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CllüRA DOS SRSa DEPUTADOS 

NIJ:511>El'ICLl DO Sll. COI<DE DE 8-'llPII:~I>Y. 

Socwuo.- Eqtd•m~.-M<il<icula de u cuda111":-Li· 
un;.a. 4 J . ltf; .Ro&a. - P~ ao pa.lro J. R. Jl~o. 
-Lor..riM.-Pral<r~ de A. F. clt ..A. Jl. t Sil<n.·
Pretençilo da ÂSIOC~ C.,.mtrcia! Bm~:fi"~ clt Ptr. 
nat~~buco e. owroo. - Pre~"''i!! M' emJ>rt ga4o& .da. ·•t· 
ereta ria tk f"trula..- Apatentadon" a.o <Ú$emba'"ffa.. 
®r v •. J. Luboa e M- Jui: <1<1 direito P. J , d4. S. Jko....,., 
-lrençã.o tk _,eitas <k importtJçà<>. - NaiUrali~. 
- Puuao a D. H. c. Jl-. -Ordem do dia..-
Pedido do. i rt{óT·'IIl4ÇUu. - Dilcuno dt> Sr. Bitunc&urt. 
A"'"'"~· - Ri~ilo doi {orça~ de temt. Dircurao• 
do• Srt. D"'!"'·&tratla. Toi=ira, .Alencar Amripe e 
Rodripo Sil•a· 

Ao meio-<lia., few. :1. cbama:la, e acb&lldo->1! presen
tes 08 s~. ConJe de B~~:Kl;r, Portella, Par&llhos, 
Guilll&l"ãeo, CILudo, Ar:~.ujo Luna., Vicente de Figuei
re·do, Barão da Lagun!l, Souu. Reis, JQaquim Pedro, 
Floriana do Godoy, Gah·!ío, Bittencourt, Gome& de Cal
tro, BenJamim, Mello Rego, An~o do Amar~, Evan
~elist& Lobato, BM!ia, Sobral Pinto, Jc.naen do Paço, 
:>imões Lopu, F emir.l. da V ciga, Luiz Carlos, Monte1ro 
de Ca6tro, Her:.clito Graç.a, Cmnillo Barreto, Bnrroa 
Cobra, Teixein. J!11lior, Snlleo, _\leucu Araripe Mo
reir:L da Rocha, Fiel de Canalho, .!.ranjo Góes, B~riio 
c!.->. VillA da Barra, ..!..rombujA, lluão do .ànajatub:~, 
Cardo•o de i.ll ono:z:as, F erreira Via.m.a, Fcmir" de 
.Agui:!r, Barão de ArAÇ!J.(zy, Ccrr~a, Diogo Velho, Je
ron:ymo Pcnido, :Menez.es-Pn.do. Pinto de Camt>OS, i.\Is
t:od Clomentino, Pinheiro, Jos~ Calmon, Ban<leirn de 
Mello, Pereira F:r:mco, Leonel de }Jeocu, Taquet, P.3.-
1'05o d:t Can::tl':l, Henri<J.ucs, Dumc de .'!.zcvciio, Cru~ 
~\Inchndo,Dionysio ~i!lrtms, ~if<>:lSO de Carvalho1.Fer
rdr:t La~:c, Coelho Rodri::;ue~, Ca:>uido )!urta c uarã., 
•h .\na~i::, abre- se a "~! !S:.O. 

Con'lJ>:trecem depoi~ de :1.bcrt.'l. "' •es;;ào os Sr> • • Jt!n
'iu~irn, Gomes da ~ilva, .Joãu ~Ie:J.Je•, Diogo Je Ya>~
t·oncello•, Tbccuoro da Sih·a Di:u: •l"' Rocb:t, Jo~quim 
4~..: ~hmd~n·;~, lJint•.> Bra.~a, i ,c[lli;ão l13)hoiro, Corrt1a. 
o) c Oliveit'"-, Roürigo Silv:~, <..:or~oiro dn Cu:~l1n, Pcrcirn 
•:a Silva, :l.lcllo :llorn""• Pio~·l Lin", Siqucir:~ :Mendes, 
Limll e ~il·:~ Duque-E!trn.~:t Tcix1;ira, (.;~ncdo, F:t!tsLo 
•!o .~guiar, Co~"!., Pirr:o, :II.,Uo 21b::tos, Fonte•, Pio:..> 
) foreira, Antoaio I'rn~o e <.;;~,illo Figueiredo. 

F~lt;;o eom p3rtieips.</'"<o •:»! ~ra. Piato P c!S<l:t1,\:t•lr:.
de 1'-igucirn, A~•i& Hoc h;~,, A ".l.<;ust o Cha\'e>, Borg•• 
) 1onttiro, C:.nJhlo Torr~s 1 Cícero Da~~t:u , F. Bclisa.rio1 
Fcma,.dos Vieira, ~cbias, Paulino de Souza, l'eJ •raei
ras, Rou c ~iJ ·:a Nuaes; c u~m ella o~ Sre. Almúh 
Pcrcin , A:Jrd i:mo d~ Carvalho, Aup'11sto de Olh·cil':l, 
~apuema, C:.,dido da Roch~, Dommguc•, G:llil:t Cclr-

queira, Gonç:.lveo da. Silva, J. de Alenc.>r, Leandr 
lllacicl, Leal de . Mene~e.s, )loraes Silva e Pall la. Toledo 

Lê-ee e .approva-se. a.act& .da ante.cGdeate. 
O Sa. 1• SECaB'UBJO d;. conta do eeguinte 

BXPeDIDiTit. 

Trea officios do 1• secretario do senado, ~atticlpaudo 
que o mesmo le!lado adopton, w vahli:rigir Q. aaneçi:o 
impeN.l, as resolnç<Joes qu~ approvi.o diver1u penaõoes. 
-Inte~ 

Outro.do viee-preti<!ente u 'PlOVincia:do Rio-Gnnde 
do Snl, envi&Ddo um exe.mp!M .impros!IO do rdatorio 
com q~e o conselheiro F.rtncltco Xavier. Pinto I..im& 
pnaso1t-lhe a adminiltraçiúl da mesma pro~incia, ~or 
ter de tollPJo.r ~ento neot& =a.-.-\ u.:bivar. 
· Outro do vice-presidente da provincia ela Bllhia, en
viando d01UI exempl:u-ea do relatllrio aobno a iastr.1cçiio 
pnbliett d.t mes= província.-.! atchin.r. 

Um reqlll:rimento de l\Ia.noel Jo<é de .-\ndro.de e 
Silv:~., pcd'mdo nm anno de licença. eom. eeua venci
mento, p:~.ra tr:l.t:l.r de sue. eande • ...;..A.' CXImmi.s!iío de 
pemücs c ordenados, 

Um-se, jolgi!.,..sc objccto de dclibcroçiio, e \":ia o1 
!reprü:ür par:. c.utr:~,,· na ordem ~c& tmbalhoe, 0!1 pro
JCctos com que c:onduem os scg111ntes pArtCore@ ; 

)l.lTJIIC~LA U!; UTCD.\~TU. 

" Florúu::o \ ' íci..,. Peixoto pccle par.\ We< exame ú.: 
miner~ogi:~, unic."l m:tteria. que lhe falta pa.rn. obter ,, 
gráo de bacharel em mathematicn<. 

" O supplica~:tc allcgn que foi obrigado a intcrror.:
pcr o~ seus cstu<lo,; por motivo muito !lo:uo•o, como f,,; 
o de mar<:h:tr pa.ra a guerm do P::t-rag-.J:ty, e •1ue :al:i 
con10ervou .. t-c ate n. t t!rminnçito d:t guerra. A.lluga. I!1&ia . 
que por ser oJiciU dt.: p2.!ente. .-uptrrio: nii.o l!lc C per-" 
mittido ~~Ltricnlar-se ; final:nente, pro\a cot:l t::n ~~
: e•hdo ·~ u-: co: á habilitado p:tr:l 11rcstnr cx«m<: •h :r.~
terin ~uo Ih~ falt:t. 

« A c~mmi~l-.i'i.o de lnstrucção }Jubllco., a.~tcndendo á 
justiÇ!l que j •tc•ic:! ~ á l ••tição do •urplicante, ol!erec• oi 
ca=.ra. dos Sr• . <lepuados o se;;uintc 1•rojccto ' 

rc A ~semU!éa gcr:U rC!Ol"re :. 
( r ~rt. 1..0 E"ie!l o g:o,·ento ~ut.cri:s.ado par~ l~J:tcdar 

u t~:)tu~l: .. CI)ru:ll'l :Florin:-~o Yi<!ira Peixoto pr<! ~':.."U' o 
•xnmo de :nbo~aloghf ~fim uc 'lu o o mcmlo p?ssaCJ''
t cr o grú.o <lc b:.ch.1rc em nut1Iem3tic:\S. 

(( Art. 2.o n.cv CJ;;•1o-te ~ diqK1s.içt,e:1 em cor.tr-rio . 
u :;a)" ''-' s commi•~, l de Julbo de 1871.-I;. ,,,, 

Villd du !.ÂJ.r. a • ..- Fcrr~·•f'o. d~ Aa u.i!l.r. - F( rrecro. 
Vianna. tJ 
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SESSAO EM 1 DE JULHO DE 1871. 

LJCES<;'-A A l. lllo ROSA. 

« A. commiaai:o de peneõea e ordenados examinou o 
reque:imen~ em qne-o 2• conferente da alfandega. ~o 
Pará. . Joaqmm Marcellino Rosa. pede um aUllo de h
cença com todos os vencimentos para tra.tar de sua 
u.ude . onde lhe con"Vier, e ··bem assim as informações 
ministradas não só pelos inspectores da alfanclega e 
thetOuraria da mesma provincia, como pela directoria 
de rend:ls publicaa do thesouro nacional, a q_ue se re
porta o governo imperial no aviao do mi.nl&terio d:L 
fazenda iie 21 do corrente. 

"O sapplicante allega e prova com attestados rne
dicos que padece de ptro-hepa.tite ehr•nica e de ~a,-:
cocelle, e que lhe é de urgente necessidade entrar cn: 
rigoroso tratamento em clima maia ameno, sendo ll1~ 
aconselh:1da uma ''iagem i Europa. 

« Attendendo a commi88ào ás razões supracit:Ldas, e 
:1.0~ proced~ntes, é de parecer que seja :~doptado o se
gumte proJecto : 

11: A. assem bléa. gersl resol-n : 
« Art. 1.• E' o governo :1utorisado a conceder um 

:tnno de licen~a com todos os vencimentos ao 2• con
ferente d:L alfandega. do Pará. Joaquim )la.rcellino 
nos:~, para tratar de sua snude onde lhe con>ier. 

«_Art. 'l 0 Si.o revogadas :ls disposições em con
trario. 

« :3-:~.la. da.s commissões, 30 de Junho de 18il.-A. 
· O. Gome.~ d~ Caatro.-Carntif'o da Cunha. " 

PE:'ISÃO AO P.lDllE J. R. lllQ"ÇÃO. 

."' A commiesão de penwe& e ordenadoa, tendo exa
m1:1ado os d&eumentos que acompanhárão o officio do 
miniaterio dos negocios do Imperio de 19 de Outubro 
de 18i0, cobrindo a cópia. do decreto de 12 do dito mez 
e 3.;1nO que coucedeu a. peDBiio de 6001i annuaes ao pa
dre José Rodrip;uee Monção, vigario collado da fre
gaezia do Rió-Pardo, àsdiocese da Diamantina, pro
vinc~a de Mil;as-Geraes, é de parecer que ~ adopte o 
segumte proJecto: 

« A uscmbléa geral resol~e: 
« Ar::. 1.• Fica approva.da a. pensão de 600S annuaes, 

concedid3. por decreto de 12 de Outubro de 1870 ao 
p:;.d!~ José ~odri&Ues Monção, vi""ario collado da fre
gt.:.e::::~. do i'ho-Pardo, da diocese aa úiamantina, pro
vi::.C:a de Minu-Geraes. 

• .-\rt. 2.• EAta pensão será. paga da dat:L da. renuncia 
do _be:1eficio ecclesiasti~o em que se acha coll.Ado o rc
ferub padre José Rodr1guea ?-!onção. 

,, A:-:. 3 • ReYog3"o-se as disposições .em contrario. 
" 5ah dto.s commiasües, 1 de Julho de 1871.-A. O. 

U<•''"' de Castro.-Carmil·o da Cunha. » 

LOTEIUAS. 

. ~·~.:se,. jnlga.-ee objecto ~e delib~rnçiio, c ,.a.i á com

. tl.>M •> o.e fazenda, o segu1nte proJeeto: 
• !-. as;emblea geral resoh·e : 

. '' ~=;ig<>. unico. P'ieiio concedidas quatro loterias em 
>•en.:::tc:•o o.a8 obras ?-:t sé catbedral da diocese de Goyaz, 

, dtevc:::o.o ser extrah1da pelo menos uma em cada anno 
· « Sal.1 dss sessões, 1 de Julho de 1871.-~/,, .llat: 

1.<1~.-Card<Jso de Jfme:r!.-Cru: Machado . , 

I.ê:::.-~e, e são appro...,ados sem debate os se.,.uin tes 
p:treceres : ' " 

PRETESÇÃO DE A. F . IDE A. R. E SILVA . 

" ~ ·_ co::nmisaão de penaües c ordenados foi nrcsente 
:~ p~: ,r;-.~oo documentada de Antonio Fr:mcíaeo de Aze
vedo Roch:J. e Silva, na qual requer a aua npo;entadoria 
no lu;ar de chefe. de ímp~essão da typo~npbin na.cio
nal; c co~o, á. ;viSta.. daa 1nformações mmi~:rà.da! pelo 
~vcrno e d.ú dlSposições do decr.,to n. 2,~9~ de 30 de 
l:ietembro de 1859, não póde ser o znppliCllDte ec.:Jside
rado empregado publice, e, quando fosse, a eoJ:c:t>!ião de 
aposentadJnas nito c da competencia do poder legísll\-

tivo, é a mesma. commiu!o de parecer que seja inde-
ferida. a petição. . · 

• SrJa daa commissões, 1 da Julho da 1871. -A. O. 
Gomu de Ctutre.-carmiro da Cunha. 10 

PB.ETE:oiÇ:Õ:O DA ASSOCIAÇÃO COIIDili:BCIA.L III!!'IEFICENTE DE 
PEBS.AJ(Bt1CO E O~TBOS. 

« A. commisa~o de fuenda é de parecer que sejio 
remet:tiClaa ao govemo, ~ dar. aobre ellas as info~
maçüea que julgar cDnvenientes, &a seguinte& petiçi.es : 

« 1. a .D& Asaociação Commereial Beneficente de Per
na~buco, ~~o isenção de direitoa pa~ os prodnetos 
agncolu, pnnc1pal.mente para o algodao, e outrosim· 
par:~. construcção de uma. estr11da de ferro. 

« 2.a Da Santa. C:w. de lliisericordia d:L provincia do 
Pará, pedindo dispensa. do psgamellto do imposte de 
escravos para os que possue lL meema Santa C.1sn. 

u 3." Da mesa administrativa dalm~rial Irmand:Lde 
da. Santn-Cnu doB Militares, pedindo tsenção do paga
mento da deçima dupla dos seua -predios, sendo equi
parada :1. Santa Casa âe Misericordia des~ côrte. 

« 4.a Do tenente-coronel Joii.o Franklin de Lima e 
outros, por pJrte da confraria de Nossa Senhora da 
Conceição da poveação da. Pavuna, na provincia da 
Ceará, pedindo se lhe conceda uma loteria pnra a.u.."<:.i
li.u a. constracyüo de uma igreja na referida. povoaçii.o. 

• S.a De Luu; Ferreira de Araujo c SUva, pedindo 
remissão da divida que contrahio com a typographia. 
nacional p:Lra a publicação de su:l obra Processo Gltmi
nistratit!o no tMsouro nacional. 

« S3l:L dali commisEües, em '26 de Junho de 1871.
Co.f'closo de Mc,~:es.-P~reira do. Silt!a. » 

PRETENÇÂO DOS E)(J'llEGADOS D.\ SECRETAIUA DA FAZENDA· · 

« A commissiio de pensões e ordenados, tendo exa
minado o requerimento documentado dos empregados 
da secreta.ria de estado dos negoeios da :fazeilda, pe
dindo que os seus vencimentos sejão equiparados aos 
que percebem os empregados das outras secretarias de 
esta.do em virtude dns rdormas por que ~as!.rao essa.~ 
repa.rt~õe.a nos :m~os de 1859 e 1860, é de parecer que 
se pPçao 1nfo~~<;-ue~ ao governo, remette!ldo-se para 
esse fim ao m1n1stene> da. fazenda o refendo requeri
mento. 

« Sala dás cotumissões, em 1 de Julho de 1Sit .
Carneiro da Cunho..-C. Rocha.» 

.lPOSENTADOIIIA AO DESEl!IIARGADOR , •• J. LISB()A. E AO J1!11. 

DE DIREITO P. J. D.l S. llA.lllOS. 

Entrão succes~i"t"a.me:tte em discussão, e são apJ;>r&
vadas sem debate, as redacções que !oriio a. impri.ID.ir 
na sessüo :tl'ltecedente, sobre :1.8 aposentadorias do des
embargador Venancio José Lisboa e do juiz de direito 
Pant:Llelie> José ds. Sih·a Ramos. 

Lêm-~e, e vão a. imprimir para entrJr n:L ordem dos 
trabalhos, as ~e:;umt~s redacçõ~s ~ • 

iSEX«;~O DE DIREITOS' D& l:>IPI>l\TA«;~O. 

« A ar,sembl.!a geral resolve : 
.. « Art .. 1.• E' o go~erno autorisaJo pa.ra. conceder 
ise~;~çi::; de direitos d!! import:J.çiio :~os materiaes neces
sarlos para a~ du:L~ Vi!lli ferreas contrst:J.d:l.s pelo presi
dente da. provinci:L das Alagôu, nma com direcçi&o :10 

norte e outra :1.0 int~rior da mesmn pr11'l'incia. 
« Paragra.pbo unico. O governo préYiamente deter

minará a quantidade e qualidade dos materiaes e fixará 
o prazo da concessãe>. 

« Art. 2.• São revogad::uJ as disposições em contrario. 
« Saln das <:Oalmi~~iics, em I de Julhe> de 1871.

J. C<t/m~n .-llt•njawim .- .1. Coelh o Radri911N. ,. 

I<ATI:l\ALIS.\ÇÕES. 

A assembléa ge1":1.l resol\'e: 
« Art. t.• O :;ovemo fica autorisado par:L conceder 

carta de natnr:t.lisaç1io a todo o estrangeiro, maior de 
21 annos, que, :~ndo resiofido no Brazil ou fóra dclle em 
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seu serviço por mai& de ·aous a.n;oos, a re9.U:erer decla
rando a intenção de ecmtin= a residir no Brazil, ou 
a servi-lo depoia de naturaliaa.~o. • 

« ~rt. z. • O goverDO poderá. dispensar no tempo de 
residencia: 

« I. • .Ao casado com Bruileira. 
« 2.• Ao que po88uir bena de ra.iz no Brazil ou tiver 

parte em algum eetabdeoimento indu!1trial. 
a 3. • Ao que fôr i11vootor ou introductor de nm ge

nero de industria qualquer. 
« ~-·Ao que ae recommendar JlOl' set:S talentos e 

letr:l&, ou. por stlll. a.ptidão profi»loDa.l em q11alquer 
ramo de induetria. 

« S. • Ao filho do estrangeiro natl:.ra.lisa.do, nascido 
fóra do Imperio antes da natura.lisação de seu pai. 

« Art. 3.• F4Zcm prova sufficie:nte pa.rà. os effeitos 
desta lei as certidões extra.hidas dos li\"ros de notas e 
repartições officiaes, bem como attesta~ües p:l.Ssadas por 
quesquer autoridades ou mesma por pessoas de conceito. 

« 4. • As c:nrtas de naturali&ação serão isentas de 
qualquer imposto, excepto o de 25S de sello. 

a Art. 5. • As ditas cartas não poderio sort:r elieito· 
algum sem que oa outorgados por ai ou por procurado
res munidos de poderes e•peeiaes prestem juromento 
(ou promessa) de obedieDcia e fidelidade :i. constiru
çiio e ás leis do paiz, jurando ao meemo tempo (oõl pro
mettendo) reconhecer o Brazil .por sua. pat•:a úatp<:lle 
dia em diante. · 

" .Art. 6.• Este juramento poderá ser prestado perante 
o governo, nu pera.nte os l)tesidente& das pro ... "inciu. 

« Nessa mesma occaaiio o individuo oa.t:!I'nlisa.do 
declarará. seus priocipios religiosos e sua. patria; se é 
casado ou solteiro; se com Brazileira. ou estrangeira; . 
~ !~m filhos e quantos1 de que nome, sexo, idade, re
ltgtao, estado e naturalidade. · 

« Com estas dcclaraçi:íes ee formará no. sec;.·ets:·i.'l. de 
eats.do re&J.>eetiva :1. matricula de todos os estrangeiros 
::~atu.rolia:idos. · -

« Art. 7.• A nntm-alisaçi"io doa colonos con!.iuua.r-~ a 
3~: regulada pelo decreto n. 808 A de 23 de Junho 
J.t 1855. 

« Art. S.• São revogndas as disposiç·ões e!!l con
tra.-io. 

" 0:::1h das commiesões, em 1 de Julho ele !S7l.
[l,·".i::.m;.-:>.-J. Calmcn.-A. Coelho Ro.:·:·igu~:'· :. 

PEliSÃO A D. U. DE C. JIO~R4. 

'' A assembltia geral resol>e : 
Art. 1.• E' a.ppro ... ·nda a. pensão de SOSOOO :nensaes, 

ae:n prej:ü:z:o do meio soldo que poss:l. compdr·lhe, 
C<lltC<!did.a por decreto de 26 de Outub•o de 1870, a 
D. H~rmelinda de Carvalho Moura, viu\·a do cnpitiio 
uo exercito l\fanoel Erasmo de Cnn·a.lho ::\11)ura, falle
cid.c em. consequenci:J. de ferime:::.tos recebidos em 
co:nbate. .· 
Art.~-· E!b pen~ão ~er:í. paga d:i. ~r.t::. do ::nesmo 

Jccrcto. • 
Art. 3.• São revogadas s.e disposições em ccr:!.ral'io. 
« Sala das sessoes, em 1 de Julho ele 1871.-Bm

ja>l>im.-José Calmon.-A. Coelho Rotl.ri!Jw;s. n 

• ~r. Ale~aear .t.'l"nrlpe :-Desejo mar.il&.::o :i. mes:t 
uma io.dicação, afim de que d'ora em dia::tc se consigne 
no jornal que publica os trobalhos ~il. c::.en o r.o::ne dos 
cleput:tdoR que faltnrem ás sessões dt:J.l"!:l!;, declar:mdo-se 
ao :x:esmo tempo o numere de faltw commettidns desde 
.., ~d::tcip~o d:~. sessiio legislativa. 

Sr. presidente, parecerá. tah-ez ~ingu!.l:- q:1e eu 
apr~<!.!:tte esta indtC~<;'ão, entendendo-se que RS!im 
~uero bn~ar uma censura sobre aq1:elles deputlldos que 
:fal~o is ~ei!Sões; não é C!tc o me"..l in~er.to, mao como, 
em 1.:.m pai:z: livre como este em que , .;,·emO!', todos 
<lc\ em t~~· a re~pnnubilid:tde dos seus :teto~, e nós os 
rcpre<~ntantes do po>o como co:nmisFion:~dOI; !levemos 
cont;ls aos :1ossos committentes, abàa dos actol!l menos 
imporht:tes dn nOis:t vida publica, jnll:'o con~·enientc 
<;U:! Oij nosaos a.ctos gejão expostos á publicida2.c afim 
de q'tC os nossos committentcs nos j·.::lg\4Cm. 

Se! a !alta. .; um merecimento, e se a as~idnidadc ,., 
nH.o ,; , os nossos eleitores que no e abEclvão o a :10i eon
( 1 fJYTPH::n • 

• E' inne~vel que .as noSSil& l!ea&ões di.a.rias ~ muito 
lDterr.omptdas em vlrtude de não ser mais oonstante.:t. · 
frequenc•a e comparecimento nesk recinto ; e .eeine
lhai:tte facto tra:z: como consequencia o retaroamen•o 
dos trobalhos legislativos. • 

D'aqui 11roeede que os. trabalhos, que cumpria-nos 
comp1etar nos quatro mezea de &eesão marcados por lei 
niio são aca.bados nesse prazo, e por fim mal podemo~ 
-.otar as leis a.nn~s em :epetidas ~roroga'(ôes. · 

~a. em tu~o tsto pre3utz.o publico e pa.rticulnr. Ha. _ 
preJUIZO pobhc_?, po~u_e, se fo~sem menos repetiQ.ns as 
f~tas. de ses!i<>l!s dt:mas,. tenamos mais tempo para 
StSC~ttr e prover as necesmlades publicas; ha prejuiz·> 
parttcular, porque com as proro.,.ações obri!!':l-se o 
dep?-tado a pe:man<:lcer fóm das su';s occupaçõ~s ordi
narlal' por mats tempo do que razoavelmente convém 
e· se são residentes oas províncias a este mal aceresce ·~ 
de prolongarem a ausencia de suas casas muitas vezes 
com gra~·e detrime;tto ~os seus negocias. ' 

Tuâo 1sto se ev1tarta. se nps impuzessemos como r.
goros:~. obrig;,ção a assiduidade nesta es.e" .Jul""a-;e 
ordinariamente como inPignificante este de~er ; ~as 6 
um engano; porque elle é a base dq cumprimento dt 
todos os outros noisos de>eres de l('gisladores. 

Parece, Sr. pres~dentc, que não é justo que, Ee d3. 
falta de comp1.1.rec1mento neste lugar pro\"ém um ma: 
acarretem com :1. re.•ponsabilidadc aquelles que nessa 
falta não incorrem. -

A pnblica.çiio da• f:tltas patenteará no publico quaes 
os representantes do povo que sati~inzem com mais 
empenhe esse de>er de comparecimento nliás mais im
porunte do que &e :pen~a :i primeira visÍ:t.; porque se1:1 
o pontual comparectmento dos deputados os trabalho~ 
legi~latl!os pa.rnlysiio, e nada se faz. 
. E a.sstm q11.e das co'!sas mínimas procedem as ma~s 
1mportantes. consequeDctas. Quem despreza um pequeno 
dever. constderando·o de nenhum v:üor, nii.o a:ttende 

. bem i natur~:z:n d:l.S eousas neste mundo as quaes eo
'}let;ão pe'J!lenas, e ~ó depois apparecem baudca. Assim 
c ? ~umrrtmcnto do dever. E' •atísfazendo O$ preceitos 
IIll.mmos que p~s~amos a cumprir os preeeitod maxi
mos, e no conJunt'> do cumprimento de todos elles 
damos :~._prova. do amor a1 dever, qualidade que todcs 
nós prectsamos ter. · 

Repito: tah:ez queirão ,.}gnus animos pouco reficcti
dos e:1xe!gar ne•t: miuh:J. indicação Utllll. ccnsttr:J.; mat, 
Sr. pre>tdent~, ntto se me podor:í attribuir esta intençi:i:> 
q~audo lem~ro que nos prtmeiros tempos desta c:unara 
nao s~_menctona.va ncrn o nome dos deputados que con::
pa.rec:uo, nt~ o dsq_ne~les que faltavão; apeonsedeelar::.
' ·a.-se na• acta..s que h:t.\·1a numero legal, abria-se a sessão. 

_R~co::heceu-sc que havi:~. .necc;sidade de e::tpür :i. pl:.
b_!_:c:dad·! o. no:ne d.os que f:r.lta_vão e dos que compnre
CI~O; o::ts :u.nàa ~g~tm, Sr:. pre.Hd~nte, não se consegui' ' 
to~ o. o. dt>;cJado m.ento, tsto e, nao se expôz :!. inteir.t 
pu~hc1dn .... e os _actos dos ~cprese:tt:lDtcs da n:J.ç;io nes~-: 
~sa, rc·::-qt<~ n:.o se menc1on:~.? numero das fnltas pra
ttcad:l.S ~:r ead11 um, de man~1ra que se possa ajuiz~:· 
<pucs ~e;ao os d~put~dos m:us ou menos a~siduos ~o 
cu~p:::ne::lto dos seus de,·ere•, por isso que nem todú• 
os ci~adã;>> t.!m possibilidade ou meios .de dar-se :!-;, 
tr:1.ba!!l\ c.e revolver as noss:l.S :J.ctas para ver e not::r 
qttaes d ~ntre o~ deputados são os m:us assíduos, ou~' 
m1r.os f:ec;.ue:Jtadores de!ta casa. 

Qt:.:tulo to:nou.sc a delibcr~ção de inserir nas act: ,: 
o :t~r::e ~I); d~i•llt:l~os _quP. co:npareciiio e dos que i~
t~·:ao , ;uo;.ue:n ent.'to Julgou ~~a.ver uma ~e!l~ura; m;,.: 
s~:~ o 14~~<': > de len.r ao ~ommto da pubhc!dat!e tt:c::• 
qut~.n~~o. ne~::1 ~!1~~ se pr.lttca. E' o mesmo penJO::un~~~ .> 
qa •• !. · >J~ m"" dtflge. 

l.>orta.:!t<>, et: espero que os meus nobres colle .-:J< 
x::i :> C·):t:oiàerem a minha iuuic.açiio eeniio como ~:f:"'~ 
prcs~::., .do desejo de e '9!,0r ao yaiz os nossos &eto5, pc;!,: 
<J:t<! c:.o:ta t::n clL' nós n~<o praticará senão o que e di ••:to 
de ~i. ü.estJ. c:tmar:l. e do pa.i1;. ~ 

Fa::J.~do. nes~s priucipios, Sr. presidentl', maudo ,; 
:ní!!>a :1 t:1•l>C:lÇ>~<>, afim .de que tcnh:r. o destino que ·.> 
nn~~() r~,:;i:ne:1t·> det~rmttt!\ . 

Y~::n :i .m~~a, ~lida, e \'ai :í. commi9siio de pc:>lioia, 3 
segut:-tt<> tnda::l.<;ao: • 

« I~<l't"::> r:JU~ ·l"or!l. em diante !C publique nojorn& 
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da casa, em lugar especial e conspicuo, sob a rubriC:I 
-Camara dos ·deputados-, os ·nomts éoa. deput:ldos 
que faltarem ás res:;ões diaria~, dec!~rando-.se em · &e
guida ao nome de cada um o numero das re~pecti.vas 
:faltas desde e; começo da s~e<i.o legishttiva..-T •. -tlencar 
Araripe. » 

o !!ir. Pereira da Silt~a f:JZ. .a:gu::nas ubserv.:~.
çôes. 

e Sr. Perdlgã. .•&alhclro :- Sr. nresi<lente, 
na sessão de .10 do prowimo passado me~ .eu· ti\'e oeC:I
Ei~o de o~reoor-é. considera<,,iio C.e.ta. .c.:una:ra .nm·re
querimento, pedindo que com urgencia. o governo nos 
remett.es8e .os tra:balhos- do conselho de estado, c todas 
a.s outrM<in!orm:lÇõcse elementos de 'iUe elle se ser.vio 
p:u-a. con.feccioua.r .a. .sua proposta. rela;i;a ao estado 
ur;il, que aqui foi apretõCilta.da. em 12 de lllaio do eor
re~lte anuo. 
Ri~ me con~tu que, até h'>je tenb.a sido cumprido-ou 

~::tisfeito este requerimento,ou em parte ou uo .todo ;:no 
er:t&nto que aqui foi lido o parecer da commiesão 
especial sobrll a proposta r.e'ferida. . 

Nesre parecer relat:io-se opiniões de membros do 
conselho de esta.do, alé:n de outras. Estas outras são 
eonhecidu, porque siio tra.balhos que existem imprea-
5os e publica-dos, que correm por toc!as :u; mãos, o·que 
é fncil outer-iC; ma.s aJ~-odo conselho de estado não se 
achiio no mesmo ca.."'1 ·no eutar:to que sõi.e um elemento 
muito ..-alio!o ps.m o a.saumpto de que se tt3.ta: Eu :sou 
a.té de opiniilo que, visto que hoje· ~>e acha. a.berta. e 
fra.ncs. :1. discuso;ão, esses trabalhos sejiio publicados· e 
distribuidos. 

Não se deve estar gunrd:tndo·tal ~igillo sobre aquelles 
trab:tlho~, pareoendo que· constituem um mono poli o o.u 
privilegio pa.rs. o governo. E ' preciso 11ue todoli fique
mos colloeados em pé de ~ualdll.dc · em relayão :1 esta. 
importante materia e sllll. discus~iío. 

Eu insisto, portanto, verbalm=t.e em que se-~atisfaça. 
a esse pedido, que me parece justo, e a camar:s. assin1 
resolveu jli.. E, colX!o o gover:lo ate hoje. niio . o tem sa
tisfeito, e11 peço :í. mes:~: que tenha. n bondade de in
~istlr ptlo seu cllmprimeuto. 

Eis o qne tinh:l. a dizer. 
& Sr. :dlDll!lh-o da•..t.c;J:>leultnra: - Sr. presiden

te, 'll':l. desnecess:uio que o nobre ueputado pedi~se a.~era. 
que vwhi\o a. tempo ns iníorma<;ües por elle re,.uend:ts 
n'umn das seHües anteríoree, porqu~ não e~ue"o a. 
declaração que fiz de que en c os meus co !legas 'nos 
pre6ta.riamos de boa vonte.de a. for:1ecer todos os er;cln
recimentos que precisos forem par:t resolver-se a grande 
c melindrosa. questiio do es:ndo scr\il. 

Assevero, pois, ;i. caman1. e ao nobre deputado qu.e, 
:lntes que se encete a. discus~ão clu proposta do governo, 
os documentos por S. Ex. solici<;.a<los sor-lhe hãu :for
necidos. E' esta. a deebrnção qu'! ti~n>l a :fazer. 

O Sn.. Pnli'!SIDC:-i'I'!! :- C,·eio que o :-!obre der.utado 
e~tá . ~a.tisfeito com :1. e::plica\·ilo ·l::U.a pelo ::·r. mi
mstro'! 

O SI\. Pci\I>I":;.o ~Iuut:mo :-S1m, ~~!lb,1·. 

Yc:n i :nesa., e Yai i com:-r:ioõ::.o •le rolicia a. se-
guinte indioaçüo : ' 

u lnd1co (1ue no..; dcp:1..~:til ::. s que i<t1:a:-(.!::n ~s ~.zssões 
se ~e.>Collt~ o subsidio co: :.eop):-:J.Mtc :l.s faltas, com
pretJcoJcnao-sc nc,:t:ls :1. r(;t,r.!·l:t a.:l!Os tlo f:.:n d::. .!·C~Üo. 
- Dw;u.:-Estro.da Tei.xe ~·r·~ :.-. ;> 

_o Sr. D.ittc:nco,~rt (rttt,;~:r;i"J.c.j :- .:\_ r_r<>n1r,ti
clao, Sr. prcmle::J.tc, co:n '1\!<l o ,1onr::.elo m1:m~ro d.a. 
agricultura cost~m:l. a.cutiir :1.0 menor rccbllhl . como 
aiud:l. agor.1 acaba de bzcr cõm o iau,trc u<:'J'.l!.'l•lo nor 
i\Iiuas-üera.es, a.nim:t-:ne a apre.,ent:l.r u:n re•l>teri~len to 
com o fim de obter que S. E:.:. nos i::for1:1e i"n:tl
Jll{:~té sobra .UI~ objecto uc: granJc i::-:r,ort:t:lcia"'para 
21. mmba pro~t:l<:la. · 

Vejo aununciado no Jomal do C<)/nmcrc ·<l ck !:oje 
que deve comc<;>.a.r a. funccionar ~\ no·:a. Com r anhia. ue 
Paquetes a V:~.por para a pr.:>vi:1ci::. •ia .i:io-<.irande d.o 

Sul, . e eomo a primeira viagem que tem de f:lZer um 
~esses vapores se. deve -effeetuaT IIDl:IJlbã, : torna--se por
lSSO urgente que por meio do ·requerimento que tenho 
a honra. de fun~entar1 eu obtenba. os esclarecimen
tos de que prec1so. 

Na.sr o~servnçües_ que. tenho de. b:zer comprehende 
bem '\. Ex:. q_u~ nao vm a.menoT 1ntençiio de censura. 
ao ·h_?nrado mllll5~o;. -pree1so, porém, de su:u; itrfor
maçoes p:1.l':\ trauqwlll54r o espirito daquelles que 
corno. en, tlim de embarcar -c10s va.potea dessa. e<~m: 
panlw~. 

Ja. ·foi descripta. nest:l. casa com as ,cõres , as mais 
ne~, e ~egur.amente &S mais vmiadeira.s, o estado 
last1moso dos -vapores que antigam.mte fazião as -via
p;ens- entre -este po_!to e o dnquella provincia. Apezar 
da grande ~6ubven'(ao que lhes~dava O• Estado, viaja.v.a
se -para ::ill1 em v3po.Pes1 que-erão. verdadeiras tumba.& 
llnc~antes,·. a . bordO dos. quaes faltava. tndo, tudo, in
cliUlve o ·as&el01 e em que a vida. do- cid.adãó-era. o jo
~ete da. ee~ula.ç.ã.o dCII..<:~. comptmbia, q"l.etud.o .a&cn
ticavu :í m:~.~or somm:~. -de1ucros e.UINfruir. 
P~ que, P'?is, .-.ae niio dê.o ·meMno ·com a !lova.com

Pll;llbia que .v~ encetar ·a.man~ ·a. n:wegação FAm a. 
mmha provlU~ta, torna.-~' preo~ que· :1. casa a:pprove 
o. lllen ·reque'!'lmento · pedi:tdo cópl&, .do parecer dos pe
ntos a respe1to das qualidades dee vapotea ·oue forão 
:1-presenta.dos, segundo ns cl&usula.s do.eontrâto :feito 
C?Jno governo, oomo os -mais pro.prioa; pua fazeretn .na 
VJ&gens pam aquelle ponto. 

~aço·este a.pello:.ao nobre minis~o não porque ens
~~te que elle·se . de~nide de. velar que todas as- condi
ç~ do contrato ÍX!lt? com e.qnella ·eomp:mhia.. sejão 
ngorosamen~ cump!l~:l.81 me.s. -porqne preciso, com a 
sua. .declaraçao -~plicrtl., ?~· com. a pnbliaação desse 
pareoer, tranqmlbsnr ,o-espmto ·daquelles que lembra
dos d~ que so.ffriiio nos paç_uete. da velha .co~pa.nhia, 
~~:"UitãO se com os boatos que se-espll.lh:1o sobre aa qua-
lidades dOI! novos·:va.pores. . . · 

Por decreto d_: J=ho. do anuo pa.ssa.do foi contca
~ a. nav~~çao costeira. :1. vapor- n:~. linh:~. do . sul 
atu MontC'V1deo oom· a. c:l.s:J. commercial desta côrte 
de Estevi'co Buek & C. 

O governo andou acertado ·:realiz~n.lo .o ~ntra.to 
co~ e~a casa., porque realm~nte era urgel:!te pôr um 
pa.adeU"o aos >exame!, aos riScos, a.os pengos a. ·que 
c~nstantemente estavno ex.posto8 todos os que navega
Yao pn.ra. o sul nos vapores da. Companhia Brazileira 
de Paquetes n V3.por, pelo m\Í.o esta.do, em que todos 
que elln. possuia ~e scba,·uo. ~ 

Ne!sc contrato tra.~ou ogoyerno com toda a· razitode 
e~!ipular não E? as accommodnções dos: navios que de
''Jao fazer &S YIBgena, como ninda ns do cruado condi 
ç~o esta C$Senci.a!isJima para. a. segurança dn iJave"'a-
çuo naqnellu costas. "' 
. Correm, poré~1 • b_ontos que, sendo a opiniiío dos pc

rttos que exnmm:~oru.o os va,pores a.ccorde sobre qua.si 
todaR. as condições estipuladUJ no contrato, não o <i 2. 
re~petto da que se .r~ fere ao calado, condiç'io essencial, 
cup f.\11:.'1 s6 por st. e. bastante para destruir t!>d:t a se
gut-ança. quc :LOS Vl3.Janros daquell:~. costa podiilo oife
:ecer os YUpores npresentndos. Os \"npores, segu:!•lo sou 
mformudo, na~a <~ci~ã~ n de~ejl!:r a respeito dos ~o:n
modos e sua d1~tnbutçao, do asseto,que chega :::e-;:no :1 

luxo: ?-1ns uós,qu~ na.'\'egjalXlos para aqacllns costaF, <lis
penoan:<mos .~em o lux~, e talvez mc;;mo um poaco dos 
~omm.-.dos,ah:JSnee~ss:tno.• ,á. bordo de tU? paquete, c.om
=to que se nos de~se a segura!lç:t po~~lYCI n~s':~. :;:..-e
Raç:to, e qne pelo caln;lo do vapor th·csscmos :t ;;:trantia 
ue poderdle :_:1.trar a. u:1r;a em todà c qualquer oc~asião, 
p:tr:J. :lSSlll1 nuo sermos forçados :í.s l.JU!Jcuç•ics inevit~•
veis fóru <h barra. E:1tr~tanto <! prcc:so co:~íessar que 
o '·apor 9ue tem de encet.::t.r visgen1 :t:n:t.nhã, segnntlo {
voz pnbhca., em lug.'lr <lo cahd.o uc () pés, que est:í c>ti
pulado no contrr.to como ma.'timo, cnrregado con,·cnie::
tt:mentc. ~llar:í~ não ~ pés, mas 10 pés e'.! pol.leg;~.das. 

Ora, J"' se vc qu~ um ,-apor nest:Ls couili•;üeo nito •~ 
póde prestar ;, navc.g::ção naquclla. pro,·incic:. 

L'~ Sn. Dt:Pt:T.,no: -Mas já. foi até Porto-Alcs"l'.:. 
0 Sn. BlTTE~cot:nT: -Sem duvida nenhuma: mas 

isto dá-se muito cxccpcionalmcote; é f:tcto que >é tem 
dnd<J, e em vapores d.e m::ito maior c:Ua<lo, mas em 
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ccca&.ões de .enchente. Põde succeder que com o calado 
de 10 pés e 2 poHegadas, havendo grande ·quantidade 
d'a.,"U& na barra. e nos baixios do EStreito e Cangusaú, 
o navio possa ch-egar até Porto-Alegre; como·suoeedeu 
com alguns· transportes de guen-a que demanda.vão 
muito ma.ú: agua.; ·mas iato suCccde· muito e.xcepeiona:l
mente, e no inverno, e qWIIldo ira grandes eni:hentes. 
E' preciso que a csmara se lembre das diffienlda.des 
insana\-eis, dos perigos e· riscos que corre quldqucr.-ia
js.nte, qnando !C ·vê obrigado, J.ldo caindo do nav_io, a 
baldear~se para. um oatro fóra· ·da bnrra, no IDCIO do 
va:galhio do mar ou da. -tormenta; · é preciso que i.!.~ 
uma. idé:t do· ~ue · é · uma bB.ldeaçüo feita nebtas condi
ç~s, b.Udell.ça.o que nceessariamen~ ee hJ. de. chr:se 
acaso contilmarem . a ·fazer ·ess:\S 1<"1agena n&vlos que 
tenhão um calado igual ao que têm· 8SiC9 dous vapo:es 
que se destinãó a .essa. naves-al'ão, para l>Oder~ 
a incon'l"eniencia de se os -acelt:ar. 

Nenhuma ·-razão· ~1, senhores, tenho . contra a 
companhia, a quem desejo de coração prospero flitur?; 
mas estou informado que esses v;~.pores eatâO con.stnu
dos em caud.ições taes que para conservar-se nave
gando com o calado de 9 ;ês, wm necessidade de. d,c!-
xar parte do propulsor :fóra. <C&é,"lla, o que, na opllUao 
dos entendidos, dev-e .de trazer inconvenientes ·i-entriLda 
da~a. 

Eu me recordo de que ainda ha. bem pouco tempo, 
quando vim de minha l'rovincia em um tran~porte de 
guei'I':I. que ealava. 13 palmosl ~to é, menos de_ 9 pés, 
esse vapor teve preeisão de a.emora.r a. aua llll.hida. por 
mais de cinco dias por falta de~ua. na.. barra. Ora, · se 
.um..va.por.que. eslava 13 pabnos teve diii7uidades em 
transpô r a barra; por causa. deste calado, e ISto .no tempo 
de -inver:uo, o .que .nio sucoedeci muitlla v~e!' a este 
que,;carregado· oonYellÍ81ltel_Dente com Jla&lnge:ros, · .ba
ga,"'lms, carga.do commerC1o e ca.rvoeu:as chelo8S, ueve 
cal:tr 10 pés e 2 pallegadas.l isto é1 1~ 'Pulmos c 2 pol
legadas ~ ! .Niio tenno por ntn.; ~azcndo estas '?~serva
ções, senã.o procurar tranqutll1sa.r o meu. espll:lt:l e o 
de todos·os que.nave.,"arcm como p:ISsagenos a. bordo 
~u':ll~s vapores, _com as informnções que nos der o 
Sr. m1n1Stro da agr1culturn. _ 

Nas ,-iagens pua. uma cost:t como a do s~ sao po_ucas 
todas as cautelas a. tomar-se contra os pengos c rrseos 
que a ell:ts slio.inherentes •• Temos si~u tau~. \'czes 
mystificados·peln comp:mh11t que fo1 subst1~u1da por 
e~ta qt;e ~oe propõe agora _a fa.:cr a. :;~vega•;ao para o 
sul que toma-se ncce~•ano nao fa.ctlttar; aclaremos 
e_o~ te:npo .a~ cousas. Ba~ta 9.t;e te?hamos sido m~:s
tificado3 politicamente }'('LO mm1ster10 transncto.l C\lJ3.S 
con~eque::cias ainda. hoje aotftcu1os, pnra que n''? con
tinuemos a. expõr-nos a oê lo por uma c?wp:mlua que 
cuidn mais dos seus interesses commercwcs. F:llb.udo 
em mntific:~çüo, Sr. presidente, não pos~o esqnccer-mc da 
de que fui victima 110 fim da ~c~süo pnss::~.da\. e quótndo 
eu espera,·a que após a expos:<;-:to que fiz dell;u; ~a esta 
augusta camara., aquelle .que íõr:t dell:~. a.utor(_o ::>r ex
ministro do in?perio), contrict<J ~~ apre:_entana a con
f~:Ssar o mnl feito , '\'1 ao eontra.no que nao ~6 prot'oz-se 
a ju&tifica-Ja, como. conti_nuar no m.:HllO pr<~posi~O. O 
encerramento d:t discusi'IOO da proposta. de il:"a\"IO de 
forcas <ie mar que hontem teve lugar, nnpcd1o-mc de 
usàr da palav;n que tinha . pedido para dar-lhe a res
posta devida, bem como ao discurso que por ultimo 
l?roferio o honrado deputado por m;uha pl'O\'incia (o 
::,r. Mendonça). Aproveitar-me-hei da. occa.siüo. 

V. Ex. e a casa, Sr. presidente, se record:~riü do dis
curso que aqui proferi quando pela primeira vez fallei 
sobre os negocias do Rio-Grande, e por certo teriio no
tado que :aenhnma contradicçii.o se ~de ahi encontrar 
que se preste á aprecinção que fez o Sr. e.x-ministro do 
imperio, quande, para justióca.r-s: da. m111tifica<(.iio por 
que nos fez passar com a nO'Qeaç.to do nee-pres1deate, 
pretendeu cmtergar- contradic~.ão -entre dous topicos 
des:se meu c3.i:seurso. Com efieito, Sr. prc~dente, eu pude 
suspeitar que nio .se .Qesejan que tomasse conta da 
presid.encia o digno e justo 2° 'Viec~preside:üe; porque, 
desde que tratou de impôr~nos o pedido de.dem.tssiio do 
illustrado Sr. Dr. lbrcellos; o Sr; ex-ministro do im
perio. pedio a. mim e~ meus companheiros nomes que 
servissem · para ser nomeado o 1° vice-pre&idcnt.e. 

Seguindo, .porém, o ..-npor rara a provinci:t a. 21 de 

Agosto2 e garantindo-nos S. Ex. a. 20 do mesmo me:r: 
<.ue. n110 ·~· a no~o ~ ouvir-nos, é 16rn de 
dnVlda. que IIAO podíamos dwcar. de suppôr que ti
vera -de o:ntrar em cxe~ieio o. 2o vice-presidente, 
nosso a.m1go, e com mruto m:l.lor razão, que tendo 
S. Ex. neste negocio -compromettido.asa.a palavra. fal
tas~ a. ella.fazend()_ a n'?mea_cão clandestina de que nos 
q~eJ.XalDos. EstE; , ~1 o mtrol:.O .da. perse.,<>nição que sof
tremos n~- provl!lCllL, e~pecialmen~ llaele_içã.o, pllr.l 
'l"e~r · :~. .qual o ex-presidente e o VIce-prestdeute nio 
trep_uiárão (:~ão me c::nsa:rei de!cpetir) .a.nte á.prevari
caçuo, o subo~o e a mtr~ga.; nao por.1ue o corpo elei
~oral. ·todo se d~IXa_sse subornar, ma.s a par do6 que fomo 
inudidos pela. mtnga e dos que se deixá.rão vencer peLls 
snggestões e pedidos, a.l,"''lns que . me recusárito o seu 
voto, só poucos o fizerão (p:tra .b.onr:Lda.prcwincia) pelo 
s'!l':omo. O alcan~e. q_ue quiz da.r a esaa minha propo
&lçao o Sr. ex-mlUIStro é mestno proprio.d:l. boa von
tade que me tem. Não conseg:ürá., porém o seu fim. 

Antes do ~r. ex-ministro, e seg:nrame'ute com o 
J?e~mo p:opos1to, se n:\o com peior intençiio, acudir:t 
a discussu.o o honrado deputado pela minha.. !Jrovincia. 
(o Sr. ~enà._onça) com o fim, scgu.n?o disse, deres
ponder a.s.accusações que eu lhe fize:ra em' meu. discurso. 
A cama.r~ se recordar.i que, .se n& discussão algum& 
vez fli!lo1 no honrado deput..do, :fci muito incidente
mente, . e &ó qua.ndo não pude deixnr de fazê-lo. 
Lembro-me bem que apenas duas '>·ezcs declinei o 
nome do honrado depnts.do, e esl::ls por ter de ler :~.s 
notas q,ue acol!lpanha.vão as circulares do e~-presidente 
e ~x-:·Jce-:-presidente aos eleitores, em que vinha em 
Pl'll!1Cl_ro íugar o nome do honrado deputado. Não 
cog1tel em todo tC?lpO q~e ~lei senão de mostrar a 
deslealdnde de que tmb.!t sido YlctlmiL, e d.3a persegui
çõ~ e tropelias ~e 9.ue eu, e =ia db que e'J., os meus 
~gos na. prov~nc1a. _soffremos d:aquelles .do115 admi
n\Stradores. As l:IVectlVllS, portauto, tiio !!!"aves como 
inj~tas, qu~ n1e forão -di.r~~ida.s pel~ honr.~do depatado 
fora? g:a.tmta~: e detcrm1nad:..s =ca.mcnte pdo odio 
partidnr10, que :::Jada poup:~.~ 

.Não P.rovocando essas i:J.vecti\·as, S'r. presideute, nfio 
pude de.t= de tomar-me da maior sorprez:t. O lion
rado _deputado, que ~eclara>a sempre f:lllJ.r sob :t im
pressao de recordaçoe~ doloro~as, . p~cc que sempre 
11ue s': refere~~o m,eu d1g:~o nn;.1go p ::>r. Sayiio Lobato) 
e a. :mm, su"'':c"' <4i!atro de SI es;es sentime:~tos qu :• 
s::::1p:-e l.!.le cstao ~ .c:1lutn.r ~ cor~ç::.o, pa.rn. dar e:qJ,'.l.n
sao ao ra.::cor pohttco que lnc ~;j,on·e touos os sCI:ti
ment?s. M:mti·.-c-:n!l sempre na tribuna. co:n a m:.li\l: 
sere::adade,. e .sem pa1xp.o p~ocurd tr:l.tar de alguns ~ctos 
d? ex-ad:m:llst;:::dor aa mwha piO\'InCi:l, O J.)r S~rt.-
no, sem co.;1t:1r um. mome:.to Ue cnvvi'\;;:r nJ.s nüuh:.!• 
acc~saçúes ao hc>!~ralio depl!t.tdo, que ::c::1 no meaC>; 
apo~a>a, co:~o disse, a1uelb nebsta admini6tr:Jçiio. t~:1 " 
motlvos, pots, q~:c c:~.usa tbha o honrado <leput:~<lo 
para,. pondo dt: p::trtc: os scntirnci!tos dolorosos qu~ o 
mortificão, . nggr:C.ir-.:::w, cumo ~t:z, àando <lt> p;tiz t! ~t 
ca.mam o tr:st·~ e lamc:J:a..-cl espcctaculo de comp:mbei
ros da. dep~tn.ção da mcsm:t ;'rovi:oci:t :tta~s:tlhnrem-sc '? 
Que vun!agens, que u~i. .iiJ.nU.($ !_>ro~·Ctn deso~ proc•!!.lt
mcnto'l! Levad.a a dl.>c~ó~ilo p::u-:t. es:;e terre:H>, e vic· 
tima de invectivas tü.o ci.cscom:uuaaes, niil} ua meio ull 
recuar, jac:a c~t alca.; ti prcci,;o tomar a posição que 
me :~.ssigna.:üo, e quil :1. dignidade me di:: que assum:t, 
a despeito d:~. viole:tcia que é preciso fazer aos meus 
sentimentCls e i:Icli::w.ções. 

Sr. presidente, é UilllL realidade, c a lembrança desta 
ea:nara ,-i~i por carto em meu auxilio, que n~ :fomos 
nós (e\1 e meu distincto amigo o nobre deputacl.o o · 
Sr. Dr. Snyito Lobato) que pro-:ocimos uma di•cu~são 
q_ue nos tem penalisa.do a. todos, que nos abate o espi
rito e nos tira o tempo e a trsnquillidade de que pre
cisa...-amos p~ cuidar das questões importantes 
e de interesse publico que se agitão >~este recinto e 
que são conEtantemente &ujeitas á discus&io. O nobre 
depubdo forçott-nos ~ &3hir desse prop*o, e não ha 
remadio senio acompanha-lo no terreoo que ereolheu 
pua :fazer brilhar o J;CU. talento. A.inda. qne muito me 
custe, seguir-lhe-hei .oa P3J!8'0S, pa:-a,~~eiro ~e tudo, 
mostr~~-1he que, pox ::nai.S q~ se estorce., nao con
seguir:i. pro,·ar que não pa."'tiriio delle ;tS p~ões a 
qu.e eu e meu digno colleg:1. res,_"''Indem~;~s. B&Ettt, 
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Sr. presidente, que esta uu~ta c1unara se recorde da 
harmonia. que existio no primf.iro e segundo anno de 
;.essã,o entre nós . todos deput:ldos da provincia, para 
q_ue com imp.:u-cialidade po•sa. decidir ~;e de nós ou 5e 
do honrado deputado é que ~cio a provoc:1ção. 

A <':un&r& se lembrar:\. que nos achavamos aqui no 
primúro anuo cinco membros da depntação do Rio 
Grande; estava qu:ui completa. No segundo anno esti
vemos Eómente tres. Entre e&ses membros, de que eu 
e meu nobre eollega (o Sr. Sn?io Loba.to) iaziamos 
parte, nu:le& uppa.recênio recrim1n:1çües nem sympto
ma. rugum pelo qusl pudcose alguem t~nspeitar, sequer, 
que entre nós havia dh·ergencia.tl. Cnidavamos dos ne
gocias do paiz sem ter em mente as nossas dh·ergenqias 
panicubres. Não bou,·e uma medida tendente a pro-

• mov~r os interes..oes e melhoramentos da província, não 
bou\"~ uma. providencia qunlquer que de perto ou re
motamente lbe interes&asse,que não nos aeh:sse promp
t.os e unnnimes em a.uxilia-1&. Todas ns medidas erão 
:;present:ldas com as :l.Ssignaturas de todos nós, como 
de,·e e·tar na lembra::ya de todos. (.4p(Jiados.) 

Hll,·ia, portanto, ·:!. mnior harmonia, a mais cordi.\l e 
reciproc:\ benevolencin entre os membros da deputação 
rio-grandense; tinhemos, é '·erdade, pequenas dh·ergen
cias, mas nem ellas se faziiio conhecid:~F, nem deixa vão 
de ser pospostas aos grandes intere~Ees que aqui rcpre
$ent&vamos. Os nossos despeitos, Sr. presidente, 08 nos
sos resenti:nento~ li ficavão esquecidos na pro\"iucb, 
não transpunhão a. bnrm; nunca , ·icr:io p:ua C5~e re
cinto servir d<:1 repasto a.os curiosos. 

Apresenta vamos a.o paiz o espectaculo digoo da con
cordi!l. e uniüo de deputados que csqueciii.o os seus rc
sentimentos pelo bem da caus:l. t>ub!ica. Foi preciso 
que f? h_onr.Ido deputado fosse · eleito representan~e da. 
pro\"lliCia para que a camara. c o p!UZ presenc1asse 
neste anno o espeetaculo repugnante que <b.mos, bem 
a pezar nosso, de gastarmos seseões inteiras em I: os b
zermos as m:1.is .acres recriminaçües. 

E' gloria., senhores, que lhe énhe de direito! ! .. 
Seremos uós tres os provocadore~, nós que aqui man

tínhamos a mnior harmoni.'l., l1armonia que só se rom
peu com a presenç:~. do honrado deputado'! Nno está. 
nJ. cotseiencis. d.'l. camara e do paiz que de nós niio 
partio a pro~o<'açiio e que fomes antes nós os pro...,oca
<l&s~ ( ~poiad01.) 

Estabelecido, portanto, pela na.rr&l'iio succinta dC>s 
factos, pela exposiçii.e fiel e leal do que ~e deu :la& duas 
primeiras seseües desta. legi!!la.tUl'll, comparado col:'l o 
que se dá. presentemente, de que de nós não pa:-tio pro
voençito alguma, n camnra attender:í. que nós 08 provo
cados tinhamos o direito, csta\"amos adst:-ietos ao C.e~er 
C.e dar c;'>plieaçúes e resposta que restnbcle~ão a ver
dade dos factos, t•io n~gramente desm.turndos. 

A camara. ou,·io o meu primeiro dtscurso .leer::a dos 
~.etos arbitrnrios e violentos que se dcrão ::.a pro\·inci~ 
·lo I:io-Grande. Mantenho em toda. sua ple:r.it-.:.~e nqueJ
lllli accusaçvos que dirigi ao ex-presidente caq1"ella pro
'-'Íncitl, e ma.r.tendo touns n'}uell::s acc:lssções que os 
nobre~ deputatlos t&m queriuo dc~figurar para modificar 
'> jui2.o que a cnmara e o paiz necess;::iamen:e :erii.o 
•laquella adminbtraçuo (apoiados), accrc•cec:Ulrci :I.lg-.J.ns 
•)Utros factos que as Yir:i.ü oorrobomr. 

Quando cu niio tivesse, Sr. presi.-ie::te, um u:::ico 
:facto m~is para mostrar que o Sr. ex-mini~trO'' do i::D
perio tinha procedido comnoseo, deput:1do peln rro
vincia do Rio-Grande, de uma. mnneira ... i::explic:n·e:, 
hastaria assignalar a.-exposi~o dos fac:oE, os ::'JC>::Jvs 
<l,ocumentos apre5entados por S. Ex. 

O Sn. En:<GELJST.\ Lonuo:-.Apoiado. 

O Sa. BtTTE:<cot:nT:-Quercndo dar e:o::p1i~a;:;es '" :> 
,roecdimeuto que tive"a comnofco e dos actos ... ::-e
prehensh·eis do seu protegido, o ex-adn:inis::-a:lor :!n 
mesma pro•·incia, o Sr ex-ministro decla~ou iJ. ::a;;a 
que sempre tinh$ tido comuosco (eo!Do se níio ~OW:! 
um dever de reciprocidade) as maiores deferencias, e, 
pa.~ torna-la ma.is patente leu-nos umn car~ d:~.qudl'! 
~x-pTeSid.ente, em qne em reEposta aos c.onselbo~ qne 
(ainda por defereneça a nó~) de modera~.iio e i:nna.r
cialidade que lhe dera, pede-lhe licençn, no!e beín n. 
camara, para procurar au:cil.'a.ru de p-rt(ereneia 1101 

'i06108 ant4aoni•ta.s, porque n<io podia suppt rlo.r as n~3-

~a.> ~::igencia.s sem sacrificar a. dignidade e deveru ào o·.u 
cargo! 

!II:;.s, r;euhoru, não é este documento mumo a prova 
de qQe o ele-presidente não queria ficar na posiçiio neu
tra e imparcial que lhe tinha sido acçnse1hada e reco~- · 
mendo.da pelo govo!rno, e que ae preparava para abr;r 
a perse;ni1·ão que logo após exerceu contra 08 meus 
amigos'! (Apoialks.J Não é esta muma e&rta que de
monstra !l. cieliber:l<'':.0 positi'"a que tinha. tomiLdo de, 
sob o pretexto de êxigencias coatra. os seus deveres, 
trucic!:tr-nos, de fazer reacçú.o c procura.r a ac:quies
cencia prévia do governo sobre os seus actoa 'l (Apoia
dos.) E' facil attribuir-se-nos exigencias; muito difficil, 
porém, ser:í.declin:l-las, ou se não, provado,que declarem 
quaes forfio ellli.S. Nem o Sr. ex-ministro, que tinha. a 
obrigr.~ ão de fuzê-l:tS conhecidas, ps.r.t :t.Ssim defender-se, • 
as declarou, nem os nobres deputados que o a.compa
nbão :;.s apreeent:írão. Era este " unico meio de mos
trar :;. sem-razão de nosm parte, e attenu.'l.r o proce
dimento daquell~ presidente. Não o fizeriio, porém, por
que não podiã:o ; por~ue, na. realidade, n5o bavião, 
nunca houve t::.es ex1~encias. E tauto não havião 
t:tes exigencias, e se h.'l.vW.O, não forio ellas a causa da 
reacção que foi feita na provineia, que essa reacção só 
teve lugar <kpois que nesta casa. pro/liguei os actos daquel
da. admínistraril.o em relaciU> á pri1ll0 ® jui:; u direiiO 
de Jaguarão, mais de dous me.:es depois de minha che
aaàc a ~ta cürte. 

O Sa. EVA.NGEt.ISTA. LoBA. TO: - Apoia•lo. 
O Sr.. BJTTENcotnT :-Ora, se não foi por causa de 

cldgencw; porque, se as tivesse havido, os nobres de
putados não terião perdido occasiilo de assignala.-las 
(ap9iados); porque, se as tivesse havido, o Sr. ex-ministro, 
que tinha o mrtior empenho em justificar-se das jus
tLssitnas accusa•;v~s que lhe fize~t~os, w-las-bia e.xposto 
á. camar:t. (apoiados): porque causa. foi então'? 

Foi por de~peito, por vingança, foi porque o delegado 
do poder executivo julgou-se armado de bara9o e cu
telo pela protecçüo que tinha do ministerio para. cas
tigar o deputado ousado que, podendo apre&unt&r nesta 
casa a mais grave accusaçiiJ sobre a. sua administra
çilo, limitou-Ee apenas a fazer reparos sobre a en:t. 
inepcia e imprevidencia! . 

O Sn Vo\SCO~CEt.t.os:- E' mania de tódos os presi-
dentes de proYinci.'l.. · 

O Sn. BrTTENCOURT: -E' infelizmente, como he1n 
diz o honrado deputado por Mina.s-Gerae~, ·a manla de 
quasi todos os presidentes de provincia, que ~e con&ti
taem ndlas verd:l.deiro& donatarios; mas é il1felizme::te 
tambcm esta m:t.nia que vem deuuncinr no paiz o11e 
ainda. nãc. gozamos, qne não ::;nbc~nos fazer re~peitar· os 
direi~os que temos pela nO$S:l fórma de governo;.; e~~c 
facto que vem demonstrv ao paiz que estão annullarl:t.s 
entre nós a.s preroga.tivas do poder legi~lativo, e que o 
poder executi\'O entre nós é tudo (afoiados), o qu:U pro
cur::. abater não só :t. independencia da ma0>istraturJ, 
co::~o a de todos os poderes constituídos, e e~pcci,tl
me:nte a do poder legisl:!.tivo! (,lpoiado$.) 

O Sn. JEnOSYXO PEsJDO:- E' exncto. 
O Sa. Y A.SCO:-<Cl!:t.Los: - .Apoiadissimo. 
O Sn. B:TTEXCOCRT: -Sr. pre8ident.c, iusinucu., 

Sr. ex-mi:~istro que por um f:~.cto pesso:tl, (a minha d~
missão de i:lspect.or·geral da instruc,ão "publica) 1:uia 
eu opposi('Õ.O po~thuma ao ministerio de 16 de .Julh·? 
e ao presidente da província. Precis:~rci eu ainda r~
pe~ as justíssimas c:1usas do. minh:~. opposi,ão a e;;Be 
ministerio pelos seus ultimos netos, que eu ignor:;.-•a 
qu:1.ndo da'llÍ me retirei o anno pn~sndo 'r Qune' o' 
t:actos, Ecnhores, d'entrc os que eu asEi:;n::lci que pos!>ão 
ser considcr:~dos como puramente p11rticnla:ree e que 
me determin:írão essa opl!Osir;ão ~ A minha demi~ão '! 
Pois a mi:lha demissão, nas condiçües em que elln 1<?i 
dada, é um f:1.eto par!icular ~ E' um bcto que nntcta. 
EÓ c particularmente n. minha indi'l"i~u-alidade 'l 

A minha demiss:io. nas condicçúes em qne foi daca, 
é u:::l att~nt:ldo do déle~do do poder e:cecntivo con:Ta 
um membro do poder legisbti,·G, lloÍ.• com ella pu·· 
nio-o pela~o;,iniões emitidas neste rec:n:o!! (Apoiados.} 

O ::obre deputado pela. provincia do Espírito-Santo, 
Sr. pre~idente, c o Sr. ex-ministro do i::1perio preten.-
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dêrão justifiCA-la, embora declarasse o primeiro que 
não a daria (tii.o justa. a aeba.va) pelo principio da. 
confia.nça. ! ... Deputado no exercício do meu mandato, 
advogando O& interesses publicos do pai:z: e no uso das 
p:rerogativas que teuho ~ con6tituiç001 censurei a 
unprevideneia do :e:residente de minha proVJneia em nm 
de Eeu.s . aet.ls administrativos tanto b$5t& para ser de
mettido, a bem do serfJiÇo pub~ico1 de um cargo que nio 
exercia havia mais de quatro me:z:ea; e os nobres de
putados justilic:iio essa demissão pelo principio da con-
lia.nç.a !... . 

Qual o. independeueia que ficar:i. tendo, admittido 
M&im t.to latamente o principio da. confiançi1, o depu
tado que for igualmente empregado publico 't 

Quem não vê, Sr. presidente, que li• neate argumen
to uma perfeita ev.1s1 va '? Este argumento demonstra 
evidentemente falto. de razões para explicar razoavel
mente esta demissão. Se eu vivia, como declarou o 
mesmo Sr. ex-ministro do imperio, em hnnnonia. com 
o mini~terio, a quem apoiava., e lhe merecia. intima. con
fiança, e tnnta, que pelas defereneias que lhe merecia, 
como diue, o presiiente foi demittido, como p6de ser 
jmtificaia. easa demiseiío ~o ~rincipio dn. eonüa.nça., . 
'luando este mesmo principio e que devia determinar 
'~ minha conservaçlio no cargo 't O presidente, segundo 
os cfoeumentos lidos pelo honr:ulo deputado re:luct.a em 
adia.r a eleição provincial, como lhe fõra. ordenado, e 
deEobedcce ao ministro expondo-lhe as razões por que 
o desobedece; o ministro não attende. a.:~ts.s r:uões, e, 
em telegramma, ordena-lhe que, nU.C. obstante as ra.:lle .. 
iJ.Ue lhe deu, eumpra n& ordena e adie n eleiçiio. O pre
>'ldente niio cumpre as ordena, e pede em tclegramma 
de 19 de Agosto que llíe dê :1. demmão. Em \"ist:~.desse 
pedido, o ministro dá-lhe a demis6ão, dous dias depois, 
n 21 de Agosto 

Desde 19 de A;osto, port:lnto, de;ia o presidente 
considerar-se dcm1ttido, e aiudu assim a 2i do mesmo 
mez: me deu & demissão do cargo rle inspector da. ins
trueção; e é á. vista de todos eetes factos que o hoD
rado deputado ·ex.~miniltro do imperio pretende justi
ficar e~sa. demis&iió' pelo principio de confianç,1. ~ Pois 
se ne~a.data. est:l.va. uq,ui.1unecionando·como d~,Putado, 
e, se não, iria á. provmcia, d'onde me acba,·n. :msente 
ba.viiio quatro mczes, antes de sua retirada della, e se 
tu, per esee facto, não teria de exercer o cargo de 
inspector com elle na. administração, como suppôr e 
affirmar-se que eu Mra demittido do cargo por nlio 
merecer-lhe confiança'? 

Niio .foi, .senhores, nii:o foi o pri,;cipio <la co::lfia.nça. 
que determinou a demiseão dada ao inspec:or gemi da 
inetrucçü.o publiCA d'l. província do Rio-Grande do Sul: 
foi o despeito, foi m:us do que o de~pcito 1 foi a vin
~1'& que o presidente da pro\·incia entendi:l q.u,., como 
"elegado prepotente do poder executh·o, po~ia exercer 
contra. um membro do poder legislnth-o r nr.a. puni-lo 
pelas censuras que nesta camara lhe tit:ha ici~o. 

Ha. nlma.s pequenina.s que nEo pode:n com prch~:1der 
a grandeza de certos sentimentos ! Qu~1do vejo o ex
presidente d:t provinda abrigar-se atráf; d:: qne~:.'io de 
confiança para. dar-me a demisEüo, c o Sr. ex-,r, inistro 
r.!o imperio -.·i~ justificar aqui este p~incip: .- . , e j~ct:l.r
H! de u5o heutar em fazer o mesmo qnc " ;':c·; ,dente 
em identicas circumstancias1 não roS!iO ! \:r:or-:ne de 
recordar-me de um facto met:tora,·e n<J ~ t:.~~n• .!o !m
p~rio, e que niio se terá de certo :l.pag:,do c:, len::bran~ 
aos meus il!ustres collegrs, que ser,·e p~rn ::: o•trar o 
quanto muclão os tempos, o quar.to ac:u:.o C.h·ersa
mente Eobre os homens políticos certos se::tim~os. 

Sendo o illustre Mnrque:z: de )!ont'.\leg.-e presiiíente 
do conselho e ministro do imperio, de cuja ~ecretaria 
era. o:fficial -mnior e seu officinl de g:1.bine:e l<m depu
tado por minha pro,·incia, foi discutid<l. ::cst::. cass n. 
lei que tomou o nome de lei de cor: a caúrçr.s. A opposi
•;.ão arregimentou-se, e a ella ligou-Ee <!e <X>rpo e a.lm:1. o 
distincto deputado, que era o empreg~do •le ~o:lÔ.an<;ã 
•!o chefe do gabinete. Esse illu~tndo dep-.:;tado nii.o 
w votou contra o gabinete, como comta~e ·;J -o com a 
palana, e o che!e do sa.J..in~te, ;c,pe:u.n<lo-Jbe a in
<lependencia. e o caracter, não ~ó o consencu :lo car
go, como continuou a dnr-lbe pr•wc' de •aa co:1fiança.. 
.-\. opposição do empreg:.do niio a!Ja!ou a co:Jfr.::_<;.a do 
mm!htro! 

1'()~10 lJJ 

Exemplos destes aio servem, não podem servir pa.ra. 
um homem como o ex-presidelíte .de que trato, pcrque 
entre esse grande est&di~ de saudosa recordação e o 
ex-.vresidente da J>rOvinCI& do Rio-Grande do scl. b 
a dist:J.Dcia que V&l do justo ao reprobo1 de uma. alma 
ma~auima. a uma alma pequenina ! 

Um outro deputado, Sr. presidente, pela minha. pro
víncia (o Sr. Mendonça), não se encarregando de de
fenier ú a~ da minha demissão, quiz, todavia, expli
ca. la, não j:i. pelo principio de confia.nc;&, como os 
seu~ dous dignos collegas, mas ..• : (iorri~-ae) e i~~o é 
cunoso, pelo escrupulo que eu dev1s. 'ter tido em aee1tar 
um cargo de s~melhaiite eategoritt1 que tem na pro
víncia certa influencia politiea ! ! 

Quando ,·ejo, Sr. presidente, o honrado deputado di
rigir-me tão gratlii.ta. offensa.,em lugar de incommodar
me1 qu3.3i que lhe agradeço a in\"eetiva; porque, na 
verdade, só uma destas lhe podia ser suggerid.il. para 
aggredir-me. Eu níio poderia estranhar por certo que 
o hour&do . deputa.do se considerasse muito competente 
para julgar dos eserupnlos albeiospela.f6rma. por 9ue o 
fe:z: a meu respeito, quando elle jÜigou ter attendido a 
todos os escrupulos, fazendo demittirnão s6 o seu con
tendor nn eleição do cargo de Rromotor P,Ublico de Bagé, 
como o distincto senidor do Estado, o illu.stre 'Visconde 
do Serro-Alegre, do commaudo da fronteira, por ser 
pr.i. e, portanto, protector uatural da candidatura. da
qlielle promotor ! 

Eacropultls destes não os tive, niio os terei jámnis. 
O Sn. JoA.QCI!Il nE MEI'!OONCA. :-Já demonstrei :i. 

camara que não concorri par-.1. iãso. 
O Sn BITTEliCouaT :...:..Só o honrado deputado, Sr. pre

sidente, fe abalançaria, depois desses factos, a ju.1:."8or
me, se consider.1ria compe~nte para arvorar-se em 
censor dos escrupulos de quem quer que fosse e dos que 
eu pudesse ter para :u:eitar ou niio aceitar o cargo de 
in1pector1 que nunCJ. solicitei. Escrupuloso, como se mos
trouohouraoiodeputado em sua eleiçiio1 quando fez o seu 
cunhado, juiz de direito de Bagé, aolic1t&r do presidente 
da pro-rincia a demissão do promooor publico, e espalhar 
a mreub.r gue aqui tenho em original (mostrando um. 
papel) ndqu1rio o ineontestavel direito 'de julgar dos 
eacrupulos Alheios. 

Eu não podia aceitar, Sr. presidente, ou eu de\·ia ter 
escrupnlos de aceitar esse car~o, porque o presidente 
que m'o oft"<!rec:êraera. meu amigo e meu compsd:re; de 
sorte 9-ue parece que o honrado deputado, escrupuloso 
com(l e, entende que só devemos aceitar os cargos que 
forem offerec:idos pelos nossos advena.rios ! ! A teoria 
é realmente digna de ser commemorada. ! 

.Aceitaria eu acaso um cargo para o qual niio esti..:ease 
habilitado'? 

Desde que entrei para a vida J:lUblica., Sr. preside:J.t~, 
que sempre me occupei com a instrucção public~ . ::\a 
aesembléa proYin.cial, dude o anno de 1854, foi objee;.o 
constante . dos meus estudos este ramo do ser..-i~o p::
blico, fazia delle, por assim dizer, uma especie àe lnv
fina. 

.\s (\Ue~tües sobre instrucção publica sempre for;:; ., 
alli trntndns por mim. Apresenteiprojectos, encete.i C.i•
cussão a respeito, e conhecendo-se o gosto que :inba 
p;~.ra esta. m:~oteria1 fi:z: qus.si sempre parte da. commis~ão 
respeeti\"a. 

O Sa. EHNGI!1.1STA. LouTO:- Apoiado. 
O Sn. BtTTENCOUD.T:- Sendo nomeado 1• 'l:ice-;;r·: 

~idente da província., e tendo entrado em exercício tle;,e 
cargo em Julho de 1868, o meu distincto a.migo, coLl
p:~.lre e corrdigíonario,. que conhecia de perto co:::) 
meu companheiro de assembléa, o lj-áo de minb:~.s i::a
bilit..oçõCJ01 o iUustrado e muito imp~rei&l Sr. Dr. B"'
cellos, cujas habilitações e q u:Wd.ndes nio de&c:eve::-c:i 
agora, porque, melhor do que eu o poderia, já. oíez o x:: .:o. 
Jlustra:io <~mi;;o (o Sr. E\·angelista Loba.to), não ::JC 
::.chci inh<l.bilitado para aceitar a nomeaç.ão q_ue me ~·,i 
cS!recida. E no pequeno espaço ie :lO\"e mezes, Sr. prc
~·idente, em que exerci esse cargo, an.tea de 'l:ir to::1a~ 
ussento pela. primeira vez nesta casa, procurei cor;-~>
l)onder a con6.a.nça. que em mim tinha eidu depo~i••i: ,• ; 
11ã.o encru:z:ei os braços, prosegui com pe~vera.n<;<:. n11 
obra da regenernç:1o da !natrucção publica, tiio l!.ec:!.
.!lida na. minh:1 pro\"Íucia. 

2 
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·o s.:: E-t.L11Wan&' LóàA:ro': ·.;...Apoiado. 
-o~ <s~lii-r::-Niiàiea .. primeiróS nov.gm~es 

;.: '··. B.~ ia'iliítrú-- · ''\.lieà '· • ·· • eaéciín'~ 
. , r~~~.a~~~-~ l'ceU.J:; ' a~~- ' runàrili. e 'fiz um uovo·."''::'"'\"'~,_.}f ..•... , . •. , ~l' .. . . 
. outro paza a ~aap.-7 _ 11-m regup.~~ mterno. para 
~_ as escoJ,as p~, ~u~- ~P-~Yce'll.e .?ut;ropan. 
' a .secrétàn& ~ ~~-~~1:.0~~ -.e. · ~ -~ ~~ o. :e.gula-
• m!!ntf?: rm:r:a:.lUii~ ·t.BC2la.. u~. qu~ ~~rimeim vez 

fo1 po&ta ~m exeeuçu.o nà mUlha. )ll'O'VUlC~a. . _ , 
Tinha) · bortant(/, ~~i~, tra.l)àl~o~ ~~~téa, q_ue_jus

tifiCll'\"ào a corifi:uiç~ qu~ em tni:m tiuha_ ~Ld!J depos1tada 
· par:1 · exercer o é:lrgo-que me fôra otferec1do e que eu 

aceitára. {Apoia<lo.f.) · 

. o--sé Evx:'!GEtrsTA' LoaA.'l'o·:...:.E o exerceu muito dig
nãmente. 

· O Sn; 'SbrõEs· Loi>zs: ....;. Apeiaclo. 

·o Sa: BmEN~oa~ :'......;.Mas, Sr~ presidente, tudo ~o 
e~ irlutil· 'de que valião 'todo& esaes trabalhos e servJ.
ços; liê:eu'tinb& _oommettiao titn giande··erro, um im-
lilenso ·e~ueeimento~! . 

'Eu não' tinha <fui~ o. eomo -deVia, . dfl me traniporta.r 
ás m&rgen1Hio ·a.mi~ S. Gonçalo pB.ra. · ir receber -as 

· inspi~à de :um. ·orac:nlo · qiJ:e li tio_~ fech~da em suas 
· mãos· a co\'nucopu~· ~e ~ as aptldoes e esc:upulos, 

os de~tinos da provmcm_. Só !lesse: oraculo_ amda e~ 
íricu'baçio e!que ·116 agora se mostro em todo o. seu bn
lho, poderia. vir-me a certez:~. de ~er acettar sem 
eserueulo3 um cargo ; pllra o qual me· tmha de alguma 
manet~a preparado. , _ _ . . . -~ . . • 

Mas diz o nobre deputado, . o. cargo tínOO. certa. ln-
. 'fiuei:lci'a politi~, e sendo e~ _cari~<bto, ·não deyia ~~:cei

t.l-lo, p:~.ra que· se niio d1s~ ._q_ue ~n devm mmb:~. 
eleiÇão à infiueilc:ia. do cs.í-i;o que _ exercta. Se esbe cargo 
tem in!laencia politica, senbót·e~, decL'U'o que a deseo
!!heço., p~rque nüo precisei delh p:u-a fazer-me ele~er, 
e tanto nüo me · prevaleci delltL que mczmo na eap1tal 
alguns dos professores não ~ó_for-:io cil.ndidntos ao e}ei
torado por. parte da opp_:>cLc;..o, com~ des:t.>~ombr.lda
mente votari\o e cab:Uá.rao contra mLm e meus com
panheiros. O honrado· deputn.do o Sr. Costa Pinto, que 
era o prc>i•iente na occ:u.iiio, póde dar teste~unho da 
liberãadc que tivcrii.o todos elles em pronun~tar-•e d:1. 
ca.ocir:t p->r.que qu_cri~o. Não ~ouve uma qu~1x:-t con_Era 
au:J.lqucr c.."t"'cnci:t fe1ta uelo mspector da l:tstruc\·::o. 
Não fo rno d.;kittido• nem suspensos profcssore;o, como 
fo rã o ~ !!<lr:l. por occasilio da ultima eleição, promctor e 
comma~dan':es das fronteir:J.S para se fa~er alguem de
putado. 

Xão são estes s6mente os ·senões que me acha a boa 
t·~ntatk e 9eneros ;'do.de do honrado deputado; o facto que 
se deu !la assembléa pro'l"iucial, de _ter eu US<ldo ~a p~
lan·a e:n uma sessE.o __ prepo.ratorta, sem q,ue ma tl
'l"es;e' sido conccdid:;., para fazer as _me.smas mt;rel?ações 
que aqui fiz :1.0 presidente da pronnc!ll, constltUlo um 
dos seus capitulas de nccusação. 

ConstituiBdo-se o :~.rbitro de minhas ncçüeG, o regu
lador de meu procedimento, o bonra~o deputado que 
tem ta:ltos cscrupulos de tudo, niio de1xou mcolume a 
mru:eír:J. e:1ergica., s" bem que decente, po_r que naquella 
occasiü.o profiiguei os actos daquelle pres1dente. Regu
lou-a pelo seu criterio, e arvorou-se comp~t;nte para 
não acb:~.r din-na. :1. maneira por que ar,reclel os actos 
da ad:ninis~çio. A modestia ·do h~urado · dPp~tado 
iguala á l!.ila bo!" vontade a me? respetto e~ ndehd:~de 
d& narraçao do que se pa:ssou naquella sessao prepara
tori:L da a:esembléa.. 

-A ns.rra.S:ão·snc:cinta e' fiel do ~,, com<) elle se deu, 
bastará p:u-a que a, 'cama:ra. poas& 1ulga.r se_ eu éS~'\"a <!tl 
não no ·meu direito fAzendo u observaçues que entao 
fiz & respeito d8 inepta'administr.i~ da. provineia do 
Rio-G+ande. . 

Está. estabelecido, 'Sr. preeiãente, nó regimento in
. terno da Ssse.mbléa · ae IIJÍliha · 'proYincia, eomo no de 
Wdas-· u· UiíembléU, · que· antes ~e :abrir-se _a sessão 

· ··os membroS da 'asemb!e&· ·se ootll!tituem em sea9Õ68 
· préparatorias: Na'sessíio' de'1'869 tinhãQ;.se "'*~~o 

08. ·~eres· :de tOdos· OS me1111 ~4:'eo~8 ~ qtta COI;Dlgo 
' reprei;eirt:i.vao o to 'disfrietó· elelt:oral:;·tOO,os elles; D?-ea

mo aquelles que tinh_ão sido -votados 'em t!.!timo lugar, 
ll(lb.a-.ii.o-se reconhec1dos deputados. Esta-..·ao, port:l.nto, 

. os meus -poderes íierfêita.n:iente •'leeOilhecldõs, •Wtava 
~ápeau·· á' fótmillldMê 'dó' reconheci:in~to·~id~tidâde 
·de -péssoa. ~ôdér!à' h!-ve-f •d'u~·:nà.' ~il~btea''de 'que 
o· Dr. José· Behia:tdino ·da Oimli& 'BittchCdU,rt, llepu-

' ·~o ~ra.l, ·_'fo~ ~_aqü~e·'Í}:I.êSm~ ~~u~l'era'}iaid~i:lte ~~ . 
yropnâ· Cll.plta!'OJí. 'provm<:uL ~ Cfe1o que ·nao; Nmgaem 

•: punlls. ·em duvida. _ · _ 
~ j~ eiltalieleci,di:>"ó precéden~·C:ie: ~e Póiiires

·ta:r Juramento o ·deputa.do ·qtie eWiva·recon'heêidobômo 
tal pelos seus collegas não era preciso que :ho~véSse 

;~ em milll-!!r~'su.fliei~, ' elle pódia-yir '~o~' ~ sua. 
'pesSOA eol18tltuir o numero de· Dletade· e m&lS um, e 
assim fllzer · ntliDero ' piuv. · üiStlillarc.Be a assetnbléa.. 

' Dava-se · exact&melite 'este ·caso ·:·na · oci:asião, : · i:Om a 
·illiferen·ça tie "faltarem quatro "metnli-tos ·' 'para ·haver 
'c:&8a.. · ·oe <:oinpanheiros tio lioiirido- 'depn~do; 'a'lixilill.
. dos .PeJ-o !l~taal_ e~fe de pc?licia~ e.pe:!o ' ~'p~dente 
··em 'exel'Cl<:lo, tinhão ·'dehõei-a.do que i1ã0· houvesse · ses-
são para que nãl) fossem di~eutidoà ' os'actOa=aâ · admi
niatra~, e ''entã() por . todoS "Os mbdos ''Õbéta.~o . de 
comparecerem. á.' 'Se~~ãci' os mémbtos ·da'''a.ssemlllêa; seus 

:• amigo_!!. Não ' co.nviilha á.ql1ellaf àutorida:lles. ~tie a 1 as
.. semblea se reuzusse, e que ·nella fossem· se1111· a.ctOs ua
iysados e apre5entados á. ·luz do • aia.· 'l'Odas'·as 'trans
acções forão' :feitas para eon!eguii~se 'eJse resultado, e 
os cargos de policia e d:a guàrda'naeioual forão o premio 
·aos reluetantes ou seus amigos. 

. Compàreci;· seilhores, 'com, . outros . membros, meus 
' amigos eom o fim: de' constitUir-nos 'em núm~ro p3r:l. 
'inet:ill3.r.::se a. is~einbléa; "ia levànt&r-se a sessão pre
paratoria, quando um dos amigai do liónrado deputado 
_C) Dr •. ~~r~ Foates, _pedio _a palzt..-rai. o. presidente da 
:I.Ssemblea declaróa que nu.o lh'a po<Ua dar, ·por n:ul:L 
haver em discussão ; tornou elle a insiStir em obtê-la, 
declaràndo que era para· faier úmas declarnçües em 
con~>ersa 'perante os seus corilpanlieiros, e ciimeçoll por 
dar os motivos por que ente~dia que dtlvia r~tira!-se e 
não concorrer para. que se lllstallasse " ru;semblca. 

Entre elles recordo-me dequedeclarou 'luerctirnva
se tambem, nao ~6 porque tinha certaza. ue que :Uguus 
dos ontros membros seus amigos se retiravãn, como 
porque nüo podia.. sa'?nfic:l.r o~ seus intere~·ses particu
la.re' aos da provlllCla. Este dtécurso e~tá 1mpres•o. As 
sessües prcpara rorias , como os nobres deputa.dos s:Lbem, 
f u em-se com o fim de reunir o numero de membros 
nccess:~.rios, · e promo,·er o~ meios de abrir-se a sc~s1o; 
aquellc deputaao dccl:nava os motivos por que enten
dia que não d~:via conco1Ter ~ara ba'l"er casa, e cu 
cu:.ã.o, a exe111plo do que elle lizera, pedi a palan:~., e 
declarei as r:>..«lies (mas em conv•r•a-, como elle tinha 
feito), por que entendia tornar-se n~cessariu á pro,·in
cia. que funccionasse a nssembléa. 

J:i. Yêm os nobres deputa1os que cu estava de pet·
feito accordo com o que tinha feito :1. maioria da C3.s~, 
que tinha. obrado confo1·me os precedentes e~tnbeleCL
dos. A que vem, port.'lnto, a iocrer,aç'io do honrado de
putado, senão com o fim de, desfigurando o facto, cha
mar sobre mim aodio~idadeda camara, a mim, que. aliás, 
não me tinha occup:~dc de sw. pes~oa seniio muito in
cidentemente em meu discurso '? 

Sr. presidente, os nobres deputados pelo Espirito-SAnto 
e minha provincia, ç_uerendo justificar os actos da admi
nistração, quando respondião ao meu honrado collega o 
Sr. Evangelista. Lob~to, negando a existcnciA da reaz
ção que uós dcnunc1ã.mos a esta camar.:, exclamá.rao 
ufanas : - Qual foi essa renc'çiio ~ Em que factos ella se 
traduz~ Pois fallais em rea~es quando a. penas apon
tais a demissão do insp:éctor da instruc:ção e a do di
rector do Lyceu '? Pois utiu. re:J.Cção ·que tudo ·a.'brangeu 
limita-se a dua.s·demissves? ! .•• 

· Tinha eu, Sr. presidente, dito em meu primeiro die
ca'rso que não queria enttar na minuciosidade doa 'fac
tOs • q,ue &e tinblio dado na minha proTincia, e que eon

' stitulÃo a. reacção que nós ·a.pon~vamos i casa, eom? a 
expressão de todas as tropelias de que fomos VlC-

'timas. . 
Tinha declarado qll:e ~iio ~oeeasíio de ~p:tr~me 

deUes porque o pres1dente ·Já estan· dem1ttido;_ mas, 
nsto que os !!Obres deputados~ querem -qu~ ~ ID:I!-~ífeste 
todo o oonjuncto dessa reae<:.ao, ~ostraret_que Il:!Oé ~6 
a demis..-.ão do inspector geral da mstrucçao e a do d1-
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rector do .Ly~u, mas,. por exemplo, as dos membros do 
co!selho diréetm: dA mesnia instme9i0' plibl.ie&; aa doa. 
delê~~~~ q_ú~1~ tõdos. d& .·insp!l~fiai··~· .das· autorida.-<· 
des 'pohellteS·Iie ·Caçapava: •• ;.r. · ..,.... · •:. ; · 

õ .sà:'f.v~é.Ei.isT'~'I1~1\'o:~AP<>iado. 
o Sa. B;~;;~~~~;~ .. ~.s:: s~j,é, ·s~tit;Anna da Boa-

Vista, I,;lvras, S. Borja, nomeando-se até para e~te ul-
mef ~nn~!ii~io : cii:l~~ qü~·jã; . ~-~o~ ha sete 
an?gs,! (ltlià:das.! . · '. ·J·• •.. . :, . . . , " ··. ., 

O Sá. Ev.L.:.J'E·LisTA LoBA To: - E sendo l!nbstituidas 
as autoridades de Caçapava por liberace. 

o'sà.:· Bh·tENCOtiB.T:~· .:;; aá :dos·eo'mmandantes de 
todàs 'wdi~rlteita.S ··da província,: inclusi!v'eca. ·do.muit9 
leal' servidi>r·-tJ.o 'EI!tado O"Sr.! Barãn; hoje · -Visconde. do 
Sei:TO!.A'lllgre,pâ.ido'éidadão que contendia na eleiçã.ocom 
o Ii0lir3.à.o . dep~)a.•.do eommand&nto -da guarnição dp 
JU().;Qra'bd~;- quá.'ndo ae•D;Cba.va •'de vingem ~e~ cidade. 
o presidetlte·nÓ'J'Deado,voSr; ·Pinto Lilll.lll,l auloe>pro!llOtor, 
pub.lioo· ~··~agéra &tispensão'd1;l" illuttz-e coronel ~m,., 
mand'anti!-'auJMln<lr• ·de· S:·· Martinho:~ Sa.nta;~Ia,rl& .dl. 
Bã~ra. ·iio' · M-on~.-.,·: · .'J! , . ::;. : .: _, , ,, ,, , .. . . 

b • 5a?EV.L-i~í-:usTA Loa~To:- Apoiado; 
ó s~: :siriz'Ncoln\i-': ·:::... ' .... é a do commandante dp 

corpo' da EtlerozUbada, · ~este . por se ter .. ~usado a 
iràzeT a.:·bat'ba·ftnte -e-c&bello .cortado, como . ..exigia. o 
conimandante'-superior-.:. (.lli!ada4.). . .'Iodas .essas ·d~mis
sões dddu; sem metivo .jnsto, no CR·paço deJ;res mizes. 
não eoastituiJii.<> uma. vuda:deira :reacção :aa. provincia, '? 
Estas·démiBl!ões., dadas•.3--amigos .. nossos, .• para. !Serem 
nomeados ··amigós. do.-hom:ado ... deputado oU,libc~~, 

n~"h~!~~~d~;u:fo·~l~1 • Espiri~Sà~~. qu'e quiz 
justif.icar•ai·mioba..demia.M.o. pelo. tal .principio de CO!l
fian~s,·jnlgou qae encantrava, . plena j.llSt.i.fi.caçii0 ,Pa.rn 
a tiemi~s:io-do .meu .illustradooa.migo .'o, di.&tin~~ -Wrec
tor.Uo~Lyl:e~~: .n& e:..onersçUo que t,'Hnbem.-v.ltJ.ma.meute 
teve-:"do ·Czs.rgo de ... vigario gera: e provisox: :interi.no .do 
bispa'd.o,·dada .pelo. men. ~uito diõtineto. a.mi~1 o. vir-
tuo~ ·prelado· -da.,diocesc do..Rio-Gi"a.nde. . , . 
· ·Ao· ouvil'-se, senhores; o .. ·honrado .. deputado julgnr

se-hia que um motivo,grA-vedetermináxa.e.sta.demis!liio. 
Utns. .. prova, porém, .de que o.Jlãe. foi tenho. eu. na 

portaria do digno ... prelado, .que. ·p:a.sso. a ler: . . 

' " P:llicio"'epi6cophl, ·· em· PortO'- Alegre, 1 de Maio 
dL' 187>1. ·- •mm. ·e I!evm." Sr. _:_,Julgando con
'i:enientc concemrnr em ·minhas· mãos .:1. ndministra.
ção'da:· diocese. rleclaro a y , S. qua•<iesde a. pre.sente 
dat~t ' avoeo'':t mim toth ·a ' jurisdieç>io dioces:l.D.A, .. t~nto 
nd '!õrc'J -:,.'Tacioso qu<mto no contencioso,. ficando deste 
modo V. S. ·dispensndo da que exercia como provisor 
interino e vig:tl'io-~:eru.l do · bispado;· No entan,to. de'\"o 
~gmd'ecer · n ··V. · S. os serviços -que .te:n. prestado no 
exercicio de8~CS cargos. De:~'!l guarde a. v. s.-+ SE
B.~STIÃO, bis!"' do·Rto-Gr:mde d() ·Sul.-Re\·m. Sr. ar
ce<liag, Vicente Zeferino Dias Lopes. » · ,, 

_!>,. m:t!l~ha honrcí~;L por que Í•Ji dada esta exonera
ção pro,·a a iuj:16tir,:a <la ap•eciaçí1.0 do honrado depu
tado. Não ha · n~lla uma u1tica palaYra que indique 
sequer. de;,con!lanç:L do virtuo~o preb.do ao illustrado 
arccdi:t_;'l, ex-director do Lyceu:, mas professor acredi
ta.Jis2imo dos • mais acre-litndos collegios cln capital. 
E <tne houvesse'! Qnc irnp'lrta\'a is;o, que a pena~ sig
nificaria uo joi ,.o sohre n t~oci<>!< da admini~traç.'io 
ec.clesiu,tic~, pa1':t a. démÍ>s:io dada a um. cidadiio en
c:tnGcirlo no professorado, d;) car.zo qu~, com tanto ap
pl:luso de to ·lo~ , el!e exercia no. Lyceu da província 'l 

Q11ando u m:\ con s:1. é m:~, nito h:~. :d vo:;tados que 
r~cst~m, e é pc·r i' w que :) honro.Jo de putndo tão mal 
pôcl.e justifi~ar a demis;ão com qne tn~to pa~eec rego
zij~r-:..~ - X t~rn ~~~e dig:;o cida.-l~o, Sr. pre~1dcute, nem 
eu pu-lemo> merecer as b:>as gra(":ts do honrado depu
t:d.o e do gn1po· a que se r.chr,, nni.:o na pro~incia; .não 
a1mir.L, po::t :1 atc., que ache jlli!t!l.s as uos~a.c; de•nis~ües; 
a. m.i vont.ulc de H>u., co:np:l':heiros a. meu respeito 
n::o c~(;vH'e meio p:tra manife•tar-;;e ; ( as~im qne, tendo 
dctcrrr.i,,ado no r~3'i;nento : in temo que organisei parn 
>1S aulas, se,"ui"llo o. e:xemplo. <le tvd:t .parte, .e o que 
me era aconsdhado por lneu• .~entimcntos religioõos, 
que em ca·la c.ula · honv~:e , no ~lto da parede 

. . • ... • ~ .· i ,;" • . .. - .. - · . • 

sobre a cadeira do profeuor, a imagem do Crn
cificado, 011 nobr~ depnta!ios, que U::o puderão inutili
sar é.."Se' r~~tll,.oporque··a isso-se opunha.. o presi- . 
dente, modific:átão,.n 'o d~reta.ndo.que fosse retirada das 
aulas, ou.uão· lhes' fQ~. fo.necida. •. ~ElJ. .imagem! , 
(Oh.! Oh!) ··· · •· ·· • •. ~'· . ,. . ;. · 

Seguirão a.sim o e."emplo praticado pela. co=una. 
de Pariz.. (R·•·adas.) . . . . . . . . . . ... . 

Os com~heiros; · Sr. presidente, .do líónrado dé?u
ta.do quenão e .ach&vão .. urg~te a reforn}a. dp r~gula
mento, 9-ue apena.s,está. em~ção~h(l. .2 annos; por
que eu .tinha dado muita. in1hieúcia..ao clero na direcção 
da ~Ill!trncção p11b!iCa.? ~ qu~r Sa.l:iel: ·a eaín&ra a.. que 
se r4ld~ essa. mftuencia 'f . : . . - : . .. 

Rel\uz-.s~ . a que, qWindo o jtiiz de direito não se qui.:. 
zer•prestar;: ser o delegado de, comarca.;. q_Qando, de
pois deste,; o promotor ptuilico se ~~se tg\1alulente, 
fosse· o vigano em terceiro lugar nomeado p.-ra o em
prego; e a camar-.t creio que não deíxará..lle:eoncordar 
que çra a pesaoa. Ul)ica . na comarca, .após: o. jUiz de · 
direito e o p~omotor, publ.içe, que. tinha.a pre&U'!11P<i5C?. 
leg,al~ para_ ~- ~n~o ·~ ~Pc:~~~o ~aulas. 
(AEotados:J , . . ··, : , ·, _., .. · 

Eis & boa vonta.de · qúe o homa.do -depntado e seus 
cOmpanheiros têm .a .m.eu respeito, .e por i.ssp, como 
cfuse :>. principio, não a.dmim que &cba~roem . que . eu 
~in,!le. tlt'do,pot~co.strne~.~2.nl?.s ~:U. ter_a:e~~~P. o. cargo de 
mspec or aa. ms CÇ-'\O. • 

Fazer entrar o elemento religioso na educaç?:o pu.:. 
blica é crime.reslment.e para. umjl., jj.eJllias:õo,. . . . 

Cc?mécei; .o ,meu .disc:urs<~,:.Sr • . pres~deJ1tc, .déclà'ra.ndo 
que .niio .. tinha. . nece.sa&dad.e de ·a_p9utar . totlos pa actos 
do pre8idente .. dl.. piov.incill, . porq-«e ~e, : já. tinha. iido 
deinittido; !JãO tra.tei..eeniio. de l!l~;u;, factos·, mlli.s p;.; 
lientca:e que.bastavio,pam'photogrllop~,tiqqella adni.i
nistr..ção, mas os JWbres .deput.ad.os ,entena~ni que elles 
nãO.:~stituem. ~ gra..v~ •. Já. ,<ijssl,,~~ ~ei:, e.torno 
a repetir, .. se .q~sse .a.ppnta.r' toqps.9" factos de~lba
damente, ·todo .o re$to :dA seasüo seria inâjlffléiente; .hão 
d~'U"ei, pQrém, de.pedir' .a. OJ>; no'Qie~ ·dll#taÇ-.95~ se .r!l
cordem cio. e.sta,do fiií~ro da,p.~ovi.~Cla 1q,ua.nuo ella 
reee}l~u esse 5{.: Se:tou0 comQ seq ,preside11~e, e eo:a:-
p:u;ell,l com o. e&tado.·.em: q,ue . ~ .. deix'oú, . ~: .. ·: · 

. .A .pr.:>vi,nci~ . senltor(s, .. tinha ~- qofre" um saldo de 
350:0UOS1 é á sua.: sa.hid~~o ficou em .. cenliiç.Yes de nii.o .ter 
reéur~os p:~.....-& satillf:l.zêr as,.suas. d~peza;s . ordÍi:lari.ns, ae 
~neira que , deJ,>O~ . de e~~gota}" .i. ~-~i:.-f~ .d~. depositos, 
v1o-sc na neeess1dade de pedir ,:dt~P,e~r9 empresudo 
pa.rn ~n~sfaz,er. seutH:o~promissos, pelo que est&hoje 
pagando, juros da qilallti& . dec ~rca. de 4QO:OOO,!! ao 
banco dn provincia. · , ' :' · 

. .. Ae,signala.re.i outro facto, que exprime bem cb.rámen:e 
? que. era aq11~11e· . . ~~!n. . deleg~~<? do Sr. , ex-mi~is!r_? do 
lll}•>eno..,.que .tão pomposos elogu)s lhe. mereceu;· Tmha 
de .·~er contrat:ld:L ,a illutriiiinÇlío publica d:J.s' cidades da 
pro"incia .. e · for:ão .publie:td,?s' · editaes ·ehamando con
curre:Jte.~ ; _apr(\Se.nt:irão-~e. àiverso.s, el?-tre os suaes u::n 
que offereCl& :V::l.lltage_ns .. meno.res aos cofres, por9ue, 
comqunnto. ío;se mnlS barato o preço para a c:lptt3l, 
era m:lis é.:lro ... pàra todàs ·as outras c,tdndes; :J. este, 
contra. o parecer do procuradot·- fi;cal, e informa\ão da 
sec•;üo.da.directoria.da fazenda, foi dadaaprefarencia ! ... 
Ne dia seguinte, depois ·ae npprowda esta propo~ta, 0:1 
na me,ma semann, mudou-se o presidente para a casa. 
de~tc. cici'adão, que. o recebeu como seu hospede, com 
quem uespenden os seus. favores! !.. . ·Era~. pre~iden:e 
da pro\·incia ap:·cse::.tando~se , a .receber. a p~~a d:t p:e
v;m~açiio .. que commettêra contra a· f~zcn a .rrovl,;.-
eml. . .. .- .. . . . . , 

Qucrcn ::c justificar o facto reprehcri<i\·el •obre :t 

propos ~:1 da g 1:nrdn, nacic•nul do Rto,Ç:rande, d~ rpc 
tr:üci no meu primeiro discurso, o nobre <le put'iuo nS..u~
çou. debaixo de juTSmento d.~ ~11:1. pala,·ra de ho:;ra, qu e 
erJ. ' impo&Ú\'clque um cidadão tão distincto como·aque!
le comman<lan~-~uperior, de queip aliás sou amigo, 
fosse cap1z de apresentar uma proposta á appro\·aç;:j.) 
do g oyerno que não. es~ivcsse .. com toios Oo sacr:1.-
mcntoii. · · ·, ~ _ · · · 
. Pois bem, 3. camara. >io <J.Ue, e in fuvor da verdade ao 

que eu tinha dito, appell•t. para o ex-nresidt nte ,;,, 
J>rovinci.:t., o Sr. Pinto . Lima, que não demorasse em 

. :iliançar i c:unara..-eo:n' o .. seu · testeJ]iiinho1 que c:o:o. 
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ei!eito esse fa.etõ 5e tinha .J...Jo; o qual, se era desai
roso so c;:~mma.nd:l.nte-auperior, o~ ainda muito mais 
:to presidente, q~ da.'Ç'a. sua ~vra_ de ho~ra. que os 
eoimna.uda.ntes dos corpos t1nh:1o wio ouVIdos sobre 
a.quella proposta. 

A t>ala">-ra. e juramento dado pelo nobre deputado 
~obre a sua não .intervenção na demissão do promotor 
de Bagé será igual a que ~eu-l!eeo'bre e~e facto'!:-· 

Erteu cans&<~o, Sr. p~1dente, e pte01se termnur, 
porque o temj.!O que me foi concedido e&tá. a. e.."pirar. 

O Sr. ex-m1niatro do imperio enteudeu que justüieaT:l. 
o facto da nomeação do 1° vice-presidente e o acerto 
ua et.eollla. da pessoa, decl&rando que era um cidadão 
ca.paz e muito liabilita.dopara o lugar, e que-di.;to tinha 
sido iLformado pelo horilado deputado por S. Pa.ulo o 
Sr. Com Pinto, que aeabav11. 4e ser pre5idente da-
quells pro'rincia. . 

A camara ha de recordal"-se qne neua oeeasiio 
perguntei ao Sr. ex-ministro, em aparte, se com effeito · 
o Sr. Costa Pinto tinha. sido imonziado sobre essa. no
meJ.ç·:ío. Não o tiz. debalde, po!'().ue tenho razVês muito 
fortes para não crer, porque não é possí Yel que o illua
tre ~x-presidente dés&e infol'IIIliÇ5es, como se diz, em 
fa,·or do nomeado pa.ra o cargo. 
,,o sn:. ~\"A.NGI':LISTA LOBATO:- Não é po>Si\·el que 

t •• e o tllll1C3S:Ie. 

O 5n. BtTTzscouar·:-Pa.ra. que a CD.marn e o paiz 
n·.-:~lie:n se ClSSC cidadão esta.va nas wndiçõcs de ser 
lembr:~do para um &emclhante cargo, farei conhecida, 
:llém da. cireular sobre as eleições daa nomeaçVes de 
offida<!S da guarda nacionlll se'Ql os requisitos da. 
inver5iio r.as autoridades polieiaea dn comnrea de Ca
(·apava e S. Borja, da de~ dos commandnntes <las 
fronteiras, da demissão do commandnnte da. ~arnição 
do Rio-Grande, quando já. eatava. na. provi:Jcu1 o novo 
presidente o Sr. Pinto Lima, e muiw outras nomea
ç3'es e demissões feitas nestas mesmas condirões, como 
oóde inionnar o masmo Sr. Pinto Lima, uma. portaria 
'Por elle expedida, que passarei a lt>r, e após um reque
rimento e o despacho uàdo pelo Sr. Pinto Lima, que 
por 6Í EÕ buta para. demomtrar a toda luz que a leal
J:ide e &inceridade daquelle vice-presidente é pars.com 
os nossos amigos e para. com a provin11in igunl :iquella. 
q_u'! wve comn()SC,) o Sr. ex-ministro do itnperio do 
;:rabíuete de 16 de Julho. 
- Pep a attenção para este documento, que apresento 
el:'l origi:::al1 assim como o requerimento e despacho de 
que :~.c:~.bo d.e fnllar. · 

" Provincia de S. Pedro do Rio-Gr.md~ do Sul.-
3• "~c~ão.-Palsc:io do governo em Porto-Alegre, 21 de 
Out-.1bro de 1870. -Tomando em a.tten\'üo n.s rnõc~ ' 
.:lxpost.l.s pela mesa. da. irma.ndade do Santis~imo Sa.crn
me!lto e Nossa Senhora da Conceição da Ca.cboeira 
~ohte a con\"eniencia. e re,;nlaridadc dos difi'erentes ~ 
•'~p~ci:.es serviços das obra.s da igreja mntriz da mesma 
c1dade, tenho resolvido reorgani~ar a commissão desses 
t.'":l.b:~.lhoa, continuando \"m. no exercício do carn-o de 
presidente dessa. commissão, e igtla.lmente !lo do ~cm
ONS dll. t=.esma. os cida.dãos Bariio de Kald~u e Luiz da 
Sih-a ~!oura. _ 

,, Havendo di~pensado de fazer ~arte da commi~;São 
Oõ cid:W.ãoa Polycarpo ?ereira da S1lva e Joaquim An
to:uo dn Cunha, prevlllo a Vm. de que nomeio p:.ra 
substitui-r o primeiro o cidadão Leonardo da Costa Car
''lll!Jo Macedonia, que servirá de tbesonreiro, e para o 
lugar do segundo o major Joüo Thomaz de ~1enezes.
D<!o~ gua.r:J.e a Vm.-JtXI.o Capi.otranu d• Jfiranda C<Utro. 
-Sr. Jacmtbo Franco de Godoy. " 

Sorpre:1dido por uma. tio injusta. demissão aos dous 
dL•tiucto& cidadãos, o presidente da commi$~ fc:r. ao 
Sr. Pi:lto Lima o requerimento seguinte, ~ue teve 0 
d.espach'J que segue : 

" llim . c Exm. Sr. p~idente d.a pro,·inci.l..-.Jacintho 
Franco de Godoy prec!Bn qae V. Ex. lhe maude passar 
p.,r G>!rti.iEo o teor da representa~ão que a V. Ex. di
rí,lrio a me~>& da irmandade do S:.l.tltissh:co Sncrnmento 
e Noss-1 Senhora. da Conceição dc~ta cidade, por ...-irtu
de da a_:z:1l V. Ex. re~olv!u, em 21. de Ou:ubro pas--
~-o, :tr nova. organtsaçao á commt~E5o dns obros d:l 

igreja. matriz da. tilesma cidade, diapensa.ndo os cid:l= 
dãos Polycarpo Pereira da Silva e Jeaqaim Antonio da 
Cunha, que búio parte da. referida commissão ; por 
.isso-P. a Y. Ex. se sirva mandar CJ_Ue _se lhe puee a. 
eertidii.o qne pede.-E. R. M.-Caenoeira, 12 de No
vembro de 18'/'0.-Ja.cintho Fraru;o de Godoy. " · 

c Indeferido, p0r nito existir no a.rehivo da secretaria a. 
representação de que trata o suppliean.te. Palacio do 
goveJ;X~o em Porto-Al~, 18 de Novembro de 1870 -
Pinto Lima.. D • 

Já vil Y. El!., St. preai.lentel que o proeedimQI!to que 
o \1e&-t>re&idente . tinha em na.tta divergia do que havia 
tido o Sr. ex-ministro do imperio para comnosco o~ 
deputados do Rio-Grande i e ~ segura.mente por iaao 
que elle aqui :moatrou-se uf-4no em fazer notar que elle 
aind.a. se conservava. como vice-presidente, embOra re
baixado ao 3• lagar, pretendendo tirar deste facto 
argumento& contra a.a noasa.s queixas. Senhores, se nós 
aq_ui nos queixassemos para satisfazer aómento um des
petto ou para obter umn desaifronta. pelll!onl, nio tinha
mos de que queixol.l'-noa, estavamos plenamente satis
feitos. O rebaixamento feito pelo governo do 1• par:~. o 
3• lugar desse ,-ice-presidente era-nos sa.tisf&çüo bas
tante e muito maior nas condições em q_ue elle foi feito, 
isto ê, quando, pela. retirada. do preaidente2 lhe cumpria. 
tomer de novo conta da administração tta provillcia ; 
quando, porém, pugnamos peloil intereeaea publtcos e 
pela morlllid:ldc na. administração, não podemo& crer 
que fique nisto o procedimento de um governo honesto 
e illll!trado como llquelle que está. á wta. dos negocio& 
da. nação. Este acto tem de completar-se neceaaria
mente. 

Senhores,_ em tod.aa estas questüea ~ae s.qai lorio lan
çnda.s pelo nonr&do Sr. deputad.G (o :Sr. Mendonça), e 
as q,ue se segniriio, trnzi.das pefO honrado deputado do 
ESJ?trito-Santo c o Sr. ex-m1ni'tro do !mperio, o qut 
mrus me puma é o ...•. animo com que proclamão, e 
um delles apoiado pelo honrado deputado da. Bs.his. 
(Sr. Pinto L1ma.), que o partido conservador no Rio
Grande elit:l. unido, niio tem divergenciu, e se apre
senta. com tanta. forc;a como n\ll1ca. te-.e ! 

Precisarei eu, Sr. presidente, de uma prova mais es
pleudidn. do contrario d.o que proclamao os nobre• de
putados sobre o partido coosetvador da provincia., do· 
que essas aggressõeli e invectivas dos nobres deputados 
contr3. nós e os noeaos :.l.tllÍgos, aqui no recinto da e:~
mara; ou o honrado deputado (Sr. Mendc>nça), na. vel
leidade de julgar-se o arbitro de todas as ncçõM, tam
bem consoidera-se competente para negar-no~, ao meu 
honrado collega e amigo (Sr. Evangelista Lobato) e a. 
mim a patente de comen·a.dores ~ 

A mim, pelo :menos, parece, senhores, que com effeito 
pret~nueu uegar-m'a; porque parn outro fim não creio 
que th·esse trazido para. a. c&sa. o to pico de um diacnrao 
meu pronuncia.do na. a.esembléa provincílll em 1867

1 
em 

que eu, como aqui, me dcclare1 liberal, e de que tem 
feito arma contra. rnim o partido libernl de minha. pro
,·incia e oa meus mais cruentos detractores. Se em 
lugar de sen·ir de éco ás aggressúes e invectivas que 
me têm sido lançadas. peloa jorna.es da opposição libe
ral, pa.ra atitnr-ln':u em face, o nobre deputado 
(Sr. ?.fendonça) p:ocurasse ,-er os Ann~, do Parlamento 
(mez_d:e Junho, p~g. 24.1) o discurso que _primeiro pro
nll:lClel ncst:t c amam, elle encontraria a. explicação 
que não quiz e:~xergar, do discursD com que tanto s~ 
recreou, e com que pretendeu, mas em vão, ferir-me. 
Ooç:1-o ler, já que delle se faz. eEqueci-:lo, pal"'l que niio 
pense que , acompanhando a oppoaição liberal d:l. pro
víncia n:u ma~ nggreseõc5 á minhn per.aoa, conseguir· 
a.ba.Iat; ~ con~e1to que eu porventur:t mereça dos meus 
COrrthglOU:l.rlOS; 

.• Parodiando e&Re illustre ora.dor, tunbem direi por 
mmba \"eZ: E a sou conser...-:ldor, porque •empre fui liberal; 
mas fiz-me con~;ervador, porque via e acreditava qur 
J!O proszramma ?es~e- pa.rttdo e&f:&'-'a. a. ordem a. par da 
bberd~dc ; o n_nl!ctplo da autortdade a. par do respeito 
d88 le1~, do dtretto de todos, e sobre estes prine1pio~ 
todos pairando, dominando, como & sua mais solemne 
con~agra;iio, os principios, IIB verdades eternas ds re
lígi~o cn.tholica e apo~tolicn romana. ,. 
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_ . Oa princípios políticos q'!e. eu aceitava., ~ que a.ceito, 
estão bem expressos e pos1tivos neste per1odo do meu 

· diacurso; compare o honrado depuw:lo aquelle que leu 
com este que acabo de ler, e ~erá. q.ue nem soube es
colher a arma com que me qmz fer1r. 

Se teve em vista. mostrar a ineoberencia na. minha. 
, ·ida publica, perdeu o seu tempo rWn!ente; porque, 
sem querer abrigar-me á sombra dos exemplos que of
:ferece o paiz, de nota.Ycis liberaes de antes, serem hoje 
os chefea re.speita.veis e rcspeitaJ.o .. C.o partido conser
vador, as&im como exaltados conservadores de bontem 
serem hoje os chefes autorisados do partido li~l, sem 
que disso se possa concluir que não ba no pa.iz homens -
de crençs.s sinceras, lhe lembrarei que separei-me na 
pronncia do grapo liberal, em que estava com muitos 
outros companheiros notaveis, qtlllndfl nem havia espe
ranças dn asccneüo ao poder do partià.o conservador, e 
por causa. das questões religiosas que se debatêrão na 
:u;sen:íbléa, onde, a pretexto dellas, ou por causa dellas, 
era ag!Zl"edido descommunalmente o che!e da igreja 
rio-~ndense. 

Nao quereria, Sr. presidente, se o precisnsse, titulo 
m:lis glorioso pnr•\ essa incoherencia, ee ella. realmente 
existisse. · 

Póde este procedimento, ali:l.s justíssimo, servir de 
termo de comparaçüo com o que pretendeu defender o 
honrado deputado do commaudal:ite-superior de Rio
Pardo~ A cnmara que o julgue e seja o jui%, se :>edem 
foCT comparadas as causas e declarações que fiz: pelos 
moti'l"os que o fiz em 1867 antes da &!Censão do pnr
tido conservador dous :tonos, e a.s que atquelle illustre 
cidadão fez em cart!l. particular a um candidato á. de
put:lç:to depo_ia da ascen~o do partido c~nservador. 

lnfelizmen-ce, Sr prestdente, o que disse o honrado 
depatado, e seus collegas que o acomps.nhárií.o :ta dis
cUM:.io, sobre a mis~üo do partido con!ervador :1& pro
vi:~cia, não é a verdade, e muito menos o de haverem 
ulli chefes sem soldados; não, senhores, nüo é a -.erda.de; 
o que apparece de notnvel alli é o facto grotesco de, do 
pé ra.ra a mü.o, improvisnrem-se chefes, com a pretenção 
de C.li~tributr patentes ·de conservadoree, Rem ninguem 
~aher em que titulo ee firmüo para assim proceder. 
(Muito bem :muito b~m) 

Yem :í. mesa, é lill.o, apoiado, e :~pprova.do ;;e.m de
ba:~. o seguinte reqnerimento : 

« l:equeiro que se peça. 80 gover.lO cópia do parecer 
do~ peritos !!Obre os ,·npores destinados :i navegação 
co~tein na linha do sul até Montevidéo, contratada 
C(;,:n Est~,·:io BU8Ck & C. i c bem 3.6sim as informações 
~u~ a.o rr.•smo governo tmhão sido C:t.c!aa pelo presi
dente do Rio-Grande do Sul, sobre as dellllssjes con
ceuit!35 aos dinreos comm:mdantes das fronteiras. 

« Saia das sesi!Qee, 1 de Jullle de 18i 1.-J. B. da C. 
Bil!mcoHrl." 

SEm:!:-iDA PARTE DA ORDE:I! DO Dll. 

l'lUÇlO DAS FOIIÇAS DE TEnlV •• 

E ntr:L em 3& discusaiie a proposta ile gcYerno que 
fix~ • ..:":~ forç:u; àe terra. para. o anno tinancciro de t8i2 
a lL>•->· 

o S«-. Du.que-Es"tra.da Teixeira. )! l"O

nu~ci:;. umdi.scur~o que se acha no Appt•:~dil'c. 
O Sr. A1enea.r A~a.rlpe : - E::n'!>ora ho

mem d:. paz, <1ome magistr:tdo não me 641rá. leçacio a 
mal que me levante para tratar de a.ssumpto militar ; 
e ee ::tão p-.uler contribuir para o concurso de luzes 
neste deb:~.te. ao menos terei cumprido uu:. de..-er. 

P~sa-:ei, Sr. presitiente, a responder is co::siderações 
cue o ~.obre preopiriaote acaba de !a:z:er em relaçiio & 
ih:a':'•~O d(! forças de terra, e elle me ;:e:rmittir.i. que co
lllece -po;: uma ob~rv:u;ã.o que fc"t em relação i pe&&Oa 
<l c· nQbre ministro d!l. guerra. 

Kc,tou o illustre orader, que o nobr'! mi:li!tro nüo 
W: ac~a·~e presente, mu se esta eb5en'a~ãcen,·olve cen
~u.r~ . ~~t:~. des!l.pJ_Ja.receri. d~e que se ponderar que o 
ll!~omo :~obre m1nistro se acha enfermo, e aesim não 
l be er01 possível compArecer a. e.;ta. ses.iio. 

O r~?Aro do "'eu. he:lr:tdo collegn uunbc'll perde o 

valor, quando se aHen.Ier que, a.chando-~e -presentes 
nlga:u: outros ministres, e ac1ando-se ta.mbem presente 
a commissiio ·respecti-.a1 podem eer dado. 4tuaetqne: 
esclnrecimentos que se tornem •eceesari'ls em vista das 
exi_gencia.s e reflexões do nobre depatacio. 

Entrando no exame olamateria em discusaão,noton o 
oraiora existencia. de certa dàsona.ncia. entre o que o 
•obre ministro asienrára eDl seu relatorio e o que pe
dia na proposta de fixaçii.e de forças de tem. 

Â sua censura versou principalmente em relação i 
guarda naciona11 e disse o nobre deputado que ao passo 
que o illustre mmistro fazia as malS solemnes e pom
posas promessas e excitava no paiz as mais li~on~eiras 
esperanças ti e q '.le a guarda nacional seria. alli viadz. 
do pesado trabalho com que ella vê-se onerad:s, ..-ia o 
pai.z que estas promessas não passaviio de fa~eiras 
palavras sem realidade alguma. 

Mas, ::,r . pres1dente, quando o nobre deputado a.ssi!ll 
se exprimia, não lhe oceorreu que o ministro da.guerr~ 
não tem em seu poder meios de remover as circum
atancias que determiniio o seu procedimento. 

Bem sabemos qttenão temos for\)8-8 aufliciente' par 
ftozer todo o serv1ço nüo só proprio de exercito como 
ta.mbem o de guarniçãe; e se a força do exercito :aão é 
bastante pnrn isto, indispe.,savel é recorrer ao uniCO 
meio que o p:>.iz deixa á disposição do goven1o par::. 
realiz1r este Ecn·içe supplementar. 

E nem .! para notar que o ministro da guerra. re
corra ao auxilio d:~. guarda nacional qua.ndo de~de -::. 
insti.tuiçiio desta força. ciYica todos oa governos a e\la 
tem récorrido : e emquanto niio variarem, ou não mu
darem as circumstanet!lS do pa.iz, emquanto esta.~ cir· 
cumstancias forem.:u; mesmas que têm sido, e :Lctnão 
sobre nós, é indispensavel ex1gir e.•te sacrificio d::. 
gu.a.rd:~ na.cionnl. E louvorea sejüo dados á. guarda ci
dadã do Brazil que sempre de boa. . vontade se tem 
prestado ao nece!sario servu:o, não se recusa.ndo j ;i.ma~' 
a elle, quer nas m:tis favora.veis, quer nas m:>.is criti
cas circa:nstancias. 

Lembrou o illustre deputado, e capitulou como ponto 
de accusaçiio e motivo de censura, o facto de achar-~e 
no P~ngt:ay grande forçQ. d~ exercito, podendo e~l e. 
ser caamadi pa.ra fazer o sernço que a guarda. :a.ac1o· 
nal actualmente faz no pniz. 

Não me p:uece, Sr. presidente, 'l,U8 o illustre depu
t&do nesta censurn tenh:~ siao guiado pelos dict:une; 
da raz:;.o esclarecida pela consulta do est:ldo -real da• 
co usas. 

E' verüade que temos· na repnblica do Paragua,:; 
uma for('ll :1:":0 pequen:t, mas esta forç:t torna-se aÔ•o· 
lutnrue:- ~~ nccess:~ria alli, j:l. pnra manter intere8se, 
brazilelros, e ji por uma obri~ação forçosa que temos, 
em 'l'irtt.:.de do tratado da triplice alli:tn~. 

Em ~·:rtt:.r.!e deste tratado o Brazil obrigou-se n man
ter ~ i:-.tegrtdade e independencia d:.quella republica, 
;:tar:mtindo-as po~ cinco aunos. E' cl :msuln exprcu~. 
de!Ue tr:ttnà.o. 

Se ret~r:>ssemos d":llli toda a nol!l& força, &eriamc' 
supiname:~te i:nprc,·idcntes. 

Se porventura fiea~-,emos :~Ui sem meios de acçiio, nãc 
seria pos&i•el ·sermos sorpt"endido~ e depoi! termos n.c
cessid:tde de muito maiores sa.crificios pua acudir •• 
qualqn<!::- eoergencia ~Certamente que sim. 

Porta:J.to, se a forc.\ que exi~te no Paraguny de•~ 
all:i ?cr::::;:~o~ecer · por uma forte e indeclina,·e1 neces~i 
d:tde . <! v:sto que o nobre ministro re~irnndo aqnello. 
força. e~ \"CZ rl.e fazer um ecrviço no paiz, far-lbe-bir. 
gr:mdP. des;.en·i~o. e ar riscaria grave• e mui Férioa inte
rcsl!es pcliticos súmeute para salvar a gua"da. nac:iona~ 
de um o::~us a que s<!mpre se ha prestado da melhor \"0!\

tade. PA.ra fazer o sen·iço miht:lr indi~pens!lvcl no ir. 
terior do nos~o paiz nunca os nossos patricios ec hiio 
recus~do: e a sua boa '\"ontade pela cau~s. ia pallria .:, 
tií.o ma;:üfe•ta , que se ba revelado ni10 só em relaçii.o :1" 

scTYií'o domestico, nos perij:tos hteriores, mas ta.mbcr.1 
em rela~;;o ao ser\"iÇo extorior na~ occnsiüea em que ::-
guerra :ios tem chamado :10 territorio estrangeiro. . 

Porta::tto, o illu•trc deputado tomando a ~i a dcíesr. 
dos i:!tere~!'Cs rla guarda nacional, nãe foi feliz na ern
prez:r., p.Jrqnc niio descobria meio razo:wel c e ~erem peio 
g<:~Yerr.o :~ twndido• e•~c, intcrcs•es no ponto in<iicalio. 
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Para Que o remeJ.io apont:J.do pude1;se •pro:v:eitar, 
ctunpria demonstrar a possi'biljd:J.de 4e.6U_& a~pli~; 
isto é, era nece~-~o que o nobre depu~o,m_o~ 
que atoxya.lmWleirae..-.i$nten;!.repuo.li~doP.u.~ 
a!U ests.va.. sem utilidlul.e. e van_ t:sgeD1 4~ Bra:W.. 7:':/. e_ ·q-.;~ 
vindo pm~.o p!l-iz ~substituir a !!llarda.. ~cipllalf e clis~ 
pe11~ o emprego· desta no mister 3'e que ella ~ oe;cupa_. 

::!i!u nem uma nem out~ co~ o honrado. de{lu~o. 
provou, nem jAmais poderá pr•:var ; visto como é :ao
torla.mente conbeeido o imperioso motivo 4 perm~ 
ne:acia. da.s no~sa.a t;rop;.s- no I'wagua.y, e é m.c;~. C4!:m
pre.hendeP que ai~Jd& volt:sndo esaa.a trops.~~ á.. patria. xüio 
p~eriio tra.zer alliYio M eerviço. da ~ :tl.acional. 
VeJamoto. 

S11.pponhamos que o J:~obre millistro d,a guerra cha
mava M int~iot do paiz a f9r<;!' ora est;tcionad,& ~o 
Parnguay ; quaes semo. ·~ C0D.64qUencias '1 ~!lo pot 
'Yentura. a.quellas que esper,11. o illu~tre censor '1 CeJ.:ta
menteni'io. 

E.ta -forçani.o poieri3o. ,·ir de maneira. ~~~uma IIJli
vi:~r o serviço que. actnalmente p~ sob~ a. gn~da. 
r.acioaal, potq~tanto asbtllJI.OS q\1~ ll&S iilelJll.S 4A1 e~et~ 
cito exietem muitos ole.ros, e4iate;n I!llP~ pra.ç:J:S .eoJ!l 
o ~eu tempo pru.~;~ehido, e ~im vindo a IllllDClonad& 
força.~ toda empregada. no supp~ll,!lte destes cla
rcs e subtituição destas p1:11.~. 

Por consequencia, de · fórma al~ma a. inculyad41- pro
videncia de virem .do P~111-_glL.'1J I!S nos~ f<lrça,.a 
poderia .ter o r.eeulta.do que esfK.!ra o illU8tre depu-
tado. .. 

Qnerelldo o meu nobre collegt\ em twlo ~bar dii!So
:oaecia. ~:~a.s p.rovidencias do gover:no1 adv~riio que o 
mini~terio d& mariu}ls. acll:l.va-ae em deSCQrdancio. com 
o minist.e.rio da. perr;a. em rel;r.çüo _á_s pi-ol·id.enei~ 
tomadas ácerca do. Rio llla Pr:a.t:• . 

D.i.ue o illlll'tre d.eputado que o !lobre nW1i ;;ro da 
guerra, coDI!ernndo no Par~")lay UÇla. íorça. ~ili.tar 
numer001., indicava que o ;Brazil tinha necessidade de 
manter o seu imperio e eusteuUtr oe 6eus intRre•sea 1óra. 
da patria ; no entanto C).Ue O lllinittro da. marinb& tÍ
nba procedimento intel1'8lllllnte contr:uio, . retiriiJlào 
das · aguas do Pn.ta .a nossa. es9uatl.rn .p:~rn estabcl~_cer 
uma. 45taçilo na~·al . na. p!'OVlllCia de Santa~Catharma; 
com~ que mostrava. que -u.as ·republicas platinas' não 
tinbamos gr.ancles couEas a. fazer. 

O illustr" depot:J.do moS;trou.~e in~c.icnte do que.alli 
re•passa,.e o -facto npreEcnta per.feita h&rtQonia. entre os 
doU!! ministerios; porque, se o nobre mini~tro da.~er~ 
conserva. alli p:irte do nosso exercito, o nobre miniet> o 
da marinha conser.v.a ta.mbcm alli a Jorça. J1:J.Vo.l .que 
jl.llga nece>;E&ria. par& concorrer com o exercito ua sm
tentação -dos nossos interesses em qllt11quer oventual.i
uade qne: possa ,a.ppa.recer. 

O Sn. BAnÃo n.l LAGC)(.A. :- Al'oiado. 

O Sn. ALENCAR .AnAnlPE:- O illuEtre <leputado des
conheceu a rnziio pela qn :~!.- -tiuhrunos no P~l':ll;""Y tão 
co:J>ideravd parte do nos:o exercito, c qno.si us~nsto.do 
per:runtou ee por aca.so n::>c:- esta.vamos ,em paz com a 
rcpublica, cujos ignominiosos ierro~ j:í. hu\·iumos que
brado,,libe,·m.ndo a -na\'ão par~guaya da tyr;~.nui:J. . e da. 
oi:fcrav1dão •? 

Sabe o illlllttado preopin:1ntc qn4o incou:.i•te•U!s ~ão 
na seus receios: elle OU\'Í •> o prég:do dn paz, e <lella. não 
.:u:i.W... Qu~r, poré~, guvir repetir o qu".utt<:stiio os 
tra.ndos ma1s notonos. 

E' v<:rd:l(le qne e~to.mos em pu Cõm a rcp~>bi:ca P.ar:.
f:ttnja, é \'erdad.e 'llle ídizme:>te dcsupparccct: o c~t.'l-io 
<!e :ptcrr:t em que n;>s ach:J.vamos. mas, porYcn l.ura , por
que desappareceu a. guerrn eíf~cti,·a e o conilicto r<::.!, 
já. temos concluido ne~E" 1,:.~ touos ur, nr·~ •os nc:;()cio~? 
::>nbe o paiz que ainda. niio se :lcl>iíu defini ti l'arr.c::.tc 
resolvidos . essc8 negocios. 

•' A .paz existente e apenas garantioln por um . trut:ldo 
preliminar; depende de ulteri"r conclus? ... o tratado de
iinitivo, cujas bases naturalr.· ... ~ ' · , ,'': cFt:\l'iif) 2Pr e:.tadn~ 
ou pc:lo .mtnos j:l. est:lrt=.o h .. ,.., __ .• ~ntc di:cntidas pela 
:r.osra diplomacia.. 

O cer~ li que intctuse$ br:uileiro~ no Paroguay p•·n · 
dem de solução,c não seria .I>r!ldentc retirar d'a.lli tc:c.b 
.a D06&:l. íorça, priv:mdo-nos d iJH m~io~ necc~snrios pc.ra 
qll!l~qu~r e.wmla~l circurm;tancia qnc nos . obriga:~e a 

qualg_.nf;J:. ~p~vlzn~to . •. Alé!D ... ~ d.is~,~el~ ~~~ qu_e.Ji.ze;-: 
!Jl~, et11: ){~!'- 4~ 1865..1 te~o,. ~bngaç>1o de. -vel~J' pel&. 
mC;l.e~n.d!l~a.. e~a. ~!-e~§.ê' ~J1u~?,~ do ~ata~ 
~~; cà\,~&.ma.n~ o!:ei~àiie~àim. ~1~iit 
tencia. da. fo~ a~*· nô tê '-'t.õrio -' "ara' .• o é 'in
qü ~9xi.~v~~~ ~~~.éã·.'~io!. ,. P ··: ~~s. · .· ,. 
~~ ~qu~.ceu ~I? ~~bre.. iie.P,!!-~0 ·~~tU'$ 4!!:&a per
m~~~ ~~·for~~ Il!'58f:S. e~Jau ~t.I:a!l~P·;~m !!Uei!l 
estamo.s. ~ paz, &!lBteú~l:uJo · que 118Sl.'l}l exere~os 
vi~~~çia,. ej>f~-~P. · con~~{"i<lY~J'Ilo 4e .'à)il p~":z al:riigo, 
cuJa sob~ljl_Cie9!JI.: fó"m.!':· ,u:~b~nmfàJ;11o~.·· ' · - · · 

".Es~ ~c1p1o )lU~ ~ v~o, • ~'ne1d~do em 
gepJ, D!lO .P.Me d~~r:d,e aoft'réi' m0dt6.~ conforme 
~· Q~uirisiàri~ .~pe;~~es . e.Iri .ci~i~ s('~çlia~. 0! 'h ego~ 
ct~ ~oaJl:o!os, 11.~ qu~.~ pnnct~~?;~~'~!i ap,phcar.;..~e. 

.. ~,r ___ .. ~"!-~. !'~~Y,_ .~~-_ ... 6$ es ... ~.et.r~_ -ll __ ._ ,m~~~~- · 
es~c1~; ~. ~ plJ'ICI!'. 'f. q~~~-~o~e?l.~ p~~a;yo ~n•af8 
reclà)llou contra a eXISterlc.\:1 desta fo~ça- no· ·~eu tern-
torie . .. · .. · · · · · · '· ·· ·· " · ' '' · .. · ··· ·• 

Nio errarei ~e affirmar que & eeDIIUra do illutre 
de~Wo reeahiria da mesma fórma ao1>re ''o ·i1osaêi 
mci~.~'#o ~&· · i;Uet;ra1 ~ .!:TI.~ '?t~!é ~ti: .. do ·ao ~ara.'
~y tocii6 u · uo~as forças. 'EntãO dina e ·meu :nobre 
c~gei'l .'lue ~ g!T~O .~ i~p,;.eyiden.te, que não -z~
l:Lva os m~reilies do P.&~Z, que~ p~:ev1a· ·o futuro, que 
n~ :~':~d~~~~"~·.~~o· ·.~·!ft,iâ, ' ·-~ ~~~'~ut~r i~telli-
gcne~a e a mal!~ COI:IllDUnl a~ env..o - ' . 
''g'n~o ~u ':~~-·~;~~· zi!i ·ii~~siciad~ d~ ac~:n~ha.r 

o .~?bre.~e.l!l:lta!i.~ .e . ~J:Í[I~l?-di~lo ~a· ~n~~j ~s··~m 
longe P.-\st.o. r()~o ao meu· lllu&tr\l .aiDigb' q.ile elleare as 
~~~ ·~~b#,ll ~o e~~ .,.~~~o ··~il .. ~ Si~,_ vi#ii, 'P<>r
que cauer-me-b& o prni~r . d'e ver g'lie 'todàs as I!U&& 

p~yr:i.S .~.nf~~b. ~~~4ú~ç~..O,ii.~ti~~oi '~m ·~~!l~ 
O nobre llllDI!ItrO ser;w emp,regadS.s em fnzer .'ll."ltpole-
~t~~!fa~r~~~t9: ,o· ~?,r~o ·~-, r~kç~~ · a· e~te 

"·~~r, p~~dpel)~, ap. p,~ · «Jl'-~~~ ~J'_.(I.!'~tão termina-
......, com .o llor;llntlly ~m'auem B.lllua. na~ temo~ tra
tado ·aenôifiio ·d'é ~'; coDl fil!ni"''iünda"nii(dt' uid~
moii 'as ÔÜ>'idit.sso~J.Jimites :q!à. Í{Uei.ln ~d:t'Ú'ão temos 
~~9· :~~·- ~li.-~às. _'b~~e,s ·.~11!- 'r.e~i')rg~uisa~· de 
au.a ad.m1m~tra.~ mtenor; a qu.~m -~· yem~: a1~da. 
lev:-ntado ~o abatimento,_ o~ quzun. C9~pleta· aalqull&
çio, em que .ficou ;com . os estragos da horrenda. ~erra 
su!citada por sett tyrannicó di•tado:r; a. "quem não ve
mo~ ~~ento de. p:lil perigos i11:_er~~:oa e e"~os; a. qnem, 
iin~eut.e, ~eve.J;D,O~,protec9:'lo _por for?d~ u,m tratado 
!!O_le~ll· .E %',lllo e_m t&;s c~r~um~ta11C.1as quer o nobre 
repr.esen~nte .Jlelo l;llUDI.C)f'\ou~.utro qae ào P:~.r:lgu.ay 
nos .d.e•p~el>d&m_!?.3 por: .todos i>6 .mod!IS 't 

Nii.o; ,cumpr;e ser Clluteloeo, e • 'go:w-erno, qu.e pro
cedé 11a. .con;or1_.rli~adé "de,d~ye:resEa.g~:a.dod;npo•tos pel~ 
sua . _l!-'\lo~!ta. miSiJ•O de ·cuuillr dos 1,1?-~r~sses da. no~sa. 
pa.tna, nl\0 póde Feniio mereoer encomlol!. Se o go
verno, pelo contrario, se mo>trasse de&cuidado e im
pre,·idente, ~ó eutiio .de.verjamos argui-lo. ::lias, procu
ro.ndo e1le precaver ó · ÍlltUro, e futuro · :aliá.s :fácil de 
pre\·er, n.~o incorre em censut:a do )!ornem Jlrude:-::::e, 
que ilimais ol .. ida a scntcndóslL m:J.~ima. .. do êpico lu
zit!mo, qu~tndo nos seu.; nunca. nseo.z appl:l.uuidoe Lu
:z.Í:l.~:A~, pintando o gcnio ,d:J. guerro , diz que qt:em ;_;o 
, ·erna. ~e,·e: 

" Yo:;r_po'o pet}:'runez:to .a toia. a pax_te, 
" A•ltnnhar pengos e c·nta-1o~ ; · 
" Crer tiido, emlim; 'lu e nun~:> louY~r·; i 
" Cn;>itiio que dign: -Eu niio cuidei. " 

!\fo,. trou ·Se 0 illu~trc preopin:mtP. muito con!7j~!~·1o 
péla. 'ente do~ s~>lthdos br:l7.Íleiro.; que [,c!Jiio-~ JW 
l:'araguay,. chamando-o~ tristes exil a uo~ d>t !-':ttria : 

Sr. p re.idcntc, quanci o o soldado ~ustcú t:t e r!r· ~t:::. ·.: e 
O;; illti.rl:!t, ;ocs de fU:l. p~ tria 1 e:n qnalquer po~i<;'.o em 
que ~e ache, nu nca p~der:L ser chamado um exil:l .. .lo da 
T•:ttria (apoiados) j ,: <J cidadão que i-C prol•mga em di~
_ta:Jcia1 mas que est,j,. Rctn p t·c Uf! ido :i. patria para :n~re
eer o!< no:-~o• .encomto~ c npphu~os. 

Se os no~Eo >" brio~os solu:ulo.• que "~tiio no Pnmg-uay 
conti!Hll\o no cun~prbncnto dC u.m de,·cr, tplf: já. tã,, 
brilh:lll!.'!lllentc cumprirão em parte, não devem (:X.CÍt.ar 
:IB .nos'.as condolcnc1ae, tu-:tf tim u uos~o en~hu, ia~m<.> 
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pé1a ma ' 'ben~erell.ciA · e· ·por· seu : lll!ignâla.do · pe.trio
- ~o. Se o ·n~bre '"de>putàdo ~n!ó"lltral!e ·(J_ue <>:-goTerno ·dei
··•ttendia. "Ú st1ts nOC!es&idades,. ,que os ·fo~va -~ ner
·manecet•.:n'um ta~:de sôlfrímentos,_sem o ·exigtrem 
as urgeneiú~ci:J.· patri& e· a :nea!a -~chde, eu enten
·deria que ·o illlistre .. cêllSOr· ·ti-ah&·--razão ;· mtur.como os 
•ossos eoJdados têiXf ~ possiTIJia éOmm~dades em: terra 
estranha, e· robrétUdo--qua.ndo Temos que elles acb .. e 
em paiz,embora um pouco longinquo, mas de·facil com
municação· com 1nUS.patria,· tóda a· Qen~ma; que o no
bre depútado ~di]:igio neste · sentido ao .· go•erno · Dão 

··.pass&' de aoeu~-gratuíta.e hifandada. 
Não'.q11ero-- ver·'milholencia na censura; creio :o.ue 

o nobre: deputado ·apenas·- tem o ·ae!!l!jo, e · desejo. aliás 
louvavel em· um cilgno· representAnte do povo, de ouvir 
explicações dor go~rno, -pe.n: ·'el;clnreeera~~ m:aterias e:l:-

. p41Eta5 ao noeso-conheeimento, e · s)ljeitu á 1l068$ deli
beração. . 

CoDg-ra;ulo-me, - Sr. presidente, de >er que .. um.go
Yerno amigo, a que111 presto . -confiança, . niio seja ar

·guido de'factos .indefensaveis; e o eTidente -!igual de 
que este governo Dio ha pràticado acto:i mer~orcs 
de fundada censura, é qne o& nobres deputados W.. op
posiÇiio .••. ou· aliás· -os · nobres di!sidentes (pois ainda os 
· nã<> considero 'eml'formal e definiti. Ya ·opposi9&o, e· bem 
pelo~ontra.rio, 'GS'julgo ·muiw 11r.estimoeos eomligiona.
rios politicos);•ainda nãoeneontrá~motil'os;para cen
sura. real e verdadeirn; os motiros aqui · allegados · sio 
incbnsistentes e frageis, e ·da mesma natnreza deete que 
o nobre' deputadO' aventou,- e que· acabo de ·expôr. 

Os' factos expelldides a esta.· augusta· !lssembléa .. ma
nifestametrte provão 9-ue o govemo tem 'Procedido com 

-todo o tin•, ·, pntdencliL -e acerto, .zelauto os Yerda.dei
ros interesses do paiz. 

Se o gabinete <de 7 de Mnrço hounsse prt>ccdido 
com detrimento da call!& publica, e se houvesse que
br:~.do os brios nacionaes, os nobres deputado~ dissiden
tes não andarião esmerilhando accusações que niio pr.,_ 
cedem, e cuja dcmonstrs~iio nitO fa.z~m ~entir 1:esta 
casa._ (.-lpoia_dds.) 

O Sn. A~To:-.-ro PnAno: -A questiio do elemento 
scn·il é bastante para justificar-nos. 

O Sn . • o\L!PiCAn AllA.RIPE: - Outra ccn~ura <lo illu&
traC.o collega. a quem respondo ainda nrsou w brc o 
mesmo o.ssump1!o. · 

O !'!. obre deputado reparou que se e,~;;:o fazendo dcs
peza~ com as noss:L~ for\'3.& no Par a:;naY, como se e8te 
:fac~o constituir:~. f::l t.'\ ou c:rime . .Mas, per;;l'.oto eu: co< 
qualo~er ponto que c.taparte do ncssoexcrcit ·? C<ti,·csse, 
quer fóra , quer no interior do paiz, de:ixaria. de fazer-se 
a cics;,aza ~ ~rU1mente qu~ não.' Logo, a circumst:mcia 
d:; dospcz:1; feita ng Pnragnay col!l as uo~sas forc;:~.s não 
d:~. c •uls::t a cca•ura, nem mesDio .1 re~aro nlgam . 

Tod:n-i.3. figuNmOi' o caso de r~llZ3.r-~e analquer 
eéonomia. com a Yindll dc9tas força.s pur:~. o Brniil; teria 
o ;;;o.,.er::o porventura cumprido o sea d.ive:r, m:~.udan
do·as retir:~.r? 

Kão era. preciso primeiramente demo::u;tru que c.tas 
fort;as cstiio alli fazendo despen!'- inutei!. 'I 

Se o u•bre deputitdo nio demonstrou -esta · these, c ~e, 
como já fiz ,-cr, mdeclin:~.vel- necessidade obriga o nosso 
governo a. mllnter alli as for.,J.s em questlio, n consc
q uenci& é que o mesmo governo Jl'l'&tica um aete com· c· 
nien~. c ciee~roso,: do qual; port:lllto, llle não deve provir 
o munmo 'Vltuperto. 

Os impoatos do Estado são conatituidos para as 
'despezaa necessarias ern bem do meemo Eatado ; c como 
os· «&sto8 feito~ no p_.guay· com"ae no11as !orças nlli 

· enacionachs aão uteis, .eiti,o no·cao de · fuer-se sem 
repro"'ição. 

A pen~~anencia de 'parte 'do· nosso exercito no;. Para
~yé 'utU; e o·go'lleTnO do Bra.úl não r>6duer eenau
r.tdo por-de~przas imprescindiveis par.t· " eontmuação 
~facto. 

'Perguntou o-nobre deputado-quandoeeesarit. o axilio 
· t'l:ls nosro•·patricioa ·em terras :tão inholipitu. 

Responderei que ·nse glorioso exílio,. já que ao ser
viço militar· em ii61o eltl'a.nho o·. meu · ri•bre · ami~ de
nomi'!la êxilio, ~IJI!Uá.. q'ltll:lldo ':1.1 n~idades a.. pa
tria 11.io reclamarem nó 'Pn•guay a p!'eSCDf& do aolda-
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·do' b_razileiro, _qwaudo ·o governo, como_ juiz dWill. ne
-~~. ·de ..-a.oeotdo 00111 o v~ ·do p&iz, julgar 
·q:ae já.~:a.ãe aie·:preCiaoa\ alli o ~gor ·da·no&aa. ~~da 
e a Talentia .do no.so· ltno9o. -
N~ se:eounui!,ere, .J>?à, \anto o nobre ;depu tltdo pela. 

• 80rte d.Gs · nO&Ms .. patneios · no Paraguay, · -perque ~<~Jie;; 
proseguem 11:1. · sua ~g1orioaa. emprilu.; e Ufailão-se no 
cumprimento de um ><!eTer sagrado •. (Apoiados.) 

O ro~erutamento · fea .ssanmpto 'de oell!lura.- contra o 
nobre ministro ··da ·guerra.: Venou esta eeuwra aobre 
dous -_pontos : 1.• 1 o mod«> por que· u ' fileiras ào no!50 
exerCito se precnchem; :2•, a. ineuria do goveT'Ilo ,Dio 
promovendo a approTa\:iio do projecto, · já .votado nest:l. 
easa, refonne.ndo . o a.ctual ·_systema de . recrutamento. 

• N_11stes pontO$ de a.rguiç:ão o nobredeputadomostrou
.!!e . 1ncurso na. mesma ialta de fwidnmento com que la
borou nas su:1s anteriore! censuras . 

Vejamos o que. pretendol o illustrado orador-flumi-
nense. · 

Censn::ou o ~verno :~.ctual porque· preenche os fileiras 
do exercito pé!o -~ystema. vigente do reeruta.mente. Eis 
~a. censura que .Rão comprehendo. 

Se pre'\"aleees;e ·.a censuro., · .%ecal:rl'ria, não sobre o 
gov~rno actual , ma.s !!Obre os go•ertl()S anteriores 
( apotac!os) ; e estou certo que o nobre deputado não 
quereri, 'COmo o!U t.~mbem ili\0 quero, qtte tal increp:L
çii.o tecáia scbr.: os ministerios anteriores, porque re
conhecerá que se ellcs niio r.md:óriio o. noseo defeituo~o 
~.retcma de recrutamento ,· foi porque circnmstancias 
for<fOSas e superiores. aos &cus desejos lhes não pcrmit
tfrio estabelecer DO'I"·as ·regr:~s neste nssumpto c os 
ob~giriio a continuar a prcenebet ali fileiras do exer
cito -pelo ~yatems actlu!. 

O Sn. BAnlio ;A LA.Gl!NA : - .Apoiallo; é verdalilc. 
O ·Sn. ·AL!::-icli.B. 'luiARtPE :-.....:Todos·'!!Dmos testemu

. nhas do empenho· com que· o · ministori<> de' lG·de Julho, 
a ~uem - n.iio recuso louvores· pelos ~erviços· prestados ao 
p:uz, procurou-a pa~~agem dn nova .Jei' do recrut:unonto; 
esse ministerio·eoneeguio o g-lorios0c empenho de · fazer 
com _qn: nesta.. ;amar:~. fo'se ':tpprov~do um IJlauo o.t;e, 
se nuo ': P";fe1.o, e se. pó de ter de~e1tos, quando ·suje1to 
:í. exper1enma, ao menos em theona mo~trou-se· sati~
bctorinmcnte completo. 

O _n_.,bre mini~tro dli guerra de entüo, o Sr. Barão· de 
~Iurlt!ba, empr~go': todo o dcsvdo p3.r:1 q<:e o pniz 
tl'-"C~se u:::u dos n ::>lS urgente:. melhoramentos de q ue 
Cal'CCC. 

1:\ingucm dcFconbece n impo:r}ancia. de uma boa li:i 
de recrutl\r.Jeuto. não só em r ela<'ÜO imornliàade e bom 
sen·iço do exercito, o qunl só c~m boM recruta.~ -t~:·:í. 
bons soldados e boadi~ciplina, Ill1I.S t:lmbo~m em reh<,>:í.~ 
oí. liberd:ide ei'l"il,- sobre a qual tem o recrutmnen~o CO!l
sequenci:~s mui not:w~is, quando em~rcgado co:no ma-
ne;o púlit)co. (.ApoiQ.do•.) ' 

~~<a.ado tivermo> uma let de recrnts.mento que snp
pnm& o systema do arbítrio nn d<>signnção, c 'JUC por
t:mto retire da ce.beça do eidacião a oon~>ta:.te · aroença 
com que o amedronta· a. nutoridade, muito ter:í. ganho 
n liilerdndc _politicu, esfe benP.ficio proprio do• go,;cn1os 
repre!ent5tlvos e base de tod~s as demni< liberdade'>, 
que dignificão o homem social. 

·Mas ·não tr!l.tamos zgora ·de reg\lla.r o recrutamento; 
d_eeae encargo já nos üesem_!?l!nhá.mos na. eeBsão prete
r1ta.; a. outros · actualmente tncumbe compl.,~r-a obr!t, 
approl'ando-a ou emendande-a ··para l:lelll!a ·reconside
ração e- IIOVO alvitre . 

.Agora questiona-se do preenchimento das . fileir:aa 
do exercito brazileiro; e easc·preenehim.Pnto.de'\"e etrec
tuar-se mediante e emprego do· s.yatema·.· u -.lei· vi
gente. 

E' de{eituoao o ·recrutalllento forçado, ~ ,9arbaro e 
infelli!O :í.libeJX!ade docid&dio; ·mas eumpre.a.ttender a 
uma cOMa, e é - li~e · o paiz ~eve·ter .cxercit•t e ,o~ {lo-'· 
verso·.den erpzusa.r,.ou ali:áe:manw · er.fedtxen:~; e 
como o : ~á -se. não h.ltçar .mão : do ·-recrutamento tal 

. q_ul.i· ••belecido -pela legislação- en vigor'! 
Se o exercito nii.o·ti.._ cieâalquea,-e não-ti- de 

.- • · ir augrnellot&ndo. pe:lo•nunoero du Daixu·~d.l.s 
..aos ·soldli.doe ·que.: hâo.dimhdo c>· NU• tempo. de· •serfli90, 

.. ainda ·&e ·poderia · aàmittirY~ue'o ~o d~ de 
pedir o meia do recrutamento aclUJ para aub&tituir aa 
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:f:llta.s que se dão -nos corpes do aercito, esperando 
q_ue novo syatema fo!fe det.retado. :Wu àto u1o é pos

. SlYe\ :. cumpre ter soldall0l'1 e soldados no Brazil s6 &e 
obtêm com o reerutrunento. 

A não usar do mctbodo aotual, qual &eria a conse
quencia 'f Suspender o. re.crutamentot e desfal~, por 
conse~te , o exerctto. MAS assml onde ma.mos 
1;arar. 

Já. pesa grande sacri6eio sobre as pra<;.as aetuaes, 
11ue em ~de numern t~m o tempo de serviço militar 
-vencido; eseesteinconTellieute;J.pparece, ha.vendo um tal 
011 qual supprimertto de n'?vos soldados feito pelo re~
tamento, o que acontece na se suspendassemos este melo 
de pree~~chcr as fileiras do exercito '! De duas uma, ou 
todo o exercito se comporia de ~oldndos com o tempo 
fndo, o que não era possÍ\·el por injusto, ou c;::ndo-lnes 
baix;t ficariam os sem exercito, : que não se :ulmitte 
por e\·identemente eerl~. . 

Eis a. consequene1a. a. que chegaria.lnos ee prevll.le
cesse opeusamente do nobre deput~~do; mas elle é tio 
ll.bsurdo, que o meamo nobre deputado não po~2r.i deixar 
ue reouar quando rellectir sobre o aesumpto. 

Se, pois, o nobre ministro da guvrm não tem outro 
:ncio de suprir as faltas do exercito senão o da lei a.ctua.l 
do recrutamento, é eonsequente que nenhuma. eelll!ura 
lhe cabe por conservar na. pr<q~osta. de fix:1ç<i.o de força.s 
J.e terra esse meie. 

Se o primeiro ponto da. censura do nobre deputado 
em relaçii.o :~.o recrutamento não é razoa\·el, tambem e 
níio é o segundo. 

Arguio o nobre deputado, dizendo que o mlni!tro da 
guerra ou o governo crn diguo de censura, porque 
não fazia passar no sen:ul.o o projec~ de lei ~ue o anuo 
pasll:ldo aqui íoi votado, estabelecendo novo methodo 
no sy.stema de recrutamento. 

Sr.. presidente, nada é mais infundado do que ena ac
cusa.çiio; temos visto o empeDho com que o ac:-ual go
verno telll. pro=do levar a effeito niio só as reiormas 
que já e6tavão inici11.das, como aquellas que elle tem 
iniciado. Será possível levar a effeito conjunetftmente 
tantas reformas, e reform?.S tüo importantes'! 

O senado, sabe o nobre deputado, occupa-se com a. 
discussão d& importanti!.sima. reforma judiciaria, cujo 
1 • a.rti:;o ainda não foi possivel ..-otar-se. 

.A discussií.o temsidoempenha.da.eluminosa,attestando 
:a. illlporta.ucia. da. materi.a, e o governo se tem alli man
tido no seu poste de honra para que a re!orma v& ao 
seu complemento. 

Como, pois, queria o nobrt- deputado que o governo, 
antes de conseguir :1: approvnção da reíonna jndiciari~ 
que tem occupido todo o tempo do senado, tratasse de 
levar a reforma. do recrutamento :í. tela. do debate 't 

Sr. presidente, é bem ee.bid.o o a.da.gio que di~:
Quem tudo ~aern:r.da.eonsegne. Ora, e~ o _g~l\-~r.corunda 
não couep:mo fazer pnssar a reforma JUd.iciana, porque 
o tempo ni"io o tem permittido, eommetteria ,:ç-nve im
prudencia. se aca.so submettesae já á. discus&o:o o l'ro
jecto de reforma rel&tin ao recrutamento. 

Portanto, é demasiado o li.ÇOdamento do illns!re re
preeenta.Dte do municil'io neutro, qnerer que o go..-ei-ns 
sujeite á discw;sii.o refOrmas tií.o importaDas, sem dei
xar tempo suffi.ciente pa.r:a. pe.sS&r ~<ma. apús ou~a, como 
o exigem a n&turez&d6 deliatee a.grilsidade ue assump
tos tão meliadro&os pl)r suas largas consequeneiu. 

Se o ministerio actu:U com~letar a refo=a judicin
ria, a. reforma do estado serv1l e a refo=a do recru
tamento, terá feito muito, e eu espero que elle se mos
tra.r3 ~lic1to a.te ao fim da. ECSSão como ~e :em mM
trado até aqui para a eonsecu~.ão àe!te& gran<les be!le
Jicios exigidos pelo pai%. 

Ignoro ~r que moti.,o, Sr. presidente, o noke depu
tado, mamfestando os seus sentimentos opposicionistas 
3.0 gabinete de 7 de )Iarço, achou que este :•:m tiolo re:~c
tor C:ODtra. o ministerio de 1G de Julho . 0 nobre ce
pntado não deu-se á tarefa ele mostrar e:o 'lUe c:onú
tia uta reacçüo ; e refieetindo eu sobre os á.c:oa da. 
::1ossa a.ctlla.l política, Yejo, pelo contrario, q::c o gl'bi
nete de ·7 de :II:!.rço a respeito chs gr:m 1.:~ 'l aestões 
nacio11aes tem m:J.rCha.do na mesma 2enda I}"U'" ~ilhou 
o ~binete de 16 de Julho. E nem era de e•per'l.r que 
mmistros sabidos do seio de mesmo partico dci::;:as~em 
~e !!Cguir as mesma~ idéu. 

Se e<Jnaiderannos q11e tolos esses miuiatroe, qaer de 
um, quer do outro pbinete, e!i• pertencentes á metroa 
eommunhii4 política, recebem o apoio io seu partido 
aiio é possivel de~xar de admittir que • ga.binde de 7 
de Março seja continuador de de 16 de J"ulbe. Se em 
um ou outro ponto de administrnQ11o iivergem, niio .; 
isto motivo bastallte para reputa-los ll.ntagouicós. Con
templemos aa questões mail! impo)rtllutes, e veremos 
gne & gabinete de hoje é ev~tinun,•r do gabine!c de 
liontem. 

Se nos rcfednnoe ao assumpta heje obrigado ite 
todas as disen55ve~. o alemento servil, teremos que o 
gabinete de"7 de :Marçe niio faz mais de que desem
penhar :l. promess:L solem.a do gabinete de 16 de Ju
lho, de oue apresentaria na presente seesãe propo~ta de 
referm:~ â este respeito. (Apeiaclo1 e nao a1oiadoa.) 

O Sa. CAB.DOSO Fe~~o"TES dá. um aparte. 
O S11. ALENCAR J...B.AIUPE :-Os nrtigos a que i'C refe

re o nobre deputado nã.o estão agora. em discussão, e 
eu ainda terei opoortunidalle de mostrar que elles não 
estão em antagonismo com a propost~ do governo. . 

<? SR: CARDOSO F O:'ÇTES : -o pai% Diio QS entendeu 
ase1m. 

O Sa. ALENCAR .AllAIUPE:- ~ingoem é mais com
p~tente do que eu J!:U:&. interprete d&a minha.s pro
poaiçi:-ea. Se :~. occo.s!E.• o permitti.ase, 4aria agora. ca-:
bal resposta áquelles que me ncoimão de contradic:o
rio, não só nesta CA!':l. como fóra de lia. ; mostraria. que 
na minha vida publica tenho sido sempre conseqnentc, 
porq_ue me não dominio appareneias fugi tivas1 ·obra do 
mO\'UDeDto dos sentidos, mas sim o.o sentimentos reaea 
da :Uma1 resultado duradoure da redexão. 

O Sa.. MEt.t.o REGO: -Todos lhe fszem esta jm;tiça. 
O Sa • .At.ENCAn ARAniPE: - Se em relaçã• no el~

:mento servi! o gabinete de 7 de 1\ra.r.;-e nii.o é m:~.is ~o 
que o continlUldor do ministerio de 16 de Julho ... 

O Sn. C.umoso Fo:o;ns: -Não apoiado. 
O Sa . .ALENCAR AllAruPs :-Não apoiado'! ! Os fa.ct0-3 

ahi .estüo; as palaYr:ts do nobre presidente do cous'!lhe 
do gabinete de 16 de Julho ficlríi.o ast:lmpadas . l] OI 
Ann~es do Po.rlo.men!G Br&:ikiro para comprovar o c;ue 
ac4bo de dize:: . 

o Sn. CÀ.nooso Fo~TES: -Explique então Y. Ex. a 
causa. da opposiçiio que aqui se le\"~tou o anno pz.s
Fado a. esse gabinete. 

O Sn. ALENCAR AllAnlPE :-Já. se tem CXJ:'licado mui
tAs -vezes, e :.gor:~ só pela consideração que tributo :.o 
nobre dcput:ldo pela pro\·incia. do Espirito-Santo direi 
duas palavras. 

Essa opposiç::í(J con;titue um liCcideute~ I!Cndo um 
fneto meramente trausitorio. Destiu3.dll. a. excitll-r o g;;
bincte do 16 de Julho a explicar-se $Obre o IBll.gno $.S-

6UmJltO da. cm:.nciea<;ã.o dos escra.Yo~, elh comeguio o 
fCU ri.m com as explicsçücs apresent:l<bs neEt:l. casa pelo 
illlll!trado Visconée de Itaborahv, como chefe d.;>>C 
gabinete. A nomea~·Zío dA commÍEsúo espcciai, dep·)i~ 
incumbida de est'!dllr :l. materia., fe;-; patentes os ,-o;:,,,; 
dos immediatos r~pre;;entantes do po\·o em prol c::. 
id.éa emancipadora., cuja promo<;>iio e> gabinete julgava 
mais própria da :o:ci:ttiva. cln representnção nacio:c.al 
do que do poder executivo. 

De coxformid:tdc com cst~ pensll.m~nto elegeu e<tiJ. • . 
:~.ug>.lSta &Esemblh a sobred1ta conmussilo, que com 
lou,·avel empenho e i~lustrndo crit~rio satisfez o diJn-
cil mandato. 

A aamara dos dcpt:.tadoe assim i:Jic+wa a eua >:c'(Zio 
na obra meritori:r. d:r. redempção da r:1ça e~cra\·iea.~a, 
c m:u-chn\·a de acordo com os sen:imento~ c.o go.bine
te, (iUando a essa rcà~mp9áo clle se não Ol'punba, -~ 
alltcs desejava bcrr. encaminh:~-b , ;mte~ndo co1r..·~ 
m:lis t"&ntajosa. i sob,<;ão do problem:1 :r. liiiciativa d? 
pariamento ádo governo. 

Já se vê dahi com;> as con8as pnr,~gniiio bamymi
tamente; por ieso n:io é de notar, CJ.111! ,·indo o mioi;:
terio de 16 de Julho a esta Cllm:r.ra ,..edir um Yoto de 
confiança, como \·eio e:n Setembrc- "do anno p:w;~d·>, 
esse .-oto lhe fosse d:~,do uuanim<'m~~te. 

Se alguem poderi:luotardiverge:~c!a t>!ltre a. Cl\'llara 
dos d~pu~dos e cs ministro~, e'~a diver~encia era 
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.. ·ltpenas 'S,ppabiíite'• énl. tão im}iórtante assunÍpto; ' o p~nto 
prinCipal era' por ,amba;s ' as' rllft~s .. ac~itol isto. é, a ca.~ 
m&rà. à.os ~e'putâdes ·e · os mtmstroa tinhae por bea. a 
idéa de euiâ~pa.Çio, e 'tão wnienti so\>re a. comPQtea-
. cia da iniciàtiva· discórdárão; mas a:c&:mt~.ra fumára a. : 
8.Í · 8 'coinpetenc_i.a, e assini)i · à _ duvidt~. est:J.va ~~ólv~~a 

. q~ando sobr~ve1o a <J:U~_stão de . coryfi:mça, 11:. 9.~.al alias 
sónientê pod1a sêr consrderada no, te;ren~ J:?htwo;, por 
·conséguinte, . ~s .~ep~tados . que aqm vomrao em f~vor 
do govern~ nM tl'veraa em vlSta o el~m.e11.t~ servil, e 
sim a çantmuação ou conservaçlio do nnmsteno. 
. o SI& .•. CUD~SO 'FoNTES dá um aparte. ' 

· O Sa. ALENCAR .AR~RJPE : - ·Como não fiz parte dessa. 
o~posismo, e não entrei n?s seus s;gredos,, nada. posso , 
dizer ao nobre d.eJ?utado; o que e ce.rto e que, como 
·sustentador do .gabmete de 16 de Julho, dei-lhe sem
pre o me~ voto, e m;lito lamentei que ell~ se retirasse 
do po!ler; porque mUito esperava delle · para a b~Jm do 
;paiz. ·· · · - · · · 

o s~. A'NTONIO PRADO : - Quem póde áàr explica.
·9Ões a este respeito é o honr~do Sr. ministro da . ma
·rinha.. 

O SR .. ALENc~R ARARIPE : - 'Eile Já. as deu; mas os 
. nobres deputados· não querem en'l>'ergar ah12> meridian.a, 

·. esquecem as propria~ palavras, desconhecem os ·seus 
escriptos, obli~erã': opiniões. m~nif~stadas, e assim, 
.eontra ta.! obstJnaçao, qual o mew de cmaveneer 'f 

A -razão deve ceder ao argumente; e o argumento 
basêa-se no.s factss e funda-se nos principias, dos quaes 
por sillogiS!ll-OS deduzimos as concll~sões; . mas _qu~n?-o 
a raz>io roousa os factos patentes .e unpugna prmClptos 
.indubitav.eis, é visto que na obstinação . colloca. o. seu 
-reducto1. e então impotente é d esforço do raciocínio. 
Eis a sJtllação escolhida· pela prevenção, de que infe
lizmento se possuirão os nobres deputados d1ssidentes 
na questão da reforma do estado servil. 

Não somos os sectarios . do ielamismo, que, com a· 
espada em punho, . tlizião - crêde ou morrereis - ; so
mos bons e fieis catholicos , por isso dizemos - crêde 
se ó qu~rdes. 

Se entrassem os , Sr. presidente, em discussão rela
tiva á. eoherencia de procedimento, os :nobres deputa
-toa, hoje acerrimos oppugnadores do elemento .servil, 
estarião em ná. situaçao; certamente não poderião ex
plicar o procedimento pasoodo com o procedimento ao
tua!, ao menos muitos dos nebres deputados, então os 
mais ava.n~dos promotores do abolicionismo. 

,~ O SR. CARDoso FoNTEs: -V. Ex: não tem funda
mento nenhum para dizer isso. 

O SR. ALENGUt .iRAruPE : -Os factos autorisão-me 
a d~ê-lo. · 

O SR. CARDoso FoNTES: - Não ha tal. 

O SR. ALE!'IC~Il ARARIPE : - Emfim... posso com
prehender mal os factos e dar~ lhes essa explicação (ha 
apartes); em todo o caso logo teremos campo largo 
para. eesa discussão, e por isso os nobres del?utados que 
me dão apartes. me desculpará.õ se não contmiío a res-
ponder. · 

OSa. CARDOSO FoNTES.:-O qué fica consignado é· 
que o nobre <ieputado, tratando desta questão, está na. 
ordem. .. 

O Sn, ALENCAR AURI~E:- Passarei, ·Sr. presidente, 
a outro ·ponto; e vou ia.llar da reforma judiciaria., que 
foi aceita pelo ministerio de 16 de Julho, e está sendo 
s~stentada no e e nado ( nl!o apoiados) com algumas mo
dificações, é verdade, pelll ministerio de 7 de l\llaryo. 

O SR. PERDIGÃo MALHEmo: - Com m11itas modifi-
cações. -

O SR. ALENCAR AR~IlJPE : - E quer istt dizer reac~ 
ção con!Ka o ministerio ·anteceQente 'I Temos visto tantai 
vezes o proprio ministro) que discute e su~tenta nesta 
casa.: um projecto de let, ir para o senado apresentar 
modificações, aceitar emendas e alterações ! .. . 

Por conseguinte, se o nobre actual ministro da ju11tiça 
s!ls.te~ton as idéa.s capitaes do projecto de reform& ju
dtcJai:Ia,, certamente nõ:o reage contra o pensamento do 
seu antecessor nesta par.te. • 

TO::tiO III 

O 8n: C.mDoÍio FoNtEs : · - Oh ! ·Ainda ~ônklm 
fallou coatrli.' no sena1o. 

O Sa. ALENÍJAaARUIPE: ~ .Viato 'comoemTela~o 
· a. estas \['Uas · refqriÍl\\S,·d~: g'l'3.1J,d'jl impó!'tancia 06 dous . 
mi'nisterios estão de co!lf9rll!i<:iade, vejjliJlOS agora. em. 
relaÇão á. outr~t, f;luja import.a.ncia niniúenl: dei!conhe-
cerá, á. reforma· da instrucçlí9 publica .... · · 

O Sa.. PRESIDE ri-rE·: - Tratamos da lei' de força ele 
terra.. · ':' 

O SR. ALENcAR ARARJPE :~Estou :aostrando a êon-
- fer:rriidade que o npbre deputa,do, meu predeeessor na 

tribuna.; disse não existir entrlj deus mimsterios conser
. vadorés ;' e comó V. Ex., ou qnei:n até agora ssta.va 
· nessa. cadeira:; ·consentia que elle discorresse . sobre tal 
·asaumpto, pede .a juátiça, que deve · ser igual pa.ra todoe, 
q•e eu tambem discorra. . . . ' 
· Toia.via, emobediencia. á. ob11ervo9ãode V. Ex., Sr. 
presidente,.' · abster-m,e~hei de proeeguir na minha de
monstração, e· tanto mais quando já a júlgo cabal para 
destruir a asserçã9 do nobre 'dep11tado. (Apoiados.) 

A .«ommislião de marinha e guerra tev~ 9ufnhlí() na 
censUra do honrado representante do municlpJO neutro 
por ter aceitado o · aetual systema de recrutamento, 
qua.ode examin?u e admi~t\(> a proposta do governo .. 

Quando trate1 daate. obJecto em relação ao procedJ
mento do nobre ministro da . guerra.· implicitamente 
respondi a este topico do discurso do men; illustrado 
contendor, a quem ainda ponders,rei que .a illustre 
commissão1 achando um systema estabelecido por lei, 
não podia mventar .novos methodos de recr•tar para o 
exercito, . e assim cumpria-lhe aceitar o methodo do 
actual recrutamento ~ A apontada inculpação, portanto, 
é inca'bida contra a nobre commissão. · · 

Em continuação. de suas observações §.cerca. do .recr:t
tll.mento 'Perguntou o nobre deplltado o que ha.Tia. feito 
o ministeriq de 7 de Mar~o sebre a reforllla concernente 
ao tributo de sangue. · · . , 

· Se já. existe no ienado o projecto relatiTo ao recruta
mento, e se o governo não .se enun~iou co.ntra a ~ua 
adorção, nas, pelo coatrano, tem promett1do leTar a. 
etfe1to as reformas de que o paiz ·ciLrece, ~- visto que I&ll , 
seus bens de~jos se inclue a refilrma wbra o recruta
mento. 

A guarde. nacional foi assumpt• das censuras diri
. gidas . contra o minieterio da guerra pelo nobre npre.
sentante do municipi.o neutro, que considerou· o.xninú;
tro da guerra incurso em grave peccado, quancl.o procu
rava eternisar e · servi9o prestado pela guarda nacional, 
como ae ella. eonstituisse · uma verdadeira reserva d;, 
nosse ex<:rcito. · · 
· Ora, Sr. presidente, a. :uarda nacional nãc. póde já:.. 

'nllie servir como reserva para o exercito; para. que ella 
se pudesse considerar como tal, cumpria que fizesse parte 
integrante do exercito; -e dasde q11e a guarda. nacional, 
em virtude de · sll:l. organisação, não póde ser parte oom
:ponente do exercito, cuja. organisação tambem repelle 
esta. eaP.ecie de . uníão, , vê-se que · o nobre ministro não 
podia Jámais ter ·o pensamento . que lhe attribue o meu. 
honrado amigo. . · . 
· Quueil são os actos do ministro da illerra tendentes 

a. demonstrar que elle procura. fa~er pe38.r perpetuamente 
sebre a guarde. nacionaJ esse serviço que competiria á. 
reserva do nosso exercito 'l . 

O nobre .deputado neste ponto não passou de propo
posiçõe~ gkraes ; não indicou por factos que ·a intenç. ão .. 
do noàre/ ministro seja qual o orador suppõe. · 

O nosso exercito, segundo a · sua orga.nisação, não 
t.eve, nem tem . reserv~;. por .isso n1!' falta ~das forças 
activas do mesmo exer&Ito1 algum ~uxllta.r deye a;pp~r~
cer. Como a. .guarda na01onal fo1 por süa mstltUiçao 
ereada para serviços extraordina.rios, e ·um dali casos 
de serviço . extraordinario é a deficiencia de exercito, 
nada maia regular do que ser a guarda cidadã chama
da, quando o exercito não tem for~as para satisfazer 
todos os ramos do serviço que lhe incumbe. · · 

A guarnição compete ao exercito· mas actua!m;mt~ 
não péde o nosso exercito iesempenbar . este serv1ço ; 
portanto, é chamada . a. · gu!ll'da nacional, nos térmos 
precisos da lei tia sua creação. . : 
· O illustre deputa.do . pedia ao governo que alh- . 
viaese · ao men•s à guarda nacional desta , c11.pital do 

~ 
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Mrvi<Cl em que ~- &eba empregada, e. acc:resce~tou q~e 
o serv:tço nas capita.es, sobretudo ,e.qu1, .era mmto ma1s 
ouero54 e inaupporta:vel do que noa lugarea cet.traes do 
:rm~-o~ . 

Sr: prtSi"de~te; h& uma·moo ·que domina. tód3. esta 
questiioi e que obriga o ·governo a não dispens:Lr a g1l8l'!la 
•a-ciona!) quer aqui, ·quer .os ·demais pentos do Im-
perio. . . 

Mas admitto que bouve!se,·ramo : ou cireumst:a.ncia 
que Ievas!e o governo a dispensar a guarda. nacional ; 
não acho justo fun<Luneuto para. · que· fosse preferida 
na.- dispensa. a guarda nacional quer desta; quer das 
outras capitaes, e fosse sobrecarregada do servi~,o tão 
sómente a guarda nacional O.os pentos centraes. 

Como· ba.se de st1:1 opiniãc:> alleguu o nobre deputado 
ser o serviço da guarda nacional aqui na côrte maia 
pesado, porque desvi:~va o cidadÃo do seu trabalho, e 
assim o snjei~va a inc•mmodos e prejnizos. 

:Mas pergunto: Ignora o· nobre deput:ldo qual é a 
posiç.ão da guarda nacional nos no!sos pontos centr&es '? 

Quer nas capitaes, quer :fóra:dellas, o cidadiio guarda 
nacional soffre em seus commodos e interesses com o 
serviço da ·sus milícia ; portanto, quando :fôr possível 
a dispensa! ella de'\'e estender-se ás cidades e·:.o campo. 

Sé nas e1dades o guarda nAcional deixa. as fabricas 
e outros serviços industria.es-; nos campos elle abando
na. :.lavoura; e quer n'um quer ·n'outro ~o todos sof
frem e :fazem sacrificio, aliãs forçoso pelas circumstAn
ci&s ·do p:liz. 

O nobre d~putado foi censor severo ; mns não acon
selhou meias . ido_neos pnra. melhorar as condições da 
nossa. força. publica, de Ill(llleira que pudessemos dar 
folga. aos cidadãos guardas nacionaes; e perdôe o hon
rado collega que lhe diga !)ÜO ser aceitavel a sua opi
nião, qt1:1ndo declarou quê á opposi9ão niío eom}letia 
indi~:ar providencias utcis, e remcdio aos mnles que 
aponta: penso mui divers:unente; entendendo que a. 
toda a opposição corN a ohri~yiio de expô~ as idéas 
mais adequadas :J.O bem publico, .objeeto dos · seus de
sejos e esfor,os. 

Se assim não pratica, erradamente procede, infrin
gindo doutrina orthode~.-..::a do rcgimen reprcsent:.tivo. 

A. oppoE:çüo deve ter por- si a razão, e o ac·er!o para 
vencer na oriniilo publica, que só póde ser juiz, qlUndo 
escl:lrecida pelo debate, o~de a opposição mostr:~.-sc 
superior na censura. do pas~,,_do e no rcme<lio do futuro. 

Proceder por outro P.lOC!.o é exigir a victoria peln 
força, e não pela r:u::.o : é pc:rdcr o seu grimde caracter 
de instructor, conscn·;tndo apenas o de censor; é um:t 
opposiçüe m:J.nca e incompleta. 

l:lc a opposiç:"•c- nl!s suas co::>suras c va.g:J. e indefinida, 
se a. ,ponta sômcntc . mall!a, m:'IS niio indica rcmcdios, 
não Inspir!l. cc:.: fb.nç:~ psra se lhe confhr o deposito do 
poder. Faria o mesmo que fuz o individuo que v<! e 
zponta a molestin. do homem e:1rcrmo, ·mas n~• m:>stra 
estar nas condis·õcs de habil medico par!l. combater a 
enfermidade. 

E', pois; . cl!l.ro quanto importa :1. qn:~lquer opposição 
n:io EÓ censurar, mts tambem co::vencer da sua pericia 
Jl:u":l. não incorrer em erros iguacs ou semelh:wtes ·a.os 
'!I,Ue reprova. 

Pa.m minorar os soffrimentos da gu:!trda mtcional, o 
illustre· preopin:tnte, não obsW.nte o seu svste:na de op
posiçiio i:lcompleto e defeituoso, qu!z :J.Pontar um re
medio, mas foi . pouco :feliz em sua lembrança. Lembrou 
elle .caue Ml a'l!.gmenta.ssc o numero de aprendizes arti
lheiros, porque aesimacontccia que quanto maior fos~e 
o numero desses aprendizes, tanto maior seria. o numero 
de, ~S' .nacionaes diEpeneados do serviço da guar
niçiio, e por c•nsequencia tanto maior beneficio se fazia 
a eeta força civica. 

O illuatre deputado esqueceu-!e de que os npren
Qizes· artilheiros Eiio crianças que precil!ão de lo:ago 
aprendizado; por coll6equwcía, aindn quando o governo 
augmenta.sse esse numero, nunca aproveitaria em favor 
daS actuaes circúmstmeias da guarda nacional. 

Se-porventura. oa aprendizes artilheiros fossem eapa
~~~ .. do s~ço que. a ~ · nacional p_i-esta, não 
:mao ·.6\lbstitmr os guarda.a nac1onaes; mas mm preen
cherião as lac= e fltltas · <J..Ue exíetem n:as fileirali do 
exerato:; ·. por.consequencia.; am<à asim em nada· ae be
neficiava. i :meE:ma guard:s. nacional, com• tanto quer o 

illustre deputlt.d~ e ·nO' que. -eu o acoiD~ as ur- · 
gentes e índeclinaveis necessidades· do serviço publico 
não exigissem ·o eacrific::io deata patriotica:eorperação. 

Não é bastante dizer que devemos allivia.r a.• guarda. 
nacional tl•onus daa.guarnições;-- é precisO- IDostrar 
'iuc esse serviço póde ser dispe118ado7 ou ·póde·fazer-se 
por outro modo; ma.a ainda. não vi ehegu-a~,. esta~e
IDoastr&çio .i ouço apenaa ~ :-Alli'Vie-se~ ·servi~ - <!a 
guarda nac1onal ;--mt.snl'"O.I!e mostrou. amQa..o ·DrelO 

a~ realizar-se esse :illi.vio sezn; prejuizJG do -serviço 
publico. ., · 

Por fim o illustre deputado occufou-se d:! autorisa
çiio que na. proposta da" tix·ação · de forças·de terra se 
confere- ao-governo pará trAD8ferir ·os •fficiaes de ·uns 
para outros corpos. · · 

·Neste ponto o nobre deputa.do' di!!cnrsn largamente 
p:ua 'mOStl:ar suas ·o,pprehensões eon~··os· a.bullos pos
siveis e·imminentes que• pn.ticm-ia• o governo·-·armado 
desta • a.utorissç.'io. · ' 

Não npplaudirei este modo de encarar as questões, 
quando se não tra.t& de antor~ões. . de .-alta. importan
cia. A. autorisaçiio que se pretende dar 1lO governo não 
te:ci eonsequencias politicns, é questão de· mera conve
niencia do serviço peculiar militar de accord.o com :. 
justiça devida a ea=· classe de officia.es do exercito. -

Porque só havemos de ver no . governo o patronato 
e a prevaricação'? Em regra supponho o governo do
tado de bons desejos de · acemr quer em relação: ao eer
viço nacional, quer em rel:lçiio á. justiça individual. 
Portanto, quanào se solicitão providencias indespensa
veil! para a regularidade do publico serviço, Fempre 
col!!Sidero o go'\'erno como o primeiro mantenedor da or
dem e da justiça, o primeiro zela.dor da execução da. 
lei, por isto não teriho duvida em conceder justas e 
raz:oaveis autorisações, e ·ninguem dirá. que :1 autorisa-
ção que se concede neste projeeto é extra.ordínnria e 
nunca. concedida. pelo parlamento br:~Zilciro. 

Em uma. das ultimas leis de fixação de forças de terra, 
o corpo legislativo votou a providencia hoje solicitada, 
e devo desta tribulltl deela.r:ir que o ministro a quem 
a autorisação se conferia usou· della com acerto e cri
terio ; e se o ministro de então só uttendcu :l.s public:l.s 
conveníencias, o ministro de hoje precederá da mcsm:l. 
fórmll. Assim julgo devermos agora libcrali~ar a um 
miniotro amigo a mesma benevolcncia que outr'ora 
outorg:í.mos a esse outro ministro amigo. 

Confio no :.ctual m!::listro como co:::íia-rn no ministro 
precedente; para com ambo~ serei igual no procedi
mento. 

A. autoris:tção que acha-se no art. 2° <ia prol:lOSta 
diz: . 

cr Fica desde j:í. o go\·erno autorisado a transferir de 
U!llas para. outras arm:J.S, comprehendidos os corpos 
especiaes, os oillciaes do exercito <! :w e~"!l se~·v!ço de 
paz e guerra tenhão mostrado sptidi:o p~ra. :!::-:!1:. dif
ferente da sua1 uma: vez que possU:o as lubilil.::~.<;ões 
exigidas pelas leis vigentes. » · 

A leiturn deste artigo demonstra. q;;.c S(! :::::7:o procura 
outor~ ao governo ::.utorisaçüo peri:;osa pelo summo 
arbitr1o dado ao mesmo g:oYerno. 

EU:~. contém restriccões e estbelcce regr:;.s para. o 
procedimento do ministro executor: e assim o poder de 
f:u:er injustiças e ce· attcnder SÓn::cnte :lO patronato não 
é tanto para rcceiar co:no acaba. de figu;:~r o meu nobre 
contendor. 

A autorisação é limitada-por dous !::.dos: a transfe
rencia só se f:u: se o official que se remove te:n as· habi
litações para. a arma a que passa a servir, e se essas 
habilitações são na. fórma das leia "vigentes. 

Já. se vê, pois, que o arbitrio não é tão amplo que 
razõit:~clmente euscité mofu-os· de · -ri!~o; O ministro 
não transferirá. um official de 1l!ll para. outro corpo .só
mente porque -é essa. a sua TOntade, mas porque um:. 
razão de utilidade publica' o :~.consélha. 

E a razão de· utilidade 'é dupla: tira-se o offici.:l.l, <J.Ue 
desempenha :mnl o serviço na. arma em que se acha, e 
ü-se-lhe um: pollto onde-sertir:l: bem. Faz-se :1Ssi::2tum 
bem· evitando-se um' mal. 

Mas o que· fnzer, qu:mdo só procur:~.mos enxergar no 
governo a propensão p3r3. o patronato e r= a :dlha
dagem~ 
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Cumpre, Sr.· presidente, até· na; nossa. linguagem no- J 
bilitar os cargos do ,governo; convem que respeitemos · · 
as intenções e 'aisposições mornes dos nossos homens 
politicos elevados á. !Z'Overnação do ~aiz. 

Attendamos que· ·:fies fazem sacr1ficio real inewn-
. bindo-se ce·tão oneroso mister ; mas não é esse o pen
!amento dominante nas nossas camar:ur; olha-se para. 
o mini-stro. eomo o homem a. quem devemos acabrn
nha.r, ie não· com a. calumnia, ao menos eom vituperio; 
como o homem ·de quem cabe :f:lzer alvo patente das 
supposições desagrada v eis e indecorosas ; como o· ho
mem cujos brios se obliterão ante o fardo pesadíssimo 
do·poder. 
.. Owie~:11os leva tão erronea ·e funesta doutrina'? Ao 
desprestigio :do poder; e ao consequente enfraqueci-

. IDento. dos laço~· Eociaes. 
.QWLudo:a.·utoridade enearna-se ·na.· entidade. sem 

conside:atçã.o e .valor,morol, essa. autoridade está. inve
.. licida, .e. a sociecb.de·que·a supporta .já. perto se acha. 

-de inevitaveL.rnina. , 
-Não. é,.·port:mto, a.Ssim que cumpre pautar o -nosso 

· proced.imento : .. bem pelo inverso é dever dos represen
tantes do po-ç-o ter linguagem regrada, e idéas sempre 
justas· e :moderadas para. dar prestigio e valor. ao go
verno; .do nosso- paiz; e quando alguns ·ministros a'Du
sarem,. devem· eritão·esses :representantes ter ·o valor-de 
vir a.qai denuncia-los para sEm!m condemnados. . 

Mas mãooser:í. •por essa. ·linguagem pouco grave, e 
direi mesmo.ponco exacta., emprega.da·cosatra. o governo 
·que lia vemos de bem ·SeT'Ilir .ao paiz. ~Apoiados.) 

T~a.ta.mos ·.-de conferir .ao<governo trma. autorisa~o 
que tem precedentes nas nosaas leis; uma. autorisaÇão 

. : gne-,~ai Jiinita.da, e rodeada. de. garantias. para. afis.uça.r 
.a. .. ~na bqa. CJ>ecu<;ao; portruU;o, a. nüo recuso. 
·.::;:Ha. r~J e .verdadeira necessidade desta. :pro~idencia. 
X. camara. S:lbe que para. o Pa.raguay ma.rcliá.r:io muiios 
o!Bci,.es d~ armas scienillicas, e, .em virtude da. prolon
gaÇão' da. guerra,- nüo ptiderii.o elles completar o' comlle
ten'te. curso de estudos. ·Continuando nos corpos oÍlde 

• se.:a~hão, serviráõ :sem= :Pre~isa_idnneida~e; mas,:se 
passarem -para. armas nao 'SC1ent1fica•, ah1 presta.ráõ 
com toda a. proticiencia os seus honrosos serv1ços. 

Fia:, pois, incontestavel vantagem na. autorisação de 
que nos occupamos. 
·'Vejamos agora. se pelo ·lado dos direitos adquiridos 

póde a. a.utorisação ser incongruente e desYantajosa. 
O nobre orador, a. 9.uem respondo, objectou gue a 

execução da lei prejudicaria. o direito de antigmdade 
dos officiaes dos corpos para. onde ho ;wesse transfe-
rencias. · 

Discordo do seu pensar. A legislação militar regula 
os accessos por antiguidade, e segundo as armas: por 
conseguinte, a transferencia se fará, respeitados estes 
princípios: e sepdo elles respeita.do8, nüo póde haver 
]Jrejuizo de direitos adquiridos na fórma dessa legis
lação. 

O official transferido para. outro corpo, no qual se 
poderá denominar adYenticio, niio preju.dic::.rá. os offi
ciaes da. mesms. classe. 

O Sn. Soun REIS :-Está. e11o"':l.Dado. 
O Sn. RonniGo SILVA:- Completamente enganado. 
O Sn. ALENCAII. An,mii'I:: : - Qu:mdo assim não seja, 

e haja eng:mo da. minha parte, então erro com os :factos. 
Assim Yejo que o ofilci~l qut! é transferido de enn-cnharia. 
para. art~haria, por exemplo, se é capitiío, nf.~ preju
dica a:mtiguidadedoscapitàes que cxi;tem neste corpo. 

O. ::'n. RonmGo SILVA: - A quest:to é de tempo de 
sernço. 

~ Sn._ -;'>-LE:SCAR ARARIPE : - A regra e~S n:J. legis
laç·ao milltar. 

O Sn. Sorn REIS: - Niio l'l!,2Ulll :J. :-.nti211idaC.c ab-
5oluta. ; o que regula. é :1. antiguiuade c~ relação a 
carla Cl3.ESC. 

(lia outros r.partes.) 

. Ü ,~:· ALEXCA'; ..:\.UAI!.I:"E :-S? r~~·:sse ::l n.nticittÍd.a~C 
a.u~O.l'!.i.L.-:1 em toua.s :ts a..rmas lndisttnct~:ncnte entao 
p~ev~leccri::. a do o!llcial tr::mderido: mas não é esta a. 
:<:'ltiguida.de rc.:,"llhC.ora da promo:;-5:" : assim nos termos 
ela lei de 1850 e. regulamento de 1851, q,uaudo o oilicia. 

se transfere de nm para outro ·corpo de arma. diversa, 
não póde ·deixar · de ÍOI'Illl1'-se· o menos antigo da. sna. 
classe no· corpo a.· que se liga ; e tissim ulio offende di
reitos de seus novos companheiros;· se,-porém, é trans
ferido para corpo da mesma arma,·então a.s·cousa:iper
manecem inalteradas ; nem prejudica. nem é prejudicado • 

Logo, a autorisa<;ii.o da proposta não rem eonsequencias 
funestas ao direito de antiguidade "dos militares. 

A·lei das promoções é cla.ra. a este respeito. Ellacon
cedeu ao governo a mesma. faculdade ugora·contesta.da. 
como adversa ao prineiJ?io. antiqUitario·; no entretanto 
o ministro, autor-da lei, soube conciliara faculd:i.de:de 
transfereneia com o direito-de antiguidade. 

Sr.- presidente, procurando responder· aos pontos de 
censun. apre_s~n1;3.aos:pelo m!u·il!n8tre amigo1 depu~. do pelo mumClJ.no neutro, .n<ao se1 se consegu1 deal:r!!i
los e·mostra.r a. sem-razão·:oom: que impugnou' ás diver
sas ·disposições aa. proposta. 

Se effectiva.mente nada. obtive; sirva-me. todavia 1ie 
desculpa o motivo• que metrolri:e átribuna.Julg11eique 
me corria. o dever de dizer alguma consa ·nesta õccàsião, 
quando tratavl!.Inos .. do ministerio'da.:.gnerra. occ'l!pado 
por uma. pessoa que me 'é conjunta por laços ·mui rea
paveis; entendi que ·-não Só o deyer-'de representante 
da. nação, como a ; força dessea laços, impunhiio-me a 
obrigação de tomar a palavra. ·na: presente discussão, 
:pua.. a qual certamente não ten I~ Mhabi:litaçües preeisa.s 
tmuitos nooapoiados), ·e na. qual ao ~ntrar'hojenesta. 

· casa. longe ·estava·· de·. pensar1 . po1" nãe suppor que• se 
inculparia a ausencia do rmnistro d>1. repartição :da 
guerra, que todos sabemos achar-se--enfermo •. ' 

'Portanto, a.ttendendo a isto, e -attendendo a que 
fallei. em· assumpto em o qual não sou 'prOfissional, ·esta. 

· illustre · ca.mara. dispel'lSará. . para. comigo mais uma. 
prova de· sua. bondade,-relevaudo·o enfado dos momentos 
que .occupei, momentos. que ·podlão ser·a.pplicail.os a. 
oll'Vir oradores · mais. proficientes do que ·eu~ · (Não 
apoiados.) · · 

·Tenho assim concluido. '(J!uito·bem.J 
o Sr~ B.od~lgo,Sllva (Atrew.:ão):-Sr; pre'~id'énte, 

não res~onderei · a.o ·.nobre deputado pela província.. do 
Ceará. -:5. Ex. fallon por espaço de duas hot:ls em de
fesa. do honrado·ministro da guerra. 'Eu nlia preterido 
censura-lo nem defende-lo. Estou, pois, dis;pensaclo de 
tomar na. devida. · consider:l).lí.o o longo .diScurso do 
nobre deputado. · 

Lamento, Sr. presidente, a :J.usencia do honrado mi
:aistro. Desejava ver S. Ex. naquella cadeira. para 
pedir-lhe novas informações. 

Entretanto nüo. desistirei da. palavra." Vou·tratar de 
a.Esumptos sobre os qua.es o goYerno deve ter opiniáG 
formada.. Os ministros que se achão presentes respon
deráõ pelo colle~ ausente. 

Quando tome1 parte na. 1" discussão ·desta proposta. 
chamei a. attenção do go-ç-emo para as nossas fronteiras 
do Sul, onde d<wiamos manter uma. força respeit:rvel 
não só para garantir intereEses politicos e commer
cia.es da mais alta importancia, co:no tambem para 
preYenir graves e sérias complicações internacionaes. 

O Sn. JoAQum DE.ME:sno:sçA:- Apoiado. 
O Sn. RonmGo SILVA :-0 honrado ministro da 

9;uerra. respondendo-me disse q,ue .não '\'ia. necessida
de de uma grande força naquellas fronteiras, pois 
estaY.amos em paz com os nossos vizinhos do mo da 
Pra.t:l.. 

Sei bem, Sr. presidente, que não vivemos em guerra 
com .as naçü~s do Prata. E longe de mim o p~nsa
me:lto de concorrer com a. minha palavra ou com o 
meu voto par:J. que o governo consen-e naquell:l.S fron
teiras nm exercito em -pé .de gueru, que nos custaria 
uma. somma muito superior :1.0 no~so orçamento, j:i. 
onerado com despezas extraorJ.inari:ls. 

IIIas porque estamos em p:1z com os n_ossos vizinhos 
deYeremos desguarnecer aquell::.s ironte1ras •le forças 
re•pait2.veis? Creio que seri:J. um ::_;.:::.nde erro (apoiados), 
injustifica>el depois ela mstc eXi'Criencia que obti>e:r.OS 
durante os longos annos de uma gaerra des:J.Strada. 

Na minha opinião dons factos têm contribuido muito 
para. que as nossa.s relações co:n as republicas vizinhas 
se resmtão de reciprocas SU!peitas, de c.ontinuGs estre
lJlecimentos. 
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Um é tr&dieion:U,. é tio yelbo como o Imperio, tem. 
atraTe85ado todas as ;;it=1õ<06, tem sido o erro de q~i 
todos oa ~overnoa, é a fatal politica da inter\"enyào. O 
outro, não menos ilnport.ante por ,;ua.s consequenoia.s, 
consiste na. facilidAde com que os -eaudilhoa maia ou
sado;; dos paizcs Jimitrophes atravessão as nosias fren
tein.s p.<ra se envolverem nas luta& pa.rtid~M e pl":l.
ticarem toda a sorte de crimes. 

Deljjie o momelltO em que abandonarmos eua fatal 
politica de intervenção e puzermos termo ás celebres 
correrias dos caudilhos, eessaráõ todos os motivo& de 
queins e suspeitas1 e Tiviremos em paz; oom os nosso& 
viziohos. E' a mlllliA mais profunda convicção. 

Infelizmente, Sr. p~esidente, parece que um níio fa.do 
nos impelle para nma política opposta. Depressa esque
cemos w;liçõ&severa.s do paa.ado, edescmda.dosdo fu
turo cruzamos os braços diante dos acontecimentoa que 
se precipitão para esmag~~r-nosl Vemos o abysmo pro..; 
:fu::do, e caminhamos para elle l Mostramos muito valor 
na hora. do perigo; nntes, porém, tivessemos um pouco 
de pre-.isúo para evita-lo. 

\. Ex., Sr. presidente,niio ignora as causas q_ue nos 
forçá.rão a. inten.-ir com forÇA a.rinada nos nego01oa da 
Republica. do Uruguay. Elias siio muito conhecidas para 
QUe eu de novo as re1ira nes~ CllSa. Pois bem, Sr. pre
sidente, receio muito que ainda hQje teDhamos de sentir 
os mesmos effeitoe que ell!l8 produzirão naquella epoca. 
Ât> sitult~Õe& po.recem as mesmas; os !actoa reprodu
zem-se do mesmo modo, os .acontecimentos caminhão 
d3. me~= :maneir&, e a attitude do nosso governo não 
creio que sejiol. diveraa l 

Sinto, Sr. presidente, não poder estender-me mais 
sobre este assumpto n& 3a discussão d~te projacto. Per
mitts.-me AO menos V. Ex. que eu desperte a atten
~ do governo sobre elle referindo algnns factoa. 

Dous partidos disputio hoje o governo da Republica 
Oriental. .Ambos em a.nnas, proourão a victoria. no 
campo do combate. E' uma guerra civil q.ue a.lli ae 
ateou com todos os horrores du luta& pa.rtid3.ria8 •o 
teu mais barbaro exaltamento. 

Pois bem, Sr. presidente, nas fileir:l.S des dous exer
cites daquella republica nos dous campos inimigos, 
estão dous officines bratlleiros, dous pensionistas do :&s
te..do, dons filhos deste :eaiz cobertos de honrns e de 
merc~s pela munificenc:is: llllperial! {Oh! oh!) 

Um, o brigadeiro Fidelis Paes da Silva., aceitou do 
go.,emo legal da republica um oommando de forças; o 
ou.tro, o coronel :Manoel Cy1;riano de Moraes, poz a. 
sua -..·alinte espada á dispos1ção do partido bla.nco. 
A~bos, Sr. presidente, já b:~.têriío-se em _-\rtigll.s, de
ba.õxo de bandQiras diversas, por idéa.s que não são eu:J.'l, 
iJO:' paixües que nuncs. sentirã-o, por uma. causa que não 
é a. <!a terr•< em que nasc:frão! {Apoiados.) 

E' trii;te, ma.s é. a verdade. · 
,. eja.mos o que diz o protocollo assig:lll.do nesta côrle 

pelos plenipotenci:u-ios br:Wleiro e orient:U em 3 de 
Se:e::nõ:-o de 185i : 

" ~o CIIEO de rebell~, ou de um mo,·imente arm&do 
co:;t.r:J. um diJs dous go.,ernos em seus re~pectivos ter
..-:torio,; limitrophes, cs.da um dos mesmos governos " 
otriõ;l. a não consentir nenhuma. especie de comrllercio 
co:::c os ~;ublevados, e a. collocar a.quelles que se aayla.
rcm em seu tirritorio (s~m comtudo faltar aos deveres 
q"-~ lhes impuzer a humanidade e :1 liberalidade de ~uas 
instituições e a sua propria. dignid:1de) em uma. posição 
i:-.téra.mente inoffcz:sh·a., desarmando-os se esti>erem 
armado~, e entreg:l.:~do as armas, os ca...-allos e quae&
'iuer objectos proprios para a guen·a. a.o outr• governo.'' 

Que providencias tomou o go;er:Go :í. vista d.e~te pro
to00llo ~ 

O SR. Mt~ssrno nA :.um:oocA :-0 que tem isto C:lilm 
:1 ~:ação de forças~ 

O Sx. Roor..sco Sstn:- Pcrgnnu--:-:1e o honrado 
m::..;,; tro da m:~.rinha: o que tem i:;to c~m a fixação de 
forç;;,.s '? Tc:1.ha pacicncia; Ec não ouYio o que eu di~so 
:-.o prix:.cipio do meu di~curso, d<!-me a:ten~·iiv por al
guns mome:~tos, e reconhecerá q~c touos estes fu.cto• 
têc=. ~ mais intima ligaç;i.o com n propo~:a que dis
c~!l.:ncs. 

O Sa_ !IIr.usn.o DA ?IIAni~B.A :- O nobre deputado 
efti d.i~cv.tindo fund .. mentalmcnte r:egocics exteriores. 

O Sa. RoDJUc;o SILVA:- Que providenci.:ls tomou. 
o "'O>erno'r . 
~ 5 de M3io do .:milo passado o illustre Sr. Bario 

de Cotegipe reeommend&v:~. .:i. nossa: legação na.qw.elln 
republica que por tc;~dos os meios ao seu alcance fi.
~se constxr ::os Bra.zileiro.s alli re11identes que n~o te
mo :l. protee_çao do lUlpeno, qne.udo porventura fos
sem persclgutdes ou soffreSõem q llaesquer prcjuizos se 
quebrassem a. neutralidade a. que erio obrigados in
tervindo nas que>tões intern:LS do paiz. 

Posteriormeute o honrado Sr. Visconde de S. Vicente 
dirigio á. mesma legação o seguinte despacho : 

« Rio de Janeiro. Mini.sterio dos negoc:ioe estran
geiros, em 20 de Dezembro de 1870.- Recommendo a. 
V. S. que :faça cousta.r d• uo~o e com urgencia aos ci
dadãos bra.züeiros re~identee nesee Estado que o go
verno imperial lhes aoonselha a. mais estricta neutra
lidade nu presentes lutas intestinas das repnblioas do 
Pnta, e outrosim declara que aquelles oidadios que 
inter•ierom de qualquer mOdo, direetll. ou iudirectA
mente, nas mesmll8 lutas, fic:tní.õ privados ~x!:Jro
tecçio e soffrer:.í.õ as penas da legislaç>io c · · do 
Imperio qlle ooubere:m no caso. 

cc A circular que V. S. tem de expedir em cumpri
mento deste despacho deverá ser puolicad3. J?OT diver
sas vezes nos jornaes mais lidos deaea c:1p1tal e da.s 
outras cidades da republica.. 

cc Neste sentido expeço ordens á legação imperial em 
Buenos-Ayres e á presidencia. de S. Pedro. 

«Reitero a. V. S. :u; seguranças de minha. perfeita es
tima e eonsideração.-Ao Sr. Antwlio José Duarte de 
.An.ujo Gondim.-Visccnde de,_';. Vicente. » 

O meu nobre amigo, nctual mloi8tro de estrangeiros, 
no seu completo rela.torio, documento que muito honra 
a ~~~ intellige~cia. e iliustração, trotando deste assumpto, 
ase~m se expnme: 

. « O procedimento do governo imperial relativamente 
ao• gra.>es successos dos dous paizes vizinhos está ma
nifesto na correspondencia junta ao presente relatorio. 
Por iutermedio das legações em Buenos-Ayrea e :Mon
t.evidéo e da presidencia. do Rio-Grande do Sul o lo
Terno recommendou reiteradamente :~os Brazileiros que 
ee a.bstinssem de toda participação, directa ou indi
recta1 em favor de qualquer dos contendores, e esta 
reoommendnçüo foi mais âe uma. vez publicada pela 
imprensa, s~ndo di\-ulgada pelos ~entes consuli.res 
po1· todos os meios ao seu a.lca.noe; fez vigiar a fron
teira com todo o cuidado possível, ms.ndando des
:nmar e internar os indivíduos que a transpuzes
aem e:n conscqucncia da guerra ou no interesse 
aella; Ímpedio que pes!O:I.S influentes, sobre quem re
C!Ihião fundadas suspeitas de pretenderem a1t.-.ciliar os 
revoltosos do Eo;ta.dc- Oriental, se consen-assem na :ero
Tincia. do Rio-Grande ou a ella ·voltaisem ; prolubio 
emfi1n que no territorio des~a província. se pratica~se1u 
qua.e~qner e.ctos contraries á resolvich abstenção, tendo 
aempre prerente, qunnto ao governo dos doua paizes, 
a ~ua condição de governo• legaes e reconh<icidos, c :>.s 
di•po:içves dos compromissos em vigor.» 

(J governo. segando &e >ê destes documento47 deu 
muita,; pro\·idenci:LS para. que a. mais estcicta neutrali
dade fosse obs~rvada por parte dos Brazileiros. Entre
tanto conse::.te que aqnclles dou.s officines tomem parte 
activa. ns.s lutns internas da republica, um aceitando 
uma. commi>&ão do governo legal e o outro um com
mana<> de forças do lado dos rebeldes~ 

Para o primeiro não estará em vigor o § 2• do art. i• 
da no•"_!~- con•tituição política.'! E pa.ra. o segut~do, qual 
a. penahdad~ ~ _Já e::" te;npo de mo11trar áquellee p•vos 
que os Brazile1ros 3am:us tomar:\;:, pa:te em suas lutas 
•em 3 rêepo::.sabilids.de do Imperi,,. Com razão, pois, 
per::;u::.ts.v;:. eu que providencias havW. tomado o go
,-erno. ~lo bast;t proDibir a. pratica •le um acto illicito, 
é necessa.r!o puni:· a m:~. infracçiío. De outro modo não 
con:e::.cere:nos li. ning':em de r:o>sa. ~o:J.-fé, e darcmo;; 
mot!YOS para quecontm-uem a.> ~uspe1t:J.s contra a nos>s. 
l)Olitioo. (Apoiudos.J 

~íí.v é tuuo, Sr. preside.1te : alguns Brt17.ileiros j:i '" 
reu:;em e !e arn:ii.o no territoriu da republica. Elles cii
::em que sio farçados a &e defenderem, porqu~ o Impe
rio não lhes garante ~em a Yida. nem a proprieJadc •.• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01 /2015 14:59- Página 21 de 26 

·SESS • .\0 E:\1 1 DE JULHO DE 1871. 21 
O· Sa"JOA.Qtml: DE Mlt!CD&!ICA. ! ....:.. De :facto elles n=.o 

têm garantias ; o governo não as di. 
O S11.. Ro»aJGo SILVA.:- ...• dei:undo-os entregues 

á. sua proprin sorte. Cumpre que o gover::~o teuha. em 
muita attenção semelhante facto. Todas as nossas con
tendas, reclamações, protestos e interven<'.ÜO armada 
principi:i.rão :l.Ssim. (.Jpot~Jdol.) ' 

Se no territorio da. republica, Sr. presidente, tudo 
parece indicar que nii:o temos força. nem energia par:t 
~rantir es interesses legitimos dos Brazileiros que slio 
victimas innocentcs d:tS correrias dos c:mdilhos e da. 
.má. vontade de goTerno legal, nem para punir os pro
voaa.dores de quest~es internacion~s, que se ,envolvem 
en1 todas :>.s lutas mtemas da.quell~ pai.z; por outro 
lado; dentro àe nossas fronteiras, em territorio noseo, 
tudo cow;pir:na ~ comprometter a. uos~a. cau~a., que 
é r. causa da lll3..ls stricta. neutralidade, tornnndo-nos 
suspeitos de ingerencia nas con~nda.s p:J.rtidari:6S da 
republica vU:inli&. • · 

•E' eabido que em Jagnarão eetivera. um agente do 
partido blanco, o major Zipitria. de Apparicio. E' &a
bido tambem que alli os alliados dos rebeldes com
pravio cavallia.da.s e p9.58avi\o para o . outro lado 
da fronteira. E' 1111.bido q~e . da província do Rio
Gt-ande do Sul, armas e fardamento érão remetti
doe á.:; forças bl~rn;"-4. Pel~ mesa. de rendas do Ja.gua
rão foi apprébendido U.IJl caixão de armas e :farJamento 
que era destinado aos rebeldes da. republica. Disse-se 
até, Sr. presidente, que esse armamento era igual ao 
nosso existente no deposito de artigos bellicos da cidade 
do Rio-Grande! Note V. Ex., achava-se enúo na.
quel~ lup da n06SII. fronteirs o celebre bri:adeiro 
Luc:1s Moreno, o qual só inais tarde teve de .retirar-se 
do Imperio, em· ,·irtude ae ordem do no55o governo. 

Eatee e outros ~actos 41ue em a occo.sião mais oppor
tv.na. referirei, não demonstrão a necessidade de prO
cildermoll com · a maior vigilancia e energia par:t que 
não noe vcjiunos repentinamente envolvidos em questões 
iriternacionaes 't · · . 

Se a.s cno&i!as fro)lteiras do sul estivessem g=eci
da.s por forçM reepeitaveis, os agentes do partido 
"blanco não passariio ele um lado para. outro · com cava
lhadas e armamentos, nem os cidadãos brazi.leiros reu
niri"o força.s sob pr ,t, Xllo de defesa. propria. . ' 

Disse o honradu ministro que as for<;as que alli temos 
ai" eufficieates p:~.ra o serviço ordinario. Se assim é, 
COI!lO explicará S. Ex. oe factOi que relatei ' Terá 
ha•·ido aband.ono, fulta de vigilancia, negligencia no 
cui!lprimento das ordens, ou cumplicidade nos a.con-

. tecim<ntos 't 
Dem&is, so não temos necessidade de s.ugmentar a 

f~trça~ por q•e razão continuiio es desta::amentos de 
gua.r<1as nacionaes'? (Apoiadc...) 

O Sn. JoAQUlliDE MENJ>ONÇA-: -E' verdnde, mil e 
tantos homens. 

o Sn. Rol>RIGO SILVA.:- SQ em circumstll.ncbs muito 
extraordioariàs _ dever:l. o governo con~r..-:ir a guarda 
:üacional debaixo do peso enonne C.o serviço !\C:iYo 
(apo"cr.cf~s) , mui principalmente qn:mdo es~c scn·iço é 
f~ito nas fronleiras, onde a di~ip1ina. .; cais sever!l. c 
os ceri.~os maiores. 

};ü.o eomprebcndo1 pois, a raziio que nctúa no e~pi
rito do honrndo min1stra pam deixar de fazer ~quille 
I:-•• smo que, S(!:;uudo su::s proprias p3bnas, seri:l. um 
:tc:c' de verdadeira jw;tiça. 

Em u::-:.a IY.~-lavra, se a força de linha n:io é suffi.ciente 
para este sen·iç:>, tenha o govorno a íz-anquez~ de 
<Ez~-lo. nã-> v~.i nis~o quebra. de sua 'li!!llidadc. Se a 
iO!\ ':t ~ &u!iieiente, ~llivie a gu.:lrd.J. ::1a~ion:U do scr
vi<.~o activo. (Apo1ado3.) 

N!i.o pa>sarei a. outl'os ponto'i, Sr. pre3idcnte, se:n 
pedir :J.O ;:neu illustre amigo, S'·· mbi;;:ro de ~tran
gei;()l; , q_uc em nome da goYerno do :ne-:1 p:tiz <!~as 
mais claras c explicitas explicações ~obre um f:J.cto d::t 
rr::ús alu import:J.ncm cem rc!a~.<lo :i. no;s::. politicn i:J.
t.e~:tac:ona.l. 

Refi:-o-mc :i. >iagem do bravo :llarqüez do Her-.-!!; i 
llcp::bli~ ... Oriental co:no me<li• dor de pu. 

Acr.:dito, Sr. presidente, que o go,·erno imperi::l :1ão 
tor.l<!:t a respon8llbilidade do procedi:r.ento daquelle 
<ler;ad:d.o g1!Dera.l. Tenho ll mais 11rofunda convicçio 

de que elle partio de suaprovincia pa~:J.O llca.mpameuto 
d06 blan.cos. e de lá. par:. a capirol da Republica, in~r·i
ra.do umclllllente por seus generosos sentimentos. 

lilntretantQ, Sr. pre!identc, desejo ouvir a palavra. do 
governo, não p:lol'a convencer-me de que nil:o foi nem é 
respons:~vel por css11 misaito, a.1iús honrosa ; mas p:1r~ 
desv:mecer quae.;quer suspeita.~ de interveuçii:o nas 
lutas internas daquella Republica. 

O Sr. :Marqucz do E:er.-al occu"Pa. uma alta posiçiio 
politica. e militar M•te Imperío . Não podi.n. sahir de se:J. 
paiz sem licença do seu. governo. Apresentanuo-se na 
capital da Repnblica Oriental como a1bitro dos dons 
partidos que alli se dcclaráriio1 não é poS~õh·cl que OB 
nossoa desaffeiçoados, que üüel1zmente são muitos, pro
cmelll dar-lhe um C:J.r:6cter officia.l tornando-nos res
ponsaveis pela.s consequencias de sua missão~ De 
certo ·que sim. 

Nada de duvid:l.S sobre a. nossa politica. Acl:J.remos 
os horizontes. E' tempo ainda de emendar os erros du 
passado. (.4poiado$.) Se o governo o . deseja, como eu 
acredito, a ecc:J.Siii.o não póde ser melhor. 

Ea o provoco a dizer a. verdn.de. (Muito bem ; muito -
bem.) 

O Sa . .!lfil!ISTRO D.'- MAnroiA.: -E o nobre deputado 
póde duvidar a "este resp,eito 'l ' . 

O Sn. Roo111GO SILVA. :- J:t disse que niío. Outros, 
porém, poderão duvidar •. E' da mais intuitiva conve
niencia.. q_ue o go•·etno torne bem clara a sna politica. 
de abstenção nos negocios internos caquella Republica. 

O Sli. JoAQt:Ix DE :MENDONÇA.: -Pois é uma pen-a 
q~e 2 ·gov~mo im~al"nãotenha off~recido a. sua me
d1açao amtgavel. 

O S11.. RoDa.JGO SILTA :- Neste . ponto n:io estamos 
de accordo. · · · 

Agorn1 Sr. presidente, ~atarei de ~guns assumptos 
da administração da ~erra. 

Não mudei de opimão a reepeito da autori~aç.lío ào 
art. !!• da proposta. Disse-nos o nobre deputado })Or 
Pernambuco, membro da co=;ssão de marinl:a e 
guerra, que não desconhecia os perigos de semelhante 
.disl'osição ;'mas, qu~ tendo o direito de fiscalis;u· ;;t sua. 
execução; vota.~& por ella por considera-la. uma. Deces
midade do sal-viço publico. 

Não p6DSO do mesmo modo." Nem estou convencido 
da sua ueeessidade, nem creio na efficacia de!se di
reito Q.e fi~lisaçii.o. Não é uma neceseidade indecli
navel, por<'[ue n :mtori~ação só a.r,roveitará a meia 
duzia de· officiaes que e8t.io DO cn~o de obter a. tra.:lsfe
rencia, embora. com prejuízo de antiguidade já. adqui
rida por outros. Não creio na efficacia do direito de 
fioclllisação, porque o deputado censur.. o ministro que 
abusa e o parlamento vota o bill de indemmdade. O mi
nistre continúa., c as victimas do abuso re~igcão-!e. 
E' a historia de todos os te:npos. (Apo iados.) 

t:n Sa. Dt:P<:T4DO: - E' porque o parlamento nãv 
cumpre com o 'eu dever. · 

O Sa.. Re::lluGO · SILV.~: -lnfclizment.e é umn ,-cr
dade. Se o parlamento cumprisse com o seu dever ~ 
nossa ieg:islação não consta.riu sómentll de nutori, a<;ões , 
ne:n a férrugem t~ria embotado a. arm:J. d:J. respo::ts:l
bilid::tde. Só temes iniciati\·a p:u-n decretar lote:-ias, 
ccmta:::o, porém, que a di>tri !..> '-' ição pertenç:~. ao goYer:-:ú . 
C~mo a teremos l)!l.I'll resoh-cr qu~stíjes IJ~ais seri:IS ": 

,. cto contra o art. 2.0 

o s~ . :>.ír:LLO REGO :-E' uma pro\·idenci:l nece~s :ni :J. 
q_u~ o go·:<or.:-.o l>iw p~11le adopta.r sem auto risa;üo ;i:;. 
ca:::a:-::. 

O S~t. P.omuGo SILVA :-~\s gmnclcs ncceseic!nc!e• d" 
ext:=clto f.:iC po::-t:!.S ·á. m::trge1n ; c pretende- se satlsf~
z..;-lo co:n u:n:t medi h ac:~.nl"tda, restrictu, d.e ca:-::.cter 
propria::::cnte in di ,·idu!ll ~ :Nüo comp~ehendo. 

A hor:~, Sr. prci'idente, esti muito adim~ada. E:~
tret.'l!~to ,·e;o-me :!'orç:do :1 continuar . . Procurarei re&":l
m::- o muito que :1ina.1 tinha :1. dizer. 

O nobre ministro da guerra tambem pedio um:: ::.;.;
to:-isa<; ":o ps.r9. re!ormm- os noss.os arscnnes. 

Qu:tndo falki a primeica vez n5.o tive oc<:a>:iio ck 
emittir a minha opinião a semelba::tte respeito. Desej o 
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p_ois,_dizcr algumas palll.tras sobre esta segun<la au~ 

nsO~ll~tre deputado pelo municipio neutro pe<lio "in
formaÇões ao nobre ministro da. guerr<t &Obre :t projec
tad& mudan~a. do an.enal d:~. côrte par:1 outro local. 

S. Ex. respondeu-lhe ~ue ouviria. os profissionnes, e 
que não pod1a &r-lhe prompt:l re~posta., porque não 
tinh:~. feito estudos Géríos ~obre a. materia. 

Sr. presiàcnte, a. remo<;io do arsenal da. côrte é 
questão e>tudada. ha. mais de dez annos. N:io é uma. no
'·idade. Nuo foi o incenilío naquelle cdilicio que veio 
snggerir ~a idéa, desde · 18'56 'todos os ministros da 
guerra ·se ·têm occupado com ·eEte assumpto. 

O .SR. AL!I:~CA.n AnAnll'& : - Tc..-n -se asse::Jt.'ldo em 
mudar o .arsena.l, mas-não se te:n escolhido o sitio. 

O Sn. Ronmco SJLVA:- Diz o illnstre deputado ~ue 
não se tem f:..<>colhido o local. Eu respondo: tainu.:w é 
questão ve:~cida. 

O· Sn. :Al.t::NCA.ll ÂIU.lUPE :-Não me consta. 

O SR. Ronruco SJL,..A:- :N"iio preciso dcm.onetrar a. 
necessidade da. mudanç:~. do a.rsena.t, ell:l. (; intuith·a.. O 
!ll"ser;tal de __ guer~a I!_O lu~ em que ,se ~ha. n;io póde 
contmliar, ta.:ito m:l-lS quanto agor:l. depms do-grande 
incendio teremos de faier de~pezas consideraveis c.om 
:1; reconstriic'ção :do ·edtficio. 

O hourado·mini~tro da gnerra. disse-nos que ·ia con
sultar os l'rofiesio~es, porque não h:~.·via estudos. · Eu 
peço licença. a-s. Ex. para. ler um artigo do relatorm 
do Sr. Duque de c~~..-.ias, quando mmihtTo em .1856. 

Por este relatorio v~-sc que .a. questii.o.j.i.est:l'l1a. 
estudada nnquella época : 

" .Ás ru<;es ,J?!:in.cip.'l.eS que vo&ol!ilontei como influentes 
par:L a neceee1dade da refonno. do rcgula.m~to . dos 
arscn114s sobre JIInis l::trga base,_ eipecialmonte o ,arsenal 
da cõrte, concorretn ta.mbem ,para mostrar .que_ .o edi
ficio-.-::r que ~~te ~e .achA esúW~cido ;já. .não -.está. :nas 
precis:J.S cond!i;ões de -ca.pa.cida.de para. o . se.n.;fim 
actualmente. E!llle edificio não pódc compo.rta:r o .gr~de 
deseU'\·oh·imeuto material de qne .. neccesita. para. ,.as 
officinns, .. F·'· os depositas, par-.t os a.rchh·o~ :e par:J. os 
compa.rtime·:tos das repartições especia.es da admioia
tr:Içlio interno. do arsenal; porque o .local do ~sta.bele
cimento, ~·<5tricto . a uma pequ..na lingua.-de .terr.l .cer
cada. pelas. a.guas d3. bahia, e muito de perto, do lado 
de terra, pelo~ edificios p:l.l'ticnlares, não . offerece .en-
83.neha,; pat:a. . o.quelle desenvolvimento. Além disse, 
occorre que o estabelecimento não a.preseirt:t .-.ant:!gem 
nenhuma de defensa considerado debai.'o do po:J.to de 
.-ista. militar, por estar em um:~ d.'lS posiçües mais e."
po~t:lS da. cidade do lM.o do mar; n:!o convindo por 
estas rnzües que 2hi esteja. monta.do um esta.belecimcnto 
militar da natureza. e ci:J. importancia dnque!le. 

" O govcroo,-·pois, por toda.s est::.s considera(;ües, jul
gando de nlta couvcniencia c de pa.lpit:J.ntc neces;;id:J.de 
a tra11sfcr~::;ci~ do :2rsc~nl de gu~:·ra d:J. cõrte pn.ra um 
local que rcu:m :-.s indispe:ls:~.veis conui<;ües recl:t:na.do.s 
por nm l'•tabelecimcnto da or<km deste, m:-.ndon orga
nisar a phnta, e fazer o orç.umcnto de um edificio pro
porcionado :is ncccs.idades de um nrsenal <;ne preencha. 
os fin~ que o gvverno tem em vis::a. n.tt. ibuir no que 
c.om·<!m :i. cnpttal do Imperio, para occorrer :ís pre
cisões do exercito. O edificio para esse cst:J.bclecimento 
prete ,1de o governo que scj:l. construido no. Estre!la em 
terrer..o nacional, pertencente :í. fa.b~ica de polvora. e 
prox imo :i. mes:na :f:J.brica. Abi o :~.rsena.l fica e1:1 bo:J.s 
condições de - ~eguran<;>.a. , e off"ercce muit~s •=tagens 
de con...-eniencia nam o e~tabelccimento. 

" Fic:t perto de ·uma das cet::tçücs do ca.minl:o de ferro 
de ~bu:i., o que f:J.cilita. as c0ncluc,·ücs de obj~cto> tanto 
p:!r~ a id::, como po.ra::. •olta; c póde uispôr de ::tbun
da.ncia d'l a:;un.s co:rentês c de copim;:\5 ma.t:~s para 
t~ds.s as :lCeesfiü~es do mesmo e;tabelccimento, o qual, 
:ficando prox!mo ao da f~br:cl de polvora, não o e8t:Í. 
toda.,·b. t :mt0 que pos~ :l. ~of:rcr d. 'l.S cc:>:-:~eq~:.~nc:as <le 
qu::t1qucr cxp1osiio 'l"·c porv~::tur::. tcnb> lu~~r na dit!!. 
±a'.>r:ca, co~ o infeliznler~t~ j ~i a!~u~~:ls ·vcz~?.S tem ::!Co:t
~cido . Pçç~~·os. , pois, CJ._Ue b.abi!itci.; o goy ;~:~lo com cs 
:nece:::~arios meios iJ::.ra q_~e po~,sa le'\~!1.'1" ~~ e:fftú!') z. CO:l!• 
trucyã~ do .uovo ar.:enal no loca! indicaC.o. » 
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Vê-se por ~ste - relatorio -que s. quutã.o já. esta.va. 
e~tudada. 

Se outros ministros da _guerra nlío ju1gárão este 
loenl o mais a.propri:tdo, ignoro. 

O que é veTdaiie é -que o aetual ·sr • . ministro da. 
guerra estava mal informado quando disse que rião 
existi4o estu<los. 

Ha pant.'l lel"anta.da., ha. orçamento, ha 'lugares es-
celhidos, por oonseque:~ci:~. ha id~ .assentadas. . 

.O. Sa. :MELLO . REGO :--4-pena.s havia a opi.mio de um 
mtUJStro. 

O Sn .. Ro»ruGO Sll.v A :-Estou demonstrando a.o nobre 
deputndo que niio é :ullla-qucst.iio novo., é muito velhn; 
o Sr. duque .de C~a,,.que na. minha. opinião é muito 
co~petente p:~.rn.-falla.r :neste e outros AssUIIlptos ••• 

Vous: -Sem du'rida. 
O Sn. 'l!J:uo Pu:co dá um :~parte. 
O SR. RonaJGo SILVA.: -Não sei o .que .S •. Ex. quer, 

nem .... . consultei; m."UJ o _ que_ sei é que, ;.:na .comiJllSSão 
de marinha. e. guerra -do :llllllo pa.ssado,. sempre th~ ,-a. 
mais ampla. liberdade • .A.:flirmo ao .nobre deputado ·~e 
neguei no .governo ,:tutori&ações bem importantes. ;:E :o 
m!l:u_ ,nobre colle[o!- q~e ;está, ao.l:l.do.de ·:V. Ex. ,.Sr. 

. p~esulente, .o poderá. élizer. · . 
-O Sa. 'BAaÃ-o 'DA. L~A :-É exa.cto. 
O Sa.. RonattiO .SJL'i'A: -Como dizi:l., o Sr. Duque 

de Ca..-iia.s é muito competente neste . .aaiumpto, e .tomou 
esta. questão muito a ~to em 185'6. 

Se elle e outros muitos assim o entendêrio, ji •Tê 
'V •. Ex. que eu tinha. razão qu:~.ndo dizia. que .nií.o era a 
mudança do arsenal questão .oova. • 

Se o honra.do .ministro estivesse,presente,.eu lhe a;>e
diria. que ·nos dissesse se, aceit:J. as idéa.s do. "Sr. D.nque de 
Caxias, ou se .pretende escolher outro locál. · 

E' uma. .CJ,uestiio importante .que deve :m.erecer, prin
cipahnente·hoje,todos os e~os do,gove.rn.o . . .(Apoia.-
dos.) ' 

Com rel~.ão a . outtos arsenaes .. de guerra., desejava. 
t:mibem oõter de S. Ex. nlgumas informações. 

Do arsenal de Pema.m'buc.o nal!a sabemos. Não ha 
um:~. .pala...-ra..uo rel:1torio. 

O Sa. MELLo REco : -E o:ala BBbia"? 
-O·Sa. RonRrGo SsLV.l: -E' verdade. N:l.da; :fuse-

1 utamentc nada.. 
O aTSenal de Pernambuco é de import:s.neia. 
O Sn. 'MEuo REco : -.E têm-se dado .facto~aves. 

O Sa. RonRIGO SIL v.\: - Derão-se alli f:l.etos gN-
Yes, como :~.caba. · de · dizer o nobre deputado por -Per-
n:lmbuco. _ 

Ha. dous n.nnos mais ou menos constou qne naquelle 
arsen!il os dinheiros do Esta.do sahião t~or porta.s.tra
vessJ.~ ..• O governo nomeou uma com missão de inque
rito . Onde estão os seus trabalhos 'l Foriio puuidos os 
criminosos? Em quanto se calcula os prej1.f::os do the
so:,ro? 

Nem um:~. pal:~.vra! Ta.es factos não erão dignos da. 
attenç:!o do parlo.mento? 

Por outro Indo, Sr. presidente, aquelle arsenal est3.rá 
em condições de prest::tr servi~os '? Reclamará melho
ra.mentos't 

Como po~so eu dar o meu >"oto para esta autoris:~.ção, 
quando niio tenho informações que me escla.reção'f 

O Sn. Jl!:lLLO Rsco dá um aparte. 
O SR. Roomco Sn.vA: -Não bast::t ~aber-se que este 

arsenal é muito importa:1te. 
(Tr :; các-se apartes.) 
De~ejava. pcrguotnr !ambem a S. EJC. que noticias 

nos d:i. do a.rseP.a! de 1\Iato-Grosso. 
Este :menal é ~em du...-ida alguma , pela sua. pcsi

ção , e pn::J(:ipn.lmente depois da. ~erra que ·tivemos 
coe a bcpublica do Para,nuay, o ue maior importaJ;~
ci:~. , depois dos arsennes do Rio de Janeiro e do Rio
Gr:ulde <lo Sul. Ser:> verdade oue este estabelecimento 
n1!o tem direc~·?.:o ha. tempos pira ci '! 

Descj:ira. saber se todo o matcrml de gnerro. que du
r!!nte a. CMnpanha o go...-erno remettcu para :1quella 
provincio. está a.rrec:J.dS. -lo ·e em c.ondi~es de cc=sert"a-
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çio : pois· eonsta:-m~, Sr. presidente, que .W pe~ rai~
das e 1lilJ material 1mmenso1 quo nos cmstou mmto di
nheiro, estão espa:lhados por a.quella provincia, expos
tos ao· tempo ! 

Gastámos sommas · f8.buli>S8!J em armamento de· que 
tivemos necessidade, e hoje nem sequer queremos ter 
o trabalho:· de conserva-lo. E' i.ncrivel tu.nto deleixo, 
tanta falta de euida.do por parte d:t administração. 

o· SR. MELLO REGO:- Neste ponto tem ra.ziio; mas 
o .ma.l:é muito antigo. 

O Sa. · Ronmoo SILVA: .....:. Sei bem que o·· mal não é 
novo. Á guerra mostrou que não tinbamos a.dminis-
tmção. · 

Mas, · Sr. presidate, por isso mesmo que o mal- é 
aJltigl!l,. tratemos-de extirpa-lo com remedios energicos, 
e não· deixemos ao tempo·o cuidado de cura-lo; Se 
aqui1 na-eôrte, no centro do movimento official; o ze_ lo 
pelo sen-iço não é n.ms. religiüo, que diremos nas pro
víncias; <mde a :~ocção- administrativa. do governo é 
toda. :cominai 'f Niio temos·admini~ttação, esta é a ver
dade. (Apoiados.) 

O· Sn.. Ml!LLO REGO : - E~ bom despertar a ::.tten<;ã.o 
do.governo. 
. O Sn. RonmGO SILVA :-Porque o honrado Sr. minis
tro cia. guerra não . dá. uma dírccçl>o effectiva, zelosa 
~uellil· arsenal'l' · · 

0 S.~. ÁLE:SC!o.l\ Ál\!o.l\IPE d:i Unl ipartc. • 
O Sn. Ronmco SILYA~_-São as inform:J.Çõ~sque tenho, 

:cão afianço; peço que me esclarcç:io. 
O Sn. X.bu.o REoo·:-Não·se pôd.e e:1contrnr officiaes 

para certas commissões com os vencimentos que d::í. o 
regtU.:urientc- de 18~. 

O Sn. Ronmco S1L'VA: -Eis a razão por que eu disse 
no 11obre ministro d:J. guerra que autorisa.ssc a. illus
tre commissão para propôr o· nugmcnto dos vencimen
tos dos officiaes do exercito. Não podemos exigir muito 
quando remuneramos mal. 

Sou cohercnte, entendo que os officmcs do exercito 
devem ter augrncnto de ve:1cimen:tos. Est::o mal pagos. 
Um tenente -ience menos do que um ccutim:.o de rc
parti>-iio da guerr<J.. (Apoiado•.)E' urgente o:mgme:lto ... 

O· Sn. MELLO REGO:- Principalmente nas reparti
ções de ursenacs. 

O Sn. l\i:::u.o :1rL\TTos : - Quc.l quer offichl ele rccrc
taria. tem '\'encimento superior a ma,·cch::l de C:J.:nj)O! 

O Stt. RonmGQ SILU. :-Não hc. oillcial q;_:c acei~c 
voluntnrian1cnte uma commissão p:u:a ~,btto-G•·osso; a 
vi:l.gem é l)Cnos'l. c as despcza.s cxtmo::-di.n::rias. 

o Su. M:;:t.LO r\.EGO : - Bast:J.ria. augmentar as gra.ti
fica.ções, porque não .; possivel que v:í. um cil1ci:ll di
rigir o arsenul de l\iatto-Grosso com os vencin::.cntos 
que ora lhe cabem. 

O Sn. Ro»mGo SILVA:- Queria aindJ. perguntar a 
S. Ex. em que cst:J.do se ach!l. a. :fabri= da polvor:l. 
do Cochipó de Ouro, na mesma provincia de ?.Iatto
Grosso; e V. Ex.. sabe, Sr. presidente, que eosa hbrica 
foi mont:l.d:l. com grande desl_leza, e,.o que. é mais admi
ra.vel, :i custa d:J. pobre fa.bnca. de Ypancma, da minha 
provincia! Entretanto consta-me que está. quasi aban
donada! Se houvesse economia, acredite-me Y. Ex., 
Sr. presidimte,.do ptoprio orçamento d:J. guerra poderia 
sahir a verba para o augmento dos vencimento• do 
exercito. (Apoiados.) 

·Com o. dinheir_? que se ~sta inutilmen~ pode~a.
mos· acudir a mmtas necess1dades d:J. adminiStraçao. 
(Apoiados.) 

O Sn. llELLO REGO :-Nesta :parte está. fazendo um 
bom ~rviÇo o n<>bre deputado. (Apoiadõs.) 

:O SB.. RonmGO SILVA.: - Dese,iava pedir ta.mbem s. 
a ~ qT,le mandasse para, a. minha. pr-ovincia algum 
a.n%ili:ittento. Niíó o temos. ' · 
- Q, S... :ALE!IIC.U. AD4RIPB :-.Tanto · confia. no animo 

pa.cifi.co da. população. 
--ot S:il.: Ronti.IGo 'SILVA :..::.Ro interior & guarda na.eio

ua.l no serviço de destaeamentii ilão pôde ser armada ... 

Q Sa. A.I.DCA.a An.uuPz-:-Is~o honra a provincia. 
., O .Sa. RomuGO S,U.n:-... Não temos alli força de 

rmha, como já. d.i,sfe !1. primeira. "l'ez que :fallei ne;;ta 
ma.teria, porque as duas companhi.aa.:fixas que li exi.
tcm COD.litão apenas de 1;) praç:s.s e. 10 ou 11 offi.ciaes. 

0-'Sn.. 1ll:.LLO REGO :-D~;vc:m ter 7fj prnc;as. 
O Sn. RoDBIGO SILVA.:- !lias não tem; ·ha quasi 

um anno que existem com 1'6 a 17 praças apenas, ao 
paSilO que outras provincias, que nãonccessit<io tanto de 
uma :força. respeitavel, porque os nobres deput:ldos 
sabem perfeitamente q,ue-n provincia de S. Paulo pos>ue 
un:.a populao;ü.o e<crav:~. muito numerosa, têm maior 
numero de praças de linha. Eu 'quizer:., poii!-1 d.• novo 
pedir ao honrado ministro da guerr:J. que mnnda.~se para 
a provineia de S. Pa)llo não só all:;-uma. :força, como . 
tambem :r.lgum armamento. 

Sr. presidente, eu tinha muito que dizer; precisava 
fa.ll.ar a respeito da fabrica de feFo de Ypa.nema, do 
est:J.do em que ella se acha, a respeito das cokn:as :::ni
litares, principalmente do Itapurn, e Eobre outros as
snmptos importante•; mns co:::nprebendo per!oitlmente 
que seria de Iuinha:parte a ma.ior f:Uta de cort<lzia obri
gar a. Y. Ex. a continu~r a.· ouvir-me em hora tão adian
tada. ·Pedirei novamente a.'pal::wra. (Muito bem; muito 
bem.) 

A. discussão· fica adiada pela hora. 
Dada. :l. ordem do dia, lev=ta-se a ~'J :í.s cinco 

horas e um quarto d:t t:J.rde. 

Sessão em 3 •1e C!l'ull!o. 

Pl\ESIDE:SCI,~ DO 511.. C0:.\'1lE DE D,\Z?E:'iDl'. 

SuiDLuuo,-Expcdicnte~.....;pern;ão a D. J. N. Sampaio. 
-Privilegio .. a J. A. R. Jfc.rtins \)" C.-.L.ratr.:cuta de 
estudantes.-Pagamcnto a J. J. Tàrarcs.- Lo!crias.
Isent;llo de ftireitos de impc}rtaçü.o.-Jscnçt:.o cl.: ,fireilos 
de e;vporla~ao - Terrc1•os de mincraçiio - Prctmçiio 
do padre F. A. de Siquri·ra.-Prelcr.çilo d"s OZJJ'O>ilores 
da faculdade de med cina d" côrte.-Prcle>:rilo de J . .\. 

· de A. JJ!a~qucs.-Pretcnçilo do c:!(ars J. z. de li. Ca
'l.:alcan.t!·.-Prett:nçr~o da Dr. F. 11""'. P. dG Cçs!tt.-- Prt.'
tcnçr1o d~ M. A. de .A. Guin10.l':";~·~ e ou!ros.-IJcnrU'J 
de ditel!O:i de imporlr.u;llo . .L~r·l'llrot·r..~·i1'J.-."\"GturaJ:sa-

' çõcs • . Approt·nrüo.-Ptnsüoa D. 11. de c. li!oura. Appro
t'açt:o.-O~:dem elo êi1a. -Eze:r;~o tla mesa .. -Fi.'t·:u;·1o 
da~· {orr:a.o; de tCrl·a .. Dr .. curs9:s Jos Sr~. nz.i:ú~trv. do.s 
,negoâos c~·tranaeiros, Andrade Fi;p:.t·i.·a. c PerctrJ. ·aa. 
Silva. 

Ao n1cio-cE~ :feita !'.. chat~adn., e :1c:·;n.:1.~o-H~ :':-csen
tes os S~s. ConUe de Ba.ependy, Portell:..:.~ ::a1·:t.nllos, 
Guit:larãcs, Barão da La;;una, F~rrcira. <la Y~iga, An
gelo do Am3r:tl, Pinhl!!.ro, :t.:m:teir;~ de (:a,~~''· Ju-::
queira, Joúo I\Tcni~s, Gomes de Castro, Ca:di,lo dl 
l-tocha, Coelho H.od.rigr<t:s~ Ar::ujo Lim~, c~~~a·.!o~ B:.rro:. 
Cobra, EY::t:J~clistn Loha.:o!' .. ;z~lnbuja:, Cb.:.z :,!.:chado, 
Rauoso dn Camara, Jo~~qulr.a. Ped1·o, 'fü.<:_t;.e:-:~ n.:::1j~!:nirn, 
J\Ia'noel Cleme'ltino, Si-r; eira :1!ende~. Luiz ~i!rh", Dias 
da Roclta, .Jc,:c.<Ül do P,;ço, Dionysio :1::trti:2s, lieraclito 
Graça, ~Icllo pego,. ~::,a-.illo Fig-J.•Úre~o, }:_c:':~e; Pra
do, Parua. To.cdo, E .•• ao de _-ll-:>.y.lf::, ::>J .. Jv,~ Lopes, 
Barão da Yilla G.a Ba::ra, So"J.za Re1s, J~ronymo Pe
nido, Carneiro da Cunha, Alcnc'lr A:ra;:ipe, f'i:lto de 
Cn.lllpos, Vicente de Fi!!Ueiredo, .Joaquim <le Mendo?
ça, Bittencourt, Sobral Pin~, Gonçah·es· d:J. Silv,1, Ftcl 
de Can·alho, Carv:J.lho de 1\len·ezes, Dio~o Yeluo, Cor
rêa de Olivei.r~c.,- Barão de- .Ana.jatuba, Morei:-:. àa Ro
cha, Ferre~ de . .A,fi;Uiai'.,-Pinto Lima, C.omilb Barreto, 
Leandro :Maciel, Pillto l\Iorei~a, Mello ::.i:at"..os1. Pereir;~ 
Franco, Corrêa, Ferreira L~tge,. !IIeUo !liora.cs,. Fausto 
de A.guiar, Theodoro da Silva, Canedo, Barão. de Ana
dia, feixeira. Junior e Jo~é Calmon, al!re-Ee a sessão. 

Comparecem depois de abert3. a.. sessão os Srs. Gandi
do X.1urta, Domingues, Diogo ?-e Ya.sconcellos, Hcnri
ques Lima e Silva, Gomes da. Silva, Duarte·de Azevedo, 
Rod.rlgo Sil,.a., i:erd.igão l)I.lbe~o, ~t~ Pintcr, _Pa~lir.o 
de Souza., Antcmo Pr::~do, Ferre1ra 'l:l.::::a, Arau;o Góes, 
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F<mte~, .Affonso de Car.•<>lho, Capanema, Pi:nt~ Braga, 
P.:reira. da. Silva, Bahia, Duque-Estrada Tet::uua, Au-
3'l~to de Oliveira, Andrade Figueira e J. de Alencar. 

Falttio com participaç:io os Srs. Piuto Pessos., Assis 
J:ocba, .<\ugusto Cha.vcs, Do:g~ ::>.rontciro, C~d;ido 
Torres, Cícero Dantas, F. Bellsa.rto, Fern:tndes '1eua, 
Xebia.,;, Pederneir:ts, Ro1a. e Silva. Nunes; e ~em ella os 
Srs. Almeide. Pereira, Aureliano d~i Carvàlbo, Bandeira. 
,:e ::O.Icllo, Floriano de Godoy, Gah·ã.o, Gama. Cerqueira., 
Le:tl de .!.Ienezcs, Leonel de Alencar, Moraes !:::ílva e 
::3:illea. 

U-se e appro'<'a-ee ll &cta da. :mteceden~e. 

O Se.. 1• SEca::T.tlliO dá. conta. do seguinte 

'C'm officio do mini~terio do imp,.rio, envi:m~o as c6-
·,1i:ts dos decreto>' pelos quaes Sua .~;..ltez!l. Imperial Re
;;en:c, em nome co Imperador, houY.: pM bem co::ceder 
ilCn;Cies a D . Isabel Nunes Bclfort. Yieira e o::.~s.
A' commi;;slo de pcn~ücs e ordcn:tdos. 

Úlltro do 11:.esmo n'linh.tcrio,tra!l~'mittindo ~ !' .. ~~tbt::;tica. 
.~ a.p~!ra~·::o das el~:it;õ~s effectn:u1 :t ~ na p::-oTincia do 
:'arz.n :~ 1 n!lr~ o ~reencbi:nento d:-~ \'!l.ga c::~e :;cs!!'!. ca
~ara uc~~:ou o ~r. conselheiro ~.raoor,l Fmr.cisco Cor
:·êa, m::1kro e sec~cbr!o de eWtdo c os n ~gocics estran
~ei:-G·s --~ ill'chh·ar. 

Outru do 1° ~~creta.rio do sel:'aJo, •3:1·.-;,l:-:C:.o, cor:1 ;1 

~~cnda :fei::~ e arproY:tda p~lo m esmo sc.::::C:o, :1 j)ro
'!)l}si r.~ rto que nppro\·!l. :t:o::: 1•en~ües conc~.:lido1s a D. J:os:l. 
.:Jari:~. Yieira de .)Iaceuo e outrcs.-A i:nprimir. 

O atro do rn c~n1o s..:!crct:.:-io, c!" .. -~ Í!l.!1d~; co~ ::s a:;1c~
.::1s feitas e approoçadn.s pelo senado, :r propos::~. co go
·:l!rr.o rcdm:ida a projecto de l~i, :mtnri;;:m:lo o gc'·~rno 
' ' :lrs. eontrahir oempre.stimo de 35.000:000,5 destinados 
;;. completar a~ linhas da eotrada.' de f.er:o de D. Pe-
·iro II.-A imprimir. · 

Outro do !Msmo secretario, particip~.::<lo o~e o se
::ado adoptou, e ,·ai dirigir · :1. s:meç'iio i~:;.eríz.!, a ~e
~ oluç;io que :ll'rrov~ ~ pens:io concedida ao ~oldzco do 
1• be.talh;;.o de in!antari:t Firmino Josê dos Sa:cto~.
:nteir:!tb. 

Um reoucri:r:~:1to de Francioco Antt:!le~ de X::u:reth, 
::prcscntaf.do uma proposta. para. subdivisão coa billie
·tcs de loteria.-A' commi~iio de ;f~zenda. 

Outro do jt!iz de direito Gerva~io Gonçah·es da Silva., 
pedindo <;ue sQjão considerados "'alid(ls em <:':2.lque:r 
•ias fnculdade~ de mediciu. do Impe:rio os ex:~.mes pre
parato:ios feitos n:t faculdade de direito do Recife por 
;eu filho Fr"ndsco de Paula Gonr:alves da Síltr:l Sobri
:~ho.- .A' commifs<io de. in,trucção publica. 
L~m-se, julgEio-se objecto de d.elibera<:ão, e -:iio a 

:mprimir par;). e::ttru n:~. ordem dos trabalho!!', os ?ro
;ectc~ com'lue concluem os ~e~uintes p:.rece=es: 

PE:-iSÃO A D. J. :ll. S.L.'ID'.UO. 

" .1;, com:ni~sF.o de pensõe~ e o'!'deoadoa e::-.ami;;<:ln os 
cocumentos <Jue aoompanbárii.o o o!ficio do mi::Ji~:e~is 
<lo !:nperio de 15 de Dezembro de 1870, cobrindo o 
cópia. do decreto de 7 do dito mez I! anuo, que eoncede':J. 
:;. penEão de 18S memaes, sem preiuizo co meio ~oldo 
. ,ue lhe co::1pct!r, a D. Jo:mna l\I:!rcolin:J.Saop:lio, mãi 
do alfere• de vclu:Jta.rios da patris. Gu•ts.vo :r·~::cis~o 
S!.m~s.io. fa.!lecido e:n consequeneia. de ~eri=:er;~os ~e
cab:cJ.os 'em o::ombate, e bem assim a. cópia do de~~~:o 
,1~ 21 d~ Junho :!o corrente ~.nno, que ele..-ou es~:;. nc::
o<io 3. 3G$ me:l<:les, e de parecer que ~e a~opte ô se
~uinte projecto : 

.. A ~s;,~mb!<fa. ~er:~l resol'l'e: 
« A~t. 1.° Fies. approvada a pensio de 3CS :xe:: ~acs, 

co::~e <!; ·~~ a D. Joanna ~1arcolina Sampaio, :::::i d ;:, :-:.l!e 
:-Qs uc V:)lnntario! da patria· Gust:l'I'O Fr::ncisco Sa~pai0 , 
~}elo dec:reto de '21 de Junho do corrente ~::o, que :no
:lificou o de 7 C.e Dezembro de 18i0. 

f( Art. 2.0 E~ta. pensao será paga d~ ,2~~ do citad-o 

dec:ret:> de i de Dezembro de 1870, e eem prejuizo d~ 
meio solC.o a que :1. agraciada poesa ter direito. 

a .Art. 3.• Re.,..ogiio-se as disposições em contrario. 
«Sala das commissões, 3 de JullJo de .1871.-...C. O. 

Gomes de Castro .- C. Rocha.- Carneiro dd.Cunl\a.. • 

l'Rl\"ll:.EGlO À J, A.. ll. lll.d!,T:NS & CO!III'. 

« A co::n:::::issi!o <le commercio, industria e artes, a 
quem :foi presente o requerimento de Joiio Antonio Ro
drigues !llarti!!s & C., em que peilcm :tpprovação do 
dllcreto n. 4,';'37 de 7 de Junho do corrente anno, pelo 
qual lhes foi concedido prh·il~o por cinco annos para 
introduzirem no po~·to do Rio de Janeiro barcos á. vela 
ou a '"'lpor dest!nados :i. pesca ou á conducçüo de peixe 
'\"Í'>ú, e ou::rosi:n que o prazo no mesmo decreto uti
pul.ado seja ele\·:~.do a 15 :mnos, tendo-re em vista. o 
emprego de grandes capitae~ necessa:rio~ ao estabeleci-
mento da erirpreza. e 8US. m:mutençã.o, attendendo quê 
6iío procedentes ~'" :noti~os allegados, é de parecer que 
se ad.opte o !;egui.::J.te projecto : 

" A a•se~blé:J. geral resolve: 
" Art. 1.• E' :J.?pro,·a.do o decreto n. 4,737 <!e 7 de 

.Junho c:e 1S70. ~~ :lÕ.\.> ele'l."ado a 15 nnoos o rrazo nelle 
estipulado. ' 

" Art. 2. • Re-;og:ío-se as disposiçíía.s em contrario. 
" S.1la d:!s cc;n:;Üssües, em 1 de Julho de 1871.

Ferreira La;:-·. -Lima e Silra. » 

X.\ 't'!'\lCt:!..~ DE ESTt:DA:ITES. 

"' Emyc:;ü!c Ca...-alcanti de :'IIello pede pa.ra ser·a.dmit
tido á. ma~icu.l:t do 4• :muo da escola central que . fre
quen!:l como ouvintea 

" A commh~;;:o de b$trucção public:t, atteadendo a 
qúe c suppHc:tl:t~, cl.:j?ois ~e findo o curso da arina. de 
:l.rtilb:u-i<l, tinha o di::.-~ito de matricular-se no 4• a:D'OO 

di escola centr~:. Yisto como, tendo:..se :fundado a re
cusa feiU::. pel:l. re!'e~:da escob militar no decreto n. 3,083 
de 18G3, que c:ci&e par.l. isso todas .::.s appro\·ações ple
:las, não attç::.deu ella_a q~c o ,inesmo dec:eto põe íóra 
do .. alcance de suas d!spos1ções neste sentido os alum
nos ~nteriorme::te u:a::ricnlados, caso .em ~ue está. o sup
plicante; attendc::do tambem· a que d.ar-se-hia :í.quelle 
decreto. effeito ;:ctroactivo, 3.'' pre\'alecer a intelli~eocia 
que lhe deu a eEco!a militar, é de pa.teeet que !CJ& de
ferid~ a pretenc;-.:io do !upplica.nte, pua o que offerece 
:l. ca.m:J.Ta do• Srs. deputados. o, 'egu.inte projecto: 

" A. as,emblé:t geral resolve: . . 
".irt. 1;• E' o gooçcrno à.utoti&ado a. m&ndar a.dmit

tír i ma.tricula. do 4• anuo da escola central o alumno 
ou'<'intc Emy:;dio C:i.v:Uc:mti de Mello, afim de poder 
obter o ~C) de · b:~cba'l'el em m:~.tbematiCliS. · 

" A:rt. 2. • Revoglo-se as dieposições em contrario. 
"Sala cbs commis11ves, 1 de Julho de 1871. - &r

râra Ba•úo de Aguiar.- àa Vil/a de. Barra. 

" A' commiseão de f:tzcnda foi presente o aviso cilo 
mini>tcrio da Lzenda, deoçolvendo o requerimento em 
que Jeronymo José Tavares pede ser embolsado d:~. 
que.ntia de 3:670S quu a :fazenda nacional foi condem
n:tda a pagar-lhe por ~e:::t~aça proferida pelo juizo dos 
feitos desta côrte . 

" A com::::issão . entende ser necessaria um:t r"so
luo;-:io especial abrindo um credito ao go,·emo para. 
effectt:ar:sc o dito pagamento, e por isso offerece á. de
lib(lr::ç;io da camara o Eeguinw projecto : 

" A as~c:nbléa geral :resolve: 
" Art. !.• P:JU o cun:primento da. lei n. 1,745 de 13 

<le Oc!:.bro de 1869, fic:l a.utori..<a.do o go'<"e:rno a des
pen~c::- de~~ já. s. quallti!l. de 3:67úS, poden~o par:1 ~see 
etfei!o effectuar as open~cs de cred1~o que ju1gar 
conve:::ente. 

(( .. ~r:. 2.~~ Sã.o re~cg:td.a.s as disposi·; Ves em con'!ra
rio 

"Sz.la da~ commiEsõcs. em 26 de clalho :!e 1871.-
Cardot·o de JJen~=cs.- .t..ravjo Lima." · 
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LOTERIAS. 

cr A. conunii~ de, f~, telldo .-em:.~ .,Q 
requfiimento14f., i~.d,Q,~Soi;IP.~IIi,mq ·~~!W>. 
de N~;Setlh~ <brG&JI~ dlloSf&llO~, ~@, 
quatrq lQteria&,aun. iw!a,~e~99. de vin~ ~osr.p.e.
ra.. concj.ufio, du. ob1'84 qa.'r.efe~ igr.fjja. ~tl!iz ; . · 

• Co~P!lD.<lo -que· aJrma,zida.de ~cioll&l7ia;.é;djpa. 
da protec:çãoe dosiu.VQre8 cloEstaaõ1 nãosó~oa~· 
de oaridade que· tem· de• :Wnga llatà. pratieadOt- e que; aio 
provadoa por dvcumentos; cQ!no 'pelo-serv~que pNS-. 
ta ao culto divino com a conatrucção da. obra. monu
meatal. que.trat~t.àe-eoACluir; 4-: de.p~qn&ae t.dopte 
o l5e,"'Uinte projelrt4J·: · · 

« A asl!lliilbléa; geral. reaolve: 
a Art. L~·Fica. &lltorisa.d.o o gonrno a concederqua

renta. loterias; .i 4'ma,n~de io Sl!ntissimo Sac~to
de .Nosea. Senhora. da; Candelaria desta.' eôrte', 'para I!.U-: 
xiliodas·obras'~ reilpeCtiva, ma~. aevenae.~· 
duns pelO.meno& an~;~te. 

a Art. 2.0 RevogãG-~ as. disppsiçües em.oqntr~o.
cr Sala das eommissões,. em 26 de Jtmho d!e 1M'1.

Cardoso de Me~:us.-Pereira da Silca. » 

cr A commissã.o.de :fazenda, ~~lida o I)Ol$'.atic? 
que fez a. PQl8idei\IIi& ~ p~ . .d:o-Ria·cie.'Jan~ 
com João Fredeciéo:~UJ. e•.Aulenico ~. ,Qast.ro ~ 
o ettabe1ecimeatn. de. Jim :fel'l'0"18J!ril .li4L ci-We .. de 
~itheroli7.. :e, seuS; subnrbios) ~ntJ:ou: na co~r,io 
1Sa• a. segUiniQ.c'J.az~ :· · · 

« O gi,ve~o P!:~vincial S()n<;itará. q.os poderes gemes 
a. isen~JãO. de; diiéitqs· de·~d& PS.r&I.OS triUI.OS).can:<>8; 
ca.val1os c qua.esquer outros ob-jectos.jmp<1rta.dos- parà. 
uso da. emprcza. " ; e n& condição 5• do termo de addita..:. 
mento, o seguinte : « Os concessionarios ficão desde já. 
autorisados a empret;:IIZ', a.t.)Dcção, pGr va.nor ~: :l!ll.lDa.l 
de S. Gonçalo c seu prolongamento. 

« A commissii.o, att.~md~ndo. ao .que representárão os 
referidos coucessiona.rios e ás informações da. presiden.
cia da. provincia. e do ministerio da agricultura, com
mercio- e obrM publicas, é- de pe.t:e,cer ~ae seja. ad.opta.
do o seguinte projecto : 

" A assembléa. geral resolve : 
« Art. 1. o Fica o governo autorisado a. facultar aos 

concessionarios do ferro-carril na cidade de Nitherohy 
e seus suburbios isen1~ão de direitos de importação p&ra. 
todo o material e trem rodante necessarios á. construc
<;ão e custeio do mesmo ferro-carril, fixando o governo 
nréviamente a quantidade e qnalidade·dos objectos que 
houverem de se~ despachados com tal isen1'ão. 

"Art. 2. o São revogadaso as disposi:ç<;es em contrario. 
"Sala das commi•sües, em 26 de Junho de 1871.

Cardoso de 1JI~ne=es.-Araujo Lima.-Pereiro. ela. Silt'a.» 

« A commisi!ão de fazenda, a. quem forii.o presentes 
as informações ministradas pelo governo a.o requeri
mento de Antonio Gomes Netto, cessionario de Carlos 
Luiz Cambrone, pedindo a restituição dos direitos pagos 
pelo material despachado pam a empreza. do esgoto 
da capital <la provincia de Pernambuco, antes da. pu-

. blicação do decreto n. 1,110 de 2Q, de Setembro de 
1860, que concedeu :i mesma emp:·eza isenção de seme
lhantes direito~, tendo em attenção as referidr.s infor
maçües, e coníonuando-se com os precedentes estabele
cidos para taescasos, é de parecer que seja adaptado o 
seguinte pr0j.:cto : 

" A asscmbléa geral resolve : 
rr Art. Lo A isençü.o de direitos de importação con

cedida por decreto n. 1, 11 O de 24 de Setembro de 1860 
:i. cmprcza incmnbida. do esgoto das :J.guas e asseio l)U
blico da cidade do Recife, comprchende não só os arti
gos i::np.)rtad·:.s depois da promulgação do cit:l.do de
creto, como os qne anteriormente ha>ião sido despa
chados para o indicado fim para. a mesma empreza ; 
•l<vendo cffcctua.r-sc a restituição de quaesqucr qn:mtias 
•1ue por es1>a. cu<usa se h;~ja cob:-ado. 

To:uo m 

" Art. Z.0 Ficão revogadas a.s disposiçües em contrario. 
" Sala elas .collllJlÜiro,fli, e!ll 28 dE\ Junho de 1811.

Ca.ràoso.ile Mme:;u.-.Ara'lljo J.i.fri4. • 
ISENÇÃO DE DlllElTOS DE EXPOII.TAÇÃO. 

« A commissão de fa.z!I!Xla.e~ou o requerimente 
em que o Dr. M:moel Pereira. da Silva Ubatuba pede 
diyel'!Q& fayore$ par.t os prOJiuctos , de. l>u& fabrica, de 
e~!f.aclum-~mf• : e tell.~o em vista: não 156 a ~e 
ntili.dadl! op1e p,óde prov.u-~ o pai%!ls~n.~
de tal-pl'Qductq no es1;range!fo, e bem a.ssun :as ~ 
~ões ~ ~lo 'gl)ve'rno,. é ae' parecer q,ue seja. 
a.doptado o seguj.n~ ~jec$>: 

« A ~~éa. g~ resoL,~: 
cr Art. l,o E' o governo autorisado a conceder.~~ 

ção de dúeitos de !Uiportação ~~~ prod,~s da !abriça. 
de e.7<~ractwn-carni• · do Dr. M.uQeJ. Pereira d,a. Silva. 
Ubatuba. 

cr Art. 2.o S.iio revo~as.disposiçüesemcontrario. 
"' Sala das collllllissões, em'26 de Júnho de 1871.

C~rtU»o, cú .Mef'l'-::t~,...,..Ara.ui,o..LifiiiL. » 

ISENÇÃo »E »I'Q.l'I:Oa DI!;·~~()-. 

~. julga-se oJ?jectp AA. 4~~~ftio, e vai. á. com
DJissãp de,~o.~~:P~~!· 

« A assem'J?léaSeraJ résolw: 
cr. Art. t.~ Fiea .9 gov~o. -~rieado. a conceder a 

H:y_g!11.o Corrêa. Durãci iSenção de· Gireites de todó o mà
teri&l necen&Jio {lar&. a.. ~ · d& agna potavel 
na&. c~ do R.io-~tie·e Pelotas,· na. pl'!lvin.cia de 
S: Pedro do Ri'o-Gran.d,_ d.o sur.- ' 

«Art. 2.0 Revoga-se o art. !<>do-decreto n. 1,684 de 
23 de Agosto de 1869, na parte em que se refere a Jules vma.m. 

«Art. 3.0 Revogão-se as disposições em contrario. 
o:,Sala..claa -~, em 3: ~.J.ulll,o-de.11l71.-Joa-

quim J,acintho de t/,enQ-.sa.. » · ' 

TE~Noa · :DB llll'IBI\ÃÇÀD• 

Lê-se, julga-se objecto do -deliberação e vai á co
misllio de justiça ci.w ó seguinte projecto : 

cc A assembléa. geral resolve ~ 
« Art. 1.0 A• fll!volu~o 4.-~UCI!6&.ão de. tet:rcnos de 

minerac;ãc aurüera te1 á lugar sómente quando se derem 
os casos previ-tos no § 8• do regula.mento de 19 de 
Abril de 1 i02 e a das minn9 qilando se derem os ca.- -
sos referidos no § 2° do bando de 13 de :Maio de 1736. 

<< Art. 2." As devoluções de que trata. o artigo a.nte
cedente serão Julgadas. pelos guo.rcia.,móres. dos distric
tos OU respectiVO!! SD~erinten!ientes, admittidOS OS re
CurSOS que a lei pernutte, e re•peitada, como vigmte, a. 
disposição do§ 9• da Ordenação do liVro 2•, titulo 3~. 
, cc Art. 3.• Ficão revogadas as disposições llm contra

riO. 
« Sala. das sessões, 3 de Julho de 1871.-Jcron~mo 

Maximo Nogueira PPnido,» 

Lêm-se, e são approvados sem debate, o~ seguintes 
pareceres: 

PRETENÇlO DO PADRE F. A.. DE. SIQUU\A • 

« Foi presente á co=issllo 9.c pensões e o~denados 
o requerimento documentado em que o padre Francisco 
Antunes de Siqueira., viga.rio collado da. fre~ezia de 
Nossa. Senhora da Penha, provincia do Espinto-Santos 
pede uma licença por tempo indeterminado para tratar 
de sua. saude onde lhe eon.vier. · 

" O supplicante prova. com attestado :r:::e:':ico c"tar 
soffrendo de clcphantiasisdos Arabes; masP. commissão, 
considerando que uma. licença nos termos -re<:ueri0.0s 
não é senão uma aposentadoria., pois dispensa-se 0 

funccion.ario do exercicio do emprego, percebendo, 
todavia, os rcspecti>os Tencimento~, e não ~endo a co:J
cessão de aposentadoria. da competencia do poder le
gislativo, é de parecer que seja o requerime::~to i::ce
ferido. 
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cr Sala das commis•õe&, 3 de Julho de _1871.-A. O. 
Gomu de Ca.alro.-A. c. da Rocha.-carnetro da Cunlwl.» 

PllET.E:'IÇÃO 1108 OPI'OSJTOU:S J)A FACUil.UIE DE l!EDJCINA 
J).L CÔBTE. 

" A eommiS!ão de pensões e ordenados, tendo exa.
:millaào o requerimento em que os ODJIOsitores da fa
culdade de medic:W do Rio de Janê~ro solioitão que 
se lhes decretem vencimento certo, a exemplo do que 
se pratica. com os antigos substitutos da.s facUldades de 
medicina, é de parecer que se remett:l. o mesmo r~ue
rimento ao governo para. dar as in!orm~~ões que julgll.r 
conveniente. 

" S&l& das commissõea, em 3 de Julho de 1871.-Car
neiro dCI Cunha.-A. O. Gomu de Ca~tro.-C. Rocha. » 

PllETENÇÃO DE 1 • . X. DE A.: 'IIIAli.QtiES. 

« A commis;ão de penaões e ordenados, tendo exa
m.ü:.a.do a petição e documentos do insj)ector aposen
tado da thesouraria da. provincia de S. Paulo, José 
Xa>ier de Azevedo Marques, na qud requer que se~a 
melhorada esaa aposentadoria, reconhece que o suppli
cante tem servido ao Estado por longo tempo, e que 
esses ~e~>·iços são di,""llos. de considersção. 

" liras nüo podendo a commissão emittir parecer em 
~-il:t!l. do decreto u. 736 de 20 de Novembro de 1850, 
entellde connuiente que se peção ao governo informa
~iic~ pelo respectiv~ ministerio, })ar& então resolver: 

" ~ala das commlSsões, em 3 o.le Julho de 1i71.
.A. O. Gomes de Ccutro.-c. Rocha. » 

l'~ETENÇÃO DO ALFZIIEI J. z. J)E 11. CA.T.U.CA!'ITJ. 

" A commissão de pensões e ordenados precisa, para 
emitt1r parecer sobre o projecto o1ferecido em 13 de 
JU!lho ffudo pelo Sr. deputado Alencar Araripe, que ee 
~·~a ao go'\"eruo ·cópia do decreto de 27 de Julho de 
1866, que concedeu pensão ao alferes reformado do 
uercito Joio Zeferino de Hollanda Cavalcan~ pai do 
:illeres em commissão José Demogenes de .I::Lollanda. 
Ca..-a.lcanti. 

«Sala d:I.S commiseões, 3 de Julho de 1871.-.4.. O. 
G·_.~·:tc dt :a8lro.-c. llocha.-Cameiro da Cunha. » 

PP.ETE!IÇÃO DO DJ\. F. F. P. DA COSTA. 

,, .1. co::::müssão de fazenda, tendo exa.mina.do o re
-q_uer::::::.e::to em que o Dr. Francisco Feli."l:. Pereira da 
t;ost::~. pede um auxilio pecuniario para pagamento das 
<ies'Jezas da. publicação da sua obra. - Historia da 
gw~ra, do Bra::il con:ra tu Rtpublicas do ~·ruguay, e do 
f"aragu::y, é de parecer que se ou~a o governo, remet
~~r:do-se-lhe o respectivo requerimento. 

" !3~la das commissões, em 30 de Junho àe 1871.
Ca•·iJ:c dt Nmr:;cs -Araujo Lima. " 

?~.r:n:::>ç1o DE !11 •• ~. DE A. GCUUJ\ÃES E OCTIIOS. 

" A co::umissão de fazenda, tendo examinado o re
qc·~r:::::e:::o documentado em que Ma.noel Antonio de 
A...-:u:jo Guimarães, concessionario do pritilegio para 
1<;-:::m: ca.-vão de pedra na freguezia. de Araranguá, na 
p~ovillcia. de Sant&-Catha.rina, pede não sG isenção de 
-..iü-~~tos para o material que tiver de ser importado, 
~oc:o tambem modificação em algtlllla das clausulas 
Q<!~ b:-.ixárão com o decretou.~,692 de a de Fevereiro 
J,) corrente anno, é de parecer que se ouça o governo, 
rer:-.ettendo-se-lhe para. esse fim o referido requerimento. 

" E:lte::de umbem a commissão que se deve ouvir o 
.zo·:erno .sobre as seguintes pretenções, remettendo-se
Jbe ~mbem os respectivos requerimentos: 

" 1.' De Frederico Mery, como proctJ.rador de Hugh 
Wil>o:1. pedindo isenç:io de direitos p:u-a todo o mate
rial n~éessario á construcç:ío de uma ponte de :ferro no 
p<Jr+..o de Jaraguá, da cidade de ;l!aceJó, provmcia das 
Ala~õ:a.s. 

o: 2. • De Joaquim de Almeida Pinto, compilador do 
Dicciouario de Botauica B:razileira, pedi!J.do dispensa 
dos direitos de importação para os exemplares da mes
ma obra que mandou impnmir em paiz eatnulgeiro. 

« 3. • De Amberg &. C., pedindo isenção dó paga
mento de direitos a.:: importação ou consumo para as 
mercadorias do primeiro carregamento que tem de vir 
de Liverpool a Penedo, na província. da.B .Ala.g6aa. 

« Sala das eommissões, em 26 de Junho de 1871.
CGrdtuo de Jlme:::u.-Ara11jo Lima. » 

JSEllclO DE DlllEJTOS DE I!IIPOB.TACÃO.-!fA.Ttl'JLU.IS.lÇÕES.-
• PEliS:Õ:O A D. H. DE • C. :IIOVB.A. 

Entriio suecessi.vameute em discussão, e lão ap_pro
vadas sem debate, as redacçõee que forão a imprimir na. 
sessão antecedente, ~bre isenção de dire~toa de impor
tação para os materiaes para as duas VliiS ferreas da.8 
.Alagôas; naturnlisação de estrangeiros, e pensão ::. 
D. Hennelinda. de Carvalho Moura. 

'Vem á mesa, e vai a, imprimir, a seguinte rectifi
cação: 

« No discurso, hontem J?Ublic:ado, do Sr. Evange
lista Lo bato appareço como mtervindo para apoiar uma 
asserção do orador relativa ao desejo que lhe mauifes-

. tá.ra o Sr. Dr. Barcellos, de exoneração do cargo de 
1• vice-presidente da proviucia do Rio-Grande do Sul. 
N"'ao sabendo de taea ina.nifestações, nS:o podia eu con
firmar o enunciado do nobre deputado. 

« 'V &rios aparte& por mim dados DO. correr do mesmo 
iiacurao, com excepção dos dous ultimoa, forão toma
dós inexacta ou incompletamente,, envolve.ado ás V~!>
contrasenso; Como não tenho empecllo em restabelece
los, peço que sejão eliminados ao passar-se para o~ 
.4n~s a composição do Jornal do Commercio.-
Paulino de Sou::a. » • 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ELE1Çl0 D.\ MESA. 

Procede-se á. eleição da. z:aesa., e sahem eleito; <>~ 
Srs.: 

President~ (71 cednlas). 

Conde de Baependy, 67 Totos. 

1• ~ic~-presidmte (811 cedulas). 

Antonio Candido da Cruz Machado, 72 votos. 

2• 1:ice-pruidentt (66 cedulus). 

Innocencio Marques de Araujo Góes, 61 voto:; 

a• vicr-presidenlt (63 cedulas). 

Antonio Jesé Henriques, 60 votos. 

to secretar< o (64 cedula.s). 

Joaquim Pires )Iachado Portella, 62 votos. 

2• :ucrttario (63 cedulas). 

,loaé Maria da Sih-a Pa.ranhoa, 58 votos. 

3• secrttario (62 cedulas ). 

Frattcisco Piutv Pessoa, 5~ >otos. 

4• secr~tario (62 cedulu) . 

Manoel Pereira Guimarães, 5ft '<'Otos. 

Supplmtes. 

Dionvsio Gon~·ah·es :Martins e Ildefomo Simõe' 
Lopes.· 
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-'SEGUNDA PARTE DA. ORDEl! DO DIA. 

PlUÇÕ.O DAl POI\Ç.A.S IIE TERRA.. 

Coutinú.a. a. 3• diseusaã.o da proposta. do gov~o, 
que fixa as forças de tcrr& pa.r-,1. o anno fiilancell'o 
de 1872 a 1873. 

Vem á mesa, é lida1 apoiada., e entra. conjuncta.mente 
em discu.&São, a &egnmte emenda : 

« Ao artigo da :proposta accrei!Cente-se: " Comtanto 
'J.Ue as tra.n8ferenC1&8 sejão feitas no p~eiro J>O&to e 
com antiguidade menor que aa dos offiClae& exutentes 
nas cla.ssea pa.ra. que ellais se elfectnem. -D""[W-Er
trada Tei:ceira. » 

e 8r. ~rM& (miniatro do& mgoc~ estr&n_gei'f'CJ•): 
-Sr. preaide:1te, o .nobre d!puta.do pela. pronnc;:a ~e 
S. Paiilo que na ultima sessao mostrou a convemen~ 
de velarnios na segurança da no!sa fronteira do Rio 
Grande do Sul, mailifestou ta.mbem desejo de que o 
"Overno declara.sae solemnemente que o general marquez 
do Herval nos passos que tem dado pa.ra a. pacificação 
da Republica Qrientsl do Uruguay não tem colllli1Ísaão 
a.lguma do governo imperial; facto de que o nobre 
deputado não duvidava. . 

O Sa. RoDJu&o SILVA. :-Apoiado. 
O Sa. Muusno nos NE&Ocios EsTRA..''i&Emos:- Não 

pude sa.tisfazer immediatamente ao dese~o do nobre de
putado, porque com o discurso de S. Ell:. t~rminou a 
sessio. 

Apresso-me agora. em dizer que o Sr. :!IIarquez do 
Herval é movido pelas propria.s inspirações; S. Ex. 
nã.o tem earacter a!gtllll offiCial. O governo não lhe deu 
autorisação nem o inhibio de ter · o proctdimento a que 
o nobre deputado se referio. 

Os factos têm oceorrido pela fórma que passo a 
expôr. 

O chefe dos revoltosos do Estadc-Orienta.l dirigio ao 
Sr. general marquez do Herva.l, em Fevereiro do cor
rente anno, um pedido relativo á. pacificação da Rejl11-
blica; mostrou os seus desejos de paz, solicitando o 
concurso do Brazil e da Republica. Argentina. 

Attendendo aos estragos que a luta civil tem produ
zido no Eotad~-Orientaf, e ao muito que com ella. tem 
solfrido os interesses dos neutraea , e , portanto , dos 
Brazileiros residentes na. campanha. da Republica, o Sr. 
ma.rquez não jul~va o pedido no caso de dei.-mr de aer 
tomado em cous1deração. Escreveu particnlarmente ao 
presidente da Republica _o\rgentin& e ao no66o ministro 
no Estado-Orient81, ponderando que nio descobria. ou
tra. proxim& solução da contenda, porque os meios de 
acção das for<',as contendoras estavão quasi contraba
lançado!. 

Quasi ao mesmo tempo a. legnção imperial em Mon
tevidéo foi consultada pelo ministro daS relaçies exte
riores da Republica Argentina sobre a JlO!ISibilidade da 
mediação conjuncta no interesse da p:dfica.;ão do Es
tado-Oriental. 

O governo imperla!t que nunca teve a intenção de 
recusa.r seus bons omcios pa.ra conseguir o desejado 
fim da terminação de uma luta que tanto cep'ora., re
commendou ao nosso ministro em ::!11onte-.,icéo que, pro
cedendo de accordo com o represen~te a quem o 
governo argentino confinaee igUal mis&i:o, ::1ão recu
B&SIIe eaaes bous ofiicios, uma vez que fossem desejados 
pelo governo orientsl e aceitos pelo outro contendor, 
houvease prob&bilidade de bom exito, e o Brazil não 
tomasse responsa.bilidade pelo effectivo cumprimento 
do que fosse ajustado entre as dlm! F~es ora. dissi
dentes. 

Procedendo de a.ccôrdo com estas ins!r::i~es, o mi
nistro brazileiro tratou de conhecer a.& disposiçGes do 
governo oriental, e penuadio-se de t;.ue não tinha. che
gado a opportunidade da mediação conjuncta. 

Neste sentido a legação imperial correspondeu-~e 
com o governo argentino. 

Eatavão as couaas nestes termos, ha."e::J.ào ::-eiterada 
recommeDdaçio feita por pnrte do govel'DO imperial de 
que, na fórm& exposta., a 1egação brazileira :r.ão recu
aaa&e seus bons officios, de accordo co:n o rep:-eaent&nte 
<ia Republica. At-gentina, quando deu-H: a media,.;·ão do 

Sr. general Marquez do Hervai, <1t. {Ue a camara. 
tem conhecimento. 

O governo imperial, nã.o vendo compromettimento 
para. o nosso paiz no procedimento do illuatre general, 
e podendo ser que delle ae colhesse algum fel~ reaul
tado para a obra. meritoria da pacifica.ção da Republica, 
não tem obsta.do a que o noaso compatriota realize seus 
bou& desejos, uma vez que o f~, como tem feito, ex
clusivamente sob sua responsabilidade ~. 

Recordando a.s consta.ntea recommendaçõea do go
veruo pars. que os Brazileiros 1e abstivessem de toda. a 
participação directa ou indireet& a favor dos contendo
rei na Banda-Oriental do Urnguay, o nob1e deputado 
pela província de S. Paulo perguntou tambem que 
providencias forão toma.das desde ~ue se teve certeza 
de que o brigadeiro honorario Fidelis Paea da Silva. e 
o coronel Manoel C,rpriano de Mora.es achavão-ae em
penhados na luta, ligando-se este ás forças do partido 
bla11co, e aceitando Bquelle do governo da republica. a 
nomeação de commandante geral da froLt ira. 

J:í. disse no relatorio que a. intervenção directa. da
quelles Brazileiros naa questões internas do paiz vizi
nho motivou da parte do governo imperial novas re
commendaçües, sendo declar&do que os Brazileiroa que 
assim procedessem deixariio de ter a protecção dipio
mati.ca e consular quando porventnr:l. fossem perse
guidos ou aoffressem prejuízos, e que além dieso :fica
riiio sujeitos ás ~nas da legisl.a.ção criminal, e á perda 
dos direitos de Cldadio · ae com:J;!rehendidos na diSposi-
ção do art. i• ~ 2• da constitui~. . 

Sobre este assumnto foi consultada a secção doe ne
gocios estrangeiros-e da justiça do conselho de emdo. 

Aa opiniões dive~ão profundamente. 
Tra.tn-se de aprecar se o brigadeiro honorario Fide

lis Paes da Silva, pela aceitat-,.ão do cargo de com- . 
mandante ~ d& fronteira <j.ue lhe foi confiada pelo 
~verno onental, perdeu os direitos de cidadão brazi
leiro ~ 

Diz-se de um lado, a aceitação de qualquer emprego 
de governo estrangeiro, s~m ~icença ~o I~perador, traz, 
ip1o facto, a. perda ·doa direitos de c1dad.i0. 

Diz-se por outro lado, a. constituição não trata de 
qualquer emprego ; refere-se ao emprego que por sua 
natureza, juramento ou adhesão presuppõe abdicação 
da nacionalidade; não póde referir-se ao concurso mo
mentaneo que o Bra.zileiro residente em paiz estran
geiro presta a um dos partidos qu~ ahi lntão, ou ao 
servi~o a!ci prestado á crdem pubhca.~;;e em defesa elos 
propnos interesses.. 

Trata-se da competencia. pa.ra applicação da Uisposi~ão 
constitucional, em virtude da qual o cidadão que aceita 
em_prego de go-çerno estran~iro sem licen.ya. do Impe
rador perde os direito!! de etâ&dão 'l 

Diz-se de uma. :p&rte : este facto deve ser dec:a.ra.c:o 
pelo poder executivo; competindo-lhe as questões rel.
tivas á natnralisação doa estra.ngeiros, por co:J.nexão de
vem pertencer-lhe aa da perda. dos direitos de ci~~ 
bra.zileiro. • 

Argumenta-se por outra. :parte : a. perda dos dire1U>,;; 
políticos de cidadão brazileu-o não póde ser declara~ 
pelo poder executiv~, porq=nto ~oda.s aa que~t~s. c~ 
estado são de exclus1va competenc1a do poder J1.~ilic1Z, 
tunto mais qua.J:toeSS& privação de direitos envolve =
teria penal. 

MU efrecti>amente a constituição no art. 'j• esab~-
leceu uma pena? Nova divergenci.a.. • . . 
D~-se de um lado: é uma pena, e gra.,.1Ss1ma ; o:O.ec

ta-se do outrô: neste artigo a constituição não tra.UI. C:e 
crimes, não estatue uma pena, deduz uma co::s-e
quencia.. 

o Sa. ÂlliDI\.A.DE FIGI!Elll.A.:-Qual é a. opinião do eo
vcrno Eobre estas diff'erentes questões'? 

O Sa. !lh:osno DOS NE~Jos EsTRA.~GEmos:-Te~a 
9. Ex. a b&ndade de ouvir. 

v• a eamara que u divergenciu são fundame:::ta~. 
o cavemo ainda não tomou deliberaçio, e t:ll .. ez julr-e 
ooDveniente ouvir o conselho de estado pleno. 

O Sa . .A."'Dil.A.DE Fl&nra.&. :-A quest5o é urgente. 
O Sa. Ronl\l&o SJLn :-Urgentíssima. 
O Sa. }lcnsn.o nos ~IJ~OI :,:::~1'1\A~GEJI\OS: - ~~ a. 
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queat§o, como dizem os no>bres depll~!>f~~.\U:~~i
,,~, ·~~0é ql}e _a ~ ile~:~T to~ com 
,1~~. •.---~ . 
· O Sa.. kmUDE Fmt!EfJlA:-Com-GI;evidade;·<tal~u.se 

, este]~! ,al!i jb~do~:A e$1.'lwa .à.. sorte do Imperio. · 
O~.MINÍsT:BO DOsNçGOCJos:Ena.uiGEUlOS;-Q pr~ 

dimento do bri~deirp·lionoràriõ FidÇliS ~a.ea ~ SQ:va 
não ~e ~er,deixâdo àe :ser·mwto'd~vel.&!l go
'\qjrno !rnperiaJ. (apói~), tâzlto ,l;llaiS q_uaÍJ.to tem' elle 
e![eErêi!~ Vl-0. ol~i:lap. . eoil~ ~di~s bra;lieiroS'resideoies 
no · a.,....o . · nental. 

O SR. ~qs( ~q.,.:-:~o;é _gra~e. 
<> .Sa. ~~~ li'uolT&liU. :.,..c;ontr,& aubditos do ~-perí.o 'r . . . . . . 

.O SR. Mn!ISTI\0 DOs·NEGOCJos•E&TlUNGEJB.Os:-Sua des
. tit~o 'por p:n'te · do govertio oríeJiltàl ,seria, B.léin . de 
um. ~to. ~e j~ça, uma deqw~str&ÇiiO de ~preço ás 
a.:mgaveuu rel~oes '!0!11· o ·Impen~_. · 
· Deverá ~~ser pnvadg da. pensao q~e .recebe <t 

O Sa. ~~IUGOS~~~=-:,E ~h9nr~.s l;Xlil~~ares que .tem? 
-,0 Sa. · ~INlSTI\OJI?S ~EGO()IQS E$~&EftllOS :-Nesta 

.q~~ ~s cons~~.de -~o-co.ucoroár~. 
O Sa. :Bu.--ro · Lnu :-:eela aftir.mativa. ~ 
~0 ~1\. ~1NfST1!0 DOS ~E~plOS ·E~GEIRQS:-PQode

fOU-$e que a consl;ituição no art. 179 § 28 garante ~ts 
ieeomi?e':lsa.s cÔDferi~.p,eloss~ço's fl,lito~ ao Estado, 
quer ClVlS1 quer mmtares; e no ~ '20 do IIje&mo artigo 
prohibe,, em. q~lllf!uÍlt' _cu,o, 11;. ec:>nfiii~ãO d,e bens. 

d 
~em&IS, :;:,~~-s~ d_e _llllla l'l],que? governo não po-

ena. annuuat. · · 
.. ' Quanto a.ô co,ron~ ~funoel Cypria1;10 de :Morp,es, se 
~cérto que niio_aceitciu emprego d_'egovll'rno estrangeiro, 
p.ii.o .é l!leno~ ip,dubiJ;a.~el 'que tem contt:aria.dô as -reite
radas reoommendações do governo e commettido sem 
autorisa.ção do mesmo governo hostilidades contl'a 
~ubdit(!s de outra n~Ção. Seu procé'dimento incorre 
Igualmente em grave Censura: elle não póde pretender 
protecção a1guma po: parte dos agentes diplomaticos 
e consulares do lmpeno. (Muitos apoiadoa.) 

São estas as explicações que julgo dever dar á. ca.
mua em resposta. ás ~erguntas que o honrado depu
tado por S. Paulo me dirigia, e á.squaes, como sempre, 
prestei a attenção que S. Ex. me merece. 

O Sn. RonnrGo SrL\'A:-:IIuito obriga~o. 
YozEs:-)Iuito bem; muito bem. 
O ~a·. Anc;racle E•'i~uei~n pronuncia um discurso 

que se ac:ha no Appendicr. 

Yen;t :í. mesu, ~lido, apoiado, e entra em discussão, 
o segw.nte requenmento : · 

cc Requeiro que :fique adiada a. discussão até que 
coml?areça. ·o Sr. ministro da. guerra, o qual deverá. ser 
COUTldado. 

« Sala das sessõe~. 3 de Julho de 18i1. -A. Fi-
9urira. » 

_O Sr. PerclJ:'a ~a Su,-a faz algumas observa
çues. 

A discussão fica adiada pela hora.. 
Dada a ordem do dia, levanta-se a sessíio ás cinco 

hqras da tarde. 

Ao IllQÍo-dia. ieita :1: ch&ma~ ~hãp,se- presentes 
os Sra. Conde de Baepend1, Po~ Paranhos, Pinto 
P~oa, Guima;rües, Ferreua d'._ ·y,;Jg!t, Barro:s Cobra., 
Souza Reia, ~o R~gues, Barão. dá LaJiuna, João 
:Menues, Angelo 'ao AnlarAil C&millo; .Figueiredo, 
F~el. de Cart~!'• l':inb.eiro, ViQeD.~ de Figilei,redo, 
D1ogo Velho, Pmto Lnna, · Joa~ Pedff>, Car
neiro da Cmlha.; Mepe BradO, Camillb Batreto, 
F!ori:luo. de.~r, ~.de-~ .!:1-'~ujo:Lima, 
Alencar Araripe, B:uio da Villa: da :Bw; Bandeira de 

Mello, Mello Rego, Luiz Ca.rlos, SimÕes Lopest.. Casado 
Ca.~ema, .• ~, Aíf~!W> ,4,e ~o, vionysi~ 
Mattins, Bar~ de ~' eo~; lúnriquea .Ma
~ . O.l~eJt~o, .Goll'eiJ. pe .qlive~-. E:e~_l;;,:e, 
,~~~o ;W~re~"J~~mo .,P~do~ .Ç94ta f~7~o 
l!oraes, vandido !fa -~o~b.a, Leonel'de-~~~ .Anto-
;rno PI:ado,_F: ~~~o, J.~ques, J47JIIerl .do ~ço,.Joeé 

'Calmon, BeDJa.mnn, ·~ontelro.-;ie,Castl'o 'Doaríe4e Aze
ve~o, Ferreira de Aguiar, ·Thecdoro ~ Sil:fa, Azlllll-
buJa, Leandro ·l'lh.ciet e GalTioo. · 
~~ com rarti-ripaçlo ·os ·Sra. -~'Re.eha, J..u

~stoe~ves,·Bf>rges Monteirp;Candido Torres, Cicero 
·Dau~, ·Fema?àes Vieira, F~rreira ViaD.Ila, Jn;f!\leira, 
Nebuu, Pauhno de So~a, Pederneira, :Evangelista. 
Jfb~, &&A, S.allcs. ,., ~ilva ·N. Uiloll8. ~.·P~ua..;Fnii!CO e 
-'-'m.z _Mae4adi>; e aam. -ella ,os.':Sr.s. ~ei~.Pereira, 
.Aureliano .de .CUV&lho, A.ndrt.de. E%ueira.., Araujo 
Góes, A~to ~eQl~veira, &rã!> d~ .Anaje:tnba., Barão 
'de ~adia., ~ .Btttencont, <::a.ncl.iqoMurta, cCardoso 
.de,mene:~:es, D9~es, Dqque-Eatrad.IL 'l'~ Dias 
da: Roch.a, Diogo_de Va.scollc~llOil, Fau&to de Aguiar, 

. Fontes, Ga.ma. Qerqu~, G.onça.l_vea ~.Silv.a, ·~s de 
·C~tro, G!l!lles cia ·Silv~; H~c!l~ G~, .J. d•:Aleu
ca.r, J oaqutm de Mendonça., 1.wa. e ·Silva., . Leal.de Me
nezes, Mello Mo.ttoll, l)lo~a~ Sib·4,-l\1or~ir.a .da. Rocha, 
P~ula. Toledo, Perll,igão :Mal.heiro, Pereh::a da Silva, 
P.ínto,Brnga, :Rap.oso ds, Cam~I'l!o, Roil!igo'Silva, Siquei
ra. Mendes, Sob~ Pinto e T~Jixeira.Junior. 

O Sa. PREsiDE:oiTE declara. não haver sessão por 
.. falta. ~ ~co legal. 

-Não .ob~anta, o Sr. 1° ~cre~rio procede.:í. leitura 
~o seguiate· · . · . 

EXJ>E;Q~J:'i'I:!:· 

Um _officio do ministerio d& fazenda, enviando um 
requerllll~to em qp.e John Mac Gi~ity, emprCZllrio 
do. e.s~rada de kn;o de Portp-A~egrc a S. Leopoldo e 
·Ra!ll-bll!~er Berg, na provipcià de S. Pedro do Rio
Grande 110 Sul,· pede a. eont::es!ão gratuita de um ter
·-ren~ devol~to. ~~ de nellc ~onstrnir ~ principal es
taçao e mal$ edifictos nccessanosao se!'Vlço d11o rcfQrida 
cstrada.-A' commiss1i:> de fazenda. 

Outro do mcs~o minibterio, cuvi:J.ndo a. ioforma.~ão 
prestada pela caixa da amortiza'(:io ácerca do requ;ri
mco!O em que_ o capi~"io de fr~g·~Ul:. Jost! Marques Gni
m:n-.cs pede ac novo a sub;t:tt:l\·ao das notns de 5$ 
que recebeu no Paraguay 'luan;lo alli esteve em scn·ir.o. 
--A quem fe~ u rcqui>iç"-o. ' 

Outro ~~ mir.i&terio da :t!);ricultura, commercio e 
obras pubucas, devolvendo a represent:.t'ào da :lssem
bléa. legislativa da provinci:;. d·J Ceur:í, sobre a neC<!S
si_da~e de melhorar o porto da c:1pita.l da mesma pro
vmcla., e declarando que S.lbre este a.ssninpt·) foi j:i 
ouYid9. n secçiio dos ne.gocios do imperio do conselho 
de estado.-_<\ qu.em fe;,; a, requisis:ão. 

Outro do mesmo ministerio, enviando os trabalhose 
estudos do conselho de esta.do s<>bre a questão do ele
mento scn·il-A quem fez. a requisição. 

Outro do 1° secretario do. ~e~o., particip~n~o qu~ o 
~esmo se~ado. adaptou, e nu dingrr i_sancç.ao =penal 
a resoluçiio que ap{lrova. a pensão concedidada aos fi
lhos ,menores ~ a!fer~ do C?rpo policial da _provinci:J. 
do Rio de Jlmeuo, ,Jose,Moreaa..de Mattos.-Inteirada. 
· Qutro~ do Sr. deputado Jo!-o Evan~ellsta.de Negrei

rofl Sa..r,:.oo Lobltto, CWiliijUDlca,o,d.o. nap. ~ compare
j:C.t' á. sessão por ter fallecilio uma ~ irmã.-MI\:!d.a-
se d~anojar. · 

Um requ.erimenbo da. mesa.. a.dministratiNa da. irman
dade conjunta. do Sa.zitissimo ~ellto: e N'oll!& Se
nhora da Cõncei~o~ padDóeira d• villa db Cangusaú 
no Rio-Grande, do ::;à}, · pedindo para poew.ir ~ ~ 
raiz:- J,..' commissão de faZ~. 

Outro da com,panhia Santa-Thereza, empr.ezaria da 
il!,umi.na.l',ão a gaz na cjdade de· Olincla.,..,Pedindo isen
~ d~-~eito11 para o ma.t~ Q;\ empreza..-A• mesma 
j)O~!IllS6aO-

. Outro,de lb.r:i~~o.Jesuina.,de Mendon<'.-a, ~do uma 
pensão.-A' c~mmisaão de pensões e ordenado!!. 
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Outró de Gaspar de Menezes Vasconcellos de Drum:
])'lond Filho, alumno ou.'l~J;1t1 . ,9-o 1• ap~o d~ facu~dade 
d direito do Recife pedindo s.er adm1tt1do a matnc~a 
d~ mesmo 'an;no, dePoi~ de ,!~~to o exarp.e ~e [\'e'?m;:tna, 

··· ·· · · · · · · · pl!io; "~e ·lih<e' fà~ta. :---:A:' c:omrn.1s~ao' de 
p!.lh1íca. .~ · · · ·. · ' · · · · 

,. Op,trll @.~ ;J o~\t , ~!\ .; ~~~~ ".4~;vi~'l'! o!JJ.>11Í.0 J.'><;J?e<l,i;nd9 
~iz~r ·. e;<:.!tm~ ;~o 1• ,~p.o; p1ed(i<;o, p~el?'?~s .~ Jl'WPrP:v-ado 
no preparatono que lhe falta. - N. m:eS'!;tla . ÇQ!l1-

@ssão. · 

.S.Ji!lfJI.IARrq •. ,..,..B,q::p~il~e~te.,"'"'Jis~1\f~ de; 1#11~itos de imp2rta, 
,ção."'"'Rr,et.e~çã~ .. /fe lJ. [.\M. da . ,().alr1fa,7Prcc.tcnç~Jo do 
iJJ(~r.~s .A. rP .• rJ,.e .• ,S., Bq,rr.eto, ""· Prjetenç,QtJ .. de. D .• Jl •. de 
Q. ,Alp.il)iade$ ... ""' ,0.r!},ainwnto .d;a, des]lCZIJ. dQS .m:nMtertG$ 

., dÇJ, 1n~!'Í1;<1;a IJr: g,1Jf{l:rP,.,...,-l,otç'(i.!JS; _,:j?pJi;J.d9: iJ.e vr!(orma
ÇQ.BS,, .]J~c11rso~ ,.fl.o& $q;s •. Ji'e;re~J'fid,a l?e\ma e ·Affonso 
de Carvalho.~Elemento ser·vil. Çl:/r.lM':Illjt.fP~S .do, Str. Ro
drigo Silva. - Ordem do dia. - Pcns.ões. a diver:sos. 
Approvação. - Gr~o de· ,bacharel em matkemat_was. 
Approvação.-Pensoes do monte-pzo geral. Votaça?.
Grá.o a,e b.acharel em sc.iencias piJ,,yficas e mÇJ,tltemat,cas. 

;Yo,!Çtç_ão .~il[atnié~Z!l de est~~an.tés. . Vot~~ilo,..:..... Licença 
.a M . . 0. M. de .A.>llorim .. D1scur.so .do Sr, Coelho Ro
ar{,gues,-Fill)açiío d«,s f9r:ç~s de .terra. Apl?rovação.
Fixação daforÇ,a· navql. ])!SC1!;TSOS aos Srs. ]Juq~e-Es
tra.<Jp, Teixeira e'.Jun9.ueirf!,. 

,A.o;nt.~io,di~J., J'10it~.a cl;J.ruJ;J.a.d&, .. e .achando-se p.resen
tes os Srs. Conde de J3aep.endy, Po.rteHa, 'Paranhos, 
~into Pessoa, .Guiwar~s,,I,.uix Carlos, H~raclito Graça, 
Bahil~ .PinheiJ;o,, Can;d1do da Rocha., B:arao da Laguna, 
·~an:.o~ C.pbra, Ferreira .da Veiga, AraLtjo Góes, Joa
quim Pedro, Sou~a Reis, Carneiro da Cunha, Gomes 
Q.e Castro, Çamillo .Barreto, Mello Rego, Pinto M;o
reira Angelo do Amaral, M.enezes P~ado, AzambuJa, 
Bitte~COllrt, Siqueira i\!):ende~, Barão de Anaj~tu_ba, 
:Monteiro de Ca.,tro, Sobral Pmto, Augusto de Ohveua, 
João Mendgs,,, Fausto de Aguiar·, ?e11jamim, Henrique!<, 
.lJJLrão da Villa da l3arra, Bandeua de Mello, Cma•lo, 
Ca~illo Figueiredo, Paula Tole~lo, José Ü&.h'?-on, ~1o 
reira da· Rocha, Leandro Mamel, Juuql1eua, Pmto 

-Lima · Ferrei'r,.de Aguiar, Janseu do Paço, Barão de 
.Araç~a-y Vicénte de. Figueiredo, P(<l'eira da Silva, 
.S~J;lles~ Diogo Velho, Corrêa ~e Oliveira, Duarte de 
Azevedo, Simões Lopes, Joagmm .de Mendonça, Leonel 
.-de Alencar Cruz' Ivla~hado , :P1nto de Campos , 
)\l[al)oel, C!e,{wntillo, Lirp.a· , e ~ih a, Ferreira L ag-e, 
Çor~;;Ja, Cardoso de Menezes, F1-el de Carv.al1w, D1as 
.da. R9cha . P"rceira F1'a1wo, .Je:ronymo ,Penido, Ca
.~eà;o,. Tb.e~dor,o. da. .SiJ.v.a e G0wes dil.. Silva, .ahre-sea 
jl;IIBS.ãQ , 

. Comparecem -dapois"d~ ·aberta a sessão os Srs: Ra~ 
poso da Can;~ara, :Barã0 de Aina'lllia; Coe1ho Ro<lJngnes, 
~.Affonw.de GarvaPho1 ·Dionysiu. l\1artin&; ~onça;J~s da 
'Silvà, Araujo ·Liilw.,'l'imo :Braga, <J\[elJ!o> l'.~oraes; Can .. 
•fltdQ ·W:IJ.lltft. Ferriira Viannca, OaJ"anema.,;Dlogo•d;; Vas
'COtlpellos, l,tta:}v.ãà , 1'\oil'l<igo &ih:a, 'Taq:u~s, Costa 
'einto, Do~gu~s,':Pimli(g<ãcr: ,M?'Bll,e1r?,, Md!o Mattos; 
!A:nton~<>''Rr~ij.o, LD~çl'u:e><EsttaÜlJ,'Tel'J!:P.;1~'a,'Eontesi Ga~a 
Çerq,':Y$ira Andr.ade<B'igJ;L~iTa, 'PaW!i:oo ·de· So.uza, Tel
,:úiit~rruf!i'ur e·J. de ._í\.len-var. 

.. ;F,*ãR •f<W~ '(l~r~icj._p_~-s;ão;os ,Srs: ,&ure~i!lllo,. de .C.ar
.v,a,!bll) !4-lf!ul\~ 1\.r~~or~p.e,_4:s~~s.;l;toch;a,. ;A,J,tgp;sfo. Chav~s, 
.$.'1:1;ge~.l\1:Q?t,~i.r.o, Çicefll•.J<al).tasr,Cillfdidp·:r?rms., ;Ev_an
gelista Lo bato, F. Behsano, "Fer:nanéli\l.sN)ell'!l:,.N.e.bu~s, 
•lto.~'!-1.: ~Hvw ~1llt~ e,f~d~,~;n~h'!lrs ·;, ~ ~e~t~: ~)la os. Srs. 
Alme1da. Pere1ra, FlormnQ.,.d~· (fo.dí';r,,•.LeaJ'iie 1\flln•nes 
,~, 1\f(l~lt!?S, Silí1'1l· · . 

'l;êm':'se·. e aPJ?ro>@o-..se .'~lo$ :1lCÍ\lb& fl:as 'lMlt.eseGJ:entee, 
.• ''<) Si. f/SECl\ETARIO da ~onta d,o ·s~guinte 

EXPEDIENTE. 

;IJ,fll.bffl:cj:9 d{l minif;teiio4o lm[Jm:io, ~ac~sando o,re,-
. cebfutento- d,es. i óffl:eios \leS~!t -Cal!l~!l. em. que ,Cj)lli•Jl),U

.).liqa haY,e:r\lAI,,~pJ.n;lao.:w~eu,to no..&enado -'>~ ,Srs. l\'ran
,~spP' g() ·nego ~.ljltl:t?S .jíam:etq,t<AlyaJr.O rl\!l'I:~}W:.'Uehô!l 
:C!Ir#'Jc>m\á e, ..J;r-cint~'-'l?·~es,, .<'!;e Mlll'l.~(}!J;l.ya.,~.d.~pti.J.dos 
;pelo: . .l•.,e, 3~1drstr.mtos•de.Ptrrnawi>uco ,qs,dQ;usflllWBlemo~, 
.~ J?~lo t?· d!!-~la,gôas iP ,.te~:~~r" ; .. e, d~ana,ul.o . que 
sê· expedir/i. avisos aos pnsiden~es d.as.,ref\)ri~·Jil~<l:V:in
.cias' p'lXa• Jlll!.ndaren;t pro.al7der, ap.w.aslêleÍ\;(ies·'liaquelles 
Ílisit:ictos afim de p~eeacb.etem-.se as ... :'\\l):~lts 1, !J:ue .• os 
mesmos s~nhores deixárão nesta camara. ·.....,. Int(lirada. 

Ouh:o , .d'() .. pr.esident.e .da .pr.owincia dé Perlllambuco, 
commul1icando que tendo negado sanÇção ao projecto 
-d:\l. l;e;hda,~~empJ:é-1\, daPlle$ma ;provincia•O:S'0bre a& oau-
-~as .\le fa,ze.nd~ .proY.Í\Icif!<l, e hav.end:o, a mesma .a$~en;:-
bl~a,.adoptaüo, ,e,sse. ,pro:)ecto,, .xéprerentou; ap,Jgev,erro· e 
.á~ Qltmarp-s .so brBi ,a :!inr.:m.nstitt~~i<ln>11i d.a.çje 'd{\qnebl.e •&<Jto . 
. ...,... A' .. çommis$lí:o :de-, as.s,mdí>.!éas. ;pro~nciaes. 

Outro do Sr., deputado TriS'tão d"e· 'Alencar · A·raripe, 
communioando qúe tendo· falleeido .8-eu sogro, na ,pro
.vincia do Ceará, déixa de 'Comparecer-.aes trabalhos 
desta camara.- Manda-se desanojar. 

Um requerimento de Antonio J os& da 'Silva e. Manoel 
José Vieira, porteiro e continuo do archivo publico do 
;IIJ?-.P':,'-i<:f"ldiado. augmento. de v,e.nc~el1tas.-'-A'. com-
Jlllssao.de pensões e orde.natlos. ' 

:Outro .me .Joiio : Alll'as, de:Crurv.rulho.i '['Jildá:!ldo· que'· ao 
.s.eu,requerimeDto . .apr.esentado-·em 15. de · Juub,a.ti@ :cor
rente anuo se addicione a clausula d'0 -st~Fplicante dis
:p.ensar-a. beneficio· das .. escolas ··munio:ipaes,a; quantia de 
3:000S. - A' commissão d<n:fi!lZe.nda. 

Outro de Manoel Pinto Damaso, pedindo fazer exa
:.me do. 1• an'llo :.de: i.<Hreito Ao Recife; prestando antes 
os dos preparatorios que lhe .:fnltão.-A'· commissão de 
instrucção publica. 

ISENÇÃO DE DlilEITOS DE UIPOR.TAÇXO. 

Lê"se, julga-se ob:jecto de deliberação; e vai a im
primir para entrar na ordem dos trabalho~, o proj'eeto 
com que conclue o seguinte pr.recer : 

" A commissão de :fazenda, tendo examinado o re
querimento de Feliciano Joaquini de Borm.nn e seu so
cio o Dr~ Francisco Antonio Perâra da Rocha, pedindo 
em seu íavor ou da co1np3.nhia que inco!'por~rGm isen
ção de direitos de importa.ção para toclo o material que 
fôr necessario im1Jortar da Europa para a construcção 
de ama estrada com locomotivas do systema Thonson 
Road Steamers entre a fregnezia de Santo Amo.ro e a 
villa de Santa Maria da Bocca do Monte, na província 
de S. P€dro do Rio-Grande·do Snl, e bem assitn a có
pia authentica do lei n. 77'± de 4 de Maio de 1!'171 da 
assembl~a .legisrativa da mesma provirieía, que autol'i
sou o presidente da província a contratar com o sup

·pl'icante a constntüção <o·a -re-ferida estrada ; e 
·" Considerando que esta augusta ca mar a tem por 

V~~rias· w,;es carrcedido iden ti co 'I' a vor . a outras empre
';4!\S que ctnno eSti:t se· propoem 1'ealizar niélhoramentos 
iwportarrtes· no paiz; é de pllire·cer- que seja adaptado o 
seguiu te proj ecto : ·' · 

,,.. 4>,. a.sslllUbléll!, i.e»al .. resolve : 
. I 1 F' . d -" .. . « ATt. ·"' ICRJO'g'Overno.autonfffi o;acono':""er wen-

qmo ·de/ direi.tos• de ••i!liltporta~o. a •tG'd'0 o mmenal n~es
-sario' á; coJJstl11leção -da: eEtuada ·eonllratada·•pda presi
d~neiae;,da. ;pl'O;vin.cia de S. JPe&r ... d:n R:io--'Gmnde 
,rl;o;:,Sllol,.em virtudect1a ·leiupr&v1ncialn;. ' 'ii'P~ de ,4,de 
Mll.iO'•de:M371, ceom -li'eiliici31l'l9' J·l!mq~ü~ de: IDoT·mann e o 
,f>r.: .. Eria;weisco' Ant0nio··Perei•ra•. :lll.a R<~n;cha,.'cl'e-v.end0 o 
-gOJVerxio ;pr,ev.iam~l!Lte.determfuna. u 'li><J.uantidllde ;e qüali-
·dadfl do:míbterial; e• fioowr · Q! ''!'r~zo ~a :::_dl!l n·cessãa. . 

K·Àlrti. 2."':<>ReWJgão•se.•!ISJ. <Jhspm;çoes- em·•oontr-ano. 
cc :Sala dasu com(Brissões, .em 5 de :Juilho .de 1871..

;IJardfiBa· •de;iM4nea;c$.._._iA.Miujo.Lima;. " 
L'êm-se, .e.,síi;'o ,ap.:provado'S .s0m• dilb'~te., os seguin±€s 

pareceres : · 
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30 SESSAO EM 5 DE JULHO DE 187:. 

PBETENÇÃO DE D. 1. lll. DA G,UIA.. 

" A commis!iio de marinha e guerra, tendo presente 
o requerimento de D. Ignacia M&ria d:1. Gama1 viuva. 
do 2• tenente reformado Joaé Maria. da. Gama :xn:w. e 
!IIello, que pede diEpenaa. do lapso de tempo pa.ra. entrar 
no gozo da. dispoei~o do art. go da. lei de 20 de Julho 
de 18M, ·que concede meio 60ldo ás viuYa.s dos milita
res falleeidos sem completarem 25 annos de serviço, é 
J.e ps.recer que :l.eerca oe semelhante preten<;ão se pe?o 
info~ções ao governo. 

« Sala. dos commissões, em 5 de Julho de 1&71.
&riJ.o d<~ La.guna..-Mtllo Rego. » 

PRE'l"ENÇÃO 110 ALFEB.ES A.. P. DE S. BARRETO. 

" A commissio de marinha e guerra, tendo exa.mi
aado a pretençü.o do alferes honorari41 Antonio Paes de 
S:l. Barreto, que pede lhe sejio pagos o& liOldoa. a que 
tem direito, e que eahiriio em exercício findo, é de pa.
recer que A medm& petição seja remettida. ao governo 
para que este providencie como fõr de justiça. 

" Sala das commissi:ies, em 5 de Julho de 1871.
Barão da Laguna.-Jlcllo Rego » 

PllETE~ÇÃO DE D. 1\. DE C • . \LCIBU.DE!. 

« A commiEsio de marinha e gut·erra, ten<!o exami
nado a. petição de D. Rita de Ca.ssia Alcibi.1.des1 mii 
do capitão José Alcibíades Carneiro, que reclamn contra. 
;,. des1gnaçS.o feita pelo thesouro do meio soldo que lhe 
~ompete, é de parecer que a. respeito se peção infer
::naçües ao governo. 

. « Sa.la. dii.s commissi:iea, em 5 de Julho ce 1871.-
Barão da Laguna.-.1/ello Rego. )) 

111\ÇAlm!\70 DA DES1'EZA DOS !llllUSTEIUOS DA :OV.JU!'ISA E 
GUERB.Aó 

Acha-ee sobre a meS&, e va.i a imprimir para entrar 
na. ordem dos trabalhos, o segaiute parecer : 

" A commissã.o de orçamento vem boje w conta. á. 
eama.ra. dos Srs. dcputadoa da proposta relativa. a.os 
ministerioe da. marinha e guerra., e que fi:oç:a. as som
mas que por estas duas repa.rtiçiies têm de Eer despen
dida. no exercieio de 1872 a 1873. 

I. 

:tiA&.! SR.\. 

" O orçamrnto votado pa.m 1871 l'. !Si~ e :·::~igz:a,·a 
a quantia de 9,778:8338261 pa.r:~ todos os ~en·!Ç"os or
dinarios desta repartição. A propos:a parn 1872 a 
1873 reclama 9,296:8961!7i9, d iftercn)a o.o:ra :l:euos 
~1 :936S~2. -

" As differenças procedem do eeg-.ililte : 
" Diminue-se dos§§ 1•, 3•, ~"• 5o, !.l•. !01 11, 15, 

17 e 20 a. so:nma. de 851:443$587. -~ :.:.ltirca. ~·erbaé a 
oue avulta mais em economia. ComJJrehende as obras 
.Publicas d.a repartição, que forão avaliaw para 1871 
â 1872 em 1,345:600$, quando para o de 187i: a 1873 
ro se -pede 503:6008. Augmentiio-~e OB ~§ 6°, 8•, 12, 
13, 14, 16, 18,_19 e 21. O ultimo que ~"' refere a des
pezas extra.or<Ünarias e e'<"entrul.es é o o ;;~e :nais se 
ele..-a, Pll:'sa.ndo de 280:000S vot.ldo~ para. 600:000g 
pan pedidos agora. Incluem-se ~est-1. ~<::rb::. :;ra.:iíica
ções e vencimentos a diversos emp~egados1 officia~s do 
corpo da a.rmada. e eluses annexa.s, ee::-v1ços ~xttaor
dinario ~ e não previsto& no orçame!l!o, en~ajatn~ntos 
de marinheiros e pnç ts dos corpos de ::narí:iha, fretei 
de navios e gcneros, tratamento de praças !óra de hos
pitaes, etc. O gowrno funda.-~ -pa.n. o a.~en~o dtsta. 
verba. nas somma.a que se despendêrão ::.o u:ercicio an
terior, apeza.r da. diversidade d:l.s circ=stJ.z:cias poli
ticas. Accre5Ce ainda uma no"& verba com c. :itulo <!e 
§ 22, comprehendendo etapas na impor-...-.:::c:a <1e :0:2208 
motivada pel011 decretos de 30 de Janho de 18e9, 1~ 
de Outubro de 1870, e an- de 2i <le Ja'lieiro, Hi e 
22 de Fevereiro, 21 e 22 de M.ar~-o de 1871. 

II. 

" O orçamento par& \871 a.18i2 consignav:~. para o 
aerviço desta repartição & quantia de 12,88i:.W3S774o. 
A proposta. lJ&-"'& 1872 :1. 1873 pede l3,6M:998S889, 
mais 780:59511115; ap~zar de algumaa economiu nu 
verbas ta., 2 .. , 7 .. , 10, 13 e 1~, que montão a. eerca de 
600:ooonooo. 

Procede particul:mnente o excesso da verba-Ar
senaea e =azens de arti,o& b<illicos-&--Exercito-
8"-Despez:as di\'ersas e eventuaes-15. 

Em relaçio :í. verb~ Ga., funda-ae o respectivo minis
tro exigindo mais 960:05388~0, em &U.:."lnentos nos 
jornaes dos operarios das oflicina&, e em neeeasidades 
de maior quantia .para o ma.terial. Quanto á. 8•, em 
que ae prec:.S. !llalOr quantia. pua forrsgens pa.ra. oa 
corp~ts de eavallari:l., compra e remonta de ca.vallos, e 
execuçi<o . do noYo plano da orga.nisação dos corpos das 
armas de a.rtilhar1a, cavallana e infantaria, na con
formidade do decreto de 12 de Agosto de 1870: aug
mento 231!:0365335. No tocante i verba 15, em que u 
solicita mais a quantia. de 200:000S , $UStenta-se 
que o transporte de tropas e comedoria.~ de embarque , 
al~eis de eMas, eaealeres de fortalezas, e euos im
previstos 11. j ustificiio. 

III. 

" Explicada assim :1. proJ>Oata. do go\oerno, em re
ferencia dos dous ministenos da marinho. e guerra, 
entende a. commiEs5.o que deve ella ser sujeita · á. dia
cu.ssão e d.eliberaçiio d~~. cama.ra dos Sra. deputado~ , 
como parte do orçamento geral do Imperio. 

"Nao é possivel á. comm1saiio comparar adea~ ve
rificada no exercício de 1870 a 1871, por se DaO achar 
completa, e 11.em a. do anterior de 1869 a 1870, t>Or 
nã.o ter' a.inda o governo publicado e dütribUldo 
as respectiva& tabellas. Só em preaença desses elementos 
é que conseguiria lançar inteira luz que eaclarecuse o 
debate e fizesse conbeeer em que verbas do eervÍfD se 
poderião cortar despeza.s desnecessa.rias ou exs!;eradas, 
e quaes os artigos q_ue de feito mereciio ser aquinhoa
dos com :tugm~tntos de credito. 

"Tanto o ::.obre ministro da m:~.rinha, como o da 
guerra, tratão em aeus relatorios de neoeuidadea co 
sen-iço nlóo ap~nt:~.das na prOJ?OSta do orçamento do 
governo por ellcs mesmos org&ni.sa.dlls. O primeiro fa.lla 
com fundamento em estabelecer-se maior numero de 
pharóea p:..ra as costas do lmperio, como nos ~bos 
ie S. Tliomé, S:~.nto Ag.iitinhe, S . Roque, Sa.uta Mar
tha., e nos baixos das Cabras e Roccas. A commissão 
não tem duvida em concordar com a reclamação, re
serv:mdo-se :r. en,·iar emenda. augmeutando a. verba rea
pectiva em 300:000i para :ieluelles que st considerarem 
preferíveis na ocCIIsi.ão da discuaaio, e com o hsenti
mento d:a.ca.ma.ra dos Sra. deputado!. O illua.tre miniatro 
da guerra. Folicitou p:~.rticula:nnente mais da commissão 
que elevas.!e a verba 8• -Quadro do exercito - eom 
a quantia. de 93:53~$ de soldo addieion:U e etapa de 10':! 
alferes, que por engano nio foriio incluídos no orça
mento, tendo :1. au:~. rep~tição calculado o orç11.mento pa.ra. 
23G alferes, quando alio 336, e tra.tado dot 2 no corpo de 
ca.vallaria. do Parani, quando pelo qu:1.dro de 4 e o seu 
numero. De~ej&m !gua.lment.e S. Ex. que &e augmentaf;se 
a verba- Obras publicll.S militares-com maia. 500:0006 
paraconr.trucçii.o de qus.rteia e de um deposito de artigo& 
bellicos na. província do Rio-GT.lnde do Sul, reparação 
da. forta.lezn. do Ca.bedello, na d:~. Para.byb:~., etc. 

" A collllllliesão, entendendo que de..-e 'igual.tnccte 
tratar do arsenal de guerra da. curte, que acaba de Mr 
em grande pa:U b.cecdiado, reser\'a-se paTD. a disc~a
.ão, afim de melhor concordar-se nas neceliSidades des
tes serviços, bem como em outro~ que pelo nobre mi
nistro forão solicitadas. 

• Apresenta, por'"..anto, par:~. :1. discussão os arts. 5• 
e 6• da proposta do go,·erno . 

.. Paço di. caiUra, 3 de Julho de 18-:'1.-Pneira da 
Sih•ta.-Diogo V~lho.-.llanMl Clementifto.-A. d4 Co•u. 
PinUJ Sib:l. - Ferreira Vianmr. - j, J(. Perflísão 
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Jfalheiro.-.A. J. Henriquu.-Pinto Limc..-F. J. da 
Gama. Ctrqueira.. ,. 

«Art. S. o O mini1tro e .ecrttario de estado doa ne
gocies da Jl1ll.rinhA é autorüa.do a . 4le&loender com os 
opjectos designados nos segumtee para~p~o~ a q~
tl4 de • • • • • • • • • • 91~96:896117 • 9 

«A saber: 
1. Secretaria de estado • • . 
2. Conselho naval • • • • • 
3. Quartel-general da marinha. 
4. Conselho aupremo militar. • 
5. Contadoria • • • • • • 
6. lntend.eneia e acee880rios. . 
7. Auditoria e executoria. • • • 
8. Corpo da lll"Blll.da. e elD.l'.aes an-

nexas • • • • • • • 
· \1. Batalbiio naval • • ., • • • • 
10. Corpo de imperiaes m:uinbeiros. 
11. Companhia de invalides • • • 
12. Arsenaes • • • • • • . . 
13. Capitanias de portos 
14. Força nnval • • • • 
15. Na,·ioa desannaios. • 
16. Hospitaes . • • • • 
17. Pharóea • • • • • • • • 
18. Eecola de marinha eontroa esta-

1 !1:8508000 
38:00011000 
15:35211199 
10:93'28000 

120:2008000 
10~:19111400 

3:430$000 

567:5768800 
199:28811320 

1,358:5068856 
10:6878516 

2 148:72611661 1
237:0138330 

2,977:5581181~ 
37:7758000 

196:0878000 
122:24911625 

belecimentos scieutificos • • 166:~878382 
19. Reformados • . • • • • • 156:7578876 
20. Obras • • • • • • • • • 503:6001!000 
~1. Despezaa extraordinariaa e ever.-

tuaes • • • • • • • • 600:0008000 
::!2. Etapas • • • • • • • • • 10:22011000 

• Art. 6. • O ministro e secretario de estado dos ne
gocies da guerra é autorisado a despeDder com os objee
tos designados nos seguintes pa.ragrnpboa a quantia 
de. • . . • • . • • • • • 13 166~:99811889 

u A 53.ber: 
1. ~ecretaria de estado e repartições 

annexaa • • • • • •• 
2. Conselho supremo militar e de 
· justiçs. e auditores • • • • 

S. Pa~doria das tropas da côrte. • 
4. Archi'"o militar e oflleina litho-

gt"llphiea . . • • • • 
5. InSttucção militar • • • • • 
ti. Arsenaes de guerra e armazena 

de a.rtigoa ôellicos, etc. . • 
7. Cc-rpo de saude c hospitaes • • 
S. E:;;:ercito • • • • • • • • 
~l. Commiseões militares • 

16. Cl:l.sees bnetivas. • • 
1 L Ajudas de cuato. • • 
12. Fabricas • • • • • • • 
13. Presidioj e colonia.s milita.ree. 
a. Obr!IS militares • • • 
15. De-sptzas eventuaes. • 

LOTEIUAI. 

~Oi:881$000 

37:4868000 
33:0608000 

2*=0108000 
282:2798500 

2,~1:02111400 
727:6518000 

6,7 49:57911325 
98:50511000 

1,370:1508817 
100:00011000 
209:611 8497 
281.i:7638350 
3()'):0008000 
600:0008000 

[;.;.,e, julg:~.-se objeeto de delil.e::-::.;ão, e ni :. 
co:nmiasii.o de fazenda, o seguinte pro;ee~: 

" A l!.Ssembléa geral resolve : 
« Artigo unico. O governo é nl<torisaco a m:md.'\r 

lc'xtra!Üt". segundo o plano adoptado ac:UalmP.nte, um:J. 
lote~ia em beneficio das obraa da igreja de S. Benedicto 
U.. cidade de Campinaa1 em S. Paulo; revogadas par:t 
esse fim a< diepoeições em contrario. 

• ~:.19. das eessões, ~ de Julha de iS7;. - Dias <ia 
R~cha. . .. 

PEDIDO DE INFOIUUÇÕES. 

O ~ll. Fznunu. DA VEICA req-c.·~r •:::-~e:::cia para 
fu:1darnentar um requerimento. 

C.)asultada a eamara1 resoh·e pela. ru:ir.:J&!Í"\"8.. 

O Sr. Ferreira da "'\rc<ga:-Sr. presi
<le1:-?, •into verdadeiro con~trallgime!lto1 ~into grande 

I 
I 

l 
l 
I 
I 

pezar por ter 4le tratar de uma q_uestiio que diz reapeito 
a. peesoa a. mim ligada pela.a mau estreitas relações de 
pareDteaeo e amizade e com C~Uem vivo identifieado; 
empreguei, porém, t;;doa os uforçoa afim de que aeme
l.hàD.te questão para aqui nio foue trazida, mas se wes 
eafo~01 forio para is!o impotentes, servirá.õ ao menos 
pan. captar hoje & beneYoleneia. da camara em meu 
favor. 

No ultimo a.nno, Sr. presidente, poueoc dias antes 
de se encerr:tr os trabalhos da aasemblé& legislativa, 
eu entreguei ao honrado Sr. Barüo de Muritiba, então 
miniitro da ju•tiça, uma. representação do eecri'"iio d.e 
orpbiios d::l. cidade Fo-:mosa à.e Alfenu, na. provineia. 
de Min:l.s-Geraes, João> Pedro da Veiga., contra o juiz 
municipal e de orpbãos e delegado de policia. desse 
termo o bacharel Antonio Augw;to dos Reis SerApião, 
que auspendeu esae empregado do lugar qne oceupava, 
pelo tempo de dons mezea, sem fórmula alguma de 
processo, por uma. aim:plea portaria, eob pretexto de 
não ter ·elle olivrode regutro de in"\'entarioa do seucar
torio, livro que por nenhuma lei é exigido, livro que 
não tinha o segundo escrivão de Ol"J?hãos desse termo, 
a quem se nio havia feito igual eXIgencia, livro final
mente que não podia ser organisado, porque existiiio 
em poder desse juiz mais de 60 processos conclusos. 
O empregado zelofo •.• 

O S-a . PENino : -Probo e distincto como é o Sr. João 
Pedro da Veiga. 

Os Sas. Lc1z CAaLOs E BA.lll\os CoaRA : -Apoiado. 
o s~~.. FERB"Eil\.1. DA Yl!!llõA : - Agradeço ao nobre 

deputado ·o aparte que me dá continnando minlias pa
lavras. Esse emprepd~>, ferido em sua dignidade, cf
fendido em seus bno•, j~ou do seu dever trazer ao 
conhecnnento do governo 1mperial diversos erroa,faltar. 
graves e crimes eommettidoa por ease juiz de quem 
sequeixava naquella representação dirigida. aogonrno 
imperi:U1 e que por mim foi entre~e ao nobre minis
tro da justiça, representação instrnid& com documento& 
im2ort3ntissimos, documentos que podem re•i•tir i 
mais ae;era analyse, e que de um modo completo pro
vavii:o os seguintes factos : ausenei.a. ao termo sem li
cença e Mm ~sar a jurisdicção a seu substituto, ~r
eebendo integralmente aeus ordenados, a exigeneta e 
recebimento de emolumentos além do que é mareado 
no regime:~ to de custas, a · f:llsificação ila letra. e fi= 
do escriYiv •.. 

O Sa. PE~IDO : -Ob ! isso é couaa muito grave. 
O Sa. FznaEia.\ D.\ YEIIõ.\:- •.• em cujo nomefa.zie. 

cartas datoria~; e por ultimo, Sr. presidente, a comprr;., 
de um preto que .se apresentál"a em juizo declarando 
eer livre. ~ a ~nem o juiz: poucos dias antes havia da.do 
curado:- · e depositado. 

Tão importantes er:io estes factos de que foi aecusa
do o juiz :nunicipal e de orphãos do termo de Alfen:l.5, 
tiio completas :u provas e tão concludentes que na 
secretaria da jWitiça, no lin·o de informações ae mu.n
dou collocar ao lado do seu nome notas taes que ne
nb= ministro hone~to poder:l. reconduzir esse magis
tr:ld.o e ocito me01os ele"\"9.-lo a juiz de direito. 

Se eu. Sr. presidente, no •xereieio de um direito 
que nin,iue:n me podia contestar, th·e.sse aqui tratado 
des!:l repres~nta<;-ão, !e eu tiv:e!se !!esta tribu~a levado 
ao cor.heci:ne:~to do goveno nnpen:d e do pa1z os gra
'·es factos :1ella mencionados, en tenho certeza de que 
teria co:~seg-.\ido tudo quanto desejan, porque eu que 
em tempo~ difficeis pude eonst~ir desta. tribuna d') 
um go,·erno hostil a dcmi&sio âe mais de uma au
torid:llie, fazendo c:lla.r no animo des~e govorno a. Y!r_o
cedenc:a das ecnsuras e das aecusaçoe~ que eu faz1:1., 
podia bc!!.:Rente, senhore~, a!c:u:~çar de um m~niatro 
:uni~o ~:n acto de •erdo.deua. JUStiça c de morahds.dc, 
qual e:;~ a suspen~ão daquelle juiz munic\pale de o:
phãos. e ordem para ser elle proeets:~do. 

Se porve::tura eu nPO th·esre mereCIJJ}ento pernnt~ •• 
minis~rio de entiio1 <essa f::tlta. podena Per ~uppn~"· 
pela imFortllneia e justiÇll- da cauta que defelldl.:l, podu·. 
aer aupl?ri<ia pela. ?finiiio publica, diante da. qual·<> 
Sr. Bar:.~o de !lluntlba sempre se curvou respe~wso. 

Eu, por.!m, Sr. presitiente, prefe: i entender-me C<>J?l 
o nobre oinif.tro particularmente, c a;6 pude con•egw.r 
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que o juiz muuicipnl e de o:rpbiios d.e Alfen:a fosse 
respcmsabilisa~Ão, üeando ·elle-·no . exercicio do. cargo 
que OOCllpaTa., e por · eon.eqnencia· ·com · pleno:''Jioder 
p&rlló . . caminnuv na. carreira · de, erros e do.· arbitrt& -em 
que tem. ·ca:ninha.do. . 

Remettida eata HpnHn~o· .&o 'Presidente· da pro
víncia d& Kinias-Geraes.,.· foi ella· -enviada. ao juiz· de·ãi
reito da com111reo. . .do Rio-Grande, a que entiio pertencit. 
o termo da cidade Formosa de Alienas. 

Po.ueo. tempo depois; l'enhores , esee· juiz , contra 
quem se .fazião ·gra.~s accu!!lt"T<ies; esse juiz , quo ha.
via ooxnmettido crime&, cuju pro\'as deviio ser conhe
cidas pelo· }'Usidente d& pl'l'\"Íncia. . de Minas..(iéra.e& ·; 
recebi!!. de · S. E:x:. um grands teP.temu»bo· de conside
ração, 1m1 acm de wraadeiro. dis!!ncyfieo; co~dG 
no oar.go · de juiz mnnicipa~ e ~ ·deleJtado de, ;policia; 
foiDOIIl'elldo:·ptlo Sr. Dr~ Alroll!O' da €arva.lho ~'6Ub8-
tituto 'do· ju~ d8 direito da .CCJmarca: - certo Gil 
apaio. mo~ da prizneira a.n.toridade d$• proovinoia· 1 
contanàG t:J.lm. com a fot'Çll que ·d'ahi'lhe· ~ 
eaa.e juiz,. Sr. presidente, continuou a Jlrati.c&r cri
l:!lU e. fa!ta.s, e·.cntre e6iB5 .devo lUencionar um acto· de 
vingança pe<iuenin& e mesquinh:1: ·de puro deapeiw , 
qual: foi :a. . ~~egnnWr. S'llspeneio deslie eterivão de or
phios1 que contra.. elle ha:via represeutado· ao governo 
unpur.u., .snspenaão -ainda sem fórma:.alguma. de :pro
cesso e por simples portaria. 

Julgando-se snstent:adD pelo prizneir<~ fwrociDnllrio 
da provincia, ~u~pendeu segunda vez o escr.ivã.c. de;v;:-... 
phiios de Alfenas ,. p&rque, note a. camnra, se ha.via 
ausentaclo do termo -durante o tempo da primeiro. sus
pe.nl!ãO, e.tê-lo-hisJuspendido tercem; quarta. e·quint& 
vez , au qWC~t:u~ quinsse- , . se meu· irmão;· aceitanDo 
meu conselho; na hoil-ae·sQlicitado:uma.licençaJ e111. 
cnjo·.~zo·entrmr qusndo de:vi3. :w;snmir ·o e.'tercie•e de 
seu emprego •. 

Qtwido esee~rnctoll' se.oderiio·en me achwva em :r.ti .. 
nas,. e d'alli ,diiigi.-me a.o•honrado p~idente do.eoDI!e
lho· do %1l.inntez:io. de. 29 ·de· •Setembre., e : -ao Exm •. :Sr. 
Bar~ da& 'I'lU-Bal!rllS, então 1IÚlliBtt&' da .just2çs, pe
dindo pro-ç.idenei:ls·qne as circumst:l.nciu e a..~:cidade 
do easo.exigião; ~ tr:ltalla;-se.~nil.trat(ão . <1&. jufJitiça 
em. um impoJ::tantlc termo· de-lllin:ts, entrogue á. ·igno
rancia. e :1011: caprichos·.de um juiz rrre•m•-icador-.; eu 
pedia providencias .afim de que·n nn<iic:ta.Ftieular 
não nbstitui.sse a justio;a publica: ·fiz. ver aoll' 'llObr:ea 
ministros· .a que me refiro- que- ha limitea p •Tn· a pn
ciencia. e resignação humana , e que eu »ão me -sentia 
com forças :para conter a jul!ta. indign:~oÇão· de .quem, 
sustenta-:ICI p~la lei , não encontrava apoio e protccção 
n38· a.ntorida.dea 11upcrioree. Novas ordens for-fio expe
dida& ; ma.s ti'l."erão ellas· o mesmo ·re~nltado que as pri
meiru. 

Continuou o juiz municipal de A!fenas no exerci
cio de seu cargo , continuando na prntica de f!lTOS e 
crimes. 

O ::n . .ArFo:;so DJ: C.\nl'.\L&O di um np:-rte. 
O Sa. FEnnzuu. l>A. VEIGA: - A.'s ordens txpedida:s 

a 23 de :::Ctembro não deu \. Ex. inteiro cumpri
mento. 

O Sn. Ano:o;so DE CA.R'BLDO : - Logo que :foi apre
sentndo o aviso, teve inteiro cump:·imeuto. 

O Sa. FEnnEULA D.\ YE:G.\: - Y. Ex. não satisfez a 
tc.das ns cJ.:igencies feitas, porque nunc:l. informou ao 
governo impcrinl sobre a marcha uo processo ordenado 

O Sn. AFPO."<SO DE CAnYAl.UO :- V. J::x. eEt:·~ eu gana.~ 
do. Peço a pnla'l."ra. 

O Sn. FEtUIE!RA D.\ i'EIG.\ :-'t:Jtimam~nte ..• 
O Sn. BE.-.JAXJ:Ol dá um aparte. 
O Sn. FEnnEmA DA YEJGA :-Eu j:i contava, Sr prc

~idcnte, que hoje encontt::1ria p~h frcnt~ o nobre da
putado. 

O Sn. BE:;J,utm :-Peço ~ pal" na ; Lei de dden<lcr 
esse m:~;;itilrado, porque dle .; muito l! vr.raco . .. 

o Sn. FEllnElRA I>A i'ElGA :-0 !lll~O p:t;.,":u!O uefcudi 
:tqui um al:o funccionr.rio, intelli;.:•,nte, il!uFtrado e de 
toda 11. moralidade, enti'w o nobre deputado o accus;lva; 
eu hoje &CCU50 a um ju~ ignorante, que :mtepGe Eeus 

caprichos á. lei, que niio faz de sua. profissão um sa.: 
cerdOcio;: eccmrtro-me com Q. nobre depiJtado· que o 
defende. 

O S... BBzv.tx-..: -E' m~ita. ·ho~do; e hei de .sp
peUar'P&n. o · nobre· presitente- d& :M"Illll.ll; V. Ex. • 
apaiunado •. 

0-f!a. CA.::\'lllDODA. Roe-u.:- Apoi.adissimo. 
o Sn. FERI\EIII.A. DA. VEIGA (para o s~. Jl4Ch4} :

Kão ba.sts.que o nobre deputado 11.p11ie .a..q- iuJ-.st$
ment.e.me.;ixJ.terrompe, teme S. Ex. partena,discuuão, 
venha. defender o juiz mnnicip:il de ·. Alfenat, justi.ü~ 
&eUS "&etos.. • 

0:$11.1.: &111AMI:Il :-0 escrü-iio a .quem -esse juiz eus
pelldsu: é 1rmEo de V. Ex. 

0 : Sa. PII\'TO MoaEIRA: - Dap!il> rszão··tem a nob!le 
deputa.do J.la:ll defendê-lo. (,tpoiado~.}· 

·O:Sa..F.muu:III.A. DA. VEIGA.:- Eu o . declarei. -no co
meço-.delllen diEcnt:w, não .occultei est&circ.=stalscia; 
Mas:por &er '1IIeu irmão estou inhibido, do.<o de~el!'f 
{Kuitos çoia.dot.) Deveria aba.ndoll&-lo qUJ~,Udo . vi~ 
clocbnn.., . .d& per~~eg-.àcio de um juiz ~i.c:aior'f 
I~nelia·esp~~nr que o nobre deputado. fo.IISe ·8lZJ! Hll 
sae.coJ:l'O 'f.' N"a-o, ~~enhoros, como dieee. o .llobre .daputadio 
pelo:~ dimicto d~ l\Iinas1 eu neste momeJú.Q Clllllpto 
um. duplo dever. 

(Ha tJarioa apartes.) 
O·Sa:. :emt5tDENTE :-Peço aos nobres deputados · que 

não mten.ompão o orador. . 
o·sa. BE!'IIAllO( dá. um: .. apa.rt.G.. . 
O .sa. :Fzaunu. DA. V'EIGA.·:-Não, eu nunca. :fiz accu

eaçõee ~·que pudesse incontinente pro"'1lL-Iaa. · Y':.. Ex.:, 
Sr • . pr.esJ.dente,, d~ve :se~rdar .. de te:m.poa, 1J.l11!.~ uo 
lon~ . em qpe. ·o ,p~p oo~LT&ior1 ·~do· -em 
m:uU.os. pon~· d~.linp•riq, tinha .n.est~Leasa.pouco~J 
ddemores; de ~111; diieitos: e= os ll<lucos a .preteatu 
contr&..aa v.idlencias de que enio victimas noesoe amigos 
políticos, e se alguma& vezes suppriamos oom energia o 
que nos fa1t:1.va em nnme!'C!1 nnn~ senbo»es, aceusei. a 
um. só.,de.meus adversariot sem que a accll8a~o acom
panhasse a prova. O ~spei~ e a paixão pe1Iitica. j&mais 
Ul&picí.J:ão minhas -p&Ãv1·as .•• 

O Sa' BE:su.'llm :-O:n.ob:uedeptatarlo e6tá apailtauado. 
O Sa. FERIUttnA 11"- 'V' ErGA. :-Apaixan11do é o·nobTe 

depllt::ldo, que se esquece hoje de. -qua ene a. quem 
S. Ex. accnsa indirectameute, remrldo ,. mim e -a Oll
tros membros de :uinlm fa.miiia, í-orã.o os primeiros 
que amciliár;w o nobre d:epatado no COJ:Seço de sn& 
vida. publina. 

(O Sr. Benjamim dá ~m aparte, e o Sr. preúde?ltol o 
chama á ord8m.) 

Ap:s.U:onado é ainda o nobre deputado, que despei
t:l.do coxnigo desde o di:s. em quo nesta caM, graças 
á jw;tio;m· da camara e ú. bondade da eauaa.. qne eu de
fendia, alC&ncei um gi·andc triumpho sobre S. Es:., que 
injWit:lmente accusava ao honrado ex-presidente de 
!llinas o muito distincto Sr. Dr. Benc•·ides, cortando 
rela1:ões amistosas que eolt.retinh:unos, desde que nos 
conhecemos em S. l.>aulo, hoje se apresenta aqui para 
contestar-me, talvez com o fim principal de m:~goar-mc. 

O Sn. Bs::.'lôJA<MJM : -V. Ex. de\·e muito ao pai desse 
moço c ú. sua. familia. 

O Sn. FJ:.-ulli:mA D .\ Y&JGA: -Não negQ o que nco.ba 
de decl:ll'ar o nobre depub.do, e este facto aer\'e ainda 
pam mo .. trar qu:uJtJ.. ra:~:ã.o tenho eu profliga.ndo os er
ros, o arbitrio, os crimes que tem eommettido o juiz 
municipal e de orphft.Os de Alfen.&S. 

O ~R. BENJA~m d:i um nparte. 
O Sn. Fs::nnEmA. tn YEIGA :-úl.timamcnte, para dar 

pro,·a da magnanimi<la.dc de minha parte, v:l talvez 
de nimia credtüidade, apresentei ao honr~<lo .Sr. mi
nistro da. ju!::tic;-a UUla. ou~n repreF.c~tnçã.o ~tnda. do 
e~criviio ele orplllios de .AHcn:.:,;, narran<lo novas inltM, 
novos u.ttentailos con;m~ttido< por a<plc•.llc j1~iz munici
pal na cEperanç:l. de que pod~ria. obter •lc S. Ex. 
aq~illo que - não pude conseguir <le seus a:.tece~sore:. 
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Por dua.s vezes t1ve 3 honra de falla.r com S. Ex. a 
respeito deste assumpto1 e se da primeira. v~ concebi 
esperança de obter justiça, essa e~~perança. desapJlllreceu 
desde o dia em que vi. o avieo do nobre mimstro ae 
pre!lidente da provincia Qe Minas, concebido qll&li que 
nos mesmos termos dos que antes havião sido expedi
dos, e que nenhum deito têm 3té hoje produzido. 

E ne~~ta oceasiio direi ao nobre deputado pelo 1• dis
tricto de Minas, que existem exemplos de auspenfüe& 
pre~. . 

O :Sa. Bz!luliDI : -Sem ouvir-se o magistrado 'l 
O Sa. FEilUIJU. DA. VEIGA. :-Sim senhor) suspensões 

resolvidas J?Or decretos e por avisos ex~dos por di
versos minlstros de todos os partidos J?Oliticoa, e tambem 
decretadas por preõidentes de provmciaa ; e o . nobre 
.deputado sabe que ta.nto o Sr. Dr. Andrade Figueira 
eomo o Sr. Dr. Be!levides suspendêr:!o magiatra.doa 
previamente. 

O Sa.. BE:sl.unK :-Não é re~lar. 
O Sa.. FEllllEIRA. DA. VEIGA: -Desde de que se trata 

·de factos gra.ve~~ e que estio comprovados com docu
mentos, a. suspensão prévia tem o fim de ob~tar a que o 
juiz contil;ue a praticar actos de prevaricação, actoa cri
minosos. O actlial Sr. minjstroda ju,tiça, que nio rt~
condmio ao honrade, intelligente e illnstra.do juiz mu
nicipal de Itabayana na provincia de Ser~pe, victima. 
innocente do ca.pricho e prepotencia do juiZ de direito 
Pereira Franco, contra quem têm vindo representações 
dirigidas ao governo imperial, e ultimamente uma 
da a.ssembléa provincial ••• 

O Sa. LEANDao !lúaEt:-.Apoia.do. 

O Sa. Fnunu. DA. VEI&.&. :-Não qniz suspender o juiz 
municipal e de orphiios de Alfenas, com o que teria. 
dado garantias de boa . aciminütr89ão de justiça neste: 
termo. ' 

Sr. presidente, eu confio muito na moralidade e jus
tiça de quem está hoje administrando a província de 
Mi.Eas-Geraes; mas, segundo a.a -altimas noticias que 
receb1 de .Alfenas, não se tende ainda dado começo ao 
processo mandado instaurar por aviso de23 de Setembro 
do anuo passado, o que me foi confirmado pelo meu 
collega de diatricto ... 

O Sa. BAJ\aos Coau :-E' verdade. 
O Sa. FEJ.B.ElB..I. DA 'I"EI&..::-... tenho, pois, razões para 

diri~ á ca.mara dos Sra. deputados este requerimento. 
Ligo a esta. questão a maior im:portancia, considero 

mesmo questão · de honra. !lar& m1m; não posso, não 
devo abandona-la, hei de acompanha-la até que sobre 
ella se profira a ultima palavra; e, pois, não conaen
~i impunemente que os protectores de um juiz Igno
rante, arbitrario e prevaricador "''alhão mais do que 
quem pede a punição da autoridade criminosa. 

Sr. presidente, como testemunhe de meu reconheci
mento pela urgencia que a eamara dignou-se conceder
me, !lã• devo il.longar-me, limito-me, pois, ao que acabe 
de dizer. 

VoZEs :-Muito bem ; muito bem. 

Vem á mesa, é lido e apoiado, o seguinte reque-
rimento: -

" Requeiro que pelo ministerio da justiça me sejão 
remettidas informações aobre o processo mandado ins
taurar, por aviso de 29 de Setembro de 1870, contra o 
juiz municipal e de orphios do termo da cidade For
mosa de Alfenas, na pr•vincia de Minas, o bacharel An
tonio .Augt111to doa Reis Serapião. 

« Sala das sea&Vee1 5 de Julho de 1871.-Ferrcire~ dG 
Veiga." 

Pedindo & palavra oa Sra. Aft'onso de Carvalho e 
~Djamim, fica a diicusão do requerimento adiada. 

O Sa. ÂFFo:o!so DE CAJ\v.u.ue requer urgeacia p e1•• 
quarto de hora para responder ao precedente orador. 

Consultada a eamo.ra, resolve pela affirmati:va. 

. o sr. Atronso de carvo~ho pronuncia. um 
discurso que se acha no Appmdice. 

Est& discns!io fica adiada. pela. hora. 
TOMO m 

I 

I 

I 
I 

i 
I 
I 

I 

ELEIIEIITO &EJ.TJI., 

O Sa. RODillGO SILV.&.(pelaordem):-Sr. presidente, 
tenho aqui ama. repreeentação doa la1T11dores do mnni
eipio ie Itú, que, pela áua riqueza e illuatração, pelo 
desen>olvimento de suas industrial e emprezaa, occnpão 
lugar de honra no distrieto que represento :~esta caaa. 

Realmente, Sr. presidente, no ma.nicipio de Itú, qua 
V. Ex. cenhece, dá-se um faeto pouco c:ommnmneate 
paiz, onde as popula) õeB do eentro ainda nãe libert&
rãG-se d:t tuteia: perti::r.z, porém descuidada, doa poderes 
publicos, a iniciativa. individllll tem prodmido todos 
os prodígios que se admirão nos povos da Ameriea. do 
Norte; a seu cargo eat& a instrucção, os estabeleci
mentos de caridade e as llro~riu estradas Qe ferro. 

Pois bem1 este mun1cip1o, que apresentava. tanta 
vid!t e ener~u1! está. hoje aoa.tido, deaanimado, vendo a 
sua proprieCla.Qe sem valor, as suas emprezas em risco, 
a. sua segurança em perigo. ' 

Não exagero; aqui está uma representaçãe assifl'
nada pelos maa notaveis la'\-radores da<luelle municl
pio, que descrevem ao parlamento as tristíssimas cir
cnmst:J.ncias em que se &Chio depois do apparecimento 
da propesta do governo sobre o elemento servil. 

(O Sr. presideme dá rigno.l de que o orador não póde 
proseguir.) · 

Se Y. Ex. não quer que eu eontin11.e, vou mandar .í. 
mesa a representação, maa deseja;& que V. Ex. me 
informasse, depois da commi.lsão especial ter dado já o 
seu parecer sobre a proposta do governo, que destino 
pretende dar a esta e outras representações que dewm 
naturalmente vir ao parla.ment.. 

O Sa. PREsmEI\'TE :- Devem ficar sobre a mesa. para. 
serem tomadas em consideração quando se discutir a. 
mnteria a que se referem. 

O Sa. RoDillGO Su.v.a.:- Eatou satisfeito. Agradeço 
aos lavradores daquelle municipio terem-me feito o 
interprete de ana.s id.éu. 

.A. representação •ca .sobr~ a ~esa para .aer tomu.da 
em cons1deraçiio quando se discutir a matena. · 

PRIMEIRA PARTE DA OIIDEM DO DIA. 

PE!Is6ES .A.lllVB!\801. 

Entn em 1& discuasiio, que a requerimento do Sr. le 
secretario tella se eomidera unica., e é approvado ; 
remettido á coiD.Iniaaão de redacção, o seguinte projecto 

" A usembléa pal reaolve: 
" Art. 1.• Ficio approvadaa as aeguintea JlCnliiel 

concedid3a por decretos de li de Junho de 1871: 
• § 1.• De 60S menaaes, a D. Emiliana da Rocha 

Fragoso e D. Jesuina ia Rocha ~. irmãs do 
capitão de estado-m&ior de 1& clasae Lucas da Rocha 
Fragoso, fallecido no exereito em o~rações na rep~
blica do Paraguay, sendo ella repartidameJ~te e eqm
Yalente ao soldo daquella p:a.tente. 

" ~ 2.o De 308 memaes, a Graciuda Pereira da. 
Porciuncula, e de igual quantia repartidamente, a 
.Amelia de A.r~llo Q~eiroz, Fmucisca d;e Arc~).lo 
Queiroz e Mana Benedicta de .Argollo Que1roz, = e 
irmãs do capitão de Tolnntarios da. patria Paulo .Argollo 
de Queiroz, morto em combate. 

.... § 3.• De 3378100, ao alferes honorario do exer
cito Vir~o Alfredo das Neves, para que com o &Oldo 
de 9~S900 ~ue ~be como 1• 1argento refonnad~. 
perfaça n quantia de 4328 annuaea, sendo o total !qm
Yalente ao soldo dalluella patente, em conaequencl& a. 
ter-&e invalid.'\do em combate. 

" Art. 2 .• Estas pensões aerão pa.,"U da data dos 
._deerat.o.. 

• ..lrt. 3. • Sio re..-ogadas as disposiçües e111 con
~o.• 

C:IÚ.O DE B,U:JUJ!Et. Ell MA.TIIE.'IU.TlCA.S • 

Entn em 1& di&CUAio, que a requerimento do Sre 
~ secretario ee etmiclera unica, e é appromo ~, 

~ 
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remettido á. coiillUiNio de ~o, o projecto que 
autorisa. e ~ovemo ~ :mandar admi.ttir o tenente
coronel Flonano V~.e~r& . Peixoto -a · prestar o exame de 
mineralogia, afim de que o DMIUlO .pau& obter o .grio 
de baehaiol em zm.thematicaa;. 

:E!ntrs, em ::t.• di.settaão, e puaa . á. 3• llelll debate, o 
proJecto · qae llellta de penhora . e arreatos aa peniiÜes 
uaufruidU pelos peuaioniataa do monte-pio geral es

__ tabel.ecido nesta ~rte. 

C:ÚO DE ll.lCIWlEl. Ell: SCIE!'ICU.S PllTSIC.U E IIU.TIIEJU.TIC4S. 

E_ntra em 2• d_iscussão, e passa á 3• &em debate, o 
l'l'OJeeto que autonaa o ~vemo para mandar revop.r o 
art. 181 d.o decreto n. 3,083 na parte em que diz que o 
alumno da escol& central que nio fôr approvado plena:a:ente nio;poderá. obter o g;á.e de ba.Gliarel em scien
Cl~ ph;rm.caa e · mathemancas ; Hlldo sufficiente que 
~Ja approTado ou plena ou simplesmente para obter o 
dito grá.o. 

Procede-se a votat;iio do ·art. 1• do projeeto cuja. di!
~0 ficou encerza.da. a 30 de Junho passado, deter
:annando que os titulos de approvação plena nos exa.
mres comprehendidos nos curaos J?repan~os aunexos 

~:: ás facnldades de direito, aCD.dema.s de medicina e es
colas central, milita.r e de mari.nha, :feitos em qualquer 
dellaa, serão valii.os em qualquer outrn, e é approvade 
com a emenc:h do Sr. J &llSeD do Paço, apoiada. n:1. sessão 
de 28 do mez ultimo. 

tlCE:SÇA. A lll. O. !!I. DE AXOIUX. 

Entra. em 3• discllSSão o projecto que autorisa. o go
verno para conceder mais um nnno de licença com os 
aew; vencimentos ao chefe de secção da :iliande!!3. da 
Bahi&, Ma.noel Odorico Mendes de Amorim, para tratar 
de sua s:~ude na Europa. 

Vêm :í. mesa, siio lidas, npoiada.s, e entrão conjuncta.
mente em discussão, :15 seguintes emead!ls : 

« Ficn o go\·erno .uutoris:do n conceder ao desem
bargador da relação da côrte, adjunto do tribunal do 
commercio, Firmino Rodrigues Sllva, um anno de li
cen9!1 c~m todos os eeus ,-encimcntos par,, tra~:1.~ de 
sua sauCle onde lhe con\'ier.- José Calmon. " 

." E' o go\'erno autorisa.do a conceder ao juiz de di
r.elto Mucos Corrêa da Camar:1 Tamarindo um allllo de 
licença com todos os vencimentos p:trn trntar de sua 
saude onde lhe convie::-.- Sou:a liei$. » 

~Sr. C?elho Rodrlr;ucs:-Continúo na 
:rmnha_ tllre~ mgrata de comb:1tcr as leis iudividu:1es ..• 
e co!ltmuare1. Q;ua.ndo n onda. fõr muito forte procu
ra.rel curvar-me para. proseguir nn sua resaca. · qua.ndo 
porém, fõr mais fraca, farei por sobren:J.dar p,u-a mar~ 
char apezar della. 

Verdade .é que a _minha posição ~essas qnestões diffi
c}lltou-se 3J!lda m:us d~pOIS da ult1ma discussiio, que 
t1ve a respe1to com o illustre deputado pela provinci:~. 
da Parahyba 

Tenho hoje de co~ater contra uma. arma. terrivel 
que fere sem ser vista.; contra. um inimigo poderoso; 
que mata sem lutar; contra um argumento commodo 
q_ue responde & todos porque a nenhum responde, e di
nge-'le menos contra os outros do que contra. a pessoa. 
do &dversario; e essa arma terrivel, esre inimigo po
deroso, esse argumento commodo, é o ridiculo, que o 
nobre deputado quiz lançar sobre mim, empresta.n<io
me os ares de um mestre-escola de palma.tori:J. em 
punho, e crendo que eõta. augusta camara era apenas 
uma. classe àos meus discipulos. 

Eata.\'11. re&Qlndo.. no livro da minha vida., ainda bem 
. ~ porém já. b~t:mte cheia de desillusões, q tte até 

1UIIA peaição modesta, queconqniat.ei na.csoeiedade-bra
zileira. á.-cuata do meu tmbalh.o: e· sem o menor-..acr:i-
1icio·da minha. dignidade, quer ~- a corpomçio 
que claaaificou-me em um lugar diatincto entre: os ean
didatoe, 9,uet' peu.~te-o eovemo:<qne fez: a nomeaçiio, 
teria motiTo·de escaaeo nesta casa.! 

Não tratarei de juatifiear-me. Contra a poaàbilida.de 
do ~imik, que O·JlObre deputado auppõe. em, meu .espi
ritoJ ,Protestão a altura da SUA in~ a elevada. 
poe1çao desta. ca.mara e a importanci& de que ger.al
mente goza a faculdacle de direito do .Recife. 

Pelo que me toca, juro . suepeiçio em um negocio 
onde sou intereuado e onde nio receio o juizo de t.odes 
quantos me ouvem, por mais severos que que~· ser. 

Sr. presidente, peço a V. Ex. que tenha. a bondade 
de mll.lldar trazer-me o ]Om4ldo Commercio de 25 de 
Junho, e de permittir qu• eu interrompa o meu dis
euno até que elle venha. 

(O o>·a:dor é :satisfeito, e continúa.) 
Devo, a.ntea de responder aos argumentos do nobre 

deputado, começar :ü.zeBdo duas reatüioações ao que 
elle àiaie. Prim.eiralllellte, eu não citei Cicero, . nem 
Demosthenes, nem Tacito, eemo S • . Ex. 9_uiz afiil:mar. 
Attenda o nobre.deputado ao que 9-uer dizer o•.verbo 
citar, ·e veja. como fallei deltl!eS. anttgos .oracl.ores e es
criptor que me·lará.jliBtiÇ&: fa.llar·,simplesmente no 
nome de a.lguem não-é cita-lo. Em 11egundo luga.r, . eu 
não sou partidario da. juatiça absoluta, como ore. S. Ex., 
:aem já.uiais fuvoquei esse aummwn jw, que v.ai muitas 
vezes ter á 1umma injuria.; o 9.ue eu não. quero é . uma 
excepção I1ll. lei para cada individuo quelembrar-sede 
requerer ao parlamento uma licença., ou . outrJ) :favor 
semelhante. 

Entre os prinei~ioe ~orosos da justiça absoluta e 
eata eqnidade casmstiea. lia. um abysmo: eu não quero 
estar naquelle extremo, nem neste, onde se acha o no
bre deputado ; quero apenas seguir o meio termo. Quan
do se apresentar um c:a:ao de eqnidade, que pareça fun
dado em moti voa baatanta ponderosos para justificar 
uma exeepção á. lei, admitta-&e 68Sa excepção ; ·mas 
admitta-se em termos que poesio aproveitar a todos 
quantos se acharem nas mei!IIlB l condições, porque se 
a medida nüo comporta esta. extensão, niio é de utili
d:J.de publica, e se :nio é de utilidade J?Ublica, Dão po
demos vota-l:t sem ferirmos a. constituição. 

O nobre deputado citou contra mim uma. autoridade 
respeitavel, dizendo: « M:lS elhs (leis) revestem fór
mas diversas, :!Cguindo os usos, os costumes, os pre
juizos, as pcixões e até os climas dos differentes povos, 
conforme a opinião de um escriptor notnvel, Montes
quieu, Espírito das leis ••• " 

Eu tinha já ouvido fa.llar desse cscriptor, c 'Pareceu
me i primeira vista. admira.vel que quem definia lei", 
as relaçües uecessuins q•.e derivão-se da naturez:~.das 
coufns, pudesse defender e~s:l. theoria casuisticn, pa
recida com a de certos e~criptores theolcgicos, que tem 
uma distincçü.o para cad., caso . 

A passagem :1. que referio-se s, Ex. é, se~udo creio, 
n seguinte do ca.p. 3• do liv. 1•: « Ell:ts (leis) deTem 
t:er relati,·a.s ao physico d" paiz, ao clima gelado, IU"
dente ou temperndo, :í. qua~idude do terreno, á suá. si
tuação e extensão, no genero de vida dos povos agri
cultores, cnçadores ou pastores, ao grão de liberdade, 
que a constituição póde comportar, á reli~o dos ha
bitantes, ás suas inclinações e riquezas, ao seu numero, 
commercie, coatumes e maueir:lS. Elias têm finalmente 
relações entre si e com a sua origem; com o fim do le
gislldor e com a ordem de cousn.s sobre que eio esta
belecidas. Cumpre-nos considera-las sob todos esses as
pectos : é o que tento fazer nesta obra. Examinarei 
todas essas relações; ell:LS formão juntas o que chama
se Espirito da.s lâs. » 

Ahi não se falia de prejuizos; quando porém 11e fal
ln.sse eu não me incumbiria de nega-lo, porque, já. 
tive OCCII.Sião de confessa-lo, quando um defeito gene
ra.lisa.-se de modo a tomar-se nacional, nio yóde deixar 
de influir na le~i&laçio do paiz. Mas exprimlrá o trecho 
citado a opiniao de :Montesquieu sobre a. materia das 
minhas duvidas~ Eu -~DSO ,que se o. nobre. deputado 
tem lido o cap. 17 do liv. 29 .••• 

O Sa. CA.Il:U:Dlo DA. C'll!'IBA.:-Não tiv~ tempo~ 
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O Sa. CoELHo RoDa.rcm:s:-Neste ea~~o era. mais pru
dente não cita-lo, po.r_que diz elle: " O.s impera
doresromanoa m:mifesta.•io as suas vontades por de
eretos ·e editos, mas elles permitt:Uão (o que aquelles 
não fazem), aos juizes e p:l.Tticul.sres em lua& duvidu 
consul~-los por cartas, e as suas respostas er:io cha
m:ldas rescriptos. As decretaea doa Papas são, propria
mente falla:nao, re~ptos. Comprebende-se. que· é um 
má.o :modo de legislar. Os que pedem leis assim são 
máQs gui3s po.ra. o l~gielador, os factos eão sempre 
mal e:x:postos. Trajano, diz Julio Capitolino, recusou 
muitas vezes dar rescriptos dessa. especie, a.fint de que 
não se estendesEe a todos os casos uma decmão, e 
muitas vezes um favor particular. Macrino tinha re
solvido aboli-los, elle não podia supportar que se con
sideraESem leis as respostas de Com:rnodo, de Caraealla. 
e de todos esses outros principes cheios de ignorancia. 
Justinianopeusoudiversamente, e encheu delles a. sua 
compilação. Eu quizera. que os que têm as leis romanas 
distinguis..cem bem essas espec1es de hypothese dos 
senatus-consultos, }llebiscitos, com;tituiçõea geraes, e de 
todas essas leis fundadas sobre a natureza du eousas, 
sobre a fragilidade das mulheres, sobre :1. fraqueza dos 
menores e sobre a utilidade publica. » 

E, se é uecessa.rio mais outra autoridade sobre a de 
Montesquieu, eu invocarei ainda a de um escriptor no
ta.vel, que, a. pa.r de algum:lS extra.va.gal!cias, di!l!e 
muitas verda.des, Rousseau; espírito bem differente do 
daquelle, e que não obstante coincide perfeitamente nas 
mesma.a idéas. Disse elle no seu DiscurJo 1obre o. Eco
nomia politica o seguinte: « O interesse mais pal
pit:mte do chefe, e a.o mesmo tempo o seu mais indis
pensaYel deYer é velar na. cb!ervancia das leis, du 
quaes é ministro, e sobre a.s qua.es se funda a sua. au
toridade. Nada se deve a quem pretende nada dever aos 
outros. 

" Pela. mesma r:u:ão nenhuma isenção deYerá ser con
cedid:t, por qualquer titulo ~ue •eja, em um go>erno 
bem regulado. Os mesmos c1da.dãos que houverem bem 
merecido da )?atria. deverão ser recompensados com 
honras, com pnvilegios nunca, porque a republic& est:í. 
na vespera dri: sua ruina. no momento em que alguem 
?óde pensar que é bello nE.o obedecer ás leis. » 

Posso tambcm iuvoca.r os usos do parlamento inglez 
que, se~udo Benthrun, desejando algumas vezes ver 
conferia.as honras ou l'ecompensM a. cidadilos beueme
ritos, mas nü.o querendo invadir :15 attribuições do po
der executivo, limit:t-se a dirigir moções ao rei, ma.
nifesfnndo respeitosamente a su:~. vontade. 

Pudera. do mesmo modo allegn.r em meu apoio as 
opiniões menos fo!-macs, porém nüo menos ccrtns, de 
Benjsmim ConEta.nt, o inspir:J.d.or da.ncss:~. constituição, 
e de Stuart :1\lill, além de outros, ~e não rcceiasse pare
cer-me com esse Hcrillo, de que falia L:t. Bruyerc, e 
que, p:lra pro'\"ar que o vinho embriaga, cita & autori
u:t.de do f\riucipe dos pbilozophos. 

Quo.ndo o objccto é chro, como ju1,(l;O ser c~te, in
"istir ncs argamento~ é dm·id~r •h intclii~cncia daqucl
Jcs que ou;·cm, ou dn.r má c6i_)ia do ~cr..so de quem fali:~.. 

.-\os incon..,.cuientcs, que j:í. tive a honra de ponderar 
n. rés!)eito em outm occ~ s,ão, aja, ::a~ei hoje o tii~pct·
..::cic, <lo tempo e :l tendeaci:t que \':llllJ> rcvcl::r:rlo em 
noss:t vida J?ar!:tmentar p:tr:l. no.9 occup3.rmo:; de leis 
l'elativas a mt~rc;sc' i:1divida::.c~ CUl detrimento das 
relati~:as ao publico. Un1:1. 't'ista r.ztro5p::!ctit·a. o lllostrc.
:rú. mo.ie chro. 

De lSGS a 1870 inclu~i\·e fizemos, ~aho c::-ro, 351 
~cio : uas quacs é preciso dc,lnzir 183 sobre pcnsves 
(cuja. constitncton:J.lirJ.:lde aliás 11~0 ponho en1 dnvi
~a); 37 sobre cstu:!antcs; 29 so'J~;) is~:zc;õc>s de dirci
:os ; 17 sobre licenç::s ext,·aorclit!:J.rias com vencimcn
::os: 14 sobre naturalis:?.çü~s; 5 sobre tloaç~Vcs de di
nheiros J!Ublicos c l.J, sobre apcsentadorias, prh·ilrgios 
~xtnordmario~, etc. Sommc.d".s f:>Sls diversas pareci
!::.~, tet"cmo~ nm tot:ü de 2.S\J, isto é: 300-11. 

Das G2 rcsja.::tc~ pn.ra. o interc,sc publico deduzão-sc 
() sobre ih:a~ües de for~as , 3 orçamentos, 1 rc~olu <.:ii:o 
provisoria., nnnuas, ~ sobre moedas de nikel, 2 sobre 
os dotes das princezas ; 1 sobre o pagamento de um 
debito verificado : diversas a.pprovações de ereditos 
extra.ordinmos, inclusive o do barrac<1o1 e veja-se 

cada UlJI8 das outra~~, que o resultado da a.nalyae não ser& 
muito convincente ·do intêres!e que toii::llio os repre
sentantes da nação ~ necessidades da sUa. consti
tuinte. Devo notar aqui e de passagem qae muitos pro
jectos individuaes, votados por esta. e&~~&, forão rejei
tados pela outra.. 

Eu considero isto Ulll grande mal; receio qtie elle 
centinue, e :me parece que o meu receio niio é infun
dado, porque raro é o dia. (se algum tem ha.vido) no 
qWLl nã.o appareça. na, ordem dos trabalhos projectos 
relativos a. interesses individuaes, :~.peza.r dos meus 
constantes protestos. 

Ora, Sr. presidente, comprehendo que nest& materia 
estou quasi só;.que não posso dar remedio ao mal, que 
julgo ver, e sou o unico que tem a perder; porque 
V. Ex. sabe ~ue na •ida parlamentar quem muito falia 
em regra é ouvido com pouca a.ttençio i mas não tenho 
presumpções de or.~dor, e, quando &s tivesse, nem por 
ISSO deveria. sacrificar a convcuieucias pessoaes as obri
gações de um cargo que aceitei e exef\'O com muito 
gosto; 

Entretanto não é sómente para. a perda de tempo que 
eu quero chamar a. attenção da. casa; é J?rinci.P,almente 
para outro effeito do exemplo das leis mdiv1dua.es, a 
audacia. dos pretendentes. 

Deeejá.ra. aue os pretendentes enea.r::saem cada. um 
deput&do como um homem inti=ente possuído do 
sentimento do dever, e que nenhum se atrevesse a. di
rigir-se a qualquer de nós com a lll:l.ior eem-ceremonia. 
do mundo, como comigo tem acontecido, para pedir
nos votos em favor de negocias rclati>os aos .seus in
teresses individuaea! 

Além do ma.is, que a proposito poder-se-hia. dizer, 
isto é mn crime previsto no a.rt. 134 do Cf>digo crimi- . 
nal1 e temos pe-ra reprimi-lo lt"medida que nos for- .:· 
nec~ o art. 222. do r~çimento , c_uja execução previ_no 
:t '\. Ex., Sr. pres1a.ente, . tere1. de reclAmar mUlto 
breve, se continuarem a :fazer-me pedidos semelb:t.utes 
para. arrancarem com o meu YOto dinheiro . aos cofres 
publicos. 

Voltando agora. a. algumas proposições do nobre 
deputado pela província da Peiabyba., disse S. Ex. : 
" A constituição é uma.lei-typo, que contém princil?ios 
geraes extre:namente la.rgog, cuj:t red!lcção, mu1tas 
vezes v~ga, tr:l.Z seus inconvenientes ll:l. pratica, e eão 
as leis secundari:lS, e;peciaes c pessoaes que lhe dão o 
movimento e desen,·olvimento necessarios. » 

Ora., Sr. presidente, se :1. constituiçlio é lei-typo, Fe 
é 2. lei em que se íundü.o os nossos podere~, e se ella. 
~ontém princípios ge1·ae~ extremamente vsgos, não 
scri isto mesmo motivo para. que nos contenhamos no 
excrcició d:lS noss:lS nttribniçües e n!io ultrapassemos 
as rai:ls desses princípios'! 

Disse ~inda S. Ex. : " Xão ,.ê toclos os dins Pe:-em 
ndoptauas em :!mbas as c~!1$ d1> pn.rl:J.mento kis ider.
t!cns nesta 'l » Vejo, sim, e é por isso qúe tenho J:1edo 
d:J. continua~ü.o desse !1.buso, que não co:1fio :r.ais no 
co::-rectivo do senn•lo, c sou obrig:u:o a combatê-l:ts ::qui 
qun$i constantemente. 

Di~se m:tis o nobre nepula·lo: "Na bculd:l<lc :tc~i·::~. 
de intc:-prct:lr ~s leis, csti imp1icitn. c '·irt~!\1me~tc 
co;nprchcnuiU.o o roder co corpo legisb\ivo i!e :tltcrar, 
:--...:strbgir ou ~!npliar n.s leis existentes ::.os c:1~o.:; occOr
rcn~cs . .. )) Não 0~so contc:;t:1r o !l.obre dcputvlo, !'D::ts 
tenho npprehc:1~ucs sob:·~ esta. doutrina por ellc sus
tonta<la. 

O Sn. C.\lt.''>mr.o D.\ Ct:.-.;nA :- N'ã:> apoiado. 

O Sn. Cor.Lno RoontGt:Es:- J:í. disge que cst~:::n rc
soh·;do a receber as Hções de S. Ex. c np-r:d~cc::-l!J'a.~, 
poré~ neF,te ponto C!l.rcço de aprc~cntar uma rhwid:J.. 
Om, " r:!uvi<l:t foi :t hase do mdhodo de Descartes c 
de tod:t n. ~u:t. philosophi:t, que ca r.iio desejo segui-.: cc
;-::amcn. tc, m::! s quero hnit:1r nc~t..'\ p!lrt~ , por11ne ás 
vezes é um bom meio para quem arrende, inst\·ui!'-se. 
Ensin:irão-:rnc que a interprttnç.'io tinh:l. lu:pr sc:::;,!'c 
qnc as p:1.lavras d:1 lei er;"Lo vag:J.s, ob5cUra.s ou o~is
~as, c qtte por is~o clla dividia-se, quanto aos cifcito~, 
em rentrictiva, dechrath·a ou :tmpliativa, conforme os 
casos: fico :~gorn ~ILbendo mais que alterar a. lei ta.mbem 
é interpretar. 
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O Sa.. C.u.omrao J>A C11ltB.L dá. um aparte. 
O Sa. Cou.ao Ro»BIGtJES :-Amplia-se um principio ·" 

que já. existe. applicando-o a casos não expressamente 
c:omprehendicios nelle. O prinCipio em vigor é que o 
empregado p~blic:o aómente possa ter l~cença com todos 
os seus -vc:ne1mentos por espaço de seus mezes no m:~.
.ximo, e que compete concedê-las ao poder e::o:.ecu
ti'\"o •••• 

o Sa. c.u.. ... Erao DA. Ct::o~B.L: - A.utorir.ado pelas ca
maras. · 

O Sa. CoELIIO RonarGm:s :- O nobre deputado crêa 
um princi~io novo, sel>llndo o qnal quem requer licen
ça ao pouer legislativo gozará. deste beneficio pelo 
tempo que ao mesmo poder a.prouver ma.rcar-lhe, con
cedendo-&. Ora, iaso ~eri& comprebender-se no § 8° 
do art. 15 da. conatituiçio, como fa.culdade de revogar 
3.8 leis; como fa.culda.de de interpreta-las 1 porém, 
não. 

O S11.. CusErao D.t.. CU!'!RA: - Apoio-me na. autori
dade de um illustre eseriptor brazileiro o Sr. Visconde 
de S. YieA!nte. 

O Sa. CoELIIO Ro»ruGm:s:-Creio que já ouvi fa.ll~~.r 
desse autor, mas não tenho presente o que elle diz; 
entretanto, estou conTencido de que leis, como a que 
propüe este projecto, não se eomprehendem na :facul
ihde de interpretar, que nos e~ere o § 8• citado, e 
acerescento mais que, em bce da conatituiç.!io, nem 
mesmo u de revogar. Digo isto, porque na faculd.<tde 
de re\"ogar as leis não se contém mais poderes do que 
n:t de fazê-las ;· e, se não podemo• :l:u:er leis senão por 
utilidade publica, é claro que t:tmbem niil) podemos 
re'\"Ogar' as existentes se_oão pela me~D?a eauea. ?up-

. pondo s_ue a. casa consl'ierava de utilida.de publica a 
concessao de lieençn.s por maia de seis mezes, propuz 
uma. medida. que pudesse utilisar a quantos se :~.elias
sem em certas cireumstancias; mas o meu projecto ha 
sido posto á. margem pelos indívidaaes, e qua.ai nio tenho 
esperanças de vê-lo passar~ ao menos De!ta sessão, pelos 
tramites que deve percorrer antes de ser convertido em 
lei, se o fôr. Neste ponto não posso dei.-ur de continuar 
pelo meu caminho, negando sempre o meu voto a pro
posiçües desta especie. 

O nobre deputã.do, censurando que eu aqui houvesse 
i:l.vocs.do em meu favor a opinião da. mesa. do senado, 
disse que era uso no parlamento inglez não allegar-se 
em uma. camara as opiniões emittidas na outra. 

Concordo que nisso tenba r:uão S. Ex. ; porém, se 
censt:r!l-me por ter commettido essa falt:t, que aliás 
confesso, deve confessar tambem que esqueceu-se dos 
u..cos daq uellc parlamento, quando chamou em seu :tpoio 
a cpbiüo do governo, facto ainda mais estranb::.•·el , 
porqce é contrario á. disposição do art. 167 do nosso N
gimento. 

AproYcito est:l. occ.'tS~o p:tr:!. rectWcar um aparte que 
<lei a S. Ex., e que foi ma1 tomado. Quando affinnou o 
meu illustre collega que em todas as legislações cultas 
ha·:ia uisposiçücs locaes, especia.es c pessoaes, eu obscr
;·ei-a coincidindo sempre esta. (e não uso, como sa.hio) 
com a dec.'ldencia dos poYos. » 

Qua:.do S. Ex. disse que eu havia citado Cicero 
Demo;;:llenes e Tacito, protestei immediat:l.mente etri 
um _ap:trte, que não foi tomado; mas o nobre deputado 
OU\'10 . 

O Sa. C.<RSEmo DA. CusuA. dá um aparte. 
O Sa. Co&LBO RoDII.ICt:Es :-Mas o meu nparte não !oi 

tom:~.do. Eu apenas :fallei de Tacito ....• 
O Sa. C.\R!'iEIBO DA Ccsu dá outro apnrtc. 
O Sa. CoELBO RoDRIGtiES :-F:ülar simplesmente do 

nome de al,."Uem não é citai-o : ou os dicciouarios não 
tem a menor força probatoria, ou eu tenho toda. a raz.io 
contr:J. o nobre deput:l.do. 

O Sa. CAasEmo DA. CcsaA dá. o11tro :l.p:l.rte. 

O Sa. CoELIIo RoX>atcCEs : - Continúo, por conse
quencia, coberente com os meus princípios, votando 
contra essa liceaça; oosto que concordasse de bom grado 
com ulll& medidA qi.e pudesse aproveiw a quantos es
tiveaselll n;~.~~ <:ircu.mstancw do a.ctual requerente. 

Até 9.ue essa medida app~, vütnret contra. todos 
os proJectoa formulados aobre petições semelhantes, 
que tenhão j&sido P.ropostos pela commissiio de pensões 
e ordenadoa, ou haJio de sê-lo ainda. 

N"ao o farei por ser amigo da justiça absoluta, como 
o nobre deputado auppõe-me; porém, porque repugno 
a essa equiiiade ca -uistica, que abre = ex<lA!pção na. 
lei para cada individuo que a invoca, e penso que, 
assim como a mania. das distincções acnb<iu a unti
dade das doutrinaa dos theologos de certa época, assim 
tam~~ el1a acaba.rá., banindo a justiça. dã legisbção 
brazilell'8.. 

O meu receio p6de ser iafn:ndado, sou ó menos expe
riente desta casa ; Dl3.S acho-me tão <X'nvencido de ter 
a verdade ao :111eu lado, que não posao renunciar ao 
direito de votar de a.ecordo com essa convi,._,.no. Tenho 
dito. -y-

.A discnssão fica adiadA pela hora. 

SEGID."DA PMtTE DA ORDE~I DO DIA.. 

FIXAÇÃO DAS FOB~A.S DE TEBU. 

Continúa & discussão <lo requeriment... de adiamento 
olferecido na sessão de 3 do corrente pelo Sr. Andrade 
Figueira. :1. 3• discussão da proposta do gonl"llo que 
fixa S.S forçllS de terra p&r.l. O anDO firumceiro de 1tl72 
a 1873. 

O Sa. CA.IlDOso DE MEIIElEs requer o encerramento 
desta discussão. 

Consultada a camara, resolve pela. af!irmativa. 

Procedendo-se á votaçüo do requerimento, é rejei-
tado. . · 

Continúa, P.ortanto, a 3& disell8São da. preposta., com 
a emenda. apo1a.ds.. 

O Sa. Cunoso DE MmiEZEs requer ainia o encerra
mento da. diecusaão da. proposta, e a eamara. iplme11.te 
resolve pela. a.ffirma.tiva. 

Poll~o:se a Yotos _a proposta, é adeptada1 e \"ai á 
cormmss"o de reda~ao. 

A emend:~. do Sr. Duque-Estrada Teixeira, offerecida. 
& proposta :1:1. sessãG de 3 do corrente, é rejeitada. 

FIXA.ÇlO DA FORÇA l'IATAL. 

Entra eÍn 3L discussão a J!roposta. do governo fixa.nd 
a força naval pua o anno financeiro ie 1872 a 1873·. 

O Sr. Duque-Estrada. Teixeira pr -
nuncia um discurso que ae :J.ch:i. 110 .A.ppendir.e. 

O Sr. Junquclra. (Attetaçllo):- Pedi a pa
la,-ra, Sr. presidente, porque o nobre deputado que 
acaba de sentar-se, e que por tanto tempo occupou a 
attenção dA c:una.ra, de um modo condigno do seu ele
Tado talento, renovou a q•eatão levantada pelo illus
trado deput:ldo pelo Rio-Gra.nde do Sul, ácercs. da 
extineção da. est:l.ção naval de Montevidéo. 

Quando fallAva o honrado deputado dei-lhe alguns 
ap(U"tes no sentido de sustentar o actv praticado pelo 
illustrado ministro da marinh-i e por isso de al,""Ullla 
aorte vejo-me na obrigação de tomar a palavra para. 
confirmar as opiniões que então não tinha manifestado 
senão muito ligeiramente. 

Sr. presidente, estoucen.,·encido de que, se o ho=do 
ministro d:~. marinh:~, durante a sua. ge&tão dos nego
cios de tão importante repartit;>io não praticar ~ 
outro acto que o recommende á. gratidão publíca.lías
tará esse constante do a'·iso que tem mereeiâo tão 
~ande opposição d!i. parte doa honrados deputados. 
~Apoiados e não apoiados.) 

A extincção da. estação naval nas aguas do Prats. 
foi um alto serri~o praticado por S. E::o:.. 

. O Sa. JoAQt:l:~t: PE illE:o~PosçA :-:Foi um grande deser
VJÇO. 

O Sa. Dcor:E-EsTilA.DA TEIXEIII.A.:- Peço a pala.;-rn. 
O Sa. J~.,;oct:raA :-A decretaçio da séde do 1• <h 
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tricto ns.val no porto de Santa..Ca.tharina com a obri
gação de enviar cruzeiros ao sul e ao norte _da eosta,_e 
de manter nas agaas do Rio da P~ naVIos expedi
ciona.rios é UlllA medida de alta pohtica, de alta pru
dencia e '~entendida economia. (Apoiados.) 

Esta questão, Sr. presidente, ~ca.rll;.da por qualquer 
dos lados por que acabo de enuncla;-1!1-, 1m porta~ ver
dadeiro padrão de gloria. para o Ill1Dl8tro que asSign~u 
o aviso que tem levantado estas censuras. (Não apo&a-
dln e apoiados.) • 

Q.uem considerar para o mappa geographico _do Im
perie, ha de ver que o porto de Santa-Catb.arina ~~ 
:fadado pela. natureza. pa.ra. ser um grande porto mili-
tar •••• 

o Sa. Jo.\Q'Illll DE :ME~NÇA-:- Está. completamente 
enganado. 

O S11. J11NQU11J:U. : - .;. onde tenhão d~ estacionar os 
:n:~.vios que se conservaráõ alli como atala1as dos nossos 
illteresses no sul do Imperio e Rio da Prata; um po~ 
militar que contenha vastos arsen:;.es Jl&.ra constnnr 
navios e para npn.ro deUes, e das machma.s de guerra. 

E' mister, Sr. presidente, que vamos lançan~o des~e 
j i os fnndamentos da grandeza futura do pa~z; nao 
devemos malbaraten.r o suor do povo, gastar unprofi
cuamente os impostos; queTendo conserva.r em terras 
estrangeiras estações ae Illero luxo. • . 

Se os interesses economieos e na.turaes do ptUZ ~
dicão cla.ramente que n ·força .llll.val de nosso Impeno 
U3S p~ns do sul deve esta.r concentrada no porto 
de Santa-Catharina, porqr.e ag.uelle é gue é o ponto 
estrategico, estando quasi a. mel& distanC}:I. daemb~ 
dura. do Rio da. Prata e do porto do Rio de Janetro, 
pois que a cidade de Santa~Catharina delllo!ll li; sete 
g;ri.os d:J. embocadura do J.?.o da p,·ata. e qu~u a._1gual 
distancia. do Rio de Janeu'Oj se esta oosta e ~· su
jeita aos tempora.ea, aos grandes ven~oçaes (apoW:OO•), de 
modo que nella. é que deve ser exermdo o cruzeu:o afun 
de que se formem bons officiaes e ~-it_os mari:iliei1"?s, 
é obvio que a escolha do nobre muustro fo1 mmto 
~da- • 

Se é fa.cU do porto de Santa.-Ca.tha:~ina euvuu: para 
:Montendéo Buenos-Apes, Paysandu e outra.!! pnra
gel!S daqueÜe litoral navios iúim de estarem alh C?mo 
atalaias vi~lantes, a ser.virem de po~to de a.po1o a 
nossos conc1dãoa, que de t:Ll houverem IIII.&ter, e pr_omP: 
tos a. darem aviso á.s out.ras forças,_ sue se achar:l-õ 
eoncentrad&a no verdadeiro porto :c:íihta.r do lmpeno, 
CJ_ue ::10 sul deve ser Santa-Cathsrina, não tenbo sen~o 
louvores"a da.r á. medida apreaent:lda pelo no'b_re mi
nistro, e que tem sido tiio mjusta.mente combatida pe
lo• honrados deputados. 

O Sa. J OAQUOl DE MENDONÇA :-E com toda a. razão. 
O Sa. MtNISTII.O DA. l>Luu:sll.\:- Nii.o apoia-lo. 
0 S11.. JUNQUEIIL\:-Os nobres deputados devem saber 

que, eeguudo a ~olitica que temos a._ manter em rel:l.ÇúO 
:w& Estados do Prata, :1. conserva.çao de uma._ w-andc 
forç-a. :ma.ritimn. naquellns n.guns é. um erro pol1~co que 
nos póde trazer grandes compli<l:lçõcs. ( Apo•ados c 
apar:es.) 

Os nobres deputados sabem que aquelles JlOVOS pla.
tinos são altamente desconfiados :1. respeito aa pohtica. 
do I:nperio. ·. 

Os nobres ·deputados sabem que2 por mais desinte
ressada e !!"enerosa que tenha. ai<1o a nossa politicn, 
tem sido ~empre mal apreciada por_ aqu~es po\"os 
(apoiados); e, po~to, devem co:~~ com1go que 
cumpre não ter alh perante as suas ctdades ou popu
lações esta grande força. naval, que póde da.r lugar a 
suspeitas, c que possão elles suppôr que da parte do 
Imperio ha reillmente qualquer pensamento re.sen•ado 
icerca do futuro daquella.s republicas. 

O Sa. JoAQUDl DE l1E~NÇA :-Isso prova em :fa>or 
~ 1:0nsen-ação da estaçã-o na.val. · 

O Sa. JVNQI:EIIL\ :-0 nobre deputado tenha a pa
ciencia de ouvir .•.• 

O Sa. JoAQtnt: DE ME:moSr.A: -Estou ouvindo-o 
oom toda a. atten<;.:ío. • 

O Sa. Jt-"NQJ:Enu.:- •••• acho-me um pouco incom
modado; vim á. tribuna. a estas deshoras para obedecer 

~o regimento; n3o quiz eximir-me a este dever, por
qit& de ha muito, e não de hoje, é minha eon"ficçiio que 
a.noll!a ~litica em nlação aos Estados do Prata deve 
ser modificada, e uma destas modificações é não ·ter
IIlOB alli uma :força naval imponente. 

Sr. presidente , é notorio que os nossos concidadãos 
residentes na Banda Oriental , aquelles que têm sido 
vexados em sua. propriedade, violentados em sua liber
dade, arra.stados mu1taa vezes ao supplicio , não legs.l, 
mas ao que é exercido por a.quelles ca.valleiros andan
tes d:~. época actual, esses nossos concida.d5.os da cam
-panha oriental de ma.>teira nenhuma podem ser auxi
liados por uma grande esquadra que esteja ancorada. 
no porto de !lfontendéo. 

O nobre deputado pelo Rio-Grande do Snl, cuias 
111Zes respeito, lia de convir comigo que o perigo para 
os nossos concidad:ios está. r.o interior do paiz apenas, 
e que a esquadra ancorada no porto de Montevidéo 
não lhes póde prestar auxilie de qualidade nenhuma. 

Por que razão ha\"Cmos de fazer o sacrificio de levar 
para aquellas p.:magens muitos navios, re-los ancora
dos durante mezes naqv.ella.a aguas perigosas, ende a. 
disciplina se perde, os navios se estragão ••• 

O Sa. JoAQUDl DE MENDONCA.: - PerigoPas são as de 
Sa.nta-ca.tharina, onde o cas"co dos navios se esb:aga. 
com muita fa,cilidade. 

O 811.. J t:SQt:EIII.A : -Estou discutindo eom os dado& 
que tenho ; o nobre deputado depois me responderá.. 

Peço licença a. V. Ex. pa.rn ir reatando o no de mi
nhas considera.çõe~ ; póde .ser que em outn oceasiiio 
sustente o deb:~.te de outra fórma ; por hoje quero ape
nas lançar os fundamentos desta opmião, afim de que o 
nobre deputado com a sua alta. intelligencia e gr&nde 
talento poSI'n trazer-me todos oe argumentos contrarioe 
que me habilitem a dar-lhe outn respo~ta. em fõrma de 
répli<l:l. 

O Imperio faz uma despeza excessiva com a cstsçiic 
no Rio da Prata, "pois que · 118 despeza.s de comedorias 
Ão dobr:Ldas, c o cambio exige uma. differcnça grande 
na passagem dos fundos. Em Santa-Catharina, pel 
coutra.rio, eeonomisa.-se tudo is~. Oa su-stos que este10 
navios devem fazer em paiz esb:angeiro ncii.o na propris. 
pa.tria. Ha, -portanto, uma grandevantagem econ-:.mica. 
Lucr:u-áõ a 1ndustria e o co=crcio naciouaes. 

Além disto, consta-me que o ancoradouro de Santa
Catharin:l \>resta-se muito para o fim que teve em visu 
o nobre mmistro. 

O ancor.'l.douro desde o ponto denominado Arvore
do :~.té á$ C:tcir:ts tem 15 milhas, e eatas 15 milhas 
ttbn de 3 il. 12 braças de profundidade; isto é, a profun· 
didade necessaria para entrarem navios de maior calado 
e para na>egarcm 1i,-remente muitas esquadras. 

O ho:1rado deputado J.lela. província de Santa-Cath:J.
rina, que me esti attendendo, distincto gener:ll da :~.r
madiL, ji alli commandou uma divisão, e teve de sa
hir co:n dez n::tvios bordejando ·com vento fresco e em 
linha. te csqt~ndra, guardadas a.s distancias, e não en
controu o me::.or obstaculo. Estes navios eriio os se
guintes: 

Corveta Dvu~ de Julho, corveta Imperial Marinheiro, 
corveta Berer.ic~, corveta L:abcl, brigue Jfaranhüo, bri
gue lta.pal·ica, brigue-c~cuna l"piranga, brigue-efcuna 
TonelcrJ e deus va:pores de rodas. 

Ora, um porto que tem est:L .:apacidade não de'"e ser 
por n6s apro,·eitado ~ Quando está. colloca.do em Ee
melh:J.:~te posição, tão estrategica, quasi equidist:mte 
entre o Rio de Janeiro e o Rio da Prata, niio seri ntil 
fund:l.r na.q~;.elle porto um arsenal, que ir-.i sendo aug
ment:Ldo, fazendo-se alli um porto Illilitar. assim comC> 
os Francezes tem Cherbourg, Brest e Tonlon '1 

Oa illuatres deputados sabem que é muito mais con· 
veniente crear estes portos militares em luga.res cstrnte
gico•, porém longe das grandes cidlldes commerciaes. 

Reparem os nobres deputados que a França. não tem 
nenhum. porto à.estes em cidades grandes e muito com
merciaes. 

A concc:-.tração de nrsen:les, estaleiros c outras obras 
militares s6 :-.o Rio de Janeiro .; um erro e um perigo. 
Toulo:~ esti afastado de l\ta.rselha; Brest e Cherbonrg
estlio ~obre o oce:mo, mas :úastados das grandes ci
dades. 
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Nós, ere:Lndo em Santa-C:~.th:u-inn um porto militar, 
fa.ri:unos um grande sernçot porque occasiiio virá. ~ 
'J_Ue havemos de neeessit:lr <telie. 

Y em os que na Italia o arsenal de Spezia foi alli fnn
dado p:~.m niio ~-lo em Genova., as~~im como o a.nenal 
na'óa.l. do :mtigo reino da.s Dua.s-Sieiliu.s foi eolloeado 
íóra. de Napoles. Portanto, cu digo que é de grande eon
veniencia cr~-se no porto de Santa-C;~.tharin:t um 
arsenal, onde possão ~er reparados os nossos naVIos de 
"uerr;~o · fortificando-~e ~se port<> para. coostitui-1<> um 
p<>nto de apoio, umll. b3Se de opera<;ões para as noseas 
frotas. 

Se é :facil, como receia o honra.do deputado pela pro
víncia do I~o-Grande do Snl, e o illustre deputado q_ue 
tão lon:;.~o e eloquentcme•te f:tll.ou hoje sobre a. mater1a.1 
haver uma emergencia que poses. obri::?r os navios de 
guerra a. <icsa.!front:lrem os llOSlios eonc1d:uliios por um 
simples :wiso enviado por um '\'"apor de guerra, por um 
paquete, ou me~mo teiegrnphicnmentc, ellcs cliegaráõ 
:1 tempo de prestar o serviço que delles seja reclama.do. 

Por isto j:í. vêm os illustres deputados que nós não 
abandonamos nem os interesses dos cid:tdiios b=ilei
ros que mor.io na Banda-Oriental, nemrt:1moom nban
don:~.mos os interesses n:tciou:Les, que serão protegidos 
por um porto militar; que fie:J.moa com l1S guarnições dos 
n:~.vios bem exercitadas em cruzeiros, c que g:tst:tmos 
no p:Liz as eommas enormes que todas os annos se des
pendião no Rio da Prata. Tsl'1bem os illustres deput:J.dos 

· devem notar que os n:~.vios ancoradoõ etn !IIonte~i
deo correm um gr:~.nde ri5cn. Alli h :~o fre•1uentcmente 
temporaes denominados pampcros ; os navios têm de 
ficar :fundeados com dons e tres ferros, o que lhes c:1.usa 
grandes -prejuizos. No porto de Santa-C>~.tl1arina os na
vios estão mais abri~dos, nüo soffrem nenhum dos es
tragos que soffrcm os ancorados e:n ~Ionte,·iMo. 

Eu tenho consultldo ::1. este respeito a opiniiio dos 
:homens pr(\fession:L'!~, e todos elles cbamiio :Los mari
nheiros iio Rio da Prat!l marinheiros de agua <kcc. Um 
ofilcial muito distincto me dis~c: " Qu:~.ndo nó< vemos 
em um escalcr um marinheiro que não sabe bem re
mar, deecoufi:~.mos logo que esse marinheiro esteve 
estacionado no Rio d:~. Prata.» 

Além disso, os illustres deput:Lclos sabem que a 
grandes questões düo-se n:t c:1.mpanb:L, c nseim é bem 
•isto que os na,·ios ancorados em ~Iontc,·id<io ficão 
impossibilitados de prestar serviços aos nossos coaci
dacEos. 

O ilJaftre deput:Ldo pelo Rio-Grande do Sul q1:ando 
:fallou sobre est:L matcria revelou-nos :1. m:í. vont.'lde 
<laquelles po-.·os platincs em rcbç:io no lmp:!~io. Eu 
fiquei sorprc::.dido, porque, tendo o illustre dcput2.do 
aprescnta:io cst:l opinião, su~tentou ao mc~mo tempo 
n. convcnic-ncb. de reparanncs os nossos n:~.vios !tos es
taleiros de !IIonte,·id.;o c Buenos-Ayrcs, c sobre~ado em 
um àe::.~rninado Tigre. 

Pois nós havemos com o no~~o W.inbeiro :tug"1enta:r 
os e~wle:ros uc ?IIon~evid~v c 1 :ac::os-_-\yr.~s, qn:mdo 
r.ot~cxcs CD!lCe rt!lt" cs r.ossos na.,·ios C!nl ~sube1ccimcn
;os nossc~'? Além disto, os illuôt!"cs deputados so.ibiío 
que oêm ;,Io~tc,·id~o nií.o ho. absoh1tame:.tc estabeleci
mento r.tnc pos~!t mcrccc1· o l1 0!nc Ue :!l"fClW.l rr~u]a.r, 
t-:~:~1t0 q_-..1~ (JS tr~nsr,ortcs 1J~:t7.\lci:·o~ !'!u::::dn pre~i~:io 
l:.c fl1'!:lllp1er rcp~~:-o têzn de subir at~ o Cc~rrito, proxi
:no ·ús 'T~·cs-Boc!ls, o:1tic CÚ3 :fund:in1cs Lons estabcle
cime: i ~ os J~::!.Y:!C~ . 

I'o:t:--..~::!o, j~t. ,-~m o~ ilhu:tres CcFü~:.dos que, cst!lndo 
cs n~v!os colioc:vios em ~Ionte\·ic.J.~o, n:Co pc<lcm alli 
soffrc!" n~m g::~.::des conce:"tos, nc::J. mc!mo qu::.lqucr 
1:ot:L\'"~l rep:t!O. 

Eu entendo que em )!onteviJ~o c i.g-uns ~.Ujacentes 
tlc9~·cn1 estar dot"LS ou trcs l!~Yios com? ::vi!:os, cvm:nis
,:o::~adcs e pro:nptos para o excrcicio con>cnicnte. 

:~.; a.s n ~~~d ~ da esta.~·Jo dc;·c :=c r cn1 Santa.-Cath:-trinn, 
cnde o chefe póde d::r orde:n para cs cruzeiros, 'lUe 
~~ d~,·em estc::~dcr por toda a cost:J. nor~c c snl. 

Além di•so, ba uma o:J.tra ra.zão l'a.r!t se rcmo,.cr "J.. 
estaçüo ue Mo::~te\·id~o, c é :L CO:lsta:J:~ descrç~o dos 
nos;.os marinheiros, que, indo -p:~:~a a tc:ra, L"'lternão-•e 
po: um paíz estrangeiro, e niío podemos obter facil-
mente sua Ca:Etura e extradicção. . 

Todos os homens profissioDaee se têm manif<:stado 
neste sentido. 

M:LS em Sa.nta-Ca.tharina. dizem os illustres depu
t:Ldos que o ancoradouro está longe da cidade. Isto em 
lu;;arde ser um mal é uma grande condição de disci
plina.. O homem do mar não deve ir á. terra. senão por 
excepção; de'\'"e identifi~se com o sen·navío, deve 
a.roa-lo; mas -- mari.nhagem, creada sem amor :1.0 
navio, que qner constantemente estar em terra, é ge
ralm~nte a mais indisciplinada. E' mister estabelecer os 
Cruzeu"OS co:nstantes. 

Ser:!. a.saim nrdua a vida do mar, mas tambem tem 
seWI momento~ de sati:lfa..,ão.. e de gloria. Tem outras 
distincções, c assim nobluse oblige. 

Quando a. esqua.dra de Nelson foi derrot:Lr a esqua
dro. franeeza. e n~:~.nhola em Tmfalgar, havia mais 
de um anno ~ue andava em cruzeiros; foi :í.s Antilhas, 
voltou, e depois venceu completamente, porque tinha 
verd:tdeiros homens do m:~.r. 

Estando a estaçiio collocad.s. em S:~.uta-Ca.tharina.são 
obrigados os navios ~ sahir para. aquem e para. além 
desse ponto ; mas estando em Montevidéo não ha oc
casiiio p:u-a os cruzeiros. 

Uma. estação é uma circumscripção naval ; tem um 
certo limite dentro do qual niio· p6de sahir. Desde 
que um:~. est:Lção exista no Rio da. Pra.t& não p6de o 
chefe, sem violar o preceito de su& instituição, mandar 
um navio para. outros mares. 

Quando se tem ar~menta.do neste 6Clltido, diz-se 
que a Inglaterra, a. França e os Estados-Unidos têm 
estações em m:~.res l~ginquos. Isto import& um argu
mento contraprodueedte. 

Os Francezcs, Inglezes e Nortc-Âmerie:J.nos estabe
lecem estas cst:Lçües em paragens dista.ntes 1,000 e 2,l"(J0 
le!!11li.S da miii-patria, mas determ.inão os mares porqne 
eiT'Ul devem cruzar, conforme o serviço exige e a loca
lidade de qne se trata. 

Os Fr:Lncezes, InglczeR, Norte-Americanos e outros 
povos mandão suas estaçües para. pontos longínquos, de
terminmdo, por exemplo, que uma esquailra venàa para. 
:1. America do Sul, cruzando pelas costas da Republiea. 
Argentina, Republica Oriental, Bra.zil e Guyet:!nas. 

A di~t:mcia da mii.i-patria .! que tolero esse uso, que, 
aliis, a Inglaterra com ~s esquadreu< t:o/antcs quer modi
fic:~.r. 

Porém em todo o caso ha um grande esp:~.ço :1. per
correr, os navios podem est:Lr em cruzeiro const.'l.nte; 
por conseguinte, di-se niío só a possibilidade do cruzeiro 
constante1 como a de est:Lrem promptos para uma cir
cumsta.nct:L qualquer. 

Mas na Enropa :LS estações navaes niio se llchão ::.os 
portos das nações vi.zioh~s ; :1. Franç:~. nüo tem estaçao 
alguma naval na Gr;i-Bret:Lnha; nem est:L a tem na 
Frant;a; a ltalia nrio tem est:Lção n:~.Yal na Hesp:mha, 
nem vice-verm; :1. Grã-Bretanha tem uma. estação :J.a
•·al no Mediterraneo, cuja s6de é em J\Ialt:L, pois está. 
:nui~o longe p:!ra providenciar de repente. Eis-:~.qui o 
~imilc q·,.e uGs ce\·emos procura.r, nós que e~ta:nos sem-
pre :fnllando <la. loglv.terrn.. (Apoiados., _·. 

Kiio devemos ter uma estação naval em !l!onte·.-idéo, 
que não tem rnzão de ser, porque é um :~.cto impolitico 
c pouco p:~.triota; im político, porque v::i lev:t!!t!lr des
Co!lii.:n;~as contr.1. n<Js r:cs nossas Yizinbos; aati-pa
tciot:t, peque Y:J.:nos a!h gastar o ::osso ouro, c:-.1 vez 
:le ;ast:t-lo C!n qualqu~r dos. ?O:scs portos. Tcucs os 
::;oycrnos te:n es:e espectal cuta~do. Dr.r,culp-:::1 os no
:,rcs deputa'! os o <les:~.linhado do meu Ui" curso ... 

O Sn. )lJ:-iiSTno DA !llARI:-iiiA :-Tem íallado :lmito 
bc;.n. (Jluilos apoiados.) 

O Sn. J.::<Qt:t:m.\ : - ... mas is~o <i uma cspc:e uc 
con>ers:J.., antes que u:na discussão nrofuuda. 

Gibraltar é U:1l:J. porsessilo inglc'za estrategic:1.1nente 
collccaüa c::trc o oc~ano .A.tlantico c o ~!editerr-a!leo ; 
mo.s per:;unto : lem\;rou-se o. Grã-Bret:~.nha G.e nôr a11i 
a sétie de sua est:lç-f.o naval 'r Nunca; e porquê~ Por
que Gih:ralt3.-r, cba-vc Jo )íeoliterraneo, domi:t:t:::do as 
columnas de IIercules, não tem reconcavo: o porto 
militar, que é inglez, p tecisa. de pro~cr-se com ::.s Yi
tualh::s fornecidas pela. Hesp:~.nha ; e por isso a In
glaterra entende que deve gastar o seu 'Juro, quanto 
possível, em beneficio proprio, e fez :1. sua estaçii.o na. 
Ilha de Malta; que é toda sua, &inda que conheça que 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 14:59- Página 1 de 21 

Gibraltar é:talvezponto maisestra.tegicodoque aquella. 
ilha. (Apoiados.) 

Se nós podemo& ter os nossos· navios no porto de 
Santa-Catb3.rina, porque os havemos ter em M,..~te
vidéo, dando desenvolvimento: aos estaleiros dos nossos 
vizinhos, ou deix&ndo os nossos navios. apodrecerem 
naquelle ·porto,. onde precisão ficar·incommunicaveis e 
corren!lo gx:a.nde risco durante dows e tres dias, na
quellas grandes tempestades, durante aquelles pampei
ros, em que o m&is que podem fazer os-nossos dignos 
oiiciaes é eonserva.r o navio aobre os ferros para não 
garrar, livrando-o de ir á. costa? Dest'arte o navio se 
estraga. muito. 

Quando se podem abrir ernzeiros entre o Rio de 
Janeiro e o Rio da Prata, devemos sem duvida. fazê-lo, 
pois é a. costa. onde existem temporaes, e navegando o 
marinheiro aprende facilmente. De. Cabo-Frio para o 
Norte não ha propriamente temporaes desfeitos, e sim 
virações mais ou menos fortes. 

O S11.. B.uü.o DA l..&.GtNA : -Muito bem. 
O Sa • .ÂNDIW>E FJGUEJIIA.: - Para. viagem de instruc

ção, a. costa.: do norte é importa.nte. 
O Sa. JUNQUEm.\.:- Os nobres deputados talvez 

recordem-se de um. facto historico que serve para a pre
sente discussão. 

.Santa-Catharina est:í pela Providencia. colloca.da em 
posição que tem de ser por força. arbitra dos destinos 
nava.es da. parte se:ptentrional· deste continente. (Apoia
dos.) E tanto é ass1m que os Inglezes o comprebendê
riio, e no:tratado do Conde de Linhares, tratado pelo 
qual se reduzio a nullidade o commcrcio então luso
brazileiro, se estabelecia a cessão da ilha de Sa.nta
Cathari=, porque a.Ingla.terra comprehendeu a grande 
vantagem estrategiea. daquella ilha.' e se o Conde de 
Linhares naquellã. oecasião, em 1810, niio pôde le
'\"&r por diante o seu proposito, que era servir em tudo 
á. Inglaterra, foi porque nppareceu um pa.triota conse
lheiro, que fez ver a· D. João VI que aquella posiçiio·era. 
de ab;;oluta necessidade para o Braz i!. (Apoiados.) 

Ieto serve para demonstrar que aquelle ponto está 
estudado ha. muito tempo, e reconhecido que se póde 
prestar pcdeitru:nente para a séde da nossa esq=dr:~. 
do sul. 

Quem fnlh por este modo é um deputado do norte, 
sou !-"êpresent:lnte da Bahia. 

UliLI. Yoz: -Do paiz. 
O Sa. J~QUE!lLI.:- !IInis especialmente da nrovin

cia da Bahia; não estou fallando, portanto, por senti
me.:.to de bairrismo; sou levado por scntime:atos geraes 
de grandeza nacional (apoiados); se q-:lizesse advogar 
interesses de campanano, por certo que outra szria a 
minha linguagem, acoroço:~.ndo sómente que na .!3ahia 
deve existir um:~. gr:~.nde estaçiio n:~.val; mus trato de 
uma questão de muito futuro, e temos obrigaç"io des
de j:> de l:l.nç:l.l" os fundameatos delle. 

Y oZEs: -Muito bem. 
O Sn. Ju:o~QUEmA:- Não podemos, talvez em nossos 

di..'1.81 'l"er o porto de Sa.nta-Catharina ber e!(!';"ado a esse 
apogeu a que estiio elevados os grandes portos milit:l.
res do mundo; mas façamos alguma cousa, e o futuro 
1m de revelar a sabedoria dos legisla.dores do Brazil. 

Por isso disse em principio que, se o nobre minis
tro da ma~inha na sua administraçiio não fizesse, como 
aliá.e tem feito, outros beneficios á. a.rmada nacional, 
bastava-lhe este titulo para o reco=endar sem duvida 
á.gratidiio publica (apoiados), porque.entendo que resol
veu muito bem uma grave questão multiplice, que 
muito interessa ao futuro do Brazil. 

O Sa. BAalo DA LAGU:'I" :-Apoiado. 
O Sa. J 1::-iQUEJBA.: -Sr. presidente, tinha muitos 

outros pontos em que. tocar; desejava responder sobre 
varios· outros assumptos ao nobre deputado pelo muni
cipio neutro, que tão brilhantemente falloa nesta ma
teria; mu s eata hora., cinco da tarde, estando a. ca.ma.ra 
fatigada (n.lo aFOiador), eu pergunto a V. Ex. se me é 
licito fa.llar segunda vaz, pedindo a palavra para res
ponder. 

O Sa. PaESJPr.rr~:: - O nobre deputado póde :fallar 
1egund:1. vez ; porém para responder só é permittidG 

quando se pede a pala.vra durante o dis~rso do orador 
a quem se pretende replicar. 

O Sa. Jt:'IQUEJRA: -Eu apenas fiz um proemio. 
O Sa. ML"ils~o DA M.ulJNJLl E OUTROS SENBOilES: -

Fallou muito bem. 
O. Sn. Jtr."iQI:lBJRA :- .••• e reservo-me então para 

tratar deste assumpto e de outros de que fallou o no
bre .depu~o, e que dizem· respeito á. eon~trucção de 
na.Vlos mtxtos e eneouraço1.dos, e á cabotagem, qus.u
do se offereeer oec:J.Sião ~ais apropriada; porta.nto 
sento-me, pedindo desculpa aos nobrea deputados. ' 

VoZEs : - Fallou pedeit&mente bem. 
(Varias Srs; deputados {elicitão o oradcr.) 

A iiscUE&io fica. adia.da. pela hora.. 
Dada a ordein do dis, levant:l.-se a seSEão ás cinco 

horas da tarde. 

·Sessão em. 6 de oJnl11o. 

PRESJDE:'ICI.\. DO Sll. CO:'IDE DE D.\.EPE:'IDY. 

S'llXIL\.II.IO.-Ea:]leditnte. - PeMües a di!leriiJs.- Preten
~· de A. R. Ferreira c eutro.- Pretmçllo· da meaa-da 
irmandade do Stmtis•ime SMramemo da ,;na do Can
guuú.-Pretençilo de D. c. A.. de X. Fagunae..- Pri
'Vilegie a H. C. .Durão.- E!emmto 81MJi!.- Reforma 
do regimento. - Fixação das forças de terra. .llppro
wção. - Pem'lles a dilltrsos. - Gráo de bacharel em 
mathematicas.-&col& de pharmacia.. Obsen:ações à~ 
Sr. Benjamim.- Ordem do dia.- Licença a M. O. 
JI. de Amorim . .Approvação.-Estrada de {erro D. Pe
dro 11. Di8curso do S1·. Antonio Prado. - Fixaçllo da 
força. naval. Discursos dos Sra. ministro respectivo e 
Jlello Mattos · 

Ao meio-dia, feita a chamada., e achando-se presentes 
os Sra. Conde de Baepencly, Portella, Paranhos, Pinto 
Pessoa, Guimarães, Leandro Maciel, Joüo Mendes, 
Fontes, Vicente de Fi~ueiredo, Pinheiro, Pinto Limn, 
Gomes da Silv:~., Camillo Figueiredo. s~lles. Janeen do 
Paço, Coelho Rodri1;ues, Josquim- Pedro, Ferreira. d., 
Veiga, Luiz Carlo,, Siqueira :\Iendcs, Camillo Barreto, 
Souza Reis, :Manoel Clementino, Il!ontci:-o de Castro, 
Co:rroh, Pbto I\!oreira, Cru:: l\Inc!mdo, R:il)O~O d1 C:l
mara, Ferreira Lnge, Mello Rego, B:u·"-o U' A.nndio. 
Barão d:~o Laguría, B::tndeir:~. de I\Iello, F~rreira d~ 
}.g'.:tia:-, .Aznmhuja, Ar:m.:o Góe~. Dio!!;o Velho, B::n::\o 
de ..:\ra(;a~~.r, !-Ier:1clyto G~:":Ç<1,. T·-:!:.:eir:t Junio!"'~ Jcs~ 
C:tl:no", An;.;clo do .Amnml, Ba:-r•:.s Ceara, Jan.Jneir,. 
Dias d:t R1Jch,1, Illenczcs Pmdo, Dit,g'l de Vn.?conêellos, 
Joaquim de J\Iendonç~, Pereira F:unco, Fiel de Car
valho, I\Iello )foraes, Corrêa de O!h·eira, Lima c Silva, 
Barão da Yilb da Barra. Pinto Brar;a, Pinto de Cam
pos, Jeronym'> Penido, Dionysio )larti:l~, Fausto d.· 
Aguiar, T:>ques, Casado, J\Iorcir:J. da Rocl:a, Thcoclor.-. 
da Silva, Barão de Anadi:l e Sobr:.l Pinto, a:.n:c-sc a 
seSEão. 

Comparecem depois de aberl::t a. ses~::o os Srs. Hen
riqueH, Domingucs, Ai!"onso de C:1rvalho, Pederneir::ts·, 
B&hi.a, Candido da Rocha, Carneiro da. Cu:1sa, CandiL 
Murt:l, Card0so de Menezes, Perdis:;iio ::Halheiro, Dunr:~ 
de A.z~Tedo, Gama Cerqueira, F. Beliznrio, Roclrigo 
Siln, Benjamim, Leonel de Alcnc:1.r, Gm,çalves (h 
Sil--ra., Pereira. da. Sih·a, Paul,t Toledo, Araujo Lima, 
Capan~.ma, Antonio Praào, Au~sto de Oliveira, An
drade Fi~~;Ueira, Floriano de Godoy, Mello Jl,I:J.ttos. 
Galvão, P&ulino de Souza., Duque-Estrada Teixeira. " 
J. de Alencar. 

F.a.ltão com p:lrticipnçiio os Srs. Aur(!liano de Cs.rv~
lho, Alencar Araripe, Assis Rocha, Au~sto ChaYe$. 
Bittencourt, Bo~~s Monteiro, Candido Toneg, Cicer0 
Dantas, Costa rinto, Evangelista Lobato, Fernande.;; 
Vieira., Ferreim Vi:mna, Nebms, Rosa e Silva N'nne~: 
e sem elia os Srs. Almeida Pereira, Canedo, Gomes d,. 
Castro, Leal de Menezes, Moraes Silva e Simões Lopes. 

Lê-se e ~pproY:~.->e a act:l da ::tnt~cedente. 
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O Sa. 1• SECJU:TAIUII d& centa. do seguinte 

Um officio do ministerio do imperio1 transmittindo o 
da. pre!idencia da pro'\'"incia do Espinto-Santo e mais 
documentos, nos quaes !Uscita-se duvida sobre a consti
tucionalidade nos impostos esta.belacidos nos §~ 12, 13 
e 14 do art. 1• da. le1 do or.;-a.mento l?rovincial vigente. 
-A.' commiaeio de aseeml.lé11s provmciaes. 

Outro do ministerio da fazenda., deYolvendo, em res
posta, o requerimento do tenente-coronel Bento José 
Fernandes, pedindo a restituição da quantia. C.e 86S, qne 
,Da. recebedoria. se lhe cobrou. pela. decima. relativa. aos 
exercicios de 1867 a 1868 e 1868 a 1869 da. C3.il3. de sua. 

propriedade, sita. á rua da. Boa.-Vista da Lagôa de Frei
tas n. 24, e enviando a. cópia. da informação que a. seme
lhante respeito prestou a. directoria. gera.l das rend:lS 
publicas.- A quem fez a requisição. 

Outro do 1• secretario do senado, participando tir 
constada ao mesmo senado que forão sanccionad!l.S va
rias resoluções da. assembléa geral sobre concessões de 
pensões.-Inteirada. 

Cinco do mesmo secretario, participando que o senado 
a.doptou, e Yai dirigir :l. sane~ imperial, as resolnt;ões 
a.pptovando nrias penaões e a.utorisando o goTerno para 
mandar matricular diversos estudantes.-lilteira.da.. 

Um requerimento do conselheiro Antonio Pereira 
Rebouças, procurador de :r.Ianoel José Teixeira Bar
bosa, pedirido a decretação de fandos para pagamento 
do que a. fazenda nacional deve a seu constituinte.-A' 
commissão de orçamento. 

Oatro de Daarte Pereira. da Ponte Ribeiro, thesoa
:reiro da substituição do papel-moeda., pedindo uma 
gratifica.ção para occorrer a. quebras ou flllta.s. - A.' 
c Jmmissão de fazenda. 

PE:ISÕES A DIVERSOS. 

Lê-se, julga-se objeeto de deliberação, e vai a impri
mit para entrar na ordem dos trabalhos, o projecto 
eori:. que conclue o seguinte parecer: 

" A' commissão de pensões e ordenados foi presente 
as cópias dos decretos de 28 de Junho do corrente 
anuo concedendo pensões; tendo examinado as referi
das cópias e os documentos que as acompnnh:J.ri!o, é 
de parecer que ec a.dopte o eegui::tte projecto : 

" .A assembléa geral resolve: 
« .Art. 1.• Ficão approYadas a.s seguintes pensões 

concedidas por decretos de 28 de Junho de 1871. 
« ~ l.•Pensliomensalde 4'2S, igualao soldo da. :tJatente 

de 2• tenente da armada., a D. Carolina Francisca de Sá. 
Godinho, mãi do 2• tenente da. armada .Affonso de Al
:::leida Godinho, fallecido em cousequencia de molestia 
&dquirida. na ca.mpanba do Paragaa.y. 

" § 2.• Pensões annnaes: de 1 :OOOS a D. )Iaria 
Lucia. de Oliveira. Pilla.r e )lello, viuva do coro::1el ho
::lorario do exercito AntoEio de )lello e Albuq_uerque, 
!nllecido em eonsequencia de molestia.s adquiridas em 
campanha; de 1:2UOS a. D. Isabel Nunes Belfor: Vieira., 
viuva. do senador do Imperio conselheiro Joiio Pedro 
Dias Vieira. ; de igual qna::tti:r á Condessa da Boa
Vista., viuva. do senu.dor . do lmperio Conde da Boa.
Vista; e a D. Helena Carolina. Carneiro de Campos de 
:!?aula. e Albnquerq.ue, vim.·a. do 5ena.dor do Imperio 
gonselheiro Francl8co de Paula de _o\lmeida e Albu
querque. 

" .Art. 3.• Estas pensões se:ão pa,<ras da data dos 
::respectivos decretos. 

" Art. 4.• S:io revogadas as disposições em con
tl'ario. 

" Sala. das commissões, em 6 de Julho de 1871.
Cameiro da Cunh.a.-C. Recha.» 

Lêm-se, e são a.pprova.dos se:n debate, os se~uintes 
pareoeres: 

~RETE!'IÇÃ:O DE .A.. a. FERUm&. E OUTRO. 

A' commiseão de policia forão presentes os reque
rimentos de Antonio Rodrigues Ferreira. e Guilherme 
Briggs, pedindo serem nomeados gaardaa de galerias 
da. ca.mara dos Srs. deputàdos; entendendo a mesma. 
commissiio que não Pxiste v~a alguma àe guarda de 
galerias, é de parecer que se mdefira os ditos requeri
mentos. 

"Sala das commissõcs, em 6 de .Julho de 1871.
Conde de Baependy, l?residente.-Jooquim Pires Machado 
Portella., 1• secretario. -1. M. da S. Paranhlll, 2° se
cretario -Francisco Pinto Pessoa, 3• secretario. -.lla-
1101ll Pereira Guimarães, 4• secretarie. » 

PRETEISCÃO DA Ml!SA. DA m!IL\.!'ID.\DE DO SA.NTISSDIO SACIIA.• 
• XENTO :DA VlLLA. DO CANGUSSV. 

« A colllillissão de fazenda. é de parecer CJ,.Ue se remetta. 
a.o governo a representação da. mesa administrativa da. 
irmandade conjuncta do Santissimo Sacramento e Xossa. 
Senhora da CoJOceição da Villa do Ca.ngussú, provincia 
do Rio-Grande do Sul, pedindo licença para possuir bens 
de raiz, visto como ao governo compete deferi-la. 

« Sala d:lll commissões, 6 de Julho de 1811.-Pereira 
da Silva..-Cardoso de Menezes. » 

PRETEN!;ÃO DE D. C. A. DE X. FAGtn'o'DES. 

« A commissü.o de marinha e guerra, a cujo conhe
cimento foi eubmettido o requerimento de D. Clara An
gelica de X:~.vier Fagundes, pedindo ser dispensada. do 
desconto que se lhe faz no seu meio soldo; e õem assim 
a. restituição do que já. tem pago, requer que pelos ca
naes competentes se peçiío informações a.o gonruo 
!cerca de tiemelhante pretenção. 

« Sala. das .:o=issões, 6 de Julho de 1871.-BarZi:o 
da Laguna.-Mello l/ego.» · 

Pl\IVILEGlO A B. C. DualO. 

Lê-se, e vai a imprimir para. ser tomado em consi
deraçü.o quando se tratar do p:oojecto, o seguinte pa
recer: 

".A commissão de :fazenda. é de pareeer 11ue se sub
metta á. discussão o projecto dP.ste anno, asstgnado ~o 
Sr. deputado Joaquim de Mendonça., ácerca do pnvi
legio concedido a E1gino Corrêa 'D~o. 

" Sala das eomm1ssões, 6 àe Julho de 1871.-Pe
reira. lia Silo:a.-Cardoso de Mene=u. » 

ELE!IIE!Io"TO SERVIL. 

Ltl-!e, e é approvado sem debate, o seguinte reque
rinlento: 

« Requ~iro: 1•, que se requisite com u:rgencia. do 
governo exemplares do folheto impresso em 1868, de
nominado Trabalho sobre a extincção da. escrav:~.tura 
no Brazil (projecto& e trabalhos do conselho de esta
do em 1867 sobre a. materia), em numero sufficiente 
para ser distribaido pelos membros desta. augusta ca-
mara. ' 

« 2•, que com nrgeo.cia se faça imprimir, para ser 
do mesmo modo distribnido, os trab8lhos do mesmo 
conselho de estado sobre o referido assumpto em 1868, 
aue vierão por cópia. ultimamente. 
- " Sala. das sessões, 6 de Julho de 1871.-A. M. Per
digão Malheiro. ~ 

REFORMA DO aEGIXEliTO. 

Yem á. mesa, e v~ á eommi1!8ão de policia, a se
guinte indicação : 

« Iadico que a co:mmissão de policia interpenlla o 
seu parecer : 

« 1.• Sobre a conveniencia. de serem mantidas simul
taneamente as disposições do art. 66 (a respeito w re
presentações) e a. do a.rt. 172 do regimento, ou sup
prilllida ~ della.s. 
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2. • Sobre a conveuiencia. de 8e1" guardada na discna· 
!li.o daa materia.s l!llb•ettidaa á. eon.eid~ da easa a. 
prioridade daquellaa que primeiro ti...erem sido meneio
nadas pelo presidente na. ordem do dia respectivo-

. «Sala da& aesaões, 6 de Julho de 1&71. -.A. Coelho 
llodripu. • . 

Fl:UÇÃO DAS FOBÇAS DE TE&BA. 

I.ê~se, é dia~nea.da. da. i.mpre&são a. requerimento do 
Sr. 1• aeereta.rio, entra. em diseualiio, e é appronda 
sem d.h&te, a reda~o relativa. á. fixação da.a fo~ 
te te!= par& o anno fula.nceiro de 1872. a 1173. 

Lêtn-se; e Tão ; imprimir · p&ra entrar na. ordem dos 
trabalhos, as seguintes red&Cfões: 

PENSÕES A DI'I'EiliOS. 

« A assemblé&iera.l resolve: 
" Art. 1. • São approvadas a.s seg10intes pensões, con

cedidas ~r decretos de a de Junho de 1871 : 
• t\ 1. • De 60S men~s a D. Emiliar!a d3 Rocha. Fra

~oso e D. Jeauina. da. Rocha. ~so, irmãs do capitão 
'âo estado-maior de 1• classe Lucas da Rocha Fragoso, 
fallecido no exercito em opc:ra.ções na. republiea. do Pa
raguay, sendo ella. repartidamente e eq,uivalente a.o 
soldo d&quella patente. 

« ~ 2.• De 30S meusaes a. Gracind& Pereira d3 Por
ciuncula, e de igual qu:mtia, repartidamente, a Ame
lia de Argollo Queiro:t, Francisc.a. de Argollo Queiroz 
e Maria. Benedicta de .Argollo Queiroz, mãi e irmãs do 
capitão de volunta.rios da. patria Paulo Argollo de 
Queiroz, morto em combate, 

« ~ 3.• De 3378100 ao nl!eres honora.rio do exer
cito Vu:gilio Alfredo das Neves para. que com o soldo 
de 9~5900, que percebe como 2• sargento reformado, 
prefaça a quantia de 432S annuaes, sendo o total equi
v&lente ao soldo daquella patente, em con5equencia. de 
ter-se in\-ali.dado tl!L combate. 

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

« Art. 3.• São revogadas as disposiçues em contrario. 
ft Sala. das commissões, em 6 de Julho de 1871.

Â- Coelho Rodriguu--Jo1é Calmon--Bettit~mim_ » 

GUO .E ll.lC'IU.UL Ell XA.TBEIIUTICAS. 

• A assemblé& gual resolve : 
« Art- L• E' o goTerno a.utorisa.do para =~dar ad

mittir o tenente-coronel Floriano Vieira Peixoto a 
fazer o exame de mineralogia., afim de que .POSia obter 
o grio de bacharel em scieucia.a mathemz.ticolll e phy
tticas. · 

,, Art_ 2. • São revogadas as disposições em CO!Itrario, 
«Sala das commissões, em 6 de Julho de 1871.

.A. Coelho l!oclriguu.-J081Í Calmon.-Benia.mim.» 
O Sa. TEIXEilU Jc:uoa:-Sr. presidente, :lei hontem 

a.pprondo em~• discllS5ão o projecto relativo :.i. isenção 
de penhoras e arestos para as pensties do monte-pio 
geral estabelecido nesta côrte; e attenta a notoria con
venieccia desse faTor, eu pec;:o a esta aug:ut& cama.ra 
que 16 digne dispensar o 1nteraticio marcado pelo re
gimuto, p:~.ra. que esse projecto seja dade para. ordem 
do dia de amanhã. (.ApoiAdo,.) 

Consultada. a e&lnar&, appron. a dilpe5sa pedida.. 

ESGOLA DE. PBAJiliiA.QA. 

6 Sa. EE!U.L'Ilnl requer urgencia para apresentar dons 
projeoto1 de lei. -

Con&ultada a cama.ra, resoln pela affi.=tiva. 
O Sr. UGnjaUJ.l:l:n:-Se~do os e!tyloe da. 

camara, :farei um& concisa expoeic;ão ie moti-..os des 
dou• projettoa que Tell ter a bonra de 511jeita.r á. sn a 
deliberação. Dij o primeiro: (U-) 

Logo após a vab1iea9âo do aete addicional a al<
Mmbl~ provinct&l de llinas, ampliando a. l!llll intelli
gen~· 11.0. seatide de ie!Ceat:ralisa.r alguns se~ços 
adnànutrativos,- oreou ama aeol11 ce pharmacta na 

To110 m 

cidade ~e Onro-Pret.- Ett& a dna.s oa.tru impor-. 
ta.ates le1.1 Totad&a por aquell& &SHmbléa. forie rea
~i~d:l.! pela lei d& interpre~fão· Tem, pois, a pre
'Ylllf~& -a:-naa •scola ~· plaaimacta, • ereau P.Or uma lei 
proTmcial e garantiQa.. por uma let .Pro'Yincial. 

Era natural e .onforme á. boa razao qua os alnmnos 
approvadoe na. escolA 4-e Ouro-Preto pudessem exerc8." 
a aua p_rolüaão e~ q~uer lugar ~o Im}Jerio • .As eir
c~rtpçooa territorJAeS te um p&lZ, eollretudo u di
naas 1~tornu, ~m o!fensa. a? bom senso, I!ão podem 
produztr o e!fe1«1 de dar ou tir&r conheoil'llelltoa scie•
tüicos aos que os têm adquirido á euaw. de vigilia.a e 
looubrações- (Apoiade.-) Pois bem, o al11IIlllo &ppro
va.do na escola: de pliarmacia de Ouro-Prete pelo 
aimplois facto de atraveeear o Rio Parahyba, nos PoBio& 
em q_ue elle divide a pra,ineia. de Mmaa da. do Rio de 
J~e=, e~uece tudo q_uanto aprendeu, perde as ha
bilitaçfies, nao póde m.a.11 exercer a. sua proli.ssio. Seu 
titulot concedido em virtude de uma lei proTincia1, 
garanti~ _por uma lei geral, & da iate»pret&ç-:i<l do 
a.cto add1C1onal, torna-se um papel aujo. 

O Sa- Jod: CALliOM dá. um aparte-
O Sa. BEliJA-'Ulll: - O abaurdo de tal systema. dà

~nsa. co=entarioa. E' necessa.rio altera-lo, revoga-lo. 
Que inconveniente ha. em que os pbarmaceuticoa ap
provndos pela escola de Onro-Preto ~ozem dos mesmos 
favores que os da escola da eôrte ou Bahia? . 

O outro projeoto tem intima. ligação com este, é, 
por.tm, mais lato, consulta os intereesaa de todaa aa 
proTincias. 

Sepd? as leis vigentes, para que qualquer cidadão 
poaea a.brtr botica deve ter um titulo de habilitação. 
E' uma g&r:'Jltia de vida, que todas as convenienciu 
de uma socteda.de b~D?- organis.a.d:~. acoaselh.'\o ; é; uma 
tutela. nat-.mü e legJtim& que o governo da sociedade 
eJ.:erce sem applauso da razão. Em falta de profi&aio
naes, e nos logares onde não existe111 estabelecimento• 
daquella ordem, o ministro do imperio cencede licenc;:a 
a qualquer cidadão, que motG mais ou menGa 
~doneo, para abrir botiea. · 

!e, por exemplo, um habitante o ma.is longinquo u
rabalde de Goyaz ou Ma.to-Gros o q,uizer abrir UinA bo
tica, este.beiecimento de primeira necessidade, onde a. 
hnma.nids.de enferma. vai proeura.r remedioa a. ep 
males, terá. de caminhar trezentas leguas ! {Trocllli.i-&e 
dÍVtf'BOI ClpllrU&.) t· 

U.wA V e.z: -E que difficuldade para obte:r-se a li
ceaça! 

O Sll. BE;,J.um~:-A centmlisaçiio que opprime· e es-
maga. as provinciaa precisa ser quebrada noe ~a.riadoa 
ra.mros da administraçlio. (Ap·,iados.) Aa provinciu tiio 
podem caminhar com semelhante regimen. Pequeno~ 
serviço~;, que são, porém, a alma daa populações do in
terior, correm pelo poder central, sem~re propeJ:Jo a. 
&diar, protelar i:ieeisões, ou pela neeessuiade da. coD
eulta, eu pela. enormidade do expediente • 

Os m!Xlestos projectos que olfereço :í. consideração da. 
ca.mara., esclarecidos pelos debates, corrigidos pelas 
commiasões, preenehenw as lacUD&& que aea.bo de ;os
eignala.r. 

·Espero, pois, que sejão julg\\dos objecto de delibe!"a.
ção, e remettidos ás respectivas comm.issõea. 

Lêm-se, julg5o-ae objeeto de deliberação, e ~ão is 
oom.missões de inatruoçiio ·publica o t•, e S&a.de p~bli
ca. o 2•, os ser;uintea projectoa : 

" A assembléa geral resolYe: 
" Art. 1.• Oa alumnoa appreTados :aa. escola de J:b:!.r

maeia de Onro-Preto poderão exercer a aua profissão 
em todo o Imperio. 

a: Art. 2. • Revogio-se as disposiçõe& em contrario. 
.. Sala das l!e!!sõea, 6 de Jullio de 1871.- Bmjc:.rnim 

Roàrigue8 Per~Nt. » 

• A -emblé• ge-ral resolve : 
• .Art- L• Os presidentes de proTincia. poderio ()().n

eeder licença. para. abrir-se boticas nos casot e pela 
f6rma. por que faz actnalmente o ministro do im~rie. 

.. Art. 2.• ReTogio-se as disposições em contrario. 
• Sala das sei8Õe8, 6 de Jullio de 1871. - /Jenjomim 

IlodrigtUI J>e~ÍN- » 

6 



Câmara dos Deputados - Impresso em 23/01/2015 14:59- Página 4 de 21 

42 SESSAO EM 6 DE JULHO: DE 18'71. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

LICE!'IÇ4 .A. 111. o. 111. DE ~OilDI. 

Co::1t.inú& a 3a di.seuuão do projecto que autorisa 
o 80ftrlle para CODcedar mait 1Uil anno de licença, 
c.m os o eeua~cimentos, ao ckefe de~ da alfán
de~. da Bahia., Manoel" Odorico Mendes de Amorim, 
para tratar u sua saude na Europa, com 48 emendas 
apoi!l.das. 

Ve121 mais á meea, aiiolidas, apoiadas, e entrãocon
junctamente e121 discws8o1 as seguintes emenda&: 

« Offerecem011 como emendas o~ seguintes projectos: 
-Siqueira Mendu.-Fa.ulto ~ .Agviar.-..4.. Pinheiro. 

cr E' -o goTerno autoriaado a conceder 'lUD a:nno de 
licença, com tedos os vencimentos, ao 1o escripturario 
cia alfandega do Pará, Camerino Facundo de Caatro 
Menezes, para tra.tar de 6ua aaude onde lhe convier. » 

a E' o governo autorisado a. conceder um anuo d • 
lieen\'& com todos ca vencimentos, ao 2o conferente d& 
aliande~a.do Par:!., Joaquim Ms.rceUino Rosa, pa.n. tra
tar de aua. saude onde lhe convier.» 

Ningnem pedindo a. palavra., e pondo-se a votos o 
projecto, é :~.pprovado com todas as emenda&; e sendo 
&doptado, VIU á. colllll:lissão de redacçli:>. 

ESDAD.l. DE FEilllO D. PEDII.O II. 

E11trão englobadamente em disc11ssão, a requeri
mento do Sr. Luiz Carlos e appronção da. camara, 
as segnintes emendu feitas e approvadas pelo seaad.o 
i proposta do governo reduzida a projeeto d.e lei pela 
c:amara dos deputados, a.utorisando o governo para 
contrahir o emprestimo de 35,000,000S desti.Mdo a 
eo_mpletar as l.inW da eJtr~da de :ferro D. Pedro II. 

« Os arts. 1 •, 2• e 3• do projecto sejão snbstituidos 
pelos seguintes: 

« Art. 1.• E' aberto ao governo um credito de 
20,000,000S para completar a 4• secção da estr:ida. de 
:ferro D . Pedro II, e prolongar a mesma estrada 
até a Lagôa-Dourada, na província de Minas-Gcr:~.~. 
~" Art. 2. • O go•erno fi.cn. ta-rabem autorisa.do "?ara: 

• n § l. • Contratar com as companhias das estr:uias de 
ferro do Recife a S. Francisco, da Bahia ao J oazeiro, 
e de S. Paulo, o re~gate das mesmas estradas por 
titulas d:1 di'l"ida pubhca, comtanto que o dispendio 
:~.n::n&l com os respecti'I"OB j11ros e amortização não 
ex:ceda a importancia da. garantia. concedida a cada 
uma. das ditas companhias. 

u § 2.• Prolongar por secções as estradas de ferro 
mencionadas no pa.ragra.pho a.ntecedente, segundo o 
traço que f6r julgado mais conveniente por estudos a que 
ae proceder:l., desde já, podendo despender aunualmente 
em cada uma della.s a quantia de 3,000:000SOOO. 

"§ 3. 0 Mandar verificar e 0<)3lpletar os est11dos feitos 
de um:~. linha ferre:~. que ligue os pontos nal"eg&veis do 
alto a.o baixo S. Francisco; e mandar estudar o 5yste
m:.. completo de l"ia.çio, e levant:l.r a cart& itineraria 
do imperio, applicando ps.ra este fim no primeiro :mno 
a.té a quantia. d.e 200:000SOOO. 

"Art. 3. • O governo fica autoriaado a deduzir do pro-
. du~to do emprestimo eontrahido ultimamente em Londres 

a somma de 20,000:0008 para. &a despezas de que trata 
o art. 1•, e a fazer qua.esquer operações de eredito para 
as despeas de que trata o art. 2•, qua.ndo sejão insuffi
cientes os :fundos consignados nas leis do orçamento. 

cPa.ço do senado, em 1 de J•lhode 187t.-Vucon<!le<k 
.H•IIOU, preaidente.-Fredn'ico tk Almeida e Albuquerque, 
1• .eecratario.-Josi _.rtina 64 Cru: J•bim, 2• secre
tano. , 

O Sr. Antonio Prado:- Sr. presidente, 
não desej&va iniciar a. di!cnstrio desta proposta do go
vemo, ·~ora~:ni,ualquer outro a collocaria em uma &1-
tura Dll.lS - . da import.ancia do asaumpto de que 
se trata. (.Nilo apoia.dor .) 
En~:mto, pa.r&_ aati.sfazer a uma es~e de com

promisao que tome1 em uma das lle8&Õea passadas, de 

moetrar a in~ibilidalle do ple.11et cio gooretn6q_uan
to ao resgate da& nosaaa eatrad&a-de1err0, e jantamen
te para pedir alguna eeclaecimentos ao hoerado Sr. 
ministro ds ~cultura, sobre varias po11toe·d.eeta> pro
posta, me a1nmei. a :pedir a.~ ab11S&Ddo mais 
esta vez ~ a.ttenção aa caaa. (Muito. nM a~} • 

Sr. pres1dente1 e.ota :tJroposta do governo nos di mau; 
uma prova da ooiúr.ldi.cçio q-r.e existe entre as pala
vras e .o~ act?s do _gabinete de 7 de M~o. 

O mmu;terio, nao só por algu.ns do& seus orgiios, 
eomo por varios mernbroa da maioria. ceata. caa&, tem 
d.ecl&rido que elle niio se propõe a outrJ. oouaa mais 
do que á continuação das idéu, vistas e aapiraçõe~ ~o 
gabmete de 16 de Julho. 

E comprehend.o, senhores, esta lingua~em do governo 
e d~ seua amigos, porque é necésea.rio JUStificar o pro
cedimento desta camara, apoiando o miniaterio de 7 
de ll!arço, cujas jdéa.s e vistas parecem-me contrarias 
ás ~o gabinete de 16 de JulhO, que teve o mesmo 
a.poto. 

Ma.s, senhores, como disae, os aetoa do governo actual 
se iacumbem de mostrar a diversidade àa.s vistaa entre 
os ~oua gabinetes, e a proposta que se acha em di8cussão 
é diuo uma prova eVldente e cabal. 

Não posso) porque m'o inhibe o regimento, moatrar 
esta contradioçio em rela.çào á magna questão do es
tado servil, nem em relação á reforma judiciaria. •• 

O Sa. PEUIIIA DA SILVA. : - E ~ reforma eleitoral. 

O Sa. A.!ITOliiO Puno:- .••• nem em relação á. re
forma eleitoral~_ como diz muite bem o nobre deputado 
'!)elo Rio de Janeiro ; devo, porta::tto, limitar-me :í. 
il.emonstra.çã& desta minha asserção unicamente a res
peito do projecto em d.isell!l!ão, no qual se manifeata o 
proJ?Oaito do governo de contrariar todos o& actoa do 
minlaterio de 16 de Julho. 

Senhores, no anno ps.ssa.do, o miniaterio de 16 de 
Julho, pelo orgão muito autorisado do Sr. ex-ministro 
da. agricultura. (apoiodo3) apresentou a esta eamara 
uma. proposta, na. qual pe& :r.utoris:tção para contrahir 
um emJ:lrestimo, interno on externo, na importancia de 
35,000:000S, afim de prolon~r-se a estrada de ferro 
D. Pedro li até o Rio das "Velhas, na provincia de 
Minas. 

Y. Ex. deve estar lembrado da discussão caloro
sa e l'lnga que aqui houve em re~io a essa pro
posta. 

De um lado, dizião os impugna.dares da. proposta do 
gol"erno, que ella. havia sido apresentada ao corpo le
gislativo sem ba•e i que o governo não dispunha de es
tudos e esclarecimeotos technicos indispensaveis pa.ra 
determinar-se o prolongamento da estrada de ferro, e, 
ipso facto , a importancia da despeza necessari& p~r& 
se realiur esse prolon~a.mento. 

Do outro lado , diz1ão o !;')Vemo e os seus amigos 
defensores da proposta, que existião os estudos neces
s&rios i que o governo dispunha. dos conhecimentos 
technicos indispeusaveis , não só para determina.r-!e o 
prolongamento da estrada á.s margens do Rio cbs Ye
lbas, como tambem para marcar a quantia neceaaaria. 
ps.n. efi'ectuar-se esee prolongamento. 

Foi, senhores, na fé das palavras do gabinete de 1G 
de Julho, pelo orgão muito competente do honrado 
Sr. ministro da agricultla'a d&quelle ga.bincte, que a 
e:~.mara dos Srs. deputados votou a proposta do 
gol"erno. 

Não era po•h·el que esta camara approvasse uma. 
proposta desta natureza sem ter em vista estudos 
preliminares, q11e sio indispe11saveis para a aceita';'ão 
de qualquer medida. sobre tal materi&, estudos que 
:forão mesmo presentes á eam.ara. 

O SR. PEIU:IRA. DA SILvA: -Apoiado. 
O S11.. Â.l\"TO!'IJO Pll.l.no:-Ao minieterio de 16 de 

Julho suocedeu na scena. ~enw o mi.aiáerio de 
7 de Março. O honrado :Sr. lllÍlli*o da agricaltura, 
do ministerio de 7 de Ms.r~, tratou lo~ de :pro1n0ver 
no senado a diseussic dessa proposta do gat>i.Deu de 
16 de Julho. 

lias, senhores, . para que fosse ad~bda., uve de 
passar por tllil.a. notanl transformaçao. O governo 
aprestOu-se, apenas pGata. em discussão, em apNMUtar 
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- emenda, não só reànzindo o emprestijllo, de 35 a 
zo,oOO:OOOS, como tam~limitando·o·prolongamento 
da estrada.'ao ponto da Lagaa.-DOliDid&. 

Parece-me, senhores, e permitta--.me toda a. :fran
queza, que·esta. mutilação da.. proposta do ministerio 
de 16 de Julho, •se niio foi determinada. exclusiva.
mcnte ·pelo· desejo de •t:oritrariar as vistas daquelle mi
nisterio, foi aco!t!elha.da. -pelo intuito de obter, 1lem 
difficuldades, o apoio dos illustres senadores das p~o
vincias da. Bahia. e Pernambuco, os quaes olbavio com 
alguma. deroonfiança. para. o projecto primitivo, por 
supporem-no prejudicial ás aspirações muito legi;imas 
ue suas provincias ao prolongamento das suas estradas 
de ferro. 

Foi a~sim que o Sr. presidente do conselho pôz de 
lado o. questüo da preferencia para. o prolou!!'llmento ao 
Rio S. Fr:mcisco, entre as estradas de ferro B. Pedro n, 
Bahia e Pernambuco, no que o ministerio deu uma prova 
de sua fraqueza, pois mel parece que essa preferencia 
devia ser resolvida desde Já, enunciando-se o governo 
com toda a franqueza. Estabelecida a quest.=io da pre
ferencin, esta não podia deixnr de ser dada á estrada de 
ferro D. Pedro II. 

Não só es~a Jlreferencia devia ser dada á estrada de 
ferro D. Pedro li~ porque é uma estrada da propriedade 
do Estado, e dirigJ.da pela administraçi'io publica, como 
tambem porque me parece completamente inexequ' <el 
o prolongamento das estradas de ferro da Bahia e ' er
nambuco, em vista da dependencia do seu resgat• , na 
opinião .. do nobre ministro, e dos contratos existentes 
com essas companhias. 

Na emen~ substitutiva. do senado se estabelece, e é 
o que Pe de':uz das declarações do Sr. miniEtro da 
agricultura naquell& camam, que o .prolonga.m~nto das 
estradas de ferro da Bahia, Pernambuco e ;:,. Paulo 
dependerá do resgate dellM; mM, estudando-se a questão 
do rePgctte dessas estradas de ferro, vê-se que elle não 
se effectuará com as condições estabelecidas na emend.1, 
que se discute. 

O governo não ofl'erece ás companhias que possuem e 
administrão essas estradas um rendimento maior do 
que aquelle que ellas têm seguro, por espaço de 90 :mnos, 
pela gar:1ntia do Estado. 

Ora, senhores, se é exacto o que se diz no senado em 
relação i estrada de ferro da Bahia; que nas margens do 
S. Francisco e:cist~ o verdndeiro Eldorado; se os ele
mentos de prMperid!tde existentes nas margens desse 
rio são taes como descreveu um honrado senador, na 
sua phrase eloquente e elegante, me parece senhores, que 
:. companhia. da C>trada. de ferro da Bahia., por modo 
algum quererá fazer com o governo contrato de res
!:!;ate, que niío lhe !J<oporcionari uma renda maior de 
7 %, " qual j:i. de;fruc'.a, independente de prolonga
mento, p~la garanti:1 do E~ta.<lo, c 'lne scri muito 
m' ior, continu~da a estrada até aquelle rio. 

f'luanto :i. est.-adadePernambuco, consta do rehtorio 
ilo .:onr~do Sr. miai·t•o d:t agl'icultura, como nos de 
,::~nc; :!nteces:.or~s, que Cf~a. e::~rad3. de fcrrl conta. el~
mento• de p::-osp~ri-1:-:de, e t~rn datlo, se não um rendi
mc:ltO igu:1l a. ~etc .ror ceato, ::1.0 mc:1os 1~1nito a.pprox.i
n13.do de:o:s::t. qna·1t1::.. 

Or~1, o govC'r.:o 'lu~ te1n cstal,.c,o ·~ão prolll~rl:~rncnte 
:1. C":1I::si.!O t.l.~ r•"'Í "-l"lll:l so.::i:ll, CO!ll :!. t1U3.l J!1"011H:ttc fc
}icita.r este p<;-..iz : c:tne, pe!1J or:;·~o tla. com:~·!i::s:lo espe-

~ir~\d,<~~~~s ~~~:~~~~c~~~.1~~;~~-aa ti~uÍd~~i~~~~~t;~ ~;o;,;c~= 
~~:;~,n~ ·~:;~rhf)~ao 0e; t\~~';o ai<:~l:{i~~·' c~;~~~ er";:,"::;,~"~~~ 

f~~~;~~io',~~~~~~~!/~::~~I~;~~~ii~~~~tit~~J~:~,~~J~~~ 
:pL~ a 'comp2.nl~i:1. <.ie~!-':1. estrads., êm vistn. de U!n faturo 
lciQ prvspcro e <c·luctor, queira tro.:a-lo por uma rcn:la 
<:OJ11p!lrativ;:r.1~nte i:1Figai1icante. 

Ora, se a,i!!l é, e >C o ho~r:ttlo s~. ministro da agri
cultura tornou o p:·o!ongnmento das cetrndas de feuo 
do p:üz depen<iente de seu resgate, est:í. visto que não 
devia o governo hesitar um ~ó momento em decidir-Fe 
pelo prolo1:gamento d:1. estrada de ferro D. Pedro li, 
pois que pa•-a elle não necessitava entender-se com 

qua.lquer companhia., e nem torna.-lo dependente de 
qualquer acconlo, aliás de ~da:vidoso. 

Me parece, portanto, que o,govern,o devia s~r.franco, 
dizendo ao senado que as suas vistas enio unicamente 
o prolongamento d:i estrada de ferro D. Pedro n. 

E, senhores não se _pense, exprimindo-me por este 
modo, que tenho em vista, por gttalquer maneira., con
trariar a aspiração muito legítima. das pro>incias da 
~ahia e Pernambuco de leva.rem ás margens dos, Fra.n
ctsco as suas estradas de ferro ; desejei apenas mostrar 
as vistas do governo, prudentemente disfarçadns com a. 
promessa do prolongamento das outras estradas de ferro 
do paiz. • 

Posta, porém, de lado esta questão, convem liquidar 
a cs.mara, com o honrado Sr. ministro da. agricUltura., 
um ponto que me parece de to ia a importanci&. 

Como disse .n? principio . das minhas observações o 
honrado ex-mmtstro da &gncultura., membro do gabi
nete de 16 de Julho, declarou nesta amara que aquelle 
governo dispunha. dos dados necessarios pnra. o prolon
gamento da: estrada de ferro D. Pedro II, até as mar
gens do Rio das V elhu. Foi na fé das palavras desse 
honrado ministro, e'pclas,in.fox:nações que vierão a esta 
caEa, que votá.mos aquelle proJeCto. Ora, o actual Sr. 
ministro da agricultura disse muito francamente no 
senado que o gabinete de 7 de Março não dispunha. dos 
dados .necessarios p:1ra pedir ao corpo legislativo o pro
longamento da estrada de ferro D. Pedro II senão até 
á Lil.gõa-Dourada. 

lia, portanto, uma manifesta contradicção entre as 
declarações dos honrados SClnhores &ctual ministro da. 
agricultura e as do ex-ministro do gabinete de 16 de 
Julho. 

A camara não póde prescindir de liquidar esta con
tradicção. D'entre o honrado ex-ministro da agricul
tlua e o actual Sr. ministt·o quem se illude, ou nos , 
illude. 

Me parece, entretanto, que este t:~mtc já. foi esclare
cido no senado pelo honrado Sr. YLàconde de Itaborahy, 
o qual declarou, Eem contest&ção do ministerio, que 
existião estudos definitivos não só até á Lagôa-Dou
ra.da, como tambem até S. Gonç:Uo da Ponte, e qtte, 
se o· honrado Sr. ministro da agricultura asseverava 
que elles não existiao, é porque talvez tivessem des
apJ?.arecido da secretaria. 

<Jonvem que o nobre ministro investigue este facto. · 

O Sn. !II!:SISTno D.~ AcniCCLT'CUA:-Onde leu, esta as
several'üo'! 

O Sn. A."To~ro PnAoo:-1\os jorn:tcs. 
O Sn. 1\li:-~lsTno D,\ .Acmct:LTt:n.'.:-0 nobre deputado 

está enganado. 

O Sn . .A:-o"TO:oiiO PRADo:-Y. Ex. contesta'! 
O Sn l\h:-.1sTno DA AcmcuLTCRA:-Declaro pcsitiv:t-

mente que os jornaes niio dizem taL • 
O Sa. ASTQ:-.ro PMDO :-V. E~. não àis~e r.. o ~en:tdo 

que p:1ra o prolongamento da est::-~ri:t de :i'erro além 
ua Logua-Dou:.-:::.·h não h!'si:1 cs::Ucios '! 

O Sn. ::.rr:>:STP-0 D,\ AGnlct:r.Tt:nA:- A minha cor:tes
taçüo nilo é essa, é 1-obre Y. Ex. dizer que eu asseve
:.-:!r:~ 9uc ~c os c.:.tu::los nüo cxistião, é porque dcsappa
rcccrao. 

O ~n. A"To:;:o l'runo:- Vejo que V. Ex. n>:o me 
attenrlia; o que eu di sE e ~oi que o honrado Sr. YisconC:e 
de lt:J.1Jor::.by <lccla:á,·a no fC::tad.o, que se Diio c~:!stii:o 
:tctu:;.hnc~:te cs~cs estuclo::: ua rccrcta.ri::., é puro1:e tal-
vez (>]Jes ti<esoem àcmpp:v·ccido. • 

Sr. p:-c~idc.n!:":!, n. 1110Uitic::r·üo injustifica.\el féita. pelo 
::tctual goycr1~o .ú. rrropo~t::. ~pprcvsda por esta. c.~n1ara 
n::<o se limitou :i. rcducçC',o do emprestimo e ;i. limitn
<ei':o <lo prolongam~nto d:1. estrada á L~güa-Doumda; 
não, 1. propostJ. foi complet:1.mente modificada com :t 
adopc:?.o da em~nda substitutbra, offérecida na 3~ dis
Cn»ão <lo scn,ldo, a qu ,1 mudou a nntureza da autori
Sa\·Üo p::ra o ewprestlmo, convertendo-a simplesmente 
lla abertura de um credito. 

E, Sr. presidente, cumpre aqui notar que, ::.doptando 
o governo a emenda o:tferecid:1 pelo Sr. Visconde de 
Itaborahy, condemnatoria da. proposta, quanto ao em-
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preatimo, em vista. do ultim~ empreatimo le..-antad? em 
Londres, paaeou por usim diur pela& forcu caudin:uJ. 

O Sa. Ml:!lrsno p.a. _<\.GIIJCili.TCJU.:- Não foi esea. a 
intenção de S. Ex. 

O Sa. A!ITo!nO l'Jupo : - N""a.o <ligo que fosse esta. a 
au intenção, nem eu 'P()dia penetra-la ; é apenas uma 
apreciação que estou hzendo da natureza da. em~~Dda. 
otferecida por esse honrado senador. 

E' 'l'"erdade que o art. lo abre ao go'l'"erno um credito 
de 201000:000S para o prolou~mento da e~tr&da de 
ferro D. Pedro II, mas d'onde irá. tirar o go'l'"erno 
meios }ta.r& effectuar esse -grolongamento e e não servir
ae da. autorisação do art • .,• para deduzir es~a. quantia. 
do producto do emprcstimo ultimlllllente contrahido etn. 
Londres'r Entretanto, quando o honrado Sr. Visconde 
d& · Itabo:rshy lembrou 110 governo a convêniencia de 
adopt&r este expediente, em vez de pedir simplesmente 
uma nutorisaçíio le~slati~ para contrahir um novo 
e:nprestimo, esta. 1déa. foi 1mme<liatamente repcllida 
como inaeeita.vel, declarando o Sr. presidente do con
Mlho que o governo já. tinha estudado a que~;tão ; c, 
certamente, o resultado desse estudo não f6ra fa,-ora- . 
">el a e!ie alvitre, porque do contrario elle Eeria consig
nado na primeira emenda de S. Ex-

E, pois, me parece indnbitavel que o go'l'"erno capi-
tulou neste ponto. . 

Entretanto, o governo em vez de aceitar francamente 
a. idéa lembrada pelo Sr. Vl8COnde de ltabor;~by, con
fessando o ae>l erro, de haver aifagado a idéa de um 
no'l'"o emprestimo,. e formult.ndo a ;;ua emenda d? se
guinte modo : o governo fica autons&do a deduzir do 
prodncto do empre.stimo contrahido ultimamente em 
Londres a aomma de 20,000:000ft para o prolongamento 
da estrad:l de !erro de Pedro li ; entretanto, digo en, o 
governo mantem o art. 1 • da. sua emenda substitutiva, 
e aceitou a. emenda do Sr. Itaborahy que torna. inutil a 
abertura. do credito ; como se pudesse disfarçar por 
~USe modo o seu err~ ou a sua derrota. 

Sr. presidente, que o governo não tem outros meios 
para. effeetuar o prolongameuto da. estrada de ferro 
D. Pedro ll senão a applieaçio1 para esse fim, de parte 
do producto do llltimo em:prestímo, niio ha a menor du
vid3., em vista da disposição do art. 3• da emenda 
~ubstitu.~_-.;a, a qual limitou a autoriasção para as opera
ções de credito aos fina do art- 2•, ou para. o :erolon&:~
mento e resgate das outras estradas de ferro i!a Bal:i1a., 
Pernambuco e S. Paulo. 

Agora, cumpre-me perguntar ao nobre ministro : 
q1aes . são as operações de er~ito de que pretende 
an~ar miio, :úim de dar eumpnmcnto ao nrt- 2• d& 

projec!o ~ S- E."<. disse no senado, creio que em res
posta ao Sr. risconde dé Itaboraby, que o emprestimo 
co::.bhido em Londres devia. ser exclueh-ame.ute ap
plica.do á COI!solidaç.=io da nosea divida fiuetunnte. 

Or:l., se a disposição do art. 3• dá ao governo auto
risa~ão par!l.deduzirdesteemprestimo 20lJOO:OOOS para o 
p::-olongameuto da estrada de ferro D. redro II, e esta 
:u:.torisaçüo é imperativa, porque o governo n5:o pôde 
lu<;-:~: m;õo de outro meio para etfectuar esse prolon
~e:::tto , é evidente que a opinião do nobre ministro 
qu.:t::!to á applicação do emprestimo de Londres foi 
condQtnnad:J. no senado, a menos que S. Ex. cahisse 
::t'un::J. ::umifesta contra<licção. 

Sr. presidente dá.-ae uma nota-..·el par..icularidade 
n'!:sta emenda Eubstitutiva. do senado ; é que :1. idéa. ca
pital à.a proposta do governo, que era uma autorisa~o 
para. o prolong:1mento da estrada. de :ferro D. Pedro II, 
apresenta um aspecto completamente secundaria, to
ma!:dG a primeira plAna a. idéa do refgate e do prolon
ga::aento das outras estradas de !erro, pois que, limi
tada essa autorisac;ão á. applicação de parte do empres
timo de Londres para o prolongamento daquella es
trad:!., torna-se essa. operação muito menos importante 
do que :t.que1la :neeessari.a pa.ra. effect<tar o re!gu.te 
da.s estradas de ferro da Bahi:;. , Pernambucfl e 
S- Paulo, para a. qual, entl"eta.nto, dá-se ampla liber
dade ao go-rerno-

M:u, Sr. presidente, expostas estas duviC.ns que do
:minão em meu espirito, naturalmente por ser qua.si es
tranho a estas questões, dt'I'"O mostrar que til-e razão, 
qua::.do ~ uma. da.s aeae5es passa.d&s C.eclarei que 

coDSidera"f& o ~ do honrado ministro para o rugat.e 
das estradas de ferro como inexequivel. . 

E' o que desejo ):'lrovar, tomando por exemplo a es
trada de ferro de minha provincia. 

Aindaneste ponto pa.rec:e-me que o go-verno quiz U
ludir a opinião da camara e do paiz, mOlitr&ndo-le con
vencido da. neeeasidadr de dota-lo com viaa de com
mnnicação desta natureza, porq_ue a. idé& do governo 
não póde por maneira alguma satisfazer uma tão ur
gente necessidade. 

Eu já não entro na qaeetiio da conveniencia de serem 
as no88&8 estradas construídas com capitaes estn.ngei
roa eu naoionaes, deixo esta questão de parte para 
uma commissão considerar . o plano do nobre ministro, 
em vista dos contratos 9.ue existem ensre o governo e 
as comp:uiliw eatrange1ras q'õõe poaauem as noaeaa es
trada& ae ffQO-

!!as, anta. aisto, devo ainda fazer uma pergunta. e. 
S. Ex- e é : se o § 2• do art. 2• depende da execução 
do I!S 1•, isto é, se o nobre ministro só quer prolongar 
u nossas e5tradaa de ferro depois de effectua.do o res
gate destas estradas. 

O Sa. A:o.~JU.DE FIIOUEIU :-Sem duvida. algum&. A 
emenda é isto. 

o s._ ANTOl'IJO Puno:-Da confrontação dos dons pa
ragraphos do art. 2° _parece deduzir-se que o nobre mi
llistro só prolongar& euas estrada& de ferro depois de 
e!fectuado o seu resgate, e nem o nobre ministro p6d.e 
pensar de outro modo, porque a aer assim S. Ex. eataria. 
de algum modo em contra<licçio com a sua opinião , 
quando nos diz, no seu rela.torio, que as estradas de fetro 
aio muito mal administradas, e que é uma neceaaidade 
indeelinavel o seu resgate, poia S. Ex. não quererá. 
dar-lhes elementos de prosperidade, prolongando-as, 
para tratar depois do seu resgate, quando ei1u Ullu-
frnirem as vantagens do seu prolongamento. . 

Se o governo prolongar essas estrã.daa de ferro, dan
do-lhes tantos elementos de prosperidade e riqueza, 
independentemente do seu respte, muito maiores <lif
ficuldades encontrari. depois quando quizer desapro
pria-las. 

Voltemos, porém, á. questão da exiqlllÕilidade do 
reegate. 

Pelo contrato feito com a companhia da estrada. de 
ferro de S. Paulo, approvado pelo decreto de 26 de 
AbrU de 1856, estabeleceu-se o modo de effectuar-se a. 
deaapropriação daquella estrada de :ferro. 

São cmco as condições da desapropria.ção. Diz a pri
meira. que a desaprop~o não poaeri. ter lu~ antes 
de 30 annos depois da abertura de teda. a linha ao 
publico; excepto por livre e especial accordo da com
panhia. 

Portanto: j:í. vê o nobre ministro que tem dous meios 
de effeetua.r o resgate: entrar em aceordo com a corn
panhia, ou. espel":lr que sejão decorridos oa 30 annos. 

Posto de l:ido o meio do resgate forçado, pois que 
elle não Tem ao caso, resta.nos o livre accordo com a 
companhia. 

Mas, e~tabelecendo a condição 33• do contrato com 
esaa companhia, que o governo só entrará. na reparti
ção dos dt'l'"iden.dos por metade quando elles excederem 
aS %, e tendo ella a garantia de 7 %, segu~-se IJ.Ue 
a companhia não entrará em aecordo com o govuno 
para. effectuar o resgate senão dadas duas circumsta.n
cias; ou que ella não espere, em ca..oo algum, um ren
<limento i~l a 8 %, ou então que o governo lhe offe
reça. vantagens ~s com a desapropriação que ella 
possa troCllr a estrada por titulos que lhe .assegurem 
uma re:::tda certa de i até 8 %· 

Assim, pois, pro'l'"ado que seja que A estrada de _ferro 
de S- Paulo, ::.ão só pelos elementos de prospenda.de 
que conta pre~e!ltemente, como ~los que deve ter no 
futuro, espera com toda a probabilidade ter uma renda. 
superior a. -;" % ; e como o go'~'"erno offereee apenas 
pelo resgate titulos que não ~tem uma renda de 
mais de i~;, razão de menos, terei provlldo ip3o fa.clá 
a inexequibilidade do plano do nobre ministro. 

Estud:J.ndo o rendimento da. estrada de :ferro de 
S. Paulo, desde a época da ma abertura., que foi em 
1867, ..-ê-se cl=mente g_ue esta estrada. tem tido uma 
grande prosperidade. Eis o quadro de eua renàa li-
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quida: 1867-932:28~li; 1868-1,1~:622S371; 1869 
-l,M0·3158616. 

Assim, pois, em 1869 a estrada de ferfõ teve um 
rendimento superior a 6% do capital empregado na 
110.a coastrucção. 

O Sa. Mimsn.o 11.1. AlõiUC1lLTUU.: _.:. E mais renderá. 
tendo ramaes. 

O Sa . .AliTo!IIO Puoo :-0 apArte do Dobre miniatro 
'Ytm dar mais forçn á. min'ha. argumenta.ÇS.o, e provar 
que, em a estrada rendendo maus, a companhia. não 
quererá. entrar em accordo amiga:vel com . o governo, 
com u condições que elle estabtlece. Está visto que a 
companhia não querer& trocar a aua propriedade, que 
lhe promette uma renda superior a 7 %, por titulo& 
que não lhe olferecem uma igual. 

(Ha um apané.) 
O Sa. Anorno Puoo : - Nem, senhores, se póde 

dizer que a companh•a quererá resgatar 3. sua estrada 
por tifulos da divida publica, 'que represC!ltiio uma 
renda de 6 a 7 %··· 

(Ha um aparte.) 
O Sa.. AIITOlCIO PilADO :-..• tendo em vista a even

tualidade de pnjuizos que po&Sa. ter durante a explo
nçio da estrada, porque nii.o só tem a garantia certa 
e infalli\·el do geverno de 7 %, como tem pelo resgate 
forçado a garantia da condição 36• do contrato, a qual 
estabelece o seguinte: que o termo de resga.íe será Cal
culado por termo médio do rendimento liquido dos ul
timos cinco annos , comtanto que e.t6e rendimento não 
~tja 1MtiOr de 7 %· · 

Ha. 11eata 2• pa.rte da condição toda a ~a.nfu. pa
ra & companhia, dado o caso do resgate forçado; Ulto 
é, ainda que ella. nii.o tenha maia de 2 ou 3% ter:í. 
a se~ça de que o contrato se fará por uma quan
tia que lhe dê um-rendimento nunca inferior a 7%. · 

J:i Tê pois o nobre ministro, que pelo contrato da 
eatr.lda de :ferro de S. Paulo a. companhia tem todas 
as garantias de segurança para 11unca esperar uma. 
renda menor de 7%. 

Ora, ae a.&Bim é, como esper& o nobre ministro eifec
tuar amigavelmente o contrato de resgate da. estrada 
de ferro de S. Pa.ulo '? 

Senhores, eu fortaleço a minha argumentação com 
a opinião do nobre ministro, que, no seu relatorio, 
exprimio-se do seguinte modo sobre a estrada de ferro 
de S. Paulo: 

" Esta estrada. de ferro, que é de todas as subTen
tionadaa pelo E stado a 9.ue se acha em condições mais 
-oroeperas, e a que tem diante de si o futuro mais bri
Ihaz:.t_~t devido principalmente á suo. posição e á. riqueza 
e fertilidade da provincia de S. Paulo, niio é infeliz
:ncnte a melhor administrada. » 

CC>ncordo perfeitamente com a primeir:lparte deste 
peri<:Jlo do rela.torio do nobre ministro1 quanto aos ele
men~o& de prosperidade da estrada de ierro de S. Paulo; 
mas niio posso de modo rugnm concordar com a sua 
ultima parte, isto é, com a. opinião de que a estrada. de 
ferro de S. Paulo não é a. melhor admini11traW. das es
trada.s de feiTO do pa.iz, e ta.nto mais sou levado o. 
acreditar que esta opiniiio do nobre ministro é erronea, 
qtta.:lto Yejo em se~ida, no relatorio, a narração cj.o 
liltimo desastre que houve na estrada de ferro, e dos 
successos que se seguirão, de modo que parece que o 
::1obre ministro foi levado a essa opinião por este facto, 
aliás extraordinario .e suseeptivel de iiar-se na es
tra<U melhor administra.da. 

Sr. pl"ellidente, quem tem ido a S. Paulo deve ter 
notado a ordem e regularidade do serviço da. estrada. 
de ferro daQuella pro~incia. E' ~·erdade que algumas 
queixas têm "havido por pa.rte dos engenheiros :!iscaes 
dp goTerno, mas qüasi toâaa 11e referem a des~z:llli que 
se fizeriio durante a construcção, e nos primeiros tem
pos d& coustrucç.ão; mu, se o nobre mimatro comparar 
actualmente as despezas de custeio dessa estrada c<>m 
as das outra~. verá. que a estrada de ferro de S. Paulo 
·é =:t daqnellas em que menos importão ess:J.8 des
pezas. 

Este facto, e a reFaridade e ordem do serviço da
quella estrada mostrio que a opinião do nobre ministro 

é completamente erronu, quanto a dizer qne a l!5tr'ade. 
de ferro te S. Paulo não é b~m a.dmini.l!trada. Isto é 
uma inju.stiça que se faz á administração d:lquolla es
trada. 

Eu não sou su.speito, pois jú. o a.nno passado me ma.
nifestei muito clara. e termin&lltemente contra pretenções 
exageradas da companhia. da eEtrada de ferro de S. Paulo. 

A opinião do nobre ministro, em relação . ao futuro 
d:~. estrad3. de ferro de S. Paulo, a.inda. est.í. revelada. em 
outra parte do seu relatorio, onde falla.ndo do decres
cimento da renda do anno de 187Õ, attribue esse facto 
á diminuição da safra do csJé, causa inteiramente 
transitaria.. 

No auno passado a e&tra.da. de terro de S. Paulo te..-.c 
um rendimento liquido de 1,200:0008, quando no anDo 
anterior fôra elle de t ,UO:OOOfl. ?t!a.s a razão que o 
nobf'e ministro deu n5.o é Terdadeira. 

A causa deste decrescimento consistio principalmente 
na baixa do café, ba.ixa que fez com que os fazendeiros 
o conserTassem em seus depoEitos na.s fazendaa. 

Toquei neste ponto para notar a pouca attençio que 
o go\"erno prest:l á agricultan. do paiz, igr:orando 
até <> mov-imento da produeçio do no880 p;:ineipal 
genero de exporta.çüQ. · 

Entretanto, é o pro11rio governo que procura fazer 
adoptar pelo corpo leg1sla.tivo um projecto que vai pro
fundamente aggravar a eorte da. nosea lavoura.. E' ne
cesaario que o parl:unento tenha em muita contn os re
cursos de que pôde dispôr presentemente e no futuro, 
afim de melhor resolver a reforma do estado servil. 

Não pense o governo que poderá. facilmente resolver 
as difficuldades que vai encontrar para elfectuB.r o res
gate das estradas de ferro pertencentea a. comp&nbiliS 
estrangeiras. Nos contratos feitos ellas cercárã.o-se de 
todas as garanti:L~. 

Qua.ndo em 1856 apparecêrão aa primeiras tentsti\"a.& 
pa.ra o estabelecimento de Tias ferreaa no paiz, niio ti
nbamos experienci:~. nestn matem ; de sorte que o f;O
?arno, !la celebração dos contrato com a.s companhias, 
sacrifcou muitas Tezes o interesse do Estado ãs conv-e
niencias das companhi:l.s. 

Eu bem sei que era. necessario favorecer a orga.nisa
ção dessas companhias estrangeiras, que , além de sa
tisfazerem uma. necessidade incontestavel, vinhão aco
roçoar no paiz o dehen,·olvimento do espirito · de asso
ciação :1.pplicado a essas empreza.& , o que felizmente 
aconteceu na minha pro>incia, onde não menos de tree 
companhias provinciaes se propoem presentemente :1. 
constn:.cção de estradas de ferro; mas me parece qne é 
cheg:~.do o tempo de arripiar carreira., e de procurarmo
dific:Lr osco:ttrlt.tos q1ae embaraçii.o a acção da adminis
tração em:ebçi\oao ser>ic;-o das nossas estradas de ferro. 

Sr. presidente , são estas a.s duvidas que tenho 
elll rel:l<;'ão :i. propusta emendadn que se acha em dis
cuss::o. Não des~jo d<> modo algum oppôr-me á sua 
idéa capltal , i~to é, ao prolongnmento ~ estrada. de 
ferro D. Pedro I! até a Lagõa-Doursda; c ISto uma ne
CeEsidade geralmente reconhecida, e eu o anno passado 
dei o meu voto :1 passagem desta proposta. 

Ce-m :tS obser,·nç-ões que acabo de fazer tive apenas 
em vista moslrar a impossibilidade em que o governo 
,-:U nch.ar-se n:1ra. dar cumprimento ás disposições desta 
proposta: e, ·como não -posso acreditar que ellas es
capassem :10 honrado Sr. ministro e ao gabinete, 
tenho razão d~ pensn que essa disposição do art. 2° 
da propo;;ta :::ão rev-ela , ·ontade sincera do miruf'terio 
de attende::- a esta urgente e indeclina.vel necessidnd-c 
do prolongamento das nossas estradas de ferro. 
Emquan~o o nobre ministro dn agricu1tura niio me 

demons~rar a possibilid~de pra.tica de realizar-se o res
gnte dessas estradas de ferro, e, como S. Ex. disse no 
senado s_ue ellns niío serilio prolong,uias emqu:~.uto não 
se effecm:t~se o resgate, coutinúo a. pensar que o go
.,.·erno níio d.eoej a seri:1mente realizar est:l. urge:~ te ne
cessidade. 

Tenho, po-rta:~.to, justificado neste ponto a posiçiio em 
que me colloquei para com o go..-erno, ncga.ndo-lbe 
o meu i:lsigni5ca!lte apoio (n.W apoiados), que de nada 
vale (n<to apoi•1dos),Ill3.• que, entretanto, exprime a opi
niao sincera de um representante da naçüo. 

Apro>eita-.:.J.o-mc d& opportunidade, "'ou fazer algu-
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m~s mterrogações ao honrado Sr. ministrq da agn
cultura, sobre pontos que se ligão á materia em dis-
cussão. . 'I! 

Como Y. Ex. sabe, no .anno passado votou esta ca
milra um artigo additivo ao orçamento, tomando a 
cargo do Estado a garantia provincial de 2 % ás es
tr:J-das de :ferro da Bahia, Peruambuco e S. Paulo. Tive 
a felicidade de ver então adoptacla pelo qorpo legisla~ 
tivo uma idéa por mim apresentada. . 

Este artigo additivo foi separado do ory:>.mento no 
renado; e, como o honrado Sr. · ministro nada nos diz 
. a respeito no seu relataria, desejava que S. Ex. reve
lasse o pensamento do governo sobre este ponto que se 
liga intúr~mente á proposta em di,cussão. 

A idéa do prolongamento da estrada de ferrÇ> de 
.S. Paulo suggere-n1e outra interrogação ao nobre minis
tro .a respeitô da preferenci:1· que . para esse fim tem a 
companma ingleza. · 

Como V. Ex. sabe, depois de incorporadr" a compa
nhia que tem de levar a estrad~ de ferro de S. Paulo 
até Campinas, tratou-se de fundar naquella provinciá 
uma outra companhia para prolongar a estrada de Cam
pinas até o Rio-Claro. 

Em ''ista da condição . 43• do contrato approvado 
em 26 de Abril de 1866, a companhia ingleza tem pre
ferencia para este prolonga menta, e por isso o. governo 
sujeitou a proposta dnquella companhia á consideração~ 
da companhia ingleza, aíim de declarar se desiste ou 
não do seu privilegio. · 

O nobre ministro nada nos diz a e>te respei~o no seu 
relatorio, entretanto que ba mais de um anno está pen
dente esta questão com grande prejuizo para a província; 
tratando-se, portanto, · do prolongamento da estracla de 
S. l'aulo, convem que .S. Ex: esclareç 1 a camara sobre 
o estado desta questão; 

Sr. p1·esidente, ba ainda am ponto muito importante 
para a província de S. Paulo, que póde ter ligação com 
a praposta élll discussão. 

Sinto não poder tratar delle com O' descnvolvh:nento 
necessario, sobretudo pela hora adiantada em que es
tames; entretanto, como não . tenho muita ezperauça 
de poder discutir este anno o orçamento da agricul
tura, por isso provoco da 'parte do honrado ministro a 
manifestação da sua opinião. Réfiro-me ao prolon:za
mento ·da 4• secção· da e!trada de.ferro D. Pedro II, 
até a capital da proyincia de S. P~nlo. 

Como V. Ex. sabe, passou este anno na assembléa 
provincial de S. Paulo uma lei garantindo juros á com
l?anbia que se org!J.nisas>e para const ruir um>L estrada 
de ferro de segunda ordem entre a cidad~ ele S. Paulo e o 
ponto onde encontrar a e;trada D. Pedro II. 

A constrncção desta estrada que ligue a cidade de S. 
Paulo á estracla de ferro D. Peclro II é de uma utilida
de 'tão notaria, dará vantagens tnes á província de 
S. Paulo, e sobretudo á estrada D. Pedro II, que é es
cusado occupar a attcnyão ela casa com a demonstração 
dessas vantagens. 
· Entretanto apparece um~ questão da maior impor

tancia, asaber: ·convem que se .leve ávanb a construc
ção dessa estrada de segunda ordem, feita por uma 
companhia estnmgeira, ou COJlvem antes que o governo 
trate de prolongar a estrada D. Pedro II, da 4• secf'lw 
e.té :i cidade de S. Paltlo; respeitaJoldo em todo o c~so 
os direitos adquiridos dos concessionarios da estrat,la.do 
Rio-Grande a Jacareby? 

Esta questão toma tanto 1naior vnlto, qua;nao se v.~ 
que pelo § 2° do :u-t. 1° da proposta que se discute o 
governo fica autorist>Ldo a gast!l.r a quantia de 3,000:000S 
annualmente com o prolongamcnt o da estrada de ferro 
de S. Paulo; ora, como disse, me rarece incxequivel 
o resgate daquella est,·8,d.a, e como na opinião do go
verno o prolo .. ngamento depende do resgate, a provincit>L 
de S. Paulo nao gozará das ~·antagens desta autorisação. 

Co~sequentemente, deseJ>Wa que o. nobre · ministro 
nos d1ssesse se, na sua opinião, não se1·ia conveniente 
que esses 32000:000U fossem gastos no prolongamento 
da · 4• secçao da estrada D. PeJro II até a cidade 
de S. Pa.uJo, dado o caso de não se effectuar o resgate 
da estrada de Santos a Jundiaby. . 

O Sa. PaE~IDENTE :-Lembro ao nobre deputado que 
o tempo destmado para a 1 a rarte da ordem do dia já 

I 

passou ; ·porém o na bre deputado aindlir· tem um quarto 
de hora pará concluir o seu discurso ... 

O Sa, ANTO:Nro ~RA,Do:- A' vista: da ob&ervação de 
V. Ex. paro aqui, pedi11do descülpa á casa. de haver 

. occupado 'por ta;nto tempo a sua àttenção. (Muito bem.) 
A discuss~o fica adiada peht ·hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAÇÃO DA FÓRÇA NATAL . 

Con tinúa a 3• discussão da proposta do governo que 
· fixa a :força naval para o anno financeiro . dtl' 1572 a 

1873 . 
O Sr. Duarte de Azevedo (ministro da 

matinha. Silencio): -Sr. presidente, pittecia~me que 
com a~ considerações que expendi, na ultima vez que 
fallei sobre o projecto do governo relativo ·ás :forças de 
mar, havia satis:l'ei.to''aos nobres deputados ·que im~ 
pugna vão algumas medidas ao ministevio a meu cargo, 
e fazião· rep11.ros sobre outras de que trato no 
relataria. 

.. Assim,, se;:rhores,,P!'-':.ecia-me que .a ;rre<lida: I.'ela qual 
fo1 suppnm1da adlvlSab d.e Montev1deo., r eumndo-se a 
sua Í(n·ça á. do 1° districto· naval, que ficott com o .seu 
centro em Santa~Cátharina, •não devêra suscitar mais 
reclamações . . 

E na verdade tantas razões farão produzidas em 
· sustentar;iio da providencia do governo,. e tantos inte

resses se allião em defesa della, que não comprehendo 
como se possa. ainda reiterar a censura, uma ·vez feita 
nesta casa pelos nobres. deputados por S. Pauló e Rio~ 
Grande do Sul. . 

Porém, Sr. presidente, se ainda os nobres deputados 
não .houvessem tido resp·osta cabal, com as breves con
siderações que .adduzi nesta casa, o discurso brilhante 
do nobre deputado pela Bahia, proferido na sessão 
de hontem, seria a ultima palavra sobre .a questão. 

O Sn. BAalo DA LAGUNA: -Apoiado. 
O Sa. MINISTRO DA MARINHA :-O no bte depútàdo 

pela Bahia, com o talento que ó distingue, deixou em 
relevo a conveniencia dessa: medida, que · tem em seu 
favor a economia dos dinheiros publicas, a maior in
ftrucção dos ofliciaes de nossa armadlt, a . policia dos 
nossos portos e o cruzeiro das nossas costas, sem o sa
.crificio dos pretendidos interesses, ou mesmo dos reaes 
interesses que o nobre deputado pelo Rio Grande do 
Sul entendeu que devíamos manter em Montevidéo, 

Não accrescentarei portanto mais uma palavra a esta 
discussão, que me parece esgotada pelo. mêu honrado 
amigo deputado pela Bahia, e passarei a outros pontos 
de que se occupou o illustre deputado pelo município 
neutro. 

Se bem comprehendi, Sr. presidente, o objecto .ao 
discurso do digno deputado pela côrte resume-se elle 
na contestação qne oppôz ás idéas do relatorio quanto 
á. composição ·de uma forya n~val para a instrucção 
dos oflieiaes cruzeiros e policia de nossos portos, sem 
prejuízo de meios indispensaveis -para as circumstan
cias extraordinarias· de guer:·a. Concentra- se neste ponto 
o discurso do illustre deputado, Balva :uma · ou outra 
medida que lembrou, reconhecemlo entret11nto que al
gumas deU~ .o estavão previstas mesmo pela proposta do 
governo sobre forças de mar. 

Quando no relatorio da repartiyão da marinha eu 
all udi á con veuiencia de prepararmos o material da 
armada, para 'instrucçiio de nossos officiaes, policia 
dos portos, · cn1zeiro das costas e navegação de nossos 
grandes rios, de certo, Sr. presidenté, que não· tive em 
vista deixar de~guaruecido o Imperio para a eveatuali
dade de uma guerra futura: e o illustre deputado foi 
sobremodo injttsto, quancio di,cutindo aquella medida 
as~everou que eu era exclusivista na preferencia que 
dava aos navios ile madeira, cornp pretendendo compor 
a armada nacional, unicamente, com· mn material desta 
ordem. 

Não, Sr. presidente, quer nó relataria da repartição 
da marinha, quer no discursó que tive a honra de 
.pronunciar ~ nesta nasa, deixei bem p~tenpe que tinh2.-
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mos eneoura~os, se não suffieien~ para qulquer 
ataque ou defesa, ao men.oa quantos- e qua.es pOdíamos 
ter, em attenção aos nossos recursos financeiro&. . 

O Sa. J"llNQmmu.:-Apoiado, temos d.ezesete. 
O Sa. :MxNISTBO DA l'lú.an>"JLC-0 illustre deputado 

não me excede· em patriotismo, Sr. presidente, quando 
clama. que não nos devemos. achar desprevenidos em 
circumstancias de guerra, nem ha de se mostrar mais 
cauteloso na manutenção da ordem e dignidade nacio
nal do que aquelles que. hoje tem sob.-e aeus. hombros 
o grave encargo da governs.ção do paiz. 

O SR. DuQUE EsTJUDA TEIXEIIIA:-Qnem lançou a 
menor duvida a respeito'? 

O Sa. Mnmrao DA :JI.IARINHA:-0 illustre deputado 
com o aparte que acaba de dar inntilis& todo o seu 
discurso •••• 

O Sa. DuQm:-EsTRADA TEIXEIRA.:- Não apoiado. 
O Sa. :MINISTRO DA !IÚRINHA: - ••• porque se o nobre 

deputado eencorda que nas vistas do governo não está 
deutar de lado os encouraçados, abandonar esses meios 
de defeza. e de guerra maritima, que são os mais apro
priados para ella, têm evidentemente reconhecido que 
eu alludi simplesmente a um serviço que parece urgente, 
sem prejuizo dos graves interesses, da manutenção da 
ordem, da dignidade e integridade do Imperio. 

Sr. presidente, se porventura. com a a.cquisição de 
encouraçados perfeitos~ ou mesmo com a acqui.Sição de 
encouraçados construia.os, segundo as regras actlllles da 
architectura naval, pudessemos satisfazer a convenien
cia de instruirmos os nossos officiaes de marinha que, 
repito, são excellentes homens de guerra, mas nem 
todos são excellentes homens de mar ; se pudessemos 
com encouraçados fazer a. policia dos portos, os cru
zeiros das costas, e a navegat;ão dos nossos grandes 
rios, sem duvida alguma que, reconhecido como est:í. 
que os encouraC'~os são os melhores navios de guerra, eu 
não havia. C:e preferir, para aquelles serviços, os navios 
de madeira. Mas, além de que os n:~.vios de madeira, 
construidos com a perfeição com que hoje se fazem 
estas fabricas, são snfficientes para os serviços a que 
alludi, não será. um erro manifesto gastar quanhas 
extraordinnrias, quando são escassas as forças de 
nosso orçamento, com construcçües que hoje se re
put:lrião de puro luxo, sobretudo quando temos aind:1. 
bem soffrh·eis navios encouraçados para o serviço de 
guerra? 

O Sn. DuQGE-EsrnADA TEIXEIRA:- V. Ex. mesmo 
no seu relatorio diz que estão estragados. 

O Sn. 1\In,"Isrno DA IIIAlUNIIA ; -Serei tido por ex
clu~ivista, não tratando das necessidades de uma guerra 
que se não assegura prova.vel, só porque entendo que se 
deve tratar com urgencia dos trabalhos e dos serviços 
de paz? 

E o movimento que o governo pretende imprimir :i. 
i:lstrucç:io dos officiaes cruzeiros das costas c policia 
dos portos, sa.crifica porventura a. consideração em que 
deve ter a possibilidade de uma guerra, e conseguinte
mente os meios da acquisição do material indispens:!.
vel por tão triste eventualidade? Como, pois, asseve
rou o illnstre deputado que o ministro da ma.rinhs tem 
um systema exclusivo de construcção do material da 
armada? 

O SR. DuQUE-EsrnAD!I. TEIXEIRA: - Eu explicarei 
isso. 

O SR. Mx:..xsrao DA !IIARI!.:H.~: - M:.s, disse o nobre 
deputado, não quereis construir navios encouraçados, 
porque amda. não foi proferida a ultima palavra :í.cerca 
de semelhantes construcções. 

Em vista da.a consideraç5es que ad.duzi, verifica-se 
que eata razii.o niio é para. mim fundamental, para nii.o 
tratar já. da a.cquisição de novos navios encouraçados. 

O nobre depUtado, porém, exagerou a minha ergu
mentação; o que·eu disse foi simplesmente que convi
nbaeonsmür·de preferencian&vios delllll.àeira por duas 
razões, ambas sullicientes: a ta, porque esse& navios 
&»o hoje mais. necessarios do. que· os outros, e. a 2& razio, 
porque, sendo a. constrncção· de. na.vios encouraçados 
de{'Cndente ainda. de sérios exames e de questúes, para 
CUJa aolnç<w estamos bem longe de ver proferida a 

ultima. palavra (o.poiadoM), não convinha. despendermos 
grandes quantias com a acquisição de um material 
de grande preço, e que é ainda. muito imperfeito, se
gundo as 1déas que vog-lo a respeito de semelhaates 
construeções. 

Já. vê, portanto, o nobre deputado que nem eu excluo 
a possibilidade da acquisi?!'o proxima de encouraçados, 
quando prevejamos a poSSlbilidade de uma guerra, nem 
tão pouco excluo a :r.cquü;ição de encouraçados para 
quando as experiencins estiverem feitas, --e conhecido o 
~hor typo. O que é prudente .; que os ensaios não se
jão feitos á nossa. CllSta. ( apoiado• ), senão daquelles 
paizes qne, dispondo de grandes recursos financeiros, 
podem melhor tentar experienciss muitas vezes balda
das. (Apoiados.) 

O Sn. DoQRE-EsTBADA TEIXEIRA:- A Prussia expe
rimentou as suas espingardus de agulha em campanha; 
foi lá que provou a superioridade dellas. 

O Sn. J llNQUElltA :- Tinha feito experiencias muito 
antigas nos seus campos de tiro. 

O Sn. DuQUE·EsriUDA TEIXEIRA: -Mas nós temos 
as nossas aguas e mares. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. Mn."ISrno DA MARINHA: - Sr. presidente, a 

questão dos navios enconraçados está ainda bem longe 
de sua. solução ; as nações mais adiantadas n1io conhe
cem o typo do melhor navio encouraçado. As expê
riencias succedem-se todos os dias. 

Ainda. ha pouco tempo na Inglaterra. questionava-se 
sobre a. altura que se devia d!U" ao costado dos navios 
de cournça, e· inquiria-se· até que ponto o systema das 
torres gyratorias, que além do de casamata é o unico 
systema capaz de admittir artilharia do mais grosso 
calibre, é compatível com as melhores condições nau
tica.s do navio de guerra. 

E não se me pó1e irrogar censura por querer ser 
prudente nesta. questão, ql.undo não só os meus ante
cessores fallárão desta maneira, como ainda deste modo 
falia o chefe da marinha mais adiantada e experimen
tada do mundo. 

Na sessii.o da camara dos communs, de 13 de Julho 
de 1868, lord Lennox, respondendo a differentes inter
pellações, declarava que o almirantado inglez ainda não 
tinha modelo algum de navio de torres capaz de resis
tir ao alto ma.r, que pudesse ser conscienciosamente 
adoptado pelo gevemo, e que não seria prudente tomar 
uma decisão a tal respeito. antes c1:e ~e fizc,;sem e::::. 
1869 as experiencia convé!licntc>.> com os dous navios 
que se esta.vão construi!ldo, o '1lonarch e o Coptain. 

O Sn. Dt:QJ:E-ESTP..H>.\ TEIXEmA: -Que ~e esta vão 
construindo, veja que differença ~ 

O SR. !II1:o<rsTno lU liiAni:o<nA: -V. Ex. ~::tbc, Sr. pre
sidente, qual foi o triste resultado da expericneia. do 
Caplain, que não pcdendo consen·nr o equilibrio, 01: 
por causa d!l sua torre, ou dn sua rrm.st!"ençüo

1 
tcYc d.e 

sossobrar. 
Ora, Sr. rresidente, se o ministro i:Jglez ai:1da ho:l

tem aconselhava que se aguarda~ se o re-sultado d..ts ex
periencias ... 

O SR. Dt:QUE-ESTRADA TExxr:;::.,~ :-De naxios que 
esta.vão nos estuleiros. 

O Sn. MI:-."Isrno DA 1\L\nl:snA: - ~Ias em que se fa
zião experiencias .•.• 

O Sn. DuQn:-EsTRADA TEIXEnu :-Xão apoiado. 
O Sn. MINISTRO n.~ r.J:Am:o<!IA:- •... que elles pode:n. 

fazer com perda de muitos milhares de contos, mas 
qne o Bra.zil não póde repetir (muitos apoiadu8).... Se 
o ministro in~lez, o chefe da marinha. que >e prezu 
da mais perfe1ta do mundo, fallava desta maneira. é 
de admirar, Sr. presidente, que o minist-o do Br.1zi!, 
quando tem encouraçados indispcnsnnis pa.ra a. defesa 
actual, não queira fazer ncquisição de imperfeito• 
navios enc~~aç;dos par:l a eventu:Llidade d~ u:na 
guerra mantima . 

E a questão que se suscit:lY:l na Inglaterra era d:l 
mais alta import:J.ncia: tratava-se de saber que co~-
trucção era capaz de admittir a bordo a artilhl!.l"ia do 
ma.i.or calibre. 
~ao ha. homem pro!issio:1:1.1 em :naterias de con~truc-
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ção naval que não saiba que é impossível admittir-ae 
a.rtilhari.2. dos ~des calibres hoje conhecidos, de 400, 
600 e 700 em Daterias corridas. 

O Sa. BA.aio DA. L.u:mu:-Apoia.do. 
O Sa. l\1Jl'\tSTao DA. l\f.ur..in: - 03 grandes ea.nhõea 

só podem ser accommodados em cas=tas, ou melhor 
em torres gyratorias; por ~nseguinte, ~_!laber se_ t:les 
torres, de ~ufiiciente capaCl~ade! eon~rJ.aO ou nao &!! 
q11:1lida.des nauticas do DaVJo, e questão de >:tb~.r a~ 
que ponto póde ir a força representada pela •-r~w,~ma 
de bordo. . 

Sr. presidente, a força. de uma. ma.rlUba. C.e guerra 
hoje não está. sim~lesmeute na velocidade dos'!leus na
Yios e na resistencta da eouraçn delles .... 

O Sa. DuQUE•EsTB.A.DA. TEIXEIRA. : - Eu não disse 
isso. 

O Sa. l\ItNISTB.o DA. !IIA.&INHA. : - ..• mas tambem no 
poder da sua artilharia. 
- O Sa. DvQUE-EsT&A.DA. TEIXEIR~ : - Foi o lille de
clarei hontem. 

Sa. !tliNISTllo DA. MARINHA.:- Ainda ha muito pouco 
tempo fizerão-se em Shoeburyness experiencias pa.ra 
saber-se q nal era o poder da artilba::ia em rela.cão á. 
resistencia d.:l. couraça, Yisto que hoje já. não se :faz.em 
couraças como a.s das fragatas franceza.s e inglezas de 
1862, que tinhão apenas cliapas de 4 )4. ou 5 polle~das; 
hoje em dia a espessura. da couraça eleva.-ae a. 1:.. e 14 
pollegad:uo, e o costado do navio é á.s ,·ezes uma mura-
lha de mais um metro de espessura. . 

O Sn. BARÃo DA LA.Gmu.:- .Apoiado. 
O Sa. :M:I:'IISTBO DA :M:A.BI!\llA.:-0 Timu de 16 de 

Fevereiro do corrente nnno traz a. narração de exl'e
rieucias que se fizerio sobre a. força da artilharia do 
mais ;ro~so calibre em relação á.s coura<;as mais fortes 
que existem. _ 

A experiencia se fez com dons alvos de construcs;ao 
differente; um era. a cournça simples de U polleg&das 
com duas camadas de teca. de no,·e e seis pollegadas 
cada uma., e mais uma. chapa interior de duas pollega.
da.s e meia. ; o outro era. a couraça. dup1a ou composta 
de duns chapas de oito e de seis polegadas reunidas 
por uma camada intermediaria de teca de nove pollc:
gadas, além das gu:.roições internas presas por :mnelS 
e braçadeiras. . . • • . 

Pois bem, Sr. p:esulente, a. 200. Jardas de d;s.anc1a, 
em um canhão ra1P.do de 12 polegadas d~ C3;11bre, _do 
novis8imo modelo doa CSJJbões de 600, fot fe1to o uro 
com um projectil ma.ssiço do systema. Pallüer, e com 
a. carga de 85 li~ras da n_ova polvora. peeble. . 

O resultad\1 fot o segw.nte: a couraça. mass1ça _per
cutida pela bala de fórma. oblonga e de fronte o~va.l, 
foi quasi toda perfurada; o projectil penetro\l 13,9<> das 
U pollegadas de que a couraça. se compunha. 

O segundo tiro, que teve por alvo a couraça dupla., 
prefurou a. primeira chapa., a camada de teca, e::tra
nhou-se tão profundamente na segunda chapa, que a 
escal:~. mediu um furQ de 17 pollegadru;. 

Or:~., Sr. p;ceside_nte, s~ rião ha. hoje na•ios c_?n~trui
dos com res1stenc1a mats forte de couraça1 '-"<: \ • E:t. 
que a questão de. saber-se qual era a artilharia 9ne 
podia ~ taca.r nav1os desta ordem, e por conseg-J.1nte 
qual a que p6de aer admitti:la nas torres gyratorias, é 
uma que~>tiio da primeira ordem. (Apoiados.) 

Se o nobre depntado, porém, quizesse que 116s pres
cindissimos destes exames e estudos, e que =dasse
mos construir navioa encouraçados pelo typo d3 fra,<-&ta. 
Gloire e outros que tinbiio quatro ou cinco polegad&.s de 
espesslll'a de ccouraça, eu lhe diria que es~es .:a.vios já 
Dão são os encoura<;a.dos do nosso tempo. 

O Sa. DvQe&-ESTB.\D.\ TEn.Ela.\:- O que ê ,·erdaile 
é que em todos os combates na.vaes a ar.uha.ria. niio 
representou papel decisivo. 

O Sn. :IItmsTRo DA. ?I!Aaz:o~aA. :-'E:1ga.na-Be o illustre 
deputado, e vou pro•ar o seu erro com um fae!o re
cente. 

Em 1853, em razão de ter a esquadra russa. a r-tu 
bordo os obuzes do Eystema Pa.i3:hans, foi com a. maior 
bcilidade destrnida, em poucas hora.P, a esquadra tur-
Cft •m Sj;p~ · 

------; ··~·~~ ..... ·.;;;;~:--~·~•.:.o;H:tWL·>:_ , .... , .• . _ , 

Já. vê, portanto, Q illustre deputado que a fort;a da; 
utilharia é queEtio de grande alcance. 

O Sa. Dco01:-EsTB.A.DA. TEIXEIRA.: - Na~iuelle eyate
ma, certamente; mas 4u :fallo no systemaactnal. 

O Sa. :MDirsno DA MAJUNHA. :-PenS& então o illns
tre deputado que no systema actual é inutil a artilha.
ria de grosso calibre~ 

O Sa. DuQt:E-ESTllA.D-': - O que eu digo é que no 
systema actual a artilheria não tem representado um 
papel decisivo. 

O Sa. MINISTRO DA. M.lB.tNtiA: -O nobre deputado, 
intelligente e illustrado como é, sabe que os comba.
tes marítimos não se resUIIlem simpleamente a. com
bates de navios contra na.vios, maa comprehendem 
lutas entre navios e fortalezas; e o illustre deputado 
deve saber que foi justamente em razão da grande de
feza dos fortes do mar de Sebastopol ~entra. a esquadra 
alliada, composta de 26 navios àe linha, e <tUe o:ffe
recia. ao inimigo uma banda de •mais de 1,200 bocas 
de fogo, que foi em rJziio desse combate que se reco
nheceu a necessidade, niio só de occorrer á. ~vuii:era.
bilidade dos navios, como de ter a. bordo artilbana do 
mais elevado cclibre, porque a experiencia. demons
trou que muito pouco offendidos :lleá:rão os fortes de 
Sebastopol : :foi por essa defi.cieucia de ~eios de a~
que que se renunciou a q.ua.l<J..uer tentativa no Baltico 
e no mar do Norte. Fo1 então que, reconhecendo
se a necessi!Uà.e de jogar com artilharia. de maior ca
libre e em navios mais invulnera.veis, teve. a. Fra.n<f!~. a. 
idéa 'das baterias fl.uctuantes e a Inglaterra a das ca.úho
neira.s, germen dos navios encouraçados mais regulares 
que annos depois forão construidos segundo os planoa 
do celebre Dupuy de Lome1 e posteriormente dos enge
nheiros inglezes. Entlo f.orão lançadas ao. mar as fra
gatas Gloire1 Normandie, lntlencible, Solfermo e Magmta. 
em França, e a H"ai-rior, Black-Prince, Defen.ae e ?Utn.& 
na Inglaterra, que servirão de começo á or~\iO 
das grandes esquadras encoura.çdas, franceza e mgleza., 
que se conhecem desde 1861. • . 

Nem ho:e é objecto de duvida que a artilhana de 
grosso calibre seja uma das condições essencia~s de wc
cesso nas gaerras marítimas, ji pela dia~c1a. de q'!e 
podem os navio~ :1tirar, já pela possibilidade de ~nt
qullarem os vasos inimigos que. não forem reve!tidC?S 
d~ c:~uraça. impenetra.vel. Os e_s<:nptt>res da, mater1a di
zem com razão que o 'Valor militar. dos ~a.VIOB encoura
çados exprime-se pelo grão de resiSbencta. das chapas e 
pela força. da artilharia, representada pelo ~der de ca.
iia. uma das bocllll de fogo de que se compoe o .arma
mento e não pelo numero deltas. O probl~ma e esae i 
os do~ termos donünão a questlio, e constituem quaBJ. 
que exclush·=ente a formUla do poder dos encoura
çados como m:a.china.s de guerra., de til modo que a eo~
ma das qualidades defen6iva.s da couraça. e das quali
dades off'ensivas da artilharia fornecem o total apre
ciavel da forç~ dos navios militares mais pod~rosos •• 

Do e..._posto se 'Vê que é de grande pood,eraçao a Clr
cumstancia de tr::zer-se a. bordo artilhana. de ~sso 
calibre. Demais, se a.s nações mais adi!Lntadas proceaem 
deste modo e guarnecem seus na.VIos de guerra de 
forte couraÇa e de forte artilharia, quem não reconhece 
que ficaráõ de=madas as nações que as não acompa
nharem nesse processo'? Aquellas farião impunemente 
a guerra do mar. . 

Realmente com um navio como o Rcrcule.r, que <! re
vestido de chapas duplas, além do casco tambem de ferro, 
de modo que o costàdo constitue Ulll3. muralha de cerca. 
de dous metros que accommoda. a a.rtil~ dos ~ 
eleYados calibres conhecidos, co~~!- um ~'VIO destes ~ 
impossi•elluta.r salvo se o competidor eativer nas mes
mas co2:1diç\ies de invulnera.bilidade e de ~de fogo; 

Port:l.nto1 o illustre deputado deve conVIr em que, a. 
Yista dos adiantamentos a que a arte da. ~e~ tem 
che!!lldo nas nal'ões maia adiantadas, nós ficanamos 
neC:Ssariameute atrâs, e comnosco ou~ 41ua.lquer ~ 
ção ae nos contentarmos com a acq~çao de n&VIOB 
que' não estio nas condições de competir com os outros. 

Agora que tenho mQstrado que as ~!lU g::andea u
ira.çWa das machinas de guerra mantuna aao a. jorçt. à: artilhltria e da couraça dos na.'rios1 que deve esta:' 
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m proporçio um& com a outra, eu ~a examinar a. 
· 'COilltrucção dos navios propostos no relatorio, que tanto 

impressionou os illuatreli deputados. 
P~ton S. k : por que razão preferia osn&vioa de 

madena, aobre cuja construeção tambem não se profe
rio &inda a ultima palavra 't A resposta é obvia. São 
indispenaa.veia navios; oa de madeira são oa li1ais pro
prioa para o IIUVi90. de que tratamos e os m&ia b~ 
ratos. 

Por ora não cuidamos de fazer guerra. Por ora cui
damos de instruir a officialidade da armnda., de formar 
o ~al da nossa. marinha.; a acquisi~ do material 
é muito mais facil. A questão da aeqtuaição do mate-

. rüil é uma. qaeatão de orçamento, a. do pesaoal é uma. 
questão de organisação. 

Ora, se a .constituição do pessoal da marinha é ne
eessida.de muito mais urgente, não deve o illnstre de
put&do censurar-me por tratar desta. questão, deixando 
de parte, por ora, a acquisição de encouraçados; maia 
ou menos perfeitos que podemos fazer de um momento 
para outro. 

O Sa. l>trQii'E-EsT&ADA. Tr:Iurii.A.: -Não apoiado. 
O Sa. Muusno DA. ~nu14: -Ao menos em.muito 

menor tempo do que se f6rma um offi.cial de marinha. 
. A questão, pois, está. . reduzida a e.stea termos: ad
quirir o ma.teri:ü llactua.nte que mais barato é1 que é 
sUfficiente par& o ser-Viço em que o .devemos empregar, 
e que é tambem sofitivel elemento de força e defesa, 
em vez do matel.'ial que custa quatro otr' cinco vezes 
mais, superior ás necessidades do presente, e que póde 
ficar inutilisado com os aperfeiçoamentos por 9-ne está. 
passando a arte de conr;trncção naval em naVIos desta 
ordem. 

Achou-me em conh'adicção o nobre deputado, porque 
entendendo eu que não convinha. f.uermos a.cquisiçii.o 
de navios encouraçados em razão de estar ainda em 
experiencia a construc~o delles, fixei entretanto desde 
ji o typo -doa navios de madeira.J e :lL"ei~ por cinco 
·annos, prazo durante o qual não .l.lll.vemos de comprar 
outros navios de mais perfeitos modelos. 

Pergunto se porém fiXei porventura regras de cons
true9io, ou estabeleci apenas condições que se podem 
conciliar com qualquer aperfeiçoamento da constracção 
uaval nos annos futuros 'l 

O Sa. Dt~QUE EsTI\A.DA Tn:amu. i-Nio a.poiado. 
O Sa. MJNrsrao PA. Mnr.I'IL!. :-Não apoi.?.do ! O no

bre deputado não p6de proferir esfe ni%Q apoiado. 
O Sa. DuQtlE-EsTI\A.DA TI::rxEiaA.: -Eu o demons

"trarei. 
O Sa. MINISTRO DA. MARI!IIU.":-A sua raziio niio o 

autorisa a fazer semelhante constestaçilo. Desde que 
estabeleci simplesmente que devia.mos ·comprar em 5 
a.nnos navios que tivessem o minimo de tal marcha e 
de tal calado, é claro que não determinei f6rma.s de 
construcção, e portanto niio impuz limite ao progresso 
da lU'Chithetura n&val. (Apoiado3.) 

O nobre deputado eonhece que melhoramentos se ·;ão 
inn-oduzindo nas mac..,inas de var.r nara con6nmirem 

· meuor quantida.~e de comhustive • -
Ora, dizer eu no relatorio que oil navios devi.~o admit

tir combnstivel _para. seis dias de navegação, é excluir a 
a.dopção de llAVlOS que admittiio combnstivel para 12 
dia.a, tendo aliá.s as mesmas qua.l.ida.des de alado e de 
marcha.1 

Tra.tei apenas de estabelecer condições geraes, que 
devem ter os bons navios de hoje, mas qne não excluem 
quantos melhoramentos obtenha pa.ra o futuro a. arte 
da constmcção naval. 

Compramos hoje um na.vio 'lue, com 10 pés de ca
lado, po86& ter 10 mi.lba.a de velocidade; se amanhã, 
porém, appa.recer um navio que com !O pés de calado 
poaaa ter marcha. de 15 millias1 não será. o relatori 
ob1taculo para que se f~ a acquisiç® delle. 

Se o nobre deputado dissesse IJUe um material maia 
aperfeiçoado havia de custar lJUW5 dinheiro, eu concer
dari& talvez com S. Ex. ; mas n6s não COgltamoa ainda 
da questão dos algarismos, eu ainda não pedi quantia 
determinada afim de fazer acqui&içio de navios: por
tanto, nem. póde o nobre deputado dizer que estamos 
:saa mesmu cireumstanciaa qae a respeito de navios 

Toso w 

encouraça.dos, nem tão pouoo que eu condemno a. scien
cia. nautiea por cinco annoa ao typo existente doa ~os 
de madeira. . 

O Sa. DvQIIB-EsTil.f.DA Tstu:ru. dá Óatro aparte. 
O Sa. Mmsno DA. M.unou. :-Sem du'Vida ala'uma. 

A minha apoucada intelligeucia. não deaceeomtu"'do até 
á.inepci&. 
• O Sa. DtQITE-EsT&ADA TEIXEIU:-Nem ·eu podia 
aventarlll' &emelhante iclé&. 

O Sa. Mimsno DA M.uu;o;.u :-Logo, o nobre depu
tado não teve razão. 

O Sa. DvQ~TE-EIITil.f.DA. T&rxznu. dá.nm aparte • 
O Sa. MI!'IISTttO DA. M.umc.u:-Depois diato pt!gan

tou o nobre deputado:-Qae navios adoytais'l Na.vioa 
mixtos, não é tl.88im' Mas o que .Ao D&VIOa uüxtoa ~

.. E ennou o nobre deputado em uma. discussão que me 
· pareceu, perd.ôe-me S. Ex., um pouco escolaatioa. 

O Sa. DvQuz-EsTB.ÁDA. T&nziu.:-N"'~ apoiAdo. 
O Sa. Mmi&TIIlO aA. :M.unnA.:-Disse·s. Ex.: navio 

mixto é aquelle que tem a vela. como auxiliar da ma.
china, ou a ma.elün& como auxilar da vela. En, em 
aparte observei ao nobre deputado que navio mixto, 
segundo a scienci& moderna e os aperfeiçoamentos dá 
ute de construcção u.Tai, é um na.vio que p6de D~&T
cbar á. vela on a va~r, tendo para eadà nm dos caaos 
as condições necesaariaa, isto é, o navio mixto é aquelle 
que tem maohina de força autlieieute p:u'IL andar a6-
mente a. vapor, ou a mastreação e o velame completo 
para andar sómente á vel&; o que o nobre deputado 
negon.. 

O Sa. DuQUE-EsT!lA.BA Tr.~unu.:-Sem duvida al
·gmna nego. 

o s~. Mmrsno DA. M.u.INIIA.:-v. Ex. nio pôde 
negar 1Sto. 

O Sa. DuqUE -EsTa.u>A T.EIXEnu.:-E eates 13 navios 
mixtos Je que ~lia o relatorio'l Não Eão mixtos'l 

O Sa. ].11lll&Tao DA.- MA.B.Jl'!IU..: .:._Nie confúndamos a 
questão. 

Hoje em dia, ae~ndo os aperfeiçoamentos da eonl!
trucçíio naval, n&VlO mixto é um perfeito navio de vela 
ou um perfeitc. navio de vapor. 

Nos primeiros tempos em que se adoptárão na.vios 
mL~tos, poder-se-bia. ~ devia-se dizer mesmo que en 
navio mixto aquelle em q_ue o vapor servia de ÁUxiliar 
á •i!l&, ou a vela de aunlla.r á machina; .e, direi maii 
ao nobre deputado, llio são indifierentes estas duas for
mulas, porque n:J. Inglaterra se o.doptou a prime.im e 
na França a segunda. 

Permitta-me v. Ex. que. sem querer discutir fundl:
menta.lmente o assumpto, eu faça. ama ligeira resenha. 
da histori& doa o.avioa mixtoe. 

-~ idéa dos uavioa mixtoa nasoeu quando ee verifi
cou <J.Ue era possível adoptar a heliee como propt:1-
sor. Em 1803, ao tempo em CJ_Ue Napoleão der-prez&T& 
:tS propostas de Fulton, existi& em Pariz um bome:n 
que tiliha. sido fabricante de orgias. Com. a re-roluçi.o, 
que fechou as igrejas, o &l"ti8ta vio esgotada a fonte do 
aea trabalho e entregou-se a eatados ~ sérios de 
mecanica. Esae homem teve a fortuna de conceber 
a idé& da helice, e, o que é mais, a idéa. do appareTh.o 
cooperatorio das caldeiras tubullares; doug grauaes me
lhoramentos da construcçã& na.utica, 'lUe Delisle aper
feicoou e os inglezea realizárão. 

Reconheceu-se depois que não havia inconYenienci.L 
em alliar o systema da helice a um navio de mastrea
ção e velame. Mas como aa tradições do pa888.do têx:t 
grande peso, sobretudo enh'e os Inglezes, povo extra
ordinariamente pratico, e que não cede com facilidade 
de sem habites, adopttirio ellea a maclúna no navio a 
helice oomo aimple& auxiliar da Tela, que era o motor 
com que eatavio acostumados, e no qual ce 7elh01 
efficiaes de marinha. tinhio feito a. ana aprendizagem. 

Em França, porém, oude germinárão quasi tod8s a11 
idéaa que, desenvolvidas, prepar&rilo o ~de progre&ee 
da marinha. de guerra, houve desde logo decídida te:l
der cia antes pel& machina, que estava sempre prompta, 
do que pela vela., que depende de nm ~nte ~CJ;OD&
t&~ te i teW.moa 1t machma sempre i. mao, dizião o • , 
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~nstnleto~ franc~t t o ~en~, 9ue ,Tenh~ 9."!1!-~do 
·•l}hê-a~r:· ·Fieou· &SSliJl ·eút•~ça.-~aye}.j,c».~o:~
'' Jptieâ 'atxruar 'da maebina i:íos·nirios- rili;x;~ ·~· deuo;.ae 

!llais força á maehiDa e menos d~Tolvimén'to á~mu-
tt~e&OBt~aD&"' · · ' · 

.. •· !P'tf>~& ~ lf.!b,P.tP.tn.M~~!Jtlo se or
~·~-~~ ~~~~'Sl~'!'lil$r•o ~a.

pot~ao;--qué em uma grande tempestade,, Il"~m 
. p.08 l)s.rda.u~os, p6de. $tra.-v:es~r ? .es~to ~eb~do 

· : a. •náiôJVille 'dt-Pó.m; ·que lé~ ,!lo ~~~ do almiran
te BameliB, deu-se tOd& 'a;força. â'miC4ina de"apor, 

-::~o.ae.e~·-u•.c:ónàiç~~n&viG de' .vela; 
emquant.> que na Inglaterra, ·'-dêpoUI•de ·-adoptadas 
meslZll> .,a.a machin~ , clll:~cl~ força.;: ~J.Ule& · se·,prea
cindio · d8: .um v~~ m:rl~ito e . ~~o ,::ompleta. 

· ··noi,'uviqsmixtoe. · - · 

'.· ~, :ó;$a. 'B~la ~~:~Apoiado. 
O;Sa:'}{msno•ft:M..uwou.:_;;;Daqlli vem'!lue, mee

. ~-'ti!O'- 'noa-· encoua.çsdO& • i -vapor 'e·· ã. -vel&; em F.rauça, 
~SC!.-'IIJDL-:~~e~l- ~Q'e&9io -çomo a tinha a 

, Gloire ; .. na. Ingl~rra a.d!:niti.o-Bll .,n!XI~ grande mv.atrea
~~.~-~i,.IÍill il,. tem ·o .W4rn9t",. e . Qutraa ~noatas encou-

• -~:~~m o_andat;:do!l tem~s.e ~ progresao~arte~e 
·. , ~~~ e·:de _appare)Jlo; -v,~üiçou-ee,qu~ .nuo .haVIa 
• . ineouvrniítlte; antes~· eD;l-teronaVlo ,u.ma.ma.· 
'"'êlíin&:da ~màiol:·força. ·póssivel e . . lllast.re!Wão e velame 

_1 ·; ;-~mple~~, -~~f~nne a~~~goJ;ie; ·ao: u.vio. . 
~ -·:~!L ~~~~~e, ~vero.a_o nobre.~ep-qt.ado, os bolll! 
-~navios -mix1:os, ·,quaea"nós ' os 'vêmos, quaes 08 . tem os 
'i ~os:-Y,ni~o~r !l a.8 ;.Prlplçiras. ~~ções,, ~o mundo, .. são 
· · ~ltoa'navtos de' veia ê perfe1tos n&TlOS de vapor. 

. O Sa. B~o DA L.&UJ(A: -:-:Apoiado. 
O Sa. :MJNISTI\O ])A l'lúBII\"HA: -Mas advertio o .no

' .bre de_pu~do q~e s~. ~al1ps-~~~~ .as nos~ CQl'Vetas 
""N.JtMrohy; Vitat ~ ·Obveira e outras, que tem pequena 

;força, de mac~ina e. um velame . mais ou menos: aca-
- -' •nhad.o. -Não poaeo"·dizer:. ao·nobre d,eputado presente

xitentei se O ·"el~me da·NítMroh'!J e da Yi1aZ é imperfeito. 
:.0 Sa:.;Dt1Q11B-'ES'l'll.lPA'TEIXEnu.:: .o;.;.Como navios de 

vela aio perfeitos. 
"O Sa; .:M1msno DA· ~blltl>"BA: --·.Bem, como na. vi os 

de vela são perfeitos, Ína!; têm . ma.chinas de pouca fory:r.. 
,Observarei, _em resposta ao _no~re , deputa.do, que esses 

' nroos são .mixtosJ em rela.çao no a_ntigo e a.~a.ndon?-do 
·· ·- :~:fStema.; siío na nos mixtos, em que a.. macbma é !!Jm
' ·:·ples atttiliar da vela; e fôra Par:t deeeJar que nós t1v~s
,: :l!_emos· machilla;s.qu~}hes propcrc1ona.sse~ mar~ha mu1to 
"'maior, como devenao ter a~ fo$sem naVI?S m•xtos mo
. demos. !lias, porque ~ tem~s ;nós ma.cbma.s de g:ande 

força nos nossos nav1os '? Fot outra ·grande questao do 
. nobi-é deputa.do . . 
· · O Sa. DcQUE-EsTtw>Á TE1is;nu.:- Grande questão, 

não, aponteieesc facto i:elativo. 
G Sa •. cll!srusno ])A fuarNKA:-Os'.llOSI!OB navios têm 

·· .-maclWlas~ de : pequena !orça, é ' verdade, deploro o facto, 
, .. que ·cntreta.nto tem e:ipliCllção: a1gúns delles recebê~o 
.. ~hinas:.já , servidas de . jlequena. for9!1:! por econODUa 
, rdÓii dinheiroa. .pnblieos; outroa não. podião admittir ma.
cichi:ua&. de;grande · força porque de-vião fazer a. guerra 
-- .no -Rio ,p.aragtllly e não podião ter grande calado. 

. ~poiada..) 

: O :s.:, Dir<!CE-ESTUJIA TEr.tttu: -:-Elles têm a ma.-
-·,china ·de 'maiOr forçá 1J.UC: pOaiãà ~omport:u-. 

_ O Sa. ~h!i!STB.O n.f liAllnOiA :. ~)i:.D.tão ~hl está. a 
ié~>~sta_éiá: ópjecçãp: ~' ;'mbi~o !I,Ue~. desde_ que ~o é 
_p9sstvel i1ar ,a: u.~ nav,to c. erto .. calado, ta.m. . . bem .nao se 

' ],he;,Põ<!e .imp~ certa. velocii:d.ade ': a m~~ de um 
• • J2A.Vl0 e prl>p()rCJ.onál ao .seu Càlndo, propOSiçao que o 
: nlibre deputado :ine dispensar.& de 'désen~olver. . 
:' .'_'~r. pr~id~n.te, P!tfe.ee:~e que, com as breves eonss
;_dUã.ç~ ~Jt~. ~' respondi -~~ nobre ~eput;Wo, quanto 
· ,8.9. -~0~Je<:t? ,P~mc1pal dG. ,sell: _ C!i~~o, 1St? e, !çerea. da. 
:. pietefen<:l2: '9.'!-e .~ou a.os . na~os .de Jll!l~es.ra. para. o ser
: ''riçO de. que· úlletno r~ono.da. . xna.nnha. 

', P.~a: .tiu®Íf::-:EsTJLU)A Thrxmu: -E' por compra 
ou .por-:conatruCI;ii.O:nos ·110~&.-&Dena.es 'f 
; O Sa,":MIIIItsno P-'- l!&JUmU.;;.;.Nesee ponto, direi ·:~.o 

. ~!>bre cl.~p~o 9.~, . =: eu ~ ,cona~ , todoa <?S 
" navl<>f Iio~. I1AA&Os -~• ... liei~~ .JlN.(enr~,m.~o 
·'(4p<iiGdoa); ri:i&s ~:;@~r, .J. .. T;i1t&~Ofi :~·0-:0!_-

• [ ça.qa~tos .~-~C:.~P~t;r,;-:'luo- ~~jD'liUS 
· . 'P~J»s. ooilU~~lli-JÕJ;;I.,.p~el, :COUJpu-lllli· ··no,~-
;.:.tía:ag~P~ .. :;-- ·:- . ~· . . ,, . . . 
_: .. _, O: S.. ,D'QI11lll~k TIUX&Ja.L·.: --'Nio- COQeiól'do; 
_ :. ~· ~ião ~ Jáclh~.,digo ;que 'ficão maiac.bam.oa•man-

dados eonstrnír ~óra. 
· "·: 0:Ssr:.-'llnmfto ~ »Ji: ~~:~Se ·fitão.mais·bara.tos 

·.cconatnrldoil'fora, e' tiverem •todos··aa 1eoiidiçGes de per
, deita; e -dunvel:oomtnleçiO; não· "Vejomc:itivo·paraogas-

·tarmo5 ~mais cünhei:ro<eonatmindo~a •aqui; q_uando-os 
.-.. :no111011• atistaa· e"<lpl!l'&rio8 '?tem :•er:viço •suffi.etente nos 

nossos areeuaes (apoiado3) • . . 
·. 'o"Sa.' Duf!I!E~Esn.uí..;. TEIXl'!raA :..:;.Nio concordo com 

.:.y •· ~ ; já. i:n:uiif~&tei' ~ .minha .opinijio 11, r~peito. 
' .,,0' ~B~ .• ~O::J,~·)Iui!UlA.:-~I)eate po~to pBSIOU 
ii l19pre,~deputado,~a ~gunt.ar--me se o -governo tpre: 
'tendia. ou-não promover a passagem no ae!Wlo da·l81. 
do rec~~ento_que o &:}Íio atr~o foi.--vo~da. nest:t 
eua. · por" lnfttlendá: 'do·digno m1~· da. guerra. de 

' ~ ea.tão. . .. . . 
._ • ;: 'Eu,perguntQ;a.o o~~Gb:re.deputadot' _por 'l!Üntia:·vez~ ·Se 

S. :Ex.. ~ha. tan"' ;:interene ;-em .Ai~6o ae promovesse a 
v~o ·d-.quelle .p!Ojeeto;. ]lGl'l}u8 não• fez a ·~u& recl.a

oma9io. nct.auno: ·paaAdo ao <digno - ;minimo:da.·-goerra. 
· - do gaeiDete: de, ri6 . de·Ja.!ho, . . q~e lh! ·daria.--aa·:sszões 
:·,porqn.e · durante :uma. aoao· mteua 1lao:. promoveu no 
i senado a .~~- d~ sproje~to qne:eUe _proprio otre-

·. - re<l!IU a~$:.Cl3.l:lla'nl.· 'l · ' 
• ' . (}. S1l!lD'áó~~Es'TB..UÍ~TEIXEBA:....;; E'' Utn argumen

to que eu p_o4ia _reverter eoll? maia força ~ V:EL, por 
que·erá mais 'competente,· 'Tllto _que entio acha:\"a.-se 

-·-~ :opposição/ · · ' . 
... o .. sn:. , }~s~a?;! iii',Y.uu:<~JU. !- J)r~ o.fiz porque 
· não êonstder<L:C§S& rdorma ·como dna .mlllS-urgentes, 

I ' ·quando , tiD.h:amos · 'e f4moa tantas out;ra& -qué exigem 

I · · p3.iticu1a.r atteiição, · · . 
. . O ~arlamentq .e$;ã O<:cupa.do . com CÜ6CUS!úes impor

\, · tantes.; temo-nos .'àté .fi-qui entretido. ,com o. exame .das 
leis· de ~ór<;ias~dê . terra e mar; v:~mos entrar daqui a. 

I · · poucõ na ··di>cussão &o orça.men.to,. e • muito breve na. 
I aiscuesão da proposta do gOVerno sobre a. s.rd~ q~es-

1 
tão .do est:ul'o-smil; n·o senado ~~e~ba-se·dc chscut1r a. 
lei .sobn:: o .prolong~euto de noReas eatl'lldas de ferro, 

I 
e occ.upa~se ,a$0ra...aquella camara eolll a discn.•são da 
reforma. judiClarja. : . 
· Ora, se o nobre deputado não prova q_ae é mais ur
gente discutir e, votar·s.e .o P!ojecto d~. 1nscr~pção, _do 

! que 05:,· ou~~ .qnc ·meiic10ne11 c que encerrao m.e!os 

I 
essenclac~ de :g~vcrno. e med1das sobre . q__ue o espsnto 
p-r'lblieo -se tem pronunciado altamente, n~ .. póde oon
chúr' qne no·s·' achamos em' mor&. sobre a. .discussão 
~uclte projeeto, que eu reconheço que contém ma-
tena· muito va.liol!il1 !1- que em tempos pa.ssadoa prestei 
a.qui eqm S. ,Ex • . ·:i.. ín~nha. pab~·ra e .o meu .voto. 

o .Sa . . DcQUE.:Es:J:ILUIA. TEIXEIIIA: -Das palavras de 
S~ Ex. se ded!lz qu~ .não liC dlsoutici este auno. 

· O Sn1 llft!IJSTJI.e DA I\IA.l\l!IJU.: - ·Niio se deduz tal ; 
deduz-se qu! se h& de discutir opportu~runente. M::u-

. -~.lhe ip'reeWlmente -o tempo é ·lmposstvel ; o · sel'Vlço 
'se- distnbue · coliforme a. · ttrgeneia· àt>lles, e os parla
mentos estão _sujeitos a essa. lei do trabalho. . 

O nobre ~t&do entende que se deve des1gnar um 
:· prazo opara ~blriXâ dós-:inarinbeiros, e qnc!'C?mpre dar
•e-lht11 ;a · ~31X&;• findo' o · s-eu te!llpo ·de · trerVJço. 

O Sa. DuQUE-,.ESTJL\D.\. TEI:U:lU.: - Evitar qnalque:: 
demorn..' '·· · :: ~ , .' . . 

,O. Sa. ~~~i!'o-. ~A .M.utl!"IL\ : -Em resposta. á pri
milia .a.r~ção, ~rei-ao• llQbre 4epotaào .• • 

O Sn.:JDd!re-EsTllA:DA ~ttrllA~ - ·~ão foi arguição 
. e sim• apenas rum&! observação. 

O Stt!c'M~'o »X')b'u'\'IIA:- ..• Em respostaá.pri
meira.·o'&s~ação ' '9-ir'ei _ no nobre. depuhdo que n~s re_
:rnlamél:itos'"à.o ··go>erc'o expedidos, -com· aatonsaçso 
feg!sl.a.ma.' i!o'btetUdo' no de · :!5 de Outubro de 18Si, 
se pronii~Í}~~ 'á~~'rba ; d.n: m!lteri.a.; havia, porêm, um. 
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JIOiltll-ODÚJ80,_qowm.to _.aq; im.~s ~llifos.~ ., 
dwt.efi.·® J;eC11Ú&IIl~l> -~ -~ eJ:~Il~t<iena~ • 
di.ze&Jilllrin~tQBqq!l~;:~:~;egul~~,~~de. o 
Outubro, têm .dil:eito·á"ll'IU·~f~v.~~ ftn;l,,de, ,~on, 
20 a11n011ymaa não á.:tlaix,&.AA ~mc;o.:'-n~"~'~ 
o que lhe&-+ .eQ!lcedldó.n~!}lrojll~ .• w d4wllliliio, ,fu).d9-; · 
o_ te~· :li~10.~u}2. 8Jil.l.os,,,con:f~e.!1Qs-.~s, men:"; 
C!OllAdOSitD.O.prOJefl•<>•·' .. .• · , . . ! .. '•: .. . : . 
Ma& . nio-~ conced~çá,b~a 11.91:1 IO&ri~.que.fi~., 

da.reta .o seu ,tempo. . .de servic;o -~'' :iu, ~-:P-O no.bre: .. 
deputado que na ma.riuh& nunca.; •e . àe:xpu de_ cou:
ceder baixa ás praças de pret de di1!erentes ·corpos ·que 
tivessem comple.tado.seu tanpo•de. aervi~·; (~oiad03;) 
E lhes ·é conCedida. independentb de: solicita9io 'f· Direl' · 

_ao nob~:oe· ·dep,ubido qúe -n:io ;. primeiramente· porque é .. 
possivel .qa.e-<.ellas- -queiriiô coutinu&r,· e .. -4!UilOEegllDdú · 
lu~ar; pQl'que· .ba, mrntagens e$peci'lrts1para. .os que con"" 
tiouão a servir.: · . • .· . : --

Por co:>seguinte, o governo nii.o di baixa a pr31as:,. 
de pret. qurotlém •coxnpletado , o : seu; tempo de. serv1ço 
sem qu.e. ell.as a. requeirão. . · , , ., .. 

O Sa. DuQUE-Esr.AllA>-:Tl:ISBJ-.A.·: - .Infelizmente os · 
meios -de requerer, . entre .nós, siio tão difll,c~ltosos... . , 

O Sa. 'MrNISTBo DA M:.uuNRA :-Não ha difficuldade . 
alguma. 

Creio, Sr. presidente, que são estes unic:~.mente os re
paroo; qn<e·fez •o ·· nobre- deput:td<o· ácereo. ·-de ·n:í.!lteria5 '<lo 
ministerio da. marinha.; e quasi todos elles e&capão ao 
objecto. do .projecto .. que Ee · discJ~.te. ;- . , . : .. ·: . , 

Os· nobres .deputados. têm feito. c_ou~id&r,tções.,~s-. 
:sobr~.- est:>.ções, orgauisaçã.o da, ~mada, 1.preferen013:de . 
n:~..viCi, •natua:eze.. de lles, . ,etc.,,sem·bll~olm:· propria.lnente 
da... força, sem..discutirem,.a. materi:., do. projeot~' ' · 

O SB..:.DuQVZ:-E!n'aADA:· TEJXJ:IU.::-Nisto - segui: o·-, 
exemplo ._,do< ll.obre:.mio.istro; -à.com:panhei o sew ·diJ!. ·. 
c~ . 

o· Sa:·):fn>.'JSTl\0 DA l\-ún!NKA':-~0-nobre·deputadb fál
lon largamente, e algumas '\"ezel! · te~ ··dere{'etir; mos
trando l'lSSim ·que' fazia. insistencia nas ' ce'nsnr~J.S que 
dirifíi& ao governo. Taes censuras sãot_como se·'vê, de· 
mawfesta.iimp:rootdenci~. (Apoiadoa..) ~ào-~poa$0acom
panhar o nobre deputado no.de&ep.1Volvimento.-.esc11S8.<W · .. 
que deu ao seu discurso , e vou senta.r-me. 

. Se, pol:ventura, .. da .• cliscu>siío ~u verüi~.o; .. qlle .. é in-: 
dit;pen..,vel d:~r exphca.ções . e mformações lcerCa. de 
sen·iços que correm pelo ministei-io a. meu cargo, terei 
muita sat.J.sfaçiío, Sr. presidente, de presta.-las á camar&; 
se;, porém; na. discussiio não .se:llllSCi:tar.liUI.teri&•no.va, 
descul~-me V.· Ex •. por não voltar·.á tribuoa,':e r ele- ' 
ve-me a. c:>.mara o desprazer q11e> lhe•devo·ter·:causado,. 
a.bu~ando· por-tmto: tempo de smlalttenç;to •• (Jluito, bem, 
?nuito bem,)- , ; 

O Sr. Mo11,o .::)t:a:ttos pronuncia.. um <!.i.scurso 
que se acha. no Appffid·cc.. · · 

.A. discnssão fica. .adiad.a pc1a.hora. 
Dad:~. a ordem do dia) levanta-se a. -~:eseão :i.s cinco· 

hor:.s da tarde. · 

I'RES!DilSCIA DO 511.. tO!'IDE DE 11,\EPE:.\'D'I:' •. 

SVl!CIIAnJO.- E:rped,-ente. - Pen~iío a -;D JI. :.A.· dos· S. 
.Amara L e outno. - Ise71{:ào: àe d :'r.eito• . àe. imp.orLaÇb.o • ..-. 
Permissão a E. 1'. lv"ilson para l~"Qrar _ c~t~>llo d_e.pe
dm.-Pretcnçélo do commendador· J. A;··a~ Can:~t1ho. 
-Pretmção dos empregado• d4 secretaria da policia 
da. oórre.-Licença a· Jl. :r : • .IIF de • Amcorim·e ovtTor. 
-Pen$Õe$ a cti-eencs.· App1'011açílo:-Groa· cl~->Õae!Mf'tl · 
em 1114/hemalicar. Appr®a.ção.: - .,Ordem . dq, dia. 
-Pensü-e• aos pens:on,.stas do monte-pio. aeral. Dis
cu ··~o' doa Sn: An:dmd~ ·Figuei~it; Tel'xei,.ci: Junior e 
Araujo l.ima~-Adopção.- Pemüd·o.- o;-1: JUSa.m
paio. Adopçli'?'.-Pemilo··a D~'- .ft.·:M.' '' V.'dê•Mact-® t:" 
outros Appro.:ação:-Ftà:;a~ ' da·r~ niuiai.· · 'A~.:. . 
tfti.o;-EIIra.dG de fen-o . D. Pe!Wo·' n. r,.Düettr80S' ''dos 
Sr•. F. Bel, ::;ano e Andrade Fig~ira: .. 

.A...o :mei.c..aia,·Üta,ll,c:.bam~,~,ac~~.p~~:.,'. 

51•' 

tel-:fi&_,Sra .. . CoD.de.,ode1 BaT.::.r! .-P(IItelh., • P~ .. 
PiJ!t.o<P~•-G~ . . ,oSclaz&· Beillf:viceuae ., 
~ ~igaeiredo,, Fen:ein da VQga, :Jo~:Xenaea;;>&n;..:r 
)Ulun1 Cardoso de Menezes, Beracllto ~~ 01elho·; J 

Rodrigues, .Angelo elo Ama,J:;4).,,:Ferrei# ~,~,.So
'llral Pinto, Barão _da ~Fónies,·Fea~'V"'w.\ü&, 
Floriano< de~odO!(l"in~ 'tilna; ;~~iõ' 'de .. Auaja,tu~!i-1 _, 

, S&ll~s, Galvão', :t1enezes: Ptl/.d.f?•; ~.eU~: ~~0'1; .1>1~~~1to: :· 
de Castro, Joag_umr Pedro! ' TeiXeu·a• Jun1ol', 'Eri.ng.; 
1~ Loba: to, S1queil:& :Me_nde~, 'Jo.aquim _ de . Mel).CloM&, ~ 
F!el de ~o, Pinheirô, Simões Lc:lpes J.'heQd.oro dá. .. \ 
Silva,- Ferremd.agej ·Ba'tlio da ·ViJla'.da hlrra, . Pint~:. •'. 
de Campos, Corrêa· de· .Qll'nira; Corrêa., Junq'Q!!il-a;' 
Henriquea, Barão de· A)\aç~; José Cal~o,n, JanJen . 
do' Paçe1 Luiz Carlo~ Pereim da Sil~aJ.P~ei-ra Fz,a:nço, ., 
Azambu1a, · B:u::os- l..iObra; J«"rllnym:o _Yenldo,, . Dtllll da. __ ; 
Rocha, Pedernell'IS) Raposo da. Cama~, Çnu:·Macha;do, 
Pinto Moreir:L, Bahia., M.inoel · Clementino, Ca._ncli~o . 
l!uru, Pinto. Br:~;~, Fa.u~ . de, Agujar_. .. ~arneiro; da · ·. 
Cunha, AraUJO Lun:~; e .-D1onysuJ M.trtins; abre- .e a. 
sessão. · · -· · -· · - · · ' 

Cem parecem depois de aberta a. se8SM o• Srs. AraÜjÓ · 
Góes, Diogo de Va.sconceUos, .A.tfollio, da.,Caryalhe, Go
mes da S1h·a,- Mello Moraes·, . Candido d!l. Racha, :F. 
Belizario, Costa. Ph1to, Andrade Figueira, Diogo Velho, 
Antonio.Prado-, Ga.ma;.Cerqueira,-· Taquee, Ca.mill<>:Fi~o. 
gueirede, Duarte de , .A!Levldo,. Rodri.go Silu; Li'llla; ~: · 
Silva, Perdi,.n-io~ Malheiro, :A.up:u.sto ·de Oliveir.a, Leonel . 
de Alencar; ·Capa.ne111>1.; Mell-o Ma.tWs;: Paulino deSonza: -· 
e Duque-Estrada. -Teixeira.. · · · 

FaJ.ti:..o com pa.rti<:ipaç.:;~ ?S ::=rs . . .A.u):'eliano àe._Ci.r-: !· 
valho, Alencar Arnn_pe~ AsslS Rócha, Auqu_sto Chav~s,, 
Borgca Jl[onteiro, Bitteucolil;t.. 'Barão de Anadia, .Can,.., 
did'o Tones,. Cicero Danta~.; :Fer:'andes Viei~1 J)~D!in- ; 
jl;U.Cs, Gomes de Castro, Moretra da. Rocha, ~ebuu;, .; 
Ros&,e Silva Nunes; e sem.ellít-os - Srs.-Âllnel~Pe- .. 
reim, Bandeira•. de Mello', C~illo Barreto, . Cane?o·, _, 
Gonçalves da. Sliva, J. de Alencar;· Lenn!U'O'· ll1a.clel, 
Leal de 'Menezes, Moraes ·-Silva.: e ,P;tu~·- Toledo,: · 

Lê-se ·e approva-se a ac~ da · antecedente: · 

O Sn • . 1 • SECilETAJI.IO. dá; c~ut& do .segui,nte • 

EXP&Dili::'<TE •. 

'Cm o.fficiu do mini.sterio da. gue~a, 1re~ettendo, em ·, 
resposta, a infotmB.ç;io . .Prestada ~a commi.ssiio . ~e-pro- , 
moções sobre o requenmcnto ·do alfeter,; honerono . !>Ia.- · 
nocl Gomes Coelho, que pede ser incluido .no qaa_dr.o 
do exercito como · ofticial de 1• linh:~..-A quem fer. a.. 
requisição. 

Outro do 1 o secret:uio do senado, p:~.rticipando que f~-> 
mesmo senado adoptou, e '\"ai dirigir á. sancc;:io im~
rial, a resoluç~ que.appro'\·a .a pen~io-~oo~ida A Bel- '· 
mira de l\f:tscareohas Arouca, trma do 2• tenente de 
uti.!ba:ü Pedro de. l\Ia..<earenhas .'\rouca. -Inteirad~. 

Um requerimento-de Carlos Gomea Ribeiro da Luz, :· 
pedindo para qne sejão i censiderados l'alidos para. a. 
matricula do t• :~::mo medico da faculdade da• côrte os• 
prcparatorios por clle feitos na e~cola. de marinha.- •· 
A' commissão de instrucção rmblicu. , 

Outro d<l Francisco Bahia d& Rocha J~nior,-pedindo_ 
para f:~.zer exame das m~tc:rias ,do · 1• anno medico· da: 
faculclade da cõrte, depois de approvado no do prepa-> :' 
ratorio que lhe blta.-A' mesma commissãci. ·. · · 

Outro do Di:. :Francisco de Assis .da ,Silva Ferie.ira., ~ 
official da. secretAria desta ca.ma.m, pedi~do, . em colllie,-.; 
quencia de molestia· que soffre, dispensa · d~- servi~o llO , 

referido lugar, com todos os seus.vencimentos.-A'.com- '· 
missão de rolicia. . 

Lcm-se, julg-:io-se objecto .de. deli.'betaçio,-·e vã.o ··>a 
imprimir para. entrar . na..ordemJ.dO&' tr'abalhos1 os- ·P~'-; 
jecws com que~oncl:oem os · seguiu~ : pn.recetes: ,. 

l'ESSÃO A D. :U. A. tiOS S. AMARAL B 0-c;l'RO • .. 

" A commissão de pensüeS e ordenados --e~iuou., a · 
cópia-.dqa -P,eotetos. de . ~H-de .JllJlho;,fiudD, que·,co11co-
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SESSAO EM '7 DE -JULHO DE 1871 •. 

~ pe !vlll ~ D. Maria Amalia doe SautOa .Amatal · 
e ao capitão refonaado do exercito Henrique Chriatiano . 
Bentdic:to Ottoni, e é de parecer que EeJa adopt&do o 
~~p~~: . 

« A uaembléa ge:al reaolve :• 
·• Ano 1. • YlCio approvadaa u eeguintea pena6ea 

menaaea, coneedidaa J?Or decreto• ele 21 de Junho de 
1871 : de 24S, Eem preJuizo do meio eoldo que percebe, 
~ D. Maria Amali& Cios Santo. Amaral, -viuva do alfe
rea do exercito e tenente em coJ.DJDiaaão Felippe Mar
ques doa Santos, fallecido de ebolera--morbu. n~ acam
~eato de Taby; • de 3081 ~uinlente á metade do 
110ldo de saa reforma, ao capitão reformado do exercito 
liem'ique Chri•tiano Benedicto Ottoni, o qulll, em cou
sequenci& de ferimentos :recebido• e:m combate, ficou 
impomllilitado de procurar Dleioa de aubsiatenei&. 

" .Art. 1. • E5tu peualSes serão pagu ele cleta dos 
mesmu decretoa. · 

cc Art. 3.• Re-vogio-se 81 disposições em contrario. 
" Sala daa commisaõea, em 7 de Jull!o de 1871.

Clarn~·ro da Cunha..-c. lfoch<J. » 

ISENÇÃO IIE JIIIIEITOS IIE DIPOI\T.a.ç4o. 

« A com.mi.saio de fuetula, a queDl foi presente o 
requerimento do bacharel Felic:io Ribeiro dos Santos 
Camargo, pedindo a restitui~ dos direitos pagos pelo 
ma.terial dePp&chado para aa obras do encanamento 
d'agua potavei na capital da. provincia de S. Pwlo 
antes dã _promulgação do deereto legislativo n. 1,565 
de 6 de Junho de 1868, que concedeu isenção de di
reitoa aoa materiaea necesaari• & essa obra, tendo em 
att~nção as informaorõe• miniatracha, e bem a&sim jnl
pndo que o favor concedido pelo referido decreto 
deve estender-se a todos os materiaes, por ser esae o 
~erdadeiro sentido da lei, é de parecer q11e seja adop
tado o seguinte projecto : 

cr A assembléa geral reeolve : 
cr Art. 1.• A. iEeDçio de direitos concedida pelo de

creto n- 1,565 de 6 de Junho de 1868 aos materiaes 
importados para aa obras do encanamento de agua 
potavel na capital do provincia de S. Panlo compre
hende não ISÓ os artigos importados depois da promul
gação do citado decreto, como os que haYiio sido ante
riormente despachados para o indicado :fim, devendo 
eifectuar-se a restituição de qu.eaquer quantias que 
p<K' essa. cauaa se hsjiio cebrado. 

cr Art. 2. • Ficão revogadaB as diepoai~ em cou~ 
trario. 

« Sala das commisaõts, eDl 7 de Julho de 1871.
C11.rdoso de Jl~zu.-Jlroujo Lima.. » 

- . 
, PEB:lDSSÃO A E. P. WILSO!'I P..UU. LA~ CAilTÃ.O 1)11 PEDR.L. 

" O go-çemo imperial, por decreto n. 4.-386 de 30 
de Junho de 1869, concedeu a Eduardo Pellew Wilson 
per:niasão por 30 annos para. laTral' ear'"5o de pedra, 
turla e outros minernes nas m~ns do Rio :M:arallú1 
na pro'riac:ia da Bihia, sob u ClallSlllu annexas ao 
mes::no decreto-

cr O concesaionarie requer a esta auljtlsta camara. 
q_ue o goTerno seja a11torisado para tornar effeetiTas » 
coudições 5~ e 1 (i& das clausulBB acima referidas, que
tonstio de seguinte : 

« 5.& Se o terreno f&r devoluto, o governo obriga-se 
a fazer Tenda delle ao concessionario ~los preços que 
pGsteriormente forem aj~tados, segundo as bases es
tabelecidAS na lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850, 
não podendo eXigir mais de cinco réis por braça qu'
drada. 

« S. fôr posPnido por particulares, o concessional"io 
procun.rá, pelos meios ao seu alcance, adquiri-lo, re
'ut.'"elldo ao g.veruo sua desapropriação, :na hypo
tb~e dos proprietarios recu~arem dispõr delle amiga
velmente. 

cr Fica entendido <iDe correráõ por eonta io COllces
aio:Iar.lo todaa as despezu que forem feitall para estio 
des:~.pro~. 

«16.•Todo omachinilmo, utellllilioaequaesqueroutros 

a.rtl!fact.oa ou rüt.eri& prima que foretn neeeaarioa para 
a la-na da~ aerio importaies linea de direitos 
deutro do p~ de cineo aunos, contados do dia eJil 
que começanm oa reapeetiTOI tz'a.balho.. • 

c Co111iderando ~ue 01 favores pro111ettido1 ~o go
Yeruo neaau condifllea eio iguaea aoa eoncedidoa a 
todas u emprezu industriaN, é a commiaaio de com
merc:io, induetria ~ arte& de pareeez: que aej& f&yora
velmente deferida a. petição do 1111pp1icante, para o \ue
offereee á. couideraçllo da. aunara a seguinte reeolu~:: 

c A assemblé& geral resolve: 
cr Art. 1.• Fica o governo autorieado a tornar e!'eo

tivas 81 condições du claunlaa 5a e 16&, annexas ac> 
decreto n. 4,3&6 de 30 de Junho de 1869, _pelo qual se· 
concedeu a Eduardo Pellew Wilson pemuuão por 30 
annos para laVTU carvão de pedra, tUrfa e outroe mi
neraea nas margens do Rio Marahú1 na. proYinCla da 
Bahia. 

cr Art. 2.• ReTogão-se as .disposições em contrario. 
"Sala daa commiseões, em 6 de Julho de 1871.

.dug.uto F. de Olieei~.-Ferreit"ll .ú1.9c. » 

Lêm-se, e l!ão a.pprovados sem tlebate, os seguintes 
pareceres: 

« .A eommWão de fazenda, a quem foi presente o 
requerimento do commendador João Alves de Ce.rvalho, 
pedindo .que á aua propoata, apreaentada em se&~~io ~ 
15 de Junho do corrente auno, pa.ra a compra de bi
lhetes de loteria, e que por deliberação desta. augusta. 
eamara. foi remettida ao goveil:lo ~a infoi'IIIU, aeja 
addicionada maia uma cl&usula., pela qual se obriga a 
recolher ao thesouro nacional a quantia de 3:000S 
&DD.ualmeute, para ser applicada ~escolas !llunici~ 
é de parecer que o memno requenmeJ~to &eJa remettidct 
&o governo para ser reunido ao que ee acha afi"ecto á. 
11118 deliberação. 

cr Sala. das· commiasões, em 6 de Julho de 1871.-Cor
do80 de Jlen~::es.-Araujo Uma. » · 

Pl\ETENÇÃO DOS" EXPREG.lDOS DA SECRETAllU. D& POLICU.IIA 
c:OaTE. 

« A commiaaão de pe~ e ordenados examinou o 
requerimento doe empregados da secretaria da policia 
da. c&rte, pedindo augmento de vencimentos, e é ae pa
recer que !eja o dito requerimento remettido ao govern<> 
para dar aa informações que julgar coDTeniente.. 

c. Sala du commiesões, em 7 de Jalho de 1i71.
Ca.rmira da Cunha. -C. Rocha. » 

Lêm·ee, e vão a imprimir para entrar n!l oi'Ciem. doa 
trabalhos, aa seguintes redacçues : 

LICE:oiÇA. A. l!l- O. M- DE AllOilnt E Ot!TIOS-

• A assembléa. geral resolve : 
"Art. 1.0 E' o go•emo autorisado a conceder mais 

um a.nno de licença, com os seUll ~encimentos, ao chefe 
de secção da. alfa.ndega da Bahia 111anoel Odorieo Mendes 
de Amorim, para tra~r de sua saude na Europa.. 

'« Art. 2..0 São re>ogadas as disposições em co:l.
tr:u"io. 

u Sllla. das commissões, em i de Julho de 1871-
Jose Ca.lmon.-Benjo.mim -.-t. Coelho Rodrigut3. " 

• A aesembléa geral resolve : 
c Art. 1.0 E' o governo autorisado parn conced~ ao 

juiz de direito Marcos Corrêa. da. Camara Tamanndo 
um anno de licença, com todoa oa vencimentO&, para 
tratar de sua !&nde onde lhe convier. 

" Art. 2..• São re~ogadss as Gisposições em con
trario. 

o: SalA das c:oiDlJliseües, em 7 de Julho de 187l- -
José Ca.lmon.-Bmja.minJ.-A. Coelho Rodriguu. " 
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(SES5AO EMi7 DE JULHO DE l8'7'. 
• A auembléa ·geral ruolve : 
« Art. 1.• E' o governo all.tomado ·"conceder l1IIl 

IIAilo de licença, com todos oa -nneime:itos, ao 1• ea
~ripturario da àl.fandega do Par& Camer:'!lo Facundo 
ie Castro Henut~, para tratar de aua .aude onde lhe 
con"rier. 

« Art. 2.• S4o :revogadas u clisposiçiies em con
trarie. 

c Sala das commissões, em 7 de Julho de 187!. -
José Calmon.-Benjamim.-A. Coelho Rotiriguu. • 

« A usem bléa geral resolve: 
« Art. t.o E' o governo autorilado ~ conceder 

u:n anno de licença, com todos 011 venCllllentos, ao 2.• 
conferente da al!andega do Pará, Joaquim !\Iaieellino 
Rosa, para tratar de aua 11ude onde llle convier. 

« Art. 2.• São revogada& as cllipoaiç_õea em contrario. 
" Sala daa commiss~s, em 7 de Julho de 1871. -

Josi CalmOII.-Btnjamim.-A. Coelho Rodrigues. ~ 
cc A aasembléa geral reaoln: 
a: Art. 1.• E' o governo automado pua conceder ae 

desembargador da relação dá. e6rte, adjunto do tribunal 
do commercio, Firmillo Rodrignea Silva, um anno de 
liceuça, com todoa os aeua vencimentoa, par:s. tratar de 
aua aaude onde lhe convier. 

« Art. 2.• São revogadaa u diapoaiçüea em contr:do. 
" Sal:l d3s commiasões, em 7 de Julho de 1871.

Jo.-i Calmon.-Bmjamim.-A. Coelho RHrigut8. " 

PZ.."WSÕEI A DI1'ZIIS05.-GIÚ.O DE BACILI.UL IJI XA.TIIE
IU.TIUS. 

E:atrüo .suceeuivamellte em diacnsaão, e .são appro
-çoa.d:ls eem de~atet SI reda.cçõea q.t~e forão a impnmir 
na. sessão anteee<tente, aobre vanas penaõa, e antori
sando o governo para ma.udar admit.tir o tenente-coronel 
Flori&uo Vieira Peixote a fazer exame tle mil:leraloP, 
afim de que poua obter • ·sráo õe··badlcel em ·ma
thematicaa. 

O Sa. Â:!IDUDE FJC\lEJIU. (pela o:rdem): ---:-Sr. pre
sidente, os lavradores e propnet:uios do rico e impor
ta:ltt: municipto de Rezende, d& proviueia. do Rio de 
J1::1~iro, eno:Lrregárão-me de apresentar o. esta camara. 
UIIla. petição eontra. a proposta d-o poder executivo 
aobre o e~e!lto servil. 

Desempenhando este honroao mllllda.te, envio á. mesa 
a repreaenta9io, para que V. Ex. lhe dê o destino con
veniente. 

O 5&. PBESIDE:O."TE:- A repreaentação :!l.ca. sobre a. 
mesa pan ser to'lll&da em COII.&iderapio couando se tra
t.ar d& proposta.. 

O Sa. hu1u DA SrLn pede dispen11 de membro 
tJ.r.to eis commiaalio de :tàzeada oomo da. de orc;a
~~~to. 

Consultada a camara., resolve pela negativa. 
O S11.. CoELuo RoDJUG'IJES pede que eeja. dado para a 

~Kga::.dll. parte da ordem do dia de amanhã o ort;al:ll.en
to .ia despeza do miaisterio do i~nperio. 
C-on~u1ta.d:l. a ~ar&, reaolve pela affinnativa. 

PI!n.IEIIU P.ARTE DA ORDEM DO DIA. 

P!::-isQ!S AOS PE~SIO!IIS'f.ul llO JIO!'CTE-PIO GE!l.~. 

Eatra em 3• d.iseuasio o projecte ieentll.ndo de pe
::.uor:&s e arrestos aa pensões uaafruidas pelos pensio
:~i4ta.a do monte-pio «era! estabelecido nesta. lôr'..e. 

o sr. Andrade FJ.guei.ra pronuncia um 
~i~curso que se acha. no A.pper.dice. 

o sr. Teixeira Junior: -Sr. presidente, 
eu f.1ria 1lii1& inju.sti'(ll a. eata. :s.ugusta ea.mara ~e pre
tenJ.esse demorar-~ne na. triblliia. para refutar a argn
me':!.~O que acaba de produzir o nobre deputado pelo 
4• districto da minha província. contra o projecto que 
iaenta de penhoru e arrelltot! a.s ~n'õe& do monte
l•io ~rsl. 

I 

I 
\ 

I 
I 

I 
I 
! 
I 
! 
.\ 
! 

O proprio nobre deputado1• impe!lido pela força. da . 
evidencia, concluio o eeu <tileun10 darido ganho de 
causa ao ~rojeeto que cc:mbateu, poia trouxe i disc:us
aão o ~leio com as a.policee da divida. publica. do 
Impeno, que gozão de igual favor, eem lembrar-se que, 
constituindo taea titulos o unico e exclnsiTo patrimo
nio dessa associaçii.o, en este o meio de tornar real e 
effeetivo para.. os aeus soc:ioa o gozo de ta.l pri>ilegio. 

Estando to:lo o fundo socinl eml?'"egado em apolice~ 
da. di-,.-ida. public:s, ás quaes :s. la deu a garantia de 
não poderem ser arrestadas n~m penhoradas, e bem as
sim oa seus dividendos, e não podendo os si:\Cios do 
monte-pio usufruir taes dividendo• senão p<Jr meio do 
:recebimento das pensõe'> iustituidas, é claro que seria 
illusorio o favor coneedid'6 áa a:eolices e aos seus divi
dendos, se o aeu p:-odncto cllit:ribuide aos Pf!nsionistaa 
do monte-pio não tivesse o mesmo favor. (Apoiados .) 

O Sa. ANnnADE F1Gt1EillA: -.As apolices j& estão ga
rantidaa. 

O Sa. TEIXEIIU. Jv:cron:-Mas não é possivel <j_Ue 
se torne effectiva essa garantia, sem que dells. gozem 
SI peUIÕell distribuidas pelos pensionistas. O unice 
meio pratico é determinar-se que as reapeetiv:~.~ q,uow 
que, isoladamente, couberem a c:sda. um do~ penslonis
tas gozem do privilegio que go:zarião de direito e de 
facto se os instituidores lhes tinEsem legado as pro
pria.s apolicas, cujo rendimento fosse equivalente áf 
auas respecth·as pen!.Ões. 

O S11.. A:cDa.\DE FJGllEl&A dá um aparte. 
O S.. TEIXEIRA. Ju:c1on:- O nobre deputado, con

te.stando-me, obriga.-me a nnticipar nm dos nrgull!entos 
que ~va para offerec:er opportunamente. O qne 
ora P.ede o monte-pio genll. é apenas a consagração 
da~illo mesmo que já lhe foi garantido pelo decreto 
n. 137 de 25 de Novembro de 1850, que, enumerando 
no art. 529 os bens que não podem 5er penhorados, 
expresso.mente designa no ~ 86 cu pemika, ten81U • mon
te-piOI, inclwi~:e o doa aenJidorQ do E•taclo. 

O S11.. Al'IJ)IU.))E FtGl!ElllA. :-}1onte-pio dos servido
res do Estado não é e6te. 

O Sa. TEIXEtu Jmuoa:- V. Ex. niio a.ttendeu :í. 
disposit;ao da. lei. Ella diz: 

" Art.. 529. Niio podem ser absolutamec.te penhors
dos os bens s~guintea : 

« § 8.• ÁS pensões, tenças e monte-pios1 Ínclusit:t G 

dos ~en:idorts do Estado. » 

Esta disposição não póde significar senii? qu~ o leg}s
lsdor quiz abranger todos os monte-ptos, mcl~tv~ 
:..quelle. (Apoiados.) 

O Sa. l~.sDI\ADE FlGllEIIlA. : - Então é inutil este 
projec:to. 

O Sa. TEIXEIIU. JUNJOII.:.- Se o nobre deputado o 
combatcs~e por inutil, teria. sem duvida. ra.ziio, P<>rqu·~ 
o decreto de 25 de Novembro de 1850 ainda não foi 
re\·o ... ado; mn.s não posso adxnittir que o faça allegn.n
do q~e a telldencis da :lctualidade é contra taes pri
vile.,.ios, ou que pódll acoroçoa.r o abuso e a. fraude de 
de\":dores insoh·aveis contra. seus credores, ou porqu<! 
o monte-pio tem até hoje e:x.isti~o ~em ees~ favo: e 
acha-se ~~ es~do de prosperic.Utde tal q~e nao prc.C1s:;. 
desse pn\"ilcgJO. Nenhuma destas ra:z.ue~, ~dd':zl~> 
pelo nobre deputado, procedem perante a ma;s hge1rr,. 
apreciaçãe:, como passo a demoll!trar. • 

Disse o nobre deputado que Dao se deve cons1der!l= 
Bómente o interesse dos pensiollistas, ml1ll tambem c, 
interes~e ds sociedade; 9-nc o interesse social é contra
riado por estes privi!eg1os1• porque causio ~mbaraço .:í.s 
tra:asacções commercl8.e8, tirando esses capttaes do CU"
cnlo das ~;uas e..-oluç<>es. O nobre deputado, poré~, 
esqueceu-se de que o monte-pio constitue uma da& mllll\ 
bella~; in~tituições sociaes; porque, con..agrando por urr:. 
lado a preride!lcia e solicitude do pai de famil~a ~n~ 
fa;or dos entes que lhe 13M caros, por outro lado 1nc1t:l. 
o trab·tlbo, a economi:l, o espirito de ordem, e porta.I:W 
a morio-eráção dos costumea, que é a mais solida ga-
rantia ~oral dos povos. _ 

Kenhum embaraço Fõde elle ea.uiW" ás tr:mf&CÇU 
eomml!rci:les; poisque1 longe de immobílisarcapitaea, et 
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immobilisa os titulos da. di vi~ pnbliCAe:ep.ute ~-
mente pelas suas pensões ~ unportancta dosdiv1dendo.s,· . 
annuidadea e jQia.s, .empregando em ~ovos titulos qwr.l.-, 
quer saldo. que .verüiw. COmo, poia, pretende .o Dobre 
deputado que o monte-pio tin c:apita.es do. circulo du 
tran~ções, se, pelo eontr--io, elle o reparte em peque
naF parcclhs distribuindo-o 3Ssim pelos pcnsioni.~w ~ ••• 

Empregando o frueto cas eeouomi3S individuaes em 
titules da. divicLI. publien, o monte-pio concorre direo
tnmente para a manute::ção do ere :ito publico e vin
cula os intE:reses partieul:ll'es ás mais elevadas conve
mcncias sociaes. (Apoiada:.) 

Niio põàe acoroço:~r o abuso e 2 !mude de devedo
res insoh-:.weis contra 6eus credores, porque as J?CDsões 
siLo limit;odas a.o maximo d~ 1:000S e nenhum 10divi-. 
duo pôde instituir par.s si ou para. outro> pensão de 
maior ,-:Uor ... 

O 5R. A!'iDJUDE FJG'CEIIU :-Póde ir a 4:000$000. 
O :;n. TEIXEln~ J ll:-.,on. :-)Ias não p:ll'.s um meamo 

individuo. Póde sim institui!· até çssa quantia rtopar
tindo-a. por diversos instituidos1 porém não o pôde f&
zer em um11 EÓ pensão. 

Com muito ~certo, pois, ponderou a direetoria des!a 
phil:tntropiC:l associ!l.çã.o que, se as p~nfi<ies do monte
piG não tiv~rer.1 :t natureza de alimentos ; se esse exiguo 
~culio, :is vez.es aceumulado á. custa de t~mpo e de 
}lrh·açõ•ls, ficar exposto a ser arrebatado pelo credor 
1nexor1n·el, é evidente que a instituição. desmerecendo 
do ~cral conceito, solapada em seu• fundamentos, eon
tranada em seus :fins, afugentar.:l. de si muitos dos' que 
:se desveliío por garantir uma p:~re:1 sub~istencia a seus 
de1c~nde.ntes ou protegido:;, c, dcfinh,u1do, privará a. 
sociedade., a f&mi!Ul. -e o individuo do& inllu.xos bene6.eos 
que sobre todos exerce. (Ap-:1iad01.) 

Não bal'ta a.~lia.t a. previde-:Jei& p:u-ticular, .di,;ee.o 
nobre deputado, é indi~pcns:J.vel não mnc:cionar o. abuso 
gar~ntindo-se aos de'l'edotes de má fe a facilidade de 
Jes:o.rem seus credorea; porque, se os pensionistas podem 
carecer deste f:tvor, tarn bem o seu credor póde delle 
precisar, no p:~.;so que aquelles podem colllltituir a 
abast:ulça. para SllllS familias e zombarem do credor e 
da lei. 

:h-13.8, Sr. presidente, se é verdade que-esse privilegio· 
é garalltido ás ~polices da dh·id:. publica; não é menos 
veld:l.de que o devedor de má. ft poderá reeorrer a. um 
e.'õ. ,ediente m:üs seguro e menos sujeito ás contiage.n
cia.q do monte-pio, compr:l.Ddo tac& titulas e até tr:Lns
ferin<lo·os directamente áq-clles n quem quizcr asse
gurar ess:t a:bMta:nça, de que nos fa.llou o nobre deput:l.do. 
.Além disso, para. o devedor d~ mi fé en não conheço 
efficacu na. nossa legisl:l.çüo. Aquelle que quizer ie
fraud:~.r sew; cr~dorcs preferir;i outros meios menos pro
blem .tieos do que as pensões do monte-pio, ond.e a 
morte do instituído, por exemplo, a.ca.rreta o. perd::, tetul 
do ~eu capital cmpreg~do; e onde, íiualmentc, a limita
çã ' do ma:dmo que cad.:t h:dividuo póde instituir não 
pcnnitte que Fe garanta aos in~tituido; 8enão uma. 
qu wtia muito áquem da. neces:ari:J. para a. abastança. 

O :::a. A."DilADE FtG'CEIIU. di um apar:e. 
O SI\. T&IXEJI\~ Jt::o<tOI\ :-Pr~tende o nobre deputado 

que, apezar do fa"or de que se tr&ta., :.inda. a11sim não 
fica o instituído impossibilit:udo <ic transferir as pensões, 
de,conta.-ias, ou vendê-las. O arbítrio, porém, que o 
:1obre .J~p><ta :o fi~ra é m~1ito mais lato do que aquelle 
qu~ lhe é ~onceiido pelos e• tatu tos da associação; o 
inst::m•lo )Óde dar procuração a out1·em para receber 
a bUa pensão, ma.11 não póde ser della privado senão 
.:olunUtríammte, o que é muito diver;;o de uma penhora. 
ou a~reJto. (Apoiad08.) 

O SR. ANDzu.DE FIGCEIRA dá outro aparte; 
O Sa. TEIU:IRA Jtr.'liOil:-Sem duvid&; e nem podia 

se~ outro o pensamento do decreto de 1850, que isentou 
as pensões de todos QS. monte-pios. • • · 

O SR • .Al\'DMJlE Fi..:vmu.:-Então para ·qne-este pro
jecto'f 

O :3R. TEIXJO;IIU J&:SIOR:-A pezar daquella. dispo.slçiio, 
cnj& effieacm parecia ser incontro'<"ersa, acaba de dar-se 
o facto de entenderem alguns magistrados que é indis
pen.savel uma lei especiAl que os autome a. negar pro-

vimento :ls penbolllS qúe se-inteatarem oantra··•pell• 
sões do monte-pio... . . . 

O _Sa •. ~;li'.ISlJEUU,:-Logo, . llil>,fie•jalgi!>r. 
:autonsa.d011.·.. · : 

O . Sa •. 'Ii:JXEIIU..JU!Ilo•:-E é :{'Or ilso: ~:ae a .idmi- :. 
nistração do monte-pio pede 3. disposição legi.$l&tiva ' 
q_ue ,;e diacate.· Se .oa·magistrados -se' julgassem -auto;. 
r1sados 3. IIWlteresse privilegio, nada ha. veria a legislar-oee.-• ' 

Os estatutos d&:aasocia.ção colll!llgmvã.oo · pftCeito-~e 
não poderem. os~ •imtii!Udos lier priva.dos daS snas-pen
wes por nenhum motivo. Tra.ta.ndo-~;e de :reforma:.ulti.,. 
mru:nente esses estatutos, estabeleceu-se cl:u-:uncnte 
aquelle pensamento, ' decl3.1'8Ddo-ae que- f'cavlí.o iaentos 
de penhoro3' e a:,.,.e~toa. 

O goveroo imperinl; porém, · entenden que eesa dis
posição dependia- cb ~pprovnção ·do corpo,Jegiatatil"o, 
e por este. motivo '8. :!.5810eia'(ào ·dirigio a sua peti~ á. 
assembléa: geral, á. qual, ' sendo•affe<:ts. ·a duas colllmis
sõcs desta·casa, obteve em seu fsvon~ · unanimida.de de 
todos 011 illustrad.o6 membros ds.quellas -eommiasões, 
Tal é o historico -destA pr.etenção, que;· longe'· de mere. 
cer a hostilidad~ .do. nobre deputado, só devia· esperar· 
a sua . .a.dl1esi.o. , 

Tratarei.agom, Sr. presidente; do meu'Protesto sobre 
a. ultilllA p:ll'te do discurso do nobre-depntado, qrumdo 
procurou dexno.nst.rar. a con\'eniencia. .. <ie cercear-se o 
privilegio concedido .á;; -:~.poli<:ea d& ·divida. publiea.'-do 
Imperio, de. n~, poderem aer.-objecto.·-dyenhora ou · · 
arteEto. 

O nobre deputado, talvez coru:penetrado da necessi
dade de tornar eilecth·o aos insntuidores e instituidos 
do monte-pio o favor que a lei: ·garante ao seu proprio 
fundo social-as apolices-, entendeu que devia. eomõa
ter. tambem o proprio privilegio .que solemnementerfai 
concedido pda ·lei áq uelles· títulos' Eu protestei contra '' 
essa. a.ssetc;iio,. porque não admitto que o c.Elstado po~: 
f:Uw á, fê ·.d.e .um contrato-solemnecom:os.tens ·eredo
res, a.n,.,ullando uma·. das, clausulas :.a. ,que se .obrigou: . 
quando qui~ a~tra.bir os CAflitaes. . · 

Podem sup:primir tal clausula, quando contrahir um. 
novo emprest1mo, ou quando estiver disposto a paga:: 
ae preço do p~r·a todos os possuidores dClupolices·que 
não quizerem sujeitar-se a tal suppresslio. O procedi'
mento contrario importaria <uma flagrante vio~çli~ do 
direito alheio, que nenhUina. -con~ideração jlOderia· a.u
torÜ;aT. (Apoiadas:;: 

O Sn. A."'DRADE FIG'CEJU; -·Note que os titulas 
podem não -ter sido comprados ao p:~.r. 

O Sa. TEIXEIRA Jt:SIOII.: :..._Isso n:io lhes tira a con
diçZio de serem pagos ao !»U'· 

E' contra esta doutrina. qU:e cu. protestei, porque teu
de a abalar a. eonfian~ p11blic:a na boa fé do goveroo, . 
e constitue um:>. ame::tça muito prejudicial ao . credito 
publico. · 

O :facto deploravel que o' nobre deputado invocou, 
de j:i se b;l\·er cassado um outro privilegio de que goza
'·ão a.s apolices d:t divida publica, qua.l era. e.>iaeu~,) 
de imposto~>, e haver-se, apezar disso, sajeitlldo · t:l.es tí
tulos ao impObto de transmissão de . propriedade, ea 
tambem o censuro, e entendo que, impondo-lhes esse 
onus, exorbitou-se, a menos que ner;sa oceasiiío não se 
fi.ze~~e uma con"'"crsilo ·de novos titulas, com a. decln..: 
ração de que todos os credores que não quizessc:n an
nuir a.e>te novo onus fos.;em ao the.>ouro nacional rClceb~:; 
a importancia de su~s apoliccs pagas no par. 

O Sn. A:liDIUDE FlGtiElRA :-Quanto ao futuro, esta. v~ 
na bculdade do governo . 

O 5R. TEJ:tEIBA J V:"IOR : - Esmv.a na. f.-culdade 
do governo, . repito, a...res.~ito,• . de títulos· no>amente · 
emittidos ; mas não a respeito • de .. titulo& q ae por lei 
usufruião dessa isen9ilo. 

Creio, ~r. presideat~ ter: diro qtmnti:Y b:~.sta p2rade
monstra.r a eonvenienei:l do.' projeeto que· se diRCute. 
Além de acba.r-se de_ couformidade·OO.lll.· .a..leg~lã<;ào 
...-igente, . 3\)Cf'eSOO .que. tem por tiJXl .revestir de maior 
garantia uma. Ui.stituiÇã.O tã.Q. bewúiéa.pca .. o individuo 
como p.ara .a socieaãde. AeoroÇ= a . pre\-idencia do 
pai de família, induzi, lo ao tra.balbo1 áecoDomi.a.,.im
porta. a moralisaçãO doa c:oatumes e um poderoso in
ce:lth·o i riqueza. publica. :l)jão se diga, pois, que o 
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. pi'ojecto :tmta ·de· proteger os pel!Sionist:l.s dó mo~ pio, 
exr:ondo a 110ciedide. a gn.ves ."abusos ! . . 

· : '0 espirito de oideto. e a . mot'alid&de :P\iblica .l'ão,ga-
. ~·nurti:s· eontra ta.eS·'abUllos e são' estes grandes elemen
·-tos que ·e'projeeto· busca· proteger: ilélli 'dist;j),.Dio se 
~ta de. -~needer _ ~ favo,-,. mas, sim de garantir um . 

-p:mf!~o J~~ncedi~o... . . · 1 

:, 0 &.·.--Ã!'IIIIL\IIB.FJGl!EDIA ,.:..N&~ ba:.tal. 
: O Sa.· l'l'llmmu. ·J1n!1oa :...;.;;:Já. () demowitrei.. .• 

·O Sa. A;muDE FIGtlEDLL :--,0 govemo,;~:maginra
dos e ·o,coR&elho,d.e .eatado.Dão entendêrjo. -un_ 

o . .sa.. 'IEIXEIIL\ J1n!IOR. :-E' .po,r is~ , que . .&e pede 
· a: le1. 

'Terminarei, ,portanto, como •principiei :~não ·fnço a 
.. e!ta~~tà eama.ra a injllsti9&- de .suppõr .que -:~~eja 
-·necessttio 'lo.ngo debate para justifiCar & .B&l.ntar me

dida:-proposta pelo projecto em di!eiUBio. 
''T.enho-concluido. · . ·· ' 

, .O:iSre>A%eujo .L:bna·:- Sr~ ·,presidente, os . 
~tos prodtizid08 pelo nobre det~utado-que•acaba 

';4.e r~pugnat'. <.0 < projecm. ·em dillcnslio 1lie . parecem 
~~· proeedeJltes. · · · · · 

· .. ·Com~ , priDI."iror.fwub.mento , do•·proiectoi•'l4lego1l-se 
, .• a:~·o de\penhorace ureato .qne-nouais · leis ·conce
. ,,,chJn, ás ,,apolioes. · Gamcelfeito; ae> tahpri'tilegio •lhes é 
· ·'·con~do~ ~: maia. ·:natural <do <> que,estandê•lo ás 
. ·. peu.Wes· ,qu~ derivio. das ·mesmaacapolieea. 

,,,C9ntesta o.nobre deputado e!t&-cCI'D.sidera'Çãoí' dizendo 
. -. que.rneste..ea.so.devcria:o .privilegio< ampliar-ee-a.o·eto.

prego· dns pexuõea:cem· prediOSj ·OU&em·-qual:quer ·outra . 
· :~espee~tlaQ:So. · · . . · · 

, .. ,A. il~ca.;oom :que.pae·,Uraça. _, .~obrft::deputado ~ao 
tem,, cabimento,. por .uso que aena ·uree.liza:vel a; hypo-
these· que.é figurada. · 

.. Se <68 ·:.penEões.·. por .-ma insignificaneia <!lão podem 
·oonsiderar-se . como .. alimeutoa, oé oonsequente que 
são incapazes de prestarem-se a empregos· ou-especula- · 
ção ·indnstrial, :predial ··ou ··de . qualquer ·.outra. na.
..tnreza.. 

Julgo, pois, que a. imp'lgnação do ;nobre deputado 
.não é valiosa.. ·.. ' : · 

,As .disposições iuvocadag que isentão de penhora ou 
:arresto _as. pensões e mente-pios, diz o nobre •deputado. 
niio ~ão :~.pplica.veis ao monte-.pio de que· se tr:J.tn, tant; 

. pela. ·letra dos -,respectivos . estatutos,: como pela .legis
lação ,ac;ual c, conduct:J. do, ·governo. a tnl respeito. 
· Não quero eutra.r.- n:~. questã~ que se:Tefere :í.s dispo

sições dos ·eatatutos domonte-pio.; ·>bem como ao proce
. der .do .governo,• .;para , o fim· de ··saber se o monte-pio 
· .em questão é reg1do .pelale~la~ioqne temos. ·E' i.eto 

escusado par&. .meu intento. 
-O .. que 6 inueg&Vcl é :que a isellçã.o-de pe11.hora. está. 

·no espicito, dos .estatutos do monte-pio inoontellt&Tel
-mente. 

Porque isentão-se·. de penhora ou arresto !18 pen~, 
monte-pios, etc- Y E' seguramente.: pela natureza de 

. alimentos <:J_Ue ·lbes é Jnberente • . Seria -<:rueldade in jus
. tifica\'el _da..lei privru:;deoalimentos . •ou· ooudeDlDU a 
-morre~: :de . foo:.e· . os iudinduos :a · que·.se refere-

Orn, no mesmo caso se achlio a.s pen•ões de que se 
-trata . . Sio alimentos modicos, .são o •Tefugio que se of

. 1erece ú b.milias contra as <eventualidades da vida, q_ue 
&Il'Djiio. a.inda·as maiores :fortana.s á. -pobreza,:\.. misena. 

lsto posllo, toda& ·as:T&Zões, que autorisão. as isen~es 
de arresto .e peuhora, ·&respeito ·de pensões, ·monte-pios 
ou ordenados dos empregadas .. publicos, applicão-se :í.s 

·pensões de ·:que se . trata. . 
Estas isenções, .acc~cen.t:l. , o nobre deputado, favo

recem a fraude em p'ejnizo dos credores_ 
'E; ~ssivel, -senhores, que app:treça.lllgum mal dimi

::lttti81!uno com semelhante isen~ 'relativamente a.os 
· credores. Mas repito ·o que já. dii!Se·, um tal argumento 
prova de·mais, e é que não :se deve conceder isenção 

-~ma .a ·peneão.-moute-pio ou ordenado, qualquer que 
.. ·a;eja_ sua natureza., porque pócie dahi vir algum incon
. vemeute-

·Nesi:es •termos, · •se o nóbre·deputado qui:rosse ser lo
gico, .deTeria propôr a revoguçâo de toda a legislação 
que 'temos a este respeitQ. 

Mas, Sr. presidente, a opinião do nobre deputado não 
seria nem fundada, nem convoniente. 

Pelos princípios de equidade ooncedem-se alimentos 
aos devedores 1nfclizes. E' o caso da isenção do monte

.· ... pio •. ;Em .vez-de• contrariar, cumpre animar oom v~
.. ·.tagena,os :h&bitoa de ·eeonomia.; de oclem e de morali

d&âe, 9-?e são tio importantes sobre qu3lquer Mpecto 
. . que . .ee3ao ellas .. encnradas. 

A' vista do ·exposllo, 4I.O;redíto que o .favor que-pede o 
monte-pio geral pan. as petooes. qWl est~belece está. 

· indubit:l.nlmente no espírito · da noesa l.egi&la.ção. que 
· -rege a materia_ Enundo ainda que scmelhante,dispo-

sição, a não exi.:;tir, deveria ser creada; porque ao 
. Eatado ·incumbe promover;todos os habitos:de ordem, 

economia: e moralidade, qne· são de vantagens iueslcu
laTeis. 

Ninguem mais pedi:1do a pahvra, e.pondo-se a \'Otos 
o projecto, é approvado; e, sendo adoptado,· vai á. .com-
miseão de redacção. . . 

O Sa.. Ca11Z hú.cll.lDO pede 11Rra. :.que)na : yrimeira. 
p:~.rte da sessão de a.ma.uhii., depois :m.11rimeua hora, 
continue a discns.~ã.o do credito rehtivo ao prolonga-
mento da estra.d:~. de ferro D. Pedro .. II. . 

Consultada a ca.mara, resolve pela. affirmnth-a.-

I'E:iSÃO A D. J- !1(, &Alll'AJO • 

'· Entra. em t• .. discussão, que a requerimento do Sr. 1° 
secretal'io se considera unica, o projecto que approva a. 
.pensão de . 36~ ; mensaes ·concedida a D: Jo~a ~iure<?
.lina Sampaio, :mãi :do alferes de·-vohmtar1os da patna 
.Gnatavo :Fmneisoo:Sampaio. . 

"O·Sa. ··EvANGELJSTA. LoDATO manda á mesa, ·como 
emenda, o ~eguinte . projecto, que é lido,· ·apoiado, e 
entra conjunctamente em discussão : 
· «A ass•m\lé& geral .rcwlve: 

o: Art. 1. • . Ficiio approvadas as seguintes pensües 
eoncedida.a por decretos de 28 de Junbo de 1871: 

1t ~ 1.• Pensão mensal de :42$, i=al · ao :Eold.o d:t 
patente de 2• . tet,ente .dn armada, n. D. Carolina Fra.n

·c~a. de Sá. Godinho, mii.i . do 2• tenente da armada 
Affonso de Almeida. Godinho, ialleeido em consequen
cin de molestia adquirida na eamp:Lnha do Par~guay. 

« § 2.• Pen~õe• aunuaes: de 1:000~ :>. D. r.hna. Lu
cia de Oliveira Pillar e Mello, viuv:J. do coronel ho!lo
rario do ·exercito Antonio de !IIel!o c Albuqu~rque, 
fallecido .em consequcucia de mole•tiR~ ndqui!·id:l~ _e:n 
campa'nba; de 1:20ú,'i a D. lza.bel Nunes Belfort \ u~;
-ra ,-iuva do senador do lmperio conselltetro Jouo 
P~o Dias Vieira.; de igual quantia :1. coudeHa da 
Boa-Vista, . viuvll do senador do I'np~rio Con<l.e de 
Boa-Vista; e a D- Helena Carolina Carneiro de Cam
pos de Paula e Albuquerque, ,·iu\'a do sen.1dor do_ Im

.perio . oonselbeiro Francisco de Paula de Almeida. e 
Albu-querque. 

c .Art. ~-· · Estas pensües serão p1gg_s · da dat:L dos 
. respectivos decretos-

« .Art 3.• Re,-ogão-se as di~po~i';ões em contrario. " 
Ninguem pedindo a palM=, e pondo-se a votos c• 

·· projeeto, é · approvado co:n a emenda. e remettido :í. 
eommiS~~ão de redacção. 

l'ENSlO A J). B.. :li. V • . DE :ll.\C&DO E O 'liTROS-

Eatra. em . unica. discussão, e é appro'l"ada sem de
bate e remettida. com a proposiçãc; .á commi•siio de 
reda.~ção, & seguinte emenda, approvllda ·pelo .&enado :í. 
propo~içã.o da .ca.mara. dos ~~puta:ios . que nppro\'~ as 
pe11.sões concedtd3.8, sem prC)UlZO do mc•o soldo, a. D .• wss. 
. .Maria · Vieira. de ·Macedo, viuva do tenente do H:· 
·batalhão de infantaria, commissionado no po5to de u.
pitão, Jo8é Theotonio de Macedo e outros: 

c Em .J~ das palayr:J.S.- fallecido -em . co~sequen
cia de fenmento recebtdo em comb:Lte -. dlt;ll->C -
fallecido de cholera-morbus na cnmpanha.do Parag ua.y . 

a Peço do senado, em 1 de Julho de lSit.-l'i.•coná( 
tk Abaeti, pre!idente- - Frederico de Almeida e Al?u
<r~rque, to secretario.- Jo•c .Marlins da Cru; Job un . 
2• secret:uio. n 
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SEG'L"!!."DJ.. P .ARTE DA. ORDEM: DO DU. 

Continúa a 3• diseassio d& propoeta do gove!'llo 
fix&nd.o a força na.val para o &nno financeiro de 1872 
a 1873. 

Vem á mesa., é lida, aJ?Oiada, e entra conjUI1cta.
mente em di8CUI8io, a &eglllllte emenda: 

" .~rt; 1• ~ 2.• ltm lugar de~mpa.nhia. de ia~periau 
marinheiros-diga-se-corpo de imperWlal mnrinb.eiroe. 
-Duarte ck .A:ectdo. " 

O s~~.. SIQUEtu. :ME!'IDES requer o· encerriUIIento da 
discussão; e sendo a eamata consultada, resol>e pela. 
;~.ffirmativa. 

!'rocedendo-se em se61Üda á votação da. proposta, 
e nppron.da, b~m oomo a emenda; e aendo adoptada, 
vai & oommis85:o de l'edaeção. 

Estando e!gotad& a. &egunda parte da ordem do dir., 
passa-se á pnmeira. 

ESTlLU).\ DE FEB.IlO D. PEJ)JI.O 11. 

Continú11. a discuuão das emendas do senado t pro
posta. do governo e emenda.s desta caman, autori!an
do um empreetimo de 35,000:000S destinado a comple
tar lt8 linhas da estrada de ferro D. Pedro II. 

o SJ.". F. Jilellsarlo :-Sr. preaide~te, no an
:no passado fui um daquelles que derão o voto e eua
tentá.rão com a palavra o projecto que, emendado, nos 
voltll agora. do senado. Pretendo ainda votar a fa.vor do 
projecto, e reconhecendo q~e elle noa '\"Olta não melho
iado, porém illfeli.mente mutilado, julgo-me na. neces· 
sidade de pedir permissão á camara para. e::qJ&r os mo
tivos que tenho pua asaim proceder. 

Era natural que a prosperidade da estrada de ferro 
D. Pedro II, a.pez;a.r doa desperdicios do seu <:OZR4!9Q e 
das custoea.s obras quetevedeexecutar, nosdesperta!:.~!e, 
aiilda que ta.rdos e timidos em tudo qllii.D.to se refere a 
melhoramentos materi:~.ea, a emprehender o prolong~
mento dessa estrada. 

Com.Pletado o pensa.mento da lei de 26 de J~:ilio de 
1852, Isto é, levada. a estrada de ferro D. Pedro U ~o 
ponto do Rio de Janeiro uté o rio Parabyba e e~.en
dendo-se por suas margens desde n ~rovincia. de S. Paulo 
até o Porto·Novo do Cunha. no& hmites da provincia. 
~e :!>Unas com o Rio de Janeiro, qual en a. direcção, o 
cnminbo que devia ~eguír ~ e~trada. d~ ferro'L\!1 a~ 
:)irnções constantes da. provmcta. de Minas o estavao 
indicando; ellu tendião sempre ao grande res:Utado de 
unir o porto do Rio de Ja.tieiro com os se:lll rios nave-
ga.vds. . 

Deixando, portanto, as marp;ens do Panhy'!>a e m
~rn:m io.se pela província de Minas, a. ertrl!da. de ferro 
~inba como ponto objecti vo necessa.rio pro<:o;1r::.r 'ilm dos 
gr:tndcs tributarias do Rio S. Francisco, que correm 
mais ou menos na. direcryüo de sul a norte. Muitos ~
.:nae~, Fenbores, deverão ser zonstruidos da. estrada de 
ferro D Pedro li par:t aervir a tão extensa e ::er.il fro
vioci:t como é a de )finltB. Tratando·se, niio de ramaef1 
porém do principal prolongamento da. estrada de !erro 
para aquella..provin~ia, convinha ser adopt!ld;l a d_ire;
çã.o que &ervl88e ma.ts genlmente, ou á ma1or ex.:e:s:1o 
da. proT\ncia. de !>finas. Eõta. direcçio nio podia ser 
outra senão a. do Rio das Yelhas; porqua.u:C, v.ma ;e~ 
constroidu as 70 legna.s de estrada de :!erro, ~esd~ o 
Parahvba até um po:to navegavel naquelle rio, a. p:o
vincia" não gozaria de uma. viação aperfeio;oad:l. ~.6 4ee~ 
extensão, porém na exteasio de tOda a na.;eg~;~ C:o 
.1lto S. Francisco e dos seus conftuentea. As c~::.di~~~ 
de navi!!':l.bilidade de tão vaats rede ele via<;ão ~::•:.a:l 
serião l~go melhoradas, e os barcos a vap<n-, parti ti cO 
da ultima esta~ão da estrada de ferro, levarião 2. ~~<4, 
a animação, o' commercio desde o centro da ~revi::: c!& 
de 1\finas. até seus ullimos confins nos limite~ ·co: ;;, ê~; 
Gop.z. Ast=im, pois, u!D pedaço ~e estrada de !~r:o. ::e
la.tivamer.te pequeno 1a porpomonar a esse V:tl!tlH:=. J 
centro do Imperio um beneficio incalculanl. 

I 
I 

I 
\ 
\ 
I 

\ 
I 
l 

Tal era, aenhC)res, o penaamento do projeeto cp• 
adoptámos uo anno páasado. (Apoiado1.) 

O projeeto, tal como nos é l'emettido do sena.do, e 
tal como alli o d~finiu e e:qK~Z o hoziraclo Sr. minia~ 
da ~tur., é . na mWiA hunilld6 . opinião mma-
tentaftl. . . . . : 

DiAe o nobre m.ia.ãtro que o prolongamento da ea
trad& não tendia a procurar a nuegação do S. Fran
cisco e de eeus tributarios., pcmim Ullle&mente dotar 
com uma estn.4& de ferro a ?rovinei:l. de Minas Geraest 
uma du ~udes provincia.a do lmperio até hoje pri
vada. àe v1:~rão ferre&. 

Limitada a. estes termos, a idéa. é para. mim inaus-
tentavel. . 

Tra.tando.se de levar uma estrada de fel'l'O das mar
gens do Pa.ra.hyba pa.n a proviD.cia de Minas~raes, 
varias direcções ae ofrerecem . desde a provmCI& de 
S. Paulo até a colliiue~~.cia do Rio Pomba. Todaa ellas 
são · sel'Vidas por pessimaa estradas, excepto uma, a. do 
valle do Panhybunr., por onde se estende a eatrada 
União e lndustria. Assim, poia, se o illw.trado Sr. mi
niatro 16meute quer dotar a pro'rinci& de·Minu com 
uma estrada de ferro, elle eecolheu a unica direo;ão 
i'- servida por uma estr.&da · de rodagem de primeira 
or4em! E' verdade que a estrada de ferro em projecto 
aeri :maia extens&. pàas&r& á cid:l.de do Juiz de 'Fóra e 
irá até a l.a.lt6a-Dourda na serra das ,. ertentel. mtra.
pa.ssad&, P._Orem, um pouco além a zona em que a es
tnula. Umão e lndustris cxerceenainlluenc:i&, digamos, 
~a cidade de S. João d'El-Rei, p<>rque·ae diri
girá a $trad& para o centro da &erra. daS V ertente81 
cujas cercanias Dio são nem as znai,. ferteiA, nem as 
Jllaie povoa.da.s da provincia de Minas 't 

Reduzido, portanto, o pensamento do projecto primi
tiyo aoe term.oa.do actua.l emenda.do pelo Sr. ministro da 
agricul~ temos que o prolongamento da estrsdll: de 
fel'ro D. Pedro li vai ser dirigido ·em p&rte por uma 
l'egião já plenamente servida, e n'o11tn. parte por ter
renos eem com~aração inferiores a outro& muitoe 
d&Qaella pro'rinc11.. . 

O nobre ministro justificon o ~eu procedimento com 
a. seguinte ~UM : que além da. Lagô,...Donrsda o go
verno não poi811ÍIL elltUdoe alpns para determinar 
o ~ da estrada. O nobre ministro, dizendo que além 
desse ponto o sovemo eatan. em qua.si completa in
acienCia, condemnou a Yotação da ca.mara e o proceder 
do governl:' no anno paeead.o. 

CUmpre distinpir a decretnç"io de nma estrada de 
ferro, de ~:1 reãliza'(io.J de sua. construcçiío. Não da 
La~ôo.-Do\lrada, IJl,l,ll <le ::;. Gonçalo da Ponte, 12 leguae 
ab&lXo dsquelle ponto, o governo não possui& realmente 
os estudos t•!<:hnico" necessarios· para. emprebender M 
obl'&S da cc.n~trucçio da. estrada. N"ao era, porém, disto 
que $C trat:lva, e tr&ta·se &inda hoje. P&ra a decretação 
de um:t estT~da, af6ra oa dados ecouomicos e commer
eiaes, os fim• politicoe e aoci&es que se têm em mta, 
buta uma expJIH'&Ção geral do terreno para jl18tificar a 
esequibilid:J.de da eatrada, e dar um conhecimento ap
proximado de seu custo. 
~e esta tbe..e é Terdadeira, nenhuma razão póde jue

tüiC'\r aseme!tdudo seu.do, que sacrificárão a primeira 
idéa do projeeto 110b o pretext<> de falta de estudos com-

pleto&. é • ·- •= • "d Como, por :m, com oplll!OCS ... o r1gorosas po e o 
nobre minilltt'O a.ceitar o § 2• do art. 2• das emendas 
?.o senado que autoriBa o dispendio de 3,000:0008 a:J
::lU&eS ~nt o prolongamento de cada Dma das estradas 
de ferro de Pema.mbueo, da. Bahia e de S. Pa.ulo, onde 
::1enhuns eatudos existem' 

Os Sas. Au.v1o Gó•s E Jmconm.-. :-Existem e&tti
d., quanto á estrada da. Bahia, sim, senhor. 

O Sa. ?. BELISA.IUO :-N"'a.o deixat'Ci de responder ao 
;;,parte coo que me hon~ os nobres deputados. E' = verdade que a estrada de !erro da. Bahia te..,e 
Fempre em viatn a?-=çar :~. margem ~ Rio S. Fran
cisco. Desce eua or:liem essa estrada. fo1 sempre conhe
c~da pela-estradA <le fP.rro da Bahia ao Joazeiro.-Sna 
Ci."'ec<',lio inicial, G.Ue seria altamente erronea • limitar
u a 20 leguas, te;e sempre como ponto objectivo o Rio 
S. Francisco. Sei que e:cistem ~lorações e estudos 
ia direc;:o da. e~=:lia plll'3. este rio. Ih, porétn1 uma. 
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queatio_preliminar maia ~ve para a estr&d& d& BWa l 
d~ que 5 fà1ta de 'estudo& de· .ttaçado!~ Con-vir& ~lon
ge.r ~:estrada ~r mais 70 leg1us; quanclo aa 20 Ie
guaa · já · eomt~ ~ndo · c:nat&dô. · 18;000:0008 · nio 
apresentou renda suffiCiente nem ao · menos· para eobrir 
as· despezu de Ctllteio '1 ' · · · · 

(HG um aperte.) . • 
-Que seja _zzeceísario, iadispenaavel abrir .um eamiDho . 

para os· pióducto& 'da8 llW'geliS~d.o-s. 'Franciac:ó cuja. · 
~- navepção é : intereepblda, quaai . na foz!.deaae 

. no, ~ ~de cachoeira de Pulo AJfoDBO, é ponto 
que 11110 :admitte dll.vida. Querem, porém, algunS; b«
eeados em aolidu !'&Z(5el, que ~uella ~trada ae prefira 
n COJl8b:ttcção de 15leguas âe estrada de ferro, na im- . 
portan~ur. de ~,OOO:OOOS; que1 _contornando a eelebre · 
Clllchoeua, ev1te essa barrell'& wupera.vel pan. a 
»&~. _Direi, entre~to, . á cama:&,_ com fraiiq-qeza, 
que os lmutados estudos que· tenho desta unportante . 
q_uestão me lnão a .crer que cumpre dar a pi:eferen-
CJ& á eatrada da BalUa. · - · · · · · 
.. Estará, porí:ln, · o nob1!J miDistro da agneultura habi

litado_ para. _tomar uma. decisão ~tiva: a tal respeito 'f 
PlliBemos ú outras estradas. · · · : ' · · 
,A· de rer.nambuco tambem. tende a proeUriu- o Rio 

S. Frán:CU!Co; mas como para. aleança-fo terá· de per
co~ .ll:IDA pude tllitancia, ez~tendem · ~as com
pe.tentessue melhor conv~ faze-lA ·&el'Vlr á indllltri& 
~uc:ar~ exiatente !lA proTincia. a ]lroeUr&r regiões ·. 
onde os gennen. de nqueza' •inda·não forão fecunda
doa. Posaue . o governo algwu eetudos eobre o prolon-
~ento desta . estrada. Y · · · · · · 
• . Quanto á de S. Paulo a imcimcia ·do ~vemo é 
1guab:nente ebsoluta. Aquella provincia. com seua re
cusoa proprioa tem creado e auxiliado divenas'em
~rezaa ae estradas . .de · ferro.· A comJ)&llhia Paulista 

J;eVeJl1ente Abrirá ILO tra~ego a linha. ae que Be enCIU'
re_gou . <!e Junci.iUy a _ t;ampinaà, que constitue ·um 
veidacl~ Jlrolongamento d.& eatrada de S. Paulo. · A 
c~mpllnhi&.do rnm<Ü de' ltú tem: suas obras· adia.nta
daa. lia. a.uula outras concesõts entre as qnaes a do 
ramal que deve unir a. cicla.de de S. PaUlo com a. es
tra~ de _ ferro D. Pedro II (de que me oecup&rei 
d~_po1e). Como, port&ntoJ. executará. a. lei · o nobre mi
lllBtro da agricultu,ra' t;emo, pa.ra. onde prolongará a 
estrada de ferro dê S •. Paulo 'f Continuará. os ramaea 
das cc.mp8llbias patli.cúl.a.res, constroirá. outros 'f ••• 

.(Ba. ditJIIrsat apartu.) 
Senhores, eu me estou oollocaud.o no ponto de vista 

.!o governo. O governo s&eri5.cou a idéa vencida o a.uno 
-p:I.WI.do a re~pe1to do ~rolougamento da eetra.da. de ferro 
D. Pedro II até o · l'.io das Y elhas, Eob pr11texto de 
blta de estudos, ao passo que ~e obrigou & prolongar 
estradas sobre as •1uaes elle ca.reee absolutamente dos 
estudos os mais l?relimi.nares ! · · 

O proprio at'tigo da lei confirma. o que auevero 
q_uaudo diz : « Ma.lldará. prolongar por secções as men2. 
Cl!lnadas estradas, uyu.ndo o tra-ço qu• (ur ma,;8 cont·~
rnmte, por e retidos a que S:J prQcederá de11k já, podendo 
de&J)ender Rnnuahne::~te em c:a.da uma dellaa a quantia. 
de 3,000:0008000. " · 

Eu disse, porém, que votava. pelo projeeto, embora. 
reeonhe~ mutiládã sua idéa principal. Na verdade, 
construid~ a estrada até a Lap;Qa.-Dourada, ella ha de 
eer depoiS forçosamente prolongada a.té o Rio das 
V:el~; é impoash.·el que permaneça um só dia esta-
ClODlln& D&litelles eerros. . · , 

O Sa. C.1:Z MACJLLDo di um aparte. 

O Sa. F. Bnre.uuo:-Votamos com eft'eito o começo 
da estra.cJ.a, o ~~plemento ~ for~osamente. Mas não 
obltan~ a op~:.ruao que :ma.nifeato, a minha objec~ 
ao proJecto nao 6e red'IU a uma simpl~ queetiio de 
'!lalli."fTU •• Do expe~enteadoptado pelo governo resultão 
mconven1elltes senos e reaea, como pauo a demonstrar. 

Qual o estado em que o nobre ministro da. agrieul
mra. enoontrou eete proj~ no .enado '? A camara não 
~ qzze o recorde. 

Embora., BOb outra fôrma, o asaumpto d~ projecto 
l<!_ft're~se, em 186i, nesta ~uma grande opyosiçio, 
nao falta'Vi.o ao chefe do ~o, qne então &pre
~tou o projecto de lei, 3uali~dea nota.vei$ de ener-

TO!IIO m 

guL e resolução. Era . o projeeto, além disto, . patroci
nado por um lioa homens · mais competentes 'lleata -
teria, o qual reunia. ú suu eminentes: ttualidadea pee
.. aes, o ·aeu valor· de homem politieo. Refiro-me ao 
~r, oonaelheiro Oitoni. Poie bem; tal foi a im~Pçiode 
m~~ p~vinci&es, ·do espirito' de bairriamo, . que o 
muusterto fo1 fotçade~ a reewu: peraute lUil& camara 
unanim.e·· da sua parcialidade; · . · · , · · : 

Como; porem, veio o nobre ·ministro da agricultura 
encontrar a questão 'f '·A eeJnarll dos deputado• havia 
ad.optado o proj~ qn&~~i \)Or uniUÜ:midade e ·o remet
têru. para o ~o. Alli. e verdade, a oppoeição libe
ral. m'?strou-se · mtratavil, tendo chegado ao extremo 
de retirar-se .do salão das eetaõea sempre que -via.. que 
os membros conservadores · não se a.eh&viio em numero 
~~r se~: ~ maioria ~míervadox:a, porém; quert>
Bl!t!& a este llliOlito ~ento estava obnp pelo 
proJeclO. Porqu6 po15 havia o nobre ministro da agri
cultura de aacrifi.ear o proj~to, quando sua adopçiio 
era. certa'? . . . ; .. .: ... . 

Daqui a ·dous ou trea· aunos, não PQdende a est1'ada 
pennaneeer p&l'&da na. Serra · das 'Vertentes, virá de 
novo para a dieeussio essa. tão disputada contenda. do 
prolongamento d&_ at:rada de ferro D .. Pedro ll para o 
Rio d.aa.Velhas. A reno-mçãoforçada do debate virá..mai1 
~- vez sobresaltar ·a illustrada deputação da. •pro-vin
Clll : d;t. Bahia· eo~ os seus couatantes temores a respeito 
do Rio . S. FrauCl!CO. Para. que proYocar noV&a mani
feataçõea de um exagerado provincialismo que ata 
questão tem sempre despertado'!' Niio era di~ deo ser 
attendida pelo governo uma tal oonaideração'f (Ap(,ie-
dat). . 

No :mno passado presenciimós a. eXJlloúo ~ue fize
~o os ~nterea&e~~ provinc:ial;a qui!. ee julgavao o!fen
didos; amda este auno, na.·m.euasao do aeilado·, Vlmola 
a manifestlçio dell8es mesmos eentüneutos. · · . 

Para prova do perigo e incouveaieute · destas discus
sões, peço :í. camara permissão para. referir algumas daa 
pàlavrns que aeah.ão · ae ser proferidas no sena.ào. ·. 

Um senador, 11u• ·6Dza. de fóros de illuatr.i.do, de
mozzs~and.o na. dii!l~ao desta propoeta a neeewdad.e 
que tinha sua provmCI& de um porto, para cujo · :melho
rameutll baatarião 800:0008, diliae ao governo: « Se vós 
eousentUdes na approvação de uma emenda coneed.endo 
esses 800:0008 para. o . porto da minha IJrovincia, eu 
dou á estrada cfe feno D. Nro II, não 20,000:000$, 
mas 31),000:000$ ou 40,000:0008000 ! • 

D<~ modo que para a.quelle illustre representante àa 
nação póde-se gastar dinheiro ás mãos largas, co:n
tanto que das aparas dos creditos vo\:!..dos algumas :mi
galhas cáiiio em sna provincia l 

Outro illuatrado .senador excl:unou.: " 59 düxarmoa 
exhaurir os recursos do Imperio em bentficio d3. estra· 
da de ferro D. Pedro II, quando chegará a nossa 
vez'?» 

E, fiua.lmente, um terceiro (e este lastimo que ~e 
tivesse J>ronunciado por tal modo, porquanto fazili. parte 
do mimsterio que a-presentou e defendeu o projecto que 
esta eamara approvou o anuo passa.do) conteas:~~ue 
unicamente Totava pela. propoata, ~ ver ae • ..,_ 
zendo-11e ao &ul, haveria tempo e dinheiro para &e c::i
dar tambem do norte! 

Ora, quando se fa:em mauifestaçúes d.e&ta ordem, 
convem trazer esta diseussio todos oa dias ao parla
lllento' (Apoialo.t.) 

Entretanto, Sr. presidente, eu não vejo no proiecto 
a. menor o!fenaa aos direitos das outru eetradas íie ferro 
(muiw apoiado.}, J?do contrario; j& demonatrei o a:1no> 
panado, e não insiltirei agom em pro~ que o faTor 
q,ue .o ~vemo ,.ai fazer á eatrada de ferro D. Ped!-oll 
é apeno nominal (muitor apoiado•'; que o Eataclo lhe 
empresta a~nas o seu credito, nada mais. (Apoiadcs.) 

F.allaud.o deete modo, n.io sou aupeito de provineia.
Uimo c.,-..); a. estiada de ferro no Rio de Janeiro 
tem O aeaenvol.-imento Cj_Ue podia ter, e & minha pro
'fiDcia niio ~ por iato conaa aJnma ao Eetãdo, 

. porquanto eeua proiuetos pagão aina.. além o aemço 
do Estado; para oa outros ra.maes que 8io preeúot ua 
proTincia do Rio de Janeiro, espero que a provincà 
mesma continuará a fazê-l01. 

Comquanto a proviacia do Rio de Janeiro tenha fet-

S 
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to mui"to' ponco a ·t41 res~eito; éÍi'tretá.'n(o l. a' qii~ ;riííiis . 
tem feit~, Jnesríip'Jiía!s ae:qúe_a:•ptd·vili6ià• <J;é :s. P~úFo? · 
apezar do notavel _e •louvavel!mpulso . que ultnhai:nente 
deu aeste•serviço; A provínci'a' do Rio de· Jan.eiro tem 
até h?je,.de'sp __ · ~Rdid:'o .~o~: estriiUf.s' de · férto~ .. êerca_ · .. de 
7,090:~00b E . :it!ut pi:iuco,' _p'Oreh:fnenhútria outra•· fez 
ma1s. · · · · . . . · 

Dizia eu ,que : o favor do prdj~~Ú -~árli íi·· .estrádai 
de fe~~ô" p; J:'~drõ II eta· ndiliinal. Figuremos esta 
hy_potP;:,se: , _.Suppo\lhamos que· a · ·estmda il.e ferro 
D. Pedr,e• H . não ' pe'rtenee~se · l!io· Estado, rira.S -a· uma' 
empr~z~ pJJ:rflibi:la:,i';, _se; ~~s circllinstancia's · em qúe 
ella s~"ac~~-> prod~mdo :glira" pagiir os ·capitaes- Jieila. 
empregádos, téndo um grande' iütur'ó · diante de sr 
viess( .. :i:os )ioderes dó' Estado pei!ir · petinireão . pàiá' 
baseada . .. em _seus · recursos ptopi'ios' contra]j.ir. W:Ji 
empreS:timO; haveria algilem; havé:ii~ al!rt!m de· vó's 
que lli'<h'l'egasse'l (:Apoiadil's".) . b . 

O anhà pass~do eu expuz aqt'íi"ó· plá.'no àpréreutado· 
pelo mmto act1vo e intelligente admitlistrador . da es~ 
trâda~d.e fer~·o Pédto II, ·em que provava que esta 
estrad'~, tomando a si o enca1·o·o dé 'sua di:vída; iaCtua;l e 
contr~biiJ.~ó um empre>;timo' ~arit seu prblbttgann)htó 
pagarlaJls :.Jütos dos novos emprestiriíos e atn'ortizari~ 
este .ca~i~_ ,de~t~<i ~e- 20 annos: _ (AjJii~arlo~.) . 

Y1 ~~ ,P()~co ,au1~!1. ~'m · t~abalbo 'm!'micwso :fei'tó por 
u.m do~ l'll.~s habeli!, illustra~_os· e zetosos ' engenheiros 
daqu~~~\ e~j;i'a.da,_o S~. Dr:. ~1calho, .em qn!l prova que· 
ella, tomanô:o a .s1 tóda a dlvltla' <J:úe ·o·:'Eàtado' contrahio 
para ~?,~áti-t>iC:.lã, . poderia ser próloi:lgadá coni. seus 
pro:pnos réchrsos; pa:gando og juros e '"amortízá'~êYés" dos 
cap1ta_e_~ q~e-~mpre~as_se 1 de modo que no, fim de alguns· 
anno~ o -capiltal _estat1a ·todu· a'itt'ortizado' ·e · o Estado 
possu1r~â'ümà," eSti'adâ' de •ferro de mai's . d'e· 880· ldlÚme~ 
tro~, no· valor de 70;000:00'08, que, ·não represémtaildo 
entao_o onus de um reit.l p&:ra · o thêSburo dar~lhe-hia 
entre,t~~tói71'f1!1." rH1d~ lfg,uida•it(iperipr ·a Ü00:000$000. 

Tra'tanito~se·de üma estrada: dé:Sta ·ordem ·. que trarts~ 
. porta; an!l:uítlmel?-te me.is de 10;ooo,000 'átrobas de 
. mercll.'J.b.r'I~s1 . <q se Oüvem no pâdarrieilto desite 1864 
pala':r.as· semel:hli'nfus ás ' que• re'feri ! . 
. Q~~~to.~,n?·~· tü:o itltut:· co~élusii:él"!i'pp~a'tai á desses 
1llusti:'es r-epresentantes da; naçao". · , 

A 'esttãila de feáii" D. P!tdto Ü; ·céitn: •· o Séil 'eità.do 
prosp~r0~y;,~~~hté; _e: o fitt~ro. ~~~e a éspefa, IÍ'"a melhor 
prov~ de quanto sao p~t!Ca':_els , ~stradas_ de ferro no 
Braz_~l, al?eza.r de . su:i: populaçao esparsa, e do's i>rodúc~ 
t os '\lOda_. mmgoados do seu vasto territorio. Se isto 
não ~stives~e provado, as e'strad~s de ferro do ·norte 
&obretudo a da Bania,· que é constantemente posta e oi 

. confr??t.ação com esta, pernianecerià.' parada •por muitos 
ilnnos 110 lugar e1n que 'Se acha. · 

He.· p<iücos diâs· no seMdo o illustrado Sr. Barão de 
Cotegipé' ·re:ferib cómo da neeessi'dade recónhecida de 

. dec~etar-se a estrada de ferro D. Pedro II em 1852 
n_asceu a .idéa das· duas estradas do norte. Ella não tem 
eldo :irm :estorvo para -as· do' norte,· antes eÍJa lhes deu 
:1asctmerito; ·e acompiluh'ando o seu desenvolvimento é 
que ·aá•outras Imderi!o· caminhar. 
. Não" pertencesse ao Estado· a estrada da Bahia isto 
e1 nãb fosse po~ elle subvenci,onàda, e ·uingnem :/. tira
na do pontó em que jaz ; sendo propriedade.do Estado 
a D .. ;Pellro H deverá só por este facto perriliLnecer 
paradá~ (Muitos apoiados.) . 
~as po:_que esta estrada será' antinonüca com a da 

Bahra'h~~a? me démoràrei nest.a questao que párece-
me 'Venc11i'á.- , ' 

· A'"estr~à. a·e ·rerro D. Pedro II não tenoiónà certa-
. ~en~:,s~~v1r ·~os ; flite:_e3Se~· do <Riu S. F ráncisc'i)nas pro~ 
Xl~dade~.~a:~áéli6~1rilo ~e P~!l'lo•A-a:onSo' (muitos apoia
li?s)1, .~P~~m tende a $et•vtt10&Intereéses•dorAlto S.- Fran-
c!sctJ·: .('lti'á'ittls )a~o,itf.!:o8; ) · 
. S~~'~ii: ' }ió·;Br~~ú plissõ.~s" ~ompetef;ltes ~-- insus~eit&s 
f ará? _C,?.nf!!r.~a;, ·a: ' con...:e~r~cta d'\1 duecç~.o - 'de'sta" .es
.r:tàa, n.eij_ij! sentido; -en mvoco ·ortestemu-nh'o da-nobre 
dtpt(t~~ô 1~fifeifà!i · E.ll!i; é u_tianiní\i a •ta;l r~p\!ito (mui~ 
:~ • ltj\víá'lio_s<\lã·à\ipuf<tfão· d4··M/nasy';'>e ' trata"Se de· seus 
mtl!t'êsslis 'vít'fiéff:.. ' . 
"Ii\!ihaW) 'S'r.·'pfiis_fde'irt-e; da,!tttÍ!Il'a<estaç1io' no iüa dás 

\ el]l~ª a~e -~ Jo~;u,o 4a !!~a ·distaràci-a eiu ·liil'lia>recta 
d.~ c~rbl tre'300'' tegnas·'ll:e•!uwéíaçã.o. ·Em , hlenensão 
1111.0 haver(~ espaço para duas estr11das de forro 't 

L onge''doi·ia<obr-é d~puta'dbs . oppl)teni. · ~E·e••á! e ~t~ pro;:; 
~ongml:lênt'o; devião· apoia~Ío cbril' ltodll:s· :as--· '.ft>rças; 
quando· it ·eàtradlt· dec ferro · D. Pedr.o Ilf ·:ti•ver · eol[ucado 
uma e~taÇ;ãÓ -nas· n1!tr'gen .daqüeHes l"iW q;\lllilldo<·tiver 
~eseiJ.volv!M alli ·o •gêrmens' ' d'é P"i'O"!)?er~~ade " <j:U81Rdo 
t1ver promovido e despertado a ~ld&.".e ·:.o · c6mmercio 
naqtiella.s solidões.. . · , . . 

_O S11. Cnuz MlciÍIUlo ': - S'ólidõeei; nffbl· diga regiões. 
Sao 45, ínuriicípios· que a:proveítatáõ eslla ·estrada~ 

; 0 Sl;l· F,'>BELIS~RIO:-: .. · émui~;·l!-atural que o des~ 
envolv1mento da mdnstr1a e . da· agncultilra naqnellas 
pa.rngens provoque1 por essa mesmlf .. ra~o, .a· Jiecessi~ 
tlade da abertura _d~.' outra sàhidá.natnral ne.s p~oximi~ 
de.des .da foz . do no. ÇApoiadoa.) 

Os SR's_. J UNQUEIRA E CRuz !VlA.ciuDo dão .apartes. 

· _O Sn. F. BELISAJuo :-Ra um· pont~, .senhores, . que 
:fo1 nesta casa o auuo· passado, riíotiovo de grande de~ 
b~te, e que hoje se acha talvez . fór~' da discussão á 
'Vl.St~- ~a~. 4ecla:raçíões _ feitas nr!> sen:ado pelo illustr,e 
Sr. m~mstro· · da agricultura' Refi-ro~me ao ponto · de 
partida do prolongamento das . margens· do Rio Parà-
hjbac e'm · direcção para Minas·. · · 

Está hoje decidido que o -prolongamento -se brá -pe-
las margens··do ·Parahybuna:. . · 

O anno' pa~sado insisti· na necessidade do exame de 
o~tro· traço; :e· pedi ao ~overiJ.ot .não ctecidisse:esta. ques- . 
tao antes •d:e ser petfeitamente estudada;- de modo a não 
commetder ' um · erro,, <ju.e para··o !U:tui:,o seria ·.grave. 
).\f a verdade o governo mandou fazer es8es exames, e 
for~ presentés· á· éamaTa.--, Não tendo eu dados .e.lguns 
~enao · estes·· como·. me eão ·apreee..tados; nenhum meio 
possuo para iurp:Ugna~los: Deovo>dizm;·:porém que o exa
me maildai:lo "fazer nessa· outra direcção· prova tão 
ex ubéra.lltemente1 de um modo tão extraqrdinario, 
contra ella, que só ·me admiro .de q~1e· tal 0pirdão ·pl:t
desse t~r passado pela cabeça de engeoheiros·, que com
quanto ' flão tivessem estúdado ,détldamente-ess·e traço, 
~erc~~·~êrão ·o •terreno e tomárão inform.a9êes sob a pra
tiCabilidade · de uma estrada de ·fetro. 

Lentbro-1~e particularmenté· de que·o Sr engenheiro 
Passos , embota •nãi> tive5se estudado a -estJ.'ada neúa di~ 

. r ecção, t odavia, não sendo homem par.a· -dizer leviana
mente ·as cousas sem à:lg'úm'a ra-zão, . viesse entretànto 
declarar em documento official que• semelh!ante' direcção 
custaria sómente mais 3, 000 e tantos contos de. r éis do .que 
a do Parabybüna. Descobrem-se agora alli ·difficnldâdes 
taes, qtie sem duvida admira· que esses· engenheiros não 
as visà.em por U:ma simples inspecção; por uina explo-
ração , ge~al e perfunctoria dos ·lugáres. . 

Ha entre os valles iio Parahyba e dóRio~P:fetb eleváÇ1!ies 
que; embora consideraveis, wnstituêm uma se'trll. secuh~ 
de.na . sem cômparáÇão com âs corlHlheitas d,ó · :Màr e 
da Mantiqueira ; nos estudos, ·porem, 'qtte no:a · são apre
·sentados figl!ra-sê ésta Séi'ra como offeréliendo dit'ficul~ 
dades igiiaes ás dá. Serra do-Mar!, . .Al:li o custo k:ilome
tríco de estràdO: rl'uma,ex:tensiíi> Uii Sl.'l.tilótnetroii-é cal~ 
culado em 238:59'1~; ap<!na;s 25:00(Jn màis ·l\arato . do 
. que ó preço da áctual 2• secção da- ésti'aiia de férrq. 

Na serra da Mantiqueira, em uma ext:éri'São de .45 
kilometros o. preço kil6metrico e aV'n:liaà:o··em :357:0008 
quasi 100:00,08 Iha~s : caro ,~e~ que o pre.yb kilõill~trico 
da estrada actnàl entre Belem .e á Ba'rra· do · PuBJhy 
em uma extênsãó 'igüal. 'De:iti&do _que:vlria càlla leguà 
do traço novo a éilstíi:t · cerca· -de "' 600':'0'00'8' mais . dó 
q,ue importou na 2.• secção da esti'ttda actü\iJi !ijill\iora 
ttvesse vingado a .Setr&·\lo· Mar e· eXe'Cutaifo ·1Sc eu •14 
tunn'eis, . entre o"s'·quaes o grande "tunnel entre o Ro
deio, .e · Meii.des· ! . 

Eii): êotíclusãb, ifen!:Jore:s, :o tl'a91l' ' ·de· llirkpitinga é 
avaliado 'ei!:i' 2.6,000:0008 ináis •card do <quel.b tra'\\o : de 
Pará-lijbúirã., '.p()is'1cust:l.tá ·n1uo.iil;de r4tl·itl06:0Qeils· llio'pas
so qUê este cústafá: 'ntlín&!!• de 17 ,ooo:00()6Ó00-l :. 

se·· ·a:siltti 4·, •niio·s ma-i:s· tff; mllerem• '!iemellíàntfl'. t~<fO : ! 

Já. disse que tÍáo· ~\:i'Hô ín'ei'o!l a~' ·imptt@is!f: ·~"Bti!~' ~s
. tudos·,: mas, lendo~os, acudio-me ·aa ·etlpí:nto·,úil'ài rim.e
xão q:Ue, ni.\iitas. ve~é~ 't'etiho".fei't ó ,Jêhd'6 -ít· hiostori~. 

Preóécü;pa:doi! , mhltãs · ~z~i··por ·um.~t id-~ <pVeconée~ 
bid:l.,, iriuiW"s· .historiadórêli·'enml!dãc'J>ói ·do~ufu'éíités 'e 
betos lii6toricbs; filto' j;là'rll \té!tuz.it· 'deftei':a-s: :Jiçõe~r, 1i\ii· 
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eonsequeJ:tcias naturaes que.encerrão, mas para procu
rar:nélles,.provas,para uma.\)pin)ão anterior. 

O .SR. FE~J>REmA LAo;;E.: ..,.- V.' :-E:x: •... p6de.· conf).ar na·· 
perioia. e ~mparcia1idale dos engenlieir.os .que fizerão os 
estudos. . • · 

O :.SR. F. BEL1S~Rro : •- Nãe ponho e17!1·' duvida suas 
habilitn1ões,e na ooropatayãon·qne 1;ecorri não Os quiz de
clararvo)untariameJ:ttepfLreiaes. Doe:>:ame das fostes his
toricas, dis•e.eu.qne, nãq>sendo .eogenheiro :fui .procu
rar este ass:umpto mais propáo dos .meus estudos, quasi 
sempre fazemes decorrer .. deducções accordes com as 
nossas opiniões· preconcebidas, sem que muitas. vezes 
este facto dependa da vossa vontade. 

O SR. FERREm.~ LAGE.:- Presidia a estes estudos a 
livre. acção' dos engenheiros. 
· O .SR. F; l31ELISARIO :-Acredito ... 

O BR. Drolicrsm MARTJNS .dá. um aparte. 
O SR. F·. l3ELISARIO:- A minha· questão riã0 é pes

soal; mas, UJ11~ v~z que o nobr~ .deput'jl<ilo me chama 
para este ·terreno, direi que Teconheço a:notavel acti
vidade ·e diligencia com. que os engenheiros fize:rão os 
estudos de· que fallo. Qu:mto -ás·~uas haoilitaçõ.es não 
me acho no caso de •aquilata-las, mas confio ·nas boas 
informações qU:e· tenhq, e os reputo' djgnos do bom con-
ceito ·de que gozii<J. · · 

O que é ·veTdade é· que, a •controversia sobre ·.a di
recção dJit e.strada por Minas está pnej_ulgada. • .O nobre 
ministro já declarou qual era ·a opinião do governo a 
respeito. O traço que indiquei o anuo passado como 
parecendo preferível foi. ex:S;min,açlo ; n,ão . tenho ele
mento -algum para impugnar a decisão do governo. 

Deixada, , Sr .. presidente , a questão peculiar da 
estrada. de 'ferro D. Pedro II, vou examinar o projecto 
quanto á .. faéuldade que concede ao governo para des
apropriar as estradas que sfu> po;;suidas e ·administradas 
por companhia-s inglezas.- O meu nobre amigo deflutado 
por S. Paulo, que hontem tão proficientemente occupou a 
nossa attenyão, disse ane era impossi,:el que o governo 
pudesse realizar ess.\l.S desapropriações nos termos do 
projecto. li . . 

Díscord.o dessa sua opinião; não só julgo in!i[ispensavel, 
indcclínavel, :fazer taeB desapropriações, como mesmo 
considero não haver difficuldade alguma em re~liza-las. 
Só lastimo que não. se tivesse cuidado disto ha 111ais 
tempo; sãe taes os inconveni~ntes que resultárão da 
construcção dessas estradas de ferro pelas campa" hias 
inglezas, e que hoje resultão de sua gerencia, que ad
mira não se ter realizado desde muito a encampação dos 
respectivos contratos. 

Não procurarei descrever essas companhiae, sua or
ganisação e mareha, porquanto não só o que edou di
zendo acha-se no. animo da camara, como para nãe in
sistir u'um assumpto de que me occupei aqtü o anuo 
pccssHdo. Referirei porém dons factos bastante conclu
dentes para· pro 'lar a minha these. 

Para demonstrar, Sr. presidente, quanto urge encam
par esses contr:.Ltos, ba•ta citar o seguinte :facto : Em 
assemb!éa geral dos accionistas de uma dessas compa
nhias reunidas em Londres, perguntou um accionista 
àO presidente da companhia por que razão ·no seu re
latorio s.e demorava tanto em dar contas da redncção 
dos gastos de custeio, se alguma parte dessas eçono
mias realizadas (repetirei. textualmente suas palavras) 
vinha para os· bolsos dos accionistas ·~ O presidente res- , 
pondeU: que não, .pois não chegando a renda da estra~ 
da a 7% , .a economi<t .revertia" favor do ·governo do 
BraziL Neste. caso, retorquia o accionista, para que o 
Sr. presidente·nos toma o temr'o ·com esta questão ~ · 

Podia estefacto demonstrar o cyuismo -individual de 
um accionista, p01:ém o que devemos jalgar do proprio 
presidente ·da; companhia qua.ndo declarou nã·n só )Derante 
a assernhléa dos accioni">t3s cpmo; ·se· bjlm•me.recordo, 
em documentos remetti~.os ao·nosso ·governo que o aug
mento da receita d~, estrada .era uma· ·questão· pura
ment.e.do governo do l3razil, que os accionistas, como 
tnes, nada tin hão que ver •nisso ! 

Or::t, Sr. presiclente, companhias que assim pensão, 
que comprehendem os seus deveres desta maneira, 
podem COiil vantagem continuar a fttnccionar? 

J::[ão q\tero .certameJ:tte1 'já o disse o an11o <passado, 

que ó. governo se constitua permanentemente empre
zario . de transportes: resgatadas ·as· estradas, · ha innu
meros meios de.providenciar,sobre a<gerencia,das e.stra
das e sobre ·o prolomgameríto ·dellas. 

Vou apresentar o segundo facto, que aJias ·mmca vi 
referido n'0s doclllnentos of!iciaes. Refere-se á;~trada 
de ferro· de S. P.aulo .. 

A'Cho natural; ·5t. presidente, ·EJ.ne as cQmpan1i:illoS in
gle~as de' es-tradas de retro :remunerem geJ:terosamente 
os :séus ·em['i'e@adog;; é. 1mpossivel te-los bons de:outra 
maneira. (Apoiados.) · · 

Realmente um homem de merecimento ;não éleixa os 
commodcs da vida na Inglaterra para vir vi.ver com 
priva-ções no .Brazil. · 

Entre o que vou referir :e pag.ar- bem vejamos porém 
a differerr ça. • , · · · . 

Em. uma dtts assembléas dos aceionistas em. Londres, 
referindo o presidente da cJompanhia os bons : serviços 
de um emprégado, proji>ôz que se lhe désse uma grati
ficaÇão de. :f. 6,000, .dizendo que considerava pouco, 
mas nem s,e ju!$ava ·a~torisado para .Pr?pôr .mais, o 
que melhor pod1a ser fe1to . por um .acmomsta .. ]?mme
diatamente um propôz que se ·elevasse a consi-gnação 
ao. dobrá (120:000S), e-assim·seven'Ceu.• . · ' 

Se os· accionistas inglezes tirárão . do .seu 'lirol'S'Ó para 
remunerarem este empregado, nada t'emos que 'dizer, 
senão louvar a. generosidade delles, mas s:e a q,uan tia 
fui· tirada da renda da eS'trada ·de :ferro, e lançada á 
conta de custeio pata ser paga pelo ·l3razil . . · 

O SR. ANTONro. FRAno : -Não ·está decidida esta 
.questão. 

O' SR. F. BELrsAtuo: - ... --realmente ·não sei· como 
qualificar este p'roc.edimel)to. 

Diz-meu nobre deputado que não· e!itá deciditla esta 
lpestão. Eu ignor&.va-o absolutamente, vi i.sto .. n'nma 
noticia dos jornaes. · 

O SR: ANTONIO Pn.All!l: ~.Consta do· relatorio do 
ministerio da· ,agricultura que não .. se P,ecidio.aj.nda a 
fixa9ão do. capital 

O Sa. ·F. BEtiSA'Iuo : --"Pretende-se langar ·á. conta 
de capital semelhante. despez•a ~ . · 

O abuso não póde,ir mais longe se· for lançado se
melhante premip á conta das. despezas das .estra;das de 

·:ferro. (Apoiados ) 
O SR. ANToNro PRADo: -Compete ao governo mar-

car · estas despezas. · ' · 

O SR. F. BELTSAaro:- Este facto prova o espírito 
·que preside a essas em prezas de est;ra<j.o;s de fer~o. 

Quanto á desapropriação das estradas de ferro de 
Pernambuco e da l3c. hia, não acho dif!iculdade-. Infeliz
mente !! lei adaptada o anuo p.~ssado ne~ta eamara, 
augmentaudo a· garantia' de juros da est1·ada d;e ferro 
de Pernambuco, veio ,collocar o .governD em;peiores 
circumstancias para negociar 0 >resgate; fo~ tambem 
por esta razão que fiz opposiçiio a.essa lei; eta :.melhor 
que o governo aceitasse as. reclamações ou. pedidos da 
compa.uhla a troco da encampação do' contrato,. ~o que 
satisfa.zer simplesmente as injustificaveis exigencias da 
companhia, abrindo a ·porta para novas exigencias, 
que já farão feitas depois da concessão. · : 

O certo é que, em relação á estrada de ferro de 
Pernambuco, o governo fictm. por vontade sua em 
peiores circumstancias. 

Quanto á da Bahia, como essa estrada tem tido 
pequ~na renda pelas suas condições llsp.eciae~;, não que 
a plfovincia não seja capaz de ·fornecer renda ~uito 
remuneradora pam outras estradas de. ferro em .direc
ções differentes (apoü~,dos), é facil ao g<rverno executar 
o ~esgate. 

Não·pr~cisamos, settb'ores; ~azer conjectnr-a,s a respeito 
·desta possibilidade; basta" nos saber o que· secpassa ?a 
praç-1 de Londres : as- acçõesx•desta,s' dtta s · estl!adas t_em 
uma cotação· inferior .á dos ll05Sos •Jtitulos·.~e dinda 
publica extetna· .de. 5 % . 

Este facto prova .quanto édacil' .trocar ,as acções 
por títulos da divida publica, ;·apezar de que ··fios acções 
:rendem 7 % e os titulós 5 %. . . 

Por couseguinte,rpara essas'duas ·estradas a questão 
Maailima;.pa•a~"de S. P!tulo :rei/Jmente :1\,mais-.difficil. 
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O Sa~ !loosno 114 J.Qucn'ni114 :-Muitó maia. 
·o Sa. ·F. BEUu1uo :-Esta eatrada noa ·terá de im

pôr apparentemente maior onua; mas tambem obteremos 
muito maiores vantagens em resgata-Ia, do que com aa 
outras. 

Embor& o aacrificio fOIM além do autoriudo no 
projecto, conviria amplia:r a faenldacle do governo de 
modo a llabilita-lo à realizar o~· . Se a eatn.da.vai 
sendo prolongada á custai:E,r;>vmcia de S. Paulo, o 
tromco que ~ce á com · ingleza ha de ea.d& vez 
V&ler mais. Não convém orar o resp.te. 
A~to porém que com 08 meios do proiecto é elle 

~vel, e TOU apre&entaruma.provaque reputo con
vmcente: é o facto que teve lugar com a estrada. de 
ferro D. Pedro n. 

( Ha vm 1.1parte.) . 
A. estrada de ferro D. Pedro n foi construid& p<>r 

uma com~ cuju ~ tinhão o juro de 7 % ga.. 
rantido pelo governo, entretanto, permittmdo o governo 
que se ~rmutassem as :teções desta estrada por apolicet:: 
dfa ~v1da publica, todos 01 pouuidorea de seções rea
liúrão a permuta.. Era. entretanto o mesmo gover
no que pagava o juro àas •polioes que vencião 6 %, 
como o daS ~ ctne vencião 7 04· ' 

E por que fizerao isto' Naai ha de L"':traor
dinario : em primeiro lugar, o titulo de divida publica~ 
perpetuo, a acçio de estrada de ferro não tem eae ca
ncter (apoüulol); 1t garanti. do ~verD.o tem um 
pra:o; 88 estradltll de ferro ~ auje~tas a. eontingen
ciaa de que a dividA publica está isenta; o capitalista. 
de Londres ignora todu as condições partieulãres das 
eatradaa de ferro, quaes 08 eeua recursos, qual o aeu 
fututo; receia cs ac:cidentea impreviatos e oa erros de 
administração que podem prejudicar oa eeua ea.pitaae, 
o~ tituloa de diviia publica. estão livres de tantos pe
ngos-

O• titaloa de 5 % de noua divida e>.."terna em Londres 
estio um pouco abaixo do par; aa ~ões d& estrada 
de ferro de S .• Paulo têm reguwlo ultima.medte pelo 
pa-e ou !lOUCO. acun•· Rendem, porém, estu aeçüea "7% 
e &qnelles titulos so~. Se o governo emittisae titulos 
de juro· de 6%, inf~"velmente eeriao cotl.dos aeima do 
par; ieto é, teniio nina ~o superior á d:J.S acçõea ~ 
estrada de ferro de S. PaUlo. Qual a difficuldade, por
tltnto, em serem permutadas' 

As •polices internas pagas em oaro estão aqui eom o 
3-glo de 100$ acima do ~&r, isto é, 200# u:imlt da. emia
aio. Rendem dias 6 ~. ee houvesse tituloa de divida. 
~xte~ de juro identico, ~ cotação não aerla nunca. 
b!enor-

Consequentemente, realizando a encampação dos 
contratos das companhias das estradas de ferro de 
Pernambuco e da Bahia, o thPSouro nacional re:illzari = economia de 1 !i % ou· 2 % e com a da compa
nhia de 5. Paulo 1% Fosee em.boh;: uma economia de 
X% ou }í%, ainda assim no :fim de alguns a.unos o 
<:apitai da estrada estará amortizado, e como sabeis, no 
ful:í. d()s '30 :mnos do privilegio da.s nossas estradAs de 
ferro~ nem uma EÓ <iellas reverterá para o dominio do 
Estado: taes .;i.o estes contratos ! 

(81.1 algumapaf'ttl.) 
O go'\"emo, Sr. presidente, pela lei que ee trata de 

vot:l:' fica autori..a.do a prolongar as estradaa de :ferro 
de Pernambuco, Bahia e S. Paulo, na razão do em
prego de 3,000:0008 .nnnaea; é um progresso para 
cadA l;llla daquellas 88trltdas de mais de 10 leguaa por 
anno; como, em gue direcçio serão prolongadas'! De
sejo ou-rir sobre 111to & opinião do nobre ministro d& 
:agricultura-

O s •. GAlL\ CEaQaJU: - Ha de começar· pel\ da 
Balilil. 

O Sa- F. BEUs.uuo :-Já referi o que ha...-ia :ares
peit? sobre u ~ de :ferro de Pernam~uco e da 
Bahia, mas a re!'pelto da de S- Paulo deseJ3.Va. di~r 
~ palavras e ebamar a attenção do nobre minis
tro da agricultura. 

Confio que S. Ex. UJará desta autorisaçi.o com a pru
de:~cilt e eriterio de que deu provaa na administração da 
prorincia do P.io de Janeiro, cuja pre~~idencia. ha pouco 
Ueà.ou.. . 
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· . Sobre a eJtmda ·ae ferro de S. P.atllo, eomo ji àisaet 
'Sabemos que a aueDlbléa provincial daquella provincla 
•ecretou c guan?o o juro de 7% para o eeu prolo~ 
mento e para T&nOI :ramaa. DesàU eatra.daa gtnlltidas 
um& está terminada e outra ediant:IU. . 

Ora, ee a. estrada está aeDdo prolongada ou já ee a.cha 
&tê certo ponto, como executará ·o go-.emo esta. lei' 
Prolongari. os ramaes que ~cem a C()m~ par
ticulares no ponto em . q~.:. às deixário' Fará novos 
ramaes, ou o que pretenderá fazer o governo' 

Vejo do• documentos oBiciaes BD:a especie de eon
flicto entre aa pretenções da companhia: que se está 
organisa.ndo para a comtrueção do r8mal que deve ligar 
a estrada de ferre D. Pedro li com a capital de S. Paulo, 
e a a.dmiuistração à.eeta. ultim& ~. 

O ramal parece-me da liUÜor vantagem: l_ig& a ca
pital de S. Paulo eom a do Rio de Janeiro ; 1ipr estas 
d~U& importaatea estradas, generalisar e tornar mais 
sensivei• u lllUIS vantagens, é realmente empreza .util. 
(.!fuitoa apoiado~.) · 

A estrada de !erro D. !'edro II j~-ee, Pela lei de 
.26 de Junho de 1852, com. direito a ir além do porto 
da Caehoeirll, no Rio Parahyba, marCitdo no contrato 
que se fez COtll a extincta companhia delta estrada. 
Objeeta-se, porem, que- est& pretençio, baseada na lei 
geral, e que a lei provincial respeitou, como devill, 
poSia prejudicar a empreu. do ram .. .I. 

Eu desejaria realmente que esta companhia u or
ganisasse, porque ldinal é um& compauhia parti-· 
CuJar. ' 

U• Sa. l>DilTADO :-Estranpira. 
O s ... F. BELtiA.1IIO :-Eu não sei ee 011 em~os 

desta estrada pretendem or_ganisa.r a c:om.panhiã aqui ou 
no estran~. Sendo na Europa, naturalmente vende
ráõ o seu privilegio. Se uaim o fizerem 18ntini, por
que eempre eondemnei aemelhautes '9endaa, sobHtuda 
de emprezas privilegiadas para u quaes o I{OVeruo con
cede garantias de juros • .Ãlém diafo, é DWll nma com.
pa.llhi& ingle23 garantida com o juro de 7 % que va
mos ter e que fiCará. pouuindo um ramal ligando dWI.S 
estradas que para o futuro pertenceráõ ao ~vemo. 

Voltando, porém, ao meu o\jecto princ1pal, isto é, 
de a&ber como empregari. o nobre ministro <la &grieul
tura oa 31000:0001J annuaes concedidoa pelo projeeto 
á e.trada de ferro de S. Paulo, vou bre'l'emente de
monstr&r e. -convenienci:r. que resultaria para aquella 
proviucl& de construir o. governo ette ramal. Podendo 
o governo despender 3,000:000$ annuaea, 11 obras terão 
um andamento regular de -pelo menos doze leglUIS por 
.nno, attendendo-se is facilidadea notav.U. que o~ 
o terreno e em menQs de ~ :mnos estará o ramal cons
truido. Feita a estrada. pelo governo com os meios do 
projecto, a província de S. PauTo fica livre da garantia 
do juro de 7 !& que por alguns annos, pelo m~nos, 
pes:~.rá. sóbre ~en thesouro. · 

Para. os lavradores u Tanb.gcns não fià:o menores
Em prim.eíro lugar, go:zar:iõ de uma tarifa SO% tn!Ús 
barat•, pc:>rquanto & c:ompa.nhia particular es~pulou um 
frete de 20 n-· por arroba em legan, e a. ta.rifa. da es
mub D. Pedro li é de 10 rs_, sem levarmos em eonta 
que sua tendcncia hoje ~ para :~.b3.ixar as t..n!aa :m~r
mcnte para. as mercndon:~s que perconrom grandes dis
ta.nciu. Demais, a assembféa provincial de S. Paulo, 
para fazer face á ga.ra.ntia de juro, creou o im_POsto de 
80 n. sobre cada arroba de carga que transitasse no 
ramal. Deste mode>, se considerarmos uma arroba de 
café partindo de uma distancia de 4 ou 8 leguas do 
entroncamento com ::~.estr:l.da D- Pedro li, teremor. o se
gl!inte frete no primeiro caso: 20 I'3., frete da estrada, 
e 80 rs., imposto pronncial, importando em um frete 
real de ~r&- por arroba em le!!tla, quatro vezes maiG 
caro do que o frete da. estrada fe ferro D. Pedro li. Se 
a di&tancta fõr de 8 lep$, o frete real importará. em 
30 rs., tres ,-ezes _m:ús caro do que Q desta estrad.a-
Ain~ mais, sendo a e5trada de ferro D. Pedro li de 

ordem superior á do projeetado ramal, evitando • bal
deação das C3TgaS, diminuirá ainda este onus que im
porta n'umlt ele,-ação de frete. Receio, pois, c:tne sendo 
construido o ramal pela projeetada companhia a Pl'O: 
vincia de S. Paulo não aufira 4esta estrada 01 beneficios 
a que teria. direito. .A. elevação do fme desviará os pro-
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d:lletotl· ele uma ·parte conaidemvel d& provincia de 
S. Paulo do meread.o do Rio de Janeiro, onde aliás 
elles encontrio melhor venda, melhores preços e t.Odu
aa vantagens de UD1 mercado maior 'diapondo de maio-
res eapitaes. · · . 

. Depoia do deaenvolvillie11to JD3.is vaato, do qne en de
sejava, -dado ú considerações 41ue acabo de fazer não 
me resta tempo ·para oceu.,ar-me de uma. das questões 
maia im~rtantea do projecto, a IJ1l8. parte fi.niinceira. 
Direi muito pouco. ESte uaumpto tem seu uaento na
tural na diacli8são do orçamento do ministerio da. fazenda., 
e para essa · occaaiio me reservarei, não obstante · ter 
mui pouca espera1lça de ver diicutidos os orÇ:~.D~entos. 
Ainda nem encetimos essa discll!são, e o oryamento de 
:fazenda é o ultimo dos aete que devem aer discutidos : 
o miuiaterio pareee Teaolvido a não cuidar este anno 
doa orçamentos. (dpoiacfw.) . · 

A eamara. . ae recmill que depoia de formal recuaa o 
miuisterio aceitou :no senado a emenda ao projeoto man
dsudo applicar :plll'll aa obraa da. estrada de ferro 
D. Pedro n a DWOr par!e, maia de dous terços do em
tr:.~o contrahldoem Londres pelo Sr. ex-ministro da 

da. N""ao ' er~.- .poeeivel condemnar de modo mais 
cómpleto &l{Uella. . operação, nio w quanto á sua. op
poTtunidade, á aua necessidade, como q.uanto ao se'l fi.m. 
Nãó é iato umaqueatão somenoe. Depo1s de uma diapen
diosisaima. guerra de cinco annoa sustentada com os 
nossos proprioe reCUl'IIOs, uio era um bonito espeota.culo 
. pagarmos as noasas : ultimas despezaa ~em recorrermos 
ao eredito estrangeiro 'f Com que fim . aem urgencia, 
aem neceeaidade.; sem a menor utilidaâe, foi o Sr. ex
milsistro d& fazenda apresentar-noa ás pr,açaa européas 
como preciaando de UDl& quantia relativamente insigni
lieante para liquidar o pasaivo de. nosS& lóng& e dis-
pelldioaa campaaha 't · 

N'"ao ·era UDla :prova da abundancia dos noasoa re
cursos liquidarmos nós mesmos o resto das despezas da 
noasa guerra. e aprueotarmo-nos depois na Europa to
IIWldo capitaea pa:a emp~-10!1· .em obraa pUblicas 
remuneradoras 't Acontece, lenhons, .com o Estado o 
que aconteee com oa particularea. .Emprestamo. .mais 
fuilm.ente e em melhores condições ao· industrial, ao 
bzende~, ao negocia.nte, que tomllo dinheiro p~ 

· augmento d.o .aeu lleiocio, do que á.queUe que é obn
gaao a. tomar dinheiro l'sn. a.ildar as conta.s .do seu 
capl.Ul consumido e perdido aem augmento ou melho
ramento de aeus .bene. Oe t~oaaos tl.tulos, o nosso cre
dito em Londres fuomar-ae-hiio notavtlmente se outro 
ti'\"e&se sido o procedimento do go'·erno (Apoiados.) 

Taea Eão, Sr. presidente, as ra.zVes pelas quaes eu, 
lastimando que o goveruo liouvease sacrificado pa.rte do 
projecto que foi aqui approvade o anno passado, entre
tanto contiuúo a votar por elle. 
Von~:-Mnito bem,muito bem. 
O Sr • .A.Rdro.de Figueira pronunc!:~. um 

discurso que se ach:~. no Appmrlier. 
A diacuaeió fica. adiada pela hora. 
O Sa. 1• SECIUTA.IIIo, obtendo a pala.>-ra pela. ordem, 

procede á leitura du seguintes redacções, que \"Í:ÍO 

a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos : 

FIX4ÇÃO D4 FORÇA :uvAL. 

" Emendas feitas e approva.da.s pela. ca.mara. dos de-
putados á proposta do poder executivo que fixa a for-;-:1 

1
: 

113.V&l para. o anno :flDanceiro de 1872 a 1873 : 
o: Accrescente-se no lugar competente : I 
o: A assembléa geral ~ecreta . : 

1
1 

" Art. t• § 2.• Em vez da companhia de imp.e~iaes 
muinheíro8 da província de Mato-Grosso,-d.iga-!e- : ... j 
e oio corpo de imperiae. marinheiros da pxo"t'incis. de 
Mato-Gro88o. . . : 

1

. 
« Art. 3.• (additivo.) Oa imperiaes marinheiros que 

holl.Terem aido recnitadoa, ou que forem procedentes 
das companhias de aprendizes, são obripdos a se~·ir 
pelo tempo de dez annos, contados -da. praça de ma..-i-

1

: 
nheiro, ou doze da praça de grumete , continuando a 
~zar da:' vantagens da. legislação em vigor aq~ellcs l 

· que &el'Vll'e1D além do tempo , Dll\rcado. 
Art.;~• {additivo~) .Fie. o governo autoriaado ~ 

"§ 1.• A elevar, desde já, a maia 50 praças o Dll
mero de aprendizes artificea da companhia de menores 
do arsenal de marinha da curte e a. crear uma compa
nhia tle aprendizes Brtificca no arsenalde marinha dA> 
Pará. 

c ~ 2.• A crear companhias de aprendizee marinhei
ros nas provinciu que ainda as nio têm. 

" ~ 3.• A rever, desde j!, u tabcllae de maiorias, 
comedorias e outras vantagens c't~:ae abonão aoa oti
ciaes embareadoa da IU'!Udae &lUlexas, a.1im dtJ 
reduzi-laa a uma aó denominaçãe. 

· " ~ 4. • A ~ubatituir, desde já, por gratificaÇões fi
xadaS, e proporci~naea i. natureza do aeniço,, a~ "t'Ul

·tagens que os officta~ da armada e clasaes annexasper
~bem ·quando empregados em terra; de modo, porem, 
<fae nio venhüo :t ter veacimeutos ig~~aes ou auperiorea 
aos do official emba.rcado. . · 

« § 5.• A promover no posto de· segundos tenentes 
os actuaes segundos tenentes de commissão que moe
trarem ter bem sen·ido na guerra. do Pa.raguay e esti
verem habilitados na conformidade do art. 133 ·do re
gulamento da escola de marinha e rennirem outros re-
quisitos determinado. por lei. · 

« ~ 6.• A alterar o regulamento do quartel-geneT&l, 
eleTando os , ·enc::imentos dos empregados paisanoa dll. 
aecretarla., e a reformar os araenaes de m>lrinba. noA ter
moa do art. 36 ~ 3• da. lei n. 1,507 de 26 de Setembro 
de 1867. 

" Art. 5.0 (E' o art. 3• da proposta..) 
«Sala das commissões, em 7 de Julho de 1871.-

J. Calmon.-8. nj•n»im.-A. Coelho Rodri9es. " 

« A assembléa geral re5o1ve: 

".Art. 1.• Fica apprevada n pensão de 366 menaaer, 
CO!loedida. a D. Joanna Marcofina . Sampaio, miii dl) 
alferes ' de voluntarios . da 11atria .Gustavo Francisco 
Sampaio, pelo deercto de 2.1· de Junho do cornnte 
anno, que modificou o de 7 'de De.:embro de 1870. 

« Art. 2 .• Eata penuo &~ri. ~ da dat:\ do citado 
dec.reto de i de Dezembro. <le 1870, e aem prejuizo do 
me1o soldo a que a agrac1ada. pos~ ter direito. . 

« Art. 3.• s-ão revog~aa as disposições em contrario. 
« Sala d:t.s commissõcs, em 7 de Julho de 1871.

Jo•é Calmon.-/Jm;"am im.- f. Co~lho Rodrignes. » . 
« A assambl~a geral resolve : 
" Art. t.• Ficiio aprrov:uias as · se~intcs pensõeS 

menSlles, eoncedid:~os por de,creto de 22 de Abril de 
i871, a sabe:.- : de 39S, sem prejuízo do meio soldo 
que por lei lhe competir, 3 D. Rosa !llarin Yieira de Ma
cedo, TÍUYa do t~nente do 14• batalbiio de infantari&, 
commissio:1ado no posto de c:1pitiio, José Tbeotonio de 
!lbcedo, f:\llecido de cholera-morbUll na cs.mp_anba. do 
Par:t~ay ; de GOS, ·re~rtichmente, a D. Umbelin::. 
Rosa a.e Jesus C~stello-Br:ulco e Sih·a, Anna Rosa de 
S. José Castello-Branco e Silva, Phi!omena Innocett· 
cia de Jesus Coração de Maria, Maria Celeste do EA
piri.to-Sa::tto Castcllo-Br:mco e Silv:~. e Lidin da Pie
dade CasMlo-Branco, irmis do capitiio do 5• batalhã.o 
de infa:J.t:rria A:1tonio Lopes Castello-Branco e Silva. 
Sobrbho. ~orto no eomoate de 21 de Dezembro de 
1868. 

"Art. 2.• Est9s pensves deverãv ser pDgas da data. 
dos res~th·os de~retos. 

« Art. 3.• Re,·ogão-se a' diEpo•içõea Em contrario. 
c Sala das commissões, em 7 de Julho de· 1871.-

.Tosé Calmon.- Benjamim.- A. C~llló Rodrigve1. " · 
« A asse::abléa geral resoh·e : · · 
« Art. 1.• Ficão approndas u seg;lintes peasi:icl~ 

concedidas por decretos de 28 de Juulío de 1871 : 
. • ~ 1. • Pensão me:t81Ü de 428, igual ao soldo da pa-
tente de~· tenente da :mnada, a D. Cs.relina Frai.'
cisc:t àe Si Godinho, mãi do 2• tenente da armnd2. 
Affonso de .\lmeida Godinbo, fallecido em consequenci&. 
de mole~tia adquirida na. campll.llha. do Pa.-ragnay. 

" § 2. • Pensões snnuaes: de l:OOOS a D. Maria Lucia 
de Oü-ve1rs Pilar e 1\fello, \'iUVll do corollel honora.rio 

. do exerc:;o A.!ltonio de)lello .e Albuquerquei ~eci~~ 
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em con.seqlrulcia 'dê· molestias adqUiridàs"~m·campa.
nh.a.; de ·1:200S a.' D. bâbel 'NWles Bélfôrt Vien-a., 
"riuva .do~ aenador·do Im~rio comelbeiro Jõã~ Pedro 
'Dw Vieira ;ae·igni!l·quantia. á eoridessa. da Boa- V111ta, 
"YÍ'IIva. do aell&dor do lmperio conde da. Boa-Vi•tn :e ·a 

'D. Helena Carólm:L Carneiro de· Cll.mpos · de "Paula. .e 
Albllll.uerqueJ · "riuva. dó senn~or'do' Imperio'· comelheh-o 
Yr:mClseo de Paula de 'Aime1d:1 e Albuquerque. . _ 

. w Art. ··-2.• · Estss . penfões ·serão p3gas da · d:~.ta nos 
'TeSpeetivos decretos. . 

"-.Art. 3.• São re>ogadas as -disposições em con
trario-

w Sa4 das commissões, · em. 7 de Julho de 1871.
Jo•i Ca.lmon.-lkujamim.-A. -Coell<o. ·RO lrif)UU. ·» 

PE.'ISÕES AOS PEliSJOlilST.LS DO l!IONTE'-P!O 'GERAL ·nA· êôllTE. 

"A a.ssembléa: geral resolve: 
"Art. 1.• Sã.>. .:stntas -de penhoras e arresto& ·45 

.pensões -uaufruidaa pelos peuaionistas do . monte-pio 
geral estabeleeido· nesta côrte. 

o:-Ãrt. 2.• Ficio :re>Q@'Iods.s QJh dirpoEições · em con-
tr.a.ào. . 

« SalA daa · comuiissõe$, em 7 de Julho -de -1871. -
]oaé. Ca.lmcn.-Bn~jamim .. -A. CoelAo Roàri!J.U:8. ·» 

Dada. a ordem do dia, levanta-se a sessão ás· quatro 
horaa e um quarto d& tarde. · 

Sessão ~ S de .Julho. 

P&ESIDEliCl.\ DO SR. COSDE DE BAEPENDT. 

S~liJO.- É!cp~díente. - Matricula ~ ·utud<mta.
~ttrüu.- F6ro de ciikdil.o bra::ileiro • ...... Naturaliza
~-- CreaÇão de-: um oollegio · eleitoral:~ "PretenÇllo de 
A.:T~ à4 Sil"a eM. J: ·Virira.- Di3~ cwDr.l/', (U 
A. ·do, ·s. Ferreim..--·Licença a. M. O. M. de Amoritn 
, outros. ·Approea.çilo. - Pen.:súes aos· pensionis!(Q do 
monte-pio ·geral -do8 .w:n:idores tfu Eiitado. Approoa
çilo - .Pe,uão a dit:enos. ..4pprot:ação. - .FizaçM da 
{orça 'fla~al. ApprO!laçllo. -Ea:a"TMs dos utudantu ' deu 
fa,euià4cks de direito e de 'nedici"a. -do 'lmperio. ''Dis
curso do Sr. Rodrigo Silca- Orde-n do d•a.-Eslrada 
de ferro D. Pedt·o Il . .. Discur808'trol Sr-a . Minútro ia 
.Agr,c-:dtura c Pereira da Silva. Approvação. - Orça
menl!l do Imperio. Discurso do Sr. Taques. 

.Ao meio-dia., feita. a. cbam:ula., c acba.ndo-Fe presen
ws os Srs. Conde de Baependy, Portella, Paranbos' 
Pinto Peeeoa.. Guimnrii.es, Angelo do Am:Lr&l, CasRdo' 
Ferreira. da Veiga, Bittcncourt, ):Cello Re~o, Pinheiro' 
Vicente ·de ·Figueiredo, Jeronymo Penido, Galvf10, Can
dido du Rocha, Simões Lopes, Camillo Barreto; Gomes 
de ea,.;tro, Alencu- A.raripc, Cruz :Machado, Rapo~o 
da Cam:~.rs., Ferreira de Aguia71 Coelho Rodrigttes1 
Fiel de Ca.rvalh\l1 Ev:wõelista. Loba to, João l\lcndee, 
Floriano de Godoy, Diorro Velho, Siqueira. Mendes, 
Joaquim de ::IIendonça., E;;o:1d de Alenc:~ r, Pinto de 
CIUDpos, Barão do. Villa da Barr!l., Pinto Brap;a, Luiz 
Carlos C:~.rdoso de Menezes, Mello Moraes, Bnrii.o de 
Ana.jatuba, Menezes Prado, Bahia, Ferrám Vianna, 
Barão de Anadia, José Clllril<>n, Teixeira. Junior, Dio
nyaio Martins, Affon~o de Car;-albo, Ban<kira de Mello, 
Henriqne~~, Sobral ·Pmtt., B&rllo de Araça.gy, Jansen do 
Paço Ferreira Lagc, Perei.:-n Franco, Junqueira "ll!a
Boel 'clementino, ~all~8, Barros Cobra, Corrêa, .Gomes 
da. Silva, Moreira da. Rocha, Leandro MaCiel, Gol:içalves 
da Silva, Tlieodoro da Silva e Cameiro da Cunha, 
abre-se a stseão. 

Compt=cem depois de aberta & acssão os Sra. Araujo 
Góes, Rodrigo Sil-..a, Souza; Rei•, Gama Ccrqueira, 
Pinto Moreira, Pinto Lima, Pereira. da Silvá., A~
b-uja, Capanema., Candido M~ Joaquim Pedro, Pe
derneira, Do~<rues, F. Belisario, Pauli:no de Sot1Za, 
Herac:lito Graça., Corrê& de Oliveira, Costa Pinto, Fàuato 
de Aguiar, :Monteiro de Castro, :Andrade Figueira, 
Diogo dle VaiCOll~oB, Perdi~ Mallieiro; Antonio 

'Prãdo, '.-\Düjô Lima;·L'ima é=Silvs; Taines, J: ·de ~.UCJi
: car; A.'ugtls~o d~'Olheira,' Duarte_' -de '.AiéVéiio _e_ 1:DUq~ 
' Estraàa Tectcll71.. ' · 

FSltão com partiéipa9i-o o~ ·s~. ':A.~?~§.~~~-
valho, .Assis' ROcha, Au~:Cha-rest ~rg~ }!_!)~o, 
·Barü.o da Ll!gml&, Candido ~Torres,. P= ~~-~iH 
da' Rocha, ·. Fontes, F.ernan~~ : Ylesra.,. N~lll&s\;.Rca_:L. e 
Silva Nnnes5 e ,sem ela os.Srs •. AluieJ.da~e~u-~,J~~~:
ja.mim, Camillo Figueire4o, _ ~·.,u1.edo,. t.eal. de~lleneze~, 
Mello Mattos, -Moraes· Silva e ,Paulã Toledo. .. . , ; 

. Lê-se' e'approva-'l!e 11.' aeta· ca:a:utececlente. 
· O Sa. 1• S'EcaET.\ixo di ·coiita .. do'sêgüib.te · 

.- . . -.; ; 
EXPBDlENTEo 

• .1 . .• - ~ ' • 

Um officio do·:inmisterio da agriCultura, '<lOl:l:llilereio e 
obras public!'-s, tránamittinUo o requerimento 'em cp:ie a 

·e&mara municipal·da cidade de ~,-na :proVmcia 
·de Minas-Geraesi' · a!Sun'cWldo nu ideaa expostas lia :re
presentaÇÃO que he·dil'igio ·o cididiio·H~tro Csiios·de 
Carvalho, pede á a.ssembléa -ger:al :,hftliilite o.gowmo 
par;J;· ·attender ·.·ás · necessida(\es ·:que .sénte o reepectNo 
münicipio de -uma estrada. 'de !erro1·e-bem.uilim.:a·in
-'f.onns·9ão· que · so'bre•éste :-aemmptG prestou-o eDgenheü:o 
•Franasco Pereira Pa.saoa.--A'• coDuniãaiia.de ·oõnil<p'll-
·bl;eas. . 

,-Unú'ê · uerimento· 'do' líii'eliâTél'''.B'óii.ven'tutâ :Del.5m 
•Pinto;: pelitido; ser êl~a!l.o -io · '~o"de 'õffii:ial'lla. 'Sé
·crêtii:ria. desta. cam:ara, i'ia .. iil'já. e":t~ .o:>ê• ·-"ae 
a·udaJite ae 1a-cmvllia. bà ~<&nU:ds.:!.~•>!cc)~áao 
d~' policia. · ·. . · .' . . ... ~ : · . ~ 

Outro de Antonio Luiz '.Al.;és;pe~u;,a!)~IàzF -~~e 
do lo ·&IUlo da escol,. cetrtrnl., nrestan«l:•' ~r-e~. o,4oi>re
·pan.torio 'q,ue lhe falta.- A' comn:iiuão :de _1uatrucção 
.publica. . · · . . . · , . . . : .... . : , , 

'Outro •ae:João ;Pedro · Rollotato -corroa. :-de:Mií-and&, 
-peàinao fSzer'ticto"do' 1°'l!.nUO 1d'e cUreito clo•:Recife,·d~
pois ~ approndo no pre~ratbrio qu:e• lhe ' falta.~~· 
mesma: ·cominfS~:ão. . · · • · 

Outro 'doR ·.pro!eéso#s pub~ieós :aa.}?:Stt:ue91'ó :~~~~ 
ria da. cõrte, ~1~do li'!l~ento de'sens-ord:enados.-A 
commissão ·de. pcnsüe$ 'c OTde na.o~. . . • : 

Outro :de Lu~ ~nto~~ 'F~8.D;d~ 1 . ~di,ilªó -q_~~e 
lhe mande re&tltulr a. unport:ancu djí. lllZil q~e pagou 
da. compJ'll: ·-de mn predio q,ue não · i:ealiZou. ~ Ã' Com-
missão de faZenda.: . ., ., . . , 

Outro de Fr:mciaco ·Antimes·,de:Nazareth, em addi
tmnento ao Tcquerimento apresentado em 3: do cot.ren~e 
sobre subdivisiio de bilhetes deloteria,·addiciona.ndo :m:tis 
100t! i quantia offere~id:L i escola. p~blica da ,. fre
guezi:~. de S. José.-A mesma co~mtS!~O-

MATIIJC'UL.l DE EST'tDA~TES • . 

Um-!=e, julgão-se ohjecto _de dcli1ie;2Ção, ~ ~:io _ a 
imprimir para. entl':lr na ordem d?s 'trahi!ll?:~s, os pro
jcctoa com que concluem os scgUlnteil pareceres : 

" C'lnFtante da Silva J:u-dim1 alum~o approvndo no 
2o :umo pharmaceutico,.e m:Ltrlculado no 2• anuo me
dico da · úcnld.a.de da córte, pede }.Jnrs.· fazer exame do 
3• &nno medic_o, que !requenta como _ou~te, dei>Oia de 
a.pRrovado nas ?Diltcr1as que lhe faltão pat-a completar 
o ~· anno med1co. . . . . .. . ~ • • . ~ .. . , 

" O snpplicante alle~.a ~prova _que.J~ fo1 ap}'royado 
no 2• anno pharmaceutlco; alie~ 1náís·que, iiehaüdo
Be matricnlido no 2• anilo mediei;, '~ tém uiaia de 
fAzer enme <ifili mátcriàs em qu-e· jt foi appro'f'ado 
conio pbarmaóetttioo, e llim tito s6znente· das. ~teíias 
que lhe~ faltão para. completar o 2• anno medltx~,· e n
nalmentié o·sttt>plíea.nte allég&; e ~và,quê à.cbwdre
quritand<? o 3<' 'anuo m~.oo C:omo au~te, · J_Kmitte; ,íá. 
tendo sido aptSroftto em pam ·dar~ \do· ~· 
a.nno, ~ :de ténipd p~ -~ oecupar eom o ·estudo 
dAs matenas do. 3° awo snedtc:o. 

" A COlilmissão de iliJtruc~ pnb~iea; attendendo: á 
justiça q~?-e ~reside á. petição .~o :~upp}i~te; ;oftereee á 
c:ama'ri, iloe :)1'1 . depatld~ o · teglllllte ptojeetO ; 
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_,« .A.~bl~,&~ t~ql..v~;. 
• «-~~-l.~.:; iFie&'-'9 ·~~-:&1$1~~~" 
pr~~r .euJ~~e. ~~~- !IGAO llletÜQQ.-~~iA de spprp~~o. 
~ <JD~ q11e lhe f!Utãtt para ço_mpletar.o 2o. anno. 
medico, o alumno approvado. no 2° am1o pharm&ceutico.: 
~t;\ll~_}·~~~- 9atfaotUJIJldA:da.e6lt.e 
~lbll~,.~li-· 
·.«: .Aít..t.~l'e.,~lii>~~··Da:~~·· · 
, ":51!14,.~.7 lle. JUlb.o:.ne: 18lJ:,..,-. B~· .d4 : 
V~flaoB<l~~F~ti'-G~g~qr. ,,. t • 

. ·«- Ga!p,ar J,~~nézes· ·V aeconcallos· de · Dl'tlmmon~ Fi
lho pecle·pa.nt Rr -adptittido-á· matricula do; 1 o= 1UUl0. 
da->facúl~ --d~ 'diaeit.Go ~ Recife; -41ue ~u.enta como 
ou'riiitsj-depow.d&-app~aqo ~m g;o~dria, · ·~nieo p~ ~ 
pa.ratono. qlll! lh_e faltl, •. . 
· erA eoriJ,mi~ -de<instr:noçiio·,publica,:.attendendo a 

que e &U~aant.e-ile~ou;de; fazere;_e.IIj.e.do ,prep~. 
tori~ • q~~·ll\e;fa!ta> · por. motiyo, de· -moleatia :no · m~ 
mento"em~·!lue· fOJ ehúlado 'a. tn-esta-le.; - seDdo; depoJB ' 
i:xd;feridó•o ~üeriménto ,que ·· fs!t·para: ser novamente . 
c~o-' á :eUDie, ~ de 'parecer que ~ja -deterida , a. 
aua~~6~Jia:r&~:Ó que óff~ce &:cam&ra dos•Srs. 
d~- ~-~A·._. - :~;>~~r:oj~e::. . . ., . . . 

• . ~~ .. t.'1'".6~"'1l~>« . · · -. . ' 
· cr Art. 1.• E'· o governo auto\is.a-~o ,:&ma.ndar ~t-, . 

tir~ ~;4~.1t• .AAAI\JAA,~C~~:4eldi.J:41it;Q, do 
~~~-,8,\~_tl_uvip~ ,Ga~-l!i~I!J!i-Y~~~~~! .. 
d~_.~!?Jilllr.Ji'ilho,~epclj,e.6l~1.e:~~b~P-P.U!~~ de
~W~~~-P~p~to~o !i~&.- ij!.e ~~,-.• 

« Ait: ~to R_ evo~MM.,c;ll_ .. ·aJP~_ ·.ç~ ~~IXl!ÇQJl~~P.• : . 
0: §~d'i8,.iQP~·-;7,d.e:,.~O.:,de. \81~~-.E~

,.eir.\t#,r..~~·~&~~i:Y;ill9 ~.&u.a.~.:; . 

-« Mpnoel:f,~·.l?\l-~aso· J'ede4p_ ara.·< ser, a(Çn-~ào~&; 
exame::aaJ..materia!Hl.o 1'*anno - da•flleul~ç>lie'diréito· · 
d~.':Reeife; ·oem que' é .oúv~nte,· depois de app!'Ó\'~o em . 
~ez-e·~ft,;~ez, ·,Préparatorlos• que- lhe-·faltã!>~ · 
:« :A::-_,.;omnüuão· dr-~· ptiblic&, af(tendendo a 

que -o suppliOIII!te: .o!'Or 'moti•qs··-pouderosos deison ·de; 
p~tar; os·.e~que lhe>fl\hiioj ·~fr:eq'\len~· com : u_, 
aidniàa.d&-e aproveita.mento:iu aul&a ' i!Ue .o'll'V1l; •é ·.de . 
par~cer que seja deferida a aua pretenção,~ par~~, o que · 
olferece ·â 'j:&mari dos. Srs;:depilt&doa o éeguinte·pro-. 
jeeto~ · . • · ·· . · · · · 

VA :S.ss~bJéâ,.iei&l .. reso(ve~. . 
:« Art .. .J., .E' o gQver.no:~~ouwritHI.doa. manclar.admi;,. : 

tir .a e~~UG.:dn~~;-ma1,4riaei, do; -1• anno .da .fnouldsde de•. 
dlreito,do~cifQ ;Q alpm,nQ-ou.vinte: l'rlapG~el .Pinto.Da.
ma.so,: depoi,i d~t> ~b\r, llPPl'l>v.&Jio.:de. inglez e portu- . 
gucz, pre~arat<moa que llie faltio.,, . 

« A~-. , :...o; -;RevQg*-se, , ;&: düõposiçiies ~. contrario. 
« Sala,9,a.s,.eommiallões, ,7 de,Julbo-de.1871 .. ,.-:- Fe7~

,.~rq,-_4t A~i41:,-::B. -4o ,YiUa, ,da- ~a.., 
· .. AdÔlpho'Tacio:da·Costa ·Citne pede para· ser .ad-. 

mittid.o. -~ exam.e d.aa ~rias do 1• anno da. :fa.eul
dade de:: -d,ireir.o -do· Recife;- · depo~ · de~ o.pprovado · em 
~etria- e J!Ortuguez,-. preparatorios -que lhe. faltão~ 

: « -A comii!J!Ião de mstrilcç_iio' publica, . a.ttendendo a. 
que o ·su-p_pliçftnte · nii~· fez ~xa.me do~ preparatorios que 
lh~· fa~.~tã& por for~ maiGr,'senào_que já. se acha., habili.:. 
ta<le • .a presti!/·los,, é de ·parecer -q_ll'e seja. deferida 11ua 
preten,ção; il&t:" o queoffe~_.á. camara·dos Srs' depu-
tidos· o ·aegaiJ!te projecto ·: .. 

~ A: a,&.emW~ gt~ral. resol~.e: .: 
" :Att: ,1,•.E' o, goyen1o · au~I:i~adQ .. a, _malpilr . &d

mittir·a. exa.nie ~ materiaa;do Jo · a.uno da. fáculdade 
de direito do Recife -o=&luàínd ·ola:vinte :A.aoipho ·Tacio 
d.a.:Costa.-C~epai.s.~e exhibir-ap!lro.vação; de -geo
metria e portuguez, preparatorio~ que lhe faltio; .. 

« Art. :Z.~ Re,vo~~ as.diçosiç<;es.em co~W:ario. · 
cr Snla dai coromÍSIOea. S.' de Julho. de 1871. - .Ftr

r~;a J~_.:.4guiár:-B._'cla ·Vil~-~ fJízrro . ~ 

LOTEI\~• : 

: L~#r jÜigà-;se objeci,o ~- deli}>e~~ó. e. é remeÚido , 
.:.: «D.~flão.. ~~e~dtl; .~ se~iz;te p;oje,cto.~. . . 

" A assembléa geral resolve : : , ~ . 
«Artigo unico. Fica o governo nutorisado a -mandar 

63. 

e:tt;ra.b4- .11~. :-e.ôr;t~ . ..mna lotoria.: .. eo!lfQrme.~ -plano das, 
da Santa Casa da Misericordia, a beneficio da. .igreja 
~~ do,EIW~~- do.~ de Bespanha1 n& pro
Vlncla ~e :.una.r.Gexaetl-; _ :revogadu u.Âil!pollçõea·em~ 
co~~... . . . 
. "Sa4i~-,~.em -8 . de: ·.JulllP ,de.-.1811.-L. 

Carlo3.l>_- _ . . 

· IA:m-ae, jlllgão-se .. objecto de delibe~, .e aio' re
~oe: .lt commiseio· de . COII&tituiçã~, - · 11a.. -eegnintes · 
PMJ~cto&: 

t·vno-IIE CIIIADla· DIUZIL'EIJIO. 

cr A. assembléa,,geral.resolve.: 

«Art. L• Quando sa ':eri.fi~r q~q~~r das hypo~ . 
~ea;d<>' art. :7° da. eon~títulçao· do'Im~no, o g(!verno 
.1mperial, depots ·de '.ouVldo o· conselho- de. ea~do; • de
clarará por decreto 1ncurso na perda do· diTe1to de · ci
dadão bi:azilf!iro, O. mdividuo,.& -respeito: de quem·-se der 
al~a ,das, ditas . hypothesc11 . , • 

" Art. ;l .~ Nio .. obstante o decretQ imperial, póde .o 
mesmo indiviJuo ser restituHo ao fôro de cidadão bra.~ .. 
zileiro por aeto l!!gisla.tivo. . 

cr Art. 3.o· Revo~se as :.O.ieposi~R· em ·-contrario. 
«Sala.das,seasõea, 8 de Julho ·.dc-1871.-T.,AimcM" 

.A,arjpe •. » . . 

NATVIIALIS,\ÇÜES •.. 

cr A :l.Ssembléa geral resolve: 

a.Ârt •. L" E':~) governp_ auwri~clo, a COII<:echr .. ~. 
de"'la.tm;ilisàção"'a J\.l'berto ~óh.terr-~emãó, e a .Ma
noel Jacmtho da·Silvh Flôrts, Portuguez, ambós resi
dentes na provincia de Snnta-Catharinn. 

«.Art.: 2.o- ReYogio"&e· as .-·dispi:>eições ·em·contrario. 
cr Sala daa seseõea,-4 de 'Julho 'de ·1871. - Gal'!'ilo: '» 

CI\EAÇÃO' DE ,'llll CO&.L'EGI.O. ELEITORAL. 

« A a.ssembléa,.geral rCllolve: 
cr Artigo unico. Fica creado um collegio eleitoral -na 

vill:t do Rio-Novo,da.provincia.de Minas-Gera.e9,com
P?s~o. dos eleitores •. ~.Jre~ezia.s . do respec:tivo mu
nlClplo; revogadas as dtspos1çücs em contrn.rto. 

« Sala das sessões, 8 de Julho de 1871.-Cru:: Jla.
cha.do.-Femira. da Veiga . .,-}. ·Calmon- J. M. p..·. · P~
nido,-V. J. de FigueiNdo;-J. Pifllo Morei,.a.- Ba>rros 
t:obra.-Monteiro de C<Utro.-Ferrcira- Lag~.-D. de Va•
concellos.-L. Carlos.- BenJamim.-Candiào Murta. -
Joaquim Pedro • ..,-Camillo .Figueiredo-.- Gama Cerqt<eiro . 
-A. M. Perdig/lo Malheiro.-1. Capamma..-C. Reeha.
Caneclo. » 

PRETE!IÇÃO' DE A. ~. DA SILV~. E " ; J. VIEIJIA, 

· Lê·se, e é approvado sem. debate, o seguinte, pa-
recer: ' 

« A commissão de pensGes c ordenados, tendo ex:L
minado:.o requa-imento · de .Antonio Joeé da Silva e 
Manoel José Vieira, ··porteiro c continuo do archivo 
publico do Imperio, em que pedem au~ento de venci
mento, é de parecer qne.· ee peção.informaçües: ao go
vern.o :&. respeito-.de. tal prete.nção, 

« Sala. dwJ çorillni86Ões,. em .8 de .Julho de .187l.
Carneiro da Cunha.-A. O. Gome• de C~tro. » 

DISPIP!:CSA AO Dn. P. DE A. D.l. S. FEII.I\EJIIA. 

Lê;4e, e v:Li _il._ imprimir para entrar ll:L .. ordam . do~ 
trabálhQI!;,osegllinte,parçcer : · 

u A comm~ · de polici:l., · tendo examinado o rc
querimeutl) do 9fficial ·4a· secretaria. destn 'a~st:l. .c:L
ma,ra. Dr •. Francis~» de Assis -da· .Silva :Ferreira.; que, 
acha.ndo-se impossibilit:Liio :de .exeu::er. ~.referido .lugar. 
e~ CO!l&eqU~ncia -lie gra'~e .-molestia :que· seflire, p~de: 
diapenaa.,q,o:serviço com .todos os sens vencimentos ; c 
conaidQ_ranQ.o-: · 

« L• Qne as raz~ allcgnda~ !ão verdadeil'!l~, co:n~ 
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6! SEsSAO ·EM • 8; DE lO'LHO -DE 1871. 

o demonitrão os a.ttestados que aoompluibão a . mesma 
petição. . 

« ·2.• . Que os precedentes estabeleéidO$ .em ea..<os 
iienticos &utorisão a prctenção do wpplieante. 

" E' de pareçer que feja. dispenaado do serviço com 
toaoa -oa teus vencimentos o official ds. aeem&ri& deata. 
eamara Dr. Francisco de Assis da Silva Ferreira.. 

"PaQO da ea.mara, em 7 de Julho de 1871.-COfllle 
tk &ependy, presidente (com nstricções) -Joaquim Pi.
'rU Machado Portella, 1° ~tnrio (com reatricç<;ea),
J. M. da Sili)Q. Paranhor, 2° secretano. -FratU:uco Pin-
10 Peuoa, 3• secretario. -Jla~~~~el Pereira. Guimarãu, 
4• secretario. » _ 

O S11.. Luzz CARr.os requer diapensa. de impres&ão 
ue.<te parecer para. que entre immediatamente. em di.a
eus..<iio, visto.eomo o empregado ele .qne trat& o meamo 
~cer acha-se gravemente enfermo e..necessit:L Jneon
únente· ausentar-se d& côrte. 

-CollSllltad& a esmara, resolve pela affirmati\-a. : 
Entra, portanto, em disenss5:o o referido ' parecei ; e 

ninguem pedindo a pslt.vra, é posto & -voto& e a.ppro
Yado, · 

'Vem 5. mesa. a. seguinte declau.ção de voto: 
« Declaro 9.ue votei contra. a dispensa. de exercicio 

eoncedida pel& camara., sob proposta. da. commi88ão de 
~lici3.. ao official da secretaria Francisco de Asais da 
~Uva. Ferreira . ....:..{. Coelho Rod.rigu~a. 

LICE!~CA A. ![, o. !1. JIE A.'IIOIU:IC ll: OUTII.OS.-PESSÕES AOII 
pPSIOmST.U bO •oliTE-PIO GERAI. JIA. CÔ&TE.-PESSÕE8 -

-A. biVEII.SOS -FfL\ÇlO 11.1. FOilÇA. MA. T .U.. 

Entriio successivamente em discussão, e fáo a.ppro
ndaa aem debate, as red&cçi:ies que forão a imprm:ür 
11:\ &essào antecedente, sobre :1. concessão de licença ao 
chefe de secção da alfandega da Bahia. e outtos func
cionario.s publico,~; isentando de penhoras e arresto& ns 
pensões usufruídas pelos pensionistas do monte,-pio 
geral estabelecido nesta: côrte ; diversas pensõee, e fi
nção da força. n:~.val. 

PE:o\SÕES A. Dl'\"1:!\SOS. 

Entra tnmbem em discussão a redacção, que igual
mente foi a. imprimir na. sessão nntec:edc::.te, folire as 
peu~ões concedidlul a. D. C;trolina Fr:.nciscn. <le 5& 
Godinho e outtos. 

Yem á mesa, é lida, :1poiada, e entra. conjunt:.me!:te 
em discu!;l;ii.o a seguinte emenda. : 

"Depois das pala.Yras-Conde da Boa-\-is:a.-iiiga-&c 
-sem prejuízo do me:io soldo que por lei lhe competir. 
-Ferreira de Aguiar.» 

Nin[<Ucm pedind~ a palan-a, e pondo-se a \'v!o5 a 
:techcc;:i.o, é npprovada com a N!erida e:nend:a.. 

:!:'L~:OU:S DOS ESTtDA.:oiTES DAS F.\CtLDA.DES DI; ll!ki:!TO !: DE 
XEDIClliA DO l:o«l'&JliO. 

O Sr. RodJ:"lgo Sll.va.:- Sr. presidente, 
em noucas pala.vns justificarei o projecto de lei que 
•·ou • aubmetter á. consideração desta iltustra.d:l. a.s
sembléa. 

Julgo de extrema necessidade a apprun~ãlo c!e&te 
-projecto u presente M\Sho. A instrueçio IIUpui<r: do 
lmperio, ameaçada de completo aniquila-mento, :-e
clama com urgencia. uma providencia do corpo !eria
lath·o. A mocidade que frequenta u noseas f:iculaades 
de medicin& e de direito a. espera eom au~edade. 

Prop<:nho, Sr. presidente, a. nvogação do decreto 
n. 4,675 de 14 de Janeiro do corrente anuo, que ~tr.
beleceu o proeeNO qne ee deve eeguir no~ exame• dos 
eatuda.ntes daquellu f&culdades. 

O meu illul!tre amigo, deputado :pela pro\'Í~cia elo 
{;ea.r:í., ju8tificando lUll& reprMCn~ d06 eato.da.nU!@ da. 
faculdade de medicina dut.a. c:Grte1 pergwttou ao boJl
::s.do Sr. ministro do imperio ee o governo estava at~»-

ri.J&do pars. decretar semelhail.tê reform~: .. Diu de_jx,ia 
o:nobre deputado pelo munieipioneutro, faZendo~ 
pergunta, - S.· Ex .. respondeu· aftirma.tivamente , refe
nll'do-ee· -&o decreto n• 716 de · 19 ·-de ~tembro de 
1853. . . 

Com de'ito, Sr. :-presiden~ && ultUD. p&la.wu cli!Me 
decreto, S(!lJ:. &ttender-s~ parao penSamento elo o!~ 
dor, parecem det;fazer todas as du,idu iObre a eompe. 
tenci& do ~vemo para alterar oe ~que oahi.rio 
com decretos na. \ 1386 e 1;568 'de ~8 de Abril de 18M. 
. Coli8Ultando-ee, porém, a hiatori11. deata. ·11.lltQriu.çio, 

reéoahecer-se-ha :que o penu.mento -do legia!adoz: ele 
185i niio foi nem podia ser o de, d.elepr no Po4er ue
cutivo. attribuições que lhe . forão, .exclu.ivamente . con-
ferida& pela. eo...stitui~ do Imperio·. · . . : . . . -

Em 1851 ~ governo .pedio ao corpo legialàtiv() uma. 
autorisaçã.o, pa.ra .altenr && diapoeiçõea· da. lei de 3 da 
Outu.bro de 1832. O corpo legislativo a .ooneedeu, como · 
se vê do decreto. n. 608 de 16 de .Ago.sto ~uellé.r.nno. 

. Este decreto .diz o,seguinte no art;; 3•:. «'Esta ut:L
tutos ·aerão postos em. execução logo que forem p'Rbli- . 
c:ad.os, ulvo qulquer augmento de deapeza que-Dã!> aa 
re&liz&rá. sem que seja. d~ret.ada pelo pOder lisiaJativo, 
ao qual fica. taiJI.bem reservada a deliliitva approvaçio 
dos mesmos estatutos, que lhe ·aerão a.presentados na 
proxi.ma. futura sessão. » . .· · ! - · · · 

·Na minh& humilde opinião ~ta .aut.Oria&ção nio po- -
dia 6er espaçáda. por maia de: UJD, IlUDO ; ,de OUÚ'O mOdo 
não compreheodo as suas.liltimas . ~vras. Se tllaa 
não exprimem ilma zdéa ·do limitaçao de tempo, aiio 
inutei11 naquella lei, nada · significio. · 

-Entreta.uto, o ministro do imperio de 1853 ·am4& ee. 
julgou autorisado por esta. lei para faZer ·alterações nGS 
eat&tutoa daa antigas academia.&. Neue mesmo IWlO 
forão pnblieadoa· oa decretol na.: 1,13~ de 30 de Março, 
e n •. 1,169 de 7 de Maio, cujas diaposi~s modific:a\'io 
profuudaménte _a· lei &ie 3 de Outubro de 1832; e .o JlCI7' 
der . legi~lativo em · vez . de · appro'va-l01 deliniti'Vament.e 
ou reprova.-los em parte on: :ao -todo, como era de seu 
dever, l'llra que n~o ~ontinWIBI!e o ii.rbitrio, estabeleceu 
a. a.utor1sação de 1851 ao decreto n. 714 de 19 de Se
tembro de 1853. 

Eate decreto diz o seguinte: « O goYerno fica auto
ri&:ldo a realizar a despeza que f6r necesaaria parto a. 
execuçio provi.toria. doa novos eeta.tutoa daa fa.eul
dades de direito e de medicina, publicado• eom 01 de
cretos n. 1, t3~ de 30 de Março e n. 11169 de 7 de 
)1aio de 1853, até que aejão •elinith·:unente &pprova
dos pelo corpo ie~::islativo, podendo até eutio fu.er as 

..llterações que ainda julgar convenientes, mas que não 
~g~nentem deapeua. " 

A' vista. desta. l~i o miniatro do imperio dt.quelle 
tempo fez as reformas, que aind& hoje estii.o em vigor 
menos na parte relativa. aos exam~ doa alumnos, cujo 
proceSEo foi alter&do pelo novo regulamento de 1., de 
Janeiro. 

Combine.ucio-ae as dUII.S autorisaçües, a de 1851 e a 
de 1853, e attendcndo-se para. a red:J.Cçiio de ambas, 
não se póde dizer qui! a segunda <:Ontin.úa em vigoT 
deade o anno em que se fez a reforma até .hoje. Na. 
primeira, ~omo já. demonstrei, ha.Yia uma. limitação de 
tem_PO clara e precisa.. Nn aeguada. a pula.vra proviaorio 
indica. que o governo só estava. autorisado para. fazer 
altençiio nos decretos de 30 de ?tlarço e 7 de Maio de 
1853 dentto do espaço de tempo comprehendido entre 
as duas ses8Ves legil!lati\'&8, isto é, de 1853 a. 18~-

0 S11.. F.u;sr~> »E ÂG'CIAil :-O que é -verda.ae é (_jlle 
o go'l"crno eatava e está autoris:~.do por lei. 

O Sa.. Ron.tGO S:Lu1- E' juatamente o que e~ 
em questão. 

(Cru::Gcl-1~ o.lgur.s cpartu qu~ nllo ovtimo.t.) 
O Sa. RoDJlt'-0 SILu :-Dizem os nobres deput&doe: 

-Os estatutos a.iud&nioforão appro'l"ad.oa-.Quil iowk! 
Porque o corpo legi.elstivo delXou de cumprir a sua. 
propria.lei, porque bo~:\-e desídia o~ ll_!!seuido d~ &~ 
parte em conservar em estado prol'l.IOno a orgazusa.çao 
ao en&ino auperior i?Or es~o de 17 anno1, é rdziO para 
que o pod.er exeeuttvo ~ jnlgue ua po&ae 1lio iuturom
p~da do direito de leplar1 

Creio que :lio. 
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SESS.\0 EM 8 DE JULHO DB 1871. 

O Sa. F.ur&To DE Aca:ru.a:-0 goverDo ouvio ares
pectiva. secção do conselho _de eatado. 

O Sa. RonJUGÓ Sn.VA. :-Não duvido. Nem quero im
por a. minha opiniiio como infallivel. .Acredito mamo 
que o 3CtUal Sr: miDü;tro do imperio não faria. a. mor

. ma de 14 de Janeiro ae não estiveaee convencido de 
que a lei o autoria&va. · 

Quando meamo, Sr. presidente, eu preteudeaae firmar 
· a competencia do gonrno no facto de não ter aido ap
provada a reforma de 18M, eu perguntaria : Pela 
noaaa comtituição politica a autorieaçào de 1853 pode
ria ter caracter perma~~ente, indefinido 'f 

Ninguem o diri. PelA eotu~tituiçio do Imperio a at-
tribuição de legislar ~nee exclnaivameute ao poder 
que recebe dos comtcioa populares esse importante e 
sagrado mandato. Por um abuso incomprehensivel easa 
att.ribuição tem aido delegada rr eate pOO.er &O pOO.er 
executivo. NãO data de lioje, verdade, a pratiea de 
semelhante systema. Mas nem por iaso deveremos acei
ta--la como um precioao legado das puaadaa legislatu
ras ; tanto maia qua.ndo; de anno em anno, em vez de 
eirenlll8Cll"evermoa a sua L"'Ç.Õ.o tão fatal ao regular an
damento de noasa.s instituições pollticaa1 a. tornamos 
m&is amplat maia desenvolvida em todos os ramos da. 
publica admmistraçio. De sorte <\ue o poder exeeuti.vo 
pensa, legisla. e executa, e o legtalativo está. condem
llado a. uma tutela degradante, sem iniciativa. propria 
(a.poiadoa), sem liberdade de pensamento, sem o di
l'elto de 1ntervir ne governo di. nação. (ApoiadM.) 

Ora, Sr. presidente, ee o habito em que estamoa de 
conceder antoriaações ao governo para legislar, em
bora haja limits<;ão de objeeto e de tempo, é contra
rio á constituição e á indole do llyatema representati
vo; que diremua de nma lei; que, a ser interpretada, 
como foi pelo governo, constituirá o poder executivo 
na posse ampla, sem a mi•ima. rem-icçio, de legislar 
permanentemente sobre um aNnmpto da maior impor
tancia p3r3. o paiz '? 

UXA. voz:-E' irrespondivel. 

O Sa. Ronl\tGo Sn.VA.:-Dir-se-hn: Desdeqúe ferem 
approvados dGfinitivameute O$ decretos daa reformas, 
cessar :i a autorisaçii.o da lei de 1853, e nesse caso, ll1io 
podendo o governo :Utera·loa de novo, não terá essa lei 
caracter permanente. " 

Eu responderei: Se o corpo legislativo pudesse delibe
rar sem o consentimento do governo assim seria.. Mas 
eu já disse c de novo repito: O poder legislativo é de 
facto o gov~rno. Emquanto o governo quizer alterar 
ou reformar os estatutos das faculdades de direito ou 
de medicina niio os apresentará ao corpo legtslativo 
para approva-Jo, definitivamente, nem o corpo le~sla
ti-ro tomará e.•t:l re•oluçii.o por iniciativa propri&. Ha t 7 
annos que estão em vigor :u rcfonnas de 185q, e até hoje 
não forão presentes no corpo legislativo, não estão ap
provadas, o governo aiuda dec1·eta altera<;ões nas sua 
principaes diSpo•içües ! 

(Cruzao-se apal"les.) 

Quer os nobre• deputados aereditem, quer não, a. 
verdade é est..'\ : dep\lis da. reforma de 1li de Janeiro 
deste :mno virão outra~ muitas. A àegcnernç!ío do nosso 
~ystema de governo h:t de continuar. Não vejo mu•ian
<;1!., nem nas ideas q•te t.Jm prevalecido até hoje, nem 
nos má.os habitas que recebemos em herança dos nossos 
&ntecessores. Posso estAr enganado; mas, :i '·ista do 
que vejo e observo, ni:Lo posso ter outra convicç.ão. 

Passe, Sr. presidente, a. outra ordem de con•ide
I~s. 

Das pAlavras do honrado ministro do imperio e do 
.seu relãtorio vê ·se que o go,·erno :foi levado a fazer a. 
reforma constante do regulamento de !4, de Jan.,iro 
por duas razões; primeira., pua dar uniíormidade aos 
eX:!.mes das materias dos cursos de instrucção 8ecun
daria e superior do Imperio; segund:l., para remediar-se 
o grave mal do progressivo aLandono dos estudos pela 
maior parte dos &lumnoe das faculdndes de direito e 
medicinn, CJUe, confiados na. p-an<ie facilidade dos 
e'!".ames pelo modo por que erao feitos, e 9ne os tor
nava. ~DaFi nma simples foi1D8li~de, lirmtaviio-~ a. 
adqumr alguma~ noçües auperfi.ctaes das materias, 

Toxo m 

apenas snfticientes pan aa.tWazerem ao pouco que 
dellec se exigilt em tal oceaaião. , 

A pi:imeirarazio não me parece procedente. à unifor
midade doa exames seria eouveruente se o syatema de 
provaá fo8ee homogeneo; dando-se, porem; o eontnlrio, 
semelhante uaifon:Íiidade IÓ servir& par& destruir a 
harmonia das leit organicu das faculdãdes de direito 
e de medicina. Vou tornar maia elaro o meu peuaa
mento. 

Noa :110880& estabelecimentos de inatrncção auperier 
o exame não é a unica prova de capacidade e app1ica-
ção que oa mestres exip do altmmo. Este tem cl~ 
sujeitar-H a 011tru mwtaa durante o anno leetivo. Oa 
eatatutoa obrigão-n'o á. frequencia, ia li~, ia aabba
tinas, ás diuertaçõea e aos exames. E' um systema. 
pouco liberal, que se reaente de uma c::erta severidade 
na di!ciplina que o torna vicioso. Eatu · provu d& 
exigidU para que o mestre poaaa jnlga.T durante o anno 
da capacidade moral e a:2roveitame:lto do seu alumno. 
Sobre este ponto niio p6de haver a menor duvida. T.a& a 
refonna, porém1 q_ue fizeaae depender d~ uma só P!OV~ 
a do exame, o JWZO do mestre a mpe1to da eap&Qdacle 
moral e aproveitamento do alwnno, não libertando-e 
da disciplina a que está. obrigado durante o anuo, per
turbará. a. harmonia do system11. a.doptado, tomando a 
sua applieaçüo impoaaivel. Tal foi o effeito do decreto 
de li de Janeiro comopaaso a demonstrar. 

No art. 1• deste decreto se estabelecem duas provas 
para o exame ; escripta e oral. A primeira será. julgada 
antes da segunda (art. 11). 

Ora, sendo vedado ao altmlno assis!lar e•ta prova, 
será. o seu mestre de julga-la. sem conhecer o aen au
tor. Conseguintemente todas as outras provu forneci
das pelo altmlno durante o anno lectivo nenhuma. in
fi.uenoia podem exercer no animo do mestre que tem 
deapprova-lo ou reprova-lo! Fipemos UDl& hypotllese. 
Dous slumnos eão muito conhecidos de seus mestres. 
Um frequentou com aaeidnidade o anno lectivo, deu bri
lhantes liçües, revelou talento superior em todos os 
exereic:ios e1colares, distinguia-se emfim po ~ouc:eito 
de sena professores. O outro, ao eontra.no, nao teve 
frequencL&., faltou li.s lições, e não deu boas contas nos 
outros exercícios. Ambos vio fazer exame. Casual
mente teriiío um pont;.J difti.cil sobre materia positiva. 
O novo regulamento prohibe aos alumnos da faculdade 
de direito até a. l~gislação! Ambos fazem provas mú. 
Estas são apresentidns aos professores, que :i. '\ista ie 
t:tes documentos inhabilit.io os dons alumnos! Onde a 
justi9a '? Que diremos se o máo cstucbnte, por cir
cum~taneias muito especiaes, apresentar uma Jlrova. 
melhor, t1vcr de habilitar-se para o exame oral'? E ec 
ao bom Cótudante acontecer just.'\meute o contrario' 

Por isso disse eu com razão que o regulamento de 14 
de J:meiro veio perturbar de um mOdo deEastroso o 
systemn harmonioso dos estatutos do.s no~sas facul
dades. 

Se o nob :e ministro quizeEse f~Uer uma reforma ~or 
amor d:J. iliéa. de uniformifar o~ eumes das matenas 
da instruoçi:Lo secundaria e superior, deveria principi&r 
por outra' medidas que puzessem a me•ma. re!ornu ~e 
nccordo com o pensamento geral dos estatutos. Dever;a 
acaba:r com todas as outras J.lTO"ns, qne se torná.rno 
inuteis; deverio. afrouxar mats o> lat;os da. di~ciplina. 
que prendem e constr.mgem a mociuade que vai prQOU
rar a ins~r•tc:ção s11perior nos estabelecimentos do 
E stado. Uma reforma nesse sentido Q:Ío t eria os graves 
inconvenientes do decreto de 14 de Janeiro. Conviria 
mesmo fuzer-~c uma experiencia de um sy8tema mais 
liberal. O ensino superior entre nós resente-ee muito 
dessa. innnid:l.de de oõriga~s a. que estão eondcmna
dos os alumnos. Os moços que desejão aprender as 
dis~nsiio; Jl&ra os refraeta.rios a. subordinação é uma. 
inutilidade. E' essa a opinião dos mestres .dos Estado~
;:,ll!'.âOf!, h:.:nena pra.ticoe no ensino snper1or d& moc:L
«ti.e (i_lliH:ile paiz. 

Elles dizem: " E' :neeessario -rer o h•mem no estu
d~ute, habitua-lo a amar a. eeiencia unicamente por 
ella., sem cocstrangimentos que tolhã.o o seu desen~·o!
vimento moral. • Abra-se a. primorosa _obra do Sr. I!ip
pean. e ver-se-ha qual é o system~ adoptado naquel1e 
paiz na Unh·ersidade de ltba.ca, in~tituida por Ezra. 
Carnell. Diz elle: "Nesta uuiTenidacle a inatrueçio de"' e 
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s~I" theorica e pratrca ao . m,t!mo tempo ,_ 'M:a,s, o fim 
prindip*l ê c:Jüe; o"systeílilt'•db~!éttutloi!i.selít' dl{'~âl'l!IS'&rté' 
completo ení. todos ,os rf!ní<ISjVqti'é'~eft'4.a-"1tl~M)ô,,~a. · 
achar·!<ill:strutçiidr~m·' ~U<ai!lf!l~r;;rg~li~fti~.~c e&tud!?s: qu,e 

..seja .. ~fOr,própr.tà ··•a:ltlmno" ii1l'W'êac:!til'ller' nbh"~1lto )i.ro~ 
gra"'m'it{'dê>.'Té'ri>sino' os•· t~,m&l! 'ljü~pi.ef~r~,,-:;gy!ltemà ' est.~ 
que te~!illf it:geóetal)sàtlsií: é~]ed~ v;"e~•ttla'ls.C·. :V?s''rpestre~ 
enteá'delltfqtie nttli,êà''e :)Íé'd.ti.·aé·'ili'áísc;jàra ;;C<ifueçar a · 
trata,r<)'.éB!lll&alfte •comoi:horirêfu.''OrSr. Oótne!l ebten
deu que todo o alumno ao . entrar na universidáde ( con':
siderW"Íi'. n!ib' cóí,tló'lnand~d~''•éOn!itre:dgi.tt:ilrlent~; · mas' 
como y.~tltj,t)t.O.e .süa.·plerla:'e e·spCírl:tàJ1ílil! V(}ht>adê) deve· . 
habilí{ali-'se a; 'te~olver 'áJ~ ·~cotlstJ,s'(í'ol;sL . ' · ' .. 

" Nfp;o s~d'éixa~ s~~· flffi1:dli ''ilispltar pe1o• p~recer de 
seus -pafíf; parentês ou mestrliSi 'e será jJ!iz dó jó~~no ~e 
estuàos~ ·g_u:~· d!ive seguir:' 'Nê)lhttma esc(flhs.' llie ~erá 
ímpot~á•.! · Sabe com· que ·ii'>'ttiito' 'qlier afr'güirir .á scnen'; 
cia, <ei:il. q\ie q!la'ntidad'< ~'l,lie ·convem i!ortseguiclâ, . na 
raz1io' 'd15 ' :,S(i~ · ji dsiÇ~o' à'Cttl'ltl\: do n\turó 'IJ.üe espera, de 
suas ptí:!fl3tenc:H~s .ll ih'éli:iiaçõés,' das, âspn:ll.Çõ~s · de · sua 
ambii)l\b: 'E2tti·•cóhfiança· 'ri~ razão >dos· rrienihos deve 
necess'arjrum;nte to~n!)'-' la · ·maiS' 'precoce~ e . .P'!Ide~se com 
effeitõ''djzer qu~ nã~ ha: pàiz, n.Jguin onde o jnizo•e cri'
terio<:a:es•mâniiebo5 e· dori,Ze!fa,s àri(ad'ÇlreÇàni!tis il:eJ:lressa 
do qu'h)~os; 'Eiít,ad(Js~UíiiiJ,os:. • .· .•· .. · .. -. . . 

'' EisJ.l.t[i?.i' a:s'• c!ispgsiÇõês dó' qoà,dor; pelo que d1z r.es'
peitoOã; e't~ánisà<;:ã~ ·~~r~~; d9s · istu~ós a qüe elle .. ~~r~ 
cou pnmem> que·tli~ou'!,tdim pratul'l>. Nenb,um,a pre
fererl1íiii; e;x:clüsfva é dá;f'á a'· este OÚ ' á:tpi,~llê 'genero' de 
estuitds·,, toil.9's são'ti'dosem igtrâl,~e§timá, :A,s scienc~.as 
historicas e políticas e .a1ittera!ura bem'eom'ólLà·s'eiiín
cins niatlieroatic'as;'np.th•ra:es é' ágr'icq.las mer~çem igua\-

. ment~L§érhh cuid:id'ós. ·:A16l'a as· • li:Ções.díid~'s 'nas' aulas 
pelos· PtoM~orés oi.idt'ná~~ósi há lie'' ~empos eni t~ínpps 
conferehéilüi '' 'feitas' pe\bs · fuais 'eminéntes professdres 
chama'dós •tlb . dutt'.ds Es'talios', ·: Nep.hUma: ·· prescripção, 
nenhuma indicação p1'ecis~' s~ detei.·lijiha pârn os ex~
cicios ·diarios. 08 !tlumnos· estão àcos'tümados a !müü· 
a scieüci~ · umcanÍ.erit~ por &llli: >l ' '· ' · · 

Desc~pe,,~1e,. ~l)· Pk~siiJ.e.':l~e; ~~· àahi ~ J!ouco fó1:a 
da or,d~m pa~a c~tar. e~~!> p~ll<! . e;x:~rn.plo . da iJ.Ssemblea 
americana . . Volto 'W• ponto p,rin.cipa.l. · . . 

:A unifÓm>idade que o. nobre ,inini.str,o quiz estabe1e:. 
cer nos exal:nes ~ altamente preju'dicial ás :l':w11ldades 
de direito e de medicina êbmo acabei de den.onst.rar. 

Vej••:mos, porém, ·se a reforma de 14 de Janeiro 
.conseguia este fim. ' ' 

Nos exames da secretaria do imperio ha com efl'eito 
a mova e9cripta sem assignatura M,._s os . estu (lantes 
qu~ cJU são ex'a1ninados n,ão são conhecidos d~s .exa
minadores . . O.exame. é a unica p.rova de sua capamdade 
moral e instrucçãq: , Na escola c.ent.ral existe tambem 
a prova .escl'ipta. O regulamento, porém, n. 3,083 de 
28 de Abril de 1~63, que reoJ;ganisou·a, não pr0hibe 

.a asaignatúra do alumno. O novo reguh~;mento da es7 
eola de · marinha, que :!oi publicado com o decreto 
n. 4,720 d~ 22 deAbril de t87I, admltte do mesmo 
modo a proya escripta sem prohibir a ,assignatu'ra do 
alumúo. Note-se, e•te decreto é do actual governo. 

P01:que~ pois, o pobre ministro . do imperio, preten
dendo llnifermisar os ~xames, abrio urna excepção 
contra os .alumncs dás faculdades de direito e de me
dicina~ . P9rque .exigio o ~egredo' da prova escl'ipta .110 

regulamento de 14 de Janeiro, qnand·o nas outras es
CQ.l:ts ,\\ regra é a pul{licidade ? 

O SR. PIIESIDENTE:-Lembro ao nobre deputado que 
está. esgotado o tempo destina i o :í. apresentar;ão e jus
tificação de· projectos. 

O S11. Ropa1Go SJLVA:-Não posso continuar 'I 
O Sa. PRESIDENTE:. ~, E' a .disposição, do regimento. 
O Su. Roni\TGO SrLVA:-Bem:' obedeço. Sinto.; porém ... 

O Sa . . PRESIDENTE:- O nobre· deputado pód~ conti-
nuar, roas jJeço-lhe que se restrinja· o mais 'que puder. 

O Sa. RonarGo SrLvA:-:Agradeço a v: Ex. esta nova 
prova ·.de. delicadeza. Pronretto não abusar. 
Qual .~ o aluniuo, Sr. presidente, que durante o anno 

lectiv~ . póde pr~parar-Ee paia ·escrever bem dentro ~o 
prazo·· !atal··de 'tllf!!a hora, sobre um ponto de materw 
positiva, sem · auxlii<,> dos livros ? 

. . Na~.fa_cuidades de d!,rei~o_á,s,, Jl?.~teri~~. · )<as ~ão 
~diffideü;; iiílé· 'lia in'eni:ór~a q:ue 1J1o·ss;t"detet . ' ';ti! .éhs-
;posiçi'ies dos codigos. CJórii'ó"'liit' c:Ye \i'éstiidli' " fria 
;[)Ga ,lll",?Vf!,,,?,e, si,, ~e .t~y.7r .,a e. .dt§.~el!t~_r•·;$.Pbil•ilJPll:2.l1th!lBe 
de dm~,L.~~ . r~w._~~>R'v').; .p.m M!rpJ.Wstl:a4v.~~if>~~~~ 

,dade~ .•. a~, ,rqe~lCJ:!1a ,:p.6.9;e;se . , ~er . .Oliia'o ,v,m't~ . ; .• ;a. !c:ln
;mic!\. :I,llj~~aL, ~ ,o!'fí\Wica1 ·~• P~Il.Í\l!l e· ·OJ>~l(e.mlite:tias; 
não. podem 'i;'er · e~.~dad.a~ e escri.ptas ,.pJ!l<;>ft,,Jlropdos 
.sab1q~ SI'Jll. o a,l;lxilio.de.liv~o.s.plJ. .d~ not/li8 .. qiUe .l)J.es,!ies-
i.perte~ a .. ~em.ci):i'!J.. ' · · . , · ·.• · ·. 

Enlf'ji~a~to; . , ~~z1;se depel;ldl}r. ~este { , e~lilr!e,"e~cripto· a 
sorte.tf?·· ~l~tt)no .. , · • · . : . · · 
: O Sn. FAUSTo DE AGuun :.~l?.<:u:qull'é •mllnoMálliveL 

O S11. ·RonÍ!.IGo SrLvA :""-'Masndte ~ ~JJ.obte iteputai!.o 
que todas as . outras :.provas são po&~as · de ladq, .Se ·a 
prova. esCfi~ta fô,r .1n,#i., o,· ~~d:l'e~~or !J.a . 4e . ~nb:li.qllitàr. o 
alumno 'para· :fa2;er a: 'bra:L · · .. _ · · .· _. 

O ·sn..~ FAuaTo . nJ;.Á~kin:,_:~e, ,a pNV~ escrlpta.nã; 
fô1· b_ol!,. é .. porqu'l <:>-. !1-.b;unno,U:iio .-sab:e·, 
· O SÍ\'.< RopruGo SnvA;~NiÚJé· ·?s~im: por,um<só i!a:cto 
p.ão se,pMe r;julgrer da capa:cid!l-!Me é 'instr,ucçião:'dlium 
:P,omem .. :As•.nossas• :facu~dades nãtl:·sãd:frequen'tadll.s 'Por 
sabias; .. nem os •moços' que:nellas se lnatricüliio preten,.. 
dem ,mais .do que habilitarem•se•.parw.·a vida. pratica 
das pronssões<4'Ue t~'Vererrpde' seguir.. . ''. . 

A s~nda tàzíilo; $r. : pre·sidente; . que ·levon o c.hon'
rado ,riup:istrc:r· ai :fszéii •a , refornilL: de· .f(J! :de ·ir ao'n'êiro, est§. 
çonsignada •no •topi~o d'o• iel11oto!.io ia : que' fue referi .iw 
prin~ipio ·deste ligeiro •discu!so; oS: •E:ir.: J?,r~teií:d'eu re
~ed1ar dous ·males· :•· o• :progressJVO•·ábandon~ · d•os · estu
\].os por•pme des. alumt~~s •d'aS' ·;faenldades<de ·aíl'eito é 

· de medicina, ·.e a• .~aci~icfude dos•·eia!Jles q:nll se tornava 
uma· simples· formalidáde .. · · · · 

Cons'eguiFia o nobre ·ministro . i> .fim:a qué se· p'ropôz~ 
Não. ·.,Se• <>: -patronato tol'ilava ·o.·exanie, para. os âlum
nos que aband'óuav•ão os. estudos; uma sirnpies forma
lidade, hoje O• .• patronato terá; de ser maior e ·mais fatal, 
porque da salvação de todos os alumnos •.na. prova es
cripta dependerá a · salvaryão daquelles que tiverem a 
protecção dos mestres. E neste caw o patronato terá a 
sua jpstificação; as leis .d.emasia.damente · rigorosas 
quasi sempre $ão :l'eitf\8 para produzirem efl:'eito di verso. 
Não são cumpridas; mui·: principalmente no~ paizes 
como o nosso, onde, segf1,r.do se !vê da fúlla do throno 
deste anuo, as leis có existem no papel. Quando assi\n 
me exprimo, cmnpre q;w nos entendamos, não tomo a 

· responsa'>ilidade desta . u ltima proposiÇ.ão; refiro-me 
simplesmente á opinião tlo proprio governo: 

Não conheço, Sr presidcn.te, todas as !aculda>ies de 
direito e de medicina do Imperio Ni!;o por,so, pois, ter 
juizo s~gnro w bre .O estado de cada um_a dellas. J'ilaa 
não posso crer,que todos os seus professores tenhão con
corrido para desacredit .. ,las,.nem que 08 alumnos que as 
freauentão abandonem· .os estudos e recebão mmua];. 
me~ te ·11s recompensas devidas ao merito e ao trabalho. 
Estou, porém~ habilitado para dizer que na .iaculd.ade 
de direito de ;:;. Paulo nem os mestres nem .,os alumuos 
jámais derão motivos para· as suspeitas do · governo. Os 
mestres cumprem com os seus deveres, e o·s alurrinos não 
àbandonão os estudos a que s1io qbrigados. Fazem ms.is, 
muito n;>.ais, trabalhão nas associações litterarias e na 
imprensa. Qbserva·se naquella fa(\uldade. um movi
mento progressivo per parte dGs ·m or;os em todos os 
ramos das wiencias. sociaes e .juri(l.iqas. 

Respeito muito .as boas. intenções .do. honrado . minis~ 
tro. Se eu não. o conhecesse de perto, diria que S. Ex. 
não estava conven.cido. d,e taes razões <J.nando fez a re
forma de 1.4 de Janeiro, e 'talvez, procw~asse desco
brir, no pensamento deste decreto, a conderrinação e a 

·morte J.el)ta das faquldades das provi)ileias. Não foi esse 
o fim do nobre mi~istro, estou con:veneidq.; mas o effei~ 
to do decreto será: esse . . Ou ?,eu rigor: afugentará os 
alumnos, ou .a :elaxayão c!esa?•ecli~ará ai.t?-~tituição . Nos 
dons casos .a 1d~a. de uma um:vers1dade ·tnumphará. A 
centralisação terá .ganho a .granile batalha , da instruc
ção superior. (Muito bem, muito. bem.) 

Eis o projecto. (Lê.) 
Vem á mesru, é lido1jnlga-se objectode deliberação 

e vai á commissão de instrucç:ão, publiea, o seguinte 
projecto: · 



:«l i8:5S,WJ;~l~i&-~~"k ~ r(\llól~,~, ,., , u . '·''' ; [) 
. . ",Aw.j·t;l'tiF<ié& ('!ie.v,ogaduQo,<detlreto, . n~. ~;'~J1;;.,de 1~ 
de•.JIÍinaili0 fd:erjllr.l.1 (·l\uel e:stab~le!leri<o pracel'smque s'e 
Jla~ segui<r>u~ .exap;res<.dos eatnd!lljll~es da-sfactrldad~s 
de <:lireÍlto «e•,de:, m.et:ll®in~·do. •. frmaeril}i; · ,; · , · ·, .-; · 

'li .A.lltl.i.2:9i..iReVJ<i>gão.•s.e as diis.qi<!lsiçãll's mro • COO\~rariq. 
. . '" S,al~ das·pess§es-;!em 8.' <i~iJ>:illho,·de ; 187'1. -,-Redrigp 

Silva. '' · 
• '· ,-

~ I I 

. ,Es,r~ ·~E FJW;M p, . :PEJ);~O .fi, . 

. éontiuií:~ a :disé;l)·ssiió àas emendas ,ilio seuadb á pro~ 
pos·ta >dÕ'·'cróverti@: 'e •emeudis d'ésta mó:nara · 'auto;tisando 
m:Í:t , em pre~tj.mó: d'e- 3ó;Oà8:0QOS; d~stinado 'à cortiplatlir 
as>'li:nhas' da:le&tr.reda c;e ferto D.. 'Peil:to JL · 
. cl>.J~:V .. ' :~~~.q~~~;o, , il;~ ,·,~i:l~~~rlti~is,tro da 

{!gr{qull,.rp};.,.,Sr, .pre_,sid!J;n~e, , peçP,, perlli\isspQ-;ã, ,cama~a 
palia r~sP.gn(\~li( ;3i9.ll' il)\~str~s .!iepntadqs. , .da&; pro"jucias 
do Ri à de J aueiro e. S .. ;B?,ll!,lq~ , g,e1e.,to~ft,rãq,·dl~rte no 
pre;Ji~n~ · .~!lt!=, .. ;rei.a.t;i;Y:,tl'len,te ,_ ap; pr!i~o>Jga!'fi~nto das 
estr~cl~s,, de .• ._i~p·o .. ,odqr . .R~4.r\l M. e. d<ts .prô~i.uç.j.as da 
Ba);tia,j'f)f#~])l,lÇ<~ e;;S,, .Paul0,. . . . .. 

Corwen!<ido , Cll'l''?i ··~stoP.O·: da ·.gt:an,dé .. ,;Jl~jJ.id~cl!l• de se 
pro111ov~r . o, .deseiJ.;>:o},v4neJ;lt,Q1 d~··· e.sljrad,~.s •. d~. :ferro, 
porque COJP.e iAto ~e. · eugur.~ãp .· ,di~t~tJàcia.s,: s.~ :f~tçilita a 
e+pbrtaç;í'!o d.o~ .. prod!'!ct% .. ~ w ,tcn;n\Wh w.ai,s.. efficazes 
todas . l\B, :!lWJ.iJI\s, re,la,ti;vai : %!~ J:9elhOitW\lértt.9S·, n;toraes 
e ils. , g~rlJ.Ilt,ia$, da. ~e\, e1hl_lãQ1 ,pQssç J!ei~ar de, <!;lw.laudir 
o emp~,nÀQ qJi{)ID9.strá,r,ãg b.s,.çl~i;WP,s \!&Jl"\\ti'cl9:~;.ll,• qnem 
reSJWildo, ,qccq.p,a~l<;l\'7S.e:.do; : ~J<.~$umpto. ,qu~ se. d.i~e;nte, o 

. qual, se ainda u5o.IJren,çle CQJ;on:m:inqJelJ~~· a·atte.nção de 
tod0s <p~e.,.se qccupã;o do estud,o Ao.~,ncgo~ios pnblicos, 
fôra .. par!l de!iej:y •f!l~~ pe~9 !i9ntrario ~~ constituísse o 
ob. j .. f·C. t.o .tl? : n9•~a·. sol.l(lÍta. .. pr.c.oG,C~lpa .. çã!l, ·PPrqu~ o futur.o 
deste. pair. en~4 ; eru gr!tnd~. parte .dependente de. que os 
eopititos reil.ectidos se encaruiq.hem, para !' .. melbo.r 
sqlução., das , graJ<~,des q1}e~tõ.ea inçlust:ria~p, . entre as quaes 
CO!lBicleXJl·. a .das, viaS;,TBl'l'CaS. 

Tec11ndo, .os deviqos lo1}vor~s. aos .dig1los deputa;dos a 
qnem n1e djrij9, p~la . I!Janifesta'ção qq.e ', (lerão de seus 
est11d0s. sp)yre tão Ímp"\rtante as~11mpto, )IãÇ>,]W&so.toda
~a . es.quivm>~l;le de .. c<int~sta~· .ali!;u_:nas, .'le.s1;1as. observa
çoe~, porme : p~reç.el> .que !ll\O :for:;to feltas ·com aquelia 
jnsteza de esgirHo . q11e ma1].ifestárão e'!l outros pontos 
dos· .. seus .cliscu,rsos.. · , 

Notei no que '\'TO~i:rio o digno deputado pela província 
de S. Paulo desejos de ver. o governo . mal collocado na 
questão relativa "9 prolongamento. das e::tradas de feno, 
porque , tendo"se elle apreserítado. no senado para pro
mover a adopção da .proposta offerecida o anuo passado 
pelo meu illustre antc:cessor o Sr. ccu"clheíro Diogo 
Yellho , sujeitou- se a que a t.ranformassem, e foi mais 
de Gma vez contradictorio, cecsnra· que lhe irrogon . 

Julgo que o illnstre deputado uiío tom raziio alguma 
nestes dons r eparos: 

V. Ex. , Si·. presidente; COlJ1 a experieucia que.tem 
dos nogocios publicas, ,;abe cnclhor :io que eu que não 
é licito ao governo ter a infl•.;xibilidade do ferru nem a 
estabilidacle do marco, em Zl< ce de circumstanciao qne 
occor, ão, de ·factos ~ne t;obre·venlllio, e en1 vista. dos 
qu~~s cumpre-lhe ITnutn.s "\;eze::s moditica.r opiniõeJ que 
tenha concebido. (Apoiados.) · 

ÁCe-tCLt da prOpoE,t•a qn~ c1ra clíscutimos:J deve n. ca
nlara recordar-se· que o gr:.binete trrinsadto, . depois de 
me)hor esclarecido com o d~bate luminoso qu'é hom·e o 
an·no rassado neeta·c\'mnra, oomprehendeu i1 iudecli
navel necessidP.:rle · que· :tiilha par:.' atteuder ás justas 
recb.maç.ües das. prov1nci:l.s cpw possuen~ cstra<).as de 
!erro, de modific~r a proposta que apl·ecentáltlpto par~ 
lam·onto i prof'oPta esta qué; todo~ Be· rec9\dfto·, apenas 
cont!nh:t a 'idéa de .prolongar a · estra:da<Ie · ferro de 
Pedro· U; .mas· que; ·em consequencia daquclle debate 
a que já: me rc~eri; ·O· IT!eu i11tlstrc a:ntecessoi~ jú1o-ot1 
que consultrrva os in tecesses c· "atisfazia as· :1\mdad(!s 
aspirações da Bahia c de .Pe!'n·à.!ribuco, assim co fio de 
S. Paul?, aeoita)ldo a .idéa·cpc,·pm·.ultirno,. veio figurar 
n:t-proposta, .. a ·sabçr : o prolongamento das. estmdas de 
feno dnc.tuellas ·prnYiucias • · 

::·I 
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Nãp, .fo,..,P.?Tt?<Jet9,,:
1 
4~.1)-dj'!llra,~ ,que'-açt,l,l~lj:nente, um 

~·!1}\9,. :~e~g:rpfj..o ;~)tppi~;~'Ht ~~,rr~&~h.,t~ç~o; :~~t~:pl'JJ.l,OS.ta, e 
q~ut,l),~() ,eJjlt~~~e.~ .o rgg.v,ern.;>;. <q-q~ ~III;· ~O]l"~,!'tt;ejíhn de 
t:i.ct9~ ~gE~H~rtY~~t.e',!!," \lU:ii!Jií, l'ti~'t.~!#h:~x· ~~:~c~rrer 
des.t~ qisç.~r?,91 : ;to, · .. !18. :ne5~s~~~.ad,t!.~ . )?~_b~cas, 
s.l\tí'l'~az,la:. a, J.~St,ff., , . ,o .. da i pl:IJV!'n(\í\l: ~~!;Mmas, 
prop<ipd,o f ~fz/."'?~~m:~ , •. a\1 e~}r!\4,~ · <1,1 ~~~~o li 
p. ~.~o .... . m· ter.wr;f P!l· .. o, a ... t~ .. . fl,g,.r,o··· n~d,,,. ôl;J.,Je.<i~.\VO . q1J .. 'e.,: .:o. aono p.~~~.a9.9 · e.e jn;e:\e~.<J.,êX?<, d:l}~·-lhy, "nia~ . ;tté. 'a t~g~~-Dou· 
rada,. 3+ reglf,l!,S . ~qU,€)1'1 d"elite, moq'i.fj.OaS,Bf l1'ci~~~ COn
formid!J:.ª':, a . mip9r.t,B:nit~ , do qu!lnt1iín p~di<;Io: Jpar": a 
3o1ls}ru~f.'.a\l n11-, .W~P.?J.:'i\~Ç,, dÇ> ,, ep()Ert~:me'rlt:\\lda. d~s-
uanci~ ~ : < 1 •• , _- . • __ : 

· ·E' c.e~to, ,qtje ... o gO,yé:J;n,o, , Aã'~. p~~1é\id~ .. l:iõ)\!:1, como 
preteu,ieu,o•ailllo .Pilois,iJ.!lo, .'11:\e.p.p()nfo objectty,o para 

' \L9.u~lJe.onol?.P.&;il;l'le!)-to, ~el)Ja'b,d.l\~iio !f :ill,teii?r; :~'a. -pro
vmCla de l'vf1na:~, seJa o lugar. denomuiad·o. Mac~ubas, 
á margem do Hío ·dâis Velhas) pelo''oontrá<I·io~ 1 tendo os 
procedentes,•ID(lti."osd;ftJ.&. e~jrendeJ>ei pªra,.\J'\llgar satis
:feit!l, aqu~ht flSIJeqt(lçãç. ~ineir~, escolJ.!elJ. .ou~ro ponto 
inte.nn.edio, nla.is b'lír\ga,d:o1,para: b \l~$ellv0'fv'im;e.f!to fu
turoda estrada dé ferró, quer em demimi:la do Rio .das 
Velha~ , quer do ' :fertills'sinio 'váll'e M Pa)' ittpeba, 
e por isso aceitou a: im:li<iação da· Lagôa-Dour11.da. 

Desde que o governo assim deliberou-se ·it ·r·r@"ceder, 
era inevitavel: que H:1adll-Ú&i;e ;d<J ,qt4<W>'loull~ p~\l.id:O o snno 
pasmdo .;para. o. .prolongaJ:Uent.Q,da .estra<]a .<]e.i:lie,ro até . 
Macaúbas a .purte do cr.E~dito qüe n"-o foss~ p1ecisa 
pru,·& ;tal mister.. • , 

·Pedio."se- entiio· 26;0QQ~OGOS• i o .. g"yerno v~·r.ificou, 
poré1:n\ que . para ir. á ·JJagôab])p,m:acla:; ,pnMi•a1.ia tiíb 
SÓ.I'I;lente.cerca d-e tG;,OQ(}:.OO.OS. i · e .. ne~ta,- cmJ:fOJ;B~Iidade 
apre•entou-se oo . : &~nadq , , e .,decli>r.ott "l"'é ~e(.\uziria 
aquella quantia·. qéue, acabo,•de, jndicaiD; m:na·•vez que 
e.e.Jbe.addiciona•se, tanto•, quanto·. br..st~~.se . pata, com
pleta.r ·as ol)r:as·da .~a. . ·secção, ao. toclo ... 20,00.0r01i\9$000. 

A red.ucção do credit~, , prati.oad!l, por ,ess.e modo e 
pelo mqtivo de se ter tomado coúi\) pont-o ~bjectivo 
actual para 'a· e&tl'ad,:· ·de :ferro dé P-eçlro 'I~ aLagôa.
Donrada, ponto este que ·'por emq\umtb' é il.JÍ!Ídó', pois 
que n:'io entra no propgsitó''do ·governb tê'-'lb pi!l't'defi.ni
tivo, ui'io póde justifi:car as: cles.confian~as, manifestadas 
pelo illustrc d:eputaq.,o por; S,, Pa.llJo,, de gp~ o_ mesmo 
govérno, aceitando ·sélllelh<J,\'te . transfõ,rma.ção a'!;. pro
posta, :fôra impellido pela .i?.·essão que Ílp, seràdo )i avião 
procurado exerpe;r sotr!l elle os illustres. senadol'~s das 
províncias <]a Bahia e t:e ·P.er~!lJ;Ilbuco. · 

Se o illustre. deputado p'or S. Pimlo .tivesJi.~ r~oorrido 
aos jornaes qne publicão' o~ debates do ~euacla , rr.e te
ria poupado iJ.uanto acaho de expend"er', porque não me 
daria occasiã.o para o _fazer-, e. estaria -c·bt1:vellcido de que, 
iniciado o debate, qnaDilo ainda se não havião n1a1li
festaclo ·os .illmtres senadores da Bahiá e de · Pernam
buco, · a.pressei"me em mani:fest:n C[Ue o governo se 
wtisfazia cnm .o prolongal)1eoto ·da estr:>da em demanda 
da Lagôa-Dourada, e cmn a rednccão ttt.o credite corres
!l'llldente a, esra. reducçiio do p roiÓngatJ).ento. A inici<!
tl v a fo1 tocta lmnba e eõpontanea: 

De.vo cledarar desde já, e com isto · procuro tr:Hn
quill iear ao illustre deputP..do 1ldo Rio clé- Jaúeiro, que 
não· é proposito :;o governo, que-nf:.o sr:.ria pl:opo:~ ito 
bzoa,vel, voiongar a estro.cla ele Pedro II definitiva-

/
mente até a L agoa-Dourada_. 

A aspiraç:ão d:t provincin de Minas, :bnientaJo. de · 
longo t empo pelos proprios poderes elo Edado, foi de 
levar-se a estr:<da· de ·J'erro, que tem de percorrer o 
interjor do s<:.u tcrritorio em- busca. do Rio S. Fàmci.sco; 
e disto proveio o engnno commum de qnalificar se de 
prolongamento ao Rio S. Fraucisço o daq11ella• est.r&da 
pelo ir.terior de Minas. Eu, porém, .não o qunlifico 

~· as::,irr~, po:> is ctamo o de pr.o]@ngainento em demmulR do 
Rio das Velhns. ( Apaictdus.) · 

A diBtincção que I:rço ·não é de pequena:alcance; 
C:tpa~itão-se 2.quelles que mantêm : a . ;<~.spiraçií·o a 

qne taJ!tas vezes.me tenhó re(ericlo . que tt provinda 
de :\Iinas aufevir{L ·grande . va116gem com urnl\ e.,tmda 
de :ferro qne a l:ig1:1e ··ao mo S. Fra.ncis::o, p·orque 
as riquezas. que trantitp.r:iõ naqnelle tio; n'um futuro 
mais ou me nos remoto,'. hfrG de éncaminhar~se 'para 
aquella provincia e para a aàrte, uma· •:ez que sej a 
esta ligada• pela e~trada de :ferro de .Pedro . II ao Rio 
das ·Velhas. 
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Esta cr~nça, qqe ' ·e~ ,n~o desej~ p~~t~bar a<!s illu!~ 
'tres. Mineiros _que a. possue.m, e~bor~t a nao• partilhe tli.o 
inteirà:mente·, não p\lde impedir, ainda mesmo áquellea 
·que são jnfensoo por interesses oppostos. de outras pro
vil).cias ribeirinhas d,o _gra,odé rio, que votemospelqdes
euvolvimento da. ~trada de :ferro . de Pedro li, . com re
ceio 'de qúe ella po.ssa exercer influencia sobre oa in
teresses' commerciaes creados e radicados em bem. de 

. oertas .Paragens do Rió S. J!'rancisco, pela concurrencia · 
9.ue abrir-lhes-hia ·& estrada de ferro, uma vez que se 
ligasse ao Rio das Velhas, affiuente daquelle rio. 
· Pàra que semelhante düiderti!um àe :Minas e aquelle 

receio de outras províncias foesem realiza v eis seria pre:.. 
'.ci.sO · que ·não houvesse' as distanCias que ha da . côrte ao 

. Rio das Velhas, ,e que est~, como a muitos se'· afigura, 
.fosse francamente navegavel, o qn'e outros contestão. 

O Sa. ARAUJO GóEs: - ·Apoiado. 
O Sa. F. BELIZARIO : ~.Está. enganado. 

O SR. MINISTRO DA AGRIOUJ.TURÁ: _:sei que a sua 
extensão é considerada de cerca d,e 100 . leguas, tantas 
tão as que percorrem da sua nascenÇa á sua foz .... 

O SR. Cauz MAcHADO:- São 90 legua~ de :Mac:~.úbas 
i. foz. · 

o· SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Sei que ·esse rio 
é ~inuosissimo, está ~a l?arte s~perior obstruido pelos 
resíduos e cascalhos da mmeraçao do ouro, e é cortado 
por paredões de rochas' transversaes ·que mal deixão 
passagem estreita por alguma de suas margens. Estas 
são as suas condições. actuaes; mas eu desejá.ra. que 
no futuro fossem removidas, como se pretende; para 
que haja facilidade de navegação. 

Se . t~l acontecer, não' havetá duvida de que o Rio das 
Velhas, ·se ligar-se a estrada . de ferre de Pedro 11, 
proporcionará grandes -.antagens ã província de :Mip.as. o SR: Cauz . MACDADO : - Apoiado, pa,ra o interior. 

. 0 .SR. MINISTRO DÀ AGRICULTURA: - fortanto, não 
te póàe tolher á província de Minas, que não possue~ ac- · 
tualmente um p!!;lmo de estrada de ferro ... ; · 

O Sn. CRuz :MACDADO :-Apoiado. 

O SR. MINISTRO DA AGIUCULTURA : - ... . a aspiraç;to, 
~J_ue con~imio · a qualificar de lé~itima, de ver a de Pe
dro II percorrer o seu territor10 em demanda do Rio 
das Yelbas. Mas isto importará que a província de Mi
nas. absorva o exportação . do R.io S. Fra:nc}sco, a qual 
ma1s se desenvolverá naqnellas Important1ss1mas regiões 
com o correr à.o tempo 'I . 

O Sn. CRuz MAciiADO :-Não, de certo; porque de 
Macaúbas a Joazeiro são cerca de 300 ieguas. 

O SR. :MINISTRo DA AGRICULTURA:- Penso como o 
nobre deputado,porque para convencer-me do contrario 
r,eria preciso suppôr que as aguas daquelle rio tomassem 

. um curso diverso do nat~ral, refluissem da ioz para a 
nascença, para que assun _!louvesse vantagem de que · 
os productos de >. ua zona nno buscassem o J oazeiro e 
outros pontos infel' iOl'es, mais proximos do literal do 
que da Serra dos 0J"gãos. · 

Todavia, não ha razão para que outras provinci"s que 
tambem reclamão que &s suas estradas vão ao S. Fra~cis
co,. soffrão embaraços por parte da provincia de Minas. 

Embora tenha a Lagôa-Dourada como ponto objec
tivo, ao qual actualmente deva ir a estrada de ferro 
de Pedro II, e po>to CJU,e não desconheça as "randes 
vantagens que usu:fmirá a provincia de l\finas b se fôr 
liga~a a via ferrea ao Rio das Velhas, no caso de con• 
~egmr-se o rnelho~ame,nto de sna ? avigabilidade; é 
entt·etanto para mim um pouco duv1doso se será me- · 
lhor dar-lhe essa direcção, 9u encaminha-la em busca 
do valle do Pal'o~eba, por causa de sua extrema nber
da~e. Para. o R10 das Velhas, esse traçado sómente 
a~ma preierrvel no caso da possibilidade de aproveitnr-se 
f!ancamente a ,navegação de uma grande parte desse 
no, o que, alem .d.us va~tageus economicas, teria 0 
g::-a~de alca'l.ce poht10o de hgar .a côrte a diversas pro
vmcias c;ntraes e do ·norte pela grande arteria do Rio 

. S. Francisco. Mas fallecem-me estudos que não possuo 
para resolver esta duvida. 

Se,, _porta~to, ~inda é duvidoso qual deverá ser a 
defirutlV!\ d1recyao da estrada de ferro Pedro II, 

depoi~ qne chegÚ & Lagôa.:..D<iiúrada, sê ~ift duecção 
~ao Rió du Yellias, O'll ao -valle . do Paropeba, <? que me 
cumpre é não resolver .desde. já. qual 9os dci.us 'traÇos 
deO<e ser· adciptado. Isto exp!lca ·as razões qu_e teve ·o 
governo para satisfazer-,e .actualmente CÓll) .o prolon
gamento da estrada de ferro de Pedró 11 até ~ Lagôa
Dourad:S, ponto obrigado para qúalquer daquellas duas 
direcções. · , . 

Agora ser-me-ha facil mostrar ao nobre deputado 
por . S. Paulo a sua sem-razão, quando increpou ao 
actu&l gabinete, e especialniente ao actual ministro da 
agricul\ura, .. de co'ntradictorio com o illustre ex-minis
tro da mesma pasta, meu illustrado amigo 'o Sr. conse
lheiro Diogo Velho. . • . 

Desde que fixav.amos pantos objectivos differentes 
para o . prolongamento, meu illustre . antecessor., o de 
Macaúbas, e eu a Lagôa•Dourada, dista1,1tes um :le.·outro 
31 leguas1 teu)l.o ~este modo explicado a. razão da ap
parente divergenma em que me suppoz ·o illustre depu
tado, satisfazendo-me com 16,000,000$, como foi emen
dada a .proposta pelo senado, e o meu illustrado ante. 
cessor com a · ~uantia de 26,000:000$ para a obr& 
completa que proJectava. . 

Se prolongando-se a estrada <l.e ferro de Pedro li em. 
. demanda da · Lagôa~Dourada se tivesse a intenção de 
qu·e fosse este o seu termo final, cef!:4l.mente semelhante 

. prolongamento. não teria inteire razão de ser ; é preciso 
completa-lo, ou para · Macaúbas ou para. o Rio dai 
Velhas; mas. isto é questão .de . futuro. : 

Tambem o nobre deput>l do por S. Paulo conúderou
me ·contradictorio com o meu honrado antecessor, por
que S. Ex. na sua proposta disse po_ssuÜ" estudos que o 
habilita vão a proseguir ate Macaúbast ao passo que eu 
apenas ·me julgo habilitado com estud.os feitos até um 
pouco acima da Lagôa-Dourada. 

Esta increpayão é mais melindrosa e grave·, e eu peço 
a. attenção do nobre deputado para a explicação que 
passo a dar-lhe, a qual deixa não só bem collocado o 
meu illustre amigo o Sr. ex-mil'listro da agricultura 

' como a mim proprio. . · · -
' O meu honmdo amigo, .a quem não posso deix:n de 

tributar a maior consideração, quer pelo conhecimento· 
:pesaoal que tenho de seu caracter , quer pelos serviços 
unporhntissimo$ que prêstou na pasta da agricultura 
·(apo'iadosJ, que hoje indevidamente dirijo (não apoiadw), · 
disse a verdade quando asseverou que possuía 'Jstudos 
~té 12 leguas acima da Lagôa-Dourada·, e que ·possuia 
1g ualmente o resultado do reconnecimelito até Macaú
bas feito pelo astronomo Liais, quando teve de ir aos 
Rios das Velhas e S. Francisco. Eu, como o meu nobre 
amigo, ussev;ero que existem estudos compfetissimos at& 
a Legôa-Donrada, e mais acima até S. Gonçalo da 
Ponte, que dista cerca de 10 leguas daquelle .ponto. 

O Sn. ANTONIO ·PRAllo dá um aparte. 
0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA : -No senado eu 

as~everei o que agora repito, i•to é, que até 10 leguas 
amma da Lagôa-Dourada o governo possui11 estudos 
completos. Foi esta a proposiçito que emitti, e orare
produzo ~em receio de ser contestado . Entretanto, .de
clarando o meu illustre antecessor que podia como re-, 
sultado dos reconhecimentos f eitos pelo astronomo o 
Sr. Lais dirigir-se da Lsgoa-Dourada a ]lfacaúbas, 
por um calculo approximado, em vista das infor
mações obtidas, pôde fixar ·a despeza provavel ·em 
26,000:000UOOO. 

Mas .eu, que tenho duvida ácerca de qual deva ser o 
traço ·da estr>'da, se em busca do Rio das Velhas, se 
do valle do Paraopeba, duvida que provavelmente não 
tinha o meu honraclt) amigo, não podia fazer obra com 
os estudos até S. Gonçalo da Ponte, que está abaixo 
da Serra das Vertentes e j'á no principio do valle do 
Paraopeba, e p!Jr isso declarei RO senado ·que para ir 
ao Rio das Velhas só possuía estudo(completos até a 
Lagôa -Dourada, ponto obri~ado quer para uma, quer 
para outra parte . A unica diVe!'gencia, portanto, que 
poderia haver entre mim e o Sr. ex-ministro da agri
cultura seria ácerca de drrecçiio ; maa quanto a factos, 
não ha contradicção. · . . 

O SR. PERE.mA DA Sn. VA : - Mas S. Gonçalo da Ponte 
é tambem ponto obrigado, quer a ~strada vá para ulil · 
ou p11ra outro lado. 
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. 0 Sa.·. ·l\ÚNISTitO. ~~ ÁGBÍCULTllliA : _;_V . . Ex. • ~ttí, 
. enganado: O uniéo plmto obri.g11;do é a Lagôa-Dou
rada.; 10 leguas JUa~s aciiapte, S. Gonçalo da Ponte 
esta· abaixo da serra e já. nc1 valle .do Pl)-raopeba. Como, 
portanto, seria ~s~a. a dh:ecção Mtural e for.9ada para 
0 outro valle do Rio daa Velhas, ao qual nso se che
garia sem atra vesaar. os contrafortes da ser.ra que os 
I!Qpara 't 

O Sa. AKI>RADE FIGUEIRA: - O Paraopeba ·é paral-
lelo ao Kio. das Velhas. , · 

O Sn. ·MINISTRO D.l AoniCULTTR.l : -'- Pouco importa 
que sej'ão pata.Ileloa; não obstante podem estar sepa
rados por distanci~ níio pequen.a.. Do que avanço tenho 
informação official do enger;hetro que :fez, os estudos, o 
Sr. Dr. Passos. Elle, depo1s de che_gar a Lagôa-Dou-

. rada, para verificar uma das desê1das da Serra . das 
Verta.ptes foi · até S. Gonça1o da. Ponte, pon~ que 
serviria para ir ao Paraopeba, mas não para o Rto das 
Velhas · salvo se se ·pretendesse levar a estrada .. com 
uma àÍrecção pouco nat;t:ral. , . . . . . 

Por conseguinte eu nao pod1a. Utlhsar-tpe d?s estu
dos feitos até S. Gonçl!IO da Ponte, ne_m refenr-me a 
elles, caso · em que não estava o meu 1llu~tra~o Rl?te
cesror Se eu,l?rocedesse de mod:' contra~10, 1sto u;n
portaria a demsão de ·uma q~estao q~e e para m1m 
ainda duvidosa, m&B que me ·parece nao ·a era para o 
meu digno ·anteceswr. 

En passo a )er a informação oificial a que acabo de 
referir-me, . . 

O Sn PEREIRA D.l SILVA:- Em minha opinião a 
estrada não póde ir senão ao -Rio das Velhas. · 

o s~. MIN;STRll DA. AGRICULTURA:- Pergunto 'a. 
V. Ex. em que dados .se funda, quaes os eschirecimen· 
tos que possué pa~a ter ~sta opinião, para resolver 
qual deva. ser o ponto terJ?mal do prolongamento·? 

O SR, PEREIRAD.~ SILVAdá um aparte. 
O SI\. MINISTRO n.~ AoaiCULTURA : -Para não tomar 

tempo aô illustre deputado, sujeito á sue. e.preciayão 
~quellas informações. 

O Sn. PEREIRA DA $tLVA : - São modernas? 
O SR. MINtsTno D~ AGRICULTURA; -São recentes. 

Eu acredito Que na pergunta que V, Ex: acaba defa
zu nho ba. pênsame.nto algum occulto. 

O Sa, PEREIRA n.<~. SILVA:- Não, senhor; se são re-
centes, ainda não as vi. . 

O Sn, MINISTRO DA AcmcuLTUR~: -Tenho ain~a ~e 
dar uma explicação ao nobre deputado :~;el_a pronnCia 
de S. Paulo para desfazer-lhe ~ · suppo~wno de <J.Ue o 
governo tam bem cedêra á pressao exerruda no senado 
por algu.n·S ill';tstreB sen~dores, quando se deliberou a 
augment.ar a 1mpoxtaneta ele 1,000:000S, que na pro
posta se tinba pedido o anuo passado, afim de~ p_rol?n
o-ar-se cada uma d::.s estradas de ferro das provmmn.s, 
Ainda 5obre este ponto não posso d.eixai· de qu~ixa:
me do illustre deputado, porque, se twesse r~cnrndo as, 
publicas•ões dos debates elo senado, encontrana a: prova 
de quo o proprio Sr. presidente do conselho fo1 qu~m 
espontaneamente iniciou o augroento. dc1 que1la conslg-
naçiio a 3,000:000H annuaes, . . 

A razão que'tivemos para mod1ficar neste ponto_a 
pt·oposta :foi porque algumas das estrada~ d~ :ferro nao 
tem dad.D até o presente renda alg~ma hqm~a, como 
2. dn Bahia ; outras dão-n'a insu.ffiruente ; e dispondo a 
proposta do anilo passado que os seus pl'olonga:me~tos 
se fizessem em primeiro lugar com ''s rendas hqmdas 
das re·spectivas estradas, podião apparecer :f11ndados re
ceios de que nenhum delles se pudesse effectuar, por-
~uanto para isso fallecião os meios. · · 

O Sá. CRuz MACHADO dá um aparte. 
O Sa. MINISTl\0 D,l. ÂGRICDLTURA:- E' certo que .a 

proposta do anuo passado indic(lva que, se a renda h
quida não fosse bastante pam os prolongamentos, o go
verno poderia despender com cada um delles até a 
qu,antia de· 1,000:0008; ·mas· ainda assim se afigurava 
a muitos dos illustre.s senadores que por semelhante 
mooo as construcções ee farião tão lentamente que só 
mui tarde viriiío a aproveitar as províncias, ás quaes 

mmto interessão, Além·dts·so, o governo attendeu qué 
á morosidade .na conclusão de semelhantes estradas 
~eria preju~icial, como,, o prova a experien'cirr, porque 
1mporta mawres despezas . 

Assim considerando o alcance de um melhoramento 
~que tende a satisfazer a p-a.ndes necesfidades das pro
vin~ias de Pernambuco e Bahia, e tambem ae S. Paulo, 
dehberou-se, embora reconhec~se ·que não deixa de 
ser · pesado o onus, a augmentnr aquella consio-nação 
a.nnua com mais 2,000:000HOOO. " 

Tendo a iniciativa partido do .governo,·com' que fun
damento o nobre deputado manifesta a supposiçiío de 
que elle cedêra á pressão 't ·Cedeu á alta convenienci& 
de ser justo com províncias que f.azem parte da com- · 
munhão brazileira. 

Sr., preeidente, o governo não podia. ser indifl'erente 
M justas ·solicitações dessas províncias em bem do des
envolvimento das .,suas estrada.J de ferro. · }lão tardar& 
muito que se cempletem 20 · annos'depois .que come-. 
çárão a ser contratadas as. suas construcçõe~, e nãO> 
obstante · estão paralysadas, teudo~se apenas construido 
as 20 primeiras leguas. Cumpre, portanto, tirar .eada 
uma, das pr·ovincias <lo estado de espectação desagrad&
vel em que se achão. 

Feita esta pondei-ação, dar-me-hei pressa de assegurer 
aos illustres deputacio.s que niio foi para illudir difficul:. 
dades de momento que o governo tomou a si o empe
nho, ·que é serio e formal, de cuidar do prolongam~ento 
das estradas ·de fetTo da Bahia, Pernnmbuco e·S Paulo., 

Para isso I'arece-nos indispemavel qile .promovamos 
quant4 antes o resgate., primeira operação que o. go
verno tentará. 

Cumpre, Sr. presidente, qUe .. não subsis~a o estade , 
a.ctual das .relações 'I"~ .se fundão nos contratos que 

·" com tanta inexperiencia celebrámos com as companhias 
inglezas, e dos quites têm provindo diffict1ldades ·com 
que até ao presente tem1os ·lutado. A pezar de seus es
forços, nem sempre o. governo bt azileiro tem podido 
triumphar das exngeradas exigencias das companhias . 
· Apezar de s·e haver mostrado constantementa equi. 

tativo e até benevolente, as suas relações com as . di
rectorias inglezas, ,se hoje são mais felizes com algu
mas, continuão, especialmente com a de S. Paulo·, a 
não se1· satisfactorias. 

Nestas condições, prolongar as estradas existentes 
sem ao menos ten·tar resgata-las, seria uma imprevi
dencia que comnictteria o governv, porque, continuando 
ellas no domínio e ·posse das respectivas companhias, 
o seu prolongamento daria tanta prosperidade aos tron
cos que servirião de base ás futuras construcções, que 
assint adquiririão mais vitalidade,· e tornar-se-hião miis 
póderosas e exigentes aquellas compaBhias. 

O governo ha de emprehender com esforço, tantG. 
quanto lhe .for possível, a operaçiio do resgate d.as estra
da~. de :ferro da Pernambuco, Bahia e S. Paulo. 

Será, porém, :facil o resgate desta ultima e&trada9 
DeYo declarar ti . camara, e e<pecialmcnte aos llobres 
deputados pel"' provincia de S. Paulo, que me parece 
difficil esea operaç:lí o n 1·espeito dct estrada de ferro ele 
sua ~rovincia , 

O JSn. A 1\TOi'íiO PRADO dá um a.parte, 
d Sn. lviJi'íiSTRO DA AGRICULTURA: -Respondo que a 

diiilculdade.alludida não podia ser ca11•a justificativa 
de que o governo excluísse a estrada de ferro de S. Pau·· 
lo da disposição . que devêra ser commum para tod11s as 
estradas de ferro da.s tres' provincias. . 

Dizia eu que não acredita v" que :fosse facil a opera
Çlfio do resgate daquella estrada, e devo demonstra-lo: 

Süa .receittt liquida actualmente é de 5,1 O % ; e tal
vez no ·proximo exercício chegue a 7 %; e é de crer 
que no fntt>ro, ~D?- 3;nno.s ~e:n proximos, e;oncluidos .os 
ramaes que a imc1at1va md1v1dual está construmdo, ella 
augmente consideravelmente. :Mas estando a sua direc
toria com o direito constituído que lhe di o respectivCl 
contrato de conservar em seu poder por 30 annos a es
trada sem que possa ser resgatada, a não ser por apmzi-· 
mento seu,-é de suppôr que isto não se oonsiga em ·con
sequeucia dos h1cros que a.uferirá, maiores que os juros 
fixados na proposta em discus·slio. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
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0 Sn. MINISTRO D,\ AGRICULTURA: ~Nã9 qui~exç!uir 
a estrãda _ d,e ·f~rto ·'de:, J')i : P'itulà, paTa conserva-la. no . 
mesmo :·pé•-dé'•igunldade· ce\ II\ as outras,; e porqu,e ·;em
boJa seja possivel> que não se effe'ctue a operat;.ão de 
resgate, talvez consiga O go verno ·· r.ealizar O B~u · pro- • 
longamente· por·· meio Ô'e ·outra qualqu er ope1·a~P,o, ou • 
por contrato · cern a resjl'ectiva direcboria ou por qual-

. quer modo g_ue · fàt ·ildeqüado: _- .. · 
Qu~nto pu rem ''ás estl'adàs· de ferro· da . Balua.- e Per- . 

nambu-co, declaro á ' casa '' c.om toda sinceridade que 
estou pt·ofnndamente .convencido de que a oper~.ção do 
resgate ·é ·pos'sivel :<e•·talvez ''realizavel em tenrios . vau- · 
tajosos ·para •o Estatl.li l' · · · · 

Se G - nobre ·'dej)ht>tdo,· que ·me l10nrou com o seu 
aparte, assirh como··os ·outr6'li ·Srs. deplitadós pelil: pro-· 
vincia do Tito .de J aneiro que h ontem .die'cutitão este 
nssumpto, nt1lenderéitl. pàra' a cot<>ção g_ue têm as- acções' 
dB.\3 estradas tte· -ferro· a·a ··Ba-hia -e 'Pernambuco, . compre
hende-ráõ logo,· presciridi'ndo miismo tle ·outl'os exames· 
em relüyiío ae estaAo· de sl\â.s retldas; qúe depreciad • s, · 
corno ·se· achão 110 itlercndo da Europa, com espediali- 
dade ás de Pern-ambuco; 'prova:Velineúte será. beni ·sue
cedida a ~entMiva · que ' ee fize~ .. par.a 9: oreraçãó· dé res-
gate. - · · · 

Occnpar-me-hei mrris' deti4amente com _ a estrada de 
ferro de Per.ri:.mbúco · · · " · 

O capital daquélla esti.'ada, ·conforme sab'em.68 no
bres de]!utadoa; coropõ&-se de 800,000 libras qüe ·:loi o 

. seu 'Capttal primiti ' '" ;:· da_- impo.rtn~<cia do' empi·estimo . 
de ({00,000 libra's qu.l! ' o governO cbnf.rabio a ju'rds em· 
-auxilio cleJla; e, fin~lmente , do··ca'pital adtikióoal de· 
485,000;· a utorisad<!> pclã lei n. 1 ;79ü de 9 da Júl!ib do · 
anno p•ssad ·" A~sim o total elo capital pelo qual o go
verno é óbrig>"clo ao ' pagamento de juros ·eleva-se a . 
1l685 ,000 · l~bras~ MM ·não.er,queça a camara CJ.":e o, ~'\
pltal e-fféc.tl'varner>te despe•i:dtclo pela ·companhia e \ie · 
1,875,000 libr~ s, porque ell!l deve por debentures cerca 
de · ~WO;OOO ·libras '; -ele sm·te · que o~ 7 %' de·-gatautia 

· que actuahnente recebe ·a cot>tpanhia está.· pltra: o ca-
pital realrnente despendido, · não na rázão ·.da ·garantia 
o'e 7 %, mas na de 5 }'í %- ·· · _ · ' 

-Estando por ém a empteza'·da estrada de ferro de Per
nambuco•sujeita a ·r emir-se _do ·emprestimo coútrahido • 
pelo governo, 'com a ~ua succes-siva r.mortização, a a pa
gar-lhe os juros devidos; sujeira ainda a satbfazer as 
obrigações que t em .eóatráhido no mercado d>l Europa, 
por exigencim; de ·seus embantços •financeiros, actual
meut-e tÓ distr ib ue· 4% . de dividendo a seus accionistas. · 

E' e!! te o estado financeiro da· em preza., q -:~6- é o IJ.i
vidmldo com que contão os seus aecídnistUs; se melhante 
sii.uz::.c;ão promette ser dur~à<nrra, potque depende em 
parte da amortização definitiva do emprestimo :feito pelo 
governo, e em po.rte dR. satiufaçiéo das outras obúga
cjões a que me tenho referido. 

Se , portantoi o divi-dendo que percebem os accionis
tas de~ta escrnda é de~~~' ·creio que sm·<i urna o.!J cração 
vantajosa para os accwnwb.J.s receb ~\re1n etn tl:oc:.L dos 
seus tit.ulos, cujo jm·o r ea-l é esse, titnlos da divida pu
blica que lhe garantão 5 %. 

0' '·-Sa. A:<nnAnE FIGuEmL:- Silo titulas ela divida 
interna ou ex tcrn2.? 

O Sn. . MJNl STn.o. DA AmucTILTURA:- D:< tlivida ex ter
?.12. At:t sirn d.r:rii.o 5 9·6; 1uas ·tem vê o illu:,tre denuta:do 
que ~:1 a grande dií-l'Grença enhe o di videndo que r~cebmn 
actualmente o& ' cr:io1Jistas da e.strada de ferro de Per
nam buco, e os lucros ·qtw po tlerão ter f e se d fectuar a 
operação do re-sgate do moclo que ·expuz. 

O Sa. _CF~udYI;~cnAno :- E )l!l. ou tra differep\'a; é. 9-ne 
a gar~ntm_ e l! nllt"lda a. un1 cert0 tem no, c 2s. apoh ces 
ni',ó t êrn tempo determinado: . ' 

O SR. Ma~rSTRO DA AGn.rcuLTURA , - Q~a.Bto · á es
t-rada do :! erro da Bahia, pouco accrescentarei ás 
observa\]0cs .pr.ecedentM, porque niío pretendo :tomar 
demr1siado t em po á casa; e·•só• direi quanto baste tpara 
con.v.encer. a,os i!lustres impug·nad;:,rcs• da• prooosta-que 
não ·t êm, fundamento iOS -r eceios . que _ :iuanircstirão· .. 

Sabem os illustres deputa(lüs qne só o anno passado 
a estrada de :lcrxo da Babia teve. o saldo de 6:908U951 
porque até então o resultfldo da comparação de su~ 
receite: com .a desp:za foi .o . de s:ucce~sivos def!ci ts; 

' . 

o'Qse,,·vo,porém q_ue não se póde Mnsiderw com.o real e 
existente \'-IJ..ti~He : 's~lll9', · p<)or9;ue . ~~o.u· súje_it'ii : ái11 despe
zas da ad~m1stra~2'0 d'a . estrada:}~~tas . ~m,_J;>ondtei!, as 
qnaes, co~o toda&'. a~- da. adi:b,m:rstraç'ãP. '1n_g1~2á em 
Londres · S::tO elevád-ts"slinas.... · 

Cal.cúlo que o·mel\iilci sa:ldii ao ,que' m~' wn'ho_ · referido 
terá:'sido a·~so1:vidO;jhlgoj p.6r · issci, q'u:fi à' esttada de 
ferro da ·Bl·hlà, apézar de ser louvavéla siiij, :iêtnál :ul
ministraçãó na província, pela severa economia: colil que 
a · vai gerindo,- permanecerár .sob.: a , pressão. ou . de- coBti-
nuós deficits ,_ ou de saldos .insi:giliücantes;: ·' .. 

_Nem isto _é de ,admirai',; cuJPpr~ , r,~o.onljec~, que a 
provincia da Ba'bia, .. oei:\endo .. a0 i:\~~j9 de ,tr~ça,~ sua 

. estrada . !ie ferr<;r; de .mo.do q>:~e. p~dess~' e11.ctu:uiJ.Ií~tr-se 
ao Rio. S. , Francisco, . sacrificou o {~J~uro -das ,sulli!; pri
meiras 20 legnas por tm~J10S P?uco p1·o~t,ctivos 'e·;pro
:&imos 110 ocêano,' no .enta,pto que . mais . vantag~M po
deri& ,auferir se O"ltra. -fo~se- a _suft,., ,direc<ÇãÇ>~ _ _ .· . · ; 

Em vez de. encami:abar~se· : a .estra.Ç!a· .d,e. ·ferr,o da 
Bahi~ pelo reconcavo, pa:r9ndo,, por exempl,9, ,411' Ca~ 
ch oetra em dem anda ,do J1[Jtermr, o · q1:1e )heo propor
cionari.a htcros ip1.me9iato.s., ~~e1:ii.9~na 'pa,~tir dp. · capi
tal, . só em atten9ão•ao .J ça;zdro; seu P?nto d;.e,:,mim. 

D~ste e~ro ,ou Pl:,OPO~ito r(l~ulton: 9.!.\,e , a . ~trqd~ de 
. f erro da.J;la;h1a: ~sta . col!-dem!lada ~t\vi.ve r .U!J-S.(\Ondlções 

que já . des~revi, ~e n~o, , nQs- .ap.r$samos .d,e. tira-la 
de~se ·e.-,t~.ile , ac tiy~nclo Q .se-q . prolppgawen~o., . . como 
ilmco meio de salva-la. . .. · 
· Observa-se, pqrém., que a o.peri).ÇÜ.O do resgate .t~mbem 

$erá ma l auccedida a seu respeito. . 
Do que acabo de expõr . se dec;luz que, niío p.r'omet

tendó lucros á respr'ctiva·emprez.a;·essa ·e~trada de ierro 
vi virá dos 7 % q.ue _ o governo c•fá o lorigadà a furne
cer-lhe,eroq.uant0:durar O. se;n_'pr:i>~ilegio. ; e a.8!lim, ,dever
se-ha deduzir da propi'ia garan tia dos .7 %. porque a 
~eu da . bruta é. inferior á clespe:lla.,_n: im p0r.tanc:;ia ,de .todas 
ae re·para9õ:es de obras de .· arte1 :·. as •'J.naes;. -ou . po~ mal 
construi das, O]l .. pelJJ. acçii-ll do t~mp0; . vão.- nece~~itando 
ser fe itas de .novo.' ' . . · · . " 

Portanto, as deapezas :·endá ''ez maiivavultaráõ .sobre 
a renda btuta e em· grande• parte sal1iráõ' da gar&ntia, 
o que _diminuirá os · d1videndos ·par& o·s •aécion istas, 
como já acontece. _ . . 

Conseguintemente_ elles não poderão contàr ' como 
tambem os ·da estrada de ferro de Perm\mbnco, senão 
com um dividendo de '3 H. a 4 %. 

O Sn. ANDRADE FrnuEmA ' - Qual a base' dores
gate se não ha renda 'I ' 

0 'la. l\1!NISTlt0 DA AGRICULTURA : - Peço pcitmis'suo 
ao illustre de]iut&do para ·não rep6ncler a e< ta sua in
t erpellação ; nós apenas manite~timos , por ora, quae.; 
são as idéae que temos ,- quaes as possibilidades· ·com 
que !)ont>~mNl parr. réalizar a operação do resgote ; 
mas ácerca dos meios, elo modo como' isso -se deve fil
zer, peço de novo licença ao nobre deputado, até mes
mo por b em do ex i to. das 'operações, para guardár mmt 
certa reserva. (Apoiadas. ) O meu discurso sorá !!dope
las dircctqrias inglezas (apoiados), e assim Y. Ex. c\cs
culpar-me-ha se me m antenho n'umapndeute ressr;~ 
quant0 ao emprego dos 1ne'ios- que· o meu cl"iterio e zelo 
pela. causa. publ\cg, me souberem inspirar . (1lpoiados.) 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- V. E x. não pócle ter 
:egredo a e~te · respeito e pa.ra -com as companhias 
mglezas . 

O Sa. ~1lNJSTRO :pA Ail.RICULTURA:- De quanto tenho 
dito conclue- se, crei o eu , que o governo, quando 
insiste pela conveuiencia de ficar autorisado para tratar 
da operação do r csgate das estradas de fe rro da Bitb•_:>, 
P ernambuco, e m esmo ·da de. -s: Paulo, não o ~az tao 
sómente para aeil.leut ar · o provine~alismo que se 
des pertou. 

Eu m esmo., 'home!<l de ·pr.o.vi npia, n~o ser:\a~ o .porta
dor de uma medida que ti'i\CSS~ _por fim illuclir a.espec
tay~o- de pr~':it1cias; a uma cl'as guaes pertenço, e que 
asptra.o _ legttlmamente P,elo pvolonga)llen.to d~ suns 
estradas de ferro. · · 

Occupo-me,. pelo contraí:io, . de eot)lllar desde ·já 0 

modo de prolongar as estradas 'd'e ferro 'de Per~amb.uco 
e Bahia; I} á. )):orá em que fallQ, ·ja as resp~etlv~s. ms
truc.yões forão expedidas a · düa&' iíommis9ões âe enge-
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nbe}t.iis ~'Uec')iúp r:d·e' .dir!~i·-sê· ':L' J;l•âliia é Páná:inb1:1eo 
par~ .es'h;\l!!relÍl · P~ prolo-nza,me.n!o~ · f:e~eas . àsi~adas. 

(Ha al!Juns apMtes.) , . · . . . .. 
Thi·eon!h:e~,o 1jue• ,me '~trho relprtgàido..:mafsAo·;qne de~ 

-vêr~;; m'8Js iíl~sp:otitl'éP!I! <tr~a ' illustres l'Ueputàdtjs.Jrue me 
prelfedêrã:o ;>; '~?;orei 'aitida àlgunHJJs'ióh'Seiva;\:õês r.elativa
ment\f' Ó. il:nliditi.éac)ão ·quc'·ó _gqv.é'rno- aeéitou, ·e gue 'fói 
iuioiadá • no '_··sen'á~ó petdl Sr:: Wseo!ld~ dé 'I t:1.horah_y; ·a 
quem eurn'ã<J;polti:Í'' én~Oj'éOuiG não ·pO'Sso)hoje, ê O dii
c!ar.~i .. ti~sq.e . :1.915?. \)m .;J.pa:rt.e, .. ao. no,bre-d e]Jntado por 
S. Paulo, &ttnbUlr o proposlto de ~azer com qu.e·:o go
verno passasse . P~I!j-8 forcas ca1;1!j.inas,. J;~a . _phr.ase do 
mesmo ·if<ibré· dejlttt~do . · . . . . 
O'f.~eto ~é';'q)le ·o Sr. Visco~tl:~ :tJ.e Iti1-??ra~y., l~mbran

do ~il:jr~V~1men.te. :~ conveme~Cla dé dedUZir-se a im
porta11Íll& .qo•·credito par!!<: ? ,_prolonga~;~to da estra~a 
D. ·P~dto' 'li; 'd'O empre~~m~o !JStran;g~ro -de tres ml
lbõés.de' _lihras;'':M ·semelhan~e indicação a:ceita .com 
nprazinrento · i:lo' CSr. présiliente do COI1se~ho . . · 

· Tenho para mim· que o Sr. Visconde ~e Itahor!Lhy, a 
que~'<re~eito p~lo ; seu;·caraliter, Ii'ã? ti!íha aqu,ella i!:
tençao·;' e acrei:lrto . que .. mesmó o· nobre deput11do nao 
lh'a; 'j_j~de ~ttribüir. · · , . 

. 0 s·n. ,.ANTONIO .J?~kDO da .. urn aparte·. ' 

O,:Sn:·7M-INihno' nA' A 'GliJÓUr.·rÇJRA' - :Tenha V. 'Ex. a 
bonll~dei 'dê o~~ir~me _. ~'Nãp ê 'i!~abto, ~omo: pareceu ao 
lllus~r~-:~ép:ttta~o,_ · e ·_- aos . -~oUl! · rllustre"s~ d,eputados pela 
provfti&Ia ·d.o Rui ·de ·3 :me1ro; que: o ulbmo emprestimo 
contrá:hido -- em '·LO'nd:rés ·'fosse · tão · sllmehte ' destinado 
para· ó 'resgate da dii;id!Lfl.uctuante. , . . , ·· 

o~~ Sit;s .. ;J:Nl\RADE . ÉIGltF;IRA:- m ; \PEREIRA DA Sm'IIA :
En~~ -on.~tem ~x,pliGa~õ, .se nãofQi .para is~o. ·· 

(R a outros apartes.) ' . 
O Sn.·'MiNÚ;Tad »A ·AGJ,\ICúLrnM: -.-:v. Exs. dão li- · 

cença 'g_ue ·eu:coiitinuc ''I . . . . . 
o·resg&te' da divida publica J:luctttante e o prolono-a

mento da. es~nt.da de ferro 'D .. Pe(l ro II, .duas nece:si
dades embora désconnex as; t~m comtU<lo .. eerta, relação 
eom ·~ p,roposta. aprese,ntada.pélo meu ilb;tstre antecessor 
o auno· passado. · . · 

O pGbte presidente do gabinete de 16 de Julho disse 
!r;nc~_:uente RO senado qtte. quando ccncord.on n.a ap re
sent.a\':t0 da propb~ta para a abertura de um credito de 
35,00U:000S p&ra o. p ro longam ento da estrada de ferro, 
teve mmto em vista não só h abilitar o t hcsouro com 
~u !!isientes meios pa: a es,se prolongamento, como para 
!r efic~tuando o ·rei'ga t e d~ ~i vida ftuctuante, do que 
hana ~nst:J.nte ·necessulade, v1sto co.n;to ella av ultava e 
cumpna reduzicla. . 
Est~ foi uma: d~s r ,azões. que t eve, d.isse-nos o ·illustre 

Sr. V1scon.de de Jtabora)ly; ,para promover a adop ção 
tla pro[lOsta, cujo fim principal era com tudo o prolon
g:unento da estrada de f(mo P edro li. 

O ultim? emprestimo realizal'i,o em Londres i:ambem 
f~t d~termtnsdo para os dous fins que ·visava o ·mesmo 
Sr. V1~cqnde. Eis como sa .e;osp.rime ól<onrado s~ . Visconde 
do R10~ B_ranco,. preside1,1te do conselho, no relatorio 
~ue .~mgw ao corpo legisl.ltivo:. dando conta do em
prest1m9 de.· tres milhões de· li.b'ras feito erri Londres 
ulttm~nient~: 

" Os fn.ndamentos em qu~ se apoiou o meu illu~tra:io 
an_tec~SJ;or pam la.nç.n .mão · desta medida fotão em 
pnme1ro lugar, a insufueiencia do emprestime' que 
po~co -,antes contr-ahira no interior para o r~sgate da 
dll.'~~a . ftuctua~t_: n.a és cala 'l tte . sul!- avn.ltada- somma 
:x 1.~1a., a, J:!revtsao das de•pez~~ qn.e em proximo porvir 
Dnno extgtdas .pe<ln construcçao · da estrada de ferro de 

· Pe~ro II, · achand01-se já em 3• discussão , n-o senado 
e a PO'iuto ·,de ser votado . um -cr-edito. de :15,000:0008 
~J<a .aontinufl"!iíp .daqueHe·,gr.:mde melhoramento, e a 
falta <l<l sobraa .no ;eorrente exercício I' a>a.'as despezas 
extra ·d· . · : h or mana$ ·dos ministerios da ·, guerra e-da ma-
rm a. >l . · 

a;;e'se ·desta_ simples e:x;posir.ão, :feita .no .abrir-se o 
~ide:men~o, . que ' O nnJJ:re :r>res~dente · do ·conselh~ con
L t"D: -~ue o·empl"est1mo: ult1matnente contrahtde em 
ac0\ 1'Cá ttvera ~i versos . fundamentos, sendo um delles 

nr. rr ' necessidade do· resgate da ·divida fiuctuante, 

·e o.útro o '.halillitar-se o ' thesonro com meios . sulllci~n
tes ,!ÍFa .o. ·prolopgamei!to d_a. estiada de _fel'i:o . D: Pe-
dro I. .·· · . . . _ . . . ., 
. I sto foi escripto C0Il\ tanta anticip~ça~,_ qu~ exclns 

toda -'a "po·ssiDilidad > de su~peib ·de que seja uma de
fesa que eu ::faça agora ao nobre presidente <lo' conse
lho:por <ter aceit~~:do., como· acei·tbú-, a ·.in<li'cno;ãa ·sRgge
rida ·peio. · nobr~ Yiscondedle 'Ititborah;v, :pa1'a que do 
emprestnno. i'e1to em Lon·dres -se ·dedtizlóSe tanto quan
to ba,stasse ' para o. ·prolongamento da estrada d.e ferro . 

O"Sn: ANDRADE. FIG'UEí'lu ~á úm aparte. . 
· . O .. Sn. MINISTRO .nA.'àGmcur.Tun~ :- I>e:vo -~~p\icar 

quc. ·:riiio'IPe oppuz em .termos . absolutos á ;primeir,a in
! te_r~ell,~Ção qu.e .ácercil. daquella sua idéa nos -:fez o s~ . 
· Vtscoildt~ de ltal,>oraby, mas de. modo pouco ;deilerivolVJ:

<j.o e e;x:plicit() : ··Dei . ~ó l)ma infermaçiio do motivo por 
que _não havíamos exc)uido· d~ _pro.po~ta, .a idéa de con
trahtr-se no,vo emprestnno, n~.o obstante bav~r algum 
saldo ·do ultimo conti:ahido ; agor0;, ·' potém, serei muis _ 
claro. 

Tanto •eu como -o·Br; presidente de cori~é!ho • I!ão qui
zem<0S prMed.er áuerca . deste· assumpto '-'sérrc conhecer ·a ; 
opiniii,o do senado. Levanta vão-se duvidas, mui toa en-

. J;endião .que trão .era licito ao .geyern.o: de.çlm:ir do .em
prestimo coiltrahido em Londre;; para o resgate dA. di- · '· · 

· vida ftuctuante -quantia alguma com de.e .~ioo .ao p1'0lon
. gamento· da estrada .de ferr·o • 

. Cumpria-nos, _pois, e~perar qJle o . senado .se pronun-· 'ii 
. Classe ácerca da faeúldade de ·poder :o.governo mar do · 

saldo ' do iiltimo . empnestimo nara 'q ,prolongamento ·da 
estràda' âe 'fetl'.o, . vistoc que ·hav.ia quem entendesse que ,, 

· desse: saldo .não· se podia de.du.iiir -a milúma quantia com 
destino a tal fim . ' · 

. J\be~ta a discussi\o; _ouvi~astod~s as opiniões, e e~pe- 1 
ma'l:mente · a · uo' autorllmdo Sr ; 'V~SC'o:tede de 'Itilboraby, · 
e estando de accàrdo alguns membros da ópposiçii'o em 
que do ernprestimo'· ultimamente '•contnibido ·o g·ovei·no 
podia ·deduzir a qüantia integral dos 20,000:000S 
para ·empr~&'a"l!l. ~o :prolonga~epta da estr~da de •-ferro1 
que necessu!ade tmhamos ma1s de contrah1r novo em-'- ·· 
prestilno · para esse fim 'I 

Podia succeder que, deduzida ou ern·pregnda ·" quella 
importancia, surgi ssem eveutuarida•les que nos sujei
t aesem a carecer de meios ·pará acudir · ás urgencias do ·. 
r esgate da divida fl. uctumte; rnn.o; ·ref!e .~tim o's Qtw· de: 
certo ~não se c.eixari_a de conced-er na lei -de orpinent rf ·· 
~e cada anuo a preme a. faculdade pa.r rt ,,. gov~nw· Tea:- · 
hzar opexnç~ões d.e Cl'edlto pant esse :fi.n; i~ . • 

Habilitados por cote 1nodo c . des!'éi~as toih•.;;_ l!~- . 
duvidas, nó> não -deviamos oppõr-nos á med[da qne . 
se nos lembrava, descl.c que o go vern o JlOdia dednzit· do 
emprestimo feito em Lomlre; '' gnantia inte,zrnl de 
20, OOO:OOOSOOO para o prolongamento dc1 estrad't de 
:ferro, que era o que pretendíamos. 

Eis narrados precisamente os factos· co.mo se passá rão. 
~e os illustr~s c].eputaclos, nã.o obstantl> a cxplicaçl o que 
dou, persistem em consider,l-los, CO!llo os éousid erão; eu 
não tenho outro recurso íler1ào appellar de seu j'uizo para 
o juizo de quem quer que seja c[ue queir:t.apredar a so
lução ·que· aee!támos. Não h averia: criterio que Iecu
sassemds o melO qu e se nos proporciOnava, só pelo pra-
zer de :dealiza t•mos·novo emprest\mo . · 

Ea;-éinto-m!d atigado. Deve, porém, · dar ainda dua$ 
explicações :G:naes, que serão rapidas, &o illmtte d;,pn-' 
tado·-;pcla provinciSL de . S . . Pá.ulo. . . 

Não estou -habilitado para d~><:1arar desde · já, por au
sencia de -estn.lilos que não ·possue a sec.retaria a . m eu 
cargo, q.n.al será· o ponto para ou<:! e o govemo prolongará 
a es.tràda de ·:(erro de S .. P aulo; mas .• comprornetto-me 
a mandar proceder a taes estudos. 

Quanto á iuterpellar;ão que . me dirigio o mu~tre de
putado, referindo-se ao contrato ultimamente celebrado 
na pro1<incia de ·S. Paulo por um dos dignos menihros 
desta casa, : como presidente daqliélla província, contrato 
auto~ümdo por .uma lei provincial adaptada mt ultima 
~essã'o . da assen:ibléa provincial, e na q,ual n íio sei se o 
1llustre deputado tomou parte como d·~putado , o que é 
provavel, tenho a declarar :9:'C não· conheço nin;la li_sse 
contrato; sem embargo ele . Jámter p<>r duas .vezes cx1g1do 
do pr'esit!ente que ni'o remett.e~se por cópia. . 

A .. aseembléa provincial de ·S. Paalo, p~r lei dest2 
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mmo. autoriaon o presidente da provinc:ia a contr&tar 
~z uma empn!za a conatrucção ele uma linha. ferrea, 
O'Q a.ntee ele um ramal, elll direcção Á e.eSaçio terminal 
lia 4a aecçio da estra.da de ferro D. Pedro II. 

O Sa .• -\.l\jO!'IIO !"IWIO: - Não póde &er COIIBiclerado 
110m0 ramal. 

O Sa. llolt!'IISTao liA AcatcnTC114 : -Entendo que é 
nmal, porque o prolongaxnento natural da estrada de 
:!erro de S. Paulo deYe ser de Jundiahy a Campinaa e 
de Ctlmpin&ll a., Rio-Claro; a& e.etr&du margilll1411, 
CIOmo aquella, para.ligaftm-se a algum ponto limitado, 
:são podem ser considerada. de outro moclo. 

MU, pn!&cindindo dessa questão de palavras, dizia e'll 
que a ~mbléa provincial. eoneidera.ndo.te no exer
cicio ou potee do direito de legislar Acerca de e~ttadaa 
de ferro provinciaes, contratou a conatmc~~ de uma. 
tstrada. de ferro ou ra.W de caracter provincaial; porque 
'!lio w.ltrapa.._ a zona da proV"~cia. 

O SK. A~o!'IIO PIWlo : - Mas" o nobre lllinistro apre
aentou as bases do contrato no seu relatorio. 

O 5a. MtNtsn.o liA AeatcnTou,: -V. Ex. está eu
pnado ; apenas conheço a lei a que só me n~feri ne 
nl.a.torio. 

O Sa. ANTONIO Pu1>0 : -Tanto basta, 6 a. mesma. 
coaaa. 

O Sa. M1!nST1\e liA AGatcnTCU:- V. Ex. quer que 
e11 considere a lei e o contr ... to uma e 11. mesma cou.a, 
eonfundindo· asaim dua.& comu distinctas 't Quem me 
.~a que as condições do contrato estio de oon
fornildade com a. autoriaaçã• da lei ' l!.u s6 eonhe\lo a. 
lei a que o nobre deputado se refere, repito-e; m&ll 
Dão conheço o desen\"olvimento que na sua exec:uçiio 
eeu-llle o contrato. · 

O s~~.. ANTO!Ito P!u.llo :-O contrato não ~de 
oontr:~oriar a lei. 

O Sa. MtNI5Tao D.l ÂGIUCllLTtriU.: -Auim den .u, 
~aa os casos de excesso do autoriNiçlio não têm c:outa. 
l:ete incidente está explicado de~de que decl:--o eoube
~r sóaaeute a. lei. 

Narr3dos os factos como o tenho feito, C<lneluG: 1°, 
~e nii.o serei ell quem desrespeite direitos adquiridos 
)IOr uno contrato ; '.!.•, que havendo a.apiraçüee da estra.da 
de ferro D. Pedro 11 para alongar-11e pela provincia de 
S. Paulo até Guaratinguetá., aebo que esta pretenção 
terá de conveniente realização, ie pudermos chegar a. 
e.ete re6ultado sem offensa de direitos adquiridos, que 
:»rocur:J.rei retpeit:lr quanto em mim couber. 

O Sa. A,_ro:o;Jo PilADO dá. um aparte. 
O SR. ::\Ir:-orsrno DA AGRICCLTOU :-E' quanto posso 

iüer ao illustre deputado, nas condições em que me 
~ct.o, d~=conhecendo o contr.:~o :l qne :ne tenho re
fcirido. 

() Sn. Axro:-o1o PRADO dá out:-o z.pt.:te. 
O Sr •• ?líl!'ói6TUO 11" AGI\tCt:LTt"P.A:- Estas eriio n& 

,.xplica•;õc• 'que eu tinh& de da: aos il!us~& deputados 
~ao, n>CW! l1onrados collega!. (Muito !•em ; multo bem.) 

O ~R- CRt.-z :\IAcn.u>o:- :F:illc'.l ::ndto bem. tMuito' 
"fllÍaàbs.) 

O Sr. Pereira da$i.l.va (Attcr.r·io):-Votei, 
."':nhorc~, pela propost:l apre;c::!.ad:~. pelo ·.ninisterio de 
!;) de Julho llõl pa;, ada >éfsão :egislativa, autori8ando 
a de•pew. de :J;),O::JO:OOUS, t:ln:O nara col<clnsão da 3a 
" 4• •cC•;õe' decretadas da. e~trn.!:i <le fen-o Pedro II 
'!O mo pa1·a seu prolongamento a~ o ponto de :\lncaúbas, 
,obre o Rio das Ydha.•, tribu~rio valiow do grande 
}~io S. Franci»eo- Apoiei :J. prcpost:l e sustentei-a 
zom minha palavra. •. •. 

Yor.&s :-E muito brilhau!.e1:1ente. fApc;iados.) 

O SI\. PEnEmA. n.~ Slt'l".\ :-A c;.mara approvou-a, e 
:-emctteu-a para o senado, leva~do i=al:nente autorisa
-;:io para reres:;at:tr as tres estr<ldas ~c ferro de S. Paulo, 
?crnambuc:o c Bahi:l, e poder-te :~::ubem depois con
zinua-hs para o destino que as deve esperar, no interior 
lias r ei'pectivas províncias. 

Yolt:l hoje do senado essap:-o:;:os~ modifie..-tda, emen
d:td:t, mutilada, tran~figura.dil., mais por cclpa. do mini!
~rio, que por for<;:. de opinião da maio:ria da.quella. eas~ 

do ~bmento. O ministerio ac:tual alli cedeu b e~
geucia& da m~oria, e á camara dos deputados cabe 
agcra decidir se acetta. ou rejeita na reforma.& que :oo 
senado se introcluzirão na. proposta. 

Em vez de prolongar-se a. estrada até o ponto de 
llacaúbu, 56 chtpá A Lap-Douraol&; em vez de 
26,000:000S q"'-' .ae a.ppüeava ;. aua c:onatrueçio na 
provincia de Minaa-Gerae&, de~~der-se-h& unica
mente !11000:0008, porqae 9,000:0001 8e reae"ão para 
ae secções do Porto-Novo do Cunha e da Cachoeira.··· 

A LG't!'IS Sas. DutlT AIIOS: - !11uito bem; ett& ' ql>e e 
a ,-erdade. • 

O Sa.. PEaEIIlA 'DA SwrA:-Em rela<;ão Ae trea ell
tradu de S. Pa.ulo, Pernambuco e Bahia, emendou o 
senado, c:oncedendoannualmente a aomma de 3,000:0001 
para cida uma delw, me~Smo antes da eueam~ doe 

· contrato!, que aa tirem do l)Oder cba companhias ;n
glezu, e as incorporem nos "bens nacionaea, aem ~ 
nem o prazo do dispendio, nem o maximo da quan:i& 
que t:e deveri gastaJ:. 

Por ultimo, o se=do probibe que ae levante em· 
preatimo par& conclw;iio da estrada ferro de Pedro 
n e uo prolongamento &té a Lag&r.--Dourad&, e or
dena que a. somma ae deduza do producto do elllpu&
timo contrahido ultimamente em Londrea. -

Note a camara como ee alterou a idéa., como ee tra.l:.ll
formou o pensamento da pY'O~ do ministe:rio de 16 
de Julho, e coJllo quui que e ella hoje outra, voltada 
de senado com roupagens novas e adereçoa dift'erente&. 

Se eu nutrisse esperança de modificar o voto do sena
do, de trazê-lo a melhor accordo, de reatabelecer a 
parte principal da infeliz proposta, tilo maltratada pelo• 
mesmo• homen• que a. tinhão defendirfo e adaptado 
{apoi11dos), com outro :mini~terio (G.poiado&}, fa-fo·hla 
hoie com toda a. força e decisão. 

Desgraçadamente, porém, já não é tempo; e prefe
ri'f"el é curvar n cabeça, e aceit&l· o pouco que ee noe 
dá., confiando em melhor futuro, par~ obter o uecea
Eario e justo. (Muitoa opoiadN.) 

Votarei, portanto, por todas as emendas do aenado, 
QOm excepção da. que não fixa somma e nem pr:u. 
p&ra. o prolongamento das estra.dàs da Bahia, S. Paulo 
~ Peruambuco. Penso que nós não podemos a!sim de
cretar leis. O sy•tema reprebent&tivo exige que 1e não 
vote despeza sem fixa.r-llie o quanlum, para ae nio pe:
turbar e Fobreca.rregar o futuro. (.~poindol.) Esc:rupulo
IOS devem ser os procuradore~ do povo naa autorieaçiiea 
p11ra ~tos dos dinheiiW publico• ; com coneciencia, 
scienCJ.a, publicidade de esclarecimentos, ae decret= 
despezas, diga-se, declare-se, pOlém, sempre quanto n 
maúda ga•tar. (lafoiados.) 

Essa. emenda. parece-me contraria. á. indole, ao eapi
rito do regimen pa.rlamentar. (J.po.aclaa J D!aejo que 
~e trate de prolongn.r as tfitradas de ferro de S. Paulo, 
da Bahi:l., de Pernamb,c:o, pars. se tirar della.s todo o 
proveito par:> que se constrnlriio. A de S. Paulo :&tra
vesra. ter•itorio import:tnti~s1mo, c\,eio de riquez::., 
uberrimo, de futur~ immenso. (Apo;atlos.) A de Pe:-
nambuco já tem dado consideravel incremento á la
vour& c inrfnstria da província, em&is dará tocacdo ao 
Rio S. Frnncisco. (Apoiados.) A da Bahia, tão erra.d-1.
mente come~.ada, ro-ieando o reconeavo por terre1:1oa 
pobr•s, e por isso nem rendendo para as àes~zas do 
custeio, ~6 tern um meio de sah·açio e regeneração, é 
enntinuar <~té o .Joazeir0, ponto o ma.is importa.nte pau. 
o commercío dos vnlles do Rio S. Francisco, ono.e 
elle corre mRge~tosaR ~<guaF, que fertilisã.o um solo 
admirn,·el. (Apoiadog.) Cumpre alli leva-la, e q=tc 
antes. ( Apo·ados.) 

Mas pa:ra es•a continuação ãu tres estradas i p~e
ciso, é mister quanto antes encampa-las, iacorpora-l:ts 
no11 hen~ do E•t.,do, chs.ma.-la11 á ~<itua.ção da de P~ 
dro li, e emquRnto o não conseguirmos não podemos 
pY'Olong?..la~ (apoiados); é a.ind ... nece!Pari~ que se fa~ii.o 
eeUtdos, Be levantem orçamentos, r;e delmeem oa tra
çoa, se firmem os planos. (Apoiados.) Como, pois, já. 
3,000:0005 ammalmez:te por e:Lda nma, ignorando-fie 
ainda ouanto custará:-.~ Entretanto com difficuJdade l!e 
concedê a Minas t 1,000:0005, que nio tem ainda ea
~adas de f~rro. 

~cst:~. cm~'!lda cifra.-.!e por ora u':l.icamente r. rn:r.ha 
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opposiçio. J • utsse que votau. em favor d.u ontraa. 
Mu desejo toda.~ e ~ licença á camara para. rou
bar-lhe a.lzu~:~s mmutoa do ~u tempo pl'eciOilO, offe
recer-lbe oliserV1.9õea com que responda aa di&euri!O do 
hourad.o minil!tro da agricUltara, que me precedeu na 
tribuna. ,. 

S. Ex. declarou no senado que limitár& o ponto da 
Lagôa.-Dourada para prolongamento da estrada de ferro 
Pedro II por &er a.quelle até onde che!!ll.vã.o oa es
tudos completosz ~ão querendo emprehender obras sem 
conhecimento. Mas como deseja continuar aa da. Bahia. 
e Peruambuco, ·quando nenhuns estud()s e nem traça-
dos hll 'f (Apoiados.) • 

(Ha DJ'(lrles ditJer~.) 

Além destã palpaTel contradicção, ha. um erro do nobre 
:ministro. Estudo& completos possuimos a.té S. Gonçalo 
da. Ponte, á margem esquerda: do Rio P:traopeba. maia 
10 a. 12 le~ da Lagôa-Dourad:l FoW:l-nos aqui 
presentes pelo ministro de 1870 com os perfis traça
dos, plantas assentada.s; orçamentos organisados. (.Apoia.
Co6.) Se o nobre mintstro aetual queria ir até onde 
honYesse e~;tudos completos, devi& pedir, em vez de 
11,000:0008 17,000:0008 até S. Gonçalo da Ponte. 
(Apoiadc.r.) 

Combatido neste terreno, o nobre ministro Slllltentou 
que o pouto obri~;&do era a Lagôa-Deurnda. Emittio 
S. Ex. a. opinião que dabi diversa seria a. linha, se se 
decidi!t;e seguir a estrada para o Rio d4s Velhas ou 
par& o Pa.raopeb!l., s.cbando-$e elle ainda em duvida 
sobre qual seria a melhor direeçíio. 

Ainda. aqui hs. engano do nobre ministro. Tao ponto 
obrigado é <\ L:l.gôa-Dourada aobre o cume da Serra. 
d4s Vertentes, como S. Gonçalo da. Ponte sobre o Rio 
P:u-aopeba, para. onde se de&ee, e niio ee sobe. (Apoiados.) 
Qualquer que seja a. direcçilo fatura. da. estrada pelo 
valle do Parnopeba\ ou deixando-a correr pa.ra Ms.caú
bns e Rio das V~ hns, S. Gonc;a.lo da. Ponte é ponto 
for<;a.do. (Apoiad06.) Nem o Sr. en~nbeiro Passos no 
otrleio que o nobre ministro teve a t>onda.de de minis
trar-me diz o contr&rio; refere-se só á. La.gôa-Dourada 
como ponto obrigado ; não falla em S. Gon~o da. 
Ponte, nem contesta que seja. igualmente ponto obri
gado. 

Aeere9ce uma circumsta.nda podero~iPsima, que es
C3ROU á perspicncia. do nobre mi~istro. Corta em pri
meiro lugar a província. de Minas uma. cordilheira, a. 
da :Mantiqueira. · As aguas d'aquem correm para. o llio 
Pa.rabyba .• ll.s d'além para o Rio-Grande até uma se
gunda cordilheira. denominada da.s Vertentes • .As do 
lado de cá desta pertencem aos rios Paraopebadas Velhas, 
Pará. e outros, que ~o tributarias do S. Francisco. 

O 11obre ministro coafundio o valle do Rio-Grande, 
onde estilo La vra.s e Olh·eira., com o de P!ll"aopeba., onde 
Fe encontrão as povoações do Bomfim,Funil e Pita.ng1ly. 
Para que collocar a estação terminal no cume da Serra 
das Vertentes, quando convém para. alimentar a es
trada que pelo menos chegue a S. Gonçalo da Ponte, 
já. nos valles dos rios Parao~ba e da.s Velhas, que 
correm parallelnmente r,ara. oS Fr:mci~co e proximos se 
acbão um do outro~ Não é o valle do P..io das Velhas 
proverbialmente conhecido como uberrimo, fertilissimo, 
cbeio de recursos e vidn, e promettedor de um futuro 
auspicio~o~ (Apoiados.).~ estrada sobe para. a. La.gõa· 
Dourada, desce depoi~ pa.ra. S. Gonçalo da. Ponte, pontra 
igualmeute obrigado, e depoia de melhores e!tudos 
seja prolongada. (Apoiados.) 

Para. mim não é du,idu$o qae a melhor direcção é 
a. da. -proposta. de 1870, ponto de Macnúba.s sobre o Rio 
dM Yelliu.. O Pnraopeba não se presta a navega.çãG 
facil. Contém sa.ltos, tropeços, precipícios, pedras enor
mes amontoadas no seu curso. Chega ao Rio S. Fran
cisco acima dl!. cachoeirn tremenda denominada Pira
pora. O Rio das V dhas na proximi<lade delle, e cor
rendo parallelnmente, otlerece nm curso regular c com 
poucos dispendios, facil desde M:a.caúbas até o S. Fran
cisco, com 90 le~as de extell6ão. Escapa auim 
ainda i cachoeira de Pira.pora, que fita na. parte supe
rior do S. Francit;co entre aa duas embocaduras, Ve
lhss e Paraopeba. 6 pontO) de }facaúbas presta-se, 
portanto, a relacionar a estrada de ferro com a nave
ga~iio desses rios importa.ntes, a.o ~ que servirá ao 

To:uo 111 

commercio doa seus -.alles, e approximd as ~tanciu 
entre a capital do Imperio e Omo-Preto, Ma.ria.nu., 
Bomti.m, Pitangny, S&bará, Santa. :Barbara, e tant011 
municípios importantes de :Minas, internados no 'Ylllle 
d011 rios msnancise.s do S. Fnncisco.(Huito.s apoiadas.) 
De~_ porta&to 1 pelo menoa 1 o c:ndito ser de 

17,000:0008 parao prolongamento éia estrada dePedr& II 
até S. Gonçalo d.& Ponte, e não . .õ de 111000:0008 
até a La.gôa-Dourada.. 

Note a eama.ra. que é a. primeira. somma, o primeiro 
· auxilio pecuniario que_ para. aeUII beaefi.cioa materiae& 
reclama. a província. de Minas-Geraes dos cofres pnbli
cos. (ApoiMoa. ) Nunca obteve soeeorros para estradas 
e na \"egs.ção do seu territorio, colloca.do no centro do 
paiz, eem possuir um porto de mar.(Apoiado.f.) A Ba.bia., 
Pernambuco, Rio de Janeiro, S. Paulo, tém estracla.s de 
ferro feit.'l& pelo Estado, ou mantidas ~o Estado. As 
outras províncias gozão de nave~ subvencionadas 
pelo Eata.do. Entretanto hoje concorre já Minaa muito 
poderosamente para as rendas publicaa • .A. sua. zona. 
cafezeira. é importllnt.i!sims. • a. algodoeira merece eon• 
sidtra~. A. ii.lfa.ndega do ruo de Janeiro cobm dirli
tos consideraveis de importação e exportação, relativa
mente á. província de Mmas. Merecia, p<~rtanto, ser maia 
bem trat&da' pelos altos poderes do Estado (apoiados 
dor Sn. dquta.dol de Minas), e niioencara.da com ciumea 
de querer monopolisa.r o eommereio do Rio S. Fran
cisco, quando este rio, tão vuto e extenao, não póde 
pertencer a uma. a6 provincia, e eRriquece a quantal 
banha. com ·suas aguas beu;;licaa. (Apoiado.t.) 

Observe-se a.inda que trata-se da. . estrada de ferro 
de Pedro II, mais productiva j:l. que nenhuma outra. 
do Imperio, que, estendendo-se pelt. provincia do P.io de 
Janeiro, destina.-se necessariamente ás províncias limi
trophes de S. Paulo e Minas-Geraes~ _para ser geral e 
não de interesse exclusivo provincial. Tem já. uma base 
rendosa; mesmo com sacrüieios deve estender-se a. 
Minas e S. Paulo, enlaçando as tres provincias irmis e 
proximas. (Apoiados.) Não é obra nova. que se tem de 
emprebender, e diante de estudos feitos, ce exames ve
rificadoa, não posso 'enio lamentar :~. mi vontade de 
prolongar tão importante via de ferro, por inexplica
veis cirunes, a que o ministerio, modificando a propos
ta., •e deixou errr.damente arrastar. 

Appa.rece no entanto nas emenda& uma disposi~, 
propost3 pelo Sr. Visconde de ltaborahy no senado, 
pela. qual voto de co~o ; é a que prollibe le\"anta.
mento de novo emprestimo para. a.11 de&pezas do pro
longamento daestra.d:l. de PedrO li, dedozi.ndo-oeas som
ma.s que se gatt:arem do ultimo emprestimo contrahido 
na praça de Londres de 30,000:000S000. Custou ao 
min1sterio ceder de certo a. essa. providencia, curvou-se, 
porém, a. necassidade cruel, e ella se incorporou nll.l 
resoluções do senado. 

Procurou hoje o nobre ministro da agricultnn a.tte
nuar o procedimento do governo, dizendo que o ultimo 
emprestimo contrahido em Londres fOn destinado ao 
credito para. o prolongamento da estrada de :ferro Pe
dro II. -Nesse caso , accusa. o actual ministrO) o sett 
a.ntee!essor por contrahir um emprestimo não decrctn.do 
por lei. A lei do orçamento em um artigo J?Or mim re
digido, como relator da commissão re8pecttYa, autori
sava. o governo a. contr&hir emprestimos internos e ex
ternos para consolidar a divida :!!.uctua.nte re}'lresentada 
por bilhetes do thesonro em circulação. Apoiado nessa 
lei, e pa.ra o fim nella. determinado1 é que o ex-minia
tro da fazenda contr&bio o emprestimo Ultimo em Lon
dres. Não podia destinar-se elle a. <lespezas com estra
das de ferro que não estaviio decretadas. (Apoiados.) 
Seria uma imacção de lei. (Apoiadoa.) Niio estava se
não proposta. a. idé'3. ; e se o corpo legislativo a não ap
provnsse '? (Apoiado.f.) 

Foi na pre\;são e intenção de :tpplicar seu producto 
~ ~tradas de ferro. Ent5o seria. o emprestimo intem
pelftivo, e como tal . pernicio50, porque sempre se 
levantllo um emprestimo mais fa,•oraTelmente quando 
o producto se tem de spplic:.r a. obras produc:ivas; 
todos 011 capitalisw eutOJ.lCU8 preferem dar seu dinheiro 
liUI.is barato p&ra este fim do que a qualquer governo 
para pag&r diTidas e reorganisa.r finanças (apoiados,!, 
ainda mumo depositando a liUI.ior contiança neite. 

10 
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.Rés'!imfu'do. minhais idéas, ,e para. .. não ~ :in&is 
tem}.:'o á.•C8.ti:lara,_é nem _!& !bluç~o ~ ·~!'1;9 que 
é _argentemente reclamAdo . pelii. pro'V1Dc1a ·de "finas,. como mp 'ob\llo hoje, más qüe, enn:ilelhores temp~, 
será. Cb!J.ip1el:!aao eom-os·reCIÚ'Sbs 'necessll.rios (apoiados), 
dêclaro~úé'me ~ei'to ':í.s' eliiend_ ~~.s · -~- - d'aiind:o 'O 'credito 
de 35. :àOOg . a WJ.~;.000/1, ou por outra, de 
26,000: S 'il. H 1000:wvS 'J.>àl'3. '*->estrftaa de M"ma.s
Gezus; que ace1to a que ·p~ohilie Jéw.nt&mento de 
:oovos . em-prestimc:is; q'ue voto toda'via' éontra.·a. que, 
sem. estiidos. pt€Vios, ·e â~tes de eneaüi.'paçáo d_óil res
pectivos contratos, -mandà. -~tar 1~;000:000$ annuaes 
com ·as _e!tradia de P'ei'óari!.bti:co, Bahia e S. Paulo, 
sem · ti.Xai:-lhes . s. solnma tot'al e m:l'xima. f Muitos 
apoiados; ·muito 'bem, irti.&ito 'bem.) 

o·sa. Cauz ~bCK.lDO requer o encerramento da dis
cussão. 

Contià!'tada a ·eamara, resolve peh.affirmativa.. 

Ptocedendo"-_ee :í. vota.c;~o d:is :emendas, · são todas 
·approyadiis; 'e 'reriiet'fidas com a proposta á. éommissão 
de rúl:ncção. 

·sEGuNDA PARTE D:~ OR1).E!vl DO DIA 

Entra ;em 2e ·dWcusS-ão·o .-'art. 2• da proposta do 
orça.mento''ti:!.ipa.'rte''i'elativa á de!tp'eza ao ministerio do 
imPerio .ps.ra o exercicio de 1872 a 1873. 

Lê~~, 'h_i:loiii-.;se, 'e 'eiitri: cbnjU:netámente em discns
sao;a Stgnnite~meildà: üâ comini'ssão: 

« sú·P,p~iln~-se na verba 19 ' a -quantiA de 5:000$, 
triúlsfertndo-se esta. quantia .para a 43, relativamente 
nos veneiméntos do director .. geral.» 

·o sb ''í'a(lu:cs·: -·Sr. p~sidente, . devia. 'espe
rar que Lo orçamento do i'mperio 'não ·entrasse hoje em 
discussão e 'sim na ll'egun<h::feira. 

. . O ID.a de :hoj~, pe1as nossàs disposiçõ;s reg~mel:rt.3.~s, 
e dest1na.do á. 'discust::io de outras matena.s. Fo1 ·em 'VJ.r
tude de uma vota.Çã(), que'teve lugar hotítem nesta casa, 
sobre um requerimento de urg;encia, 'que o orçamento 
· eut~ou em discuss5:o em dia não csper,ado. V. Ex. por 
isso teve de distribuir o tempo das nossas sessões 
por trcs partes: a 1 a, discussão de rcquerimc:ntos 
e aprescntaçi'to de projectcs, em que 'fo.1lou o· nobre de
put3.do 'pe~a ~rovincia de S. Pau!o; a 2a, sobre a. qi:iestiio 
lmport:mtlssJma do prolongamento das estrlldas 'de fer
ro : a s•, fimumente, discus;ão do orçamento do im-
perio. . 

Parece-me que esta irregularidade rias discu:!eües, e 
a accumulaçiio de materi:J.s divereas e tão importantes, 
!l:Lo p6de deix:ir de p:-ejudi6r os debates desta camara. 
~~~~~ . . 

O espinto, Sr. pr~sidente, não ·se póde distribuir por 
r.ut<::i:~s diversas e tão importantes, ao menos a.· avaliar 
ror mim; entendo '\ue ,. ·ca.pa.cid.ade huma.ua, a. n~o 
s~ dos · grandes getuos, não comporta t.'l.:,to tra.ba.lho. 

!>Iu suji!ito~me i vob.'Ciio ·que hontem teve lugar. 
pois 'S. ··Ex. o ' Sr. ··ministro do imperio natur'nlmenté 
entendeu que conyinha 'principiar a di5cús~ão hoje, fi
c,lndo-lhe· o'i:oter9allo do dia de ·a:nailbi'i. 

O"Sa.. Mi:us'rao no I:-iPERio :_;,Foi pnra :1diantàr· tra
·balbo. 

t'~A Yoz:-~ão era hoje a ói::l::l~ião mais'propria para 
i:liC:ar est~ debate. 

O Sa.. PnESJDE~:n: :-Permitta ·o· 'nobre · depn~do que 
lhe C.ec1are que eu dividi a ordem do dia. em duas 
partes. A primeira hora, coniotine o regimento, é des
_tinad:l 'i nprésentáÇão de projectos, · isdicaçües e relJ.Ue
rimentos. Depois d:é.ssa. hora .õ ·que dividi o tempo da 
sessão em 'lillll.S 'partes, ·de~ignando a.s materi:1s que 
.seri5:o nellas ff18cutid:is, wgu::do a <:amara re~olveu na 
. ~ssão' án~ec'êdcilte, e por esse motivo não entrá.rão em 
disC'I!ssão os ·reqtterimentos·que cstavão a.d.iad'Js. 

'-o. Sa. TA~.s:'"-Eu 'expliqueí-:-m~, di~se que .a pri
meíra ·pane fo1 d::a.da para. requénm~ntos; cre1o que 
Y. ·:r:x. cUmprio o regimento. Não dirijo censura :1.0 
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nobre presidente, cuja atltoridade ~peito suJàms.
·mente. 

Entrando na disctlssiio, Sr. preoídénte2' de<Vo di2ie'r que 
o relataria de S. Ex. o Sr. nPnÍIItro -do'tmllerio ·é{)nt.ém 
idé66 precisas e use'n(adas sobre 'dous pontós <muito 
importantes-eleições e instrucção publica,: · 

A jmportanoin de~;l:33 :n'iaterias justifiea a preferencia 
que S. Ex. lhes deu> e 'eu des~o ~lt&--lo no 
exame deste!; a.ámmptos. · 

A.'cerea dos OU.tros objeetos Jiert.élleentéS á. repartição 
do imperio, o rela.torio de S. Ex. é aema:si.a.da:inente 
exiguo ; S. Ex. ou ae reniette a.o aeu &ntecessor, ou 
provoca a cams.ra a e:taminar as nia'terias, ·e sobre ellll$ 
rc~ol ver, cu Z20S diz que, nio tendo idêlts''ainda. tixas e 
asseutadll8, quando as tiver tnui. o rem1lts.do de seus 
estudos e SCWI p rojeotos ao parl:'.IIiento. · 

Quanto aos assuniptos sobre que ·S. ·Ex. -ehama. a 
attenção da. cnmara., provocando a nasfa. iniciativa, 
penso que devíamos· esper-...r neosas questões importnn
tissi.mas a iniciauva do ·governo. 

Sei btam que pela-nossa fórma. e syste!llA de governo, 
a. iniciati-va é livre a todos -os membros do .pa.rla
mento; porem:·entendo que o governo, ·que· -se ·aol:!a. no 
centro da. á.dministl'llção, que conhece melhor os factos 
e possue todos os ds.dos e elementos ·pará reMlvér sobre 
as diversas questões su jeita.s !Í. ·sua: apreciação, é o mais 
proprlopara:propôr -o ;que oonvier. . . 

Devo tambem.ponderar que :ictulllmente é·conVicção 
a.ssa.z geral e fundada nos factos que a iniciativa ]?ar
lamentar vale -muito . pouco; devo 'dizê-lo por nnm: 
em outro ·tempo tive mmhas velleid3des cie 'formular 
projectos, e algllns de ·cetta. imp<>rtància apresentei 
nesta ca.m::.ra. ; hoje, -como muitos dos •honrados mem· 
bras, 'estou desenganado· que isto é um• trabalho in
teirámente inutil. "(Apoi4ddt.) 

· Para · que formuiv.r projeetos ·-e apresenta-lós, se 
nenhum <ielleS' póde passar, se liio v'em ao alto~ ( .A.poia
à<M.) Não ha um Ílnico que -passe, -qualquer que seja o 
·valor com gue seja. sustentado nesta cil.mara, · ile o go· 
verno não ·lhe dá. mão protectora. (Apo<a;dos.) 

Para. que pois havemos de formular projectoa se 
estamos cenos que n~nhum auresenta.do por m~mbros 
desta. cas:1 ter.i re~nltado 't .Kiio é sómente inutil o tra.
balho, é tambem incom·enientc, porque quem o apre
senta revela um:\ cer~a. .presumpl"io de saber ou fazer 
mais que o governo, e os Srs. ministros eiio muito 
ciosos a este respeito, nunca se satisfazem de gloria. 

O ~ll. Al\A"CJO Lna: -A culpa é nossa~ 

O SR. TAQt'ES:-Nlio é nossa; V. Ex., que é sem 
duvida um dos membros mais mu,tra.dos e ;~:elosos 
desta· eamara, não poderá. apresentar-me os projectos 
que tem feito passar aqui i 

ASsim, a.dmírO-me que o honrado ministro do i:npe
rio espere que de nossa iniciativa parta. ~m project.o 
sobre reforma do conselho ·de estado; nmguem roa.u 
propr1o ·do que o go ...... erno para formulnr a reforma des
ta. corpora9ão, em que tem os· seus auxiliares mais im
media.tos. 

Se o góverno -não el!tá. habilitado para apresentar uma 
reforma do cocselho de estado, -como estará. cada um 
dos hontados deputados que não têm a mesma éxpe
riencia da maneira per q ne eorren: os trabalhos naquelle 
conselho~ 

S. Ex. e:xpendeu algumas idéas, e eu concórdo intei
ramente com ellas ; mas não devia entt1!gar-nos es~e 
a.smimpto, p:u-a sJbre eUe resolveri:nos; era o n'óbre ml
nistro quem devia ~omar uma resolução .obre os pontoa 
em que deve recahJ.r a reforma; e·apre;entar o seu pro
jecto nesta Ca.mal"-'• eu lhe d:tria o' meu voto cote. pr.\zer. 

A'eerca d:l. administrnção dns provincia.s dá.-se :L 

mesma causa : ha. annos déclarou-se ·na :fálb. do throno 
que este era uni ol>jecto que precisava.·ae·rcforma le
gislati'l"a ; parece-me,:port:mto, que 'era -e.ssumpto qu~ 
preoccupava muito o go~ruo, ~ue sob're i~to havia 
dados para -que se aprêsen~e ·um ·pro)eeto nesta. c:1.sa: 
-entretanto S. ·Ex. retere-'Se -ainds. a.o ·corpo legislativo 
para q".Ae · faça. a reforma d!l. a<lministra-çã.o d:l.s pro• 
'l"incias. 

~ ~ão estando ainda, diz S- Ex., aufficier.temente b:~.
bilitado pan ·apresent.'\r iõ.\!as ·cl~ras e completas·sobr.:. 
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tí1.0 compli~do e vasto S.SSU!llpto, limito-me a r.ecom
:menda-lo á. , vossa. atten<rão. ,. 

Permitta.-me S .. Ex. que eu recotn:men<ie á. a.ttençio 
do .:roverno este a.ssumpto, rue elle no~ recom:menda.. 
~obre .a. adminibtra.yão ocsl. tem9s um projecto de 

re.ormn. 
Sobre o.ca.s.'Wlento civil,, S. E~. ai.llda se re;nette ao 

pa.rlrunent(); creio que 11iú> pret.:!nde .ap~esenta.r pro
jecto a este respei-to, In3S trata. do C!lsam~cto ch·il 
no seu reln.tprio. 

S. Ex., t ;-ata.udo da. &&u<ie e da. vaccinação, e:tpoz a 
convenieacia de se. fazer :tlquma reform2. a este respeito. 

Penso que a.. reforma neve ser feit:~. de modo mais 
vasto do que S. Ex. iniica. Não b.:.t:t reformar par
cialmente CJld:l um dos es!abele=imentos exi>tentes; 
:;_mrece-me que o governo deve systematisar to lo este 
serviço d:l. S!l.ude pll.blica e orga.nisa.r um conselho su
perior <l.os medicos mais habilit:<clos da côrte ; porque 
dest.'\ íónna. o serviço mare.har:i muito mais reóular
::nente e com muito maior va.nta~em, ee:n grandes 
desoczas p9.m os cofres publicas. 

Em outro tempo offereci :i. c:"a, sem te~ co:lheci
mento da. medicina, porém ::.conselbado pelos poucas 
conhecimentos que tenb.o de :d:ninist,a.ção,. um pro
jecto assaz desem·oh·ido, ru:1s que, não tendo tido o 
:unparo. do governo, não. cz:t:rou em discu~são. 

J:'ortanto, cu pedirei a S. E1.:., que nos pro:nette op
nor:unamcnte apresentar um trab:llho scb:-e este as
sumpto, que •c p~oponb ct a o~g::mis:.r o que existe e ll. 

:-ystematisar de um modo complr;to o servic;o <.h medi
cina publica.. 

Tr:l."t>t!l<l(l. d..'\s diver>as 1-epa:-.ti,;·;:ies. "ujeit:s ~o minis
!e:·io do imperio, não po>:-o escus:tr-me de pe<lir a S. Ex. 
que torae íructifcrc. a lei q)le vct:í.u1os o anuo pa!!sa.d.o 
crenndo uma rep:utiç"io ie e:ts.ti&tica. 

En n1i<> sou dnquelles '}Ue depos.it:irão grandes espe
r:mça& nc>ta creaçiio; mas ente:lllo que erJ. lempo de 
come<;•rmog a ll!Zel' alguma cou a sobre e:otnti~tie&. 

No Imperio a experie~ci., t•-m mo.tr:<do r1uanto Eão 
delicientes os trabalhos c' tati•ti.co.•. T.mho ouvido a. 
mai; de uma pesiOil. habilitad!l. reCltsar inteiramente fé 
a trabalhos e5tatisticos eatrc nós. Todavia entendo que 
é um ;er...-iço que niio pMe eer pretcriio J?Or lllAis 
tempo, é pNciso começar !Jor :tlguma cou::a, S.!!:ds. que 
m:l.l. 

O regulamento para est:t repnrtiçüo parece-me de
masiadamente va>to p::r:!. :!.s nos.-;as circ~tnbta.ncias. 
Não creio que S. Ex. pc>sa organisa.r couveniente
me!lte uma repartiçã'-' de est.'1ti~tic:~. nas circu:m.t:\ncias 
em qae nos achamos, ~em lhe cl~r um reguh.:nento mais 
mod.:Hto do que o q11c existe "\.c:u!!lmcnte ~ rcrartiç>LO 
cst:í. ma~c·1 ; mas não me refiro :.o es~d;~ pre>C:1te, qne 
e transitorio. o honrado choe:·~· d:l rep:trti<;.Uo !")"() póde 
e~e,·ccr o lugar, porque e>t:i. occttp:J.1o co:n f::!:cçücs 
mn.is alt:\s, e niín voltar i t:io cc !o pl.ra Rlli. 

Um c'. os empregados ape:::J' ::omca~o te•:c Ecençt, por 
~notiv@.; justos, psra tra.t:rr ::a. sr:.a. s:-... ude. J:l. se vê, pois, 
que a rep:trtição dest~ moio ~~~.o ; .. óde cl.lr o ::csult:!.do 
desejado; mas p:uecc-me '>')· l imitando-se .:.:n pollCO 
3. e~phera de suss func;,~Ü "; S:C :! tt gnlc:'ltanrlo-~c c seu pes
soal, ~e pod·ér:Í. chegar :1. b .. ns rcõult::dos ; da~-lbc. 
incumbencias Y:t~ti.;sim:ts e l· "' o(l::il muito reõ~ ~·:cto, pa
rcc~-mc qtlC ê não qtlcre;· ::r::: !:ucto d :·s.ucll::. r~p:!.r
tirão. 

Eu IJÜ·1 quero fazer ce:: .; ::r~. reJo CCl~ ':rario, estou 
!mimando o goyerno ~ à~!"' :•! ·:lhor o:-g-:mi~aç-:1o :Í·1n~lla. 
Iepa.rtiçúo; não J<Orquc Slli'"<J::h" 'lU!! tod <J> os empre
gauos uiio scjiio muito hab:!i:ab.• c traba:hadores, mas 
po~que parece-me que o sc:-,·i·;o <é >:mito par:t o pessoal 
~Xlst~o.te. 

E' preci~o nli.o sõ co:J.~p·.;.l~ r.-:- do~mcutJ~, cle!les ex
trnhir do.<loB, confront·•-lc•, t~abo.lho mnito ía.tidioso, 
como depo.is interpreta-lo~. O illustre chefe d:tquella. 
rcpartiçiio conhece bem qnr: o~ dados estati~~cos, os 
:factos por si só nada Y:tlcm . E ' preciso raciocinar sobre 
elles, interpreta-los p.1ra deduz! r-lbes o valoz:, é pre
ciso muitns \'czes f:lzer cubn!o~, parn os qu:!e5 é neces-
3atio ás Yezes o auxilio d;:.~ m~,tb.c:na.tica.s.suP.eriores ;. 
e eu. creio que a reparti~o ni:o e:,;;ti orga:1isad;~ de um 
modo tão completo que po~~a satisfazer a todas estas 
::~ece~d:ldcs.do &e:-.viço. Eu u:i.':l ccm.uro,. ~penas quero 

animar S. Ex. s ~ maior deseuyolvimeuto :t re-
partição. ' . 

Pedindo desculpa de ter-me occnpado tão ~«eira
mente ~este assumpto, .passo a expcnder·a minha o~i:Dião 
a respetto das du:J.S ·msterias a , que primeiro me referi 
~ilanto ás elei~õ~s, devo confessar.a. 'V. Ex. que pas~ 

set por uma r.;rn.nde deeep~ lendo o relatorio do no
bre ministro do imperio. E:u. esperava que S. E:s:., co
hercnte com os seu~ principias e com aquella fin:neza 
que eu folgo d.e reconhecer-lhe. sustentasse o seu pen
smnento de promo"\"er a. reforma. eleitoral completa. e 
fundamental. · 

S_. Ex. foi o a!l?O passado memb ··o da. commissão es
pcctal q_ue exammou.o projecto de reforma eleitoral 
aprese.ntado pelo seu antecessor. S. Ex. concordou com
pletam~nt~ c~m. c~se projecto . e a. com missão no seu 
rc~a.tor!~ expnm1o-~e do mo:lo lllllis claro a este res
l':ito. -:on~e~nou o syste!l!:l. e:::istente, e dec!a.rou que 
n_~o tena aunc!a mesmo em ic adiante do que tinha. 
stdo. pro_posto,. e pr_opôr .a adopção dn eleiçã.o directa. 
cen~Jtana, se iSto nao estivesse em desaccordo com os 
hnbtto~ da popula1:ão e os direitos de queella estádepoesc. 

Devta eu, portanto, esperar Que este a.nno ;o_ os occu
passemo~ de di~cutir o projecto· de uma reforma. elci
to_rnl ma;s co~pleta ; mas S. Ex. "~~Cio dizc)i'-n:Js cae 
nao qucrt:l. a:;tttar questões de a.Jta jmportancia. soorc 
:1.~ quncs vactll!io a~ ~piniõe.~, e que se limit:u-ia

1
a. pro

por algumas dispostçoes tendentes n.evit:J.r no systema 
a.ctu~l o> abusos qu~ se dã.o; mna. V. Ex. comprchende 
um~ ~forma el.:.it?ral que, fuginr:.o de questões graves: 
se hmtta a c:rngtr pequenos abusos, é ta.mbem uma. 
r<:~onnc.t sem 1mportanc•a;- (Apoiadoi.) Se S. Ex. quer 
fa;,:cr _alguma cou:~ de,. unP_?rtnntc, ataque as gra,·cs 
questoes em ~ua. ongem, e nua trate de conse.:,""llir :~pe
nas uma eletç..'\o m:üs decente. Nús queremos uma re
form_.,. _comple~a, que dê. resultadvs ~erios para a. repre
~entaçao :oacwnnl (apotados); queremos uma rc!ol"lil!l 
fu~-~:;mental,_q~e dê in_depcnden~ia :i<J._uelles que têm de 
<h.t~:.tr os negociOõ pubhcos. (Apo;aàos.) Dc.qne nosserve 
uma reforma. :!.penas para corrigir pcqucx:.os. abusos '? 

? Sn. ~I:>~ISTRO ~-'-. MAI\I:sru.:- A primeira. rdo=a 
elettoral c a da. llolict:l. e :~. d:l guarda nac!oaal. 

O ~1\: '!AQCEs.:-N~o é a ~e~ma c~usa, e o propri" 
Sr. I?IDtst-ro ~? unperto nos disse o. anno pnssado que 
as lcts de pohcta e guarda nacion:U podem indirecta.
:n;tente concorrer P.a.ra melhor~s el_'!ições; mas n:io se "-i
rJgcm ao mesmo 1im que a let eleitoral. 

O nobre ministro, que me i::terro:npc com · 0 sea 
aparte, sabe muito bem que todas :lS liberdades se pre:l
dem e g:n·a.ntem Uti1&S ás outras, :o. lihe~d:tde civil coco 
a liberdade politiC<\ ; mas um:\ cousa é uma. lei oar3. a. 
manutenção da ord~m public~, e entra cousa é a.lêi elei
tor•ll; seus fius Eiio di~·ersos, cotno seas meios, c u:na 
p?d~ r:e.ench<.>r o sea sen: que o da outn sej:\ atti~
gtda. Se1, senhores, que soore a re~orma eleitoral, as~im 
c<:_mo ·~bre out~os a.ssumptcs public~s, o; pensa:nentos 
nao est•~o n_cconcs, ~!!S n<>;:t:l. m~.tern penso que a. ='.i
Ytrgencta. c menos importr,ntc do <p.:e ~c quer aF~
gonr. 

A eomtitniçõo ~em J.uvid:~.est~bel~c~u os dous !!ráos 
de eleiç:to, a elei<;~ô prim,1ria e n s~cnud:~.ria. A ~lei
<;:~ o <lirecta, em mi:tll:\ opinião, não ,-iola 2. COltstituiçã;>, 
altera. apenas o modus operondt, o mct.hodo de eleiçi;o 
qu": ~e acba n!\ constituiçl\o, mas. não nltera os dircitos 
pohttco.; como clla. estabeleceu, e com esta. reserva. dos 
cir~itos politicos püde-se :doptar qualquer fyste::Jll. 
clettoral, sobre o modo uc vot:~r, como o do quocien~ 
como qualquer outro. Niío sei em que isto vá. altera: 
O> direitos eleitoraes do cida.diio. 

O Sn. MI:'iJõTRO DO htPtnt~ dá. um aJ'arte. 

O Sa. T.AQt;ES:-Eu folgo de estar de. accordo co:n 
a opinião do nobre ministro. 

A commis.são especial tinh:t.de formula.r ·pareeer :t.esse 
rcspci.to, c niio podia J\rGp.jr i cam!l1'3i o que não enten
desse conveniente p:~.ra ser adaptado; o seu dever em· 
e:!>aminar a qnest.:'io por todas ~ faces e trazer-nos o 
resulta.d.G dos eeus e~;tudos. · 

O Sn. c ... anoso .DE ME:oo~Es dá. u~ aparte. 

o Slt. TAQC!:S:- Isto e = retor~ S~::tll<ial;io. c 
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de DenblU!l reeultado, OOIJIO net~bUlJI remltado têln 
dado as outras ~ue se tém feito. 

Estou pe~ào q11e neete aoumpto todos qne:t"ein 
uma alt.J~ pro!llllda. do que mste ; apeza.r de di
vergencias tndividnaea não h& divetgencia. a este l'e&
peito DOS pvtidos políticos que se ~ebateiJI no plliz: 
todos eatão eoncotd'es n& convenienci& desta. refonn&. 

Pergunto: será. o partido li'be:ral que virá. reclamar 
eontr& a. refo:rma que ae mer no sentido mais largo 'f 
Será. o eonser;a.dot'f Sem duvida que este não póde 
reclamar, depois do projecto que foi apresentado o a.nno 
pasBado, e a~to pela. oommissão especial. Ser! o par
tido progressista 'f E..'"W declarou peloa orgiioa dos seus 

'* membros mais competentes que aeeitaV& & reforma. 
::.;:§!· Quaes. silo ent:iio as diflieulda.des politicu que póde 

encontrar o proj~to 'r Só se darii.o se h~>u-ves&e um 
partido q_ue se opp~UeSSe á. m~n~ira por que interpreta
mos a let ftmd~Lmental i mu se todo& aceitão esta in· 
telligencia da constitmção, e. a proposta. reforma, se 
ui.Dguem pôde reclamar contra ella .•• 

O Sa. JtrNQUJ:JBA.: -Não se fie nisso. 

O Sa. TAQII"JõS:- 'V. Ex. é mais precavido, mais cau
teloso do que eu1 que estou de boa fé c acredito nas 
declarações que se tem :leito. 

o S'l\. Dllo\:rt-Esn&l>A. 'l'EIXEJJU ai = apatte. 
o Sa. TA(!tnlll:-Da.rei a razio par que não ligo íxn

portallOia a uma reforma de pontos seeundal"i6s; niio 
dou grande valor á. observa.nciA de f6mulas, a que a acta 
seja mais ou menos bem. eseripta; peaso wnbem que 
não buu se dêm á chaiJiad.a minori.a ~gu111as garan
tias ; vejo que é este um ponto a. que se referem qunsi 
sempre os que tratão desta reforma, a aeeeSIIid.ade de dar 
entrad& nesta. casa. á. minoria, pela eleiç.'io dos homens 
politicos que nüo fazem parle do pe.rtldo que se acha 
senhor da situaç.iio. 

Parece-me q11e nio se poder:\. ~~ esse desejo 
com as peq_uenu reformas que S. Ex. indica, com ellas 
o partido que estiver na opposiçã:o se verá nos mesmos 
emb~~oa que actualmente pa.ra mandar a esta camara 
seus representante$. 

:b!as, entendo que não precisamos sbmente de dar 
ga.rantias 8. oppostção1 precisa.roos tltmbem dar garan
tias aos homens do partido senhor da situação, quaes
quer !J:ltl elles sejão. 

Y. Ex. sabe que no estado aetual das couaa.s esta 
canara, que n3o é ví~i~~. e11t:l. á mercê do governo, 
que a fu-l <1W~.ppareeer a seu bel-prazer ; o resultado 
de m~<& ~soluçiio é aemp:re \·ir pa.r:~. a. <:amara unaoi
mid:lde ou gt"!lDde maioria em favor do governo que :1. 
dissolveu ; o deputado mais partid.mo, m:üs dediea.do 
ao partido que eati de oimn1 se não ti\"er as boas gra
ças do go1·erno , difficilmente ter:!. aqui um assento. 
Desta fõrma não é s. opiniÃo nacional que dirige a go
·rerno, é o governo que a substitue. 

E' preciso combinar um. systetn& de IJiedidas proprias 
para que, os que se sentarem nesta camaro. pos8:io di
c:e-r 3-oo; ministros seus amigos :-Voto como entendo, 
porque volt:l:rei para aqtü, embora. \·ós o niio queirais. 

O Sa. C.-:o.xrtiRO DA CliXn:A :-Pro~!> contra seme-
lh.:J.ute douttin:l. ; isso não pn:rec~ dig11o dJ. camarn. 

O SI\. TAQt;Es :-E eu nií.o protesto. 
O Sn. ÁNDa.o.nE FIGI:"IIIRA. d:i um ap,lrte. 
O ~n . -~tE~CAll ARAlliPE :-Se o nobre deputado aeb

se com valor de votar contr:~. o governo, os outros 
tambem tem o mesmo valor. 

O Sn. TAQUES :-Mas estou persuadido que nüo vol
tati a esta casa quem o go..-erno não quizer que ..-olte; 
não digo que os nobres deputados não tenhiio coragem 
de 'I"Otar contr!l. o go..-Cl"no em oeeasião d:J.da. ; porém 
est:l. coragem não é tiio commum ~m circnmstan
cias difficeis1 e bastn. um pequeno nuiJicrt> de frl!.coa 
para mudat o resultado das votaç;;es, quando estas 
~ d.ecidcm J.l<lr poucos '\'oto!. -

Sn. Dcot:~:-EsTJU,DA TEIXEIRA. :-Haja. -..·ista o ele
mento servil. 

O S11. TAQt:ES :-~ão entro n.a analyse e desen....-ol
vimento da reforma. 

Diversos syatemaa exist.lm de votação, como ~n.bcm. 
todos oa nobres deputadolt: tma querem a eleição com 
c.enEo mais testrlcto, ouR-o& queremavotaçlioincolllpleta, 
o~tt9s quct-em o \"Oto ctUnulativo, outroS ~uerem o, 
ay&\em'- dos qllocíentes . deseDvolvido em um projecto 
pelo nobre deputado porS Paulo. 

Portanto, ha muito onde .aseolher pua aa.tillfação das 
aspirações do paiz, que é ter uma. representação em 
que 8(1 reflictão aa dh•ersaa opiniões e eeua ma.t4ea, 
porqne no pai% podem existir não só duaa o~ini~ como 
maia; os nobres deputados sabem gue depoiS de oahlrem 
a.s baneira.s que sepua-viio os antigos partidos, tendem 
estes a variar na liberdade de sell pensamento,formando 
frallfl5es e matizes ; 1·éme>--lo na ln&laterra, em que os 
partidos tém IJiatizes muito vuiados, que ot"a. ae appro
JÕillão, ora se apartão. 

Cada lU!l dos indicado.s 'Y&I:aniUI tem s~ razões e 
devem ser apreciados. • 

O governo decid.a.-11e a preferir um dess~ systema.s, 
o dos ·quocientes ou do votoeumula.tivo e apresellta-lo 
&oatnarll. . 

Eu não sou muito afeiçoado ao projeeto apresentado 
o auno passndo, devo dizê-lo eom fl.'a.llgneza; votarei 
por elle se o goTeruo entender que o dev_e sns!-entar; 
mas não lne tenho gz:aade amor, _porque n11o satisfaz; ss 
necet;sidadea logicas do meu eapmto ; envolve a contra
dicçiio, adaptando dons systemas a.o me~~~no tempo, 
(luaudo penso que dev.mos adoptar sómente Ul?1 deUe~~; 
mas anbiJietto-me ao que entenderem os ma1s expe
rientes ne!te assumpto. 

A~ora, Sr. presidente oceupar-me-hei <h. in11trueeção 
publica, assumpto sem duvida que mereee a especial at
tenção desta camara., como do governo. 

O Sa. :MtNISTllO »A M.uu.Nu :-Apoiado. 

O Sa. T.tQOES :-Discrepo em muitos pontos d1l opi
niiio, aliás respeitavel, do honrado ministro do imper1c. 

Tntarei das diversas ordens do ensino, quet pti
mario quer aE:cundatio, e dU'ei slgutllll. ~US& sobre o 
ensino espec:it~.l que Be di em alguns esta.belecÍlllentoa, 
<lOmo seja o dos xneniuos cegos, e n:.. escola central; que 
nlio faz parte do •ratema. de inatrucçã'l gera.l, como 
devia. fazer. 

S. Ex. mostra. os melhores desejos sem. du-vida. de 
promover a mstruot;ão publica entre nós ; mas, ligando 
esta materia á outra de ·que acabo de tratar, parece
me que uma das medidas que mais oom·inha. a.dllptl!.l: 
na reforllla eleitoral, com o fim, não só de s&tisft~Zer a 
necessidade da. expressão do voto eoasciencioso, eomo 
de provoc:t.r a deí.t!lSolvimento da. ins1nlc~o no paiz, 
era. detetmin:tr que ninguem votaSIIe sem saber ler e 
~serever. • 

Senhores, isto não é opinião minha, é opinião de um 
dos mais :J.Utorisaào• pensa.dores destilo época., o Sr. 
Stuart liiill, e diz rJie que se :1. Franç.-t, em lugar do 
suffrngio universal, que deu os estrondosos plelii~citos 
que ~ão conhecidos, th·esse esta.be!ecido que não pu
desse ~·otar quem não EOt\be~~e ler e escre-..·er, n França 
não teria chc;n.dG ao ponto de degTadaylio n. que ulttma-
:mente cheg<at. . 

O Sn. :\fl!'õlsTno Do I:~~.l'&ttto dá. um upa.rte. 

O Sn. TAQ!iES:- O nobre mi:listro retl.ectot q\le :1 

oonstitui<;-.ão põe emba:r.a<;>os a. est3. disposiç:ío ; ma.s a 
constituição não p6dc querer o impossível; ella diz que 
todo o B=ileiro que chegar a. certa. id:~-de etive-r eerta 
renda poderá ,·ot&r; m:!> nii.o podia estabelecez·4ue 
votasse aqttell~ 9ue nii.o pó:le exp:r1mir o &eu voto, por 
que ba. imp<>>sibl'iade m::ttcri.al em votar com con
~ciencia quem nü.o sabe ler nem e~crever. 

Por conseguinte, esta disposivi:io não é excluída. pelas 
deterlllinaçúes constitudon;Jes. 

Nüo pódc ,·ot:,r quem n;;o fOUber ler nem escre,·or, 
pela mesma. r:11.iio }lOr <lue não pôde votar o alienado, 
o surdo-mudo, etc. 

O Sa. ALE~CAll AnA&tPE :-Quem não sabe ler nem 
escrever não tem consciencia do que vota. 

O Sa. TAQ\;Es :-De certo, peàe a :llgnem para escre
ver o se1\ ...-oro, e não pbde -...erifioar se escre\·êrii.o ê 
nome em QUem desejava. votar. 

Portanto· ha impossibUid:~dc material de votar quem 
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nií.o ia.be ler nem e~crever !. e não acredito que ee viole 
a corutituiçào com UIIl& <lispoeição neste sentido que 
não estabelece privilegio em favor de nenhuma cÍasse, 
deixa. o direito amplo para. todos que wuberem ler e ll$CN
ver; quem não estiver neste caso que aprexub e vote; 
niio h3. injUIItiça, tanto o ri()O como o pobre, uma 'Vez 
que saiba. ler e escrever, vota; se não souberem ler nem 
escreYer deixão de votar; lllltret&nto é uma disposição 
de grande alcance. (Apoiados.) 

A instrucção primaria. vai-se desenvolvend.o em nosso 
paiz, e é de crer qua com oa a.uxilios que o governo lhe 
presta. chegue a nm estado de prosperidade satisfato
rio, e então não hn.verá. queixas de grandes exclu!Ões . 
por este motivo. · 

S. Ex. apresentou como primeira causa. de atrazo da 
i:lstrucção prima.ria. a. falta. de frequencia n:1s escolas, 
e entende que o meio de dar-lhe desenvolvimento é es
ta.belecer o ensino obriga.torio. 

Discordo da opinião de S. Ex.; e peço licenç:l para 
fazer alguma.a observações a esse respeito. 

O Sa.. CA.J.NEIB.o nA CUl'iDA : -E' douttina. muito se
gura. 

O Sa. TAQUES :-Não é tão segura. usim. 
O Sa • .A:-;DJU.DE FxGUEJR.\ : -Tem em seu favor opi

niões notaYeia. 
O Sa. TA.Qt:ES : - Em muito poucos pa.izes se tem 

realizado semelhante reforma, e&ta é a. verdade. 
O ensino obrigatorio e incompativel com a nossa 

fórma de governo, contrario á. inde_eendencia e autori
dade de cliefe de familia. de um pSJ.z liVTe; ella sub
stitue o d.U-eito do pai pela. tutela do Estano, sujeita. a 
família a uma investigação incompatível com os nos~os 
CO!itumes, com a.s nossas idéas e :fórma. de governo, 
porque é necessario estabelecer uma spdicancia. para 
saber quem educa seus filhos, quem ()S manda á. esco
h publica ou particular, e isto é ruuito vexatorio e 
inquisitorial, impt~ssivel mesmo em uma. população ex
pa;r,;a.. 

Não é esta opinião nova ; ella é sustentada por um 
homem que estudou particularmente este assumpto na 
I:~glaterra e Irlan<ht, e esereveu o que julgou a b~ da. 
reforma do ensino na. Belgica, o Sr. Reyntieil\5. 

O Sa. }{INJSTI\O DO lMPEI\10 : - A Belgica ncaba de 
adaptar o ensino obrigatorio, e os libenes são os pri
meiros que os aceitão. 

O Sa. TAQUEs: -Não contesto que se tenha adopta.do 
o ensino obrigatorio em alguns paizes; mas digo que 
não é o mais proprio para os pa.izes em que existe per
feita liberdade ; é aàoptavel naquelles em que existe o 
espirito de obediencia, de grande respeito aos rell:Ula
me:J.tos, em que ha os habitos de sujeição á autoridade, 
ãe cumprimento do que a. lei prescreve, como na Prussia. 

O Sn. ALE:-<CA.a ARARJPE : - Devemos adquirir es&es 
b.h!tos. 

O Sn. TAQL~s :-·Mas não os temos, e as leis devem 
~er iei t:l.s de accordo com os hnbitos e costumes dos 
po,·os. 

O ensino obrigatorio é disposição muito an:iga dos 
nossos regulamentos de instrucçiio publica, m:~s nunca. 
se executou, por impra.ticavel nas circumstancins exis
tentes, como diz S. Ex., e essas citcumst:l.:lcias não têm 
mudado. 

o Sn. MINISTRO DO l:uPER!O :-Tambem nua digo que 
se ndopte senão depois das pro,·idencias que forem 
julgadas neeessarias. 

O 5n.. TAQUES: -As pessoas que se occupão mais 
P.articularmente deste assumpto o reconhecem, e o 
1llustrado inspector dos estudos da côrte, por exem
plo, expoz o anno passado, e ainda este anno, valiosas 
co:::sider~çües, que mostrã.o os embaraços que, em nos
&a~; c:rcumstancia.s, encontra a. realização do ensino 
obrigatorio. 

O Sa. CAR:>.~rao nA C'CXBA.: -0 nobre deputado está 
em contra.dicção com o desejo de que votem sómente 
os que souberem ler e escrever. 

O Sa. TAQt:ES: - Oecupado com questões difficcis, 
como os nobres deputados sabem, de moJo '!Ue hen-

tem e seiTiço :eublico deteve-me f"óra. de ~a até alta 
noite, não admU"a que commetta al~ma. falta, porêm 
dessa centradieção não receie o nobre deputado. -

lia outros meios para CODJ~egUir o mesmo :fim. A In
glattrra não adaptou ainda o ensino obrigatorio. salvo 
por e!lllaio. Os Estados-Unidos, paiz tiío sdia.nt:Jdo, e 
onde a instrucção primaria. tem chegado a um gr:í.o a 
que não attingio em nenhum outro, achando-se neste 
ponto superior até á. Allem:lnha e a Inglaterra, não têm 
ainda o ensino obrigatorio. 

E note-se que nesl!l!s paizes, mais adiantados, ba 
meios para promover a. irequencia das aulas, ha. as so
ciedades e i!eital! religiosas que tra:zem pMa as ·escolas 
grande numero de alumnos : na. .Allemanba o protes
tantismo, na Pmosia à igreja. eva.ngelica, na. Inglater
ra a. anglicana., o clero catl:íolico, nos Estados-Unidos, 
os metbodistas e outros; todos á. porfia promovem a 
frequencia das escol:u;;, per~uadem ás miiis de família 
a obrigação que têm de ma.ndsr s-etts lilbos aprender a 
ler, convencendo-as de que este é o seu de ... er e qne 
commettem um grande peccado não procedendo as
sim ; tratão \ambem de crea.r e abrir eEcolas., em que 
ensinão os seus sacerdotes e p:1stores, ou pessoas de
votadas de suas seitas. 

E' por isso que naquelles paizes a instrucc;ií.o prima
ria acha-se tão adiAntada. como está. 

Entre nós aconttce o contrario : o clero inteiramente 
não se descuida. dos interesses e que;tões sociaes. Os 
nobres deputados que me fazem a honra. de ou""i.r 
proximo nesta occasião. e que siio versados em rudas 
as letras, sabem como são interessantes, por este lado, 
muitos discursos dos eccle~iasticos inglezes e nmerica
nos ; elles. se occup::io de toda!! as questões sociaes e 
moraes, da. ordem na família, da desigualdade social, 
da necessidade de respeito ás leis, e da obediencia 
aos poderes .publicos, das vantagens do trabalho e da 
economia, e até de fontes importantes de economia 
politic:~., como se vê das citações desses discursos, feitas 
por economistas. 

Entre nós, porém, o clero niio se occnps. <-om estes 
assumptos ; entrega-se todo :í. mística e a. diecus~úes 
theologica.s. Eu entendo que uma. d3s cousas que de
via. merecer a. mais séria attenção do nosso c1ero era 
a instrucç:io da mocidade. 

Desnedl':ldo-8c deste mundo o Sah·ador, •·esumio em 
dons -artigos os seus preceitos :1os apo~tolos e dis
cípulos: « Ide por todas as gentes, disse Elle, en~ina.n
do-as e bapt!zaudo-as. " Assim a administra.çilo dos 
sacramentos e o cnsbo constituem os primeiros deveres 
do clero. 

Fiquem de parte as questões metaphy>icas, as ,ub
tileza.s theologicas, os e:-:emplos d:t historin antiga 
que o povo não comprehende, quando convim tor
nar a religião mais ngrndavel ao povo, Ii~ando-o no5 
verdadeiros interesses deste mundo, que no; preparão 
tamberr: par:~. o out•·o. 

Depois de menino•, que frequentem n< escol:l.s, S. E:-:. 
preciga, naturalmente, de bons mestr~s. A este n~ e i to 
deeejaria que S. Ex. me d~sse uma 11equena. e><p;ic:cção. 
Ell estava. persu:~.dido que nesta. cürte a.bundavuo opti
mos professores primo.:-ios : :to menos de alguns s~i qut: 
têm dado prov:J.s cab:~.es de instrucção e talento ~u;,e
riores ao :::ecessario pa•-a. regerem escohs primarias. 

O Sa. !I!;~JSTtl.O DO !l!Pttl.IO :-Nem eu o contertci. 
O 511. TAQU>:s:-You dizer a Y. Ex. o ponto a qu.; 

me dirijo. Pe~o a sua attenc;ão para um topico <!o rda
torio do digno infpector interino da. inst:rucç:io publica 
da. cõ~e; I'essoa de cujas habilitações Ía<;>o mui altú 
conce1to. 

Diz elle t. pag. 15 do seu relatorio: 
« A este pessoal não faltão habilitações para o cnm

wim~to de $eus de,·eres, e pela maior parte me pa· 
recem merecedores de todos os elogios. » 

Entretanto S. Ex. o Sr. ministro do imperio diz jus
t:lmente o contra.rio do que acabo de ler, t>xprimm•lo-•e 
nPstes termos: « E' geralmente reconhecido que o ~·i cio 
radical do e::~sino pr1mario entre nós está. na insuffi
cienci.a. das habilita~ües theoricas e praticas da maior 
parte dos professores. » 

Parece-me haver contr-.1dicção perfeita. entre o jui:z:o 
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que :Mrm:t o Sr. inspcctor gcr2.l interino d:J. in5trucção 
publica n respéito dos proíeEsores qac poseuimos e o 
juiz.o que delles fónna o Sr. ministro do imp<:rio: um 
considera h<1bllitad.:> a m:.ior parte desses pro!essare5, 
o outro a cou&idera inhabilitada. 

O Sn. J'IJ:SQUEil\A. :-In habilitada, qunnto :1.0s me
tbodos novos. 

O SI\. T..\Qt:Es:- S. Ex. nen1uma distiocção faz, 
mas explie:tr:l. ? tc:l pe::e'!mento; niio. qu-:rendo acre
ditar no que lfno, IJCÇo a. S. Ex. 11. éxphcaçao de;;t:.: con
tradicção, que noto entre o Eeu rela.torio e o do Sr. ins
pector ger:.x.l dos estudos. • 

A cnrrcir ~ do profes~or:.do não é entre nvs desejada, 
e sem razão, na. miuha opiQiiio ; p;i:O<J.l<C, Eé a vida. do 
:profeosor e um JiOitCO monotona, CUéia. de fu.stio, 
t:~rr.bcm tem a ,·a.utagem da indepenclc:~cia de <;ue e_lle 
goza. t.I:l.s convem, ern todo o caso, tor~Ur f:'t:l. c::.rrc1ra. 
mai' attrncth·:l c d~~cjada. 

Uma d:.s llCCCo~idades do cmino, s~. pre,;icl.<mtc. é a. 
sc;vera. m~pec•;iio ou fiscali~:w:\o, U.ella d;:penue tudo; 
porque, se :t ''ida do professor não tem grz:n<les att:ro.cti
,.os, é cl:t1'0 que torn~1-se prcci>o muito z<>lo e dedic::ção 
para '·ant·1p;eus no ~erviço. 

Ha. muit'J teiUpo qu~ a iospecc;ii0 J.os e:t~C:os se 
acba eotregu.., a. uma interinidade. 

Ora, V. Ex. Sttbe que a interi:liJ.:J.dc oppüe-se ao 
dcscm·oh·imcnto de um •vstema, :\ perse·;e:-.l:l<;:t, ã. 
firmt!Z:.. c energia indispcÕsavcis no chefe <!e uma. 
tepartl';)'lo tiio delicada como e~ta. 

Diz-se que a..> cou~as estiio ainda em peiore• circu:ns
tancias, que o digno impector interi•o deixou o ,;en·!ço 
a seu cargo .. 

O Sa. !III:oiiSTliO llo hm:tno:- Pe<lio i!.emiss::io. 

O Sn. TJo.Q1JES:- Jusea:mentc; est:í substitui:lo por 
um membro d& ciir<!ctoria do comelho de instrucção 
publica ; o mai• antigo dos que nilo ~ão profe<s:Jres cu 
directores de et-ta.belecimento> de educ:;.,;ão acb::-s~ ba 
mais de 15 ài:!s exercendo a impecç::ío <!os Estudos, 
contr!l a d:sposiçãQ do art. 10 do r'!gimento, q':e não 
permittc interinidade; di!Eta orde :::~ s.:niio p c-r 15 dias. 

Ora, não acredito que a corte esteja tãn ba!da <ie 
homens bnbilitados }Iara a inspec~i'i.o dos .estudos, que 
o governo não encontre um homem p:~ra. 1nspect~r dos 
e~tadcs etfecti•os. nem ao mcno• pa.ra o interino. 

E' ponto inexplica.vel esta. i:11terinidade a s_ue ~e acha 
e:r;tTegne a. in~tcucção public:: da. cõrte. 

Peço 1ice!'l~a so nobre ministro para \·o!~:u- ~. o::t:t:J. 
questão, qll~ se pr~nde no ensino t:rirn ~trio, e <! '.:c ~\·e:n n 
ser a divi.iío das escolas em do::s aráos. • 

Sou t::mbem partidario da. id<!:L dos <!ou~ f:rios co 
<msino primaio; porém de\·o diz.;r qu~ !!:o ·.-: a:nd:t 
e;se >y>t~ma el:ccutado em provinci::. ne::h,:ma <lo ~:::
pcrio : em l'crnambuc:> cxi>tio, co:no o nobre ::::::is::ro 
s!.be, e;;ta institu!<;ã.o dcs dot\3 g7~os, n1!1s :1:1 ~c:: ~e p&üe 

~~~~~~~la0 d~~~~::i~eq~t~~~~~o~.~~·~r:~~:~!s e1~~~cr~t =:~à~~ 
pende de muito zelo da p:trte nos prcfe~eorcs. 

~r!~ :~~~~r~~~J.~!~:~t~~;~J.~~li~:~~~~~~~~1;f~~~~~ 
resru~Ctt\~o !:eguL.tntento t:!!11 SHl•) l~tra n:cr:;:. :~:o ~:r:...! 
d:l. gra:Jdcs e~pennç:as ce s:a cxecuç.~0 . 

_o\ i:Js trucç!lo, Sr. nresid.c:n ~e .. rC"i t:e:- ~e!n c2:;.~: : :2c:. :a:~
lH!m .!!Uas condições "'ma.teriaes; nf~o L:l.H:l a c::!<~cidüdc 
do p~ofcssor, nece~sit:l ta.mbe:n de c~o!l , liYr~ ; , ·::-ib!io
theca., etc. 

O governo tem promo\·ido r.a cür~e a. t-.:::C.r. ,-~: o C.e 
diversas casas p3ra e~colas J:l~imarius : ll.t.! c~:O:o pc-:::o 
applaudo este pensamento; l::J!ls parece-m~ c;::e EP. tem 
e:xagcrado de um modo extranrdinario esta necessi<lsde. 
(Apoia.do• ) O Sr. ministro <.!o imperio diz-no~ zpenas 
que uma destns ca.sa.s é feita por con~a. co :Sstado, 
:mas não nos informou do plano do. obr:!, co ru custo, 
segundo o orçamento, re & obra ,_; f~i~ :p::>::- :-.·~::JÍ:ÚE
tn.~, por arrematação ou por contrato., ir.C:epe::ce~te
=nente desta.; nada. n?s declare. wbre U'fO, c:c::::o Co::<
Yinha, e portanto fallare.i sem Úlformações e:.;z~:as, e 
s6 pelo que posso colligir. 

Niio possa comprehender, senhores,. co=o !e e5tlio 

wen'.io tü.o mnzestosos edilic1os p:tra esc:llas de me.;; 
ninos. 

O Ss.. Mt:<lSTno 1)0 b!PEJUO:-E nada. são eom o que 
se f:!Ze:u e::1 pequen:~s cidades em octtros p:úzes. 

o· Sn. TAQtEs: - Não se põde compaar a nossa ri
quez::. com. nde Ko•a.-York úu o•ttra cidade. Tomo em 
comider:~~:o <> cn~to de uma. deata:1 easas, para mostrar 
n razão do meu assombro ante o. deapez& que ae catá 
faze:~rl? com casas pa.r:!. escolas primarias da. cõrte; o 
edificio qull !e está construindo na. Gloria é or<;a.do co 
mais de 300:UOO$, segundo diz~m . . 

P:t~>ei pQr l:í., ha pouco> di>~s, como curio;o de \'e:r 
o que se fe~:::l., e vi que trabalba'\"a. em larga. esealn. o 
e>conro em ~~ande cantaria, parecendo-me que se quer 
fazer um:L ob=a monumental que perpetue a lem'brant;a 
do >eu auto::. 

:,Ioet:-3-ndo a necessidade a consttucçií.o de um er.i
ficio de~ti:::aào .ao imtituto dos cegos, declars o illus
trudo com:ui~s:JJ"io do governo encarregado õ.a in,pecção 
do t;t"b(·l~cim<:nto, que com 60 a 80:000S se po<:ia. 
construir l<;n euificio muito COD\'Cniente para este fi.:::1. 

Ora. ~e o cdificio n~ccss:l.rio a um estabelecime~:o 
como ' este, que é um collcgio, é orçado em 60 a 
SO:OOOS, niio comprehendo como uma escola de cria:l
Ç!tS !:.:1 de i:r.:oortAr em tres ou quatro >"e.l:e& esta. qua~
tia ! Prete.::.(:~-se. par<?ce, construir um edificio co::J. 
rort~<h:.s pri :aoro;:~s, de :ilto.s releYoa, etc., cercade ele 
jardin~. obra IJI!e nos d<! exemplo do desen,·oh·ime:::.:o 
dns Lella8-:J.rtés em Rorr.a e .Athcnas (R,sadas c aparta.) 

S. E~:., cae é r~present:l.nte da província. de Pe~
namQtiC:), · E::be <l_Ue a noS!;:\ acadetr.ia juridica, hoje 
não em Olicch, mas no Recife, não tem cn$:J. propria, 
occup:l. ur.1a cio;:~. ruugada, >elha., :l.rruinada, que já. 
:loi incendiada.. 

O S:t. C.<n.noso ll'& ME.:SEZE.S:- Faça-se u:n edificio. 
O Ss.. T-'Qm:s:- X:lo sómente f:J.llo ni6to pelo i::te

resse qtte me inspirii.o estas cousas, como pelo a:r:::.or 
oue cousag:o :l. antiga. academia. em que eu e Y. Ex:., 
Sr. vice-prcsid~nte, 'fomos educados, 

Quando tive 3. honra de admioistrnr a província ce 
Pern;;muu<:o, o honrado ministro do imperio d:tque:J.e 
:empo e::igio o pl:mo paro. construcç5.o ae lli:l edificio 
nropr:o pur:l academia. jurídica. de Pernt<rnbuco, eu ll:.'ol 
=:naudei, organis:vlo por uma pesson bastante habilitaC.a. 
A des~2za eo!tl tcda.s ruo obrn.s necessarias, ú:tnto pa;a 
a :l.calemi:l. propr!amentc, como para o collegio c:.s 
:l.rtes e repatt1~iJes accesfo~ias, íoi otçnda, nuo melem
õ:ro bem, porém creio que ~:m meno~ de 400:000SOOO. 

Julguu~se :~ d~sp~.zll. dcmusiadnm~nte avlllt:>;<la.1 n:-C.a 
Fe f~z. nem este proJecto, nem outro que o suoso.:ul!>·e 
:!oi n1optado, e !l. academia continúa no mem:o estai:o 
~a. cidade do I::.cC:~' ' ' peior do que se ncb:t"n em O!inC.,,. 

Port.:mto, c.un::.;l· os nossos estabelecimentos s-::p:::
r:ores não têm c:tEa con"enien!e, como se gnstão ::ios 
~ dinheiro em cAsas para m~nioos na cvrte~ ~ó se o 
~o,·erno <l~·po,it:t ~~nê.es .:~pernnças e!tl que, Attrc.hi
âos :pel!l. curio>i<ladc tlos cdificio~, os meninos :freque:: 
~e:n a.; escola..; melhor do que :1gora. (n:.,adas e aparte~.) 

O collcgio Pedro II softhu o a.nno !JRsoado um:l. 
::don:na illlpcrt:.nte no pla:1o e nns materias dos est;:
tlos; .o antigo re;;nl:!mento pccc:n·a muito pe!:l. m:::ti
nlicidade c ámul:!meidade úos estudos; o novo llla~? 
de efotudos C<-m o seu progmmmu di:ninuio c;~e uêiei:.é> 
e cortou alg'.:.ma cou.a. os seus incon,·enientes, di::li
:lUindo o :mmcro d!l.s auhs. 

Julgo que o governo f~z bem; porém entenc!o q-r:e 
·:om alg>1ma. cxperienci:J. mais S. Ex. podia ir um p0u~o 
adiante . 

.Applau~o que os rnmos ~rincipncs d:J. bí$t~rianatur::: 
seliio eusmsdos no colle11:10 Pedro U; porem en~enç;.o 
que n:í.o é preciso irem tão longe, como v:i.o. N'4o •ci 
,,ue pro'<'eito póde tirar um ;~htm!lo C.aquelle collegb 
(!.., estudo de ;::eologia, estudo difficil, que neces,:~ 
conhecimento ua.s mathematicn.s . d .t mecbanica, ~ 
::.cvd:rodinamica, etc. Póde o professor deleitar-~e com a. 
:.;:iateria. c fa.lta.r-lbc o tempo neces~tio p3.t:J. outra., Cis
ciplinas, ou não dar impatt.l.ncia. a. 11DI. estudo ~u~::-
5::ial, e no!gligencia-lo tanto o profe&&or como o disci
ro:lJo, o que ncontece :frequentemente. Kiio é raro 
~offrercm as lições m:1is importante& inten-upções por 
i.:.lta ou. a.usencia dos. profeesores •. 
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Assim, póde'-se eorta:r do pl~no cl:c~tes ·estucl:oll a. 
geologia. · e a. min:etalogia., que ~;e estudão alli l!l!'!n· pro
-ç-eito, ~ depois t;a.mbem se p6de dimi_nuir alguma. eol?-sa. 
no ensmo classtco; no ensmo do latim p&te-se p~scm
d.ir das linguas f:!ll:l.daa no antigo Lacio; creio que po
d~mos :contenm-nc.s com · a de 'Virgilio ·e Horacio. 

O estudo da. astronomia. não precisa de ser levado 
ao ponto indicado no programma. ltfas se hs algum 
excesso naqnelles estudos, devo nota.: defi.cie=ci.#. em 
outros . pontos. . 
~6s temos uma .gra.nd~ tendencia para. os estudos 

tbeoricos. De~eendentes ou Í.lllitadores dos Gregos, pre
domina em nós o gosto pela. theori:~ ; mas os estudos 
praticos não são muito J?TOprios da raça lati!la; os es
tudos praticos são, a pa!X.io da raçn teutonica. 

Ora, V. Ex. repare que no programma do ensino do 
collegio Pedro li ee falla. no estuclo da. astronomia ; 
entretàn'l:o diz o iuspector . dos estudos qtte !altão para 
o estudo d:a g'eogra.pbia globos e mappo.-mundi, quanto 
ma.is outro!l bstrumento9, como um planetario, que 
não custa muito. Co11ecc;ões zoologicas ta.mbem alli niio 
existem, nem hervnrios, nem apparelbos pat'll. os gabi
netes e estudo das .aciencia&n:ttnnes. Não ha.excursiies 
botanicils, que não seriiio difficeis pnra. os alumnos do 
i:lwrnato, nem mesmo para os do externato. Ex:tendo 
que o prirgtamma ·é 'bom n.s parte tl:eoric_,, ptiré:n a 
pratica 'nio foi a:mttdida. 

·Q.o.a:uto i astrônomi& 11ão·sei a razão por que ·se não 
hão de admitti.r no anno algumas li<;ues pratica!> pela. 
obser;aç~ do céo; não é isto di!Reíl, ::liio é preciso ter 
grandes tn:ttrumentos, nem tele'Sc(lpios · para que os 
ãlumnos pela cdntemplaç.1ío do firmim:u!nto :5quem co
nhecendo ss maravil'bas que o Cr~aÜOJ' derra.mt>u no 
.esp:iço. 

Ne~ta: 'parte 'parece~me que o priig"ra:=ma do• ·cor.egio 
Pedro Il é completo qUanto á. theoria, porém, -com o 
e::1sino ptii:'~mente dos li.,-ros, um a!umno appro ::ado 
J!le.nàmen'te e~ astronomia. póde nfio conhecer ::::o c8• 
Or.on, o cruze1ro, nem o centauro. 

J>~rece~me que, admittindo-se :z::o C<•Hegio a g:rm· 
r.;J.;tlca que ~oncorre pode•osament~ '(l:t.ra a saude e para 
o d.eseuvoh-1mento de certas qualtdndes. como a co
r33em, o habito de nrrosbr ns diíll.~-::.itl::~cles e certa. 
s,;gaci•l:.lde, tmnbem se d!!.,ia estabelecer uma escola 
C.e nn.ta~':io. E>te cx\lrcicio é o maia t:til e h'<".:ienico, 
deRe_:woh~ as forças :nuscul::.rcs e :forti5.ca :ls" f~cçücs 
re5.?~ntonas. 

Vesculp~~me o nobre ministro cntmr ne~tes pornle
::ore8 ; a iuéa da -creac;ão · de uma. univcr;;id:!de me 
pa!eee tem as boas graças do gove1·no. 

?o-rJm, penso, que não temos nccessid~e de dar maior 
<iescn:rolvimento a c~rtos estudos ::.cade:nico>. 

_t,.s rrofissões .litter:uins n:<o estão no mesmo caso que 
s; p!:"Ofi@sõeo industriaes. . 

ü n14mero dos que se dedicão á nrofssiio das letras 
de,-e ser limitado; o trabalho appliti:ldo ao deserri'D!vi
~'!':l'to da Tiq,ueza do paiz p6de cre~e<:r indefinidamente. 
):':Co ha nunca. supembuuda.uci:. de productos; mas 
<iua:nto :í;s profi~sões litterarias, ellr.s •k.-cm :;aardar 
l;Q:l. ·ccrt:l. hnrmonia com outms, segunc!.o as ~ecessida
<i~s e circumstancias do paiz, ali:i.s ~:t:\'e;;j. perigo de 
gr..ve n-nnstorno. . 

~ós nüo temos nem f~t:l. de medicos, ::Je::~ de l~gist.%. 
:"e ~a falUJ. de me:iicos em alguma h caiidade, é por

C.."e a:,i clles não siio recompensados devidamente, ou 
p.;:a. t.oucn. riqueza do lugar, ou 11orqt<.e os docnt~s não 
t3m o habito de recorrer á. medtcina. O mesmo se dá 
co~ rel:!.<fão aos advogado•. No interior ec resolYem as 
q\:·~stúes sem o seu· au:Ulio. 

Po:-~:l.nto, entendo que não te<::o~ r.cc~ssi<l.ade de taes 
f:;cuLl:!de~, tanto maia que a crea<r~o d:~. uni ... ersidade 
tem serios iocom·enieittes. 

Y1rios .Paizes o tem gentido; em ~:li~ de "nma parte 
se t;:n fechado as universidades por necessidade da 
criem .publ!ea.. 

Existe ont:'e nós uma escola. centr:-:1, ma!. ~s:e csta
be!ecimento·faz pa.rte da admi::listraç!i.o da guerra, 
como se os militares fossem os n.11icos que tivessem 
:r.~e§ida.de de estud:lr asmathematicas e scie:::ciu na
tc:-a~s, · q_uando o engenheiro e o ::.anUI. precis:io apenas 
ter os conhecimentos de astro::.on:i:t i:o:lis!'~L~a.Yeis á. 
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-geodesia, á bydrographia e aos ea.lculos de longitude, mas 
não ee dedicao á ec1eneia. especulativa. Dabhe:n t::llvez 
a pouca importancia que se tem dado ~o nosso obser-
va.torio. • 

Não proporei que o governo monte o nosso ·obserV&
torio a par do de Cambridge, nos Estados-Unidos, ou 
de Pulta.wa, na Rnssía.; ·mas, se o nobre ministro do 
imperio tomasse a seu cargo este est:t.belecimento; que 
nada tem de militar, poderia. dar-lhe out!";> desenvol
mento. 

A e.~cola central faz parte do ensin:o genl e neste 
ponto folgo de me achar de accordo com o honrado 
presidente do conselho, no seu relatorio . :~p!.'eSentado a. 
est:l. C&i'a, como ministro da gu~rra, no qual pede a 
separação daquelln. escola. 

Agora S. Ex. me permittirá. que, deixando o mais 
que me podia. occorrer, me occnpe de outro e::stabeleci
mento ligado á. instrucc;ão publica. 

Chamo n. attenção de !:i. Ex. para o -Estado mieerri
mo do instituto dos meninos cegos em razão de falta 
de cond!ções con \'enientes da casa em que se achll. o 
estabelecimento. 

E' doloroso ler a narrnç:.'io feita pelo director e pelo 
medico da.quelle eotabelccimento: os doentes na:o têm 
enfermaria, .silo tratados em um pequeno ·cubículo; uma. 
das salas em que funcciouão as aulas foi cocheira rul
tes de pertencer ao· estabelccimen1o ; os medioos dizem 
que não é poesivcl conscrr:l.l' os alumnos naquella casa. 
e~ opposição a todo• os. preceitos da hygiene, pois 
n"o tem lugar para recre1o; e os · alumnos bzem al
guns exercícios 'em um lugar que fica pro,.imo a uma. 
valia abundante de miasmas. 

Se o governo quer ter um estabelecimento digno da. 
noss!l. civilisaçüo, é .p :·eciso collcca-lo em outro lugar . 

Aindu peço perd:<.o a .S. Ex. por occn?nr-:z:nc deste es
tabelecimento e chamar sua att~nção p:.m um topico 
do rebtorio do illustre director. 

Não desconhet;:o os talentos e illttstraçüo do actual 
director do in&tituto; porém o seu rel11.torio me parece 
de ttlta. incG!!Veniencia, que x:tio permittia. a S. E :r. o 
Sr. ministro à.;; imperio aceita-lo. 

V. Ex. t~abe a in>"ortancin que tem a ideologia, da 
qua.l jj~ia. Napoleão 'r ti:;e ~iío .crão os :1l~iudo~ porém 
os tdeolõgos que o tinliuo ·-.. ernbado d!' tnron? .. 

-<\.ctualmeJl!.e todos rccl'lnhcc~n. o pengo das 1dea~ ex· 
trava..,.:m~es qu~ .alli fo:-:i.o su1tentact>o:-: ~ gove::-no C~?:n
munal de P:-dz n:1da inY•lDtou em m~ten.:: de doutrm~, 
~~o achou c'1sinad:~ pelos ~cl!s philompho,.· e pubi.!.
Cls,as. 

Foi Pro~dhon qu(;m ensinou que Der.s e":1. um ll1:!J, 
e a propriedn.d~ um roubo. · 
Forü~ ~s 8ocia1ista~, os_ e:om:nunist:ls e outrM que 

pervertCi'~O em Fra:Jça. :ts uleas <lo povo, eaúr.:"~:·ito q11c 
todos os 1mpuleos·da natureza são bon·,, que o muzcr é 
a :tossa primeira lei. Nascida:! do materialis::lo essa> 
d<!utr!nas destruir~o a _b:lse da moral, c:led.,;;o :1s pai
xues vulgares, e ae muos dadas com o cosmo:.whtismo 
e espirito de indeptnde:Icia. que ee tem desei~volviuo. 
p~oj.uzirüo o gove~no cornmunal de P:niz, e;n que f~ 
·nrao toda• as atroetda.des,cntrc~e como . foi a. u ·.-,1 blindo 
de homf:ns perdidos que em seu aelirio dcsccnhcc<!r<i.u 
Deus, a. pa.tria, a is.milia e a propriedsc!e. 

D'entre estas escolas, ha uma. co:ll:ecida com o ti- · 
tnlo de positiva, cujo ouculo e cbée foi u:n homem 
de t:tle:1to superior, .Augu&to Comte, muito np1eciado 
pelos c:.oltores das scie:~ci3s mathcmatic3.S, :ls qu::es .: 
dedicado o dircctor do iustututo dos meninos c~gos. 

Elles niio querem saber da ra::iío das cou~u ~. não Í!!
da.gão as c.Ausa.s, observão os :factc~, :1-prcclfto- n'o:;; e 
p:escindem d: investigar o porque. Assim t>:LO se elc
,·ao :.o conhectmento do ab;oiuto: limitiio->e ::o e<:•!!tin
gente. As conscq,uencias desta. tloutrina •Üo claras. Si'w 
e;onhecidas as fU.,s idéas extra.vag:llltcs a res;;eito ua 
hberdade <ia. mulher e bondade de tudo o que faz ,, 
natureza. 

--\.dmiro-mc de que o nobre ministro :los :tpres.•n~~s;~. 
~:.t reflexão e com elogio, o relatorio do <iirectol' ,; ,_, 
l:tStltc.tc. etn que estas doutrin:l.s são su:-tentad~s cal~
rosa:nente. Parecia-me que elle , nã::> de,.ia deC~:Hler. 
pro:no'<'cra .aceitD.çZio ào seu systema naquel!e est:•uc:~.:. 
cimento, c sim observsr a..s inst:-ucc~ücs do r1obre mi~!:~. 
tro, que é o dircctor n1prc:rno <1:-. ::l!stn:cç·ão p'.l';;Ecc., ,: 
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. quem deve dir)gir: a sna ,~a~c,ha, e n~o receber !(di
recção que lhe queiri/,oimpôr., 
. v .. Ex. :vai ver o que diz .aquelle director no seu re~ 
lãtor10: · · , 
. .«Que,este plano·;. que -sc ;péde círcu:rriscre'<"er actual
mente em pouco· mais dos :limites 'de nossa instrucção 
.prim,aria: e_. como u~~- ex.tensão della, seja .para () povo 
u~a. eFpecle de relig1ao, -contendo ·oomo dogmas de ·fé 
acientifica o maior numero .possível de princípios theo
ricos reduzidos a preceitos de immediatas· applicações 
g.éraes á vida ·pratic•, e por a~sim dizer usnaeo e do-
nJeStiCas.: · ,. , 
. -<cQue se tenha em vista ' fazer desappareeer essas ma
x4n.as e . crenças funestas . que : circulão ·na ·sociedade 
da11do a medida dó seu estado ·de ignorancia ·,: eeses 
contodaritastiCós, eseas praticas supersticiosas ·que;·tão 
eni :h~rmonia com· as naturaes . tendencias do homem 
para o mysterio e o maravilhoso, exaltãó-lhe a imagi
nação, enfraquecendo-lhe o .espírito; ·o· coraçlio .e ó' ca
l'acter, e creando pusillanimes de um: moral doe~tió, que 
.se .resentirá -por toda a. vida dos funestos effeitos do 
·mal enraizado desde a infancia. · · ., 
· « E quantas dessas superstições não se insp.irão em 

falsas crenças religiosas, e são. por isso mesmo um -ve,
neno moral sem antídoto possível depois de inoculado 'f 

«Refiro-me a um plano deinstrlléção que seja!emfim 
mais consentaneo com os elevad<1s fins que se · procurão 
obter. · 

"Felizmente . as sciencias positivas, pelos rapido~ pro
.gressos qne têm feito e· vão fazendo, :vão triumphando 
~da ve_z m~ie. da pernic~o~a influencia dos ~etaphy
s!cos e 1mpnmmdo á act1v1dade de nosso esp1rito um 
i'ulilv ·mais feliz, uma marcha mais segura e proveitosa. 
. «A nova philosophia positiva, guiada pelo pru<iente 
.conselho fornecido pelo exame attehtà da histeria do 

·--desenvolvimento do espírito humano em suas diversas 
manifestações,' abandonou como estereis e vãs as inves
-~iga·ções_ ' d? :que ·se:ohanJa ·~ cau.sas, ·sejão primas, sejã.o 
finaes; hm1tando-se a considerar todos .os phenomenos 
-como s.t\jeitos a leis invari:weis, cuja descoberta precisa, 
e_ a ~~a _reducção ao -menor -nuí;nero possiyti; deve ser 
o obJeCtlvo de n0ssos esforçgs 1ntellectuaes. ' · 
• '« ~m -~e~uil!-o, estu'dal: pela · observação e pela· expe · 

~e.nc1a, .prmmpae~ fontes de :nossos conhecimentos po
sltlvos; todas •as mrcumstanctas ·que apresentão em sua 
marcha os diversos . phenomenos que cont~mplamos; 
procurar. o encadeamento · de todos esses phenomerios 
pelas relações naturaes de tempo, de successão e de se
_melhança; determinar as leis effectivas que regem taes 
p~eno~enos ~ f;>zer des~as leis o_ maior numero de ap
pbcaçoes nte1s a humarndade; e1s o prudente conselho 
que nos dá a nova e sã philo1ophia. 

,~'~< 0s sentidos, contra to~as as theorias dos pretendidos 
phtlosophos, contra as mais ou menos bem combinadas 
. objecç_ões es_cohsticas; hão de exe~cer sempre uma in
:ll_uenma capJta~ sobre o· desenvolvimento da intelligen1 
ma humana, hao de ser sempre os meios . pelos. quaes a 
llossa alma se abastece do maior numero de nosiõesfun
dainentaes. 

« Debalde esfory~o-se ospsycltologos a explicar os phe
nomeno.s do espmto. Nada absolutamente de serio e 
pos_iti vo têm conclui_clo a~é hoje; nem uma só lei por 
ma1s elementar tem s1do :i'lgorosamente estabelecida ·por 
elles. " 

Aqui est:í a ·doutrina da escola: o positivismo é o 
Rticismo mathematicó, que, como diz um distincto pro- , 
fes~or, d:sterra Deos para a ordem das hypotheses in
u_tels ; na o quer . sa~er do absoluto, das causas prima
nas do.s ·fins, da somedade e d~ homem, do seu destino, 
nada d1sto: o chefe da escola d1sse que a palavra direito 
deve ser riscada d& lingua_gem da mora~ e di!. política, 
como a palavra causa d" lmguagem philosophica . . 

_Acre,dJ to que S Ex. n5:o quer triumpho desta dou~ 
tnna, e ~eve chamar. a outras tendencias a direcção do 
estabelecimento a que me tenho referido. 
· Peyo a S .. Ex. que, l_eia <:oin,mais vagar, desculpe
me. ~1zer-lhe l~to, s.e qmz~r mte1rar-se do que é escola 
p_os1t1va, a. obrmha de Caro, professor da Sarbonna, in
titulad:l;_: Estu~os _moraes so~re o ltm>po presel,lle, 

Eu nao . deseJO _que semelhantes doutrinas carrão entre 
:nós, sejão favorecidas pelo governo. Os resultados das 

· ~oJ.ltt~~ sub_ver~·w~s.: : d~;~I)J'~<l . ~o i~fiiÍl~ve!s · ellas 
. P~Ç>dqz,ll'~ :. o~ dehr~qs ,, ~!I:.:Pom1Jl~'. a qual túdo qu~ 
.1\lBse; e ~e!)retou 1\chou ~p~mado 1 n9.sJ~vro~, ~J,té aquell~ 
d~~laraçap de que os macacos erão , os nossos irrecnSll-
ve'.s antepaesaqos. , , 1 ., , 

O Sa. CARDOso DE ·MENE:IEs.:~A .escbla da. communa 
nfio, tem filiação ahrum'a. : " · ·' · . ' • . . 

. ' O ·.sa. TAQUEs,:_.~~ a. exage~áÇã<;> da ~h~o;l~. de • 
. DarWJn com a sut> sene dos seres, que se desenvolvem , 
,Pelas ~o~çae pin:sticas da natJ]reza desdé. o polypo a fé 
o homem, que . .e_, o rel!late d~sta geração ·11rogr~8s!;ya. 
Outros naturalista~ forao mais longe, e prm(\ipiárão,a 
_su,a- ~cola . da ,ves!Cula e do atomo. Não ·,devem estàs 
dontçm'as ter ? fa~or do go_v~rno, p}'jllcipalmenté d~ 
parte de hlll etdadao de sentimentos orthodoxos como 
o Sr. ?,tinj~t~o do imperio. :trote S. _Ei.,qúe () deos da 
escola pos1t~va é . a huma:n1dade . ém sua evolução no 
,te~po. A_ hnguagem do r~la~.rio a. que ·Il1e refiro está 
, de ,acc?rdo com ·as , seus ,ppncipios, , . 

, . UMA V o~~~. E' o pa.ntheismo, recommendando a 
escola pos1t1va .. ·. , .. ,. . ·, , · , , . 

·o sa·. 'ALENCAR AaAl\IPE dá tph a.pa~te. ~ . . 
, O ,S~. ' T~Q~Es ,:._qs ·. co~ceitos ·: d~s~' ~s~~la, sã~ ' b~m 
.conhec1dos. ·Senhores, peço, perdão,á camara ·por ter 
ab_usad? por tant~ teil!-po da sn~atten~o. !Não;apo_iàdps.) 
Nao. se1 se podere1·1Ua1s 11lgu_ma consR dizer; que~ia pedir 
a S. ~x. que protegesse .ma1s . um p<;>uco os· nossos e·sta
belemmentos auxiliares d~ instrucção,: por exemplo, o 
museu, que chegou a estaao deploravel como se vê do 
bello trabalho, do Sr. Dr. Ladislau Nett~. O museu é 1im 
estabelecimento _indis_pensavel á instrucção, e deve estar 
sob a_ mesma dnecçao qne esta. A faculdade medica ' 
necessita de ter o seu horto botanico., O Sr. Dr. Caminhoá 
oppositor da escola de medicina· desta côrte moço dis: 
tincto por_ seus t~lentos e illustração, occupou- se com 
esia cre;;ça?, porem teve de abandonar a .. re_\l;lizaçiio dos 
s~us des1gn~os, porqu~ o governo declarou. que não oon
v:nha C?ntmuar-se nes~e trabalho, pm·que essa ·escola 
nao podta ficar ·onde se aoha. ·· · · . "'"' · · · . 

. ·A bibliotheca publica está deficiente de livros mesnio 
mal colldcada. · · · · • •· .'. ... · 

. S. Ex_; deye animar'as publicaçõe~ náCionaes. E' ve;~ 
~o~hoso que ilos: fal~em · as ob1'as 'elemeritarea para o 
ensmo, ·e ·as ' sc1enctas naturaes sejão·ensinadas em 
n;oESÓS . estabele<;imentos por 'compendios escriptOB em 
h;ngua estranha, pelo que o. estudante tem 'de'.vencer a 
d1J1Jculdade da traducção dos termos tei:íhnicos desco
nhecendo a · t'erminologia ·. portuo-ueza · e em 'l~gar de 
exemplos de producções que lhe sã6 familiares tem 

. outros tirados de objectos· que elle não conhece. ' 
O estud.o entre nós é· difficil, · por falta de livros, e 

~lto .Preço d?s .ünport~dos. O anno passado propuz a 
1sençao· dos ~l.l'ei~oa de Importação a que. estão sujeitos . 
A emenda nao fo1 adaptada, mas pretendo reproduzi-la. 
Es~ima:ei que ella tenha o favor do governo. Isto 
ammana certamente a muitos moços a escreverem, e 
mau.darem publicar suas obras na Europa. 

E1s, Sr. presidente, o que tinha a dizer; .a camara 
desculpe-me ter occuparl.o até esta hora a sua attenção, 
e mal. (N«o apoiados.) 

Tenho concluído. (Muito bem; •muito bem.) 

A discussão fca adiada 'pela hora. 

ESTR,\DA DE FE.IlRO D. PEDRO II. 

O Sa. 1• SEcaETARio, obtendo a palavra pela ordem, 
procede á leitura da seguinte redacção : 

" A asaembléa geral decreta.' : · 
« Art. 1.• E' aberto ao gilverno um credito de 

20,000:000~ para completar a 4• secçã.o da eetrada de 
ferro D. Pedro II, e prolongar a meSma estrada até 
á Lagôa-Dourada, na província de Miúas-Geraes. 

«Art. 2.• O gove_rno fica tambem autorlsado para: 
"~ ·1,• · Contratar com as companhias das estr.adas 

.. de ferro do Recue a S. Francisco, da Bahi9..'ao\J"oazejro, 
e de S. Paulo; o 1esgate das mesmas estradas pót ·tituloB 
da ·divida pnbliéa, comtanto que o dispendio arinnal 
com os respectivos juros e amertizaçíio não ·. exceda · a 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:06- Página 1 de 11 

.. . . , :.-": 

SESSAO E~l lO DE JULRO DE 1871. 

import.mcW. Ih gar:tntia concedida a c:1da = d~s di~ 
las eompan!Uas. · 

« ~ 2. o Pl"Olong:u- por secções :tS estradas de ferro 
mencionadas 1io para.grapho antecedente, segundo o 
traço que fõr julgado mais conveniente por estudos a 
•1ue se procederá, desde jã, podendo despender a.nuu~l
mente em C!lda uma dellaa a. q_llll.ntia. de tres mU contos 
de réis. 

a§ 3.• :\!andar v~fiea.r e completar os estudos fei
:os de uma. linha ferrei!._ que ligue os pontos na.vega
veis do alto ao baixo S. Francisco ; e mandar es
:ud:u- o !.fstema. completo de vi:lção e le-vantar :1. c:~.r
:a. itineruia do lmperio, a.ppliC:l.lldo pa.ra. este fim no 
primeiro a.nno até a quanti:l. de 200:0006000. 

«Art. 3 • O governo fica autorisado a. deduzir do 
producto do emprestimo eontrahido ultim::Lmcnte em 
L?ndrcs a so=a. de 20,000:000$, para as dcspezas 
de que trata o ::~rt. 1•, e a faaer qllll.csqucr opcru~ões 
olc credito para as despezas de que trata o a.rt. 2•, quan
ol.o sejão insufficiente11 os fundos consignados nas leis 
•lo orçamento. 
• "~- 4. ° Ficiio revogadAs fUI disposições em con
.rano. 

cSal:l. das eomx,~t:-e.!!, em 8 de Julho de 18il.
José Calmon.. -A. Coelho Rodrig~~&. » 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ás cinco 
horas e um quarto da t::Lrde. 

Sessão em 10 de .Julho. 

PllJi:SIDENCU. DO Sl\. CO))."l>E DE BA.El.'E:!I"DY. 

SU:!l!I!Al\10.-Ea:pediente.-Pretenç<lo de L. X. da Veiga e 
do bacharel B. D. Pmto.-,lJatricula de estudanles. 
-Estrada de ferro D. Pedro li .Appro.-açao. -
Ordem do dill..-Elemento seroil. DiJcurMs dos Sn. 
Ferreira Vianna, presidente do conselho, J. de .-ilcncar 
e Teixeira Junior. 

i1.o meio-lia, icim a chamada, e achando-se presentes 
;s Srs. Conde deBacpcndy, Portella, Par:wl:los, Gnim:~.
:-:ies, Luiz Carios, l3arão da Laguna, F erreir::L da Veiga, 
-loatluim Pedro, Allg~lo do Am:u-a.l, Vicente de Figuei
redo, João :\!endes, Casado, Barros Cobra, Gomes de 
C'aJõtro, Teixeira Junior, Ferreira Yinnna, l\fonteiro de 
Castro, E'·angelifta Lobato, Candido da Rocha, Bar-Jo 
d:1. Yill:l. da Barra, Sallcs, Camillo Barreto, Siqueira 
~[cn<ics, Bahia, Coelho Roolrigues, Ferreira de .-\guiar, 
3:t:l<1eira de i\Icllo, Alencar Ar:tripe. Gama C~rqueira, 
C::rJoso de ::.Ienezes, Diogo Velho, Pinto Bmga, I-lera
dito Gcaça, Araujo Góes, Theodoro da Sil-ç-a, Pinto de 
C:unpos, :llanocl Clemcntino, Pereira da Silt·a, Joa
' iUÍlll ue Mendonça, Aza.mbuja, José Calmon, Le:mdro 
:'-faciel, Junqueira, Gonça'lves dn Silvn, Candido :1:\Iurta, 
Pereira Franco, ~imües Lopes, Lima e Sih·a, Gomes 
ca. Silva, Henriques, Pinheiro, Bittencou~~:t, Souza Reis, 
Galvão, Jeronymo Penido, Corrêa., Ped~neiras, Mello 
:'.loraes, Barão de Araçagy, Jansen do Pa~o, Paulino de 
Souz:~., Floriano de Godoy, B:u·ão de Anàjatuba, Fer
J"ei:ra La~e, F. Beli~o.rio, Fiel de Carvalho, Mello Rego, 
.~ntonio .t'rado, Fausto de Aguiar, Menezes Prado, Per
<hgiío Malb.eiro, Leonel de Alencar, Araujo Lima, So
br:~.l Pinto, !IIoreira da Rocha, Barão de .Anadia, .Af
:o::lso de Carvalho, Dionysio l\tartins, Corr~a de Oli
-.-eira e Capanema, :~bre-se a sessão. 

Comp!l.recem depois de aberta a sessiio es Srs. Cru2 
:>!achado, Raposo da. Cumara, Pinto Lima, Carneiro da 
Cunb_~, Duarte ~e Aze-ç-edo, Andrade Figueira, Taques, 
~o=n~es, D1~ da R~cba., J. de Alencar, R'ldrigo 
~uva, Fontes, P1nto 11Iore1ra, Duque-Estrada Teixeira, 
.-\nguste de Olh·eira, :Mello :Mattos, Paula Tc!edo, 
Diogo de Vasconcellos e Costa. Pinto. 

F:Utão com participação os Srs. Pinto .Pessoa, • .l.u
re!la.no de Carvalho, Assis Rocha, .Aug:-.1sto Cll:aves, 
Borges Monteiro, Ca.ndido Torres, Cicezo Dantas, Fer
:::!andes Vieira, Nebias1 Rosa e Silva. Nunes ; e sem ella 
os Srs. Almeid:1 Pereua, Benjamim, Ca:nillo Figuei
Ie<lo, Canedo, Le:tl de !IIenezes e !IIoraes Sih·a. 

To::uo m 

U-se e appron.-se o.a.etadn a.n~en~. 
O Sa. 1• SEtuTÀilJO .!.;l. conta. do sCb'Uinte 

EXPEDlE!(TE. 

Um oflicio do ministerio do imperio, enviando ~ cõ
pi" do decreto pelo qual foi concedida uma. pensão ao 
alferes reformado do exercito João Zeferino de Holl;J.n..-
da Cavalcanti. -A quem fez :1 requisiçií.o. · 

Outro do mesmo mini~terio, solicitando a. remessa. 
de todos os documentos que existirem nesta eamara. so
bre a necessidade da creaçúo dos collegios eleitor&es 
propostos pelas resoluções inicia.das na mesma eamara. 
- Sa.tisfa.l'a-:sc o pedido. 

Dow; do 1• secretario do ~ena.do, participando que o 
mesmo &en:~.do adoptol4, e vai dirigir á sa.ncção im~rial, 
as resoluções que npproviio :18 pensões concedidas a 
D. lphigenia. Jeaquina de Souza e .1\!ello, & D. Maria 
Thcresa. dos Reie, e outras.- Inteirada. 

Um requerimento de Loureni(O Xavier da. V ei~, pe
dindo ser nomeado para o lug:ar de officia.l da Eeenta
ri:t desta c:unara.- A' comllllSsli.o de policia.. 

Outro do depositaria publico de Nitherohy, repre
sentando contra. a legislaçií.o· antiga. e moderna. regUla
dora dos depositos publicos. -A' commissio de justi
ça. civil. 

rnETESÇÀO DE L. X. D.\ VElG,\ E DO DACDAl\EL D. J>. l'l:'ITO. 

I.ê-sc, c nC::L :tdi:l.Õo por p~dir a pal&Yr:t o Sr. Coelho 
Rodrigues, o seguinte ptlreCer: 

" A commiss:io de policia examinou os requerimen
tos em que Lourenço XaYicr da. Vei~ e o bacharel 
Bonvcntnra. Delfim Pinto pedem: o 1°, !er proYido 
no lugar de olficiol d& liecretaria. da ca.m:u-a dos Srs. 
deputados, Y:l.g'O pel& dispensa. concedida. ao Dr. Fran
cisco de Asiis d:1 Silva. Ferreira ; e o 2o1 ser eleYado ;i 
categoria. de official dn mesma secretarUJ.. 

•< O bacharel Bo:tventura Delfim Pinto e:s.erce j:i. o 
tmb:llhoso cargo de ajudante do archivista e bibliothe
cario. Attendendo :í.justiçade sua )?retenção e aos bons 
sen·iços que o mesmo :funccionano tem prestado no 
exercício de~se lugu, li de pa.recer a. com.missão que 
~ej;io os seu~ vencimentos c cathcgorio. igu:tlados :~.os dos 
demais of!ieiacs. 

« Pa.ra prcencilcr a. vaga que a.caba. de d::ir-se pro
põe i;;ualmente a commissão o cidadão Lourenço Xo.vier 
da. \ ei~, attendcndo ~ habilitações que nelle con
cor~m. 

" Paço d:l. cama.ra, em 10 de Julho de 1871;-cond~ 
d~ B<t<'Jlmdy, prcsidentc.-Joaquim Pires Machado Por
tella, 1• secretario.-!. M. da Silva Paranhos, 2•secre
t.1rio.-JI. l'. Guimaraes, 4• secretario servindo de 3.•
Dion~·sio Gonçalt·c~ Martins, 4• secretario interino. » 

:11.\. TlllCULA DE ESTVDA!I!TES. 

Lo:m-~c, julgão-se objecto de dclibernç.:to, c vão :l. im
J•rimh- p:~.ra entrar na orden.l dos trabalhos, os projectos 
o.:om que concluem os segumtes pareceres: 

,, Luiz Pinto de S:.L, :~.lumnó do ~· anno da escol:J. de 
ma:·i:1l1n2 pede par::L fazer exame do I• :1nno, depois de 
:tJlpro\-ado no exame que lhe falta. d:1 cadeir:~. de pby
'Jca do '2• anno. 

" O supplic::Lnte nllcga. c proYa com um attestado que 
Je,;Jc FeYerciro Ee acb::L hauilitado parn presmr o exa
me QUe lhe falta da eadeir::L de P.hysi~a. do '2• anno, c 
<;ue ;l.eixou de o fazer porque a 1sto se oppunhn o e.'>-
~i octo regulamento. 

" A commis~o de instrucç:io publica, attendendo :l 
m;e o supplicante desde Fcvereu-o já. se achava h:l.
illi~ p&l:A pre~ta.r e:s.nmc que lhe f:llt::L d:1 cadeira ~e 
pbyhie& Cio '2• anno, e que portanto niio tem de <llitrahlr 
•~m ella o tempo ncees~ario p:u-a. o estudo d:!.smaterias 
do 3• a.nno, o:lercce :í. camarn dos Srs. deputados o se
gui!: te prole<:.to: 

« _-\. assemblé& geral resolve: 
" Ar:. Lo Fica o gowrso autorisado pan. m!\lld:lr 

ll 
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fazer exame do 3• anno da escola de marinha ao 
a.hunno Luiz Pinto de Sá, depois de approvado no 
exame que lhe falta. da cadeira de physica do 2• anno. 

<<" Art. 2.• Revogão-se &S· disposições em contrario. 
« Sala. das comm~ões, 10 de Julho de 1871.

:BariJ.o da Yilla da /JaN'a.-Ferreira de Aguiar. » 

« V.iriato. Antonio .. da Silva. Rubião, alumno do 
2• anno da escola-de marinha, pede para fazer exame 
do 3• a.nno, depois de appro>ado no exmne q11e lhe 
falta da 1" cadeira do 2• anno. 

« O 11upplica.nte allega e provn com wn attestado 
que desde Fevereiro se achava. habilitado para pre11tar 
o exame que lhe falta da ta. cadeir:l. do 28 anno, e que 
deixou de o fazer porque a isso se oppunha o extincto 
:regulamento. 

" A commissão de instruc~o publica, attendendo a 
que o supplicante desde Fevereiro já se achava babili
t:ldo para prestar o exame que lhe falta da 1" cadeira 
do 2• anno, e que portanto não tem de distrahir com 
ella o tempo necessario para o estudo das materias do 
3• anno, offerece á c:una.ra dos Srs. deputados o se
guinte projecto: 

« A asaembléa. geral resolve : 
"Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandar 

:fazer exame do 3• anno da escola de marinha o alumno 
''iriato Antonio da Silva Rubião, depois de approvado 
no ex:une que lhe falta da 1 .. cadeira do 2• anno. 

«Art. 2.• Revogao-se as disposições em contrario. 
«Sala das commissões, 10 de Julho de 1871.-B. da 

l"il/Ck da IJarra.-FerreirG de .Ag11iar » 

ESTII..I.DA DE FERRO D. l'EDRO II. 

Entra· em· discussão, e ,; a.pprovada sem debate, a re
dacçiio sobre o emprestimo destinado ao prolongamento 
das linhas da estrada de ferro D. Pedro li. 

O Sn. PREsJDESTE declara que vai-se officiar.ao gover
no, afim de saber-se o dia, hora e lugar em que S . .A.. 
Imperial a Regente se digna receber a deputação desta 
cama.ra que tem de apresentar á mesma. au,"llstasenhora 
o decreto da. assembléa geral abrindo um credito de 
20,000:0008 para o prolongamento da estrada de ferro 
D. Pedro li; e nomêa. para. a mesma deputação os 
Srs. Cruz Machado, F. Belisario, Affonso de Car,·alho, 
Manoel Clementino, Barão de Anadia, Floriano de 
Godoy c Monteiro de Castro. 

O Sn. P AULI:SO DE SouZA, depois de algumas obser
'\"açi:ies, manda :í. mesa uma representa~·ão de varios 
fazendeiros e proprietarios de Cabo-Frio, sobre o ele
mento servil. 

O SR. PRESIDENTE :-A repreaentsção fica sobre :t 
mesa para ser tomada em consideração na. discussão 
da proposta a. que se refere. 

O SR. RoDmGo SILVA (pela. ordem) :-Sr. presidente, 
pedi a pala·n·a para mandar :í. mesa uma representaç:io 
da eamara mumcipal de Jundiahy, na minha provincia, 
contra. a rroposta. do governo sobre o elemento serril. 

O Sn. PnESIDE:STE :-A representação fica igualmente 
~obre a mesa para. ser tomada em consideração na dis
cussão da proposta a que se refere. 

PRIMEIRA PA.RTE Da ORDDI DO DL\. 

ELE:UE:STO SEllVIL. 

Entra em 2• discussão a proposta do governo sobre 
o elemento · &ervil. 

O Sn. Lu1z CARLOS (pela ordem): -Sr. 10residente, 
havja. confeccionado algumas emendas para por meio 
della.s fundamentar o meu voto ácerca da proposta do 
go>erno que se vai discutir. Julgv conveniente dar co
nhecimento della:~1 para. serem apreciadas segundo o 
merecerem, e por lS&O peço a V. Ex. licen<;a -par.\ as 
mandar á. mesa, afim de que sejão tomadas em consi
deração opportunamente. 

O S.11. PRESIDE:~<'TE : - Em occruião opportm::1 serüo 
lidas e submeUidas ao apoiam~nto as emendas do nobre 
C.eputado. 

o Sr. Ferreira Vianna. pronuncia um 
discurso que se acha no Appeniice. 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e entracj;Jn discw;são, 
e seguinte requerimento : · 

« Que seja. preferido para a. disc1111Sio o projecto ·da 
commissão esP".cial. da ca.mara dos. Srs. deputados :i.cer
ca do elemento serTil, apresenkio na sessão de 1870. 

« Sala das sessões, 10 de Julho de 1871. - FerreirrL 
v.anna-." 

O Sr. ·Visconde do Rio-Branco (presi
dente do comelho; m011imento geral de attençllo) :-Sr. pre
sidente, pensei que me fosse hoje dada a honra. de assistir 
ao debate do importante projecto·posto na-ordem do dia· 
desta augusta ca.mara; com sor.l'reza, porém, ouvindo ao 
illustre deputado pelo municip1o neutro, reconheci que, 
em -..·ez de adiantarmos neste grave e urgente negocio, 
tinbamos retrocedido ao voto de graças, já discutido e 
votado por esta camara. 

As declinatorias, que eu creio nascerem· de impulsos 
sinceros da parte de SS. Exs., estão revelando aos 
olhos de todos que o projecto do governo encerra uma 
verdade, verd:~ode tão lumin9sa, verdade que tem ca
lado tanto no espirito publico, que os illustres deputa
dos nMI querem affronta-la de frente, aceitando o de
bate no seu verdadeiro terreno. (J!uilo8 apoiados.) 

No voto de graças appareceu uma emenda para con
demnar a proposta sem discussão ; agora surge uma 
questão de preferencia! Mas como nos é apresentada esta 
questão de preíerencia, Sr. presidente'! .'\.caso os illus- . 
tres deputados aceitão as idéa.s do projecto que prefe
rem discutir'! 

Não ; elles o havião manifestado antes, disse-o ha 
pouco o nobre deputado pelo municipio·neutro. Não se 
trata de apreciar o merito relativo desses dons projectos, 
declarou-o o orador a quem respondo; a questiio é pu
ramente politica! Elle a capitulou nas prerogativas 
parlamentares; mas todos comprehende~ que os illus
tres deputados o que querem, o que unicamente dese
jão, é conhecer se têm aqui uma maioria com a qual 
possão rejeitar a proposta sem discU$são alguma, 
sujeitando o ministerio a uma derrota sem plen& de
fesa. (Apoiados.) 

Senhores! por amor desses grandes interesses que de
fendeis, em nome dessa prudencia. que ~o sabiamente 
nos aconselhastes, eu vos peço que :~bandoneis esses 
meios indirectos (muitos apoiados), esses adiamentos· 
sem fim ! Vamos á discussão da. reforma, discutamo-la 
com toda a calma, >ejamos de que lado está. a razão, 
-..·ejnmos quem bem comprehende os interesses presente;. 
e futuros do Brazil, sob o ponto de vista da emanci
pação, se vós dissidentes, se nós outros que defendemos 
aquella medida, tão razoavel e tãQ cautelosa ! ( Apoia-
dos.) · 

A que veio essa passagem da histeria politica d:;: 
França, Sr. presidente'! Quem já. contestou que esta 
camara tem o direito de iniciativa.'! Ao nobre 
deputado pelo municipio neutro é que ineum
bia apresentar .. os argumentos d'onde se de~·ia de
duzir que a iniciativa. que cabe ao poder executivo pela. 
constituição do Imperio está· revogada na pre&ente 
questão. {Apoiades.} 

Disso não se encarregou o illustre orador; S. Ex. só 
ponderou-nos as >antagens da iniciativa parlamentar, 
mas creio 9-ue não nos contesta nem póde contes
tar que a miciativa do ;poder executivo em no•sa. 
fórma de governo é l?rinc1pio essenci&l e salutar, que 
nunca. foi desconhec1do nem por liberaes nem por 
conser>adores. 

Senhores, ba dias os illnstre3 deputados · dissidentes 
diziiio que aberrJ.vamos dos dogmas· da crença conser
vadora; se isso é >erda.de, é prec1so reconhecer tambem 
que nesta questão SS. Exa. estão avançando. muito 
além das raias do partido liberal, que nunca :ttoz em 
duvida nem estranhou o uso de semelhante dire1to. 

Ahi estão os exemplos da. naçiio mais affeitaao sys
tema representativo, a.hi estão os factos llarlamenta.res 
da. Inglaterra, Sr. presidente. Quando alh se co:>-testot:, 
em questões desta n~tureza, em l!uestões essencialmen
te goYe..-na.ment:les e :~dministrativas, que o executh·~ 
temasse a iniciath·a '! Pelo contrario, quando a.inieiati
...-a. pa.rl?.me:~tar na.quelle paiz se adianta ao governo; e 
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o go"Ve:rr.o, pro"Voe:~.d.o por ella, ~de qu~ee espere ~a 
sua solução, a8 c:unaras se· retr.l.hem;dã.o-ee por ·.satis
feitas e·agu~ a. 'proposta. du gQVerno. 

Entre ·nós,·porém,' porque o govemo estuda. uma 
'luestlio '\-ital, questão de alta. monta, e auxiliando-se 
com as luzes da camara e com a autoridade de 
-pes!Oa&· eom~tentes, que tinhão feito elucubrações so
bre a. m:ttena., ~tpresenta. o seu tr:lbalho e sujeita-o 
i discussão da·eamara, os· nobres deputados •;êm logo 
uma. offensa ás prerogatiYas parlamentares. 

Acaso a existencia. de qualquer projecto a.prezentado 
~r um· membro do parlamento p.:~:lerá. ncabar com a. 
micintiva do poder executivo 'r Qus.ntos projectos n~ 
existem nesta cru:nara. que · têm sido postos de lado e 
substituídos por novas iniciativas da mesma origem ou 
do gtn·erno 'r Se temes tantos precedentes, para. que 
estas queswes de preferencia, de melindre, de compe
kncia, se niio p:ua consumir tempo precioso ! 

Nas proprias republicas, Sr. preaidente, respeita-se a. 
iniciativa. do governo, e elle muitas vezes usa desse 
direito .••• 

Ul!l S&. DErl:i"r.IJJo:- No mesmo Ci.SO~ 
O Sa. YtsCONDII 'DO Rto-BUANCO (presidente do con

•elho) : - Já. me referi aos exemplos da. Inglaterra, em 
que a. iniciativa. individual ou parlamentar abstcm.-se 
desde que o executiYo se compromette a apresentar 
uma lõO!uc;io da.s queswes que se procura re~olver. 

Já. mostrei que existe, mesmo nos annaes desta. ca
man., ms.is de um el'emplo de &erem aband.on:ulos pro
jectos de iniciativa. parlamentar para se attcnder de 
preferencia. aos de iniciativa do governo, e \-ice-ver~a.. 

A questão, peis, não póde ser estabelecid:t no terre
no em <J.Ue a. collocou o nobre deputado q_ue a.cn.b:t de 
!a.ll!r.r. Se os illustra.des membros da oppos1çiio aceitas
sem. as idéas da commissão especial do anno passado, a. 
'luestão mudaria de face, e eó assim SS. E~s. ferii':o lo
gi.cos e teriiio razão de instar por esse p~ojccto- l\Ias 
não, Sr. presidente, SS. Exs. por emquanto se abstém 
ele todo e qualquer jui.:r.o. e est:i. . patente a todos que 
não a.ceitão nem ns id~a'3 da proposta. do governo, nem 
as idéas do projecto da com=ssiio especial d'J anno 
uassa.do. 
• A questão, portanto, se acaso fosse resolvida no sen
tido em que o illustre deputado deseja que cs:a augusta 
camara a resolva, sem que houvesse conflícto entre as 
•.luas iniciativas, e:n nada menos importaria do que na. 
condemns.ç.iio do exereicio de um direito co!'l~titucional1 
a. iniciativa. do poder executivo. (Apoiados.) 

O illustre deputado foi longe em suas obsen.-açües 
nolitiC!ls- Pintou o Brazil como um pnh: em que o go
~;erno se tem constitnido prcpotente, absorvendo as 
attribuic:ões que competem unicamente :1.0 pnrla:nento. 

Eu ni\o desejo nem devo acompanhar a ::;. Ex. nesta 
sua digrcssiio política, inteiramente estr:l.nba i :n:ttcria. 
.la ordem do dia; m~s nií.o posso deixar de dirigir-lhe 
•tma nergunta, assim como :iquellcs que uio vh·amente 
,, np<lhviio em seus apartes, chegando um illustre de
putado p~h pro\"i:\cia. de ::.linas-Gi:r<'tes, quando o illus
tre orador, a quem me refiro, descrevia :ts phases das 
>1Uestües da i:üciati\·a parlamcnta.r em Franc;a, a i:>.ter
,:Oga-lo ee est:wa !azen•io a historia do Br.:uil ou d3. 
Fran~:l.; tant:t semelhanc;a ncbava entre uma. e outra.. 
i~u perguntarei aos nobres deputados de rpando data. 
•!ssa usnnw;.üo dos direitos da camara pelo poder exe
cutivo'! :Ê' do minísterio actual'! E' do minísteriop:..s
s&do, que apoiastes'!--. Já. se vê que os illustres depu
tados nii.o têm razão, que ~ií.o injustos para com o seu 
proprio partido, que levanwo queixas com as qU:J.es 
!erem a si proprios! 

Ainda o a.nno passado, dnrante o ministerio de 16 de 
. Julho, vimos ma.is de um projecto desta. camara. posto 
•le parte pela iniciativa do governo. 

O Sa. ·P.\CLI:-oo DE SonzA: - Apresentú projcctos 
~omo deput:ldo e nã.o como ministro ..• Não erão pro
?Ostas do go·.-erno. 

O SI\- \!SCO:-o'll'& t>O R1o-Bn.\SCO {prrsiicnte do come
lho):- E que importa., Sr. presidente, que uma refor
ma. ~ejs. apresentada pelos ministros em íórma de pro
;->osta. ou em íórma de projecto '! (;l!ttilo$ <~pci<tdos da 
'llaioria.) 

O Sa. Cauz :MACJLU>O: -Foi um deputado peloRio 
de Janeiro que apresentou a-reforma ~eitoral, não foi 
membro do poder executivo. 

O Sa. EVAl'õ(OU.lSTA LoBA TO: -A questão é que ·se-
jno consultados os interesses public<Js. · 

o Sa. VJSCO!I't>E 1>0 Rlo-:SilASCO r,residmte do eon.te
lho) :-As estrondosas interrupções dos nobres depu
tados são a.caso argumentos que posaão destruir o que 
eu estou dizendo~ ••• {Muitos apoiados da maioria; in
terrupr.ões da minoria.) 

... E' aqui o caso de applicar a.s p:llavras de Thc
mistocles: a. vossa irritaçao é a ·prova de qo.e a. Cl1US3. 
que defendeis é má, de que não tendes l'8.%8o !· (Muitos 
apoiados e r.ilo apoiados.) 

O Sn. Catill l'tfACI'!ADO :-Como v. Ex. vs.i como r.!ío 
querendo attender, por isso fallamos mais alto- V- Ex. 
commetteu uma inexactidão, porque fo! um deputs.do 
do Rio de Janeiro e não um membro do governo. 

(Ha outros apartes.) 
O Sn. VISCO!'I'DE DO Rto-:Sn.u~co (presidente do cometho) :· 

-Peço aos nobres deput.\dos1 e muito cspecialmc:J.te 
ao nobre deputado J>ela provinci::.. de ~finas, vice-l're
.sidente desta. ca.maia, que me consintio enunciar mi
nh;r.s proposições. Depois 'Vejão se t<nho ou niio razão, 
e contestem-me a sea. tempo. E como se trll.t& de rei
vindicar preroga.tivas parlamentares, permitt:io-me o 
dirdto da palavra e a liberdade da. tribuna, que é sem 
duvida. um:t das principaes prerogatiY&S do parlamentel. 
(M~titos apoiados da maioria.) 

Dizia. eu, Sr. presidente, que o projccto apresentado 
por um. ministro membro desta. cru:nara. só dei~a de ser 
proposta na. fórma, mas é· a expressão da iniciativa do 
poder executivo, é o pensamento do ministerio de 
que esse deputado faz parte (Apoiados.) Não se 
Eretenda, p01s, crear mai& essa. ficçiio. (Muito bem.) 
Quando o ministro, como orgão de um gabinete, apre
senta um projecto de lei, pondo de parte outros aates 
iniciados por.membros da mesma cama.ra, esse ministro 
antepõe a iniciativa ministerial á iniciativa parla.m.enta.r. 

O Sa. Cn~:z !lú.ciiADo :-Neste systema a.s formulas 
significão muito. 

O Sn. PAt;u,;o llE Soc:u :-Então Y. Ex. é solidario 
:Jo projecto de reforma. eleitoral apresentado por mim. 

( H,t outros CZ)Iartes.) 
O Sa. VJsco:-onE DO R10-Btuxco (presidente do comelho ): 

-~::io obst:mt~ o meu proposito, responderei a este 
aparte, porque -vejo que os nobres lieput:tdos gostão 
::JlUito destas digress<:íe~ _ 

O nobre deputtt<:lo pelo Rio de J::neiro, meu collegz. 
no gabinete de 16 de Julho, acaba de dizer-me que se 
o nrojecto por elle apresentado, sobre reforma eleitora.!, 
crâ. pensamento do governo, o actua.l ministro d,~ fa
zenda, que então tambem per~encia e esse gabi::ete, 
de,-e ser solidario coin S. Ex. naquelle projecto. 

Sr. presidente, mais de um reparo merece este aparte 
do nobre deputado pelo Rio de Janeiro. 

Em primeiro lugar, noto que S. Ex. parece assir.1 
sustentar a doutrina erronea, sem duvida. alguma. inad
missível, de que um ministro p6dc apTesent:lr um proj ecto 
sobre reíorma eleitorru, sobre questiio politic:t de tanto 
alc:lRcc para a. no~sa. f6rma de governo, procedendo in
dividualmente, n:io exprimindo o pensamento do go
verno. Em segundo lugar, observarei ao nobre depu
tado que seguramente, se eu continuasse nesse minis
teria, quando a. reforma. viesse :i. discussão, havia u•! 
aceita-la ou retirar-me. Mas já. e:~::puz no senado, e 
muito minuciosamente, o que aco:~teceu comigo a 
esse respeito • 

Ach:tndo-me !óra. do paiz qnando se apresentou essa. 
reforma., sobre :t <:JUal não fui ou,·ido, escrevi logo a 
um dos membros do gabinete, manifestando-lhe minhas 
duvidas, e du\'Íd:ls muito sérias, sobre a constituciona
lidade do projecto pelo que toca á eleição directa.; e, 

· como o di;se no ~enado, declarei terminantemente qne 
~e não fosse convencido pelos meus illustree collegas, 
n5.o aceitaria. a responsabilidade dessa medida. Asse
guro ao meu honmdo e:s:-eollega. que eu saberia qual 
o dever que me cumpria de:empenhar em tal conjtt:!C
tura .•. 
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VozEs:_; Muito: bem l 
O Sa. VJscoNilE DO Rio-BRANCO (presidente do' conse

·zho} :-Portanto, o aparte de S. Ex. obrigqu-me· a UlJ.la 
explicação escusada, e não destróe o argümento de pa-
ridade que apresentei. (Apoiados.) • 

O nGbre deputado pelo município· neutro, ~r. p~esl-
. dente, na sua questão de ordem ou preferen01a, fo1 . ao 

pcinto de crear um mysterio, e sobre elle fazer ·graves 
conjecturas, começando por pergunt~r-nos po~que 
ap,resentamos uma proposta, quando havHJ. um ptOJec:o 
já· iniciado nesta ca.mara, e que . não contém ~olurao 
diametralmente opposta á do governo. S. Ex. nao pode 
atinar com os ' 'erdadeitos motivos dease facto, e out1·o 
illustre membro da. cama r a disse em aparte, alto e 
bom som, que os ,motivos não eriio confessaveis I _ 

Deixo passar sem reparo &·aspereza desta express.ao . 
do nobre deputado por Minas; aceito tudo Óomo remrs
são da gra.ilde culpa de ter, .com o~ meus collegas·e C?:U 
homens eminentes deste pa1z, aceitado a respon5abili·-
daâe de iniciar a reforma do estado servil. · 

Os motivos que determinarão a proposta do go:rer_no 
nós já os inanifestámos mais de . uma: vez ; era .d1re!to 
e era tambem dev~r do· poder executJ vo nas Clrcum
stan·cias actuaes. (Muitos apoiados da~maioria.) 

Em o anuo passàdo esta augusta camara pedia ao go
verno que tomasse a ú:üciativa nesta materia, (Muttos 
O/f!Oiados e não apoiados.)· . . 

O Sn. EvANGELISTA LoBA TO :-Foi até muito censu
rado por isso, não ha duvida. 

O Sa . . VIscoNDE DO RIO BRANCO (:presidente do conselho): 
-Quando se trata do projecto do anno passado, os no
bres deputados dizem que é da. iniciativa da .camara, 
e quando refiro-me á interpellação ·que precedeu a no
meação da commissão especial gue elaborou esse. pro
j ecto, os nobres deputados .declmã.o a responsabilidade 
dessa deliberação ! (Apowdos .e nilo apoiados.) 

. Membros illustres desta augusta camara interpellárão 
o governo sobre a ·questão do estado servil, notárã.o a 
·sua abst;enção, e convidárão-o a sahir de!Ia, a iniciar 
suas idéàs. 

O Sa. CauzMAcnADO:- São actos iudividuaes, enfio 
acto da camara. 

VozES:- Essa é boa l 
o' Sa. VISCONDE Do Rm-BaANco (p>·esidenle dá con

selho): -Os·illustres ii:lter;r>ellantesreconhecião que essa 
qi.lestão mais cabia á inic1ativa do exe~utivo do que á · 
iniciativa parlamentar, e foi quando o niinisterio decla
rou que não podia entlí.o manifestar juizo, mas que 
deixava plena liberdade aos seus amigos para que ini
ciassem o que julgassem conveniente a esse respeito, 
qne. a camara, em sua grande . maioria, elegeu umct 
commissão especial para, .estudar a materia e apresen
tar o fructo de seus trabalhos. 

VozEs:- E' exacto. 

O Sa. VISCONDE DO Rro -BI<ANco (l' res-identc ·do conse
lho): - Qual fGi, porém, a idéa que prevaleceu nesse 
debate? Que a iniciativa devia partir do governo! 
(Muitos apoiados e não apoiados.) . 

E .se acaso a iniciativa p:trlamentu tinha tanta força, 
como n0-lo quiz persuadir hoje o nobre deputado pelo 
município neutro, pergunto: por que razão não se deu 
andamento a essa iniciativa; por que raz.ão o projecto 
da illustre commissão especial ficou sopitado, dormindo 
nos archivos desta camara? 

Foi porque todos recanhecião que o govemo não 
podia ser neutro, como om nos aconselha o nobre 
deputado pelo município neutro, em presença ·de uma 
questão que, até certo ponto, é tambem uma questão 
de ordem . publica (muitos apoiados); todos reconhecêrão 
gue o governo estava mais habilitado para propôr a 
solução desta importantíssima questão social. .E por · 
fim, o gabinete de 16 de Julho assim o comprehendeu 
tambem, · quando .perante o senado declarou que no 
intervallo de uma a outra sessão a materia serm 
acuradaTDente · examinada, e o go·vérrio apresentaria o 
resultado de seus estudos. · (Apoiados e ,.cclamações.), 

Pois, ·s·enbores, é esta . promessa do gabinete de 16 
de Julho que o gabinete de 7 de l\far9o veio sa~is
fazer. 

· O Sn. PAULINO DE SouzA :~Nunca feE_.essa promessa, 
appéllo. para o te·stemunho doa me~s ~o~res co!legas desse 
gabinete; V. E~. disse que o II\!Dl~teno havia de apre
sentar a súa opinião, não que ,hana de trazer uma pro-
posta. · · . · ·' ·. · . . 

O Sn. DIOGO VELHO:- O ministerio de 16 de Julho 
tomou o compromisso de· apresentar· nesta_ se~sã.o uma 
solução sobre a mate ria. (!!uito. bsm, e apo>ados.) · 

UnrA Voz:-0 Sr. c~nselheiro Diogo VelhG tambem 
·fazia parte desse gabinete. . · · . 

O Sa. VISCONDE DQ RIO~BaANco(imsil~ente do conselho): 
-'O ,nobre deputadG pelo Rio d~ J~ueir.o está fazendo 
queptão ·de nomes, .. !Das o negoCio e mm!o grave para 
que possão serilludidosos seus.comprorl'ílssos. Q.uan~o 
o. governo diz que apresentará seu pensamez:to, rmph
citamente se compromette a formula-lo! (llfu1tos apota~ 
dos e não apoiados.) . . 

Sr .. presidente, as palavras que eu então prote.ri co
mo membro do gabinete de .16· de Julho estao Impres
sas nos Annaes do senado; a essas palavras me reporto, 
e a Jeducção gue se tira desse compromisso e': a deixo 
á sabedoria da calhara e ·ao bom senso do pmz. (Mui-
tos apoiados, muito bem.) · 

Unr Sn. DEPUTADo:-Todo o senado entendeu ·assim 
as palavras de V. Ex.; haja vista _os apartes dos _ora
.dores dà opposição liberal applaudmdo a declaraçao do 
governo. . ~ · 

O Sa. VISCONDE DO Rro-BaANco .(p•·esidente docomelho}: 
-0 nobre deputado pelo municipio neutr? entendeu 
que era tambem raziío para a l?r;ferenma ~o pro
jecto do anuo passado a ~xpos1çao de l_l10~JVGS que 
a~ompauhou o p~recer da .ll!ustre · comm1ssao espe
cwl, a quem fo1 commett1do o exame da proposta 
do gover~o. --.. 

· Todos sabem que as camaras; quando. deliberão so
bre os pareceres de suas commissões, não votão sobre:. 
exposição de motivos ; esta corre po~ conta e sob a 
reppensabi!i1iade de seus autores. (Apotados.) ·· . 

Não ha, pois, razão para que o nobre . d~putado ti_re 
dos fundamentos do parecer d~ commrssao espe.msJ 
apprehenspes para não entrarmos com sangue-fno e 
sem receio no exame da proposta e das e;nendaa olfe
recidas pela mesma illustre commissão. 

O Sa. ANDRADE FIGUEJÚ dá um .aparte. 
O Sn. VISCONDE DO Rio-Bn~Nco (l'~""'idente do conselho): 

-Hei de ser exp~ici~o,. não pen:e o nobre .. d~p;tta~o 
que pretendo fugir a mterpellaçao que m~ ~mgto tão 
formalmente o nobre deputado pelo mummp.ro neutro; 
vou considera-la, mas não posso acompanhar o nobre 
deputado na sua soffreguid~o, pe~·mitta-me o· termo .. 
(Apoiados e não apoiados) . . _ 

O que disse, Sx. pres1dente1 a nob1·e comm1ssao es
pecial no seu relato rio que não tenhamoá lido ~os au
toxes. que têm tratada deste assumpto 9 O que disse que 
não tenhamos lido em Cauchin, Broglie, Wallon, .nos 
trabalhos do illustrado ·Sr. Dr. Perdigão Malheu-o? 
( llfuitos apoiados.) 

O Sn. PINTO DE ÜAJU:Pos :-Foi um dos !l1el1S mestres. 
O Sn. VrscoNDE DO Rro-BRANco (1Jrcs1'dcnta do con

selho):- Ha pouco, Sr. presidente, se b.os rcclamuv~ 
pela inieiatiwt parlament2.r; permittão-zr:e os llobres 
deptttados que eu reclame agora para a .lllnstre com
missão especial a liberdade do pensamento. 

(Ha n~uitos apartes.) · J 

Sr. presidente, estes apartes (i-indo-se) me estao 
O"radando muito, porque vejo que as verdades re~d

. q~irem o seu imp~rio, que o systema representatiVO 
vai receber um· grande progresso com estas m':t~ar, 
reclamações. (Risada~.) Os nobres deputados r~clamarao, 
dizendo-noa que offendemos m_na :ererogatlva parl~
mentar; já lhes demos ple~a ~a~J~façao, rendendo a de
vida homenagem a esse prmCJplO: por nos.sa· vez recla
mamos liberdade de pensamento para a Illustre oonl
missã.o especial desta> ca.mam, e os illustres deput&do:; 
reconhecêrão que não podião recusa~la. PorLanto, es-· 
tamos em pleno systema representativo ... 

(lia va.•·ios apal'tes). 
O SR. VIS.COISDE no Rro~BRANcÓ ( p?'esidcnte do co-r-: 
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~elha): -Sr. presidente, não se póde levar a mal que 
·a comniissão especial, depois de tudo <>-que se tem pu
blicado,pela imprensa., depçis das idéas :falns que se 
têm incutido no espírito dos nossos proprietarios agrí
colas, depois dos terrores exagerados e chimericos com 
que se tem procqrado imJ.ledir esta reforma; não se póde 
criminar á illustre comnussão o ter ella levantado esse 
pharolpara mostl'ar I10$ proprietarios agrícolas e a. todos 
os pensadores.deste paiz os perigos das opiniões extre
mas. (.bf«ito bem; apoiados da màiwia.) 

( Ha varias apartes. J · 
Por outro lado . a . illustre commissiio especial não 

podia s.er mais J:rudenú; ~o ,qu'e foi em zelar cs 
verdadeiros e legltunoa direlt!Js da 'lavoura e do com-

' mareio, que com ella se acha entrelaçado. . . 
Aqui estão (mostrando o pareoe1·) as palavras da Illus

tracla commissão especial, . e eu p,eço aos nobrés deputa
dos que em assumpto tfto sério sejamos reciprocamente 
justos uns r;tra co';! o~ outros. . 

Pergunto a consmenma dos . nobres deputados se a 
illustt-ada commissão especial, escrevendo as pala yras 
que vou ler, guiz ou não respeitar os direitos legítimos 
dos proprietanos agrícolas: ( ,Le11~o) .«.Sim, reconheç~mo
« lo bem alto: tem elles (os proprtetanos-de escraves) mte
" resses reaes, extensos, respeitaveis; se dá. ·natureza 
(( os não recebêrão c.omo direito, conferioclh'os á socie
(( da de, que faltaria a outro dever sagrado se· os esbu
" lhasse do que . a lei consíderou, bem ou mal, propri!l
« dade circumscripta, mas propriedade. " 

/H a v~rios aparte; da minoria c t•eclamações da maioria. ) 
« Os fóros do proprietario ·de escravos estribã~~,se, 

« pois, não em direito ·natural, mas em razão pohtrca 
" de ordem publica. Disse-lhe a lei que respeitaria 
« aquella proprie'dade ; nessa fé adquirio ou conservou 
« seus haveres n'uma dada :fórma. Não póde o Estado 
" burlar os cidadã,os, que na s ua pal~vra depositápio 
« ereclito. Fora uma extorsão e um desb.onroso abuso 
" de confiança. " 

(Ha va?'ios apa>Jes Cj'Ue cob·rem a vaz do orador.) 
Nossos lavradores, que porventura assistão a este 

debate , e aquelles que le1·em os nossos discursos, 
dirão, Sr, presidente, .de qu'e lado. está a prudencta, se 
está da parte daquelles que, ouvmdo . es~as pala~ras, 
cujo sentido não póde ser contestado, nuo · se sat!_sfa
zem com ellas e, requerem ·que se leia o que julgãQ 
perigoso, interpre~and~_ o t~xto ~o parecer en; sentido 
opposto {t verdadeua mtelhgenma que lhe da .a ~O'u- ' 
missão ·especial. Os nossos lavradores que refhctao, e 
respondão se, procedendo assim1 os ':!obres , deputados 
si:io os que zelão com prudcncm os mtcresees que fi
gurão ameaçados ! (Muito bem.), . . 

O nobre deputado pelo mun~·ClPIO neutro :l'al~ou n~ 
protesto de lavradores e negoCiantes; que ba d1as :l'o1 
publicado nesta côrte, contm os prihcipios exarados no 
parecer da cominissi'to especial. 

Permitta-me S. E-x. que et11 respeitando muito os 
autores desse protesto; não possa tod:wia aceita-l'os 
como tribunal superior ll infallivcl, pnra julgar 1l.o 
acerto e :l'undamentos'jmidicos . do parecer da ill;.:strad:?. 
ce mmissii.o. ( Al'úiados.) · 

São elles parté nesta questão; e os proprletarios agri
colas e ne,.ociantes . tomados dos tenores que a oppo
sição, se·o~ramcnte ' de muito boa fé, tem procurado 
inc_utir e "espalhar por t odo o paiz, é natuEal -~u.e te,
nbao por melhor o statu quo. Tutlo ·quanto nao SeJa este 
slcttu quo •... 

O Sr.. Cr.uz :MAcHADO: - E' nccessario conceder ao 
paiz c aos lavradores mais l.Jom senso; e os lavm,dores 
não são crian9as. 

(Fia varias apartes.) 
O Sn . . VrscoNDE no Rw•Bnt.NCO (p1·esidenle do con

selho)' - Sr. presidente; os nobres deputados ·estão to-
. mando a defesa dos lavradores, do seu bom senso e da 

sua illustra'ção, como se eu os ofl'emlesse e puzesse em 
~uvida essas qualidades sociaes ~. n~as o certo é, 5r. p:e
S!dente, que não são sómente as cnauças. que-se assustao; 
os velhos; como nós,- tambem se assustão; e ás vezes os 
que maisgritão são os mais riletlrosos. (Hi.laridttde.) 

[Ha varias ay;at~l~s.) - . ' : 

. Ao terminar o meu discurso, peço n esta -all.-
gusta camitra. que· ponhamos de' parte· as excepções di
latarias, e entremos na d~scussão do jn·ojecto, q_ualque~: 
que seja a dissideucia que nos separe. ( Apo·iados.) 

Os nobres deputados não podem.deixPr de reconhe
.cer comnosco que esta questão deve ter uma soluçãa. 
prompta, porque se não n resolvermos . agora, essa re-· 
eistenéia· ·qy.e se procura levantar contra a proposta .•.• 

O Sn. PAuLrno .DE SouzA : - A resistencia levan
to ti:-s~ espontaneamente~ 

(Ha oull'O$ apa1·tes.) 
O Sn. VISCONDE no RIO-BRANco {presidenlo do · can,_ 

lho) :-Tolerem os nobres deputados que eu commetta. 
estes erros, e que enuncie estas-apre'çiaçõ.es que lhes 
·parecem inexactas, deixem-as pasEar, e opaiz nos ju&
gará. (Apoiados.) · . . · 

Esta questãÇ>, selftbores, como eu ia' ·dizendo; deve 
ter uma· solução prompta. A agitação que apparcce d.a 
um lado póde tambem pi;ovocar. agitação. em sentioo 
contrario, e convem que tão importante negocio ... 

. Q Sn. DuQuE-EsTr.AnA TEIXEIRA clá. um _aparte. 

O Sn. ' vtscoNDE no Rw-BnANCo {p1'esidente elo eonu'l!-
lho) ::-Não tenha medo da ,palavra agitação,. ella .é 
propr1a. ' 

Essa agitação , ::lr. pre~idente, póde tanibem provoc&l!: 
re!lcção em senti i o conttario, e então perderemos.a oppor
tuniclade de resolver a questão com aquella calma f; 

prudencia que os importantes interesses que a..ella. se 
-Iigão, interesses individuues. e nacionaea, o exigem. 
(A poiados.) . · · . · 

· O nobre deputado pela côrte diFsC-IlOS ·ainda, no 
final do seu discurso:- O·que ambicionais.? A gloria~ 
·v êde que a gloria que vos pócle trazer essa proposta é 
gloria ephemera e perigosa,, porque, ,como, consequen-
cia desta re:l'orma, podem vir grandes calam1dacles sobre 
o vosso paiz ! · - . 

· Senhores, se h a gloria na apresentação desb pro 
posta, se a houve!" na adopção de medidas no sentiào 
della, esta gloria não pertence nem pertencerá. 
exclusivamente ao ministerio actual ; pertence e . per"
tencerá a esta camara,- a todos os que têm tomado 
a iniciativa -parn. esse grande· melhoramento Eocial. .L 
gloria será de todos nós! Será gloria verdadeii"amenh 
nacional ! ( illuito bem ; • "~t.itos apoic1dos.) . 

E, quanto ás apprebeusões, aos tristes vaticinio3 ccr.J. 
que o nobre deputado 11rocurou ·aterràrisar-no.s, direi 
que, para crer e_mS. Ex. como em ~Lm verdndetro prn
pbeta, Íôra preciso' que desconhecesseinos o fnndo de 
verdade e de justiça que se encena na proposta do 
croverno. ( JJflúlo bem.) Longe de acompanbar o nobre 
âeptltado em seus propositos e em suas predicções ater
ruclor.as, se e.u vi:;se aqnelles principias postergados pm: 
mais tempo, exclamaria como Washingto11 em cit·
_cums tan cias.analogas :-0' meu Deus, tremo p~la minha. 
patria quan<lo me recordo que sois justo!- Washington 
referia-se a quem Gondernnava principio's ttí.o justos 
como os que clictárão a propof!ta do governo. . ( Muita• 
beln ; nwilo bem. O orado;· 6 {'elicitado.) 

/ o Sr. Jose de Alencar (AtÚnç<io e silen
cio :- Começo, Sr. presidente, protestando contra um,;, 
palavra · qtte proferio o uobre presideute do conselho. 
Cumkttenclo o ré9.uerimento do. nobre deputado . pelo · 
mmlicipio nautro, <hsse S. Ex. que os dissidentes, :Lquel- · 
les que se iinhão maHi:l'estaJo contra a proposta do go
verno, procuravão snbterfugios, porque não tinliao &, 

coragein de encara-la <le frente, e .a idéa nella contid.:1. 
Protesto por mim, senhores, porque mt minha c.urt~. 

vid.a. I~~Jli tica, nunca vacillci em affrontar uma idt\:1 
quando a, ·conscienciame irnpôz esse dc·v~r. (.Muito bem.) 

Protesto por wens amigos, porque . ést<í ainda lilem 
recente , c admira que o nobre preEiueute· tlQ conselh.o. G· 

tenha olvidado, o debate da resposta ao discurso ih~ 
corôa havido nesta casa. (Apoiados.) · 

Nesse debate, quem não se recorda elas palanas de. 
nobre pt·esidenle do conselho? Admirava-se ·enLi.o d2. 
·impaciencia ·· dos dissidentes, em tratar logo da idtia 
da emaucipa)~.o, em precipitar a discussão. UtJOiados.) 
Entendi~. b. Ex. que não er-4i. " resposta á h lla lia 
throno o mom~nto oppo~.tuno para essa 'discussão; qllt. 
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devi1ío os autores da emenda ao· voto de · gr~çms se -re
servarem para o debate da proposta. (Apoiados.) 
. P.o~s, senhores·, essa ·dissidencia... Não cnamarei-?P
:poslçao, porque pertencemos to.dos ao mesmo part1do 
(apoiados; muito bem); ·e ainda espero ver. outra ve,.; unido 
esse pal'tido. ( A')ioiadós.): Essa dissidenci;t vacillou ja" 
mais em combater- a· proposta? 

Póde o nobre presidente do conselho dizer~ nos agora,
elle que nos censurava de sofregos, que temos receio 
de affontàr essa idéa, ·de resistir-lhe? Póde haver uma 
manifestação mais explicita, mais franca, mais ener
gica do que se tem produzido em todo o pàiz, não só 
no espiritG desta augusta Cl!mara, como no seio da opi-
nião publica? (Mu,tos àpoiados) . · 
· Não, senhores, h a muitos · annos não h a exemplo de 
um facto semelhante; não ba. exemplo de despertar .o 
espírito publico com tanta força e vig'or, (E:f,.ito bem.) 

E é por isso que, apezar das inquietações muito pro
fundas, das apprehemões muito sél'iás, que me incute 
a proposta do governo, de algumá maneira me regozi
jei com essa manifestação da opinião, com esse desper
tar do espírito publico, em que unicamente· c'onfio para 
a obra: de regeneração do syotema representativo c muito 
b~m; apoiados), infelizmente tão decahido neste paiz. 
Apoiados; d1:vcrsos apa-rtes :.) . 

Feito este protesto, passo a considerar a materia da 
preferencia entre as duas propostas. 

;Não concordo. com muitas das razões; aliás eloquen
temente dednudas pelo nobre autor do requ~rimento. · 

Entendo que a" questão não respeita propriamente á 
i nici~tiva parlamentar; que esta importante prerogati

_va não é ofl:'endida pelo voto que a Cjlmara dos deputa
tados possa dar ·em favor da preferencia pela pro
posta do governo. (Apoiados). 

Ouvi com a attenção com que costumo, e que não é 
senãe um tributo aos seus talentos, o desenvolvimento 
muito h~tbil que :fez o nobre deptltado da. bistoria par
lamentar frauceza, em relação ás vicissitudes por que 
passou. naquelle paiz esta garantia, ou antes . base es
sencial do systema parlamentar. 

Mas, senhores, em França naquelles tempos não havia 
?-inda o verdadeiro systema representativo, pois não se 
concebe a exi~ncia deste syõtema sem a iniciativa do 
parlamento ; o que alli exis-tia então era apenas um 
arremedo ou um tentamen de systema representativo. 

A inicia:tiv~ parlamentar ~ uma. das condições vitaes, 
um dos pnnCipws cardeaes desse systema. Nós feliz
mente a 'possuímos ; e não só a temos consagrada na 
constituição, como todos os dias cada um de nós a 
exerce livremente nesta casa, apresentando. os seus pro
jectos. Rec.ordo que ne~te mesmo assumptq ainda o·anno 
passado io1 ella exerCida de uma maneira muito bri
lhante~ como bem observou o nobre deputado autor do 
requenmento, pela commissão especial nomeada para o 
estndo da questfto servil. 

O nobre deput11.do pelo 3• districto do Rio de J aneiro 
meu illustre. co]lega,, requereu com o':tros a nomeaçã~ 
dessa comnussao; fo1 vota_:lo o requenmento, mostran
io ? .governo ~u!l- .abstençao, e declinando da respon
sablhdade de dmg_1~sobre essa questão magna, que já nos 
ameaçava, o espmto do parlamento. Isso fez-se, devo 
lembra-lo1 cont~a o meu voto, pois e!a de .opinião que 
desde entao devia ter começado a res1stenma ao movi
mento su~do, q':e se i': operando nas regiões · o:fficiaes, 
e que mrus tarde dev1a fazer explosão com esta pro
posta, que se acha na mesa. (Muitos apoiados; muito 
bem.) · 

Entendo, senhores, que, a par da iniciativa parlamen
~ar, h.a ta~bem a do poder executivo (apoiados), e essa 
e mmto 1mportant~r, e de -grande effeito ptat10o · é o 
symbolo de. ~m gra~~e. principio desta .fórma d~ go~ 
verno, o leg1t1mo domm10 da maioria. 

O ministe'rio, o agente do executivo não é outra 
co usa s~não o chefe do partido. que esti no poder; por 
consegumte, q~ando o execut1 vo .nos vem · apresentar 
uma proposta, e o· chefe de·um part1do, são os homens da 
confiança do partido, em nome do qual se provoca a acção 
parlamentar. . 

O SR. Ciiuz. MAcHADo : , - Nos governos parlaml)n-
tares. ,, 

o Sih-cJ. ·JlrtALENCAR '· ........ , Sim; senhor; 

O Sn. ARNUJO LiiiiN:: - · EEtá .. re:futando .-o nobre de~ 
putad0 que·fallou. emprimeiro .lugar·. 

o· SR. ANDRADE FrGUEUU.: -Espere a àpplic'aÇão·:· 
· O ~~. Cnuz J\~A.CHADO:;_O nobre . d~pu~ado é que 

a.prec10u mal,. nao ~stá refutand<:>, está fortificando. 
O Sn. J~ DE ALENCAR:- Declarei que realmente em 

alguns pontos me apartava do nobre autor· do req1teri
men~o; e creio que por isso S. Ex. não se ·zangará 
COlmgo. · . 

O Sn. FERREIRA. .Y rANNA: -Não; senhor; · ·ha. diffe
rent.es meios para 1r· ao mesmo fim .. 

o s~. J . ~E A~ENCAR: -Se não teme~se prolongar 
. esta dlScussao e mcommodar o nobre presidente· do con• 
se lho, qné está. tão. impacient~ por discutir sua pro
posta, eu demonstrana -com·-a· lüstona ·que em Ingla
terra as mais importantes questões forão resolvidas 
por iniciativa do governo, foi elle qúem tomou a si 
rea)izar as reformas ii.s mais graves e dírigir o' espírito 
publico. . 

·Recordo-me, senhores, que na grande· questão catho
lica, apezar da agitação extrema que· havia em Ingla
terra, apQzarde levantar~sea Irlanda éomo um só ho
mem á voz pàssante do grande agítador1. O'Connell, 
,apezar da .exaltaçã? ~-que· chego.u o esplrito publico, 
nada se faz1a. A op1mao estremema; mas o prrrlamento 
permanecia inerte i hayia como que ·um cravo posto na 
roda d?_ poder leg1slat1Vo. Cáda a.nno as propostas se 
sncced1ao umas ás outras ; mas· nenhuma vingava. · 

Afinal o ministerio Wellingou, do qual era alma 
Robert Peel, entendeu que não podia mais resistir a 
esse movimento, a essa vressão da opinião . . Então, re
solvendo tomar a iniciat1va da reiotma, apresentou-se 
na camara dos communs, andunciando que dias depois 
chamaria a attenção do. parlamento para as palavras 
do disc;nrso da,çorôa, relativas á questão catholica. 

Eis como se resolveu. esta grande questão que tanto 
agitára a· Inglaterra, e que durava desde cerca de 30 
annos. (Apoiados.) 

Eu poderia citar ainda outros exemplos, e provar qu~J 
os maiores .commettimentos parlamentares ·se têm reà." . 
lizado em todos os paizes pela iniciativa do poder exe
cutiyo. Indicarei !IPQ~as os tres factos q~e os publici~, 
tas mglezes considerao como os tres mmores · acontem
mentos parlamentares; e são a questão catholica, a 
reforma eleitoral e o _bill dos cereaes. Todas essas gran
des reformas farão iniciadas pelo executivo, e por seus 
esforços 1evad."'s a effeito. . . 

M:.s, senhores, em parte o nobre deputado pelo nm
nicipio neutro tem razão. Elle não se pronunciaria com 
tanta energia em favor da iniciativa parlamentar, não 
a julgaria aniquilada, ou por assim dizer; esmagada .e 
suffocada pela iniciativa do poder executivo, se nosso 
governo fosse o que é em Inglaterra. (Apoiados; -m11ito 
bem.) . 

E' a convicção profunda que tem S. Ex. como eti e 
muitos Brazileiros, de que infelizmente em nosso paiz 
o poder executivo não se inspira na opinião; de que os 
cidadãos chamados ao ministerio,. longe ·<:le represen
tarem as idéas do seu partido, ao contrario, divorcião-se 

· dellas, logo que sobem ao poder e enchem o seu:espirito 
de apprehensões c:ontra s.eus proprios amigos (apoiados 
e apartes); é essa convic9ão que torna o i!lustrado autor 
do requerimento tão zeloso pela iniciativa ]l'arlamentar. 

Considerada. a guestão ·sob este ponto de vista, cum
pre confessar, o nobre derutado pelo município neutro 
tem muita l'azão. · . 

Q ·SR. FERREIRA · YIANNA .:~Estli.mos-lnüito bem enten-
didos. ' 

O SR. J. DE ALENcAR :-Sr. presidente, não· foi de
balde, nem unicamente para fâ;zer ' um'lli ostentação 
in:util:de entdição, -. que citei ha,; poueo- o· facto' de .ter 
Robert :Pe~l : ptomovrdo a aolu~ ;d'áiqúestão.~ca.thohca. 

O procedimento do. ·a-ctií.a1 ·gábinete' na · q11estãa da. 
· emancipação 'faiHne lellí:brar dessamemoravel1uta·par
lamentar; que:na··opin'iao·dos hiiltl.liiadores:~:b.-:J,nglaterra 
é· uttr··®• · màis ·illí:po'rtàntes"aeóntecmmlt<>»··do -srsteina 
represen:tativo>e '1littl'a das:·crises<cmailPlongas e·•ari!l8cadas 
por'q1ie 'palisou . n&;queHe~.p&iz" o~gorverno 'p;trlamentar. 

Quem não ~abe 1 senhor~s, que ç:~-tidq.;tor.v · nll. ln-
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~ht<'::rl'a. fui semr)r('; infenso :í. e:n:l."!lcipação dos catholi
cos ~ Era um2. das bases dos dogmas d2. !ll:l. crenç .. 
I"':itica1 as~ como & entre nós da. indole_e <:a?c;ter 
dv partJ.d.v consen.·ador, não fazt:r reformas pNclpltlh 
da:, não •·otar leis que alfectiio interesses gra•·es ou 
pri::cipios cardeaes do ~stema, qundo não soffre a 
preuii:o energie:.t da opinião, qu:mdo não é por ass!m 
dizer impellido ~o paiz. (.Apoiados.) 
Es~ é a. disuncçao entre 'O p:.mido liberal e o p:n-

tido conservador. 
O partido liberal marcha n:~. Y:J.n~arda, a>enta as 

idéa5; aponta-~s á or-inião, !a!lça-a.s na discu~são; o 
partido co::~serndor ao contrario não aceita doutrinas 
que nio estejão ba.st:ulte amadurecidas ; em -ve;: de an
ticip"-2'-se, acompanha, eegue atr-.":.s da opinião. 

)Ias, senhorell, Robert l:'eel, rcc·"ioso com 2. :.tgitas:ão 
da Inglaterra, temendo a CO!:\-ulsão da lrl:J.::1d:: que, na 
phra.se do distincto escriptor. ria e chora'>a ao aceno de 
O'Condeli; Robert Peel; a.s'~ustado com a f!:Uerra civil 
CJ..Ue lhe parecia i.mmi:lente, ent~ndeu que não era pos
sm:l adiar ma.is a ~oluo;ão da questão. Tro~hlo, poi.!, 
~~eu partido, no dia em que apresentou-se ao parl:nnento 
e declarou-se disposto a tomar a iniciativa da questão 
catholica. 

Entretanto, se:ihores, notai que a pos:ç-ao do nobre 
presidente do conselho :;esta questão ai:ld:l..: mais gra..-e. 
Peel cedeu aos impulsos da opi:lião, cedeu :i. :::~cessi~dc 
impericsa no intuito de e\-itar uma guer:a ch·il. (Apo ·a-
dos.) _ 

Aqui no Brazi!, o :::.obre r-r.:>id~nte do consdho, tendo 
sahido do seio do p:u-tiC.o cc:1servador, desliga-se de 
lieu partido, nio para e>itar, mas pan provocar a 
goena civil. (Apoiados e nüo ap-;iados.) 

Qual a !lgitação cue e.."Üstia :::.o paiz ant~s da. aber
t'..:.r:l. da :l.S.Sembl~ ~· 

Qtl!l.es erão os symptomas que norvcntura indic:l.vão = eetremecime:lto, um abalo nô paiz':' Xe.::hnm. E' 
p:eci:o dizer a verdade. O que se obserra.,·.:t era ape
Il:i.! o progresso continuo, sua...-e e na.tur:ll da re>oluçiio 
btima. que desde muito se opera :::o B:azil, e que te o a.e 
a realizar a em:l.!lcip~ção pelo -melhor!l.mento dos cos
t=es, peh generosidade do car::c~er bra.zileiro, pela 
nos;,3. civili<ação. aue pollula. com =a. 1orça im:::r.ensa. 
Era o desenvohiin~:::.:o ~~ssa. -regen~~ç:i.~ ~oral, que 
deotro em pouco ext1nguma a. escr:n·1dão, m11ependentc 
do~ ~sforço~ do go>er=.o e das de~lama;:ves dos propa
gantllita.s. 

F.is o aae re:llmente hana ne paiz: era a tendencia 
m!l.uifestâ p3.~!1. op~= esta refo=a espontlnea:nente, 
sem a necessida2.e de u::n:~. lei, o oue seria muito mais 
glorioso para :::u:.~ (.4poiadoo.) Seria· a emancip::.ção :feim 
pela n:~çiio, le'V:>da a effeito p~r um imp:ilio :~obre da 
lôOciedadc brs.zileira. f Apoiados., 

PoÜi esuglori3. o go"<"erno nos quer extorquir (apoia
do•), quer esbulb.ar della o paiz, e :fazer um trophéo 
I•tU'J. ••• não direi para quem. (.4po;·ado.s.) 

O Sa. A:o."DRADE FIG'CEIRA.:- Para o gener:tl da idén: 
O Sa. J. DE Au:!"cA.a:- Tal em a. sit!laç.io do paiz' 

o::.de apenas se not;l.v!l. o movimeu:o lento, mas ~guro 
e effic:az da. idêa. da. e!Da::lcipaçüo >oluntari.o.. E :foi 
:::tessas circnmsta:lcb.s que o nobre presidente do co:JSe
lllo, sep=do-se do seu partido (n«o apoiados e apoia
d0s). promoveu a apresentação de uma. proposta que vai 
abal:u- profundamente a socieda'ie. (Apoiados.) 

Eis o contraste. Yêde as circumsumcias em que obrou 
Peel, .-.;de as circmmta.Dcias em que procedeu o nobre 
presidente do conselho. )Ias não é só:nente essa a difi'e
rença.. Peel res~tio !!.orei, o qual com uma ten!l.cidade 
<ie velho reluctav::. e reluctou até o ultimo momento 
em aceitar a.- reforma.. 

Essa reluctancia. foi tal que na "\"espera da apresenta
~-ão de> bill elle este>e para ser abandonado, ~rque o 
rei declarou ao Duque de Wellbghton que tinha es
cr ... pulos muito :fortes de conse:1tir na medida. Foinece~
saria a :firt:leza de Peel, declarando oue dei.'ta;-a. de ser 
ministro; foi :1ecessa~ a. energia dàquelle homem de 
e;;udo para. que o bill fosse aprese::~tado. 

{O Sr. pr~sidmte dtia:a a caàeira, que é occupada pelo 
:Sr. t·i~-pre-sitknte.) 

.Aqui, "e:1hores, longe de !'e re:istir ao rei, é de cirn.a 
ll'tc v~~ o i:=pulso. (Apo:ado,·.) A opi:lliio :J:ãEJ e:Kercia 

pres.>ão alguma sob>:e o go'l"~rno. Donde recebeu elle 
esõ:l. pre;s<io ~ Do alto. 

O Sa . .A.R.\t'JO L1)U.:-.A co:·<Ja. não pódc estar em 
dllcus~iio. 

O ~n. J. DE ALE:SCA"ll:...;_ !\iio ha entidade política 
E<?bre a qual não tenha o direito de emit~!r sua. opi
ru.iio um repre•entante da ::aç5<> (apoiad<>s); niio co
nhe~o inviol:l.bilidade alguma mais sa~ada do que a 
do ·pen~amento, cuja livre manifest«<;iio é garnntid" 
pela constitui~o do Imperio. (Apoiado~.) 

O Sn. An.u;Jo Lnu.:- A corôa n1io pó:le vir ::'i. dis
cus~o. 

(Ha apartes c reclamaçi'ics.) 

O Sn. YJCE-PatSIDl:::'ITE:-Sem poder medir o ~lcan
ce do pemamento do nobre decutado, ape:::.as direi que 
n pesso!l. do Imperador é bviolavel. 

O Sa. J. DE .ALE:scAu:- '\-. Ex. rcpctio palavr:~s 
que estão n:.l. consciencia de todo o Brazileiro, c que são 
uma. d::.s ba:;~s da noss:~. !órma. de governo. 

.A pessoa do mot:a"Ccb.!l. .; in..-iol:wel e sng:rad!l., mas 
a pessoa do monnrcha. não são os seusactos. (Apoiados.) 
~ão {;a b~tituiçZ:.o que elle repre,enta, e ns medidas 
que porventura promo,·a. .>\ in'Viola'bilidade pessoal 
llào pód.e ir até l:i. ( Apviados.) Demais, o pell!'amento 
da corôa. está coberto pela Ie~pon~abilidnde dos mi-
n~tros. -

O Sn .• -\JUt'JO Lm.\ :-Se S. Ex. reconhece que o 
pensamento é d:J. corôa, não est:í. autorisado a m:mi
festa.-lo. 

(!Ia rec:amações e apartes.) 
O .::a. J. DE ALE:CAR :-Creio quP. :fui comprebendidc' 

pela camara, e não darei mais largo de~envolvimento 
i idéa parn não incommoda.r o nobre deput!l.do que 
reclamou com uma insistencia que eu lhe agmdeço : 
pois deu-me uma pequenu pausa que eu aproveitei par:i. 
~escansar um pouco. 

Como representante da nação entendo que não de.,·o 
deixa.r que pas;;em sem reparo certas medida~ que po
dem apresen!:tr a. corôa unte o paiz sob um a~pecto 
menos fa\·ora"<"el. ~iio me domina nenhum sentimento 
de hostilidade pessoal. A camara fari a justio;a d~ <'U;>
pôr-me bastan~e justo para não nutrir u:n sentimento 
desta ordem. (Apoiadc..) 

s~n!:.ores, tend-; mostr:1do n diflhe~:ç:t que existe entre 
o proced!men~o de Peel e o prccedimcnto do nobre pre
sidente do ca::.selho, rccorJ.:1rei a cen>ura severa de 
que foi ah-o a:luelle czt!l.di;,ta pelo aba::.à.ono <pe fez de 
seu partido 

0; wi_;; dizi:io: « Se é chegado o mome:1to de rc:t
lizar nossas !dé:\l', o poder nos perte:::c~, e YÓ' o cxt?!'
quis i opiniiio <lominantc. » Os to r i c.< de seu lado art;
cula\"ãO e~ta queixa axn!l.rga.: « Yós nos tr:iliis permane
cendo no poder e usando da i:>fiuencia do go,·crno pa:-c 
realizar iC.êas que comk.tcmos: emqu!l.nto que, se dei
:m;:seis o poder. o partido =ido, forte como uma pha
la::J.ge, Opporia !t S~!l.S ad~·crsa.rios uma re~htenci~ vi
gorosa e e:::caz. )) 

Eis como se exprimiii.o n::quella e:::r.e:-gencia os dous 
partidos de b.ghterra. 

)I:l.s r6de-se àizer, senhores, que e~ se juizo er!l. apai
xonado e resentia-se do interesse do momento. Pois 
bem, eu recordarei com !!.pplicação a.o procedirn.ento 
do :::~obre presidente do ccnselho, as p!!.l!l.vms que a 
respeito de Rol,~rt Peel escre.-eu o nota.>el histonJ.dor 
)fay. Disse clle (n~ posso :neste mome!lto cita-lo_ !cx
tual::nente) que as rela<;ües entre o chefe do partico e 
seus adherentes rcpous1io sobre :1. confianc;a. Se aquelle 
reconhece a necessidade de modificaçi>o nas id&as àe 
seu partido, ~o tem o direito de propô-la contra o -..-oto 
dos conelii:o:n:trio>; e de> e deixar o poder porque, diz 
o illustre historiador, c estas palanas me iic:iriio bc:::-: 
gra>a.d:J.s: "Elle é chefe eleito de uma republica livr~ 
e n:<o um d:ctador.» Eis o juizo do historiadol.' are:.
peito do estadista. inglez. 

E:J.tretallt~. senhores, m1úo releva :notar que Peel. 
la:::.çando-se na solu<;.ão da qnes~o às. em:mcipaç:i» 
catholiCll., recebia o anoio ~:::ce:-o de ~eus ad'>ena:::i~s 
::J.aq_ne!!a :n'!rli~a. O r:.Ôbrc ~reside~te do co::!e!!~~ :1e:.: 
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ao menos conta com essa co~djuvarão. (Apoiado$ e nllo 
•tpoiados.) 

Os liber:tes apoiúo esb idéa ••• 
Vx.1. Voz:- Vma parte. 
O Sn. J. DE Au:~c.\R: -Uma p~e, sim, dos libe

r.les tolera. esta reforma, porque até certo ponto ella. 
•e appro~ima das idéas que nntcriorme:Jte ennunci:írão 
:l. rc~peito da questíio. 

(O S,.. prcsidmte occupa a •ua respcctit·a cadc1ra.) 
)Ias os liberaes niio podem deisar de nutrir tmspei

tas e EUspeit:ts muito vehementes em rel:J.<'ão uo n-abi
:~ete. Suas pala.vr!lS o estão rcYelando tod~s os di';is na. 
tribuna e na imprensa.. (Jpniados da opposiçllo.) 

E com efi'elto, o partido liberal p&de suppor que o 
;;:.:b~ne:-e, lan<;a.nd<> de repente e~sa idéa na. tela., COI_I~O 
l!llCI:ttl\'a do g'O\'eruo, eem os estudos prepnr.:~.tor1os 
::eccss:uios, sem ter pre'i'eoido a opiniiío publica em seu 
:fa>or, lon~ de promoYer stta. rtl!llização, pretende 
ao con~no desacredita-1:1 expondo-a. a uma. revez. 
(AFo:ados da opposiçiio.) 

C? Sl\. A:ooonADE FIGtEJl\.\: -Já a. tem prejudicado 
mUlto. 

O 51\. J. DE At.E~c.m : - Os lihcr:l.l!s poilcm ser le
vad.os por essa ju~t/l. suspeita ; e d.cmai~, despindo-nos 
um pouco do erpirito de partido, ·consideremos o que 
se deve p:ISI'a.r no• :l.llimo dos nossos adversarios, para. 
i'azer-lhes justiça. 

A ca.mara se rccord:trá. de que :t primeira t~Rl:wrn offi
cia.l a respeito dcstu. qucst:io foi a ca.rb diricida. pelo 
ministro dos neg-ocios estr:l.llgeiros . do "'abin~te de 3 
<le .-\.go~to, por ordem de S. :'li. Imperi::J, á. sociedade 
2-bolicionista da Europa.. 

São couhccid.as, senhores, ns circ~mstancias em que 
-se achasa. o p:uz naquella. emcrgcncm. Nós luta;·a.mos 
com o Pnraguny, lutavnmos contra o dictador daquel
Ja republica que, nstucio5o e preea>ido, tendo na 
Europa ngentes seus, havia :feito grassa.r a.lli a. id<!a. de 
que a. luta. do.Br:uil contr.l o Pamguay era :1. luta do 
principio dn cscraYi~1o contra o principio ila liberd.:l.de. 
• Est.t opinii'io _cir~ulou p~r grand7 .Parte dl!' Emop3. e 

•.;e ccr:o :nodo tndtspoz :llh o eFp!.rtto publico contra 
::ós. Cumpria, pois, reagir e comb::\tcr essa propaganda. 

~c\O '\U&TO just.iíic~T o )'!oct:dimcnto de ent:io, :não 
-::xami::!arú agora se procedeu da maneira mais conve
~:iente: estou apcnM CXl>licnndo n causa que motivou 
z.quelle premat\tro :.nnuucio de u-:na reforma a respeito 
do cleoento ~e::->il. 

O par~iào libcrnl, nesta. occa.siuo, iucntmeado com a 
(!OrOa, ju!got~ i:luispcns!wcl desmentir com certa so
:em:Ji(!a:!e o prceo::.ccito <iUC se tiah:l. consef;Uido cre:tr 
:~~ Eu:-or~ :t lJOS-so rcsp~ito. 

Ora. ~<!ahor~s, quando üo a!tl) se entendeu que era 
d:eg<!.do <.' :::omc:Jto de realizar eses idéa, não pedia 3. 
: ~0:1. poiitica, c até a gratidão, que se cha.m.:~.Ssem .ao 
:·odcr a'~~el!es quc tinhlio si:l.o os primeiros a :mnuuciar 
. t re~c:-:m., e que tinhão primeiro tomado a sua res
?O::s,.bil·i<l::dc;;' Sem duviua. (Apo;ados da oppo8i~ü.o.) 

, O ::.r.. F. Et:l.lS.I.r.to :-~~::s i;~ é co!!tra o systcma; 
"' prec1~0. co:n;_:>rometter a:nbos os partJdos. (Apoiados 
Ja "l'PfA'cft"lo.) 

O 5r •. J . o-c Att::>c<~.n :-Esse -' bfelizmcr.te o nosso 
~Y'~~::l~ represent:ttivo! 

Eis ::.s rx:<:;~s por qne o pa:tico liberal tem raiio de 
•c ~~::!e~ em uma eepectativa st:speitosa e cheia de 
~esco:1San<;.as. 

Qu:mC.o o n~bre preside::!e c! o co:l~e1ho \'ê nn:a narte 
impo~?.:.~ <lo seu partido ~e:pan:::-se delle... • 

,O ~n. j.:'>Dn.•DE Ftcn:m .. :-E:Ue é que se separou de 
~\.:S. 

O Er •. J. I>t:. Au~cAR: -E' >erdade: qunndo o 
::.ob::-e }l~esiden:e do conselho sepnra·se do seu partido, 
<::mbv:& co:n uma parte dclle, e !)~o conEcgue, apezar de 
:odos o& ::...-:?.:lçoe, obter .:~.adhesi!o EJ.."lcera dosath·erearios 
:er.i::o <lirei:o de. :rcrgunta.r-!!Je : Com que elemento~ 
con:.<t para realiZar a reforma~ B~ta.r:í.v S c·u 10 ~o·os 
?"•·~ H: le..-ar a effeito uma medida des:a ordem'! • 

o Sr:. Fo:OOT.ES :-:Elle a•~s~'lnebasta. um! 

O Sa. J. DE .ALE:"c.u~ :.-Com eff'eito o nobre presi
dente do conselho J:Í. d1~se, me recordo bem; eu o ouvi 
no debate do .-oto d(l g.s.ças, dur:tnte o qcxa.l. aqui es
tive transido . de dôres ll enfermo, mas so6ret1:do atri
bulado de espirito pela.s doutrin:1s que via. e:l..--pender ! 

S. Ex. disse que um ,·oto tinhr.. 'leeidido da união da 
America do Norte; mas n:ío :foi o voto de um Estado't 
~ ~ ~·oto de um Estado, embora. representado por um 
md1..-1duo, póde compl:::-ar-se co1:1 o YOto de al=ns 
deputndos '! "' ·" 

(Trocii.a-sc apartes.) 

Ç Sn. ~nESIDEST& :-Obso/tt" :to nobre ~eputa.do que 
est:i. ternuaado o tempo de$ tina do p:u-a 3. rmmeir.:~. parte 
da. ordem do dia. 

O Sn. J . »E ALENCAR:- Permitta-:nc V'. "Ex. que 
conclua em poucas pala\'ras. . 

Recordo-me que em uma d:ts paginas onde colhi os 
factos que ha. pouco th-e a honra. de expôr a esta au
gu&ta. cama.ra a respeito da. qttestíio catholica. em In
glat.e:n, ee dizi:t que «.Wellinguton. tinb.a. mostudo mais 
liabih~nde em conduz1r um partido á. derrom do que 
mostr:J.ra. nuuca. em condlll.ir um exercito 5. v'ictoria..» 

C<J.nl'eneido de que 11 qued:t do pnrtidocoMervudor no 
Braz!l, ba de seguir de -perto :. emnncipa.-!io cordo a 
queda. dos torie$:;. 'iuestã~ catholica, eu posso' pa.rodiar 
as palavratl que c1te11 apphcando-as ao nobre presidente 
d~ coDsel~o, o qual, diplomata eminente e ~rofundo esta.
dls~, esta..~ostraudo em sep=r e desunir um partido 
ma1or habilid:tde do que tem ntostrado em unir e a.lliar 
as Eações Yizinhas. 

VOZES DA OrroSIÇAO :-'!\{ui to bem. 
O Sa. J. llE .A;u::sc.\.n: - O :-.osso digno presidente 

acaba de adve;t1r-me que está. esg-ot:td~ o tempo que 
me era. con<:edido p:u-a. tr_at:u- d7 mn~na; portanto, 
de>O conclUir e conclut::et resu.:nmdo ~ ca.mara a r::IZão 
especial, a maior, que me faz; vota.r pelo requerimento 
di Dobre deputado pelo mu::icipio Deutro. Não sott 
le>ado, como j:l. disse, pela def()Sl\ da inici:~.tiva parla.
ment:tr, mas por outro~ moth·"s. 

A camara se ba ~e rc<:_ordn.r de que o nnno pa.sst~do, 
promoYcndu-!e a dt~cuss:to do 1l:wecer d:J. commissão 
especia11 de que era. r?btor o ~.;bre _dcput<tdo J.lclo Rio 
de J:me1ro, o ex-m1mstro do !!npcno do gablllete de 
16 de Jul~o oppoz-se ,~ ee~~ ::1~cuto, le.-:~;nt.•tndo a~u.i 
uma. questao de coufia.nç::r., q;:es:ao de alta 1mport:tnc1a 
porque disse S. E. .... , e são m:;:ls ou mcuos suas pala.~ 
vras: c.o!l>tm que o paiz não fi~~:c debaixo.~ ame3çade 
um proJec~o Eemelhaute, CO!li 'Cm tranquilh53.r os :tni
mos, sobre~.lC:o a l:~.voura, c::~a sorte depende dare
solução c;ue :ornarmos a e!~e =<-,peito. 

A C:tl!'a.::-3,c,orr~spou~eudo :l p~laH:t cloquc:tte do nob::-c 
ex-_JXll?lst=o ,(;O nu peno, lc>a::~ou-se por um:t !!l':lllile 
ma:on:?. :~· YO:•)U :t qucst:<o de ga.binete. Adiou-~e p.:.r 
co~:seg-.:.:::te ;;.;,uclle pr~Jecto. (l:a senhores, eu dcscj•J 
que o pa!z wjâ aquelles que der"o J,n cerca. de dez mczes 
um ;·o:o p:!::J. tranquil1isar n !:l.Youra e o espirito pu
blico, se ret:.:~.~rem Eolemne::nentc, voundo uma pro
pos:a, ajê::-ese:::::da de ~orprcza pelo governo e sem a 
me:::or co::~i·2er:l~:;.o I>C:::. opiui:Co do paT13.lllellto ~ pelo$ 
e~tudos feJ:os z:.esta. cal~a.rn. 

J);lio q-.:e~ :s~ dizt: ;:>~rém, sdhores, que eu prefira 
un: a. o:: !te. FOJ~~to ; c:o::J.b:lto a.:!!bos porque em ambo 
'\'eJO n :l:tS:;):l 1de:~.. •• 

O Sn .• '.r..~•~o Lna: -Ao ::1e:1os <! logico. 

o Sr.. .;. :·:: c~LE~c ... r:: -2\!~s !lCm por i.Eso <leECO
nbeço, Cv:1l:> o ;:o~re presid.cnte do conselho parece-:: 
desco::):":er, 0 ~.lretto <;Ue t<:l:'. OS membros desta cas:i:. 
de pe~ire:n '' <lirccção que J?:lre-;:. mais conveniente 
p:u:-a. e i!~;b:l:e. 

(Tro~~o-t.~ :zpart~s.) 

Co:::c::~o ='.:os os projectos, porque ambos cont-'::1 
tuna i~én :·~:::.!!s;o. ..... 

OS!\. ~'~.:::s; J>t::.TE no Cot'isZt.'3o:- O pro;~cto ní:.o 
está e::n ilit;c".!ss:i.o. · J 

\ozEs D< O•·•·os:çA.o : - Esti ;; ;>referenci:t, que é o 
mesmo. 

O :3!t. J. PE }.LE:<~C.r.a-••• n;na idéa fune~t1, que é a. 
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·.lo ventre livre, contra a qual me empenlla.rei com tod.ts 
as :torc;a.s, :porque entendo que ha de ser fatal ( a.poiadoa 
da opo~iç4oJ e 1la. de produzir ealzmidad.es capazes de 
apavorar o proprio governo. (Apoiados da. oppo~ição.) 

Combato ambos o• projec::toa ainda pela convicção 
em q,ue estou de que ambos tiverio a mesma. origem ; 
um é a linha recta., o outro foi a. linha curva, um é o 
original, o outro foi a cópia • um 6 o direito de que o 
ontro era. o avesso; ma.s ambos vierão do alto (apoia
dos), amboa são uma. imposição do poder á opillliio. 

Y on:s : -Muito bem ; muito bem. 
O Sa. PaESIJ)ENTE declara a discussiio adiada pelA 

hora.. 
O Sa. ALE!!ICA.Il Aua.tPE: - Peço a palavra. pela. 

ordem. 
O Sa. P».umENTE:-1'em a palavra. 
O Sa; .A.mlaADE FtGUEm.\. E otr"J.:I\Os SE:SBORES:- Já. 

'luerem a.n:olhar a diacuasão'? 
{ Cru.zão-se muitQ8 e ~ehementes cpartes; o Sr. presi

dente reclamQ. a ordem.) • 
O Sa. Ar.eNc.ut ÂJURJPE (em "o.:: alto.):-Já a.cabárão 

de .gritar'? Quem tem razão não usa. da força., não grita; 
a. razio diacute ; os nobres deputados dissidentes gritão 
sem saber ainda o que vou pto,I~ôr ! Quanta. intoleran
cia I Paço-lhes eerieda.de e comedimento ••• 

( Continullo cu inte1'1"1lpçõu.) 
. O SI\. PaESJDENTE :-Peço toda. a. moderação nesta 
q'lleatào1 que é mmto gra.ve. (jf"itos apoiados.) Tem a 
palavra. o nobre deputado. . 

O Sa. ALE:scA.a .ÂB.ARIPE :-Sr. presidente, estando 
concluída a. hora. em que a. ca.mara. deve trat:tt da 
1a. parte da. ordem do dia, e parecendo-me que convem 
que continue esta. discus5ii.o de pteferenc1a. á. ma.teria 
dada. para a. 2& parte dos nossos trab::tlhos, proponho & 

1)roro~o da. hora. para que poss:t continuar & meama 
discussao. 

(Continuao as interrupções; o Sr. prc•idente reclama. a 
ordeni.J 

Conaulbdo. a. cama.ra, resolve pela. a.ffirmativa. 
Continúa, portanto, a discussão do requerimento. 
O Sr. Teixeira .::ru:n:ior' - Eu fnltaria, 

Sr. presidente, á. fra.nqueza. com que costumo pronun
ciar-me nesta. ea.sa, se procura~se dissimular o meu 
constrangimento, intervindo em um de'batc cuja agi
tação acu.ba. de chega-r a.o ponto de impossibilitar o 
nobre deputado pelo 3• districto do Ceari de usar da 
liberdade da. tribuna. ! .... 

A camara presenciou a. acena. que :1os offercccriío os 
nobres deputados divergentes, quando aquelle illustre 
membro pedio a p:lla.vra para requerer ttrgencia, afim 
ue continuar a. discussão do requerimento sobre u pre
fereneia do projecto apresentado em 15 de Agos~o de 
1870, :l.cetca da grave questão da reíorma. do estado 
servil. 

E' deste fs.cto que resu1ta. o meu constr:lDgimento, 
porque receio que iguats provoca~üe,; me impossibili
tem de eltplica.r o meu voto contr:~. o requerimento do 
::1obre deputado pelo mtmicipio neutro, que !_lede pre-

. ferenci<J. para o tra.b:llho da. commissão .espectal d~ que 
tive a. honra. de fazer parte. E este co:ls:r:l.llgime:J.to 
ag;grava.-se pel:~. convicção que tenho de que ser<.o de
pforaveis as consequencias do íatal autagonis:no que 
divide esta camara em uma. questão, cuj:1 solução, para 
-;er conveniente c proficua, exige o concurso de todos 
os Brazileiros eoa.poio de todos os pa.r.iuos. (Apoiados.) 

Receio , Sr. presidente; que possa realizar-Ee a pre
vi&io que &fsi~ei na sessão do a::1no pa~s::.do, quando 
deste lugar fiz ardentes votos para. que es:a. <1_V.estão 
não se tomasse = b:1.n~ira. de agita~ão , e que, em 
lu;;ar de restituir-se :i. lavoura. a. confianç.a e o creCito 
de que ella precisa, se incutissem maiores ten·ores e 
phaxitastica.e calamidades por meio de um:J. e.-.:cita,S.o tão 
inconveniente quão infundada. ! (Apoiados.) ' 

Assim ~omo setia. beneftca a pre,·idencia. dos lloderes 
do estado , evitando uma solução inesperada~ a.s~im 
tambem pódc ser ella precipita.da pela propria reeisten
ea que se oppuzer ás medidaa salutares que desde a 
~ do anuo r&~~eado forão iniciadas nesta C<:Ea. 

TOMO m: 

86 a calma. , a reHexio e & prudencia J.>02em a.mci- . 
liar-noa no desempenho da · ardna e difficil tarefa de 
que nos oecupam011. 

ÁS ameaça.s ~ue nos fez o mustre deputado pelo 
1 ~ districto do llea.rá., que me precedeu n& tribuna., 

· se podem servir para. contrariar aquella.s condições 
easenciaes em um debate tão momentoso. S. Ex. , 
cujo caracter e talento .sempre respeitei, fez grave 
injU&tiça. aos membroa da matoris. de&ta C8lll8t"ll, &ttri
buindo-lhes motivos inconfessaveis no seu procedi
mento, quaado ainda nellhum de n6s procurou inves
tigar os motivos de 811811 opiniões! ... O an:~.thema lan
çado pelo nobre deputado foi muito amplo pa.n. que 
possa. pa.esar sem reparo. 

Entretanto , Sr. p-residente, o nobre deputado, que 
tão enthusiasta p~ee-nos de Robert Peel e que ma.is 
de· trinta vezes nos citou esse notavel est;llita, de que 
se orgulha a Inglaterra., esqueceu-se de qne aquffie 
meamo,habil politico, convidado a apreciar um colifficto 
parlamentar entre seus amigos , pnncipiou decla.ra.ndo 
que não precisava. inda.ga.r de que lado estava a razão, 
qUAndo a calma. e a prndencia. o revelaviio : procurai 
onde está a calma., disse elle, ·e al•i encontrareis a l'"a
.:iio. (Muito& apoiadat.) O exemplo edificante do proprio 
modelo que uos oft'ereceu o nobre deputado pelo ce&rti. 
é, porttmto, um protesto .80lemne contra. a. sua :u-gu
mentaçio. 

Rel:>.~or da commissiio especial que esta augusta. ca.-, 
mara elegeu na sessão passada. paTG. estudar a questão 
que actutil.men~~ faz objeeto dA proposta do governo, 
't havendo toma.do parte muito activa. na marCha deste 
a.ssumpto, vejo-me comprehendid11 necessariamente no 
anathema. lançado pelo nobre deputado sobre os a.utc
res dos dous projectos cuja. preferencia se discute. Ape
zar disso, porém, eu niio repclliria. a.s insinuações fõr
muludas pelo nobre deputado se ellas não pretendessem 
marear o procedimento que tive nesta. casa, inter:tJel· 
lando, primeiro do que qualquer outro, ao g<n"erno =
perial , então representado pelo gabinete de .16 de Ju
lho , e promo,·endo logo depciis a. nomea.ÇS:o da com
missão espeei:ll , cujo trabalho oa honrados deputado• 
dissid~ntes pretendem preferir :i. proposta do governo. 

Prezo muito a coragem civicu. para uii.o bara.tear o> 
dissabores por que passei , vencendo a. repugnanci:J. 
que fentia em romper a. solida.rieda.de que me lig&v!l. 
á.quelle gabinete, e desprezando os precoaeeitos dos in
teresses mal comprehendidoa que a.tfrontei. 

Prezo muito o nobre caracter dos illustres signata.rios 
do req,uerimento inicial que ,I~tdio a. nomeação daquella 
comm1ssüo, e q_ue enthusiasticamentc sustentavão co
migo a necessidade de uma direcçiio a. este grave 
assumpto, para que possa consentir que seja. contestuds. 
a espontaneidade com que proced.;r:io,.e a indeyendenc~a 
com que esta mesma. e&ma.ra. sa.nCClonou ta procedi
mento, approvando-o por grande maioria. (Apoiados.) 

O requerimento com que se inaugurou a iniciatiT:: 
'P~lnmentnr desta questão foi muito el<plicito , e eu o 
lerei para mais uma vez pn.tentea.r o seu pensamento : 

(Lendo .) " Requeremos que se DOmêe uma. commii\llõio 
especial para. dar á. camara. seu pa.t'ecer, com urgencia, 
s9bre as medidas que julgar conveniente adoptar-se 
:í.ccrca da importante qneat!o do elemento servil no 
Imperio, de modo que, respeitada. a propriedade actual, 
e sem abalo da nossa primêirs industria, a agricultura, 
sejiio attendidos os altos interesses que se ligão a. este 
assttmpto. Paço da cu.mara. dos deputados, em 21 . de 
l\Iaio de 1870. • 

Claramente, Sr. presidente, esta inieia.th·a ciJntra
ria,-a. de freute a. inercia qne então npre.BélltaV& o ga
binete 16 de Julho; e quando limito a. inercia :i.quella 
época, é por que pouco tempo depois, como já. em 
outra. occa.&ião clemoaatrei, esse mesmo gabinete apre
sentou-se muito mais :l.día.nt:Ldo do que os in.ici:l.dores 
daqaelle requerimento. 

A presente discussão e assu importante para. não 
comportar o silencio a respeito dos nomes dos signa
tarios daquelle documento llistorico, e eu me honro re
petindo-os. Aeha-se :uaignado P.elos Srs. (Lendo.) 

João :!lf:l.lloel Pereira da. Silva., 
Antonio Ferreira V"llUltlll., 
João José de Oliveira Junqueira., 

12 
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.João Mendes ele .Almeida, 
~o Thomaz do Amaral, 
~~m de SotlZ& Reis, 
, ·do Torre& F,llho, 
José Joaquim de Lima e Silva Sobrinho, 
Manoel Antonio Duarte de A2evedo! 
Agostinho :Marquea Perdigão Malheu-o, 
Francisco de PAula ToledO, 

e pelo ll.umilde ondor que ora oecupa a a.ttenção de&tll. 
cnmara.. 

Se é evidente que nenhum dtll!tes 11ignat:l.rios "POderia 
ser i:natigado pela coruks,,e,, l1'11Cia que hoje se pretende 
attribuir n. tcd~ts que ent:io reclama.vio uma. solução 
para a questão do esta.do serd, não é menos evidente 
que este requerimento não podia deiXar de ser des
agradavel ao gabinete 16 de Julho. E para que uio res
ta.sse duvida a rel!peito dos motivos que :nos induzirão
a apresenta-lo, eu os asaignalei com toda. a lealdade, 
IJUlLtldo em nome dos meus illustres collega.s o su~ 
metti á. consideração da camara. 

(Lendo.) t'( Respondeu-me entiio o illustrado presidente 
do conselb.o•que o gabinete não achava. Ojlportuna a 
occasião pa.râ. iniciar medida alguma; elim1tando-se S. 
Ex. a pôr em relevo as difficnldades dessa questão, 
consagrou mais uma vez a verdade eonstitucioo:ü já
mais contestada de ter o poder legiElativo, ~e não mais 
direito, ' pelo :menos mais autoridade do que o poder 
executivo para inicinr qualquer medida legiElativa. 

t"C O discurso de S. Ex., disse "'' a conssgrac;iio deste 
preceito constitucional, e as observações qae neeessari!t
mente se deduzem da sua resposta, collocirão em uma 
posi~o de necessaria iniciativa áquelles que pensS:o de 
um :modo contrario, ~ue entendem que muito ha a 1a.
zer pllr.!L auxiliar e dirigir a opinião publica.. » 

Estas ponderações revelavíio francamente que conta. 
vamos com o desagrado do ga.binete. 

E' verdade, Sr. presidente, que as,sim procedendo, 
eu consultei apenas os legitimas interesses do pn.iz, sem 
I:le importar com a impop~ida.de do momento, sem 
cortejar as influencias do dia, sem curar das convenien
cias egoi.stiCII.S da minha propria posição em relação 
:í.quelles que, mal eomptehendendo os seus int'llresses, 
jUlgão que nada. devem conceder a. uma reforma urgen
temente reclamada pela propria garantia da riqueza 
publica. e particular; e recus:~.ndo-se :í. pru~cnte previ-
6ào do futuro, preferem estar expostos ás Incertezas de 
11m:1. solução, que aliás reconhe::em inl!vitavel, e cuja. 
de:'10ra só póde aggra>ar a precaria. situação em que 
se aclüo os avultados capitaes empregados em braços 
escravos. 

E' verdade, senhores, que longe de indagar se a idéa 
vi:lh:l. do nlto ou se partia de baixo, eu 5Ó procurei veri
fcar se era uma. nece&sidade publica de natnreza im
prescindivel; e reconbec..uclu que n. reforma do estado 
sen·il era uma aspiração naeioDs.l, eaja satisfação seria 
Dão só uma grande medida de progresso como de pre
videneia, para. evitar que a &ua solução Dos sorpreu
desse quando menos a espera.ssemos, eu preferi convidar 
os poderes do Estado a. prepararmos esaa. solução,em
liuanto ella póde sujeitar-ee á.s regrm da prudenc~ 
e::nqulLllto a podemos regular, e:mquanto nos é licito 
pre&crever-llie regras e coDdições. 

Se ~rrei, não me esquivo á responsabilidade do meu 
procedimento, e a aceito em todtt a sua. plenitude. 

Entretanto, o procedimento dos proprios membros 
divet1>entes ê o arg1U:IIento mnis forte que se offerece 
narn JUStificar-me. Os nobres deputados unanimemente 
declario que ta:mbem julgao necessaria. a. reforma do 
estado servil, tambelll a reputiio urgente, e só di
,·erge:m quamo ao modo. 

Eete illtento, porém, acaba de ser contrariado pela. 
questão de ordem que esta.belecêriio pedindo a prefe
rencin de mn projecto qne em Bllll eaaencia contém :IS 
mesmas idéas da proposta. do governo, cuja medida 
capital os l!DÕres deputados protestão não a.eeitar! O 
que, poia, adia.ntazemos com essa preierencia '? Con
cediài ,ella, não ficarirunos no mesmo terreno, na 
mesma divergencia '··· (.t,oi4doa .. ) 

A historia desta. 9.uestio aconeélha a. necessidade de 
abordar-se a .sna d1fficuldade sem subter!ugios e di
la.<;lQes. 

Approvado o requerimento -lllÍcial '& que acabo de 
referir-me, foi eleita. a co:mmissão que ~resentou o 
seu parecer a. 15 de .Agosto do 1mno pro:rimo passado, 
:miUI que não entrou 11& ordem de nossos trabalhos por 
que o nobre ex-ministro do imperio do gabimte 16 
de Julho, suscitando uma questão de confiança a pro
posito da discussão de u:m reque1:me11to identico ao 
que ora ~ . debate, confundio assim a qnestü.o social 
com a poliuca., e embaraçou 9ue esta eama'ra se oecu
pa.sse com o projecto olferecido pela eommissão. 

Na presente sessão, o gabinete aetual apresentou 
uma proposta que, contendo algwnas àisposições mais 
adiantadas do que as daquelle projecto, foi todavi<t 
modelada. pelo trabalho di cama.ra, e é identico nas 
idéa.s ca.pita.es. 

Longe de a,"WU"dar-se a discuSEio dessa propost:J. 
para ser devidamente apreciada, pretendeu-se prejul
g:~.-la provocando-se uma discussão tão inop· • :tuna 
quão inconveniente no voto de graças. Os nobres de
putados divergentes apress:irão-se em condemnar nio 
só a proposta. oomo o procedimento do .governo, e uni
sonos declarárão que não admittião as idéa.s capitaes, 
qna.es eriio: a liberdade da futura geração, o peculio 
in~eJ!Cndente da. vontade dos proprieta.rios, e a. m.anu
miSsao :forçada.. 

Debalde o nobre presidente d.o conselho declarou 
for:ma:mente que a approvação do voto de graças n:io 
importa.ria adhesão completa ,á proposta do governo 
sobre o estado servil ; debalde pedio aos nobres depu
tados divergentes que se reservassem para mauifesta..r 
as suas. di vergencias a tal respeito quando se abrisse' o 
respectlvo debate ! A nada attendérão, e for-;to inexora
veis votando contra o voto de graças. 

Pela. :minha parte, manifestando-me então a. favor d11 
proposta do governo, ponderei que, comquanto admit
tisse a idéa prillcipa.l consagra.U no art. 1• sobre a liber
tação da. futura. geração, não nceitaria o pcculio inde
pendente do consentimento dos proprietarios, nem s. 
manumissão :forçada por meio da loca,ção de serviços 
11enão com. o a.t>o~rdo dos proprios smhores; e final
mente que parecia-me indispensavel não determinar a. 
intervenção da autoridade nas relaçües domestica~ en
tre os proprietarios e os seus escravos senão nos casos 
já estabelecidos pel:J.S leis vigentes. 

Assim manifestando-me, declarei que esta.~ modilica
<;ües, que cu offereceria em tempo, não podião impos
sibilita.r-me de prestar a minha adhcsão ao gabinete. 
tanto mais gua.nto a questi'io do estado servil era um:i 
9.u~tio soc1al que não podia ser adulterada pela po
littca.. 

F?i depois apresentado a esta augusta camara o 
lummoso trabalho da illustrada commissiio e~pccial 
incumbida de dar parecer sobre a proposta do go
verno ; e com satisfação eu vi ,que a illustre commissiio 
não só havia attendido ás modificações que acciden
talmente eu :!Ssigna.lá.ra por occasiªo do debate do voto 
de graças , como até se dignára. distinguir o tra
balho da. commissio Cilpecial de que tive a honm de 
ser relator, collocando-o tíi<1 alto, f!.Ue considerou :1. 
11uasi totalidade da.quelle parecer como :formanào parte 
integrante do seu. 

As modifica.ções offerecidas peln com:missiio i pro
posta do governo !ão satisfactorias para :lquelles que, 
como eu, desejio sinceramente ttm:1 solação prudente 
mas efficaz l_)a.r& a grave questio que preoeeupa. o paiz; 
e a sua admissão tomará a. pro:eosta. do governo quasi 
identica ao projecto d3. comm1Ssão especial do anno 
passado. 

Nestes ter:mos, pois, Sr. presidente, pretende o :met: 
illustre amigo o nobre deputado pelo muuicipio neutro 
que sej& preferido para a discussão o projecto da pri
meira commissio especial, porque entende que foi 
desprezada a iniciativa parlamentar, e que o governo 
não devêra iniciar um outro projecto existinao o ch 
<'.amara. S. Ex. recorrendo ao seu ele;ado talento -pro
curou demonstrar que o poder exeeuti,·o não podia ter 
esta iniciativa quando já. havia sido lLtlticip:ula. por esta. 
augusta camara.. 

Acnbámos de ouru o brilhante diseurao do nobre de
putado divergente, mas, infelizmente para a ca.Ui& que 
S. Ex:. sustenta., foi elle refutado pelo nobre deputad~ 
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pelo 1• di&trictod.o Ceaní., que nio menos eloqnente
meate demonstrou á. evidencia. a legitimidade CU. in.i
ciatíw.fto poder executivo- (Apoia.clo8.) 

EmbOra o nobre deputado Pelo 1 o distrieto do Ceará 
ae ache ao lado àa.q_Uelle illustre deputado, e ambos 
~jão divergentes, estio toda.via. divergentes tambem 
entre si, ao menos qaanto ao ponto capital em que 
S. Ex. fundou o requerimento de preferencia que ora 
:se discute. 

U:or Sa. Der>llTADO:-Um refutou o outro. 

OllTilo Sa. DEPUTADO: -E ambos refutá.rio a pro
posta. 

O Sa.. TEIXEIRA JuNIOR:- O nobre deputado pelo 
muni<ipio neutro pedio ao _gabinete qu~ a.ceita.sBe a 
preferencia · mas como podens. ter defenmento o seu 
pedido que:ndo todos sabemos que os illmtres deputa
dos di~er!rentes n.'io aeeiti& as idéa.s ca.pitae& de ne
nhum do; projectos 'r Foi por. esta. razão que o_ nobre 
presidente do conselho, apree13.ndo ~as ponàeraçue;> da
qn.ellenobre deputado, a.s qua.es en nao reproduzm1 para. 
não alongar este d~bJ.te, declarou _que nenh~ du
vida teris. em seqwescer a tal deseJO se com 1860 pu
des~~e harmonisar a dis&idencia. dos nobres deputados ; 
llWl q,ue, sendo apenas uma. estrategia. para ho~tilisa.r 
o gabmete, não podia haver vantagem em satismer 
esse inutil ca.nrieho. 

Com efl'eito; Sr. presidente, eu ta.mbem não du:vida.
ris unir a minha. voz á. do nobre deputado pn.ra msta.r 
pela. preferencia. pedida, se ella. pudesse rest:J.belecer o 
aeeordo que todos desejamos em tão ponderoso assnmpto 
Que import:J.va ao governo ceder da SWI. proposta. -parll. 
l.ler adoptado um projC<:to q113-si total~en~ identíco 'r 
PoderiA. emenda-lo na. discussao, se ass~m Julgasse ne
eessario. Mas por outro lado, o qu~ _adianta. tal prefe~ 
rencia, se os nobres deputn.dos reJe~tão t:mbem o pro
jecto que querem preferir para a discussao ? Se um é o 
originiil. e outro a. cópia, como disse o nob~. deputado 
pelo 1• dis:ricto do ~ear-.í.; se nmbos são 1!nquo~, re
volucionanos e repelhdos, segundo asseverao os illus
tres dissidentes 'I •.. 

O nobre deputado pelo município neutro penho
ra-me com ees& preferencia do projecto offerecido 
pela commiasão especial de que liz parte ; ma.s eu 
sou o primeiro ~ repellir tal prefere~c1a., P?rq~e n!io 
desejo ser preferrdo partt a fi~gellaçao. (Htlo.rydade.) 
Nego o meu voto a.o requer1mento do meu illustre 
armgo, porque ~ão 9..uero _ver~ aquelle p~reeer tão tor7 tumdo, e a sua mtelhgencta tão contrafeita, como está. 
sen ;~o o tra.halho da illustre commissíio especial incnm
!lida de examinar a proposta do governo. Opponho-me 
:i preferenei:1. pedida, porque, ao p::t.Sso 11ue pr~judicari& 
a. ado_Pçiio d<~. idéa cap1tal bostilisa"';!do o gabmete, qtte 
tão dí"'namente a sustenta, expor1a debalde os meus 
illustr~s colle.,.as membros da co=iesão especial do 
anno passado ~os dissabores c provaçües que está sof
freudo o illustr:J.do relator da commiss!io Mtual. 

Se o meu illustre amigo autor do requerimento que 
se discute tem alguma consideraç!io para. com aquelle 
trabalho que parece tanto apreciar ; se os seus autores 
:::nerecem a sua benevolenc1a, eu peço a. S. Ex. qne 
nos dispensedo martyrio que reserva :í.s nossas pala.
vr:ts, ás nossa.s idéas eis nossas intenções! Por maior 
que seja. a. honra qne pretende fazer-nos, cu declaro em 
nome dos meus collegas que declinamos de tüo edifi
cante prcferencia ! (Hilaridade.) 

Cabe agora, s~. presidente, aprecia.r o protesto com 
que o nobre deputado pelo 1• distTicto do Cea.r:í. encetou 
o seu · à~cnr;o a pl'Qposito de uma observação feita 
pelo honrado prcside:::~te do conselho. 

O nobre dep11t::1.do protestou energicamente contra a 
idea de que ós dissidentes provocassem esta questão de 
ordem po~ que tenbão receio de a:ffrontar a discussão 
da proposta e a l.'retend.íi.o demorar. 

Como é poss1vel, exclamou S. E:s:, insinuar-se tal 
receio quando a. camar& presenciou a manifestação a 
ma.is friLuca. e a maia energiea. dos diasidentes contr:l. 
n pronosta do gm·erno por oceasiio do debate do voto 
de ~ ! O n?bre deputado, porém, resJ?Onde cabal
mente a. si :P,toprio lembrando a.queUa energtca numifes
taç1ío dos tllustres dissidentes, por isso que se nii.o 

Y' 

admittent as idéaa do pro~to ofl'ereeid.e pelo poder 
e:ucutivo, e%litão qual o seu intui.to~r:~o um outr\> 
p~ojecto identioo 'f Para. que estr. · ~ de ordem. 'f 
Em q11e. aproveitará. ella 80S illustr'es diasidenta senão 
demorando a diseussiio da proposta 'f (..4poi4®1.) 

Devo tambem fazer um breve reparo sobre o carac
ter da prt.sente diacW!Sio, ~ ue pelA sua natureza é 
restrieta. ao objecto do requenmento q'lle versa. sobre a. 
preferencia doa projeetoa. Entretanto, a. discussão tem 
consistido no exame do parecer d& iJllllltra.dA com
~ especial, e continús deslocada de eeu verdadeiro 
terreno. Aceuaa.da. a. commissio como. tem sido, ca.ber
me-bia. ta.mbem a. fa.cllldade de apreciar a.s a.ccusações 
dos nobna deputados, mas parece-me inconveniente 
agora. essa d.is<:US6ão (apoiador), tratando-se apenu d:. 
questão de preferencia. Sa me fo&ie li?ito entrar !13. 
analyse daa observações que ae têm fe~to a propos1to 
de a.Lgumaa phra.ses empregadas na exposição de mo
tivos da illus tre commissào especial, eu prçc':!!"'..r~ 
justifica-Ias, restabelecendo a idéa que elanmente se 
conclue dessa. ex.posiç®, uma. vez que não haja o pro
posito de adulterar-se o pensa.mento dos seus autores. 
(Apo~.) 
Reae~do, porém, essa diaeussio para. occa.sião 

opportuna, limitar-me-hei por agora a fazer uma obser
va.ção 

A. ::Om.mil!são especial do 811llO pasu.do não ~ul~u· 
neeessa.rio discutir a :na.tuzeza do direito de propnedAde 
que os senhores têm sobre oa sellll escravos, porque pa
recia. então que todoa esta. vamos a.ceordes em considerar 
esse direito como um facto legal, que comqu:lllto não &e 
funde nos princípios a.beolutos da. lei IIILtural, é toda~ 
estabelecido pela: lei civil, e como tal deve ser respe~
tado (apoiad48); mu u contestações que se têm euac~~ 
tado pela imprensa devião ter a.consequenci& neeessar1a. 
de obrigar a illustrada. comxnissão a entrar em um:~. 
analyse de principies, aliás inconcllBSos, para cbegar á. 
concl11SM de que o projecto não off'ende a. propriedade 
desde que se procurar a origem do direito. Qaando a. 
primeira commissão especial deu o seu parecer não 11nrou 
des&a. ~tuestio, porque a. julgou prejudicada. pela.s _pr~
pria.s exigencias do Ínteresse publico. A. commlSsao 
actual, porém, desenvolvendo esses principio.s absoluto.s, 
nã.o a.tacou a propriedade, e, pelo contrar1o, conclu1o 
opin&ndo cla.mmente J?Cla rigorosa necessidade de ser elh. 
res~itada. ( Apoiaàoa.) 

Estas. recriminações, portanto, sõ ~U: por fim U:ci~: 
receios mfuudados,. e despertar uma. ltiJUSta apreCJ.Açao 
a. respeito das idéa.s da. illuatre commissào. 

Se houvesse duvida. sobre este prvposito hostil, 11ll:~. 
desappareceria á. -..ista do incidente que acabámos.de 
presenciar quando orava o honrado P.residente do con
selho. S. E~., quetendo justificar a. illustre commissão 
e mostrar o seu oensa.mento no período do parecer em 
que se encontra· a. pbra.se - dmominados poroprieta.rios 
de escravos, leu o período todo para. prova.! lfUe a cozr.
mis.ão longe, de pretender atacar tal direito, reconhe
cia-ode um modo explicito; mas como nesse período se 
diz que a. lei considerou bem ou mal essa. proprieda.ichos 
nobres deputados prorompêrão em protestos ve e
mentes contra. a dmada que encerra. esta outra pbra.se
bem ou mal! 

Ora, Sr. presidente, niío será. uma infunda.~ susc:.,. 
ptibilida.de a condemna.c;ão de tal phrusc'f Pol& os no
bres deputados que protestãotodos quererem reformaro 
estado servil, os nobres deputados que não quere:n 
manter o 8!atu quo ~ escra.vidão! podem P?rventura 
clu1lidar de que a le1 que garantio a propne®de do 
homem sobre o seu. S<lmelhante con&i<krou mal um~ tal 
propriedade'! ••• Por certo que niio, poia se tivesse con
siderado bem, nada. tinha.mos a reformar. (Apo • ~clas; 
rnadas.) Dc..-erUn!os m!Ultet oztatu quo. O que disse a 
illustre commissão'! 

(Lendo) a Sim, reconheçamo-lo bem a.lto: tem elles 
(ps proprietar!os de escnNos), inter~sses reaes! ateu
sos reapeitaVe!S; se da natureza. os nao recebêrao como 
di~ito, conferio-lb'os a sociedade, que faltaria a outro 
de,·er sa,"Tll.do se os esbulhasse do que alei considerou, 
bem on mal, propriedade. ,. 

Plireee-me evidente, Sr. p~id~nte, !J_Ue esta. phrasc 
só podia eer censurada pela timidez que revel~ por-
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~ue no seeulo XL~ não póde haver duvida que a lei 
que garantio a propriedaÃe do homem sobre seu seme
lhante comitkrou mal tal direito; é por isso que todos 
nós estamos aecordes exn reformar o estado servil, e só 
divergimos quanto a.o modo. 

O que me admira., portanto, é que os illustres mem
bros da commissi.o, e especialmente o seu di~o relA
tor o Sr. mol18enhor Pinto de C&lllpos, um m1nistroda 
i~je., ainda tenh:J. duvida se a lei que ga.rnntio a ea
cra"<"idão considerou-a bem ou mal ! Faço, porém, jus
tiça á. illustrada colJllllissio ; sacrificou a. -verdade ás 
con'\"enien~ e a.pezar do escrupnlo nem assim esca
pou á. flagd.làção do seu pensameDto! Que víolencia. 
não fez o illllBtrado monsenhor ao seu caracter parn. con
S&!ml-1' semelhante duvida' {RUa.da.f.) 

Resignem-s., porém, oa illuatres membros da com
missão especial : é essa a. 110rte de todos os reformado
res, os quaes raramente colhem os fructos da. sua. pro
pria abnegação expondo-se i injustiça. e á in-vectiva.. A 
eau111. sustentada. pela illustradacommissã.o é digna desse 
saerificio momentaneo. Conti.emoa na justiça. do nosso 
paiz. (.Apoiado.!.) 

Passarei, Sr. presidente, a considern.r uma grave 
accnsa~o q_ue o nobre de~nta.do pelo 1• districto do 
Ceará dirig~o a. todos os miDieterios, sem mesmo excluir 
aq_uelle de q11e S. Ex. tão dign3.mente fez parte. 

As ponderações do nobre deputado não podem deixar 
de ter :1. gravidade que lhes dá o seu elevado talento e 
a eu& merecida reputaçio; e quando principalmente 
se refere á. politica, & palawa brilhante de S. Ex. as
sume séria responsabilidade, porque exprilpe a opinião 
do estadista que ainda recentemente teve assento nos 
COnsefhos da corôa.- Eu, pois, niio podia. deixar de im
pressxonar-me oavxndo a revelaçiío que nos fez <JUando 
iieclaxou que era . sua convicção que os min1sterios 
longe de representarem o seu partido, machinavlio 
contra os seus legítimos interesses, e logo que subião 
a2 pod.er ~nchi~ o espirito de apprehensões e sacrifica-

. vao suas 1déas .••• 
A acCI18aç.'io1 Sr. presidente, é assaz gra"\"e pa.ra. a 

dignidade do$ nossos estadia~, e por isso lamento que 
S. Ex. nilo completasse a sua revelação, indicando os 
fundamentos de um~ convi~ tão fatal nara o con
ceito em que a opiniiio publica. deve ter o~ membroa 
do poder executivo. A bem do systema representavivo, 
e em nome dos mais nobres impUlsos do p:~.triotismo do 
nobre deputado, ea peço a S. Ex. que nos dtl a lllZ, fa-
zendo a :~.ccusa.c;.ão doa culpados. (Apoio.doa.) ~ 

Eu tambem tive a honra de sentar-me nos conselhos 
da corôa, mas a propri:L lealdade obri~-me a declarar 
:í. c:un=t e ao paiz que o gabinete de 29 de Setembro, 
de que fiz parte, lliio machinou contra o seu partido, 
não sacrificou n<!nhnma das suas idéas, niio aceitou im
posição de quem q11er que seja ! Retirou-se do poder com 
as mesmas 1déas com que <~. elle subir:!.; e íóra do poder 
ai::~da os seus membros estão sustentando as mesmas 
con,·ic<;ões. (Apo•ado•.) 

Co:1eluindo o seu discurso, o nobre deputado, impres
Sl~n~do !!ela. idéa dominante em seu espirito de que a 
FOpcsta do governo n5o é urna aspira<'ão de todos os 
H:-2.zito.ircs, pretendeu tirar o merecimento rClll e incon
tr::>verFo d:). sincera convicção q11e toao~ ternos, de que 
a escravidão é um mal cuja re12:eneraç.ão dc-çcmos pre
r:.r:J.r; e fazendo-a derivar exclusi...-amente da "\"ontade 

. ti:! corô::, est• •rçou-sc para incutir no es11irito publico a 
:!> 1: ggest.~o de que todos os 5Ustentadores desta reforma 
urgentcz=cnte red:.mada poJos httereHes ...-itaes do p:~iz: 
•iio apen:~s os scn·os humillissimos do poder irrcspon
~~ v~l a quem n:io ousiio affrontar! ... 

Os ~obre~ deputado~ di,·ergentcs, que t::mbem que
rem l:'cfor::nar o estado servil, rc~pondcr:l·i ao ill11~tre 
o:-:~.dor e o con...-encerá.õ de que :l. independencin de ca
l'~t<!r n:lo é privilegio de nenhum prede5tÍI:3oio. O 'Pro
prio nobre deputado que ns~im ~e expri!nio, tambem 
que~ cst:l reforma, embora por differente :uoC.o, ;>ois 
que ll:i se~são do anno pa5s:~do iniciou ::esta camara 
u:n. proje<:tiJ sobre ella. S. Ex., re>:r'..anto, responder:! 
$ K propr10. 

Q.U!l.::~to a. mim, Sr. 'Presidente, o pocedi:::lc:1to que 
t<-.nho t~do responde satisfactori=e::te ao ::obre depu
!:tdQ. Le.-:mtando esta questão do aba::.é:o::c e:n que e>-

ts.va, e obstando a que a riqueza publica. e partienlar· 
continuasse exposta á.s fanestaa conseqneneias da im
previdencia e da inercia, estou convencido de que pres-· 
tei um serviço ao meu paiz. (.Apoiado&.} 

Para assim proceder, eu não indaguei se a idé& vinha. 
do alto, mas sim I!U&es os graveaer=Cs a que se· 
expunha a. sociedade brazileir&, d • á. 60lnção 
desta. questão A iniciativa particular e aos azares do 
abandono. Pedi e instei pela direcção dos poderes do 
Estado, porque essa intervenção é uma.solidasarantiada. 
prudencia com <J.ue deve ser dirigido tão melindroso as
sumpto; e, aindã.illBtigado llelos meamoa motivos, voto 
contra a preferencia ora peili'b.-1. porque ella. é apena.s 
uma. arma. de guerra para hostiJ.isar a reforma.. 

O nobre deputado pelo Ceará vota contra. a prefe
:reneia porque em sua. OJ?inião ambos os projectos vie
riio do alto; um é o o:ngina.l e outro a. cópia. A ori
gem que attribue :í. proposta é, portanto, a. C:J.usa eesen
cial dA sua di,·ergencia. 

Eu, porém, que a.ceito :unbos os projectos, e que 
derinndo-os dã opinião public:~., vejo aelles as me
didas necessn.rias":í. nossa. futura. regeneração, não po68o 
a.ceita.r a pre!erencia, porq11e zelo a reforma que o 
gabinete 7 de 'Março tomou a peito realizar. 

Não :m.e impressionão es p'ha.ntasticos terrores do 
poder pessoal, nem conh~ gt!lffltl de 1lln8. idb. q11e 
não é privilegio de ninguem, pois que não póde deixar 
de ·ser a conYicção de toda a naçüo bra:üleira. (Apoiado• 
da. ma.ioria..) 

Não, senhores! Pela minha. parte declaro no no
bre dc:eut.ac!o nelo Ceará que tambem do alto de 
minha 1ndepenitenciP posso a~evern.r, sem perigo de 
contestação, que nunca sacrifiquei as minhas convicções 
a. nenhuma paixão, nunca soube tecer a.lisouj:~. pan 
agt"lldar, nem a tortura para subir! 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem. O ora.dor 
{elicita.do.) 

A discussão fica. adiada pela. hora.. 
Dada. a ordem do dia., levanta.-se a sessão ãs quatro 

horas d:! urde. 

Sessão em i. f. de Julho. 

l'RESJliE:\CJA. DO SR. CONDE DE BAEPEllo"llt". 

StlXl!..~nto .-Ea:pedimte.- Matricula ele e$lwlantea.-Or
dem do dia.-Elemento se...,il. })~curJOJ dos Srs. Ba.r~ o 
da Fílla da Bal'ra c J1111queira.-Orçamento do Imperio. 
Discur3os de. Sr;•. mtnistro respecti~o 6 J, de Alencar. 

Ao meio-dia feita a cbam:~da, e achando-se pre
sentes os Srs. Conde de Baependy, Portella, Paranbe>s, 
Pinto Pessoa, Guim:trães, Angelo do Am:u·ai, João 
Mendes, Casado, Ferreira d:s. Veiga., Gomes de Ca.stro, 
Pinto de Cn.m)>os, Vicente de Figueiredo, Joaquim Pe
dro, Ferreira Yi::uma, Benjamim, Barros Cobra, Mon
teiro de Cast,·o, Carneiro da Cunha, Pinheiro, Evange
lista Lobato. Azambuja, Sobr:~.l Pinto, Jo~é CRlmon, 
Barão da Yilla da Barra). Siqueira. Mendes, Teixeira 
Junior, Gomes d :t Sih-a, ;,alie~, Alencar Arn.ripe, Luiz 
Carlos, Arnujo Góe~, Diogo Y elho, Manoel Clementino, 
Corrêa de O!iveirn, Candido d~ Rocha, J:~.nsen do Paço, 
IIeraclito Grnça, Camillo Bs.rreto, Mello l\Ioraes, Coe
lho Rodrigues, Menezes Prado, Domingues, Camillc 
Fi~üredo, Pereirn Frnnco, Bandeira. de Mello, Fer
reira Lage, Pereira da Silva, Joaquim de i\lendonça, 
Bnbia, Henr1ques, Corrêa, Mello Rego, Raposo da Ca
mari, Cruz :!\hchado Barão da Laguna, Galvão, ~Io
reir:J. da Rocha, Cardoso de Menezes, Lima e Silva, 
Theodoro àa Sih·a, Barão de Araçagy, Dionysio Mar
tins, Duarte de Azevedo, Fiel de Ca.n·alho, Simões Lo
pes, noriano ue Godoy, Pinto Lima, Junqucir:t, Pinto 
Braga, Perdí;;:ío J\fa.lheiro, Barão de An3.dia, Faust: 
de .A.guinr, l'anlino de Souza., Costa Pinto, Jeronymo 
Penido, Ferreir:~. de Aguiar e Al!onso de C:u-va!ho, 
abre-se n ~es>ão. 

Comrarccen1 depois de aberta a sessão os SI"!'. F. Be-
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fuario, A~tonio Pradq, Cand}.do Milrta, Araujo ·Lima, 
Souza Re1s, Fo11tes, Leandro Maciel, Diogo de Vascon

. cellos, ·Pinto Moreira, J::eonel de Alencar, Gama.. der-
queira, Ca.pai).enlit, Rodpgo Silva, Duque-Est!ada Tei
xeira, S.ilva !'!unes_, Gonfi!.lves da Silva, Taques, .Bit.: 
tancourt, NebJas, J. de Aleu\lar, Augusto' de Oliveira, 
Paula Toledo, Mello Mattos, Andrade Figueira e Barão 
de Anajatuba. ' 

Faltão com · participação os Srs. 4n~eliano de Carva
lh@, ~ssis Rocha, ,Augusto Chaves, B.lilrges :1\{onteiro, 
Gandido Toqes, CJCero Dantas, Canedo; D1as da Ro
cha, Ferna)l~es Viei~a, Pederneiras e .Rosa; e sem clla 

. os Srs. AlmeJd\lo Pere1ra, Leal ([e Menezes e M~raes Silva .. 
Lê-se e approva-se a acta da antécedente. 
O S!i.. 1° SECRÉT.AIHO dá conta do seguinte . 

EXPEJ>IENTE. 

·u m officio ·ido ministerio d~ guerr~, enviando o re
qner~mento em que os che!es de secção. da secretaria 
respectiva pedem sejão os .seus vencunentos distribui
dos entre ordenado e. gratificação, na fórma estabelecida 
para outras secretanas de estado. ~.A~ co=issão de 
pensões e ordenados. 

Outro do mesmo ministerio, remettendo o req)leri
mento em' que os chefes de secção da reparti~ão fiscal 
do mesmo ministerio pedem sejão os seus ve~cimentos 
igualados aos dos chefes de secção desta secretaria de 
estado. ~A' mesma commissão. . , , 

. Outro do ministerio da agricultura, remettendo as 
mformações pedirias a respeito do requerimento e mais 
papeis, ~os q~aes Eduardo Antonio. Monteggia , e José 
da Roe~a Leao pedem para orgamsar uma associação 
com o titulo de Campanhia: de Emigração Industrial .e 
~ricola.-A quem fez arequisição. , 

Outro do 1 • 'secretario do senado; .enviando, com a 
emenda feita e approvada pelo senado, a proposição que 
approva a pensão · concedida ao alferes reformado do 
exercito Olympia Aurelio de Lima Camara.-Inteirada. 

Dons do mesmo secretario, participando que o se
nad<> adaptou, e vai dirigir á' sanccão imperial as 
resoluções approvando a pensão concedida a D. Cus
todia Carolina Augusta de Souza, viuva do Dr. Braz 
Florentino Henriques · <le Souza, e autorisando o "()
verno para .mandar desde já matricular no 1 o a~ no 
medico da faculdade da côrte o :~.lumuo ouvinte Luiz 
Rod.olpho Duque-Estrada Sayão.-Inteiradfl. ' 
. Um requel'Íment~. de Geminiano José da Costa pe

d!n~o que sejão considerados ·validos na faculdaâe de 
(hretto os exames prestados na faculdade de medicina 
ela Bahia.-A' commissão de instrucção Ji>Ublica. 

O~tr.o de Alfredo Ribeiro Marques,, pedindo para ser 
adnutt1do a exame do 1° ~uno medico, prestando antes 
os exames dos prepara tonos que lhe :faltão.- A' mes-

.ma comnlissão. · 

Outro. d~ Belarmino Pasâos da Costa, pedindo par~ 
sex admlttido a exame do 1 o anuo medico prestando 
an_te~ o preparatorio que lhe falta. -A' m~sma com
IUlssao, 

Outro, de João Baptista Barbosa Guimarães, pedindo 
sel' matnculado e fazer exame do 1 • anuo medico da 
côrte, p.restando antes do acto o do preparatorio que 
lhe fa1ta.-A' mesma cómmissão. . · 

Outro de Luiz LourenÇo de Oliveira Agui;r, pedindo 
para. J':1zer acto do 1 o anno. do <:urso medico, conside
lando-se vahdo o exame de o-eo!ITaphia. - A' mesma 
commissiLo. o 0 

· 

Outro do Dr. Marcolino JosEÍ Avena; pedindó para 
ser nomeado para o ·lugar de official da secretaria desta 
camara. -A' commis.são de policia. 

Ot:tro à.o alferes Diogo José . Peixoto pedindo . uma 
pensao . -A' C<Dmmissão de pensões. e ordenados. 

M.\Tll!CULA DE ESTUDANTES. 

L~rc-se, jl11gão-se objecto a~ deliberaf<'íO' e vão \)< 

impYimir p!ll'a entrar na ordem dos trabalhos, os prO;
jectos com que conch,1em os seguintes pareceres : 

cr Carlos Gomas Ribeiro da Luz pede para que aejão 
validos na faculdade medica da côrte os exames pre
paratorios feitos na escola de marinha. 

cr Parece ·justo .que os ·exames p1·estados ·pera11te umil. 
·comn\issão autorisada por lei sejão validos em qual
quer academia do Impe'rio, ealva a presumpção de que 
ha inais imparcialidade no julgamento de uma do qüe 
no de outra· commissão, o que importaria um desar p~-
-rante a leL que as aut9risou. · . 
· cr A commissão de instrnc9ão publica, attendendo é 
justiça que" preside á petição· do supp)icante, offerece á. 
camara dos Srs. deputados o seguinte projecto : · 

~· A assembléa geral reso!Te : 
· « Art. L• Fica o governo 1\utoTisado para mandar que 

sejão va,jidos, na faculdade medica da côrte, os exames 
. preparato1ios feitos pelo ahunno Carlos .Gomes Ribeiro 
da Luz na escola de mariBha. · , 

<<Art. 2.• Revogão-se as disposiçõe& em con,trario. 
« Sala das eommissões, ll 'de Julho de 1871.- B. da, 

ViUa da Banlt - .Ferrei:ra de Aguiar. " · 

<<' Francisco Bahia· d:;. Roch~ J~mor, alumrio do 1• . 
anuo pharmaceutico da faculdade d!JJ côrte, pede pata 
fazer' exame do 1• auno medico, depois de approvado 
no preparatorio que lhe falta; . · 

' « O supplicailte allega1 e pr(\va com ~m attestado, qtte 
frequenta o ·1• ·lllino medico como ouvmte ; allega tam
hem, e ptova com outro attestado, que estava habilítad~ 

. para prestar o exame que lhe falta p'or ter chegado dez 
minutos depois de :feita a chamada ; finalmente nllega 
que chegou mais tarde por motiva de JRolestia. 

rc 4 commissão de instrncção publica, attendendo á. , 
justiça que preside tí petição · do supplicáilte, oíferen,Et'~ 
camara dos Srs. deputados o seguinte proj_ecto: · ·· •. · 

~\,;.. 

(r A assembléa geral resolve: - .. ·.-, .;;, 
«Art. 1.• Fica o governo autorisado para mandú 

prestar exame do 1 o anuo medico da faculdade da 
côrte o alumno do 1• 'anuo pharmaceutico .Francisco: -
Ballia da Rocha Junior, depois de approvado no pre
paratorio de historia, que lhe falta. 

« Art. 2.-. 0 Revogão-se as disposições em contrario. 
« Sala das coromisoões, 11 de Julho de 1871.-Bariio 

da Yilla ·da Barra.-Fer?·eim de Aguiar.~ 

Lê~-se os autographos do d~creto da assembléa· geral 
relative ao emprestimo de 20,000:0QOS . destinado ao 
prolongamento da e>trada de ferro D. Pedro· II. 

O Sn. BENJAMm (pela ordem).: -Sr. preside11te, ne 
discurso proferido pelo 11obre deputado pelo 5• distrlcto 
de Minas vê-se· o ,eguinte: rc O Sr. Benjamim dá um 
aparte ; o S1·. presidente o cha·ma á ordem. " · 

O nosso reginiento no al't. 212 estabelece os casos e 
a fórm a jle1os quaes os deputados são chamados · iL or
dem. E' pt·ocesso gradativo, que nilo póde ser preterido 
sem violação do regimento. Primeiramente o presidente 
dirá-attenção-depo!s dirá-S1·. deputado F., attençao-; 
e, SE( .iôr infrnctifera esta nomi.nal adverteucia1 o pre
side)lte o excluirá da sessão. Este artigo trà.ta do de
pu1;&do que não gum·da o decoro devido nas sessõés . , . 

Para o deputatlo que falia sem l'edir a palavra esta 
a sanção penal no al't. 213 . A pl'imeit·a vez ser{, cha
mado á ordem e a segunda excluído da sessão. 

Não :faltei ao decoro devido a esta camara, nem fallei 
sem ter obtido a palavra. Não podia,' pois, ser chainat1o 
á ordem. Dei algtns partes, constantes do disclll'so, 
qne não· offendião e nem podiiío offender aO decoro da 
casa . '(Apoiados.) 

O honrado Sr. presidente niio chamou-me á ordem. 
S. Ex. tem sempre tratado aos mernbros desta. cam~ra 
com uma benevolencia que todos sabemos agradecer. 
(lJfuito s apoiados.) E, pois, o men requerini.ento pedia a 
V. Ex. que se sirva declaTar se :fui cham&do á ordem. 
E' . pequena questão, porém que affecta a minha digni
dade: A camara me desculpará ter-lhe tomado algw1s 
segumlos. 

O Sn. PnESIDENTE:_:.Não posso recordaJ,"-me agora 
. como os factos se passárão nessa occa5ião. Lembro-me 
apenas que por .diversas vezes reclamei a attenção do 
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nobre deputado e de outros, que com apa.~s inter
rompião oor.tdor, e cheguei mesmo a proferir 3. pala-
vra. ordem, poré;n n~o nominal~ente. . . 

Conheço as dispos1çües do reg1mento, e no exerclClO 
das a.ttribui~ões que este me concede procuro sempre 
proceder com modera~ e delicadeza. para com todos 
os membros da casa. (Apoiados.) 

O Sn. DcQCE-EsTRA.D.\ TEtXEIRA.:-Requeiro urgencia. 
para em cinco minutos fundamentar um:J. indica~. 

Consultada a. cam:u-a., rcsoh·c pela afiirmativa. 
O Sa. DuQUE-ESTl\A.DA. Tr:rn:nu. :-Sr. presidente, creio 

que zr.cstl'l<> cinco minatos silo sobejos para. demonstrar 
que o debate rehtivo á. reforma do estado servil deve 
ser amplo, hn-e e minucieso. 
· Ui. Sa. DEPUTADO :-E calmo. 

O Sa. DcQCE·ESTlUDA. TEIX!!IR.\ :-_o\. liberilacle não 
existe sem :1. calma. A. psixii.o nunca é livre. 

Por sua natureza, por s= extrema gravidade e com
plexi!Ude, e pela posi~o melindrosa. em que colloca. 
cada. um dos deputados que com se1l voto têm de ~e
cidir a. qucstli.o, c tambem pela sua origem, deve, rep1to, 
um tal debate ser amplo, livre e minucioso, e até 
mesmo porque não só perante os contemporJ.neos, como 
perante :s. posteridade, cada um de nós tem o mais legi
timo direito, o mais imprescriptivcl dever e a mais ind.e
elina.vcl necessidAde de justüicu o seu voto, o seu pro
cedimento e as suas paJ.a.,-ras nesta. questão. 
. Assim !_)ois, a bem da lucidez do deb:~.te, a be:n da 
sua. proficuidade e do seu legiti'llo deS<!nvolvimento, a 
bem do zelo que devemos ter por nossa reputn~o c 
JlC!:o nosso nome, ouso submetter a. esta ca.sa. a segumte 
1ndicayã.o. (Lê.} 

'Vem á mesa., .i lida, e vai á comm.issão de '{lOlicia., a. 
seguinte indicação : 

«Indico que :i. discu~são do projecto sobre n emancipa
ção do est:s.do ser\·il não seja a.pplica.da a disposição do 
art. 1i6 C.o regimento da cam:u-a.- Duque-Estrada. 
Teixeira. " 

O Sa. Lv-u CA.nLos requer urgencia pn:ro. entrar imme
diatamente em discussão o parecer da. co:nmissiio de 
:policia., lido :ta. sessão :tntecedente, nomeando officiae" 
desta camnra os Srs. Lourenço Xavier da. Veiga e ba
charel Boave':ltura. Delfim Pinto. 

Consultada à cnm:trn, resolve pela affirmntiva. 
Entra, rort:mto, (!m discuS!ião, e .; approvado sem 

Uc1Jn!e1 o l·cferi(lo parecer. 

Contin<a a C.i~.:uss:.:> do rc- qu~~ime!lto ce pref<)l'(lUCÍn 
éntre a pr •;poota. do governo !1. 1(:7 deste anno e o pro· 
jecto C.a co~rr.!•~ã·~ especial n. ~00 do nnno pnssado, 
ácerca do cle:nento sen·il. 

O Sa . . )oÃo :?líE:mEs requer o encc:ramento da dis
cussão ; e sendo a c:~.mara cox:.sult:s.da, resolve pela 
affinnn.ti...-a. 

Procede:t.do-se . ,~ 'Vot:lção <lo r<!.queri.-neuto de prefe
rencia, é rejei:a.C.o. 

Entra, portanto, em 2• discns~ão o art l• da pro
posta <!o f;o\·en.o, com o r·arecer da. commissão c~pe
cial, sob :::. 1\}7 des~ :lllno, sobre o el~mcnto servil. 

Lêm-se, s:o apoiadas, c cntrüo conjunctamentc em 
oli!cuss;õ.o, ::s e::ner.uas impressas da commiasão. 

Sií.o tambe::n lidas, mas só submettida.s a apoiamento, 
as seg-.tint~$ eccnda.s que se referem ao art. 1 • : 

• « Art. L• Supprimão·se as palavras-E havidas por 
mgenuas. 

" ~ 1.• Substitun.-se pelo seguinte : 
" Os ditos menores fic:u-áti em poder e sob a auto

ridade dos se:ni:ores de Stla.s mãis, os quaes terão obri
gaçio de cria-los, e truta-los at.: a id!lde de mn anuo 
comJ>leto. 

" Chegado o filho Ü:l esCl"::t'Va a essa idade, e estau-

do em condições de saude, o senhordamiíi teci opção, 
ou· de .reeeber do Estado a indemni.s:Lçio. de. 100$,. ou 
de contin11ar a criar o menor a.té . a. idade de dez a.nnos, 
recebendo a indcmnisa~ de soos; uma vez que estaja 
nas mesmas condições de saude, ou de utilisã.r-ae dos 
serviços do menor até a. id.:J.dc de 21 a.nnos -sem indem
nisa.ção al~ 

" No pnmeiro caso o ~overna · se cnCl&'rregará. da 
cria.çiio do menor, e no tl!~-undo. dará. outro qualquer 
destino que julgnr convenieate, poderá. entre,n-a-lo a 
p:ntieulares que o requeirão, e sejão in&fituido~ tutores, 
mediante o pagamento de uma. taxa de 3S mensaes, 
que duplicar:!. de 3 em 3 anno&, e será recolhida ao 
tbesouro a bem dos encargos desta. lei, cessando log-> 
que o menor complete 21 anuos. 

« Esta. disposição poderá ser applicada. aos naicidos 
:J.ntcs da. presente lei s. pedido dos senhores e sob a 
condi~·iio de libertos. 

" Se os senhores da.s miiis dos menores qnizcrem fAzer 
cntre~ra. destes antes de terem completado dez a.uuos, e 
estando elles em condições de ss.ude, o poderio fazer, 
mas só ter".w direito a.. uma. indemnis~o correspondente 
a. 50S por cada.. a.nno de idade. · 

« O governo poder.í. entregar os menores de qual
quer idade a particulares que os queirão criar até· a 
idade de dez n.nnos, mediante a. gratificação de 700S 
no ac.:o da. entrega. doa mesmos. 

" ~ 2.• A.ccrescente-se-Prevalecendo as quantias 
:m:l.!ca.das no p:u-Jgrapho antecedente, dentro <los pri
meiros dez annoa. 

« § 4.• Supprima-se. 
« ~ 5. • Accrc<;cente-se no fim-Sendo este compe

te!ltemente indemuisa.do, segundo a.s prescripçõe.J desta 
~- . 

« Art. ~.o Aecr~scente-se depois da palavra autorisa
dos-ou a particulares institnidos tutores, que q_uizerem 
ter o beneficio do § 1 • deste :~rtigo. 

" Art. 4.• Redija.·-se assim-O governo em seus re
gulamentos pro...-idenciar-J. sobre a collocação e garan
tias do peeulio dos escravos pro;eniente de doa~ões, 
leg:~.dos, ou her:mças, que lhes aconteçüo ; a.ddiciona.u
do-se o producto de trabalhos e economias reconheci
O;~ pelos senhores como result:s.ntes de acq\úsição 
llctta. 

« § 2.. • Substitua~ se pelo seguinte : 
" N:J.S vendas judiciaes ou nss inventaries que nao 

for~m determinados por assassinato a dos senhores, sobre 
os quacs rec:í.ia suspeitas de terem sido praticados por 
seus escravos, terá. direito o e~cravo a libertar-Ee pelo 
pre1'0 da !l.,.·aliayiio. 

" ~ 3.• Depo1s das palan-as-é dependente-accres
ecnte-se-do conscuttmento do senhor, e da approva
çiio, etc., como está. no parugrapho, addicion::mdo-se 
no tim as palavas seguintes : - descontadas as intc;
rupçiics por fug.•s, ou por outro qualquer motivo. 

" Art. 6.• I::m vez-da n.nçüo-diga~se-~o Est::_:;..,. 
" Art. 5.• Supprima-se. 
«Art. 9.• Accresceute-sc: -Não Fendo permi~::a~ 

devassar os domicílios para os fins desta lei. 

~tààitivoa. 

" L• O ge...-ernc promover:i uma associaçiio <!e seg-.:rl 
de vida dos escravos e dos menoreE, cujos lucros s~:~' 
applicados em favor dos encargos desta. lei. 

" 2..• Todo o escravo actual que contar 60 anuos o:z 
mais de idade, será declarado liberte, mediante inC.e~
nisa~o no senhor da quantia de lOOS, praticando-se 
do mesmo modo a. respeito daquelles que do futuro a:
tiogirem a essa. idade. 

" ~ 1.• Para marcar-5<! as ida:les dos escravos pre~-a
lecer:í.: 1•, :l. declura~oedos Eellhores; 2.0 , certidões d ~ 
batismo; 3", arbitramento. 

" § 2.• O guverno obri.;.n-á os escravos assim liber
tos a contratar seus sernços, deveude entrar p= o 
tbesouro com a quantia pel~ qual se rcmirúo (lOOS) paga. 
integral, ou p:~rcinhnente em prestll.<;ücs.-L. Ca.rlo:. » 

O Sr. Darão da "\till.a da :narra 'Sig
fl4t'~ de attençilv ) : -Pedi a palavra.~ Sr. presidente, 'pa-:-a. 
fazer :~.lgumas consider:s.çües em se::;tid~ oppo>t'J i 
proposta apre!óc:J.t:lda pelo go...-er::o. 
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Encaro a preaente diacussão corno assentada em 
ten-eno neut-ro; o honrado presidente do conselho, p<>r 
occasião da discussão do voto de gra~, declarou. alto 
c bom aom que a approvação do top1co da resposta á 
blla do throno, relativamente ao elemento servil, não 
importava de modo algnm hypotheca nem compromisso 
de voto, quanto .ao quedizrespeito á. mesma proposta do 
governo tmuilo.r apoiado$), e que pelo coutrano dese
java que se abrisse uma discussão ampla. e larga, !!fim 
de que cada um concorresse com seu contingente p;~.ra. 
ver se nós podiamos do modo mais facil e comrnodo 
reWver esse dülicilimo problema sobre tão importante 
questão. 

Tendo eu votado contra o. emenda do topico da res
posta. á falia do throno, porque entendi que importa.w. 
falta. de coli:fia.nça no govei'!lo, a. quem apoio, já. vê a 
camara. que não posso de modo algnm ser t:J.x:uio de 
suspeito, quando vou combatP.r o. proposta do governo 
que se acha em discllBsão- (Muitos apoiados-) 

VoZEs: - Muito bem. 
O 811.. BABlo DA. VILLA.DA. B.utltA:-Entendo que nesta 

questão devemosgua.rdartoda a calma. (muitos apoia~J; 
devemos respeitar as intenções de cada. um, para que 
tambem sejão respeitadas as nossas (muitos apoiados); 
!lão devemos attribuir moti,-os reprovados ao governo 
que apresentou a pro.t~osta., para que tambern não sejiio 
.:~ttribuidos esses motlvos reprovados :íquelles que com
batem a. mesma proposta_ (:Uuilod apoiadoB.) 

Entendo, Sr. presidente, que nesta questão convém 
toda a clllma; porque ninguem tendo o dom da infalli
bilidade, e podendo estar a razão ou de um ou de outro 
lado; convém tanto a um como a outro a discWisio 
calma e tranquilla. (Apoiados-) 

Convém aos que contão com a razão de seu lado, 
:r-orqua este é o meio mais commodo de fazer prevalecer 
os seus direitos; convém aos outros, porque este é o 
meio mais facil de serem esclarecidos c convencidos a 
r~~pcito da questão, uma vez que difcutimos de boa 
fé. (Apoiadtn-) . 

U:u '\" oz: -Todos discutimos aqui de boa fé. 

O Sa. B.utio DA YtLU n.~ Bo~.nru.: -E' neete sentido 
que estou :fazendo estss reflexões hypotheticas. 

Feitaa estas pequenas consideraçües1 eatro na. materia. 
Dos dous syste.mas de · em:!.Ilcipa~o mais communs, 

o primeiro immcdia.to ou rapido, o segundo mediato ou 
lento, escolhendo o go\'erno de preferencia o segundo, 
no meu modo de pensar escolheu o melhor ; mas, como 
h:t. differentes caminhos p~a chegar ao mesmo fim, e 
destes sendo os principaes a emancipação pelo ventre 
li\-re, pela llbertnçií.o de grupos de escravas·e pela liber
tação de familias escravas, o governo escolhendo o pri
meiro mii.o abraçou, de certo, o melhor : e verei se o 
posso provar. 

Quem lêr ~ prevenção alguma a proposta do go
verno, conclue que de um lado clla cerca de todas as 
;arantia.a e favores~ ingenuos, e do outro lado afrouxa. 
os laços da forya moral doa senhores- (Apoiados-) 

Sou o primeiro a confessar que não foi de caso pcn
Eado, foi uma coincidcneia. apenas: aconteceu ao go
,-erno como acontece a ~ju:Uquer individuo que se cn
thusiasma por um princ1pio ou por urna idea; cravou 
os olhos nos ingcnuos, marchou em linha recta para 
elle~, e foi pisando sem sentir naquelles que encontrava 
atra...-eulaioa em seu caminho, como senhorell que erão 
desses i.ngenuos ! 

Nio lhe a.ttri.buo caso pensado : que interesse tinha o 
goTemo para assim proceder'! Agora. o que 4lonvem é 
pedir ao governo que aesça. um pouco desse enthusiasmo 
pelos ingenuos, e veja ae póde ou não conciliar cs favo
res feitos a elles com os direitas dos senhores, para. n() 
caso contrArio abraçar outro cotminho que eOAduza n:;e
lhor .:í. emancipação. Como dizer aos senhorea: "V 61 nio 
tendea direito a.os ~lhos de TOI!ISU escr&Tas; sois obri
;;ados a cria-los debaixo do nome de ingenuoe ; vóa nio 
tereia remuneração alguma, senÃo da.quellea que ebe
~&rem até a idade de oito annoa ; não tereis direito á. 
1_::.demnisação daquellea Cllju rnÃis ~ libertarem antes 
cestA idade ; peidereis os direitos .&011 aernços dos in
ge:luOB por Y's maltratados, depois de terdes optado 
po: eases sen-l<;os ; ~ereis obrigados, sem indcmnis&-

ção, a lllUtentar ~ filhos das e:;cravu, pelos serviços; 
des quaes tinrdes optado; sereis obri1?7dos a alforriar 
aquel.les ~ue tiverem salvado a vossa vtda; sereia obri
gados á libertação daquel!es que encontrarem pessoas 
protectoras que os gueirii.o lib~rtar, afim de cobrarem 
depoia a. importa.n= em serviços ; sereis obri~dos a 
aceit:l.r as leis a respeito do peculio, etc-, ete. 'r " 

Corno dizer tudo isto aos senhores, e contar o go
verno com a boa vontade destes mesmos scn'bore11 para 
levar a effeito o ideal q uc ~e figura a respeito desses 
in~nuos'P E' na verdade inexplicavel semelhante pro
ceaimento ! Se al::;uem se encarregasse de tomar uma 
desforra desmora.lis:Ldora. dos senhores por pa.rte dos 
escravos , pouco mais accrescentaria. a este complexo 
de medidas! 

O Sa- F. BELIS~mo: - !II&a dúlso não se cuida. 
O S11.- BARÃo DA. V n.LA DA BAR!\-\. : - Porém passe

mos mais pausadamente a. cada uma dessas proposi
~' e vejamos se posso t..:>r:a-l:u; m .. is claras nos seu 
e!fe1tos, ~or ow.tra, pô-las mais em relevo. 

Em pnmeiro lugar, v6s nilo tendes direito aos filhos 
de voliSas escravas; os entendidos ua materia dizem 
que deste modo nio se produz abalo algum, poraue o 
direito existe in re, e nã.o na massa dos possivcis: 

Não cansarei :1. attenção da :lllgu~ta cnmara com esta 
questão philosophica : dei..xa-la-hei por conb dos ineti
tutos scientificos (risadas ; muito bem}; se em algutn:~. 
corpotayão academica eu chegasse a convencer-me, por 
subtilezas meta.physicas, de que na verdade não pro
duziri:.. abalo algum semelhante medida da Farte do 
governo, sabindo deste recinto, e fór:l. dn atmosphers. 
scientifica, encontrando o facto real, o :r.b3.lo, eu airiil, 
parodiando a phrase de Gallileu a respeito do movimento 
da terrn: E pur si mu01'e ! E todavia prociuz abalo ! 

~e é uma verdade esb proposi?ão, então Yamos ser 
log1cos, nmos tir:tr as deducções <:lella. (Apoiados-) 

O segundo topico é: os senhores serão obrigados a 
criar estes ingennos. 

Se é verdade que houve abalo, é tambem verdade 
que h11. descontentamento, friez:~. da J>lrte dos senhores; 
e h:l.vcndo enthusiasmo da parte do go\·erno a respcito 
dos cuidndos de que dc\·ia. cercar estes ingenuo~. o go
ver:~o para •er logico devia cmprag:1r Yigi!!lllcia imme
di:t.ta. c activa. sobre estes senhores (muitos apoiado;), 
afim de ver se elles curnprião :í risc:~. :1s medidas im
post:l.s pelo go..,.erno. O go\'erno teria, portanto, necessi
uade de exercer !nspccção, fisc:UiH19iio, ;-arejando a 
miudo as fuendas, afim de que tudo corresse da r::elhor 
rnaneim, uma vez que os senhores se rcsi;;nussem· a essa 
imposiçEo-

Semdhante proceder ji não era muito con..-enientc: 
mas supponhão que os senhores não ~u resi~ruavão; como 
é que a lei os podia obrigar neste caso '? Multando'! 
PrendendoY.---

0 Sa. GA:IA CEnQt:Ell\.\ :-ProcessD.ndo-
0 Sn. B.u:.ilo DA Y1tLA DA BARJU.:- Não Eei até 

onde chega :1. forç.a deste ;-erbo obrigar ; portanto, 
dei~o de parte este topico pnm occupar-me de outros 
não menos importantes : mas :1. conclusão é a mesma 
que a. re~peito da primeira proposição : abalo no direito 
de propriedade e qaebr:~. da forç:~. mor:~.l dos senhores. 

O Sa. Cauz N:A.CllADO: - Os ingenuos ficio depois 
convertidos em pupillos da co=una.- (Risadas.) 

O SR- BA.aÃo DA VJLI.A. DA. BA.BJU.:-\6s sereis obri
g:t.dos, terceira proposir.io, a criar e tratar esses ingenuos 
até á. idade de oito a.nnos; ·mas EÓ ter~is a remuneração 
de um titulo da di•-ida publica de 6005 por cada. um 
da.quellea~ que chegarem 3 esta idade. Como 11-~ ertatis
ticas mai! favora.nill reüí.o que apen!L!I a metade cbega. 
aoa oito aunos, eegue-se qae o governo di um titulo de 
300S e não de 6008 por co.da. um, porq_ue aquelles que 
morrem são muitas vezes os que obrigão os senhores 
a maiores despeZlLII- _ 

Onde o eepirito, se nií.o de justiÇl!., lLO menos de eqm
dade 'f Onde a logica. desta coucln.si<> '!Se pelo! que chc
!!iio á. idade de oito annos o go~erno lhes d:í. um titulo 
de 600S, para aquelles que não chegn.-em da!':i propo;
cionalmente. (Apo'ado•-) Pa.reci:t:.me qne a co~cln!liO 
lo~ea era esta; m:u; dizer-não t~!1dC& C.i:-ei!o a ncem-
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:::usa.çio alguma! e aomo, s.berto o 011.min'b.oJ abysam 
~tbyswm wcat, tambem não tendes direito á mdemni
ll:l.çi<o daquelles cuja.~ mi'ii• ec alforriarem antes que 
elles tenhli.o chegado á. idade de oito anuo& ! ! 

A illustre commitsiio, procurande remover a má. illl
.rressão :produz.id~ por tal medida, lem'brou o seguinte : 
vós tere1s illdemni.8:lção, porque serill. injmto que assim 
não fo$se. 

Y=os, porém, \"er ee oom e!feito a lembrança. da 
commissil:o :r. respeito de5ta indemnisação é real ou 
ll.pps.rcnte em rcl:~çiio ao lill.Crifi.cio d.;). parte do governo. 

Di::: a commi&..S.o~ « Ms.s esta indemnisllc;li.o será. in
cluida. no preço da alforria " ; o que me parece que 
quer di::;er {e se assim níi.o fõr, peço que me esclareção 
:pa~ que nií.o esteja. le\"a.nwdo um eastello) que, se o 
valor d:l. escra,·a é 1:000$ e tem uma cri• de q~mtro 
~no~, para ee :Jforri,;.r 11eces.ibl. de 1:000$ e IDBis 
3005 pela. cria; se tem duas, tres ou quatro crias, vem 
~.ficar uma. escrava por3 ou 4:000S. Parece-me que é 
este o sentido da commiseão. • 

Se, com etfeito, quer ciizer que inclua.-se a. indemui
saçiio no preço da. alforria d'l. escrava, estamos na. mes
m:t.: entendo que é uma. iu.)ustiça ~a.gar n~oça e não 
o .governo semcl.ha.nte indemuimçu.o; por'lue precisa
mente por ter mais filhos ê que deve ma.ts merecer a. 
:protecçiio do governo ; e quem q_uizesse wer = obra 
de caricbde li9ertando uma escrava. nes:a.s condições, 
muitas vezes rec123.ria. dia.:1te du. idéa de c:urep com 
toda essa indem~:~isaçio. 

O O\\tl:O ponto vem a ter~ os senhores ~t.etíi.o obrigados 
:1. tratar e crilt.r sem indemni&açiio os filhos das escravas 
pelos serviços das qus.es tiverem optado. 

Pa.rece-me que desde o momento em que se diz que 
os senhores têm d.ireito !,. inde=isação pela cri:lç5o e 
trntamento dos ingenuos filhos das esemvas, niio vejo 
:razão alguma. p::tra que este favor não se estenda tnm
bem aos senhores, relati\'atllentc aos in::;enuos, filhos 
das escr:was, pelos !erviços da.s · q!!!leS tiverem optado : 
era logico. 

O outro ponto '·em a. eet ~ vós sereis obrigados a. :U
forriar os e~<:n.vos que ss.h·arem a vossa vida. 

Sr. ptesidente, se um ou outro individuo a quem o 
escravo salvou a. vida, não teve ::1. geuero>i~de de al
forria-lo •..• 

O Sn. AnAt;JO L1:11:.~:- .A. commissão supprimio i~,;o. 
O Sn. BARÃo DA YILI.A DA BAnnA:- Eu trato aqui 

de dua..• questões: e procuro molítr:tr que o complexo 
J.:~s mcdidaa afrouxa a forçA moral dos Senhores. 

· Quero mostrnr con: isto que o governo no seu com
plexo de medidas, $em querer nem sentir, niio a:--..en
•leu nos direitos dos senhores ; e ta11to assim é, <!'CC a 
.:.ommisoão depois teve necessídf\dc de fazer al:eraçvcs 
em eentido mais :favora'l'el. · 

A emenda offerecida por ella ao topico rel:l.ti'\"O :i. 
libtrta~iio forçada. dos esc.ra:vos que t1vesse:n S:J.}-:o a 
vida dos senhores ê mais uma pro,·a da :i::lha a~
serçüo. 

Pois, potq,ue um ou outro seuh<Jr não alforriott seu 
eE<lr:l,.o nestas circumst:J.ncias de~·emos nús faze:- -.:.ma 
lei para e~se fim'! A. generosidade n"-o se imp\ie. 
(Apoiaào •. ) Se o individuo não 3. tem, h:~. o ccr:ec:.i.vo 
na. socicd:lde, que o ll.pontará quando p tssar: " Ãbi ;-ai 
um individuo ~ !l.uem um escravo oalsou a. ·.-id:1 e 
não o alforriou. '' B assim evita-se uma medida ot•~ v:
rilt. perturb:Lr muitas vezes a tranquillida.de ~ê~el!es 
•1ue se julga.vão isentos desses perigos por ~buso cte 'al
vaçio apparente e não real. 

Outro ponto : vós sereis obrigados a nlforriar 05 es
c:rn:vos q_u~ a.pNscnta.rem, ou por si ou po"J: p:t.rt.:ct:la-""'<:6, 
:\ importal:lcia dessa alíonia. 

..!l.pl'efellto primeiramente a proposiçilo C.::. '\'l':CN!~ 
1o ~overno, e depois irei ao pnrec~r da commissi;o~ 

1'\a verdade, 3enbores, patec~ muito injus:o tpe ::. 
·1nalquer individuo fosse permittido entrlll' I!I:l ".l:lle. ~e.
zenda e libertar os e.r;cravos 'lue ll1e pa.recesse. 

Dos e.r;crt~vos que possue o fazendeil"o (co:no :xos 
•abcm) dou& ter<;os apel!A6 6ilo os proprios p::.r:t o ~:
·,;ço :~.cti'>o ou pesado, e o governo entende ner!eit.a
mente q_ue ee qualquer individuo entrasse e:n :::na :!'a
senda e libert.a.sse ~es escra-vos, o que t <1U'< 5c:?.;e. ao 
!aVl'lldor'r (Apoiad~M.) 

E tanto a. co=i6siio entendeuqueniío era. conveniente 
esta medida, que procurou o eo~tivo, ~~npprimindo-a. 

A outra questão vem :aer a seguinte: 'V6a sereis obri
gados ás leis que vlio regv.la.r o peeulb d.os. vo~soa ell
cra 'I' os :1. este respc!ito • 

Sr. presidente, eu digo fr:me:unente (como sou duer
tãa e tenho estado muitas Ve%es em contacto com os 
fuendcir015),julgo que não ae devia perturbar o 8tat4 
quo, attendendo-se ao modo p<~rqt..' os escravos adqui
rem algtUilll fortttna. 

Em geral os escravos que contiio com as boM graças 
dos senhores (porque por via de tegra são morigerado&) 
aão os que fazem fortuna, e porque um <lU outro IW!l1hor 
n.buee ou tenha abus:Ldo, não é razão sufficiente para se 
toma.r uma medida a. respeito. · 

De tudo quanto le-.oditosededuz,portantc, que quem 
l<l.66e ee:m prevenção n proposta do governo concluiria que 
dellA resUlta um complexo de medidas, que, se de um 
lado são muito bvoraveis aos escravos, de outro .lado 
:úrouxiio de uma. m:1.:1eira. sensível os laços da fl)rç:J. 
moral dos senhores. 

Agora entr:~.rei em outras couaidera.çõts mllis, 'Para 
JlroV~U: q,ue não se deve dar p-referencia ao cannnho 
denominado ventre livre escolhido pelo governo 
para a ema.ncipação dos escravos. Do nascimento 
até a idade de oito '-Ilnoa é, Sr. pre&dente1 a qua
dra em que pess menoa o eaptiveiro sobre o escravo 
menor; ou per outra., siio ta.es os cuidados de que o se
nhor deve revestir este escravo, que, ~~em querer exa
gerar, 11uasi que se póde dizer que o senhor é o escra\"o 
do escravo. E' :l quadra, por a.ssim dizor, dos 08&08 do 
oflicio: e porque o senhor ee flujeita a ella. ~ Em pa.rte 
por humn.nidã.de (apoia.dos), porque, assim como nõs 
temos, dev.eznos suppôr que os outros t<lm: em pnr.e 
como quem ndianta. um Cltpital de que espera o lucro 
no futuro. 

Ora, sll o governo quer mostrnr toda a. sua. dedica
ção pela. lo.vour:~. por um modo categorico, uada mais 
natural do que encarregn.t-se da edueaçiio c tretamento 
desses, in.genuo.a~ nlio só nes~s. quadra, senão mesmo 
que d alu até a.1:indc de ~1 annos, nfim de poder mai;; 
tarde revêr-sc nl!. sua obra. Mas abster-se desstt tarefa 
par:~. deix~-la por .::onta dos lavradores e depoi5 
q_uere! cnc::1beçnr. !I:J. sociedade_ esses ingeriuos ccmoJ 
cuiadãos livres, e um:1. protccÇ&O que oito posso com
prehender! (Apoiados.) Mns porque .; que o governo 
não procede Q&sta. max:_.ira., tiio prom~ttcdor9. de glori,: , 
c~o apontei'r A resposta ê muito simples. E' porque 
nao pódc. 

. Serião ~nt:J.s as ?~spezas co.m a criação de mater
nidades, u.ylos, pob~;n, .rcpartiç~es fiscaes, etc., etc. , 
11ue eemelhante mediu.:~ 1mport:ma uma decla.f'.l~iio de 
bauc.:~rota no Drnzil ! ' 

Todas as rendas do paiz não chegarião para isso. !~ 
e;ttíio, di:mte d~sses OOSt:I.CUI.Js ÍnYIIUCÍTCÍS, qua.l deve
na. ser o procedimento do governo~ .A. conclU!Iiio logic::~ 
era abandonar o ideal a respeito dos ingenuos: m::~ 
não ; o governo dei.x.a-oa na. convivencia de escrayos c 
C.O!IlO escravos até os ~1 :umos, e àcpois apresenta-o.; 
na sociedade como cidadl!os livres! A. r3.25o de semc
lba::te proceder nJio '·em nem podia vir declara.da na 
proposta; mas encontro-a no parecer da illustre com
miesi:ío. E' a seguinte: 

,, A belleza do systet:l:l. actualmente proposto consiste, 
sobretud.o, em estabelecer que ningu~m m:lÍs n&EÇ:J. cs
cra~o ; cmquanro aquellc ah-itre eoll8agraria o xna.i• 
hedlondo dos horrores da servidão, a sua hereditarie
dade, e estigmatimria o homem destinado a cidadiio 
colll. o ferrete de escravo até 21 a.nnos, e de liberto 
depo1s (veja a eamAra que já. o nome de libert•' é !e:
rete :), ao pa.s'o que a. •ossa 38piração é que clle veja. a. 
1~ ~o ~oi já em eeu nob~e ?rueter de iugenuo. » 

Ja ve a llhutre <:om'!lmsao que a razão é a bellez:t 
do ayatema (1'i•a.G<u), e por ieeo ella dlz desta.manei~, 
pouco maie ou men•s : , Vós ?<>deis eoutinU3.r a. viver 
na. convivenci& doa esl:l'B.vos, e como escravos, ::tté :i. 
idade de 2l annos; = nessa idade eu vos uprCI!en~i 
coulo =idadã.s li\'res n!l. sociedade, porque a belleza. do 
systema assim o pede. " (R>.&<fd<u.) 

Eu. :'-io sou entendido nas questõ~~ ad~ini~trs.tiv::t3 
<.: pvh~cas, lll8.s parece que na euru; leis t·2m a mesma 
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força qUi\ as leis cl.os systemas nA& aciencia.s pb~ : 
011 ~>.Y:stwl&S aio deapoticos, são \'erdadeiroa le1tos de 
Proeusto, que muitaa Teze6 anivelio cousaa que não 
devião ser anivelad.as. O governo e a commisaio 
e.n~dêriio que .uio era um grande f:J.vor & palavra 
libertos, e entiio demo-lhes a. <le.no~o de in~
nuos: e, quando t&uto custa.va. a.o ~Yerno um libfl-to 
como 1UJl ingenuo, não quiz. preaerndir d!lste ultimo 
nome, cuja. impressão não será. a. me&ma., visto que 
inSI!nuoéma.is o!Ienaivo ao direito do senhor (a.poicul.O$}; 
e depoi~ Sr. presidente, quem faz. o ingenuo é a 
mulher liberta. ou livre, e niio a. escn.va. A eate rea
peito lembra-me um fáeto que se deu em minha pro
vincia :no tempo dos antigos gover:Dadores. 

Um znoço euthusiasma.do eliegou.-se u.m dia ao pé do 
professor <la anti~ eseola.ie cirurgia, e disse-lhe : «N""ao 
ube, o governador fez-me cirurgião-mór- » (R,-sa.dtu.) 
O profll88or aa.bendo que o moço'na.da. tinha estudado, 
respondeu-ihe: m6r pOderia. elle fazê-lo, m:lS cirurgiiJo 
só a. escola é quem faz. (Rirada..) 

O mesmo eu diria a alpm desses na.scidos de mulher 
escra.n, e qae me viease impingir que era. ingenuo : 
a Liberto pódereisser, porém ingenuo não, porqne quem 
faz o ingenuo é a znulher liberta ou livre, e vós eois 
1ilho de uma eserna.» (Apoiados.) 

O S11.. llitNISTRO »~ 'Mu~: -Não apoia.do. · 

O Sa.. Bulo DA. V tLU DA. BA.atu. :-Eu não elÍ\;.0 
na. 4luestíio philosophica, entro na questão pratica, . e · 
:uim:1ro que se que1r9. resolver o prob1emo. da. emanei-' 
pa.ção deixando o mundo real e viajando pelo mundo 
abstracto ! Portanto, vou resumir o que disse :a. respei
to da condemnação do prineipió ad.opta.do pelo governo 
cozno base da proposta, que é o ventre livre. 

Condemno o v~ntre livre, porque elle vai produzir 
um abalo que nem aproveit:J. ao ingenuo nem ao senhor. 
(Apoiadot.) · 

Não aproveit:t ao ingenuo, porque o senhor se encar
rega. deUe obrigado e nüo por vontade esponta.nea ; não 
aprovcita.ac ,~;.o·r, porque fica um pouco desmor:ilisa
Jo. (Apoiado.f.) 

Con.iemno & base do ventre livre, porque o go'verno 
11lio pôde encarregar-se <la criação, tratamento e ed.u
ca.çio desses in~nuos para depois encabeça-loa na so
ciedade como C1daàãos 1ivrea com todaa as suas prero
~tiv&a e direitos. (Apoiadc1.) Condemno ainda o ventre 
11vre, porque no 1iín. de oito annos o governo não terá. 
<õlutro remedio seniLo sobreea.rreg:~.r com gra.ndea despe
zas os cofres publicas ~ reQebeL" desses individuo& 
aquelles que, acndo invalidas, ou tendo molestia.s pby
sicas ou mora.es incuraveis, os senhores não quererão 
optar :peloa aeus serviços. (Apoiada&.) 

Mas poder;í. alguem objecta.r : isso já. é um favor que 
se faz aos senhores. 

.A' primeira vista assim parece. E' verdade que os 
senhorct neste e:t60 perderáõ dinheiro, porém ~:mhão 
pelo lado <lo. força moral; mas 11 inteiramente o in
,·erso. q_ue. elles '\uerem, ga-nhar em :!:orça. mor:tl, percio 
em dinhe1.ro multo emb():a. 

Condemno, emfim, a base do "<"entre lí>re, porque, 
podendo ba:ver libertos depois da lei e havendo libertos 
antes da lei, e entendendo eu que elles não devem en
trar na sociedade com todas as preroga.tiva.s e direitos 
de cidadãos livres, porque llÚO foriio prcijílrados par:J. 
semelhante fim, fôra uma. injustiç:J. relatlva qu.e só
mente os libertos pel:J. -presente lei sejio ingenuos, quan
de tendo 11 me&Jlla criação e trata.mento não deviii.o ser 
~obertos por uma. tal ba.ndeira.: ou euti.o em ultimo 
caso, se é uma. amnistia, cubra a ba.ndeír;~. toda. a. 
carga. 

A;;ora, Sr. p~esidente, dCIJOia de ter apresentado os 
~ot1vos por qu~coudem~o a. ~ll.!e da. propot>ta., o ventre 
,tvre, e cozno nao basta tilo some:1te condemnar mas é 
preciso ~beiD. offerecer al~r:n caminho por ~nde ~c 
possa ~gmr ( npouullls ), deacere1 a. algama.s con.sidera<:ÕGS 
a respe1to dos outros dous meios, qtl.e já. mencionei no 
rrinctpio; ou a libert:oçi\o por ~po~ de e;crava.s, ou a. 
.iberta.çiio por grapoa de i=ili:u escravas. 1Ias a.ntes 
lc eutra:r n~ata que!UO cumpre chamar ,~ atten\:ão da 
illustre commiasão relativamente :í. naturez:t. do mal 
denominado es.cra.vidio. ' 

A illustre commissiio o cla~sificou de ca!lcro, e então 
Toxo 111 

diese que devia. ser extirpado, fosse qual fosse a dõr 
que caUia.SSe. . 

Peço licença á illllBtre eo.mmissão pars dizer-lhe que 
me _parece que houve erro .ie diagnostico. (Apoiado~; 
mucto bem.) Houve erro de diagnostico porque i vista. 
do tra.tainento, se a molesti& fosse es.n.~ro, me parece 
que ~ gov~rn~, P&.l'a.. ser eon.sequente, devia. aconselha.r 
a. e:r:.tirpaç ... o 1romediata.. (Apoiaios ) Nin~em acon
selha que se v:í. ex.trahir um ca.ncro aos peda<;os dei
xando raizes para. sua reproducçio. (Muito blm.~ 

O Sa. • • ~ITNISTI\o DA. MuTNIU. :-E' que. a o~ração 
dura m.u~to te~po neste easo, e, quanto m&J.s ae ilonga.r 
a opera.ça.o, m11.1or será. a d'r. 

O Sa.. BARÃo DA. Vn.x.A. »A BARB.A. : -Então porqne 
quando a illustre commissiio tratou de aconselhar o 
meio de curar ni:i? .se l~znbron que, assim como os 
progressos da medicma tem 011 seus a.nestheaicos pa.ra. 
niio mortifica.r os ~~ntes co~ as dOres, assim tambem 
os progressos polit1cos dev1.0.0 ter os seus, pa.ra. nii.o 
causar dõres sem necessidade, fnzendo experieneias 
in animct t>ili brasiliensi? (Muito bem.) 

O Sa. B1TTANCOURT :-Não é IDeio unico de debellar 
o ca.ncro 11. opera.yii.o. 

Un Voz : -!lias a. commi.ssão prefere este. 
(Ha. algum apartea entra oa Sra. 41J~ra.de Fígueiril c 

Bittencourt. O ~r. p1'Uidmt(reclama attef19i0.) · 
O Sa. B.u~.Ão DA VILLA DA BAl\1\A.: -Sr. presidente, 

eu não a&eito a. questão neste terreno, porque neste 
caeo teria de apresantar o nobre collega á. illuatre com
misaíi:o, porque ella. foi que diagnosticou o cancro e 
aconselhou a extirpaçiio. (Apoiado$.) W"ao quero aqui 
agora fazer praça de conhecimentos medicõs, nio ae 
trata disto ; e que novidade qne eu viesse fazer esta 
pra.çn 'l Se eu nio fo!'l!e prosfisioBal na materia, ainda 
bem; poderia ser admirado; mM :ciio; servi-me d:.r. 
comparação politiro, e mostrei que a illustre com.mis
são não andou bem no ~'.lstico da molestia-

Creio que nisto niio fiz o!Iensn. alguma. 
O SR. BtTTENCOllRT :-A. oft'ensa foi no aparte. 

O Sa. BARÃo n.~ VILU »A. BARRA :-Como ouvi i'llla.r 
em c&llcro, pensei que se referia. a llllm. Eu. a.rgmnento, 
porque entendo, e talvez a. illustre commi.sS::o conc:orde 
comigo, que a molestia será. outra. 

O SR. PI:\TO DE CAm>os: - Quantas rotnplasmu 
V. Ex. não ter:í. a.pplicado a cancros, a tumore"s, c:c. 'f 
( Hilaridade.) 

O SR. BARÃo DA Yll.L~ :PA BA.RI\A: -1\Te }>a.reee que 
niio dirigi expressiio alguma oft'ensh·a ~ illustre cem
missão. 

o Sa. Pl:oiTO JIE c~liPOS :-~em iato aue digo é t&m-
bem offcnsivo. • 

O Sa. BARÃo DA Vn.L.L DA. BARRA. : - )las a que "\'em 
isto'! 

O Sa. P1xro ~c C,~.lrPOs : -A medicina nã.o cxcl:;c a. 
applic::t<;:iio de cata.pWsmllB. 

O SR. G.i.!IIA. C&RQUl:lllA :-E' o p:~.recer que ,; ca~
plasma. 

O Sn Cuz NA.cUADO : - E' o ~yatema das ~ni-
tencia.s. · 

O Sn. BAIIÃO DA "VtLLA liA BAazu:- Eu fnllo peJa 
primeira. vez neste recinto ; se aoaeo acontecer que 
<!mitta alguma phr:1Se que t!eja. oft'~nsiva, desde o l:lO
mento em que me fizerem :1. devida observação, estarei 
1' :-o:npto a. retira-ln, porque não venho aqui argumen
tar pelo pn•er de :u-gumentar; entretanto, pMe ser 
c uc me nconte~a. o meslllo que ao governo, . qu~, que
rendo !avore~er :10 ingenuo, prejudicou sem q-cerer e 
sem sentir M proprietario. 

Dizia. eu: :meutando no mal do Br:1zil, me parecia 
' ~"~ o Bra:z:il , !Offrendo uma molr~!ía finanuira, p:lTa 
~:;.) úzer bmearct& lançou müo d~ um meio (como 
:1co:1tece muius vezes no doente que. de~eng:tna~o pelo 
~,:-a.tico da 1:.enhuma. efficaeia. dos rel:ledio~, ecn~tc 
::·.:e se lhe abu um sedenho, a.fiiJI <ie ..-e:- se pód~ so.!
-:::!-~~); ma~ ~u dizia : o Br:1zil, r.::teaça.do .:!P. ~" 

13 
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banesrota em .sa&s finanças, .laDçon mão de um inl
trumento ~provado qne o salv()n ; ma.a que, sendo 
instrumento reprovado, desej3 descartar-se delle po
rém de modo que não volte a.t'IIOl6atia (inrr.~in:r.. Úomo 
h:l. de o go-rerso de~ dellte mstrumento im-
prndentemente Y · 

Não. Continuando com a. comparação, se o doent8 
j~ que sbrindo 1UI1 a~cho pôde sal~re, :f:~.-lo 
abm; -e, eomo um aedenbo não é um e$tado normal, 
logo que o doente co:as.idera.-ae bom procura. fecha-lo, 
ma.s é preciso cerea:r-se de toda &<:antel!\ e lentidií.o ps.ta 
o fazer sem perigo; llo cs.ncz-o não é ato!im, quanto.mais 
prompta.. a ex.tirpação, mais probabilidade de salvar o 
doente. 

O Bra.zil tinha o seu sed.enho na escravidão a.pplics.d.a 
ao trabnlho da !avou.n, o Brazü conhece que não pódc 
prescindir deaae tr:l.ba.lbo1 mas conhece que é má. a es
cravidão, e então o que aevc :fazer't T:tpar essa. fonte 
de producçãoY Nlio. Porque, assim como o sedenho 
t:lpa.do·imprndentemente pód.e tra:er uma perturbação na 
economia ao individuo e le-va-lo á sepultura, tambem 
a.couteceri& o mesmo se de prompto o goverBo quize$se 
C.estcuir o supposto eaMro da. escravidão. (Apoiado&.) 

Agora ps.ss~i a tratar do caminho que .leva á eman
dl':J.çáo, mediante n5:o essa. libertação ao ventre, porém 
a libertação do corpo d:1. escrava. 

A. nobre commissão me parece que estava tlio pre
ve:lid& a respeito desta. base, que apre~Sentou pedaços de 
eloqueneia que me fizerão lembX'&l' os recursos de que 
l:mçlio mão os adl·og:~dos Jio ju:-y, que, não eontlllldo 
co!ll a. jw;tiç:~. da. e:~.=, querem conseguir a absolvi<;ão 
de seus clientes u!oga.ndo a luz da razão em torreutca 
de eloquc.neia.l 

E11 enlevei-me tamóem por essa eloquencín d:J. illus
tre commi&são; ~, como não tive de decidir imme
diata.momte, fui lendo e relendo com calma es~e topico 
do parecer, e afinal fiquei forma.ndo um Juizo diverso 
lh9.,uelle que a su:l. primeira leitura pa.tecJ.a.. impôr. 

Eatll. b:~se :cão serve, porque 11 mulher, na. li~:~gua.
~em da commissã(), é um enle fraco e improprio, a 
cujQ aeeoo o v:u-ã.o 6e ean~ria l mas , ·ejamoa se po
deUlos achar um meio de j1Utifica.r e nobillta.r a mulher 
escrava. 

Lerei em primeiro l~r, Sr. presidente, o que diz .a 
illuatre eommissiio sobre ell:~.: por dou•· a.rpectoa pócle ser 
conú<krada a. e~craua ,; coll!G meio de repruduc~ii.o e como 
instrumenro de tra!lo.lho. 

Se não fosse aquelle primeiro fim , ll:l ''erdade a il
lustre commissã.o teria razão de se ma.nifcstar desta 
=ncira ; ma.s é nest:?. base instrumento de rcproduc
~·io que repouso. a grandeza d:J. mulher : é neste sen
tido que os homens civilisa.dos ae declariio , ·crdadeir4& 
escnvos de suas tllulheres, e s~:titem mais as offens:l.S 
feitas a ell:J.S do que a si proprios! (Apoiados.) 

Como é qac a illustre eomm.issiio figura uma pyra
midc com a. ba.ae voltada para cima. e o apice para baixo 't 
E' verdD.de que, antes de ava.nçur semelhante proposi
ção, ella figurou q_ue os est~tbeleeimentos seri5:o servi
dos por 11enhoras pr~laa f: escrat·os pretos, e rccu:í.ra 
d.ia.nte <le iemclba.nte idéa.! 

Quem é, Sr. presidente, que, estando a'rtma :fs.zeud& 
qualquer, não sabe que a. 1iberta<yio de uma. escrava. 
::io produz perturbação nos '.lutros <:scra vos, e pelo 
col:ltrario é 1sso motivo de alegria para elles? Quem é 
q_ll.e póde acrelit:tr que uma mulher destas ae arvora 
em senh;,:,f;reta. '? Quem não sabe praticamente IJUe :t 
paz da · ia escrava não é perturbada se n mUlher 
de -.m desses escravos é chamada. para criar um do.& 
:filhos do d.ouo da tas9., e em remuoera~o dC$se servi<yo 
o senhor dess& esc:r:wa a liberta ~ 

A. illuab:e comzniasão ~eia. o a.malg&ma. de tres 
~pos de escravos, dessa. base absurda de e:na.ncipa.t 
h~ndo o eorpq to<l.o, e lÜio o ,·entre aómcnte. 

Ya.1Jlo& ver quaes bào estes tret.grupos. 
Os trea grupos sií.o homens escra.•o~ mulheres liber

w e filhos livres. 
Po$80 asseverar :l. nobre commi.asão que, em maior ou 

menor eseala., em todas as J?ropriedadea e."Ústem estes 
tres ppoa (apo~). e exutir.iv qualquer que 1õr o 
syate~ do. emancipação, a. não ser o &bsoluto prompto 
e ra.pLQO. 

Se a. nobre commisaiio .te i.=c~.:nmoda. cozn este nu~ 

mero tres, _podia laz.er uma rcduc9iio e dizer grupo com
posto · de znulherea libertas e filhos li~ ; os fil.hos es
tio por t:ll sorte nnidos ás :mãi!1 que o governo e a 
colllmiseio ~m todo o cuidado p&ra não ~ separa
dos, e a eommissão só os separ.s por :unor, me parece, 
de produzir um effeito oratorio. 

Como a illllBtle eo:mmissi\o ha.vi.a levantado a argu
men~o neste sentido, eontiaúa.: aO que havíamos dt 
fo,:er deat<u ucra11cu lt'bet"ku? ExpeU: .CQ !» l\!8.11 com 
q~e va.nta~m Y com que fim 'l ~ide que ellas forma.s
&e!ll um mesmo !;!Upo com os !ilhoa, nii.o ha.via. neaes
sidade de expelli-J.a.S. 

Diz a. com.m.iasão como con&eql!.enci& dessa e:s:pulsíio 
imaginaria: a Expelli-ltU ? ••• cor&z,.-1~-hia o upectaculo 
com a immoralidade repug7UI.'41e de a~ 3e pocoar~m. 
ar fa.::;en.túu •e irulicicl..O$ do mum9 •ea:o. » E' í.sso ver
dadeiramente o q'lle ae chama for:mar castellQ& par& 
ter o prazer de derrib~-los ! 

Me ps.r<!ee, Sr. presidente, que acotnmissiodnia.com
prehender q_ue, ~-nando veio aquelle fogo do céo que 
devo:ro'll mw.'ta.s Cldades, incluindo uxna. denomina.da So
doma, por causa dessa immoralidade repugnante, não 
er;~. porfalta de mulheres. (Ruada3. ) A catl&a. é ou!r$, 
pervertido o palad!l.r do organismo, ou ~to par& os estí
mulos ·natura.es, ~ppeUa. para. os estilllulos contra. a 
natureza! Paro. que essas fa.nwias'f As mulheres ficão 
na.! fazendas; não cawão·pertnrbaçioalguma: portanto, 
a collllllissiio desvaneça oll temores da immoralidade 
rcsmtante da IIÜ. e:-tpulaâo. 

Não sei onde a commi.ssio rtconhooeria. essa neces
sidade de expelli-1:1.5. 

Porque não havemos, senhorC$, de falb.r em prosa. 
ao paiz't 

(H a tarioa apa,.lea.) 
Eu queria dizer, Sr. presidente, <{ne niío se deve to

mar .ao pé d<J. Mr~ e4te juizodesiavoravcl qae a com
missão f<>rma. a respeito da incapn.cid:~.de da ninlher. 

E na. falt:l. de recursos par.s defender melhor a. supe
rioridade della.s, votx citar um trecho do me~Smo parecer 
d:1. commissão. 

() Sa. C11.uz 1oútlJAoo:-O parecet está cheio de con
tta.d.i~. 

O Sn. BA.RÃO llA VrLtA IM. BAa!IA.: -(U.) " Rcroin1 
do atreoto, apaz de dedicação sem termo, de coragem, 
de sacrificios. a que o homem cotn todo o seu or;:pühD 
se não ab:U:lllçarb, etc., etc. " ( E• da mulher miU, es
cr:~.va, que a. commis.são fulla.) 

Vou ajuntar ainda. a esta mais outra. defcs3. ares
peito da mulher em ger3l. Ainda. é um. trecho do pa
recer da commissã:> a quem vou pedir emprestada esta 
pro\·a da grandeza. da mulher: 

« E tiio pouco ha hoje ~tucm de!cnda. ser a. :~.lma da. 
mulher inferior e diversa. da nos!a.. " 

Ora combinai est< . .>s dous trechos. Aquelle em que :1. 
commissã.o trato. de degr:td!l. h, qua.udo se o<:eU[lll. d.:!. 
emaDcipação firiDa.da no coryo livre dn escnn, e 
:Lquellc em que trata de uobilttar ess:~. mesm:~. mulher! 

Foi por e~tc motivo que cu dis•c a. principio que 
me pa.tecia que a commissão olhou :muito prevenida 
p:tr:J. este modo dA emancipação rejeitando-a. in limi1re 
por cn.us:~. ·da infe!·ioridade ou incapacidade <b. mu1her; 
mM depois mais adiante, reconhecendo a faltn, collo
eou-a. nas altuwa>~ do heroismo. 

J:\. se vê, :pois, que de,·emos hl!ar em prosa ao paizi 
cu tambem J:Í fui poeta, mos neste valle de lagrimss e 
de prosa que ac Vlve1 com grande d6se de juizo e pe
quena. dóse de talento, se põae satisfa.zer á.s necessidaiie~ 
maiseo=nnse palpitantes da. vida ordina:ria..(Apoíados.) 

Y ou;s :- Muito bem. ; muito bem. 
Q Sa. Bulo DA 'Vn.u. DA BAaa":- E' por isso que 

nas administrações das provineíu os result&doa mais 
fa.voraveis dependem da. ~união do muito juizo com 
pouco talento antes q-ue da. ~u.niiio do muito talento eom 
pouco juízo; mas então ( dinis) condexnnais o talento 't 
Ni.o: quando usenta sob~ o JulzO é ouro sobre az.nl; 
fóra. disto, é uma loucura. como outra. qualqu3-:, com a. 
d.i.tre:rença. que por muito menos entr::.-se no Hospicio. 
(Apoiados .) 

Portanto, Sr. ptesid.ente, eoll~ndo atnulher escr&'<":t 
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assim nobilitada no lugar q11e lhe_ compete, não -tiio -ai!to 
como ·· quero 13arecer da nobre commissíio, nem tão -baixa 
como qJ1er.o'mesmo.parecer, p.oderemos chegar á. eman"
ci.paçiio{ toftlândo pórbase o 'é6rpo livre; e·não''àórnente 
0 ventre dessas mulheres ,. como' quer· o · goveim:O' e a · 
commissão, , · ' · · 

Se o•gaverno:lie ·encarregasse.:de tomar. a. si' os inge
nuos, ,entiiÓ}im; mas ?ãÓ e> -p9dendo fazêr,. em ra:ão' de 
obstnculos mst1peravé1s1 despez~s enormes,. e nao .po
dendo, portanto, p onciliar os favores dos .. ing,ennos: com 
os direitos·:offen,wdos dos senhores; por.q11e não,renun-
cisr a esse belló ide·al'~ , 

Vamos ver quaéil as.vant~ens e 'quàes: !ls-economias 
da emancipaçii<l, tomando por base o corpo· livre,,da 
escrava. .. . . 

Descle que se ·adiipt~ . este -plano todas essas despezas 
de asylos; .maternidades, medicas, rép>~l·tições ' fiscaes, 
etc.,· etc:, toda.s ellas ficõ:o . sem ràzão de .ser, ficãó dis
pensada:s; pórqucl : _não ha maio-r garantia para a ·filho 
do qüe

1 
seg.nrtdo diz a rto bre <io)nini.ss~o, • a propria· mãi: 

" her01na ·do affecto, capaz,de.dedicaçaó sem termo, de 
corag~m,,de--sa,crificios,a.qlle 01homem cmrt todo o seu 
orgulho .se.não ·abalanc;ana! " · · 

A: mulher escrava libertada,. ent~a na $Ociedade como 
a mulher pobre e. q1.1-e não . dispõe de muitos · recursos : 
felizmente nós. estamos• em um p~iz onde não se morre 
de· fome pelas r.tu1.s,. como . aco~tece em alg)lmail praçílS 

·da Europa; . • . 
Portanto,. já se vê· que ha ·uma-vantagem extr.aordi

naria em abraçar um meio de einancipaçf\o, que de uin 
J~do dispensa o govern? de gtan.des despezas e. sacr~fi.
Cios, e .de outro lado da ,aos nastlltntos a .garantia mawr 
que é o· cuidado. prestooo pelás mãiã. Estas se encarre
giio de editca.los. dá mesma maneira que as mulheres 
probres edncãó seus filhos. 

Nós sabemos que ).la muitos filhos de pessoas li<Vres 
que até hoje -não pude1·ão receber instrneção primaria, 
o que niio admira, J:lorque tambem na Europa ella -não 
tem . descido' ás ultimas camadas' dà sociedade. 

i::empre ouvi dizer que para um· escravo não havia 
nome que soasse·. tão doce como o de liberto. 

Entretanto já . o .. escra'vo. não' se ·. contenta com esse 
nome, é um ferrete. Se, com -effiüto, o governo temen
thusiasmo pelos ingeauos- a ha.se do cprpo livre, que 
parece ir mais ·longe do que a do ventre livre- não vai 
na realidade (lih~rta o corpo, m:ús é de grupos· de es
cravos; quando., a b.ase do governo l~bert•t o ventre .de 
todas as escravas) e uma fonte · m!ils pequena, porem 
mais pura de ingenuos-porqne são :filhos de mulheres 
libertas· e não de escravas, como ' os ingenuos·da 'pro
poata; entrão logo na sociedade como cidadõ:os li
vres, e• não ficão ~l - annos·esc~avos de facto e ingenuos 
in no mine ; podem ' receber mais ou menos educação 
como lines que · são na realidade desde que nascem, 
e serem mais facilmente contidos· nas• mias da su~ 
bordinação, porqu!l vão· entrando ·na sociedade em 
muito m~uor,-escala. 1\Ie parece, pois; que n estas cir
cumst:-.ocia.s o g9verno deveria renunciar a esta base 
de ventre I1Vre, uma vez que o caminho mais conve
niente é o· que acabo de apontar; A objeção sobre a 
e~ucação,muitas vezes impossi vel nestas· circums~ncias, 
nao prevalece, porque ha muitos individuas nascidos· de 
-v _entre livre, s.ne (como já mencionei) ainda não pude
rao ter instruc·çiio primaria; e então do mal o menor : 
!ls ingenuos da proposta têm mepos probabilidade de 
poder obtê-la,· do que os provenientes do corpo livre ' 
pelas razões que acima apresentei. ' 

Portanto, Sr, p;eside'lte, me pa1·ece que eRta base da 
ema>::;cipayão não merece o desfa.vor que a illustre com
nnss•·IO lhe presta. (Apoiadw da opposição.) 

U>IA Voz:-Y. Ex:. nade ter · a· respo·sta ·com o encer-
ramento. · · 

O Sa. An.u:Jo LIMA :-lia de se responder. 

O Sn. PAR!NO DE SouzA :-Como hoje. 

O Sn. A H no L nu '-Depois de uma discussão ampla. 
O Sn. DcQrE-EsTJUDA TEIXEIRA :-Já é ampla a(lis-

oCllssão de uma sessão ! 
VozEs DA 7YLI.I01UA :-Ea de haver discussão ampla. 

O Sn. FERREm:\ Vnmu :-Aceitamos a promessa. 

O ·Sn. ·BAn.Ãíl DA Vmu. DA·-BARRA·< "-".··Sr.· presidente 
quando pedi a palavra não julguei que vinhar4'allar d~ 
urn •modo lriesp'ahdi vel, não ' tivé · esse -desvaE:ecimento ; 
portanto; . é· desnecessari:íi' essá; .·ameaiJO:' . 

O fzlit. ARA:uJD':Lí:MA:: -"'Nã6 € ai:heâ'Ça: 

~ .. ~il. · BA:M:o DM Yn.u.r ~DAa B_An~<: ,~- Ou, p;to;_ness~, 
pnnc1palmen-te quando .son () ·pr.1meno• a/; ré<l'é'n'heqer 
qt;té •tenh0 · só1'nente ?o a yontade;é!COJ;lviê'çãds. mas' isso 
nao ·basta. paJ!ru .. ter • a·' .fmrça· · n il'cessaPlBr ,pata . süstentar 
minhas• ·idéaS\' ' 

VozEs : - NãO' · , áp~iíàdo ; tim1' dadó'· . prpvas do 
cõi:itrario. · 

Odtus VozEis·: -' Tem '· fàllado' p'etfe'itamente. 
(MÍJJitoli apõiàào81). ' 

O)ii.. BAn!:Õ ·DA· VILL,\·DA· BARitA: :---;Desce~do-m~is 
partlCular:n::ente aq c~iJ!loh0·da.emaniiip\lo\)i\O;· tom~~o 
por •base- nao ·a •offereclil,acpelo gôv!)r~><i>(!i1'1e é a:libéPta

·ÇÜO d0 ventrer mas ií. 'libertaçãô'·do-corp.o}-llu dU.ei:..: · os 
escravos no. Brazil podem' ser. con~id.l!!l~!'l.os '. comôedivi
·did~s·~ e·m· duas· cli>seS:: .1 ~i ·sexo ma6culirio: ; "2•; ,. sexo 

. :f.emuililo·.. · 
~?J?-hamos· de parte a 1.: cla$se1,ado sexo ;ma:seül&no, 

e ' dlvldamos. em tres ordens, a clas.se· do ·!lê:xto feminino · 
1'1. as escravas que ainda njj.q, chegárão··á.-idadé-·de< se; 
m~1s, 2•, as que.já pal!ll~rão· esta. id!!-der:. ê .3•1. a(j_·ü.éllas 
que estão dentro desta quadra. . · . 

. Pondo ain~a d~ parte a 1 • e a 2• ordens; o governo 
fará conye-rgtr !!,G · suas forç~s pllira · a ·3• -.órdem; ,que 
v.~m - ~_ser ·as escravas gue ,estao na.qnadra.•de poderem 
ser -mars: . 

Ass1m, o goven:o c~nseguitá um effeito mais prompto 
do que. parece; nao · tao pro01pto como •quer a ·p:!7oposta 
do. governo sobre a . emanei pação,•. màB ' com a· Q'l!á'nde 
vantagem . de .o .fazer· sem:- abalo alg.'Q>m para-a"'socie
dade.:. (Muitas ajloiaf):os.) 
~ats promp~o do -que. parece; col'n0 9 Da maneirai·se-

g_l.nnte·:. · · · ·. 
Vamos ainda..lançar mão dessa terceira ordem· de és

c~avas, . vamos· subdividi-las em .duas ·sub-ordens,· uma 
dos 15 aos 35 annos; e outra . dos 35 aos.·• 45 annos: O 
governo que faça _convergir sua~ forças para esté .grupo 
de escrav~~ que tao sóme.nte ;stao n_a ·qJladra -de pode
rem ser ma1s, e a eri!a!'c1paçao camü!líará mnito mais 
depressa do que''parece e sem· produzir co 'ab'alo caüsado 
pelo n;tei,o proposto pel? goverpo. (]fuitos apoiados.) 

T_orn? amda a r~pettr: sendo. filh_o d!l ~ertão, sempre 
ouv1 d1zer .o · ~egumte :· quando· o mdlvtdt\?' . que tem 
uma fazenda ttra todos .os annos um certo numero de 
yacca~ · parideiras, essa_fazenda está em' ponc0 tempo 
réduz1da ao casco; ·assun . tamhem succederá libertan
do: se todos os annos um c_~rto numero de escravas ·ql!Ie 
est:_verem n~ caso de sermms, com a d~f\eren çaque não 
terno necessidade de st.r. expulsas ·dos slt1os onde fctem 
H~ertadas; em pouco tempo estar~ esgotada a· pPoduc
çao escrava, sem . abalo .para o· pru~. (.il1úitos apoiados.) 

O Sn. Çnuz MACHADO : - E ainda . :ficará mais · ecc-
Mm~. · 

o Sn. _BARÃO ·DA VlLLA DA. BA~R.\:-'-- q governo no 
:fim de 01to annos dá por ·cada mgenuo um ti.tnló· de 
6008; u:ma escrava que apresente, termo médio tres 
in~enuos, so;nmará a ~mportancia para estes em 1. :~00#. 
Nao era 1na1s convemente que o governo !maçasse 'mão 
desse 11:8008 e forrn.sse -a arvore· em vez de estar f.or
randd os frnctos? (Apoiados.) Os fructos são .muito 
mats/em. proporç~o da ~rvore. (Apoiados.) 
M~s d!l'ao: porem .mmtas -dessas escrayas qué estão 

n! 1 • ord;~,· qne.ro dizer na .ordem daquella·s· que ainda 
nao chegarao á 1dade de poderem · ser mãis, irão en
t rando rrr. quadra das outras, sobre ·as quaes o ao;;erno 
está despendendo q~antias para a sua · libert~yãó. A 
_resposta está na sahtda desta ordem· para a ordem- dn.
quellns que passárão á !dade de serem mãis. (Apoiados.) 
Portanto, sempre se · t1rando da 3• ordem um ·numero 
mais ou menos considéravel (le escravas na idade de 
ser~m n;ãis, conforme · as forças· do governo, assim se 
extuigmrá afinal · eEta ordem mais cedo ou mais tarde. 

Depois que se tiver esgotado essa ordet'n dás escm
va.s queestão na quadra de poderem ser ll'l:ãis, pa.ssa-ae 
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a esgotar a ordem ilaquellas que ainda, n'ão chegárão 
a·essa q_uadra .. 

Depois teremos de continuar a libertar os esérayos 
do sexo masculino, preferindo em primeiro lugar .os 
adultos, em. segundo lugar os menores e em terceiro 
os velhos e as velhas 'conjunctamente. · · · 

Pergunta-se: mas por que não se hão de forrar .de 
pr!Jferencia ,<ls velhos? · _ · . 

Eu trato de questões praticas: quando no sertão se 
encontra um preto vellio e liberto pe<;iindo esmola, é 
costume dizer-se: quem lhe comeu a carne que lhe 
rôa os ossos I Pelo contrario, é melhor que o escravQ 

· vellio continue na ·velhice como escravo, tendo a s.atis
fação de yer seus filhos ou parentes libertos. (Apoiados.) 

Agora o que poss·o ,assegu;rar é que, seja qual fôr o 
alvitre adaptado neste sentido, sempre se · ha de obser
var a regra daquelle facto da. fabula, do sujeito que 
levava um burro para ser vendido na feira, e que ou a 
pé, ou ·montado ou Cll.rregado· o burro, nunca. pôde sa
tisfazer a ninguem. (Hilaridade geral.) E' a questão. 

Agora, ainda a continnação das vantagens desta me
dida: o governo, como se dirige pe~a cabéça, não 1~

. berta senão as escravas nestas condtçõe·s que figurei; 
os particulares, como se dirigem pelo coração, cont!~ 

. nuaráõ, assiin como as associações particulares, a li
bertar indiff0rentemente ou pelos · serviços prestados, 
ou pelas boas graças, etc. . 

Por conseguinte, continuará essa torrente de eman-
cipação. · · · 

Vou apresentar ainda uma, fonte para ajudar a em,an
. cipayão, e receio que tal vez ella nii.o mere9.a :: aqmes
cenCla desta augusta camara; tenho convteçao de. que 
é vantajosa, entretanto p6de ser um engano da mmha 
parte.' . . 

Quando o finado José Clemente Pereira tratou de 
edificar o estabelecimento de alienados, houve qaem cen
surasse que elle désse titulas a quem concorria para 
essa edificação; apezar dessa:censura, eu entendo que 
não haveria inconveniente algum em conceder o governo 
títulos áquelles individuas que offerecessem á libertaçãó 
do governo um certo numero de escravos nas condi
ções que figurei ; não me imJ!orta as ·qualidades do in
dividuo, se tem ou não merecimento, o governo sómente 
~remiará ess~ ac2ão meritoria que concorre para :l'aci-
litar a .emancipa9ao. ·· .. 

O Sa. BENJAMIIII:-E' um tributo . sobre a .vaidade. 

O SR. Cauz MACHADO :-E' um .ve1·dadeiro serviço. 

O Sn. BARÃO DA V itLA DA BARRA:- Agora me per
guntaráõ : e por esse vosso processo quando se acabará 
a emancipação? Senhores, não tenhamos pressa, ou 
antes, marchemos devagar, porqa~ ·temos pressa ( apoia
dos); 20, 30, 40 annos, é muita causa para a idade de 
um homem, mas para a idade de uma na\)ão1 de cert() 
que não é muito. (Muitos apoiad<Js.) 

O que quero é que se lance mão de um meio pelo 
qual se prove que. a emancipação caminha sem pro
duzir abalo. (Apoiados.) Agora, quando terminará a 
·emancipação, não tenhamos pressa, porque, con;to já 

. d.isse: ·que a emancipação caminhe e que não produza 
abalo no paiz, é o que nós <levemos ter errl vista. 
(.Apoiados.) . 

E quando a estatística apresentar-se e disser: nascem 
tantos escravos por anno, morrem tantos, e são al!or- · 
r iados por anno tantos pelos particulares, tantos pelos 
respectivos senhores e tantos pelo fundo que o governo 

· applica á emancipação, então nessá occasião é que se 
poderia dizer-se daqui a 20 ou 30 annGs estará. acabada 
::<. escravo.tnra; como o governo não tem dinheiro para 
forrar todas as escravas, póde comer,nr a obra e esperar 
mais tarde pela estatística. . ' · , 

VozEs: -Muito bem. 

O Stt. BARÃo DA VILL.~ nA BARRA.:- Entretanto va
mos · caminhando; o que quero é que se caminhe, não 
sou. nem tenho essàs tendcncias que al.guns attl'ibuem 
a.os que combatem a proposta do governo; o que dese
:io é que o governo não imponha ; os senhores vendo 
respeitados os seus direitos, não deixaráõ de 'corres·
P<'IÍ<ier ás vistas do governo, independente de imposi~ 
ç.ão no preço dar; ~liorrias. Possuo cnthu.siasi)lo pela 

libertação' do corpo, como o governo o possue pela Ü
' bertação do ventre. 

O Sn. Cti.uz llúcnADO: ....,- Aqúella é mais comple~ 
( lla outros apartes,) . 
O Sn. BAnÃo DA YILL~ DA ·BARRA=·- Poucas pala

vras tenho a dizer relativamente á outra base de eman
cipação, que vem a ser-libertação de grupos de fami. 
lias escravas, preferindo-se aquellas . que encerrassem 
maior numero de pessoas do sexo feminino. · 

Já vê a nobre c0mmissão . que este meio se resen'te 
qa mesma simplicidade do outl'o que apresentei, e esta 
circumstaiJ.cia vale niuito a respeito de medidas qn~ 
têm de ser executadas em lugares muitas vezes baldos 
de instmcção ; entretanto que a proposta do governo 
peeca por _ complicada de mais I Portanto, lia dons 
caminhos a escolher, a saber: o t•, que a i1lustre com. 
missão, achou que não servia, porq_ue estava preven~da 
um pouce a respeito ; pôde ser, porem, que sympathtse 
mi>is com o segundo meio. , 

.:Já vê que não ·sou muito exigente . . 
J ,i_bertão-~P- R~ famílias de esCraVOS preferindo 3ll que 

tíve.rem mator muu~ro de indivíduos 'femininos, e· as 
consequencias são as mesmas . 

Mas dirão: porque não apresentais ess0; 19.ei~ . de 
preferencia ao outro? Respondo: ·Aco;nselhartac md;ffe. 
rentemente _um· ou outro; mas como veJo que ha deseJo de 
caminhar-se muito depressa, e como me parece que pelo 
primeiro meio se irá mais depressa ao resultado dese· 
jado, coraquanto' menos d~pressa do que quer a pro
posta e sem abalo, é que por este segundo se c)le'gará: 
ao mesmo fim, porém ·com mais .vagar, apenas apre
sento-o para que o g0ver_:w o tome r;a devida cons~
deração, certo de que nao o prefenrá por ser ma1s 
lento em seu resultado. · 

Sr. presidente, tendo o gov~rno àpresent!!;do uma pro· 
posta, e tendo deélarado deseJar que se abnsse sób:t:e elh 
uma discussão ampla, larga no terreno neutro, parece 
que. a conclúsão logica é a seguinte :-Como o governo 
e a 'camara não têm o dom da infallibilidade, se das 
luzes da discussão ·resultar que se descubra um meio 
mais commodo e facil de levar a uma soluiJão favora
vel esta diffieillima questão, o governo está disposto a 
abraçar este meio ; do contrario importaria o mesmo 
que dizer : .. " Aqui tendes a . proposta do governo, ~G· 
deis' 'discuti-la ampla e largamente, mas vos previno 
que o governo já te'1l juizo antecií~1o, e não cede 
~e maneira alguma dos pontos essenmaes. 

O SR. PERDIGÃO MALHEmo: -Então era inntil a dis
cussão. 

O Sa. BARÃO DA VILLA DA BARRA: -'- Neste easo o 
proceder do governo sel'ia inexplicave), a disc':ssão 
seria sem esperança e debalde ; tanto ma1s ~ue ~ao ~e 
tratando de uma ques,tão de confiança ( apotado~ ), nao 
haveria desar algum em ceder, .e o governo dana uma 
l?rova de yerdadeiro ci':ism~, dizendo : " Aqui tendes 
a minha proposta, d1scuti-a largamente ; se d~s 
luies' do debate brotar um principio que leve mrus 
cormnoda e facil1nente á solução do espinhoso pro· 
blema da emancipação, o governo está p1·ompto par& 
aceita~lo ; mas com a condiyão de reciprocidade, asa· 
ber : - Se das luzes do debate tambem resulta1· q, de
monstração d.e que o proJecto do governo é o melho>' meio, 
então deveis pra~ett~r que me pagat·eis. na mes;na moeM.: 

Nada de capnch:os. (Apowdos. Muzto bezn.; 
(O 01\tdor é comprimei'ltado por muitos dos S•·s, dept<-

tados.) ·- · 

O Sr. ,Tunqueira (movimento de attenção) :
Começo, Sr. presidente, felicitando o honrado del?u
tado que acaba de sentar-se; meu illustre comprovm · 
ciano, pela maneira calma e moderada por .'lue encetou 
o debate. (Ap01:ados.) Se em alguma occaswo a mode
ração foi precisa g indispensave l nos debates destu, 
casa, é seguramente nesta. (Apoiados.) 

E' por isto, que eu, parodiarei as phrases de um ho .. 
mem celebre, tão celebre nas armas, comó nas ~ntas ~: 
tribuna que fallando perante uma das assembleas mato 
conspici1as que o mundo tem visto, o sena~o romano, 
declarava que quando se agitão questões Impor~autes 
e difllceis, é mister que ~odo aqnelle que tem de !llter-
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pôi· sua opinião, se dispa i?téiramente. d_e qualql:e~. pre:
venção, de qu~!qller se?t:_meJ;lt~ de o.~to, de am~zade, 
ou de outra d1versa pa!Xt\O. E ,por 1sso que eu en
tendo dever felicitar o orador que ac.aba de sentar-se, 

·porque collocou a questão no verdadeiro terreno de mo-
deração, do qual ella n~o deve sa~ir. (Apo~a.dqs.) .. 

Espanquemos; senhores, as pálxões pohttcas; deixe
mos de parte considerações de outra ordem ; tratemos 
só e sómente da grande questão social, ·que precisa de 
uma soÍução prudente e prompta." - · . 

Sr. presidente, desde qu~ dei ós pri.Jneiros passos na 
carreira politica, .comprehendi, como qualquer no meu 
caso terá compréhendido, que a. questão moroentosa do 
elemento servil, _mais o~ menos pro:úm!).m~nte, em um 
dia que não estan~ ·longq1quo, se a.prese?ta.na na tela _da 

· discussão ; e entao, nos momentos de mttma reflexa.~, 
dizia comigo mesmo, que, dado· e caso de que eu ti
vesse a honra de . occupnr um assento }lOS conselhos ~a 

·n~tção e a questão .fosse apresentada, o meu voto sena 
em fa~or das idéas que tivessem por fitulibertar o nos~o 
paiz dessa anomalia, e mod~ficar o actual ~staclo servil, 
que· não pód!l . ser convement~ ~em aos 1nte_resses da 
moral nem aos Interesses da rehgtao, nem aos mteresses 
econo~icos e políticos d.este vasto Imperio. . 

Eu dizia isto, Sr. presidente, e pretendo cumpnr a 
palavra que dei a mim mesmo. 

Certamente que entendo que esta questWJ niio d~ve 
ser resolvida nem pela pressão de propagandas alhe_tas, 
nem pelas idéas, sem duvida generosas, mas poetiCas 
daquelles que estão collocados muito longe do theatro 
dos acontecimentos, Mas tambem entendo que a sã 
philosophia, a moral e a religião devem ~er uma gr:l.nde 
parte na resolução deste problema. (Apnados.) .. 

Se nós aqui temos . de resolver como homens. pohtl
cos, é porque, quando entrámos nesta casa, já ~:stava
mos preparados daquelles· elementos que devem ca
racterisar o .homem ·civilisad,o. · Incontestavelmente 
devemos solver a incandescente questão pelo lado pra
tico, quQ d,eve ser muito meditado po! _ aquelles gue 
têm de resolvê-la; mas certamente as hçoes da philo- 
sopbia, que elevão e esclarecem o espírito do homem, 
não devem ser esquecidas, e nem as lições '.da moral, 
q_ue depurão e eleviio o coração, e ·desenvolvem os seus 
sentimentos generosos. . . 

Niío devem ser olvidados os preceitos da sa:üa. t·eli
gii>u .:,.u" l''·ofessamos, visto que tratamos de .. dar um 
voto q_ue tem de. passar á posteridade, . e de firmar uma 
nova ordem de causas para o futuro· de uma parte da 
humanidade; mesmo para que esses espíritos inquie
tos .e agitadores, que têm feito tantos males á socieda
de moderna, não poesão com razão dizer, como um já 
disse: <c.Ha dous mil connos que a humanidade ·ajoolha aos 
pé• da C?'UZ adorando naquelle que alli quiz mo1·rer o 
SalBador do lliimdo. 9 Redemptor veio, mas a redempçilo 
quando virá ? · 

s~ eu não . quero que se resolva esta questão pelas 
helJezns dn poesia; se até não quero que s6mente in
ftuiõ.o na sua resolução os -princípios, aliás verdadeiros, 
ã" philosophia e da moral, entendo tambem qae não 
têm rnzito os nobres deputados· quando q_uerem que es
aes ?eutimentos fiq_nem inteii·amente no olvida, quamlo 
c>usii.o (se a ·expressão não .é muito parlamentar; eu a 
subst~tuo), quando levantiio a pretenção de que não po
d.etr,os invocar em favor desta idéa, que tem agitado 
11ii.o F.Ó o nosso paiz, como o mundo iuteiro, outro pen
~:;.rnento que não seja o do int~resse materi2.J. (Apoi!•
do• ; muito be>n.) 

0 S~ . . DUQUE-ESTRA.D\ TEIXEIRA : - Quem :i'ez isto , 
q lUm descuidou-se da alma, e só pensou 1' 0 corro, fo i 
:; pror1osta do governo. 

O S:c JuNQUEm.~ :- Sr. presidente, q·,,er.o considerar 
os va.no3 argumentos apresentados pelo nobre deputadco 
1Jtb .. J?inha provincia, e tenho con:~ricç&o de qnc, com o 
:lt!Ãiho, .não de minha iutelligeucia, que e peguen~ 
(n<J.a a,po tado.•), mas com o brllhautismo da luz que :. 
quesi:ü.o contém em si, hei de mostrai' a S. Ex. que c 
;;~il p!a,n.o, que o seu caminho será :rriai~ prejudicial "' 
';ne:"<e.•1u:vel ~o nosso actnal regimen de cousa.s do qu.~ 
wS l.rle'Lfi c.~ns1gnadas na proposta. (iJpoiailo,,.) 

S1: . rm;~tdente, ó nobre deoutado querendo critlc:1r 
"' )l rop0Sto. elo governo, coineyon por diz•or ctne ella 

. afr~uxavn os laços entr~ ~ a~nho_r e o escravo, estabé
lecja em fav?r . dos . ult!mos mmtns garantias :. que os 
laços de d!SClplma tmhao de se afrouxar e de quebrar. · 
Mas, Sr. presiàent~, encarando a. q_uestão pelo lado 
por que deve ser encarada, deixando de parte a poesia, . 
fallando em prosa; c.omo quer o nobre deputado o que · 
achamos? V em os que a proposta contém varia~ ide as 
importantes, como sejão .matricula dos escravos liber- · 
dade elos nascidos depois da promulgação da l ei peculio 
(q1;1e as ilospos costumes ja.tolerão), redempção por meio 
de locação de serviços, com consentimento do senhor . ou 
por meio de justo preço ; · fórma de 'processo, e outras 
providencias para a gradual emancipação. . 

Algumas disposições, que constit\'em uma "'rande 
parte ~a.proposta do gove;no, _j á. esta vão consagradas 
no d1ra1to romano : mmtas Já erão consuetudinarias 
entre nós. (Apoiados:) 

A co~missão especial, como aquella do ann'O passado 
a . que t1 -:e a honra, ~e pertencer, não fez mais · do. qu~ 
compend,a-las, codlfi.can\[o-as para crear a uniformi- . 
dada. . . . 

Ora, se a proposta .do governo estabelece que are
dempç1i.o não sej,a for9ada, seja com o consentimento 
do senbor, nãu posso comprehender como o illustre· 
deputado enxergou . em tal . proposta afrotixamento dos 
laços .. de disciplina. . 

Portanto, a primeirá ohjecçii.o levantada pelo nobre 
deputado não tem :fundamento nem procedencia. O 
senhor cootinúa a ser o arbitro da redempção, e o 
escravo não póde deixar de querer cons.ervar as suas 
boas graças. . . 

Longe de r ealizarem-se a,s Biilprehensões dos terrons
tas, eu penso que uma lei no 'sentido da que discutimos 
~erá al?<mente conveniente . . Não fics,remos no vago e 

_ u;d!'~mdo que U?tttaimente 1mpera .. Toclns .. as nações 
CIVÜJsadas que t1verao escravos, mmto antes de 'trata
rc?l· da emanei pnÇão, s~culos mesmo ante's; fizeriio Su~S 
le1s e .. regulamentos sobre as rela9ões do senhor C\Om o 
escravo. · 
. A- situação uctual, indefinida e incerta, ·é que está 
cheia de perigos. l\1elhor é de:fll;li-la e esclarecê-la do 
qne deixar mspensa sobre a lavoura a espada de Da
mocles. 

O individuo que actua1menie vive nC' estado servil 
terá necessidade de ser um bom escrn.vo, de aQTadar a 
seus senhores; .e então, longe de .vir· afro1L,a1·

0 oá laços 
de disciplina, o projecto em disc\).ssão vai dar-lhes· mais 
:força e vigor. (Apo:'ados .) . · 

Se o nobre d~putado quer que se faça alguma coma 
em ,prol da emancipação; se, como o nobre deputado 
con_c~uw, t~m ,um plano completo por resolver, em um 
penoclo ma1s ou menos largo, esta questão, como p ensa 
qu: pó;le tr_aduzir em lei es~e seu pensamento sem que 
haJ:: d!spos1çõe.~ qu_:, aprec_:a.clas por um espírito pre
v~n~do. e snbt1,, n"o tendao a afrouxar os ·laços da 
diSCiplina eatre o escravo e o senhor '! · · · 

. Pelo contrario; senhores, eU: entendQ que a proposta 
do governo ve;o melhor firmar essas relações entre o 

"escravo e o se"l10r; e que, Yotada esta lé\, como a ultima 
palavr:1. 1ne devemos dar sobre a materin, a alU;nriclade 
senho1·il fico, cconsolidada, porque então o · escravo 
comprehendení. que para obter a &na libúdade preci1a 
do consentim<nt.~ ele seu senl:cor, e: de se lhe tornar 
agrndavel. . 

O hJitr:tdo d~puta_do enxergou on tms defeitos: disse 
que nt,t!J comprehendi_acomo se dav>Lhberdacle ~os filhos 
das e~cra"<"as propormonando o E stado um titulo ele 
renda' de 6001! , e ao mesmo tempo não provic1en8ianclo 
para os casos em q_ue ou o menor falleça, antes ele attin
gir aque!l:l. ldadc, ou acompanhe st1a miíi, que obtenha 
a liberdad~ po:r m.:;io de vant11gem pecuniaria, offerc-
cida por elh o a por alguem. · · 

A c:tU'~.c::;. comprehende facilmente que o projccto dç· 
~overno , lissir2 c0mo aquelle outro qne ti \'e a lwnm 
de colb~orr~.:- ji.!!ltmnentc com os 1neus nobres collegas, 
é eminentem~ntc logico (aJJOiados): antes da idade de oito 
annos o mer.cT não póde prestar serviço algnm: é exnc
tamente qu:;,r,do u.ttinge esta idnde que elle tem um 
certo valor com0 elemento de trabalho, que a socie
dade aprecL:; e então representa um titnlo de renda. Pfl. 
mes111u ..::or .~0 ctne7 no . regimeu ·actna-1 , se a e-ria perec e 
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antes de chegar á juventude, isto.é, á i~ade de presta.r 
serViços, o senhor perd~ o seu v.al'or. . 

Se, porventura, a mii.t do menor, querendo obter a sua . 
Jib'erdade por meio de dinheiro, quer conduzir co)Ilsigo 
séu. filh o) certamente que ha de apresentar igualmente 
ao senhor o preço convencionado e que compute logo 
a perda· da probabilidade de receber p titulo dere.tida; 
se não quen leva-lo comsigo, se não quer que compar'" 
tilhe a sua sorte,. ou se os seus m:eios pecuniarios não. 
chegão para remir-se e a seu filho, então elle permanece . 
no seu antigo estado. · 

Não vejo, portanto, como o m>bre deputado pôde en
xergar o absurdo que notou no projecto que está. em 
di'scussão. (Apoiados.) O proj~cto é perfeitamente logico 
e harmonico ; tem em v'ista. obviar todos os inconve
nientes; quanto é possível ein obra de homens• .. 

Da mesma sorte quando à menor que tem obtido a 
sua liberdade ao nascer, mas que está obrigada á pres
tação dé serviços até 21 a:nnos,· chegando á. puberdade 
tem algum filho o projecto com toda a razão in-· 
cumbe ao individ.uo que está; usofruindo os servi9os da 
mãi o cuidado .delle, até que attinja :aquella á maiori-
dade; , · · 

Outra (lousa mão poqerh ser; seria o desconhecimento 
de todas as leis naturaes; uma, deshumanidade, se por
ventura se ·decretasse a separaçõ:o do fi lho e da mãi, 
quando ella está obrigada a prestar serviços até áiO.ade'· 
de 21 annos. . 

Este plano · de .emancipação ou liberdade do ventre, 
meus senhores, não é novo; sabe a cEtoiara que foi O· 

plano ado~;>tado por Portugal, desde o seculo passado. 
(Apoiados.) · 
·O Sn. TEIXEIRA JuNiim :~Ahi é que· está o original. 
O Sa.. J UNQt!EmA. : - E' o plano que Portugal neste 

seculo pozem p,ratica, em relação ás· suas ultimas co
. lonias; 'é o plano pélo qúal a republica da Nova-

1
Gra

nada pôde faze,. -a libertayão de seus escravos sem aba
lo social (apoiados); é o plano seguido ultimamente em 
relação á Ilha de Cuba. (Apoiados.) . 

Mas quer a camara saber se este plano tem por si a 
saucçiio mais brilhante que se poderia desejar 7 Vou 
dizê-lo ; é o plano adaptado ·por di versos Estados da 
America do Norte. (Apoiados.) 

O Sn .. TA.QUES: -Não ·por todos. 

O Sn. JuNQUiliRA.: -Por diversosEstados da Ameri
ca do Norte, foi o que eu disse, e o nobre deputado, at
tendendo-me, verá. que wu incapaz de, nestl,, como em. 

· a,ntra ')ualguer má teria, commetteru:11 erro historico vo
luntanamente. · , 

O Estadb .da P•n.silvania. em 1780 deu o exemplo, 
declarando h vres os filhos nasctdos desde ent:ío de ven
tre escravo, c01n Obrigação d.e .servire1n até ttnia certa 
idade. Em 1784 o Connecticut declarou que os filhos 
nascidos de ventre ewravo serião livres com obrigação 
de servirem até os 25 anuo~. Da mem1~~ sorte procedeu 
o Rhode-Irland. Nova-York Eegnio o exemplo em 1799, 
e Nova-Jerseyem 1804. Ou fo:·ão logo declarallos livres, 
ou ficárão livres condicionakoente. 

\ 

O Sa. TAQUES dá um aparte. 

· O Sn . JuNQ"GiltnA :-0 noke à.eputriclo póde procurar 
em varias obras sobre o assrm1pto, inclusive na monu
mental obra do Sr. Perdigão :'lalheiro, que ahi achal'á. 
(Apoiados.) Em todo o ~a;o o. no~re deputado v<l que, 
apr~seatando en un1a hs r.8. t~e ~stados, se houvesse 
eqmvoco da minha parte, r,:n:1to a um delles (o que 
não ha), ainda·!wsim não vali:'!. e. pena. a st:a interrupção 
porque fica de pé o que e11 dt sse: ommto ao facto · d~ 
ser adopt~d~ a idéa d.a lib.erda,le Ao' ll>:scitnro, com ou 
sem condtçao de serirtr ate ce•·t~ made. 

Ha varios Estados da Uni~o-A:~1eticana, portanto 
que chegárí.io á en1ancipR-;f~o :eorD}Jlets. sen1 passarerrl 
por nenhum ~balo, qner soc!a~ , .<raer pC~1itico, empre
gando · os metos que a propos:a C. o g·0verno aconselha 
á camara do~ Srs. deputa~o:s. (Apc <a<?vs .) 
. Tendo, pote, nós estes onlhim'C<?s <?xem:!'los seguidos 
por outros paizes, que chegár~.o 2.v 1T-f!S!UO fim, como é 
gue. se vem dizer que este ,rla~_o 8 c:ovo, •}UC póde cou
duztr a uma hecatombe ae ·.• :c~imas, ctue renova a 
triste sceua da morte ele t<)d OP C:O'?_::e1:0s ;::felizes que, 

ap~nas entri;ío no· mundo, não .têm amparo, e hão de ser 
corid'êmnados . a . desa,pptlrecer n·aqnella : degollàção de 
innocentes, que decretou' a·mão ·terrivel·dll U'm. rei.dâ· 
a.ntiguidad,e 7 (Muito bem.) · . 

O. actual est,,db,. Si:: preSidente, é' que ·ceridtíZ. a esta 
hecatombe dé. innocentês-: Estou· flillanà:o• perante uma 
camara qu(\ ~em scierrcia completa do que. se passa. no 
paiz·. Os instinctbs de .· mni) que · hâ· pouco' farão· objecto 
de ~iscussão. JO'<;sta cresa, q)lere~do se rldicülàrisar esse · 
sentu:nento .su~lime; a süperexc1ta9.ão:nas·~scravasí nma 
falsa aprectaçao, talvez, tem·prod'll.Zldo· entre n:0s ·uma 
verdadeira hecatombe de> innocwtes; (A)Joiii~óst) '. 

Todos sabem q1le este amor extremoso; inspiocàdo em 
libica · sltivez, ás· vezes ·lévado por· princípios exàigerac 
dos entre as escrava:s; tem grand~mente <!oncorrid'o·para 
que. antes se :fação victimas ·do' que' escravos {~oiados): · 
para· que hajão immensos abortos• e infànticidio3, qué 
estão demonstrando · que · na constaneia do a<ltual.' sys
tema, e.m que .a humanidade geme, todoli OS ' sentimen~ · 
tos· são atropellados1 á religião esqueciila p,or ·esses entes . 
ignorantes, que preferem antes· ver· os seuS' filhos· mortos 
do que escravos. ' 

Eu direi á cama1:'a que' já vi um livro·· ou registro 
escripto por um fazendeiro intelligénté-, em· que; em um 
período de cerca de 20· annos · se• apresentava o· numero 
de· perto de 400 crias mortas·; -era um v;erdadeiro· t·e
gistro de cemiterio! . E isto não. se pódé explicar natu
ralmente só pelas . causas· que de ordinátio con:córrem 
para·. a mortalidade da.s·crianças, (Apoiados.). 

Sei bem que na p,rimeira infancià a vida não é maur 
do que uma esperança. Até•· aos sete annos a morta;Jidade 
é. 'immensa; segundo os· calcnlos· dos. que<.se têm occn
pado desta materia:, segundo ·as· tabellas de Montferraud, 
de M~thieu e de outros, 40'% dos· nascidoá' têm de fal
lecer até aos sete ou oito annos; mas applicando-se ainda 
este calculo mais ·exagerado de mortalid<ade, . compa
rando-se ai'nda com os orgauisados em paizes onde a , 
morta'lidude excede á média de outros, pelas suas p1ás 
condições, vemos que · a·· mortalidade entre ' os recem
nascidos escravos entre nós é extraordinaria. 

Comparado, portanto, o systema da mortalidade pro
vavel para os nascituros, depois da lei que se· d.iscut<J, 
com o systema: actu·,ll, não vejo que no ·terreno de via
bilidade para elles no terreno da humanidade possa 
levar\.tar-se uma objecção séri!!-; pelo contrario, todus 
os argumentós hão de ser· inteiramente favoraveis ao 
que está contido nesta proposta. (Apoiados.) 

Ainda para provar aquillo que vinha dizendo á ca
mara, declaro q ne ·tanto . nos Estados-Unidos se reco
nheceu que os escravos entregues a si proprios condu-· 

. z'ão-se de modo que não era possível obter numero 
sufficiente de crias para povoar as fazendas, que o frncto 
desapparecia diante daquella susceptibilidade, fundada 
ou não, das mãis, que tomárão -se medidas excepcim:taes 
nos ·Estados do &nl para evitar a · mortandade das 
crianças. 

Direi á camara que alli, com horror para a huma
·nidadà, se estabel'ecêrão verdadeiras fazendas de criação, 
onde, sob a ·inspecção immediata de pessoas encarre
gadas daquelle triste mister, se providenciava para que 
houvessem bastr.tutes crias, e depois um numero grande, 
snfficiente, de escravos para o commercio que era en
tretido nesses Estados. 

Já vê, portanto, a camara que, s'egundo o systema que 
vai ser inaugurado, de maneira nenhuma se offende a 
lei evangelica da caridade,' que devemos ter para com 
os filhos, aínda mesmo das escravas . 

lYias tem-se dito nesta casa, principalmente por parte· 
de alguns dós honrados deputados, membros da dissi-· 
dencia, que a idéa grandiosa que hoje nos occupa não 
es~á inoculada ~a mente da na9ão, que é uma idéia in
tmramente cffimal. ... 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA: -Profundamente official. 

O Slt. J uNQUEIRA. : - ... que nós podiamos demorar 
a solução do problema; que não havia conveuieucia· 
alguma em trazê-la para a discussão. Discordo inteira
mente dos nobres deputados. 

O Sa. F. BELISARTO :-Antes de nós disse~o o Sr. pre-
sidente do conselho. . · . 

j · O Sn. JuNQUEJH: - Sr . president~, se houve uma 
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iciéa que tivesse merecido gera.es a.ppla.usos, antea.que 
a projlOsta do governo fosse apresentada, foi a. da. 
emane~ por meio da. liberdaâ.e da.: gera.yã.o fatura, 
e sem atacar-se a. propriedade a.ctnal. 

O Sa. Mil\"JSTRo DA. MAllil\"BA. :-E' a idéa. geralmen-
te aceita. · 

O Sa. DuQUE-EsTIWlA TEIXEnu..: -Em 1867 não 
era.. 

O Sa. Jm<QUEIIU:- O anuo passado a commissão 
especial, de: que fiz parte, apresentou o seu trabalho 
nesse sentido . .A. imprensa e a tribuna elogi:i.rão-n'o; o 
paiz não reclamou. ( Apoiad08.) 

Na minha provincia, que C<lrt&mente nunca foi in
diiferente :i.s grandes questões do Estado (apoiados), não 
se tem levantado vozes pa.ra se opporem :í. proposta do 
governo. (Apoiados.) 

E os nobres deputados eabem que a. provincia. da 
Bahin. tem grande riqueza. agricola (apoiados), tem 
grande cópia de escravos. A minha província tem-se 
levantado sempre pa.ra discutir todas as questões de pa.z 
e de guerra., de interesse publico e na.ciow. (Apoiados.) 
Agora não tem protestado. 

Mas é porque a. província da. Bahia. est:í. conscia. de 
que _a. pronosta do governo, respeitando a propriedade 
actual, mis lançando os fundamentos da libertação da 
fntum geração, provê de remedio a um ~nde mal 
social, e estabelece o esteio solido em que o Bra.zil ha 
de ficar permanentemente. 

O Sa. PERDir.lo !I!ALHEIRO dá. um aparte. 

O Sa. JuNQUEIRA.: -A. provincia. da. Bahia. pensa 
como o nobre deputado por Minas, que me dá. o apnt:te, 
e q.ue na sua obra monumeo.tal diz que nós devemos 
cmdar de pro"er ao futuro da nossa sodedade, porque 
o que existe é uma cous:1. tra.nsitoria, não tem o menor 
caracter de permanencia. (Apoiados.) 

E a. provincia da Bahia, que se illustra com a lei
tur.:. da. obra do meu nobre amigo, e de varios outros 
escriptores, tem confiança no governo, nos altos poderes 
do Es~do ; ella 8abe que a questão não h_a de ser re
soh·ida. seni'io de um modo condigno e mutto prudente. 

O Sa. PElUIIGlo ::.\Lu.HEIRO :-Deus queira. que assim 
seja. 

O Sa. Ju:sQuEraA:-:!Ifa.s para que O! illustres depu
tados vejão que realmente nuquella provincia a idén 
tem feito pro,.ressos eu lhes direi que ha fundad:J.s 
,·arias socieilades abolicionistas; mas apenas apresen
tarei o nome daquella~ que têm os seus estatutos a.p
provaàos, e uma existencia. legal. 

Existe na capital a. sociedade Libertadora. Sete de 
Setembro. E' uma sociedade da qu::\1 bzem parte pes
soas muito honradas, conspicuas e mesmo proprieta
:rios de escravos. Está. sociedade.tem um org:io na im
prensa, aqui est:í. o periodico intitulado Abolicionistg 
(mostrando uma ga;etaJ. Nelle se ngitiio questões do 
m:üor alc:~.nce; e oeste numero que tenho presente se 
acha ag:t!tda e de algllma maneira resolvida a questão 
do trabalho rural por braços livres, em um artigo mui
to bem escripto pelo Sr. Dr. João Ga.rcez dos Santos, 
proprietario do engenho Pimentel, e que tem feito j:í. 
por alli ensaios do tra.b:~.lho com pessoas que não per
tencem á condição servil. 

Além desta existem outras sociedades: existe a socie
dade Abolicionista Commercia.l, e outra Huma.nitaria 
Abolicionista. 

Na cidade de Lençóes, cidade importante, que faz 
p!l.Tte do districto que represento, existe ta.mbem a socie
dade abolicionista Treze de Março. 

Na cidade da Cachoeira existe e sociedade abolicio
:.1ista Vinte e Cinco de Junho. 

Ora, senhores, todos estes d~>.dos, todos estes factos 
aem protesto provão que a. idéa da. emancipação dos 
escravos, sem abalo da. a.ctual indnstria. agricola, existe 
e:::1 grande parte da popnlaçlo da. mmla preTincia.. 

(Ap~)· ·n d d • di ·d· ]\....,. os 1 ustres eputa os tem to que esta. 1 ea 
::J.ão vem de ba.ixo, não sahio das camadas sociaes, e 
que sahio de cima, como l\finerva sahio armada. da. 
cabeça de Jupiter. 

E' contra isto que nós devemos protestar. (Apoiados.) 

Pois quando a questão estava tão estudada., quando 
houve no paiz tanta discusSÃo, quando em 1856 já o 
honrado e illustrado pre~~idente cio conselho dizia em 
conversação com muitos estrangeiros nesta côrte, en
tre outros com o Sr. Scarlett, citado por Cochin, 
que era opiniio dos poderes publicos do Bra.zil q_ue a 
emancipa.ção se fizesse de um modo a resolver os Inte
resses da lavoura; quando o meu amigo, cujos talentos 
en respeito, deputedo por l\lina.s-Gera.es, publicamente 
presidindo ao fnstitnto dos Advogados nesta côrte, 
dizia em 1863 palavras tão eloquentes, que renovou 
na sua obra monumental; que devin ser considerada 
como uma das obras mais importantes do Brazil 
(apoiados); quando a imprensa do norte e sul do Imperio 
têm apontado quasi quotidianamente factos tendentes 
a mostrar este pensamento; quando as .nssembléas pro
vinciaes têm-se pronunciado nesse sentido. nós have
mos de dizer 'lue esta idéa vem de cima"! hto é in
juriarmos a nós mesmos (apoiado•), é injuriar a naçS:o. 
(Apoiados.) 

Não foi de um:~. só cabeça de divindade mythologtca 
que veio a. idéa.; cabeças tão divinas então serião todas 
aquellas que se occnp:í.rõi.o com esta questão ; c::..beç:~. 
de tal ordem seri:1. ta.mbem a do honrado deputado 
por Minas-Gera.es. (Apoiados.) 

Eu não conheço pressão da corô:l.. E' facil estar ac
eusa.ndo constantemente uma entidade que se nã.o p6dc 
defender. (Apoiados.) 

E a. este respeito eu recordo-me do qne dizia aqui 
um liberal distincto, o Sr. Dr. :Martinho Gampos. Dizia 
elle que neste pai.: não ha. coragem alguma em atncar 
a fa.milia imperial, que é inoffensi\'":t. (Apoiados.) 

Se ha razno para. eEsa accnsaçiio, por qne os illustres 
deputados não formul>i.o a accusação séria e legal 
contra os ministros rcsponsaveis; por que não os ar
rastüo :í. barr:~. desta. camara, e por que não se apre
sentão firmes c arm:tdos diante delles e lhes diz~m: 
-Go,·erno, vós trahistes a vossa missiio; aqui estamos 
nós para cumprirmos o mandato de representantes da 
naçiio! (Apoiados.) 

Se o~ ministros não cumprem com seus deveres, se 
os ministros ..-ioliio a constituir;ão apresentando pro
posta.s que nÍLO condizem ·com o bemesta.r da nação, 
unicamente para. agradar a. algnem que lhes poss3. pro
teger, então os illustres dcput:~.dos devem formular a. 
sua a.ccusação legal e precisa, e ni'io atacar o poder ir
responsavel, que é inoffensivo. (.-!poiados.) 

Depois do 9.ne hontem disse nesta casa o honrado 
membro d:J. dts,idencia. a r~spcito da questão da ini
ciativa governamental, eu pouco direi, porque ficou 
bem pro,·ado que nos pa.izes, a.wd"- os mais felizmente 
regidos pelo systema representativo, a qucst?.o das 
reformas é sempre iniciaria pelos ministc:-io~. Foi o 
honr:J.do deputado pelo Ceará. quem se incumb:o ncota 
parte de responder ao illllstrc deputado pelo município 
neutro, ta.mbem dissidente. . 

E, Sr. presidente, desde que a socied2.dc >e tem agi
tado e apresentado mais oa menog o seu pensamento, o 
governo tem necessidade indeclinavel de manifestar 
tambem o seu (apoiado>): o governo, que nesta casa é 
a. synthese da opinião da nação, que deve estar diri
gindo o seu partido, e que é o verdadeiro piloto da n:í.o 
em procelloso mar. 

Por isso, longe de censurar o actual ministerio, eu só 
tenho louvores a da.r-lhe, porque uma. medida de~ ta ordem 
deve ter a. cumplicidade de todos os poderes: ti nccessa
rio que todos intervenhão, para que se não dig:J. em 
tempo algum que foi por mera. condescendcncia para 
com a camara. dos Srs. deputado3 que o governo co:::
cordou adopta.r esta. medida. (apoiados) ; é mister que a 
posteridade e a historia saibii:> que dóse de responsa
bilidade cabe a cada um dos poderes publicos. 

O Su.. ANTONIO Pa.~Do :-Eu não desejo sercomplice. 
O Sa. JuNQCEIRA :-Se o illustre deputado ruio deseja 

ser oomplioe, a historia., que ha de ser eevem e impar
cial, nos jui,"11r:í. (apoiados) : o seu veto ahi fica ; e quer 
o illustre deputado colloque no caminho desta qnestiio 
o gti.o de arêa, ou o maior e mais pesado rochedo do 
mundo, ella ha de pa$8ar agora, ou mais logo, porque 
as idé:l.s generosas e convenientes aos povos e que se 
resolver:l.õ depois em factos providenciaes, essas idé,1.s 
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não se matão, e abrirá.õ caminho quer oa illustres de-
putados q_ueirão, quer não. • 

Eu repetirei em sentido inverso ao que disse o no
bre deputado, a cujo discurso respondo, o que declarou 
Gallileu :-E pur se m-. 

Ainda. que os illustres deputados, compactos e u~i
dos, usa.ndo de todos os recursos que o pa.rlamentans
mo lhes offerece, procurem retardAr a solução da ques
tão, será isso embalde; re~~olv:unos com prudencia, pa.ra. 
que el!& não p:!.SSC por cima de nós todos. (Apoiado..) 

Se me fosse licito recordar a.o nobre deputado. oue 
encetou o debate, a regra de ~abedoria dascienc::t e:" 
que elle é mestre, eu lhe apontaria o •ero me.:;,., ·"' 
paratur. • • •. _ 

Sinto ver no seio do pa.rtído conservador uma w.ssl
dencia nestll questão. 

Queria que marchassemos todos no la.à.o da regene
ração do trabalhe e da civili~.ilo (apoiatlos); queria 
q_ue o partido conscrv~tdor pudeSóe dizer ~o. pa.....-tido li
beral que e~~tá. em face de nós, nos cnt1cando com 
alguma razão :-Sim, vóa fostes tambem nobre cooper~ 
dor nesta idéa; mas agora, que se trata. de realiza-la, qutz 
a Providencia. q_ue o pa.rtido conservador tivesse nas mãos 
as r.edeas do poder, e que este partido descortinasse e 
firmasse para a nossa patria. estes dourados :futuros a 
que devemos attin_gir. E então,_ manten?o, como ~
pria manter, a ~idade do part1do glono~ q~e extm
guio o trafico, .dizermos á. lavoura: " Aquiet&l-vos, os 
vossos braços ficar:iõ onde estão; nem uma só charru:t 
será. arredada da. agricultura.. Nós não co=ette
remos isso. , 

Empunhemos o labs.ro dn ci>ilisação, marchemos á 
frente do p:u-tido conser;ador, á frente da. nação ! 
(Apoiados.) 

A scisão dos illuatres deputados nlio têm raz.iio de 
ser. Não aeomprehendo, por mais tratos que d~ :i mi
nha imnginaç."io, pois que os nobres deputados àecla
rão que não são escr.n·agistas. 

Se eu 'Visse os nobres deputados, tomado;; C.e uma. 
grande cora~em, chegarem nesta casa. e diterem- Nós 
niio concordamos com cousa alguma . .•. 

U:v: Sn. Di:PcTAno d:í. um aparte. 
O Sn. J~Qt:EmA.: - •••• Estou estabelecendo 'm:a. by

pothe~e. Se eu visse os nobres deputados chef;arem :1esta 
casa e dizerem : -Queremos consen-ar-nos n::.s :revas, 
n::io queremos marchar; não fazemos concess~o alguma 
sobre o elemento servil-, cu diria que os nobres de
putados têm a. coragem das grandes con,·icções: serião 
logiccs e coherentcs; a.s tre..-as ta.mbem podem ter 
os seus adoradores. !IIa.s eu vejo os nobr~ depc:ados 
fazerem nas suas palavras conceSEves muito iiLpo::'"..a.n
tes, e ent.io niio comprehendo como é que, :sta~do nós 
separados por uma pequena muralha, ella ::::o '; tra::s
postll ... 

U:~~ Sa. Dr::Pt:'nno:- Porque é que o go.-~r= o ;:. ::ão 
tr:mepõe't 

O Sn. Jc:;Qt."Em.~:-... afim de que po'sa:::: ~;; ::.:;:.~r 
ao nosso paiz o bem que devemos iazer. 

(lia t·anos apartts.) ' 
Sr. presidente, o nobre àeputado pela :ni::.:::" r:;o·.-::::

cia criticou tambem o projecto do go...-er:-.o p : -Ç co:J.si
dernr os filhos das escra...-a.s como iogenuos, e é:.isE~ o-.:e 
resultaria um grande perigo da con;·ivenc~o. C. ·J.i ~s .::Ôm 
os escravos. Disse ·mais que . o projec:o er~ ~:!::: ~:;a
tema, e que, como todo> vs •ystemas absob~os, e!)~ ?CC
cava. 

O nobre depnt.ado est:í. completamente eq;oi·: :.:.:.C.o. 
~ão h~ o menor peri.go, a pratica o demo:::s~::, ::o. ;Jc::;
vlvenctados mcnorc" tngennos com aquelles qc:e ~i\·erem 
sido libertados .• -\. ~•ossa ,-ida e pratica. social o e;:á 
demonstrando a todos os momentos. ~65 não ~st:::nos 
le#shnd? p~a. paiz. que :Jà() conhecemos. Entr~ :::ós já 
existam tngenuos, hbert% e escravo, , os c;;;:~cs ::..::n>i
vem sempr~, sem que dahi rbulte mal para. . ~ so:i~àade. 

-~lém disto, o nobre àeputauo pela mir.il& p::-ov.i.l=.:ia 
eqruvocou-se C?m.ple~mente quando suppoz que o pro
JO:Cto da comnussao m:m~ra um systemo. ;oescl~to. 

A propostll do governo com li.S emendas C.;: ~: rn::.i<
;;::.0 especial deste ::m::.·J: :.?;n como o ! : ·: .> ~t~ !lz. 

commissiio especial do a.nno passado, não são systemas 
absolutos, mas sim systemaa mixtos. _ 

Portanto, já. vê a camara que as observações do no
bre deputado pela minha. provincia. não têm a. menor 
pt'oeedencia, pois que o pro~ecto que esti. presente á 
discusaão é um systema. inteiramente mixto, contendo 
pro,idencis.s de caracter dive:-c;o, e não sacr:ificando á 
belleza da fórma, ou mesmo ás harmonias de um todo 
as considerações praticas. 

Inquiria mais o nobre dep~o por que razã3 nem 
a commissão do anuo passado, nem o governo, nem a. 
commissão especial deste anno nconselhâ.rii.o um alvitre 
unico e decisivo. 

E' porque, Sr. presidente, se vio que n:io se poderia, 
no esudo actual, adoptar qualquel' meio unico e rapi
do sem causar ao pt.lZ um grande damno; e o nebre 
deputado, querendo criticar as pahvra.s da illnstra.da. 
commissiio deste =o, não foi feliz em sua critiea, por
que as e:cigencias politieas e eeonomicas do pltiz. não 
permittem que se estabeleça. emancipação simultanca. 
e immediata. 

Certamente a commi,;;são seria de uma terrível logi
ca se quizeese applicar ao mal social o ferro em braza; 
mas a commissão, pelo contrario, usou daquelles meios 
progressivos e graduaes; usou mesmo de todo~ aquel
les meios que a medicina aconselha para que o doente, 
durante a opernção, não solfra uma dôr que elle não 
possa supportar. 

A morbidez do estado social não de't'e ser curada de 
modo que se compromettll. a força vital. 

E8t& é que seria a experiencia in anima tJili. Taes 
conselhos não pod.ião ser adoptados. 

A commissão empregou os meios neceS&a.rios para que 
a sociedade brazileira possa receber o remedio S<!m 
grande a.balo. Alguma dôr ha de existir. Não se fazem 
reformas sem reclamações e resistencias. Mas a reac
ção favoravel ha de appareeer. 

Sr. presidente, depolS que o nobre deputado pela. mi
nha. provincl& criticou a proposta do go"\"erno, por jlll
ga.r que não se de'Via. conceder liberdade ao fructo, S.Ex. 
inaugurou um s~·stema qne chamou liberdade da aMXJre. 

Eu penso que se a.l.guem procurasse ne~~ta materia 
um systema que trotlXesse mais inconveniente~~, mais 
absurdos na pratica, e que atacasse mais de frente a 
di~idade do homem e a düseiplina nas fazendas e en
genhos, não se encontraria um semelhante áquelle que 
foi inaugurado pelo nobre deputado. 

Por que princípios, renhores, ha"\"emos de declarar 
que as mulheres escravas, attingindo uma certa ida.C.e, 
eejão consideradas Unes, e ao mesmo tempo havemos 
de condemnar ao captiveiro os seus irmão11 ~ O varão 
em toda p~e e em todos os tempos foi sempre consi
derado como chefe da familia, como tendo a primazia., 
e como aquelle que de"\"e ser o primeiro a ..,.ozar dos 
direitos inherentes á. personalidade humana. 

0 

Poi5 o nobre depntado entende que póde assim curJ.: 
o mal social estabelec~ndo estes tres grupos de ci<!a
dlos livres, mulheres libertas c homens escrnvos '? 

::\5.o ...-ê o nobre deputado que =< dh·ergencia le-.·a.:J
ta.da nesta. casa tem princiJ:!almente por origem, segc:J
do se allega, o dever ficar mtacta :t autoridade s=ho
ril ns.s fazendas 'l 

O seu systema introduz a sci~:'io e a au:u-chia .:::~e 
OS e!cr&VOS, 

Se os nobres deputaàos dizem que querem sahag-,.:s.r
dar essa autoridade senhoril, como podem admittir, a. 
n3.o ser por um esquecimento injustificavel das re~ra~ 
da logica, que sej~o ~onsideradas livres todas as n::J.
lber<!s mo•; as, e constdera.dos escra,·os todos os !: ;>
meu'? 

O plano inaug-.ll"ado pelo nobre deputado pela min!-.a 
'}lro-vi."1ci:t ,-em tambem trazer o gra...-issimo inconve
nie:lte de lant;>ar de repente no meio da sociedade esses 
g:upog numerosos de jo\·ens liber'..a!. com 15 annos de 
idade, qlle iriSo po...-ou o:~ lupanares, e 'l.·h·er na. 1:1aior 
de·:assidã.o. Seria o incentivo p::.zor, a r~o~tituiçã·J ~m 
mll.Bsa. 

Além disto g:ra">a-se extraorà.!nariatr.ente, o thesc=:-o 
p:1blico, pois que todos os annos h:la !:l,er.aruma sc:-ie 
nu::c~ro5issima de mulheres de 1~• ·~ ,:" ;;;> a-:.::.~s, 
ix:demnisando-se aos senhores o se~ j:.:.s~" Ya!or. Or~ ::.:-iz. 
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:1. despeza. a.nnual em muitos milha.res de contos, des
peza. que aliás não extinguiria a escravidão &eDão 

. iepois de um periodo muito longo, pois que continua vão 
a. nascer escravos. 

O nobre deputado, a. quem tenho a honra de res
ponder, bem vê que pelo seu plano só serião liberta
das as escravas que fossem chegando a certa idade ; 
e :portanto todas aquellas que fossem nascendo, até 
.a. 1dade da puberd:.de, conservavão-se na. escravidão. 

Ficaria. aberta a fonte da reproduqão do elemento 
servil. 

Este plano do nobre deputado J:loàeria. servir pnra. 
uma. memoria. a.ea.demica, mas nunca. para. um pla.no 
pratico-

Os nobres deputados sabem que os nascimentos no 
Brazil na classe escrava estio na. razão de 2,3/10 %, 
o obituario regula entre cerca de 4,,1/10 %, e as al
forrlas, segundo a esta.tistica. feita. nesta cõrtc, impor
tão em 2,4/10 %. Destn fórma. temos por estes dados 
que :1. diminuição da escravatura. orç~ por 4,2/10 % 
annualmente. 

Applica.ndo estas regras ao numero de escravos exis
tentes no Imperio, que ~erá de cerca de dons milhões 
(talvez menos), chegaremos ao resultado de que nas
~ráõ todos os annos 46t000 individuos de ambos os 
sexos, os quaes, segunao as regras da. mortalidade, 
estarão aos oito n1mos de idade computados em o nu
mero de 271600. 

Ora, applica.ndo-se a este algarismo de 27,600 crias 
as regras conhecidas, teremos 132800 crias do sexo fe
minino com oito annos de idaae: Assim, segundo o 
plano do nobre deputado pela. minha provincia, vere
mosquee sacrificio do Estado tem de ser elevado an
nualmente a uma qUAntia. tão avultada, que, por muito 
grandes que sejão os recursos deste pa.iz e fertilidade 
de suas terras, niio poderiamos certamente admittir no 
orçamento uma \'crba tão pesada, quando estamos 
compromettidos cem outras despeza.s indeclinaveis. 

Portanto, o que fica. do $ystema da libertação da mu
lher'! Fica o 3.bsurdo moral, o absurdo financeiro, o 
absurdo politico c o absurdo em direito natural. Nada 
mais fica. 

Desculpe o honrado. deputado esta. linguagem, é a 
linguagem da argumentação, mas não de oiiensa a seui 
talentos. 

O nobre deputado sabe que dessas 13,600 jovens qna.si 
todas attingem a puberdade, porque, como já. disse, a 
idade mais critic:1 é n do nascimento até aos sete annos; 
e dos sete :umos á. puberdade a mortalidade .; muito 
diminuta. Por con~equencia, n~s podemos calcular que 
de.;sa.s 13,600, série de um anno, cerca de 12,000 che
garáõ á. idade escolhida pelo nobre deputado para con
ferir-lhes a liberdade, e d;zer a essas jovens inex.pe
rientes:-Idevagarpor este mundo, sem obediencia. nem 
preceito! 

Calculando em l:OOOS cada escrava na ftur da idade, 
tem o Estado de pagar 12,000:0008 a.nnu:1lmente, sem 
que extinga a escravidão dos pertencentes ao sexo 
masculino. -

Já. vê a eamara !l que absurdos vai o projccto do 
nobre deput:l.do pela. minha. província.. 

E' por isto, Sr. presidente, que nesta materia gosto 
de fallar não só em prosa, como mesmo com os dados 
arithmeticos e estatísticos. Sií.o elles de uma eloqt;en:ia 
irresistivel. 

Se a prosa e n pmtica tivessem de tomar a si a. so
luç.io desta questão, não veríamos t:lntas vezes a a.pre
sentnção de projectos que não t.;m raz.'io alguma de ~er 
quer monl, jnridica on economicamente considerados. 

Nesta questão, Sr. presidente, vemos de um lado 
homens pratico• e do outro vemos homens que enten
dem que sómente aquillo que pensá.rão uo seu gabinete 
é procedente. 

Nii.o devemo8 dar raú.o completa. iquelles que enten
dem que tudo é a pntíea, a&~~im como ta.mbem. niio de
,-emos dar áqueUes tómente de grande talec.to, que 
vivem no mundo dos ~onbos e illu.;ões. E' mister con
ciliar os impulsos do talento com ns convcniencias rea.ea 
da sociedade. 

Se não devemos aceit:tr Eem exame as opinives dos 
publicistas philosophos europeus, tambem n:io dcve-

To:~~o m 

moa repellir in limine u eua.a idéa.s. Ha. muita eouu. 
boa nesses escriptos • 

Reconheço que mesmo na Europa ha muitos males, 
muitos cancros que se devem destruir: lá. precisão cui
dar de si e de seus males antes de lançar-nos em rosto 
os males que soffremos. (Apo;a.doa.) 

Mas por isso mesm::~ que elles nos tem p: est:l.do al 
gnus serviços, por isso que das terras de além-mar nos tem 
'-indo a. civili~açio que goza:Dloa, não podemos tam.bem 
fechar os ouvidos a todas as suas opiniões e conselhos, 
e nem podemos adoptar como opinião mais coneentanea 
e justa aquella. que tenha sido repellida pelos circules 
mais adiantados de Londres, de Pariz e de outros pontos 
da Europa. 

Se é certo que elles têm entre si a. miseria dos Irlan
dezes, a miseria dos Polacos, que gemem debaixo da 
manopla de ferro do moscovita. ; se elles perto de si, 
na. S~-ria, têm os mn.rtyres christãos degollados pelo 
alfange do 1\iahomet&no, não devemos por isso repellir 
todas as suas opiniões em ma.teria. de philantropia.. 

Não podemos deixar de nos convencer que todas essas 
obras de muitos escriptores que têm !nllado da · escra
vidão, tem sido no interesse da humanidade ; e nós 
devemos até certo ponto r.gradecer essa.s inspirações 
quenoupresenuo as elocubrações,caleulos e estudos de 
eminenelltes oradores e escriptores sobre esta grave 
questão, não para chegarmos á. emancip:u;io simultanea. 
e immed.iata.; isso seria um mal para o paiz ; ma.s, se 
não adoptamos esta, temos obrigação de adopta.r uma 
outra solução que resolva o futuro do estado servil, e 
que, sem ntac:u a lavoura de chofre, dê temp~ á. sub
stituição gradual de braços escravos por braços lines. 

Se nós queremos viver no conselho daa nações civi
lisadas, quando essas inspiraçõei .são oriund.a.B dos ~re
ceitas da p!lilosophia, da m.oml e da economia. politleas 
não podemos fica.r siudos a ellas. 

Se não podemos aceitar todas as medidas aeonae
lha.das, havemos adopta.r aquellas ~ue nos convierem, 
porque, senhores, não temos remedio eenio·caminhar
mos; não pode01os ficar parados como mareos miliarioa. 
Aproveitemo-nos da li?ão dos outros povos; e isto para 
nos é um grande beneficio. 

.Ahi esti a historia, q_ue é a lampada collocada. no 
portico do passado para illumina.-r o futuro: ella noli 
está. memorimdo o que tem sempre acontecido ; e a. 
ella deve:nos nós seguir. Não nos podemos isolar do 
resto do mundo. Neste assumpto ha\'emos t&m.bem de 
atteuder iis lições da ex.periencia, assimcomo res~-
tamos as producções dos genios antigos da. Grecia e de 
Roma, aRsim como respeitamos tudo que tem feito de 
maior e de melhor na. velha Europa. os seus grandes 
estadistas; assim como respeitamos a opinião amadu
recida daquelles homens que tém encaneGido penaa.ndo 
nesta materia. 

O justo e o bello têm o seu typo_universal. Não po-:' 
demos desprezar o íructo da sabedorla dos grandes pen
sadores da Europa e da America, pbilosophos e publi
cist:l.s, da mesma maneira. que ni\o podemos, nas bel
las-artes, deixar de admirar as obras primns de Ticiano 
ou Raphael. 

Por que r:Wio, qual será. o motivo para que não seja. 
nobre, para que niio seja confessnvei, o incentivo pel• 
qunl homens eminentes, publicist:M da. J?rimeira or
dem têm escripto obrns importantes a respe1to da llllLg
na questão do elemento servil? E' porqae esses ho
mens dcvetr estar de boa fé, porque têm 1llil sentimen
to verdadeiramente humanitario. 

Eu nií.o quero que adoptemos idé11s extremas, par.1. 
nós extravagantes e perigosas, mu que adoptemoa o 
:meio termo; ;,. medio tuti .. mtus iou, d.irei ta.mbem eu 
por mi11ha vez .lO nobre deputado. 

Não adoptemos idéas exageradns , sobretudo per 
que conhecemos que n nossn sociedade nii:o está. prepa
rada para isso. 

Se a pj-ramide social não está. assentada. sobre a base, 
tenhn.mos tento e cuidado em colloca-1& sobre o verda-
deiro ponto. · 

Nós não vamo> fa.zer como oi demolidores de Pariz, 
d~struindo & colu.mna de Y endeme, e fazendo-r. em 
mil ped:lços, não; nós procuramos com tod.o geito e 
prndenci& recollocar a pyramide :1:1. sua posirão n,_ 
turn.l. 

14 
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Se nós quizessemos outra cou.<;&., então diverso e cen
sura.vel seria. o nosso pr.>cedimento: iriamos estabelecer 
a. liberdade immediata i e então é que se 'renovaria. a 
imagem da violencia. úa communa., fazendo derrubar 
a.quella. columna., que recordava as glorias fra.nccza.s. 

. .A instituição servil, certamente, não é gloriosa, mas 
tem por ~i a ~ga.lidade do tempo ; é preciso fazer des
a.pparecê-la, porém .de modo que a. sua quéda. não traga 
choques, e desgraças publicas e particulares. 

Nós.ha.vemos chega.raoresultado quequeremo~, sem 
abalo; esta. reforma. tem por si o futuro, porém o futuro 
sem altcra;·ã·J notavel par;~. o presente. M:l..~ para che
garmos a <S>e resuJt,ldo ê nccessario atacar esse ele
mento no seu proprio reducto, e esse reducto é o ven
tre escravo. (Muitos apoiad<Js.) Assim tambem o de~la.
tou o nobre deputado pela provincia de l\Iinas. 

Sr. presidente, eu não comprehendo como se póde 
inaugurar a l<?genda que inaugurou o nobre dc1mtado 
por Minas-G~ra.es o deler.da scrvitus, eu não compre
hendo como se póde levantar eEsa baudeir:~. e ao mesmo 
tempo se deixar em pé, constante e perenne, a pro
ducção da escravatura. 

Seria um plano inteiramente absurdo (não apoiados 
da opposiçü.o); pois importa o mesmo que desejar e não 
desejar que se estanque a. :fonte de reproducçüo. 

Admiro como os nobres membros dissidentes que niio 
querem o projecto do governo, porque julg:io que po
de afrouxar os laços de di:.ciplina ontre o senhor e o 
escravo, opinão t.i:o à e repente em favor do plano apre
sentado pelo .meu nobre collega de deputação! 

O Sa. .t~l\"DRADE FIGUEJR,\: - Tão de repente, não 
apoiado. _ 

(Ha outros apartes.) 

O Sa. J I!NQUEI&.\.: - Não fa.ço nisso injuria alguma ; 
eu respeito muito o nobre deputado e venero os seus 
talentos ; mas digo que no campo da :l.I'gumeuta.çao é 
absurdo o seu plano. 

J!J. disse, e apenas referirei de novo, muito summa
riamente, que o plano do nobre deputado atnca a digni
dade do homem, porque colloca nas fazendas ao lado 
do escravo a mulher liberta, que com elle nasceu e 
com·iveu sempre, faz multidões de mulheres perdidas, 
a.uarchisa os escravos, c grava· o thesouro com uma 
quantia que niíosHi i•1ferior a 12,000:000$ annualmente. 

O n'lbre deputado nos observou que muitas vezes em 
uma fazenda, querendo-Fe conceder a liberd.:l.de a um 
.filho de escrava ou a ella mesma, as co11sas consen·ão
se no mesmo estado ; m!l.s é preciso que o nobre depu
tado veja que não se p:ide argnmenta.r da excepçiio para 
a regra. Estes casos >ÍÍ.() excepcionacs; entretanto que 
o plano do nobre deputado é vasto, abron~e todo o sexo 
feminino: e os escravos do ~exo mnsculmo fica:-:iõ na 
êondição inferior, nessa condição coutraria i •ociedade 
moderna e aos primitivos tempos, a superioridade de 
Adio sobre sua mulher. (Muitos apoiad<J:.) 

Sr. presidente, eu me recordo da advertcucia que 
Y. Ex. me fez :icerca das horas de discussão, por isso 
não me alongarei; mas devo ainda dizer algumas pa
lavra, em rclnÇ<"io ao nobre deputado pela minha pro
vincis.. 
·s. Ex. foi mesmo quem reco,heceu que o seu plano, 

scmio posto em execução, ha <.!e trazer resultados lentos, 
de modo que só daqui a W a.:mos, mais 0u menos, po
cieremos chegar ao estado ainda proa; imo da emancipa
~ geral. 

Oro, no estado actual da quest.õio, sendo nós hoje 
o unico po'·o da christandade que ainda conserva 
no mesmo pé, ou quasi no mesmo pé, a escravi
dão, como é possivel espersr ainda quarenta an
nos, como é possivel dizer a. esta ampulheta temi
vel: ?arní'f O curso do tempo póde ~er calculado 
daqut sómente a quarenta a.nnos'f Nessa. época esse 
pla.no, que ha de ter empobrecido o p:uz, que ha de 
ter leito sahir do thesouro centenas de milhares ::le 
contos, que ha. de ter indi~iplinado os e•cr..vos, C!
t:abeleceado a desigualdade centraria ao direito natur.al 
e ·civil catre o homem e a mulher, ainda não es~ará 
com ... leto, p.,is que depois ha de ser indispensa..-el tro
tar-~e de uma emancipação directa c simultanca, por
que a emancipação por esse modo nunc:t ser:i com-

pleta., visto CODlO o fructo, ao nascer, não verá o so! 
da liberdade. 

Será. un:: plano sem futuro certo; e, entretanto, at
tingiremos aos 40 a.nnos, e ainda o Brazil terá. no seu. 
seio a escr:J.vidão, em escala notavel! 

Mas o honrado deputado ;icsconheceu ainda. os prin
cípios de direito natural, os princípios mesmo d:t 
philosophia, quando di~se que o ventre não podia. ser 
considerado livre, porque, ·sendo a mulher escrava, o 
seu filho não póde ser considerado in~enuo, porque 
tinha nascido de um ventre escravo ! 

O Sa. Pt:-~To nz CA'I:POS: - E' verdade: desconhece~:. 
o direito natural. 

O Sa. JmsQUEIRA :-)Ieus senhores, quem tornou este 
homem ing<!nuo, livre, foi a natureza. (mu'tos apoittdos); 
o direito escripto e superveniente, a lei, a obra do ho
mem, é que estabeleceu es~a desigualdade, essa diJ;.. 
tincção de livre, ingenuo, liberto e escravo. 

Por que razão o homem constituinte, o legislador 
não ter:\. o direito de dizer:-Vamos recollocar as cou
sas no esU.do de igualdade, que nunca deveria ter 
sido violada-~ (Muitos apoiados.) 

A questão, vista pela. face do direito natural, nãa 
pôde ter outra resposta. A escravid.'io é uma limita~o 
da personalidade humana. e de seus direitos ; é um facte 
legal que póde tambem pela nova lei ser modificado. 

Sr. presidente, eu não me alongarei, repito; talvez: 
ainda. volte a esta tribuna para sustentar estas idéas, 
das quaes tenho profunda e intima convicçiio. 

Rematando estas considerações que tenho feito á ca
ma.ra, pedindo-lhe venia por ter abusado por algum 
tempo de sua attenção {não apoiados), ainda devo diri
~r-me a meus illustres collegas, membros dissidente~ 
a.esta. ca.mara. 

Devo dizer-lhes : Senhores, attentai á discussão, 
vêde que se trata de uma reforma importa.ntiesima.; é 
um negocio para o qual todas a& attenções são pouoa.s, 
é um negocio que devia ser a honra. e gloria do partido 
conservado~. (Apoiados.) Portanto, se vós, como nós, 
quereis que se respeite a propriedade actual, se 1liio que
reis que se relaxem os laços de di&ciplina do escra•o 
paro o senhor; e se nós assim o queremos tambem; 
por que razão, vós que declarais que igualmente quereis 
que se faça algnma cousa em prol destas idéas de eman
cipação futura, não vos abraçais com esta proposta, e 
não preparais o paiz para um esta'\·el porvir,. afim 'de 
que depois, quando o trabalho estiver regenerado, e :fôr 
tornando-se livre essa populal'.ão vindoura, lenta e gra
dualmente, sem abalo, sem que haja o menor indicio 
de pcrturbaçii.o, qualquer de nós, se Deos nos conceder 
uma longa vida, em nosso lar, nas fazendas mesmo de 
interior, ouvindo o cantar alegre dos trabalha
dores que regressão do campo ao cahir dessas noites 
tranquilla.s e serenas d.:l. terra. americana, possa di
zer : - Eis-abi o fructo de nosso traball1Q ; nada fize
mos de reprovado ; fizemo' o melhor que foi p<lSSivc!,. 
decretando a emancipação gradualmente ! 

Tenho concluid.o. (.,fuito bem; muito l>cm.) 

(O orador é comprime .. tado por muitos Srs. deputado&.} 

A di~cnBsão fica adiada pela hora. 

SEGU~DA PARTE DA ORDE~l DO DIA. 

Continúa. a 2a discussão do art. 2• da proposta de 
governo na parte relativa á. despeza. do ministerio de 
1mperio para o anno financeiro de 1872 a. 1873 com a. 
emenda. apoiada. · 

Vêm á me~a, são lidas, apoiadas, e entrão conjuncts.
mente em diseuS1!ão, as seguintes emendas: 

" Eleve-se a verba do § 42 do art. 2• com 50:0008, 
destinados a awüliar a edificaç5.o já. começada. df.: 
igreja de Nos~a Senhora. da Penha. da. cidade do 
Recife, pro,-incia de Peraambuco.- Pinto de CamprJS. 
-Ferreira Vianna.-Aicncar Araripe.-Paulino tk &~;.-. 
:a.-Pinheiro.-Diogo T'elho.-Joaquim de Mm®nra.-
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:'oelho Rodrigues.- Rapo•o da Camara. - L. Carl03.
Ja:men do Paço.- Floriano de Godcy.- João JJ!endes.
.l!ffomo de Cc.roa!'/Ul.-A.Pra.do.-Teúx:eira Jt~nior.-Can
ilido Jlurta.. -Cru:: Machado. -Camillo Barreto.- Si
I)UCira Mendes.-Sou:aReü.-Perdigão Ma!heiro.-Fausto 
de .4guiar. -Fomes. - Gama CeriJueira:~R. Siloo..
úonel de Alencar. -B. da Villa da. Barra. -Barão de 
.1nadia -Ferreira da Vciga.-H. Graça.-Domingues. 
-.~foreira da Rocha.-Ferreira de Aguiar.-B. de Ara
~agy. - Cardoso de Jlene::es. - Jfello Rego.- Gomes da 
Sil,a.- Ccuado. -Paula Toledo.-Portella.-Augusto de 
Oliveira. » 

" . .Ao ~ 35, que se insereve-Lyceu de .Artes e Offi
cios-accrescente-se-d.e$de já.-Paulino de Souza. » 

O Sr. Corrêa de 01iveira (ministro do 
·imperi•J. Attenção):- Sr. presidente, agraa.e<;>o o.o no
bre deputado pela provincia da Bahia o modo por que 
nliciou e manteve a discussão :í.cerca dos negoc10s que 
correm r-elo mini!terio a meu car~p. S. Ex. houve-se 
eom tal moderação e delicadeza, que, se eu não tivesse 
de ha muito motivos para consagrar-lhe re~peito e es
:ima, esses sentimentos terião n!I.Scido do discurso que 
S. Ex. proferio na ses~i:W de sabbauo. 

O Sn. TAQUES :-Oh senhor ! 
O Sn. llirNrsrno DO llll'ERlO: -'- Houve, porém, no 

discurso do nobre deputado uma. parte que poderia moles
tar-me; e foi quando S. Ex., censurando que se tivesse 
dado t>t~ra. ordem do dia de sa.bba.do o or<yameuto do mi
:nisterio do imperio, sem advertir que o governo tem 
necessi~ade de activar os trabalhos desta cama~a, es
tando a sessao já tão adiantada, procmrou explicar o 
:facto pela precisão que eu teria. de um dia de permeio 
para preparar minha resposta. Parecia· que S. Ex. ti
nha assim o proposito de denunciar minha fraqueza 
(não apoiados); entretanto, Sr. presidente, foi S. Ex. 
mesmo, parlamentar anti!!;o, um dos veteranos que en
~ont,·ei nesta easa em 1861, quem se encarregou de 
justificar me, queixando-se de que não tivesse tido 
tempo de preparar o seu discurso. Deixo pa.~sar o re
paro do nobre deputado !em contestação, por me ser 
pessoal. :\Ias se cllc precisava de tempo para preparar
se, com a liberG.ade de escolher os pontos de ataque e 
lJ_uando linha de arguir, de censurar, de accusar, J.>li
:rece que i defesa, sempre mais favorecida e serv1da 
wr um or:<ão tiio :fra.co (nlio apoiados). não se podia 
;egar aquillo me•mo de q_uc C:l.Ncia. tiio illu~tre parla
:!llenta.r. 

Entrnndo na apreciaç-ão C.a~ observações de S. Ex. 
;icerca do meu rebtorio, começarei pela da exigui
i!adc que S. El:. noto11 a respeito de alguns assumptos 
!'le, no seu entende:·, d.evião ser largamente expostos e 
tratado~. 

Sr. preside~te, n ccns;.:ra C.o nobre deputado ne~te 
1lOnto u::to tem nroccdencia, 'Jornuanto eu nüo tinbn 
nreci>ào de l'C1,~tir id•.ias ji • útnlttid:ts em relatorios 
ânt"riorc~. quando a.,; ~dopt:1va; creio que evitando a 
:epetição,' longe de i::.corrcr E-m censura, eu poupa
;a-me a um tra.balho in;;!orio para mim e inutil para 
.a. cn.:na.ra dos Srs. dcnutaC.cs. 

::\otou tamhem o nÕbre C.e.,.utado aue, tratando eu de 
CcrtoA ramos do serVl<;'O pnbJico, :J. re~p~ito dos quaes 
:nanifestei id~as de refo!'m:l, ni:?fize~~e Jogo acompanhar 
1111 meB:nas reflexües <ie -:>ron<'-'~''6 no sentido de dnr 
melhor orga.,is.v;'lo ao :ne'sm?J serviço. Creil), tambcm, 
Sr. prc•identc, que esta. c~n!'·.:r:: do nobre deputaJ.o niio 
tem razii o de ser. 

A camara sabe qce os ::ss-:;:':lntos de que se occurou 
:3. Eot têm sid<t trata:J.og e::>'l. • ~odos os rehtorios de 
::ncns antccessore;., ser.1 gcc ::enhum delles apreeen
;asae rropo;tas. Perst:.n~o-me cue Mnillo q:.1~ a e<ta
C.ista~ tão notaveis não :!'oi cc=:~nravei, a. mim tambem 
:::ão o ~erá; ta.nto ~is ou::::t:~, Sr. pre;;idente, o mi
~i!f-terio de que :faço pa::~ 3:1. C€pera\·a pelas difficuldades 
~om que est:í. lutando, c c;;~ ::.:W ;:ei que proveito ha.veris. 
-:m a1~esentar n::oiec: .. )s •c·.~e :1ito nudessem ~er discu
~dos e ,·otado3 por ía.l::: üe te::I!JO~ 

C? S~t. TAot~s: - \~. E=-·~. ~:.~;:::::" I~ro:~,~:tcu a.rresc11tar 
:1:1utos. 

O Sn.. )h:sl~Tao no :'!Yrr:c:- Sim, s·~uhor; oppor
~::;.nament;z, ~r01ando e=.:'::.:~.:~·!~ c;.ue pod..ião ser discuti-

dos e votados, mas não para fi~rem nas pastas das 
co:nmissões ou nos archivos da casa. 

Deu o nobre deputarlo uma razão insubsistente para 
exigir que e11 apreeentasse :projectos; disse S. Ex. que 
eu debalde recorri :i. iniciativa dos deputados ; que o 
facto tem demonstrado que esta iniciativa não se dá; 
ou quando se d:í. é um motivo de censura para o depu
tado que aurde de mai8 ~abioqueo governo, e Yem a ser 
sempre inutil porque os projeetos dessa. procedencia 
aio se discutem. 

Sr. presidente, eu creio que o facto observado nesta 
casa, de ha muitos annos, mostra o contrario. (Apoia
dos.) 

Ainda na presente sessão approvámos um projecto 
da iniciativa de .um illustre membro da casa, e mui
tos outros têm sido assim approvados; a verdade é 
que nunca houve projecto conveniente que deixasse de 
Eer adoptado pelo governo por ser de iniciativa de 
algum deputado. 

Creio, Sr. presidente, que poderia. responder ao nobre 
deputado pela Bahia, que é do numero dos nossos o.migos 
divergentes, com a opinião do nobre deputado pelo 
município neutro, que tão longas considerações fez para 
demonstrar que a camara. se annullava, quando o go
'\'erno condemnava. a iniciativa dos deputados, ou a essa 
iniciativa antepunha a sua.. 

Sr. presidente, eu n1io adopto nem o extremo. vicioso 
da argumentação do nobre deputado pelo município 
neutro, nem o extremo da. do nobre deputado pela 
Bahia. 

Entre elles está a constituição (apoiadot), onde vemos 
que pronõr leis pertence asPim ao governo como aos 
deputados e senadores; a iniciativa. de um não exclue 
a dos outros, c cada um exerce o seu direito quando 
lhe parece opportuno e conforme julga. conveniente. 
(Apoiados.) 

Destas observações getaes passou o nobre deputado a 
tratar do regulamento que expedi organisando o serviço 
da estatística; e disse S. Ex. que esse regulamento lhe 
parecia demasiado para as nossas necessidades, e para 
o serviço que provnvelmente poderá ser executado. 

Senhores, se eu tiv~sse em vista sómente o primeiro 
recenseamento, que poderemos obter, provavelmente 
defeituoso, c menos exacto e completo do que Mra para 
desej:tr, nttentas as nossas circumstancias, e as difii
culdades praticas que havemos de encontrar para rea
liza-lo, podia limitar-me a disposi?iies mais modestas, 
a exigencias menores; mas eu dev1a pre\·er e conside
rar que a. repartição foi creada para contmllllr, e ir 
cada vez mais estendendo e aperfeiçoando o trab3lho 
que lhe foi confiado, e que se ha de desenvolver no 
:futuro. 

Sr. presidente, eu nfio tinha vi~to antes ·que igu:;.l 
censura se fez a respeito do regulamento expedido }iildo 
go\·crno portuguez p:1ra. o recenseamento naquclle 
paiz, mas vi ultim:J.mcnte qne alli fizcr~o-se obser...-a
'(Ües identk.as sobre o pl:mo arloptado, e a ellas deu
se a seguinte resposta: 

" Ih com effeito I1elle partes c especies de que ac
tualmente se não carece na estatística do reino, ou 
pars as c;_uaes niio ha. por emquanto f<1.ctos; ba outras 
partes e especies que só poiem tratar-se incompleta
mente pela deücicnci:t de meios auxiliares; mas não 
era mcional omitti-las quando o tempo nos póde ir 
pouco a pouco desimpedindo o caminho, quando po~
suimos ext«nsir-simas colonias, que subministrão o:: 
podem subministrar pela succeosão de seus melhora
mentos n>L administração e na exploração factos de 
todas as n .. turezas. » 

Creio, Sr. presidente, que posso invocar e::1 ::nell 
Í:J.vor esta. respostn, que tambem serve de odes:~ :o.' 
regulamento de 14 de Janeiro de !Sil. 

'Pareceu ao nobre deputado que eu empreguei re~
~oal insufficiente quanto ao numero e nouco r.n:~ 
']_uauto á sanrle. - -

Eu niio podia. deixar de restrin~ir-me ao nume:ro r:c 
empregados que nomeei, porque não dispunha de r.l~io.;, 
pa.ra as despcz:lS que um m:1ior pessoal requeri:!.. Feliz
mente as habilita<;'õcs intellectnacs e momcs de~ses eli!
nregados niio soffrem duvida, e pelo contrario o no!>re 
ttcputado Ille~mo declarou que elles eão muito difr-los 
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e bollll1 notando :s.pena.s que um tinha pedido lieenç. 
logo depois da sua. nomeação, por doente, e 'llle outro 
occupava-se em trabalhos estra.nhos :í. replll'ttção. 

O empregado doente a. que S- Ex_ se referio é um 
amanuense; ndoeeeu pouco depoÜ! de ser nomeado, o 
que póde.aconteeeraqualquerpessoa (apoiados); e não 
sei se um bcto tão insi~c:mte, e a respeito de um 
empregado de categoria 1.11feríor, póde constituir moti
vo de eellSura. contra o ministro que fez a nomeação, 
na. certeza. de que era um homem válido e ~adio, como 
estou persuadido que o é. Esse m:nanuense teve um 
:mez de licença.. Todos os outros empregados trabalhão 
assiduamente e desempenhio bem os seqs deveres-

Não duvido concordar com o nobre deputado que 
conviria dotar a. repartição com un; t>esso:tl mais nu
mero&Oi mas j:í. disse o motivo que ttve para restrin
gi-lo; e cumpre observar que o regu.l3mento não com
mette a elaboração de todos os elementos e~tatistico5 á 
directoria. geral, que esta. é alienas o centro pa.r3. onde 
con~ergem os traôalhos, muttos dos qu:tes pela diver
llid&d.e das especies, pelas habilitações especiaes que de
vem ter os individuo> que delles se occupão, pela .si
multaneidade queexigem1 ~la necessid:~.dede prompta 
expedição e por outra.s razões obvias devem continuar e 
continuiio a. ser ela.bor:l.dos por outras repartições- -o\s
sim, por exemplo, a esta.tistiC:Jo commerc1al e financiai 
continúa a ser prepa.rada pelo thesouro nacional e re
partições de fazenda., a. judicia.ria e ::riminal pelo Il!Í
nisterio da. justiça, a s:..nita.ria. pela juntn central de 
hygiene. À mesma est3.tistica. do territorio pód.e ccm
tinll&r a cargo do ministerio da. agricultura1 emquanto 
não fôr creada na. repartição geral de estattstica uma. 
secção especial encarregada do c~dastro e de tlldo que 
se refere a. tl5ta especie, com pessoal tecbnico habilitado. 

Conseguintemente, se é difficil, não é impossível que 
a directoría geral, como Íoi organisada e composta, 
collija, coordene e apure os dados estati:;ticos de que 
falia. o regulamento mediante os auxílios que mencio
nei, e faça o trabalho que lhe é incumbido- Eu con
fio na e.ctividade e habilitaçiícs dos empregados- (Apo ia
dos.) 

O Sa. TAQUES :-Ma-. consta-me que Y. Ex. tinha 
um empregs.do da. estatística em seu gabinete-

O Sn. !\I~ISTl\O no l:llPEI\10: -0 que o ncbre depu
t:r.do a.c:r.ba de dizer é inexacto i eu sabia que esta cen
sura se fazia, :tnas de modo diverso: dizia-se q,ue eu 
e::nQreguei um homem que estava a. meu servtço. O 
sr:Dr. Joaquim José de Campos, peasoa. de muito ta
le:t~o (apoiados), de muitas habilitações, jurisconsulto 
muito adiantado, e que ha muitos annos se tem d Ldo ao 
estudo da estatística, esteve a principio ajudando-me 
=t,g meu ~binete; é meu amigo, mas desde que foi 
etripreg:~.do naquell:l. repartÍfÜO não se distrnhio della 
;.::::: só dia_ 

O S~t. C.\.1\:Sl>mo DA. Cc:sllA. :-Isto é exacto. 
O S~t. !l!rNlSTRO Do Im•Emo :-0 nobre deputado pela.· 

B::.úia perg11ntou-me a raziio 'POrque eu :..ind:t não tinha 
tornado fructifera. (pa.lavr;J.S de S- Ex-) a lei que m:J.n
G.ou bzer o recens=cnto-

1::11 peço :í. camara que a.ttend:l. parans granães dilli
cul~ades que o recenseamento ha de encontr!'lr no nosso 
paiz; t:<o extenso como é, com população tiio dissemi
=ad.~o, a.o <l_llcaccresce uma certarepugnancia qu" a. po
pcla.çio tem de d11r os seus nomeg ; com ;~. di vcrsidade 
<ie c.lima.s e cstaçiJes que ha, niío se póde tentar traba.
lf:o tão importante sem medidas preparato ias, e antes 
à.:l-~ informações que habilitem o ~overno a escolher os 
meios ::1ais prolicuos e a. época mais prol.'ria.. 

O Sr.- ANDIIADE FIGt.~TRA. dá um aplll'te-
0 S&- !lir.oolsTI\O no l>IPEI\to :-Ko3 Est:tdos-l:nidos 

e em alruns paizes da. Europa, com umJ. população livre, 
Iustrui8'a, onde se póde contar com a cooperação de 
todos os cida.diios para. um ser•·iç~ de intere;;se publico, 
como é o receneeamento: nesses mesmo' pai.us os seus 
governos entendêrão, prudentemente, q1>e de'l.-i5:o pre
parar a. população para. prestar-se de boa. vont3de a 
e::tcher as listas de família; entendêriío que era con
veniente recommendar aos agentes da ad:rninistra.çü.o, 
oa.~ pastores da. igreja, aos padre•, que #.COn!elhssecm 

o povo para que désse os seua nomes, ê escolheu-se s 
época em que a. população est.&ria presumidamente re
unida em suas caaa.s. 

Sabe-se que aqui, como em muitos outros paizes, ha 
certa época. do anno, conforme as profissões dos indi
viduas_ e seus habitosÍ em que m~to.s pais _de familia 
se achao ausentes del a.a; e ~s~a epoca vans. nas pro
vincias, c :J.té nas comarc.u .: muzlicipios. 

À província do Pará, no tem:go da. extra.cção da. 
borracha, offerece o exemplo de tica.rem de~povosdas 
cidades e Yillas (apoiadoa); a po{lulação ausents.-se 
para os seringaes i dou testemunho disto: quando a.dmi
nistrei a.quella. província. vi este facto,. encontrei as 
escolas publicas fechadas, porque até os meninos . acom
p:mhão suas fa.milia.s. 

O Sa A!IDI\ADE FIGUEIIU.:-Se espera. um dia. em que 
toda a população esteja. em casa, nunca :fará o recen
seamento. 

O Sa- MINIST~o no !!lll'EI\10 : - Eu não di~o que 
de\-o esperar ,. epoC3. em que com CCJ"teza tooos se 
achem em suas casas; mas o nobre deputll.do de..-e ss.ber 
que, conforme os climas, o genero àe v.ida. das popu
lações, as suas industrias e commercio, ba occasiões em 
que ae deve contar com ausencias quasi elll mass:J. oc: 
em grande numero-

O Sa. c.utnoso DE 'MENE:U:S : - Apoiado; aqui 110 
tempo de verão vão para Petropolis. 

O Sa- :llhsiSTI\o no lm>EI\Io : - Deve-se procurar o 
tempo em qlle este facto se dê em menor es~ala, o qu~ 
só se poderá verificar confrontando e combinando os 
costumes da nossa população em. todo o Imperio, para 
que o arrolamento seja. simnlta.neo como de•·e eer e 
convém que seja, pois que estiLo condetnnados os arro
lamentos Sllccetsivos-

Outra difficuldade não menos importante se me 
afigurou, e é que a lei mareou a quantia. de 400:000$ 
pm::a se fazer o serviço do recen~eamento-

Creio, Sr. pre~idente, que esta qlla.ntia. é muito pe
quena }lar& o trabalho, se não perf'lito, ao mencs appro
ximado da exactidio que devemos querer, e muito 
grande p:~.ra ser despendida temerariamente e sem to :ias 
ascautela.s e estudos previoa que dêm ao go~erno a es
perança de conseguir melbor result.-ldo, do que se desde 
logo, sem mais exame, manda.s~e proceder ao a~ol3.
mento-

O Sa. A:-.naADE FJGUEII\., :-Podia-se fazer um. e::t
saio. 

_O SR. l\fr:nsrno »o lMPEJuo:- :!11~ elle poderia ser 
fe1~0 de modo que fosse improficuo, por inexactissimo
Sel que o príme1ro recenseamento não seri perfeito, m:~s 
desejo e eepero conseguir que seja.!lpproxim:ui.o da ver
dade. 

Pe:1so que o~ 4.00:000S votados não 8Üo sufii.c·enteE. e 
isto ,-erífiq_llei por todos os calculos que mandei faze~ 
e segundo os çuaes muito mais tem de se= despe::.: 
dido-

Podemos nós conta:- co:n o serviço gratuito que r.e fez 
na cõrtc ~ Peuso que não; aqui appa::.-cc~riio cid3<:1::io$ 
prestantes ouc 6C incumlJiriio de fa.z i!r o arro!a:wentc. 
e felizme::tê obtivemos o que exis~~: h:1 ct1em lhe con
tc>tc o. exo.ctidiio- maq não se ,,ócie deixo.r de reconhe
cer que foi um "bom enso.io, ·e qúe c·s ~c.:a ::>:~o=e~ 
pres~rão um ?oD? serviço- _ 

Fora das Cld3nes, ne~tc ,·asto p:llz, ne~t~s r.e'!"tõe:; 
o:1dc não se encontrnr.iv pe•soo.s hnbilitad3.S ot:e se quci
r:io prestar a fazer tr:~balho igual gro.tnit:unente, comc
poderem.o~ nós concebe~: a esperan~:n de realizar o re:
ccnseamcnto do modo porque foi feito ::~qui na curte? 
l\ão é posei.,•eL Recorrer ás autoridades policiae> ~Toda:
as experiencias anteriores demonstr:io que eemelha.nte" 
trabalhos a ella.s incumbidos ::::.iio produze~ o r~sultadc 
que se deseja. · 

Devemos, portanto, empregn.r o svstcm:l. Uo14nl, o a ue 
~e pratica no!! paizes mais adiant:i.dos, e posso ãiz<~:_lc· 
aque11e que é universalmente empregado, que .; retr~
buir ~s ~er:tes do recellSea:nento. ~;as_por q.:e calc~:.
los, distnbumdo 400:0005 neste ' 'aswszmo paiz, poàe
remos nós pagar tantos agentes quantos sã.o nece~ios ~ 

O Sa- À'!'iDRADE Fu;"CEJIL':- E' u:n sen-i~c a:;.c :>.:io 
ie b:z com 21000:000$. ' " 
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. ' o SR. MINISTRO Do lMPERro :-Em · muitos paizes o 

recenseamento cu.sta milhares· de cobtos, com ·meios de 
communicação . mais facil, e com administração mais 
activa com a populitção concentrada, com outros meios 
emfim' mais efficazes, e em condições muito· difi'eren tes 
das nossas . (Apoiado.) 

Tenho s,qui, Sr. p;es!dente, um qu.a~ro em que são 
cónsiderados as provm01as e o mumc)pio neutro, ·suas 
populações, numero de leguas quadradas, á relação da 
população para cadalegua quai!J:ada, o numero de re
censeadores, o numero de leguas quadradas para cada 
um recenseador, o numero de pessoas que cabe a cada 
recenseador, e a .importancia a despender'Com os recen- , 
seadores, á razão de 50S caâa. um. Não lerei todo o 
quadro, mas delle vê-se .. qu? a província de Minas
Geraes, por exe!1lplo, premsarm d.e 1,500 recenseadores. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :'--1,500! 
O Sn. MINISTRO no llliPimro :-Não póde ser ·menos, 

e cabem a cada um 1,000 pessoaa, em uma extensão de 
mais de' 1.3 leguas ... 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -A população ·está des-
igualmente distribuída. · · · 

O Sn. l'iiiNrsTno DO llliPEIÚo :-Razão de mais para o 
governo ter mliito em atteiição o serviço que se v~i 
fazer, e o que diz o nobre deputado, long~ de ser faCI
lidade, é difficuldade; não é raro, ao contrario é mmto 
ordinario entre nós, encontrar-se um morador que está 
10, 15 e 20 leguas distante do outro, e um recenseador 
que fôr distribuir as listas, e· recolhê-las, terá muito 
mais trabalho e incommodos do que se tiveese de dis
tribuir e recolher 2,000 ou 3,000, estando a população 
concentrada. . 

O honrado deputado, Sr. presidente, notou incohe
rencia da minha parte; disse que eu tinha o anno pas
!ado adoptado o projecto do meu ill\lstre e honrado an
tecessor, o qual fazia a eleição em parte indirecta e em 
parte· directa, e que este anuo, em meu rela.torio, aban
danando. taes idéas, indiquei reformas, que na opinião 
de S. Ex. não .são efficazes. 

Creio poder demonstrar . ao illustre deputado que de 
modo algum sou incoherente. 

Primeiro que tudo peço licença á camara vara re
cordar~lhe que em 1869, tendo de pronunciar-me sobre 
as reformas que ee projectavão, disse nesh casa q11e o 

·· systema de eleição que tinl1amos era bom, que apenas 
devião ser co1Tigidos os abusos da execução. 

No anno .seguinte o meu honrado antece'!isor for
mulou o seu projecto. Conversou por vezes comigo 
sobre elle, e pedio-me para :fazer parte da commissão 
especial que sobre o mesmo projecto teria de dar 
parecer. 

En invoco o testemunho do honrado deputado pelo 
Rio de Janeiro, e elle me dirá se é verdade ou não que 
eu sempl'e lhe. disse que tinha duvidas a r espeito; da 
c;;nstitucionalidade de seu projecto. 

Fui depois discutir o projecto com os meus collegas 
da commissão, e invoco ainda o testemuho do meu 
honrado amigo, o Sr. Gomes de Oasl:ro, que comigo 
levantou objecções a respeito da constitucionalidade, e 
por nossa causa o projecto não foi encarado debaixo 
deste ponto de vista 

Dizíamos eu e o meu amigo deputado pelo Maranhão 
qn& não queríamos suscitar duvidas e emb~raços desde 
logo; mas não cedíamos de nossa opinião, e queríamos 
ser esclarecidos pela discussão . O nobre ex-ministro 
do imperio, autor do projecto,· prometia desfazer todas 
:J.S objecções, e nós ·não queríamos inseci-las no parecer, 
nem tumbem considerar a matel'ia liquida; appellavamos 
pur.u a occasiã~ em que se discutisse debaixo do ponto 
de _vista. de nossa contestação. Era concessão feita a 
am.~go. 

Para mim, Sr. presidente, é pelo menos . duvidoso 
qu~ o projecto ·seja constitucional, e pa!'a isto basta 
re?ordar á camara que os defensores delle .partem do 
pr;'!-cipio de que o direito de votar não é um direito 
pohtteo, · . · 

O Sn. PAULINO DE Souz;.: - Não apoiado. Não 
pa.rto eu. 

.• O SR. MrNISTRO no l:lrPEmo: -Não sei donde parte. 
'i · EK. ; m~.s li e sei que os iniciadores da idéa dizem 

isto, e o deduzem do artigo da constituição que diz que 
só podem votar os cidadãos que estiverem no gozo de 
seus direitos políticos. Dahi concluem que não é polí
tico o direito de votar, e eu não sei · que haja direito 
mais político do que esse . 

Outros entendem que uma lei ordiDnia póde conver
ter a eleiçao de ·indirecta que é, pela constituição, em 
eleição di'recta, porque :fazê-Ia directa ou ibdirecta é sim
plesmente o modo prntico, e a constituição diz que este 
modo póde ser estabelecido por. uma lei ol'dinaria. . 

Eu, porém, penso que a constitüição, qua!'do diz que. 
uma lei ordinaria estabelecerá o modo pratiCo de fazer 
as eletções, re:l'ere-se exclusivamente :;w modo pratico 
dessa eleição indirecta, que ella estabelece muito clara-
mente. (Al>oiados .) . 

Mas ainda quando a minha opiniiio · foss.e clara e ex" 
pressamente favoravel ao projecto; ~inda 9.ua~1do eu n~o 
tivesse restricções,adopta;ndo-o como constltncJOnal,crew 
que ninguem podia censurar-me,· porque eu, cedendo á .. 
opinião elos meus collegas do ministerio, e em vista .elo 
pronunciamento quasi geral que houve, sem distincção 
de partidos, contra o projecto, abandonasse as idéaá que. 
o nobre deputado me attribuio, e que elle tambem não 
ado.pta, trocando-as relas que se achão expostas no meu 
relataria, e que são o resultado· de esturlos de uma com
missão muito competente, composta 'de conservadores 
muito respeitavms. Na opinião auto'risada desses illus
tres cidadãos,· com a qual me defendo, a reÍoi·ma que 
indico não é de simples e· inef!icazes ·retoques, como 
pareceu ao illustre preopinante. . . 

Perguntou-me S. Ex. por que eu não a.doptava a . 
eleição directa, ou qualquer dos out:·os· systemas que 
têm sido iniciados e estão sendo praticados em outrqs 
paizes. ; . 

Quanto á eleição directa, o que eu já disse do 
projecto a qne me ·referi serve de respo~ta. Eu entendo, 
e o gabiHete ele que faço .rart~ en~ende igualmente, .q':le 
não se póde por uma le1 o.rdmaria converter a eletçao 
que tembs em eleição directa. . 

Quanto aos outros systemas, eu não penso, e os meus 
co !legas do mi.nisterio tam bem não pensão, que devamos 
adoptar .experiencias enjoa :fructos ainda não estão bem 
conhecidos; é preciso· que exame ma:is amuado e expe
riencia mais longa nos digão se devemos ou não enüttir 
as reí'ormas que começão em outros paizes; e que ainda 
não estão sufficienterneute sanccionadas pela -pratica. 

O qne me parece · por ora snfficiente, direi mesmo 
. neces~rio, é que a lei de 1846 seja retocada no.s pon
tos que se prestão aos abusos contra os quaes . todos 
clamão. E' par::t isto que teremos tempo·, acbcmdo-nos, 
como nos achamos, no te1·ceiro anuo da legiüatura. 

Isto está exposto no meu relatorio; é neste sentido 
que hei de oppoctnnitmente trazér um projecto a esta 
::urgusta camara. . 

Occupandc-se da instrucçii.o publica, ·o illustre de·
ptJ.tado· pelá ·Bahi::t declarou positivamente que era con
trario ao ensL:.c c.brigatorio, e censurol.1-1ne po-rque eu 
o adaptei. . . 

Primeiramen.!:e ett não sou autor 'desta ianovaçã.o, 
encontrei o ensinq obrigatorio e1n noss:ls leü. O 1neu 
honrado ar, tec3sõor tinha cleclarado . em um cliscurso 
que ia executar a lei nesta parte. Dizia S Ex. : 

'' A idéa. do e;-:sino ohrigatorio.tem sido largamente 
d.ebatid.::t nrr Eurcpa1 sustentada por h~mens de espírito 
muito aÍiia.ntado, que não . hesitão em tolher ás classes 
menos :l'avorecidas a liberdade· de persistire,.- na igao
rancia. O Estado tem o direito de obrigar os p'ais, os 
tu. to' es./ os encar.-egados, em fim, de qualquer individuo 
na idade escolar a :fazê-los aprender a ler e a esc1·~ver. 
Decorte esse direito da protecção que deve o poder 
publico áquelles que precisão da intervenção da socie
dade par:t tomarem-se effectivas as garantias que lhes 
tiverem ·dc.d.o a lei. 

"Um h0mem eminente, Macaulay , jus,tificava a obri
gaç>ão do enRirtc· imposta pelo Estado como originan
do-se do dire:to de punir, nõ.o comprehendendo que a so
ciedade que _impõe a pena; de. morte possa deixar ~e 
impôr .o enGmo como o pnmeiro elemento de morah-
sa.yão do povo. . · . 

" Bem sei, Sr. · presidente, que siío muitas as d:ffi~ 
culd.o.d.e~ pn·,tic"s da realização desta idéa, mas por 1s~o 
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nõ.o devemos recuar. Pretendo. f'!-zer o primeiro ensaio 
nesta cõrte, e para·eEse fim já esta augusta 0amara auliO
risou-me no projecto de lei do otçamento a · crear mais 
20 esco1as no municivio neutro, e concedeu os meios 
de fornecer aos menmos pobres o aux ili"o de livros, 
calçaclo e roupa ele que careção para as poderem fre
quentar. 

« E.' indispensavel,. em holl.1·a. da Civilisnção ·desta 
grande capital, que desappareça ó ·facto que se dá, re
·velado ·pelo·· arrolamento · effectuado no mez · de Abril 
ultimo. 
. « Os mappas da iostrucç.ãci publica indicão que as 
esc~las primarias, tanto publicas como part~clillares1 
forao frequentadas o anuo · pass:~do apenas por 9,311' 
alumnos de ambos os sexos. 

• <~ O arr?lameoto _accusa a existencía de 23,087 in
div1duos livres na 1dade de 7 a 14 annos, que é a 
fl.propriada pua o recebimento da instrncção primaria. 

« · Resnl ta ·dos dons algs.ri~mos que 13,776 meninos 
e meninas, isto é, tres qniotos, 'da população na idade 
escolar não obtem o mais estrictamente ll.ecessario da 
vi:da intellectual, não aprendem a ler, esci·ever e con
ta.r! 

" .Não podem as causas continuar asstm. , (Muitos 
apoiados.) · . 

Eu, port.anta, não fui autor de nenhuma innovação, o 
que fa9o apenas é continuar um trabalho que encontrei 
começado, e que adapto, convencido de sua utilidade. 

Disse o illustre deputado que o . ensmo obrig'lotorio 
não se podia .adaptar nos paizes livres, por.que é uma 
offensa da hberdade, porque é a tutela do governo 
sobre os pais de bmilia, e poxque de mais a mais se
melhante obrigação só se podia dar ·nos paizes que obe
decem servilmente ao governo. 

.. ·En niio q1:1ero discutir quaes os fun.damentos. ,do di
reito com que o Estado torna obrigatorio o ensino. 

Sei, porém, que, longe de consiclemr-se uma offensa, 
considera-se um meio efficaz de preparar os cidadãos 
para todos os actos a que elles siLo chamados nos Es-
tados livres. · 

!:iei que os Estados-Unidos rem algumas leis que es
tabelecem o ensino obrigatorio. Preferem-se alli os meios 
indirectos; proc-ura-se fazer com que ós meninos amem 
as escolas ; re.corre-se ao conselho : promover o ensino 
é trabalho de tod@s; recebê-lo é um dos deveres que 
aquelle grande povo se tem imposto e observa mais 
religiosamente. Uma lei de ensino obrigatorio quasi qne 
não tem razão de ser e objecto neotas circurnstau
cias; mas não é menos verdade que alli não se duvida 
·do direito que se contesta aqui om nome da liberdade, 
e que siio punidos e corrigidos por tliversos modos os 
meninos vegabundos que não frequent:io· n.s eacolo.s. 

Além disto sei que muitas opiniões respeitaveis sele
vantão presentemente nos Estados-Unidos para que o 
ensino seja obrigatorio, como tal eatfl..belecido por lei; 

· sei que na Europa é usado em qu11si todos os paizes livres. 
Na Inglaterra tem muitos parti,iistas ; é praticado na 
.A.lleinanha, na Austria, na Suecia, na Dinamarca, na 
maior parte dos cantões da Suissa, na Grecia; tem-n' o 
Hespanha e Pottugal. À Italla proclamou-o em 1869, 
e declarou a incapacidade eleitoral ·ie quem não sa
be ler e escrever, respe.itad.cs os direitos adquiridos.· 
Além das correcções e penas, de meios directos e indi
rectos, estabeleceu este estimulante, que tem grande 
impo1·tancia, e que foi lembrado pelo nobre deputado 
a quem respondo. A Belgi.ca tambem (tcaba de a.dabt!u 
o ensino obrigatorio. Em ne11hi:nn desses paizes se ·en
ten~e . . que ha. offensa á lib~rdade na providencia que 
habllltao menmo a ser um dJa .cidadfto capaz de exercer 
conscienciosamente os seus direitos: 

Portanto, eu creio que, nrocUl·ando realizar o ensino 
obrigatorio, não faço m âis dó que cttmprir uma lei 

.nossa e tomar o exemplo dos naizGs livres m::.is adifl.n-
tados e civilisados. • 

E, Sr. presidente, o honrado deput.ado :l'orileceu-me 
um ~rgumento em favor do ensine obrigatorio. 

D1sse S. Ex. que nós devíamos impedir que votas
sem nas assembléas parochiaes os individuas que não 
soubessem ler e escrever. En o1>,servei-lhe qne isto era 
contra a constituição, que não exige o s?.ber ler e es
crever para o exemicio dos direitos políticos. 

Ora, se S. Ex, €ntende que os actc! que os cicladãoa 

de ~m· paiz lívre devem pra.ticar dependem . desta ·oon
dtÇao, cotno é que-pensa que ·o élisih'o · óbrigatorio é 
uma ciffensa á' liberdade 'I · · ·· . · · 

. · 'Petibitta~~·e ·o i'l:lusti:e · 'dépu.ta'do que ' eu lhe · óbsetve 
que . ll.li.i:J.ca hberaes · condemnârão . o 'ensino. óbrigatafio 
como um a:timtado á _liberdàde. E~es s~béfnque 0 povo 
qu~nto mats .~sçlaremdo tanto mars :feliz e moralisado 
·sera: A ·doutrma do· nobre deputàdtr é dós'ultra-cdnser
' va?ores, cujo zelo~ela ' liberdade ne•te 'j>ciiito,' não pó'de 
·délXar ·de ser .suspeito. . 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TEl'xEinA dá um ap~rte . 
.o Sa. :ll;ilNISTR~ DO ·I:'fPERIO: "->Diz ~:nobie d~püt9'do 

qu~ o .e~s;no -obrl~torwenc.?htra du~1das • <J.a p·a:rte ·de 
mmtos ltberaes. Se1 que ·multas· ·pensao ·que · e melhor 
.promo':ê-lo po_r.·mei_os indirect~s, e:;tão cj'llé~em ligàr ao 
h:mefi~Jo · a1~ea od,_osa,_da obngaç>ro .e'ao· castiga, que 
sao ahás me10s - ordlll.a~1~s de· faze! o bem da educação, 
e a qu~ devem estar SUJeitos os pats que se descuidão da 
~arte do~ filhos, ou dêixão que . ell<is 'permaneyão na 
1gnoranma. ' 

11;fas ess~s _mesmos não duvidão, não duv1daráõ já
mala do dire1to ·que .o .Estiido tem' de tornar a ensino 
obrigatorio. À opinião . contral'ia 'é, coi:no eu já disse 
.da escola dos ultra-conservadores, que'tem·em·espitlhal 
luzes, e que parecem .9:uerer _a ig~orancia obrigada 
quando combatem· o ensmo o·brrgatorlO . . 

0 Sa. TiQUES dá· U:m aparte. · 1 

O Sa. M:rNJs.rao Do ·mPERIO: :_·Todos esses meias de 
que bllou o ·nobre deputado, 'as prédicas, os cdn•elhos 
dos padres, os esforços de conimissões e· de' homens 
,importantes podem ser ·mei9s .. auxilíares e iodi1•ectos; 
podem dar-se juntlimeote c?m a obrigação de -aprender, 
1~posta por l~1; pode_m. evrt~r que haja· lugar e occa
stao para ptmtrcse a .mfracçao, o que .é melhor; são 
modos. de reconhecer e prover a ·. necessidade do ensino, 
neceEs1dacle que vai ao ponto de punir-se o inclividuo 
que a ella se exime, ,ou o ·pai e tutor que ·a desco
nhece. 

O Sa. TAQUES : -São in~ios de promover -o ensino. 

O Sa. MINISTRO ~l> lnrPERIO :..:_Notou lambem o 
nobre deputado que eu, fallando a respeito do melho
ramento do professorado, estava em oontradicção com 
ô 'inopector geral interioo da instrucção publica nesta 
côrte. 

Sr. presidente, nõ.o cansarei a attenção da camara 
(niio apoiados), lendo os da1lS trechos comparados pelo 
nobre deputado. Não ha divergencia. · 

O inspector interino da instrucção publica :desta côr
te diz que os professores, taes como são, com as habi
litações que têm, cumprem os seus deveres, procedem 
bem ; eu digo que é preciso n!elhorar o professorado, 
dar-lhe maiores habilitações, ensinar-lhe os methodoa 
que estíio sendo praticados nos outros paizes, dos quaes 
se tem colhido tão .bons resultados. 

Não ha, pois, asseverações cóntrarias. Com relaçao 
ao estado actual de seus conhecimentos theoricos e prn.
t icos ·os pràfessores cumprem bem o seu dever; m~s 
ha muito que desejar em relaçiio ao que se· passa nos 
outros paizes, e cumpre proporcionar os meios neces
sarios p:'.ra que tenhamos professores mais habilitados. 

o.sn: DuQUE -ESTRADA TEIXEIRA E OUTI\OS SEl<IlORES : 
-.Apoiado. 

0 Sa. 1\1 INISTRO DO lm>ERIO : - T.arnbem ·fatiou O 
nobre deputado das escolas de 'i.• gráo. Niío contesta a 
importancia dessas escolas; disse. s?mente que nã~ a~ 
temos, apezar de algumas tentattvas, o que n:w e 
argumento para que Qleixemos de · tê-las, ou empregue
mos os meios necessarios p~ra que ellas ·funccione;n. 

O Sn. TAQUKS :- Disse mfl.is alguma cansa: que ~ra 
uma organiaaçiio mnito :lefeituosa . 

O Sn. M:JNtSTRO DO lMPlliuo·: - Tambem não é argu
niento para que deixemoB de ter escolas do 2• .gráo_; 
o que é preciso é clat-lhes organisação melhor e mais · 
conveniente, e ellas produziráõ os effeitos desejados. 
Faria S. Ex. um bom servil-o dizendo-nos as suas icléns 
a este respeito. . 

Sr. presidente, o nobre deputado a quem tenb~ a 
honra de responder entencle que é um lux·o desnecessano, 
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uma despeza. injustific:J.vel a que se está fazendo com l 
a construeçüo de casas p:~.ra escolas. 

PenEo que o nobre deputado ainda não tem razão nesta I 
parte- Está provado, pela observação dos factos, que as 
bo~ casas em que as crianças encontrão certo confor- \ 
to, em que o regimen pôde ser differente do que é 
neEsas casas acanhadas, qU:~.Si escuras, sem commodos, 
que temos et11 geral, produzem grandes resultados em 
relação ao aproTeitamento dos meninos; e nãó ~ei como, 
qulllldo os paizes mais adiantados consomem qu=tias 
tfio grande' co:n a. construcyão de oru;as para escolas, I 
vem o nobre deputado censurar que o governo trate de 
construir a primeiTa dess:lS casas nesta côrte, appro
V:llldo um or"?-mento que anda por cerca de 200:0005; I 
ao passo çue :~.lgumas pequenas cidades de outros p'1i-
zes1 cidades de 15,000 habitantes, construem esco~ 
no valor de 500,000 francos. 

Não me demorarei sobre este l_lonto. 
O Sn.. TAQllES: -Eu nã.o cen•urci a idé:l.-
0 Sa. MI!SISTno no OOEIUO : - Se o nobre deputado 

não censura. a idéa, menos pôde censurar a. despeza, 
porque, :l. fazer-se al:;uma cousa, ennvem que a eons
trucçã.o satisfaça não só :í.s nccee> idades do pre•cnte, 
mas seja tal que sirva tambem no futuro (apoiados); 
por iBl!o devem n.s casas ter mais C:l.pac!dade do que 
aquclla que serin. neces!lllria para o presente. (Apoiados.) 

Ponderou o nobre deputado que o governo :fazia estas 
despezas, entretanto que deixava cs meninos cegos em 
uma cass. impropria. insslubre, sem commodos, c que 
a faculdnde do !._ceife estava em uma casa .alugada, 
tambem sem comm.odos. 

Sr. prC!Iidente, creio que este a rgumento do .nobre 
deputado não procede contro~. a cdificaçiio das cn.sas para 
escvlas; é apenas argumento para. mostrar que convem 
fazer estes outros edificios. 

Quanto ao Instituto doa :Meninos Cegos, o ""o>·crno 
já. cuidou delle, e disso dou noticia no meu râatorio. 
A f:lculd:tde d~ direito do Recife t:1mbcn1 é mencionada 
no relatorio; cn ;peço o credito neccss:mo: se o parla
mento me habihtur com recursos sufficientes, eeriio 
attendid:~s ao necessidades de que ínllou o nobre de
putado. 

O Sn. DcQn:-EsTnADA TEJXJlln,\ :-Em qn:J.nto calcub 
a despez:t? 

O Sa. lliJNISTn.o DO b:>ERIO :-Que o!espcZ:l. '! 
O Sa. DttQVE-ESTIIADA TEJXEIB.\:- Pnra esses cdili

cios. 
O Sn. ~I.stsrno no llii'Emo: -Por orn trato de edi

fic!lr um:l. e:J.S!l por conta do governo, c jú. di•se q:~.e o 
orç:~.mento é de pouco menos de 200:0001~- Quanto aos 
O"!;.tro• editicios, a despeza será orçada. C:J.lculo que 
scroo bastante• 300:000$000. 

O Sn. TAQUES:- Eu pedi expliea~õcs porque a~ não 
c::contrci. 

O S11. M:J:usno no I!I!I'Enro :-Fez o nobre deputado 
diversas obse~<;-Õe:s a resl?cito do colle~io de Pedro II, 
acha. qne alli cuida-se mutto das theonas e pouco da. 
pratica, fallou em mapp:l.S, etc. 

O Sn. TAQt:ES dá um aparte. 
O SR. MINISTRO no OOERIO : - O estado que o nobre 

deputado descreveu do collcgio de Pedro li, ha. de con
vir que não d:l.ta do meu ministerio, é anterior. 

O SR. TAQllES : -Sim, -senhor. 
O Sa. 1\Il:SISTilO Do h!P&ato :-Eu não tenho ainda. 

recebido pedido ou representaçio a respeito do e&tado 
desse collegio; mas prometto a.o nobre deputado tomar 
na devida consideração as suas observe.çue91 e fique certo 
que atten.!erei a ellas como tôr possh·el: 

T~:nt.lndo da. universidade que o governo pretende 
c~ea.r nesta cúrte, idéa. que está. confign&da em um pro
j~ do meu honrado antecessor, o nobre deputa.do 
e:-,tende que se deve ter muito em coasidem~ o pe
r;p que ha em estabelecer uma univerauiade ein 
ctd.:ld.e tiio populosa como esta , e observa. de mais a. 
mais que, em vez de medicoa e le~ que tellhão de 
sa.b.ir da uni"l"er.~idade, precisamos llllteE de individuos 
'lU.C J;e n:ppliquem á.s sc1encias n.aturaes, m:Lis proprias 
;>~.:3. o deeen,-olvimento dos recursos do p:tiz;. 

~r. P!esidente, t:unbem n!tO é minh~ a iden. de uma 
UIUvers1dade nesta córte, mas ~dopto-a convencida
mente. 

O Sn. DuQt:E-EsTtaD,\ TEIXEm.\: -Fsz muito bem. 
O Sa. :M:rNISTRO Do IDEmo : - Ném me paNCil que 

seja. idéa que deva. .abandonar-fe, eómente porque da 
aceumulação de estudantes po&sa pro\ir algum perigo 
para a. ordem :publica.. 

Não sei quaes são os factns em que M b:ts.Õ:l. o 111ibre 
dei?Ut:J.~o :para prever es~es perigo:>; ~ei que tod:ts ns 
un1vers1dades eotào em capit:J.es ou em cidades mais 
01;1 menos grandes ; nlguns tumultos, motins ou con
fhetos se dão por veze•, m~~ nunca por taes motives !C 
condemnou a idéa de universidades e menos se enten
deu que dcv~m ser r~movidas dos grandes centros de 
popub.ção, onde os estudanteg encontrii.o comi:nodidades 
e \-:mtagens incontestaveis, :par:~. lugares ermos ou :J.fu
tados d~sses centros de população. ( Apoiadlis.) 

Permltta-me o nobre <leputado. portanto, qllC ai:\d:\ 
nest:J. p:1.rte não concorde com suá~ obserr3Çües. 

lia, finalmente, .no discurso do nobre deputa<1o um3. 
injustiça, c .; quundo eUe ch:J.ma a minb:l. a:ten,ão para. 
o director do InHiruto dos Menieos Cegos, qu~, disse 
S. Ex. , se acb:J.Yl\ imbuido das icléas perigosas d:1 cscol:l. 
philosophic:J. positiva, c que ro1· iseo podia. perverter o' 
meninos confi:tdos ao seu cuid.~do. 

Sr. preEidente, se o nob re d~putado les•~ com m:J.is 
attençiio o relatorio do digno director do Instituto dos 
Meninos Cegos, ,-cria que esse íunceionario, l.3n~e de 
.eer ndherentc :í. nova. pbilosophia do mate.riaJi,mÕ nl
lc~o1 a essa. escoh perigosa , de que o r.obre ucputado 
suppõe ser sectari:J. a comm·ma de Puriz, tr:ltando de 
IClencias positivas, apro.-eitou :t occasüi.o para d:1.:·-lhes 
m.US importanci:J. do que ás outras_ 

Se ellc tivesse dewn voh·ido ns idéas que o nobre 
deputado lhe ·attribuio, c~rtamente nenhuma duvida 
eu teria de obscr,-ar-lhe o erro de "uns c!"enps . Maa 
incidentemente tr:J.tou da philosopbia positi\·:1.. que niio 
é propriamente :l. escola a que se rererio o nobre tic,,uta
do, e :J.ssim creio que não npro,-eitou nm:J. neça officinl 
para. neUa c::o::hibir idéas pcrigo!?ns. -

Não aci se me escapárão outras obren·"çüe~ fei~:l.s 
pelo nobre deputado, e a que de.-esse rcFpnndcr. 

Tenho concluído. (Jfu•to bem; muito bem.) 
O Sr • • ""5. do A1cnc~r pronuncia um .li~ ct:...'">o 

que se acbn n o ::pprllliice. 
A discussão fic.'l adi:J.da pel:l. hora. 
Dada. a ordem do dia, le,-:nta-se a sc>sZ: J i; cincJ 

bor!!s c ·vinte mbutos da tarde. 

Sessi:io t-m I 2 de .J"o.d.ào. 

PliE51llE"SCL~ no SR. CO:mt DE 11.\EPE:Ill\". 

St;)L"ttA.Rto.-Expedicnte.-lsmçilo de dirdto• de iml>orta
ção.-Matricula, de estuda.utes.-Ordem do dia.-l•cn
çào de tlirei/08 de importa~ilo. "Votaçilo_-Prit·ilegio a 
J. J. F- da R. e Sil .. a. Adopç~o. - Elrmmto ~rvil. 
DiscurJo do Sr. Perdi9•io Malheiro . - OrçamM'Ito do 
irnperio. Discursos dos Srs. Junquei ra e Duque-E&trada 
Tei:l:tira. 

Ao meio-rii:J., feita a eb:~.m::da , e achando-~e pr~sen • 
tos os Srs. Conde de Baependy, Portella, ParanhoP, 
Pinto Pe~soa, Guimarães, Angelo do A::naro.l, B~rão 
da Laguna, João Mendes, "Monteiro de Ca!'tro, :"-obral 
Pinto, Pinheiro, Evangel~ta. Lobato, Diogo Yclho, 
Candido da Rocha, Araujo Lima, Ferreira Yi:l.una, 
Gomes de Castro, Salles, Luiz Carlos, Vicentc ·de Fi
gueiredo, Camillo Barreto, Cnsado, Coelho Rodriguc.>, 
Pin~ de Campos, Alencar Araripe, Bandeira. de !llello, 
Siquein Mendes, Lima e Sih·a, Duarte de Azevedo, 
B:J.rlio da Villa da Barra. Aza.mbuja, Junqucira, Benja
mim, Barão de Araçap;~·~ Teixeira. Junior, Henriqne5, 
José Calmon, Dias d:L Rocha. Mea~zcs Pmdo, Aftoaso d-e 
Cant~lho, Dion~-;io :c>Iartins; Ferreir:t La~~, Souz:l He!s, 
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Barão de .Anajatuba, Correa de OliYeira, Pinto Lima, 
Ferreira. de Aguiar, Ca:neiro da Cunha, Fontes,Jeronymo 
Penido1 Pereira Franco, Cru:r; l\Iachad(., Con-éa, Theodoro 
da Silva, Raposo da C2m:lra, JOAqllÍOl Pedro, Cardoso 
de Menez:es, !li:moel Clementino, Bahia, Pereira da Silm, 
Taques, Gome• d:l Sih"a, Floriano de Godoy 1 Gama. Cer
queirn, C:nnillo Figueiredo, Perdigão Malheiro, Pe
derneiras, Mello !\I ornes, B:J.rão de Anadia, Mello Rego, 
Barros Cobra, Herac!ito Groçs, Antonio Prado, Costa 
Pinto, Ferreira da Veiga e Fiel de Carvalho, llbre-se a 
.sessão. 

Comparecem depois de abert.1. a. sessão os Srs. Leandro 
:Maciel, Gonçalves d3. Silva., Simões Lopes, Pinto Braga, 
.Joa~uim de Mendonça, Bittcncourt, };ebias, Fausto de 
Agu1ar, Jansen do Paço, Domingue~, Diogo de Yas
coneellos, Paulino de Souzt\1 Silva. Nunes, Capanema., 
Rodrigo Silva, Candillo l\Iurta, J\Iello ::lfattos, Paula. 
Tolcdo, Andrade Figueira, !\foreira da Rocha, Pinto 
.Moreira, Leonel de Alencar, Gah·üo. F. Belizario, 
Arauj) Góes, Augu!to de Oliveira, Duque-Estrada. 
Teixeira e J. de Alencar. 

Faltão com participação os Srs. Aure~ano de Car
,"l!J.ho, .-\ssis Rocha, Augusto Chs.,-es, Borges l\Ionto.iro, 
Candido Torres, Cicero D:tntas, Canedo, Fernandes 
Vieira e Rosa; e sem ella -os :Srs. Almeid:l Pereira, 
Leal de Menezes e ~Io1·aes Sih-a. 

L.;-se e :~pptova-se a acta àa antecedente. 
O Sn. 1° Ss:ca'tTAiliO d:í. conta do 5eguinte 

llXI'l:':J>Ji:~TE. 

Um officio do ministerio da fazcnd:~, dcvolYendo, elll 
respost~, o requerimento em que o Dr. Joaquim Jose de 
Campos da Cõsta Medeiros Albuquerque pede autorisa
•;ão para. fazer imprimir e vender por· su:t conta, sob 
certas condições, a Jegi.sbção brazileira desde 1820 até 
18i0.-A quem fez a requisição. 

Outro do ministerio da guerra, :remettendo :J.S infor
mações prebtadas pela repartição :fiscal do mesmo mi
:nisterio sobre o r~querimento dos pbnrmaceuticos do 
corpo de saude Joiio J•)sé Doria, Leo'.'igildo Gonçalves 
Senna e Franci~co Hermelino Ribeiro, que pedem lhes seja 
concedid:l ~ gr.s.tifi.cac;ão addicional de -iOS, a ex.emplo 
do que rec.ebem os medico& e capellães elo e:<rercito.
A quem fez a requisiçiio. 

Outro do ministcrio da a~icu!tura., nccusando o re
cebimento do offi.cio desta c:J.mara. em que solicita are
mesK• de exemplares do folheto denominado TraàG.lho 
sobre a. e:z:tincçiio da escravatur11 no Bra:.i l, e decluando 
que fo:rão dlldas as J.lro\'idencias con'l"e:lie:r!es para que 
sej:~. aatisfeita.arequtsiçio da mesma =ara.-Aquem 
fez a requi~ição. 

Outro do to secretario do se:J:l<lo, commu:llco.ndo ter 
constado ao mesmo senado que fi>r:t sa.nccionada. a reso
luç;ioda assembléa geral ~ue•lppro\·a o decre:o n. 4t62t 
tl.e 4 de Novembro de 1l:>70, concede:1do pri;ilegto a. 
Emílio Salvador .\scagne pa.ra preparar, \'ender e ex
portar mosaicos e embutidos de mt.ê!eira..-In:eirada. 

Tres do mesmo secretario, p:trticipando •pe o senado 
sdoptou, e vai dirigir :i. s:mf!ção imperial, ns resoluções 
appro\"ando as pensões concedidas ao «pitão honorario 
do exercito Fernando Pacifico de .Agu~ar ::llontarroyos 
c a outros, e :tutori~ando o go\·erno :1. ::::mdar aceJ.tar 
na facul<la.d.e de medicin:\ d~. Babia o~ e::s::a.mea de latim 
e mnce:t feitos na do Recife pelo eE:Udante João de 
Moraes Vieira da Cunh:t, e ma.nd&r :::r:a:.ricnla.r no 3• 
anuo medico da corte o pharmaceutico apn;:o\·ado José 
Borges Ribeiro da Cogta. - Inteirada. • 

Um req,nerime:~to do directo:r e prof•;ssores da Aca
demia Imperial dasBellas-Arte~, pedin~o a::gmento de 
!cus vencime::J.tos.-.A' cQmlllÍ6são d~ peneües e orde
n .. d<ls. 

Ontro doa capellii.es ds armada nacional e imperial. 
pedindo para go:r;arem de todaa a11 '\'an~na 9-ue têm 
<!>S c:apellies do corpo do exercito.- A ' C<lm!lllee;óo de 
marinha e gutn:JI.. 

Lêm-se, julgão-~e objecto de deliber:t'(i.o, e vão a 

impriml'r pan entrar na ordem dos tr&balhos, os pro
jectos com que concluem os seguintes pa.reeeres: 

ISE:-iÇÃO DE DlllEITOS DE lXI'OilT.t..ÇÃG. 

" A commi~S:o de fazend>~., tendo em consideração o 
J?rojecto apresentado pelo Sr. c:i...:'Jutlldo Penido para. 
:sent.1r de direitos de importaçãÔ e importe de pusa
~;eM a. macbina de fiar e tecer algodão que a compa
nhia !II:lscarenha.s & Irmãos mandou vir dos Estados
Unidos, é de parecer que se 11.doptc o seguinte projecto: 

« A assemblêa geJ:al reEOlve : 
« Art. 1.• E' o .s-overno autorisado a conceder isen

~<io de direitos de tmpc>rtação á. maehina. de ftar e de 
tecer algodão que fôr importada dos Esta.dos-Unides 
pela comp:mbia 1\!asoo~enh&.& & Irtlliio~ para ser esta
belecida na bbriea do Ta.boleiro-Grande do município 
do Cunello, província de Minas-Geraes. 

« Art. 2.• São revogadas as disposic;~s em contrario. 
«Sala das comm.issões, em 8 de Julho de 1871.-

Cardoso de Mene:;u.-Araujc Lima. » . 

liL\.'l'RlCULA DE ESTUDANTES. 

« João Baptista Bs.rbosa Gnimarlí.cs pede para ser 
matriculado no 1• anno da fac1lldade medica. dA côrte1 
não de..-endo ser admittido a. exame das materias res
pecti'l"as aem mostrar-se habilitado DO ptepa:ra.torio de 
latim, que lhe falta.. 

« O supplica.nte allega. e prova c&m um a.tteatado q•c 
frequenta. o 1° anuo medico como ouvinte; prova eom 
atteatado que se achava. habilitado pa.ra prestàr o e:ume 
de latim, e allega que o deixou de fazer por motivos 
alheios á sun vontade. 

o: A commiseúo de instnlcyã.o publica, attendendo a. 
que o ~upplica.nte já se acha ha'Dilita.do para prestar o 
exa.me do prepantorio que lhe b.lta; e que :não tem, 
portanto, de distrahir com elle o tempo neceseario para 
o estudo d:J.S materias do anno lectivo, offerece á ca.mara 
doa Srs. deputados o seguinte projecto: 

« A assembléu. geml resol\"e: 
« Art. 1.° Fica o governo autorisado para mandar 

desde já matl'iculs.r no 1" anno medico d3 i:I.Culdade da 
cõrtc o alumno ouvinte João Baptista. Bubosa Guima
rães, o qual nüo poder:í. ser admittido a. exame das ma
terias do anuo lectivo sem mo•tmr-se habilitado no 
prepa.ra.torio de latim, que lbe falta.. 

" Art. 2. • ReYogão-&e as disposições em contrario. 
« Sala das commis..~es, !~de Julho de 1871.-B. da 

Villa da Barra..-Ferrei,.a. de A~uíar. » . 

O Stl. Al\'To:sro PaADO (pela ordem) : - Pedi 11. pala
'\"1'3. pela ordem, Sr. presidente, parn tra.nsmittir á. mesa 
uma representação de lavradores e capita.listu do ím
port:mte município d~ Otunpinas, da minha. provü:.cia, 
contr:l. a proposta. do goyerno sobre o "tado servil. 

Sei perfPitamen~ que estas ·ma.nüestações do ettpiri:O 
publico, na Eituação em. que noa achamos, llÚO d~o
vetáõ o governo do propoaito em ClUC eetá de levar 
avante a sua propoeta. .••• 

Ux Sa. DEPCTADO: - E~saa con!lid.eraf\)es deni<o ser 
attendidas. 

o s~~.. À.'\l'O:Sro PJUPO: - ••. . e infelizmente . ~ 'VO!l

tade do goçerno parece ser a '\"Ontade da mllioria dw.a. 
cam:u-a. Toda-via os a.tnigos da veroa.d.e constitucionel, 
do ~ystema. que nos rege, nÃo '{lOdem dei:u.r de exul
tar com o apparecimento destes indícios, q,ue DOA fa.nm 
não desesperar das <:OilSitB do nosso pai%; e que ... ~o 
nesta re~iotencia pacifica. dJl opiniiio uma esperallça 
DO futuro. 

O impotta'!lte muuicipio de Campinaa, na provincia 
de S. Pauto, é, como V. Ex. e:t.be, nota."'el pm tiq,u~ 
do 5eU solo e prosperidade d:uu& la \·oura. Além dislo, 
os representantes que ae ~~ebão M!ign3dos nesta :rnam
festaÇÃo perte11cem a ambas as pa.!'cialidades daquella 
localidade. Pol't:lnto7 não .e p6de de&CObrir neB".e tell 

proC!!d.imento o e11pirito de pa.rt:dl\. 
~m ,-i!Jta. disto, espero que a camt.:'!\ t(lmarâ. na de-
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vida collBidera.çiio esta representação, que tn<luz o 
penaamento de possuidores de muitoe mil escravos da 

. provincil. de S. Paulo. 
O Sa. PllESIDE!n'E : - A reprueuta,.:to fica sobre a 

mesa para. ser toma.da. em consideração na discussão ào 
.. objeeto a. que se refere. 

PRIMEIRÂ PARTE DA ORDEM DO DIA. 

IS&!'iÇÃO DI!! JII&EITOS DE IXPOI\TA.ÇÀO. 

Entra em 1& discussiio1 e passa. á 2& sem debate, o 
projecto qne autori.sa c governo a facultar aos conces
sionarios do ferro-carril na cidade de Nitherohy e seus 
subnrbi<!s iGenção de direitos de imrortação para todo 
o materi&l e trem rodante necessano :i. construcção e 
c:usteio do mesmo ferro-carril. 

l'llmLEGIO A. I. I. F. DE a. E SILVA.. 

Continúa a. 3• discussão do projecto com o parecer e 
voto em separado e a· emenda sabstitutiva nelle con
tida, autorisando o govel'!lo a conceder a. João Jos.! 
Fa.,"Undes de Rezenàe e Silva privilegio exclusivo por 
!)0 annos para. lavrar os rios Cayapó1 Maranhiio e seus 
affiuentes. 

Ningaem pedindo a palavra, e procedendo-se :í. vota
ção, é approvada. a emenda substitutiva; e sendo adap
tado o proJecto, vai i commissíi.o de redacção. 

ELE!fENTO SEil VJL, 

Continúa. a 2' diecnasilo do art. 1• da. proposta do 
governo sobre o elemento servil, com as emendu 
apoiadas. 

O Sr. Perdi.gão :.\J:al.b.elro:-Senhore•, 
é solemnisaimo este momento. Eu me acho extrema
mente commovido e acanhado. Jámaia questão igual 
ou de tal magnitude se tratou no parl:unento brazi
leiro, a não serem os assumptos que occupáriio a.atten
c;ão da asaembléa. constituinte. 
~ o ha~ito da tribuna e sem os dotes indispeusa

veis para dignl\Dlente occupa.-1& (rnlo apoiados), eu pre
ciso-e imploro da camara tona a. sua. benevolencia.. 

Além de convidado uma e muitas vezes p:Ll'a. este 
debate, um :rnultiplo dever me obriiava a elle. O dever 
de homem, de BrnzUeiro, de representante da. nac;ão, 
o dever de- christão, o dever de soldado da idêa. 

Eu não direi, como Emillo de Caatellar, o clistincto 
liberal hespanbol, que a discuseio nas a.;sembléas de
liberantes a nada conduz, que nellas eó o voto vale. 

Eu confio bastante na discu.-ão para que, á. luz deste 
debate, melhor possamos resolver a magna questão. 

Agradeço da tribuna oa louvores 1mmerecidos que 
as ulu!ltres commüsüea especiaea do t.nno pa.asado e 
deste a.nno me prodigalisá.rio, assim como áquelles 
uistincws collegas e muito dignos ministros que t:J.nta. 
honra me têm dispensado. 

Tenho rouito a dizer; mu, visto ser reatricto o 
tempo concedido pelo re~mento, procurarei ser o mais 
breTe e conciso que poss1vel me seja, evitando porém 
<lUe a concisão prejudique a clareza. dos meWI pensa-· 
mentoa. 
D~jo, n~ 'iue tenho :1. dizer, que seja bem compre

hendido, lllLO aó por todos n6• aqui presentes, mas 
ainda por aquelles que se derem no enfadonho trabalho 
de ler, quando fõr publicado. 

Uma decl:u-ao;:ão tenho aem demora a :f.uer: não 
desejo por fórma alguma inca.ndescer o debate n'lUil& 
•lUettio já por si ÍIIC:J.ndecesnte. Procarat'l!i ser o mais 
calmo e .reftectido que possa, visto como a gnvidade 
e o melindre do assumpto . isto e:tigem imperiosa.
mente. 

Nesta ~estão, nem em qualquer ontra de interesse 
ou C?DVeiUencia publica, de bem do Estado, j:i.m&is o 
capneho me guiar:í.. Hei de fallar ~ndo ae minhas 
&ctuaea convicções. O bem publieo aclll!a. Jc tudo. 

TOMO m 

Eu co:neçs.rei, . senhores, por não approva.r que o 
«<vemotivease apresentadoa.llropo&ta, ora em discussão, 
na occasião, no men enten<ler, a menos opportuna ; 
menos opportun&, J!<lr dous fund&mentoe ca.pitaes: 
1°, pelo estado ~litico em que o paiz em breve teria 
de aehll.f-se, e etrectivamente se a.Cha.; 2•, economico 
e de segurança • 
• Quanto. ao 1•, é sabido que poucos diaa. antes se 

tinha a.qm apresentado a. proposta de autonsa.ção ao 
Imperador para que F'udesse Sahir do lmperio, por mo
tivo de enfermidade de S. M. a Imperatriz. 

Declaro que votei contra essaautorisação ou llcen~ 
não porque entendesse 9_ue não se devia dar occat1ão 
a que S. M. a. ImperatriZ procurasse fóra do Imperio o 
re!ta.belecimento de 8U& preciosa saude , nem tão 
pouco porque entendesse que o Imperador não estaria. 
no direito de, ainda mesmo por um pasaeio, sahir do 
Imperio i mas porque, sendo esta. viagem connexa. 
com a discussão da questão ein cujo debate ora nos 
achamos empenhados, parecia-me,eme pa.rece, que não 
era em sua. ausencia que aemelbante amunpto se devira. 
enterreirar, sobretudo por parte do governo. 

Ou Sua Magestade não devêra ter sabido, devêra. 
assi.atir ;. discusaMo e até á. execução da lei, ou entlo 
não se devêra. ter apresentado semelha.nte proposta. 

Quanto ao eata.do financeiro (segando fund:unento), 
eeonomieo, e de segurança, tenho a ~nderar que o nosso 
paiz nila ~ achava, nem se acha ainda nas condições 
de supportar uma re!onna, como aqnel.la que se conllém 
na. proposta do governo aobre semelha.nte assump\o. 

Os trabll.lhos do conselho de estado já. se aehãe feliz
mente distribaidos, a. insta.ncias d81!ta. ca.mara, tanto os 
de 1867 como os de 1868. Ahi ba muito que atm!nder; 
siG preciosos elementos para esta questão. Diatincto1 
conselheiro• opiná.riio, como eu opinei na obra ~ue es
crevi sem os consultar, sem conhecer as suas opuüões; 
o bom senso se encontra e&.P,Ontaneamente. .Alguns, 
d'entre os qnaes o nobre pres1dente do conaelho, lorio 
de parecer que não ae deveria tratar desta. questão em
quanto ae não conclniese a guerra contra o Pa.raguay, 
e emquanto o nOBI!o estado nDIUlceiro e economieo não 
fosse reparndo de modo a poder supportar a reforma. 

Outros foriio mais longe, entendiio que não ba.ata.va 
isto; que !!r& indiapenu.vel que, retira.do do P~y 
noseo e."ercito, fosae elle distribuido por todo o lmpe
rio, e que se puzesae forÇ!aOnos diversos municip1os, 
tanta quanta fosae necessaria e pouivel, afim de pôr 
a abrigo a eegurança publica e a segurança indivi
dua.l. 

Qual era., e qual é ainda. o eita.do financeiro e eeo
nomico do paiz'f Qual é o estado da. nossa agricultura, 
do noMo commercio e di n.,_ industria' Qual o es
tado da segurança publica e iudi vidual '? Eu vos digo. · 
Aceito e hei de argumentar sómente com os dadoa 
officiaes. 

Na falia do throno e no relatorio do ministerio da 
fa::enda deste anno diz-se ~ue a renda publica diminui o. 
Est&_provado. Diz-se m&IS que o presamido saldo de 
10,000:0006 de5pp&.r'I!C'lu . .A. despeza extraordinaria d:1 
guerrn. do P:.ra.gua.y, liquidada a.té ha. :J!<~Ue;, orça p()r 
386,000:000$. ~ nos~ d!vida. J?Ublica ~ev~se _ a 
MO,OOO:OOOS, eu1o serVlÇO, ~.&to ~ Jlll'Os e amo~a.o, 
absorve um terço da renda do t;at&do, calculada. em 
90,000:000~; os juros andii.o por 25,000:000S e a amor
tização P"r 51000:0008 ou mais. 

Além distol. o nosso meio circulante influe poderosa
mente no ereci.to, influe no cambio, influe portanto em 
todas u transac:ções e em todos os elementos da. riqueza 
publica. e particular. 

A _quanto monta a. moeda tiduei.aria. do lmperio 'f 
151,000:0008, prescindindo de fraccões; mas a ette al~ 
garismo temoa de accrescentar 40,000:000S de papel do 
Banco do BrazU, garantido pelo governo. AlU temoa 
191,000:0008 de papel, somma. avUltada, perturbando 
o no.so sy~Út'~l:l. economico e financeiro. 

Por outro lado, eenhores7 a prodncção tem soffrido 
redu~, e esta. redUC9io 1nilue nu rendaa publicae e 
na riqueza. 

O café, por exemplo, o nosso primeiro gene:o de 
exportação, o rei, como os americanos cha.mão re1 o &eu 
algoctio (King cotton), soffreu uma redueçio em 1869 :1. 

15 
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1870, eomuarado com o termo médio dos cinco e:s:er
cicios anteriores, de perto .de 800,000 kilogrammas, e 
comparado= o .exercleio de 1868 a. 1800, uma.-Te
dncção de IDJ.ia ele 41 milhões de ltilogrammm, • ~m 
valor ·superior .a ' t3,000:000S. .Indicará. isto prospcri
ude'l 

O algodão , outro genero · ún~rtautissimo 7 entre 
nós se desenvolveu ·á custa dos Esta.d.os-Uuidoa, ·por 
oCO!lsiiio da ultima, guerra (apcioldor), e ·foi em benefi
cio, eob=~~=o llOrte do lmperio, que tilllvou. Este 
genero • para a decadeneia; tambem soffrcu 
reducção; e .. ainda, ultimamente, o nobre ministro da 
fszen~J presidente do conselho, expedio a circnhr de 
29 de .M.alo de 1871, em que nos diz que o algodão es~ 
ameaçado de crise, porque não póde competir com o 
:llgOOio .a.meric.".no nos merca.dos estrangtliros, visto 
como o preço que este .alli a.loança. é por tal fórma, 
que o nosso é excluido, ex.i.Jtindo em .denosito enorme 
quantidade sem extncçio. • 

Influe ou nüo ·senielhante estado de causas na renda. 
publica, · e ns riqueza pttbliCA ·e privada 't E é nestas 
condições que hÃ'\"emos de resolver, por modo nib 
pouco '\"iolento a. tremenda. questão 't 

O estado da.· la.voura, pelo que aoabo de dizer, j:l. 
se compreheude, não é fforescente; a. lavoura. roffren 
grande 11.ba.lo por oeeasião da. crise commercial de 
18M,; ainda não está. restabeleci da. dessa crise; &i!gra.
'\"ão-~e as difficulda.des com que luta, pela. falta. de 
braços e pela falta de capitaes (apoiados); a. industria. 
agncol:t 7 . por ·exemplo, d:l. previncia do Rio de Ja
neiro, comprehendi:ios certos municipios de Minas, está. 
onerada. ( con~ta do rela.torio do nobre ministro da. 
agriculturA) ·com uma dhida hypothecaria superior a 
1l!,OOO:OOOS1 e com uma divida chirogra.pharia. superior 
talvez a 1o,OOO:OOOS: por aqui podemos presumir o 
q_ue se passa ~m relaçiio á lavoura nas outras proviu
cus do Impeno. 

O commcrcio resente-se tambem d:1 mesma crise de 
18Mo, aggnr.vada. pelas guerras do Paraguay e fr:tnco
prussiana.; e com justa razão, elle, intimamente li~do 
com a lavoura., deve partilhar da. crise por que "'esta 
pa.ssa.r. 

E, voltando ainda á lavoura, a. simples apresentação 
desta. proposta. já causou g,.n.nde mal á nossa iud~strin 
agricola. (Muitos apoiados da epposiçt!o.) 

A FOJ?riedade agricola tem soffrido uma deprr.ciação 
ex~rdmaria; o cr~dito ~icola igualmente; elln, que 
IJreClSa de cap1taes, Já os nao encontra com facilidade! 
O proprio Banco do Brru:il, consta que não é f:icil hoje 
em faZer empresti:nos, e com justa razão. 

o Sn. GAlU. CERQUEIB.A:-E' exacto. 
O Sn. PaESIDExtt no CoxsELuo:-Faz o mesmo que 

fazia d 'mtes. 

O Sa. PEnnu;A.o MALREtao:-Consta-me, c por pessoa 
que me merece inteiro credito •••• 

O Sn. PEl\Eil\A I>A SILVA:-Tem-se recusado. 
O Sn. PEnnu:lo MALHEmo:- •••• que têm-se recu

sado n emprestimos que não sejão perfeitamente gar:m
tidoa; e co:n toda. a razilo, porque não pôde, não deve 
arriscar os capitaes que não silo a. sua fortuna propria, 
mas a fortuna de todos nós; commetteria um .grande 
erro se o :fizesse. (Apoiados da opposição.) 
, O a la.wadores não podem com a mesma úcilid..de 

obter O& capitaes de que precisão; hão de re crrer a 
particulares, com muito maiores onus e vexames. 

E todas estas d.ifiiculda.des são lançadas sobre a 
nossa primeira e principal industria; o commercio vive 
da lavoura; a industria manufactureira ou fabril ainda 
é rudúneut&l entre nós, mas depende daquella.s· o mal 
da primeira ha Ae refiectir ~;obm as outras. Tudo se 
prende como os élos de uma ca.dêa.. 

Nem se peDSe que esta crise cta. lavoura não ha de 
refl.ectir até sobre aqnelles que não possuem escra.ws e 
ainda ·!!Obre os gue não possuirem riqueza. a.lgu~a· 
todos hão de soffier. E' mal que se hi de estender ~ 
todo ~ paiz, e .alfectar A todos, aind.1. os mais pobres. 
(A.poia~l.a d4 on-içüo.) 

Q=nto á segur:~nÇ& mdh·idual, o relatorio do :cobre 
mi:úsb'o da justiça a.hi está para comprovar o estado 
em que :cos achamos. 

E' o proyrio Sr. ministro da. justiça quem diz no 
seu relatono que ê· nulla a preven~ dO& crimes, que 
não é 'lisongeiro o estado dA segurança individual, que 
a forç.a policial é insu.fficiente. 

.Ainda no relataria do. nobre minietlo <da. gnern se 
diz que o exercito .~ inauffieie1. 'e para~ aeniço.do Es
tado ; como poderá, portanto, a.Uxiliar .a for~· ·poli
cial'? 

O nobre lllÜÜStro da justiça. falla. em crear força po
licial especial ou milicia paga. ; mas ainda não estE. 
creada.; de sorte que p6de-se com justo fundamento 
rec:eiar que a ordem publica. seja alterada em certas 
localidudes, que a. s~"1ll'àuça individual seja nenhuma., 
que. corra perig~ a oidem publiCA, a. paz das fa.milias, 
a VIda a proprxed:ule, sem que se possa recorrer á. 
autorids:de, á for;ça publica, porque não ~te, nem se 
crea. de um momento para outro. (Apoiado6 àa oppo
siçao.) 

Com prudencia, portanto, pensáriio a.quelles conse
lheiros de estado que entendêrão não se dcYer tratar 
desta questão sem que o Imp~rio estivcue conveniente
mente preparado para. acudir a. estas necessidades de 
prevenção, de garantias contra a. infracção e 'violencia. 
á ord~m pnblica e á segura.n~-.a individual. ( Apo•'ados d~ 
opposzç®). • 

Mas, senhores, que motivo poderoso· teve o governo 
para vir apresentar nquella sua proposta, quando j:í. 
havia um projecto elaborado pela illustre commissão 
especial desta ca.mara. no anno passado sobre a mesma 
questão 'r 

E' objecto este que já foi a.qui discutido; não repe
tirei; apenas direi que não lhe vejo razão bastante pro
cedente ; ao contrario, a a.presentação desta proposta 
pelo modo porque foi feita, nos termos em que ella se 
acha concebida, produzio logo um grande mal. Tal 
npresentação não demon~u senão o intento de reti
rar-se S. camara essa tal ou qual gloria da. iniciativa 
de semelhante medida. E ' verdade que assim se fez no 
primeiro reinado, em 1823, evitando-se que a ·consti
tuinte brazileira, a. nossa primeira asserqbléa. lt>gisla
tiva, confeccionasse e promulgasse a. · COillltituição de 
que estava incum bida1 embora ae nproveitassem do seu 
trabalhot calcando sobre o seu projecto a constituição 
actual. li'I:l< em 1850, com relação a objecto nnalogo, 
não se procedeu do mesmo modo. O minister.i:o de 29 de 
Setembro de 1848 podia apresentar projecto seu; não o 
fez, foi buscar um projecto Yindo do senado, de 183j; 
fez-lhe as modificações que entendeu, e facilmente 
conseguia c:onve•-tê-lo em a lei de 1830 ,sobre o trafico 
de africanos. 

O resultado do procedimento contrario agora. havido 
foi o _'lue nós todos sa~emos,,.a immediata. e espolltane:t 
reac~ :ca. camnn, a unmediata e cspontanea. reacç.iio 
no patz. 

Reacção na camsra, demonstrada logo por occasião 
da. eleiçiio da commissio especial ; reacção no paiz, 
por esse espiríto que se demonstrou, já. não só em op
po~ição á propo10ta., = tambem i idéa., a que a. pro
posta fez ~nde m:U, sobretudo pelos termos em que 
está. conceb1da.. (Apoiados da opposiçllo.) 

Nos termos da proposta, não offerece c.ll,ll. a segur:l.ll
ça neccssa.ria á. propriedade, nem tão pouco o mais 
conveniente a bem do fim que. se tem em vista. 

Senhores, ha. aqui uma questão muito melindrosa, 
em que eu com muito acauhimento toca.rei : por occa
siüo da eleição da commissão especial deste anuo, de
monstrou-ae logo em facto essa antiga. rivalidade de 
norte e sul; o q,ue ainda se pronunciou de modo mais 
claro por OCCJI.$üi.o da ...-otação da. :respo•ta á. falla. do 
throno. 

Se quizesse :malysar este negocio, iria longe ; = 
apenas direi, em relayão ao a.ssumpto de que 6C trata, 
que o sul do Imperio, que politicamente se considera. 
do Espirito-Santo para o sUI1 1:omprehendidu as .pro
vincias centraes, tem sem <luvida: maior numero de 
eacza.vos, tem maior somma. de interesses na questão. 

E' verdade que o norte, pelas estatisticaa, tem me
nor numero de escravo~ ; e poderia., portanto, ser mais 
facil nas concessões. 

C:dcala-se que o sul tem 1,000,000, e o :corte 600,000 
escravos. 

J.ra.s o norte não deixa de ter escravos em qua.nti-
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dade (appiados); .o mal <l_lle se reproduzir.no sul ha.de 
:necesa.riamente-reperc:utir .no .notte ••• 

Voas:-Não ·ha- duvi~ 

O Sa. PEan1GÃO !Lu.BEJRO : - Ora, ee o sul é ~ue 
está mais ··exposto, nii.o se pód.e levar a. · m:~-1 ás-proVl:l
<:ias• que• têm r<!p~ent:ulo ·contra. esta proposta, dizen
do-se: é moolta. de J4çradoru! 

Não, !enhores, :ts representações indicão ~ma. cousa., e 
é que elles e e julgão; e com· :fundamento no meu enten
der, gravemoote:a.meaç&dos na.su:L propriedade, e sobre
tudo na sua.segura.nça.. (Apoiadol.) 

Port:~.nto, eu pe~ o mais enearecida.mente q.ue me 
é possivel que deixemos de ?arte essas rivalida.des, 
esses ciume•; nós somos todos u:mãas, somos todos mem
bros.d& .me;;ma. eammunhã.o politiCA. E se eu quizesse 
estabelecer comp!J.ril.ção entre o norte e o sul do Im~
rio em relação :1. produor,.iio, os meus colleg113 havliio 
de ver . que o norte ni<o concorre parn o Estado do 
mesmo modo que concorre o suL (Apoia.Ms, nllo apoi~ 
dos.) 

UXA Voz:-Tambem recebe menos vantagens. 
O Sa. PERDIGÃO M.u.mmlo :-Nã.o é exacto. Mas nã.o 

me refiro o. esso. questão ou :í. política, nem é por este 
lado que discorro. 

.A. exportação d-:>lm_p_erioé, termo médio, 200,00Q:000l! 
Jlnnnaes ; deste• 80,000:000~ pouco mais são do norte, 
120,000:0001! eão do sul. O sul, tem menor numero de 
provindas: maior exportação, maior numero de escra
vos; portanto; maior esforço· e somma. de trabalho plll'& 
aquellc resultado. 

Além disto , quaes · são as proviuciM do sul, que 
têm r<!presentado com mais instaneia. contra est:J. pro
posta~ São o Rio de Janeiro, ~ünas e S • . P~ulo. 

Quç, numero h't de cscrn~·os nest:J.s provinci:ts ~ Pelas 
estatistica•2 embor:J. imperfeitas e npenns de estimativa, 
ue J:>rob:cb!lidctdes, têm e· sas tres :pro,·incia.s 800, ou 
900,000 escravos, dos quacs só ao Rio de Janeiro cabe 
mais ou menos ~OO,OQO. Não têm ellas razão de temer~ 

Em que proporção concorrem ell:ls pnra a. export:l.
c;ão e portanto para a. rcnd:t do Imperio 'f Export.l. o 
Rio de J:;.nciro, re!orço.do por ~Iinas, e em parte por 
S. Pnulo, i5;o00:000S, termo médio, annualmente; 
S. Paulo por seus portos 12· a 15,000:00t: SOOO. 

ACj.ui temos que estas tres pro,·incias representão 
quus1 metado~ dos direitos de exportação do Imperio ; 
e em com~oucncia. t:l.mbem co:n maior somma concor
rem po.raos"de imp~rt!l.\:âo, "t"ist;, como a.imr;ortação e 
a exportação consti!ucm a .balnnç.a do eammercio. 

p.,rguuto eu, se nestas pro,'inchs houver um abalo 
que altere o trabalho a.gricola, n::io soff"rerá. a renda de 
um modo esp!l!lto~o? De oodc sê uito de tirar os re
cur>o> para as de•pezas do E s':l<!o, c mesmo para. esses 
pag::m~ntos pro:nettidos na pro_i1ost:l. '! E~tancão-se to
Cas M fo::1tcs, trancão-se toÇos os recursos ! 

Seohore~, eu Dão fxlo assim pe>rque seja escrnvagis
m, não; nes!::l questão f:tÇ<l grande vic.le'!lcia. ao meu 
coração ; mas devo fazê-lo, po~•1ue quero ~ue prevaleça 
araziio.(:lpoiaclos.)Niío se :rata deu:n:1.discuss:io pbi
losophica, niio s~ t~at!l. de <!i'<"~gar no cccmpo do abstra
êto e ds. metapbyoica., n:Ít> se tr::.t.'! de discorrer sobre 
pyin_cipios religiosos, ~~b~e J.ri::~'pi~3 philosophico~, do 
dm~1to natural, da pht.osop~:ct :.o dtrecto, etc. ; n~o se 
trat:.. de cousa :llgum:~o des::l.S : tratlL-se do segumte: 
admittlda. li. justiça, conve:~iéneio. e nece~sid:tde da 
extincçiio-da escr:~o'<"idão, cu:~.es o~ :x.eios par:~. se con~e
guir e.•tcfim, do modo o"ccr.os incon;·cnicnte que ser 
:poes:l '? Eis a u:J.ica aues:Z:o ; :::a s quest:io difficilima. 

Não pensem os meês :J.oores collcgas que o. imprcn6a 
t~m. sido i:l.difi'erente,. não ; a il:::.pn;!lsa tem-~ }ll'Onun
Clav.o, mas pron:mctad<'l em sen~tdo dcsfavorRvel :i 
:proposta, Hi:o só pels. occas!io e:n que foi apresentada., 
como ta.mbem p~Jos termos c :=oC.o. 

:Mesmo na. il:;lprensa Ebe:22, a. id~ capital d:~o . p:o
}>04!t.:l. tem sidocc.mbati~a, s.~e=a ir.lf'l"<!":IS-1. republicana, 
e ultt ... -liber:ll. X a Bah1a, o :;:ro:;::-io A.~olicionista, de que 
1enho aqui u::n :J.u.mero, co:n\)~.:e cetz. propost3. do go
Terno e a. StU-· i.iéa. faucia:ental •. 

O Sa. G.u.~:::.o :-C<Imbat~l por~ue quer maiJ, quer 
tudo. 

I 
I 
I 
l 

O Sa. PEUIQ:Õ:o M.u.muao-.: -Ec--vou.Já.; . .em.:um 
~igo d~ mesmo periedico se · coJZJ,l)ate & p~opo&ta.. e a 
1dés. capttaL Portan:to, embora seja .a idéã. do pt.Ttlao 
liberal, como pretendem, a -propri& imprenaa h"'beial nãO 
está' satisfait&. 'Menos póde estar & COJUW~na.dora; -~ 
tem-se conservado muda, dando ·wim. pelo seu silencio 
um. si.gnal. eloquente, ta!Tez, .de reprovaçao; a. outra. se 
tem pronunciado. am contzario; 

O Sa. _FEIUI.EIB..l. DE AGVUR :- Porque :não ha de ser 
aigna.l de :tpprovaçio'f 

I O Sa. PEnDJGÃo M.u.m:rao : - Eu disse : talvez • .A.hi 
estio &S representações · da lsvotmL, ahi.·éltâo 1111 repre
senta)i)es do commercio, todas sem eõr politica., per
feito a.ccordo entre liberaes. e conservadores ; .não será. 
tudo isso, a disc:u.s..ã.o na.imprensa., as represeo~ões, 
a discussão que. tem aqui havido umo.. imponente ma
nifestação d:l. opinião 'l Pergunto eu, insiste o g:~-binete 
em resistir a esta m3.1lifest&ção ~ Se insiste, então di
rei, nüo ha espírito publico neste pa.iz que possa con
&eguir ·do governo a modificação de suas idéu. desde 
q,ne· nellas persiste; o governo faz timbre talvez de_ re-

I 

I 
I 

i 

I 
slatir á. opini?io. (Apoia.dos.) Nii.o é· eete o systema que 

i , eu desejo no meu. paiz; neste ponto· sou· inglez; quero 

I
, que caminhemos de IUOlio que a. opinião publica seja. 

rainha como na lDglo.tetra • 

I 
Ainda ha. pouco tempo, em uma questão que pare

cia. in~ig-nific:~.nte, qual foi a. do imposto sobre phos-

1

. phoroe, esteve quas1 em crise o ministerio ing1ez; cedeu 
pot" :fim de · sua resolução, cedendo á. opinião. 

) Napier, mandado á. Ru!sia, depois de ter, com:aquelle 
desembaraço inglez, dito a.oa seus marinheiros que 
afiasscm:og cutel.,s, chegando em frente de Croustadt, 
:a.ão se animou .a. exceutat :ts ordeus, tomou sobre E i a. 
r~sponsabilidadc de não cumpri-las ; ~na · In~laterra. 
ntnguem o censurou, porque elle o exphcou, d1zendo: 
er:~. ia:possivcl; seri:~, sacrificaracsquaar. inutilmente. 
Entre nós, quem assim procedesse, poderia. estar tran
quillo de que não soffietia pelo .menos. al~ma cen
sura. , qua.nd.o ni\o a.lgutna.· desfe1ta. m1111vnolentr.. '! O 
nobre presidente do conselho é o.quelle para quem 
~pello, rdativ:uncnte ;:t_ este ponto. S. Ex-:1 quo.ndo no 

F-to da. Prata, pot o~ca~1a.o das nossas questoe~~ e repre
salias contr:~, Montcvidéo, prestou-nos um dos n1ais re
lev:~.nteR ~erviços que ee tenh:i<' prestado ao lmperio. 
(.·fpo:ados.) Estava no theatro dos acontecimentos, e c:om 
a sua perspicacia e vista penetrAnte descobrio ns difíl.
culdo.des que se levantaviio, e quiz conjurara tempes
tade· S. Ex. fez o convenio de 20 de Fevereiro; e no 
entarito, qual foi o premio que teve deste gruude ser
viço~ S.l:!:x. queresponda. 

I 

i 
1 

l 

I 

O :On. Cnuz :lhcn.\Do :-Elle j:í. o disse; e n:i.o c:.l1e 
n'outra. · 

O Sa. P~o:nnzG:\o :II.~LHEmo :-5. Ex. sacrif.cc.::-~e 
pelo paiz. 

O Sn. Ju:sQcEiaA :.....Foi um erro do minister:o ~c 
então. 

O Sa PERDIGÃO M.u.uEtno: - Faça que::n quizcr a 
applic·1ção. Proseguirei. 

Qual era a opinião dos Srs. mini~g antes da. ap:rc
sentaç"-o desta proposta~ Começarei pelo Sr. pree1dente 
do c<'n>elho. Em 186i e 1868, o Sr. presidente do co=
selho, ~ntão simples senndor, procede?- com lL su11. cos-
tumada prudenc1a, como um verdadetro homem de c;
ta.do. Tendo de redigir a re~post& á fall~ do tbrono, 
S. Ex. foi extremamente cauteloro e ctrcmnsptc:.::, 
aconselhando toda a prudencia., toda a modtlração ::eirti. 
questão; dizia que a oportunidade· era tttdo !leste _r;ra
,·is5im::> asslllDpto. S. Ex. ainda acompanhou o gabmc:e 
de \6 de Julho, do quo.l fez ps.rte mú dignamente ~::n 
1869 e 18i0. 

Xo conselho de estado (creio que posso dizer !'·0::"
qne jaí. não é re!!el'Va.do) S. Ex. ~pi~ouuinda do me;::::c 
modo, sempre cem o mesmo cnteno. 

O Sa. ÃNl>JUDE Fu;tE.mA : - Seria. bom ler o po.:-~
cer que· deu. 

O SJL. !>Euu;&o M.uJIElllo: - Niii:i poaio; n.Zió te.:.}; o 
tempo I="" i§ao. 
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.linda em 1&70, S. E1 tu~ quui naa veape.-a de 
ae retiral' do gabinete, o seguinte : 

• ~~~ direi a? nobre &enaA!or o que penB_?, qual é 
a_ opuuao do ~bmete a reape1to desta questão, repe
lrndo o que d1ue o nobre mini~lro do ,-mperi• quando 
interpelàdo por S. Ex. » 

.Ainda ne.&ta oecasião o Sr. preaidente dÓ conselho 
eata.va de accordo com o Sr. ex-ministro do imperio 
p~r~ue repetia o gue este tinha dito; on, o sr. ex~ 
mlD.llltro do impeno não tinha dito couaa que pudesse 
comprometter. 

Para diante S. Ex. diz maia: 
« Todos desejamos ver realizada esta reforma· a 

questão é só de ~ e de opporlunidade. , ' 
Eis de novo e .sempre a questiio da opportunidade e 

tambem prudentemente a questão doa mei08. ' 
(Continuando a ler): « A' cerca. de qualquer medifla 

capital ou directa, não póde desde já. declarar seu pa
recer. » 

.Ainda para. diante diz S. Ex. (lendo) : • O gabinete 
<;_uer proceder com todo o tento, quu comultar bem a 
opinião publica, e refltctir maia sobre a. melhor solução 
desse problema tão grave e vital. " 

Ainda neste ponto S. Ex. está. comigo, que haviA 
de consultar a opiniiio publica, consulta eesencial no 
aystema constitucional e livre. 

(Continuando a ler): « Procurnremos conhecer qual 
é a op_iniilo daqutllts sobre quem essa. medid:t mais in-
1lueucla póde exercer. · 

Ora, eu desejava saber de S. Ex. quem s.'io aquellu 
a. quem S. Ex. ae refere nette periodo do seu discurso; 
entendo que são principalmente os le.'\-mdores (apoia
dos), sobre quem e~ta medida mais influencia sem du
vida terá. de exercer. 

O Sa. Can MA.CILUio :- Está. bem claro. 
O Sa. Josí: C.u.xo" :-Clariaaimo. 
O Sa. !'Eli.DJ~lo l.Lu.BEJIIO : - Orn., oa la.vra.dores 

estiio i:nquietoa, receiosos; creio que por nüo ter S. Ex. 
cumpndo a sua. promessa.. 

O Sa.. B-'-os Co111LA :-Nio consultou. 

O Sa. ~APANE3LI. : - Niío e6t;io só inquietos, estão 
protestando. 

O Sa. l'Eli.Dt~lo MALBElii.O : - P&l'll tirar a limpo 
. e~;te ponto, se o governo consultou aquelles sobre quem 

& medida mais iilftuencia pudesae ter, Q ta.mbem os es
tudos de que se ~ervio , fiz um requerimento pedindo 
que o governo uoa mandasEe tod~ 9.uantas informr.çves 
e dados esta.tisticos lhe tiveJlBem vmdo á. mS:o, e todos 
os elementos sobre que ae tivesae baseado parn formu~ 
lar :1. aua pro1-oàta, além dos tnbalhos do con!elho 
de estado, e do que const&SEe no millÍilterio de estrau
seiros. 

~s!e requerimento foi satisfeito nos termos seguintes, 
u:uc:unente : 

Do ministerio· de estTa.ngeiros veio cópia d:!.s leis da 
NoYa-Granada, dos projectos da em:mcipaçiio definitiva 
p&l'll as colonias de Portugal e He~pa.nha, os quaes estio 
boje prcjudica.doa pelas leis de 1869e 1870; e nada mais, 
porque nada. mais constava. na secretaria. 

Do ministerio da agricnltur:L ni.io vierão seniiQ os tl'll
balhos do conselho de estado de 1867 e 1868, que j i 
forio distribuídos. 

Esti, portanto, tirado a.lu:npo que o governo não te>e 
. outras iDformaçõee, outToa daaos, estudos novos em que 
ae baseaase; e além daquelle~~, só alguns estudos anterio
rca, \'ublicados em folhetos, ou couaa. semelhan\e, e re
laton<>i ; :mu de eatlldoa especiaes, dados estatisticos, 
in.fonnações e outros elementos, nada ; o que me le;a 
a concluir que os nli.o ha. E menoa a. consulta. indi
cada. 

O Sa. MnmTRo ll.t. ~:-Em que é que V. Ex. 
ae fundava o anno pa.asado para proDÔr cousa. mais 
adiantada.' • 

O S11.. Pzuu;'lo M.a.LUDlo :-Hei de e:~:plicar •... :Maia 
adiantada, não. Muito longe disto. O. projectoa que 
apre!entel a.hi estio; podeu1-ae comparar com a proposta. 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

do 10verno. Não fuerão unpresaão alguma. Ninguem 
fe:z; ~ ~ nem a. propri& c<una.ra, que os IlliUidou li. 
.Omml!!SUO. 0 cmcurao COm que OS fundamentei, eX
P!ica-o perfeitamente; e ainda. hei de tocar niato, perque 
&hi é que está. a tal chamada incoherencia. 

O Sr. Sayiio Lobato, miniatro d.a juatiça, e&racter 
severo (apoiado&), e que estou a.costniD&do • reapeitar, 
sempre firme, nunca a.ccedeu ·a aen..:lh&nte idéa, nem 
aeha'Ya. remedio, a. nio ser na. ocea.sião aetua.l; alü es
tio os aeus diacursos, que j& forão 1id03. 

O 811.. E'\'.uc~:r.LUTA. LoBA.To :-Elle já ae explicou. 
O Sa. PJraDtGlo M.u.BEmo :-N:io quero fazer cenaun 

a ninguem; estou só examinando as opiniões. Ac
creace que S. Ex., suatentancio o gabinete de 16 de 
Julho, apoiava a. sua ;política. nesta qaeatão. 
. . o. Sr. ministro do ~mperio, quando aqui o actual Sr. 
umuatro de estra.ngeuoa como deputado propo:z; um& 

.simples medida. para. matricula, requereu o adiamento; 
eu nessa occa.sião oppuz-me ; :S. Ex. hoje está. muito 
maia adiantado do que eu • 

O Sr. ministro de estrangeiros, qua.IIdo deputado em 
1869, apresentou o projecto sobre a matricula; mas 
nelle expressamente S. Ex. consignava idéa contrari:l. 
á da. proposta. actual, o nascimento livre. 

Aqui está. o seu projecto: 
" Art. 2.o Os escravos que, J?Or qualquer motivo 

deixarem de aer incluídos na. matr1cmla. de que trata o 
artigo antecedente, aeriio considerados livres, DSSim 
como os que naacerem depois desta lei, que por omis
são dos Íllteresaa.dos não forem inçluidof na mmn« ma
Incida dentro de um anno depois do t~~JScimento. " 

Eis, portanto, consignada. a idéa contraria.& ide&. 'fun
damental da proposta. actual. 
u~ Sa. DEPCTADO:-Isso era para dar tempo para a 

matncula. 
O Sa. PEl\liUõlo M.u.BEmo:- Está. claro aqui ( mMtra 

o projecto): " Matriculado como escravo aepoia do 
uascimento» n5:o sei que queira dUer ~o que nasce 
escravo. 

O Sr. ministro da. agricultura estava nas mesmas 
idéns ; o seu projeeto relativo a matricula dos escravÔ3 
enjeitando-os todoa :1. ella, não consignou a idéa de nas
cunento lim, porque niio fez tal excepção; ao con
trario, manteve o principio vigente, como se vê d" 
art. 5•: . 

« As cria.nças naacid:ts de escravas serio baptiz:tdAs 
dentro de trea mezes depois do seu nascimento. » 

Não diz que sejii.o bapti;;ada,s li~WU ; portanto come> 
escravas, e c"mo taes sujeitas á matricula do mesmc. 
modo que os outroa. 

O Sa. C11.m !>IAauoo:-Ainda nüo tinha. a idéa de· 
ventre livre. 

O Sa. l'!:nl>tGÃO MALBElftO :-0 Sr. ministro til:l. ma
rinha. tambem, n'um artigo :l.dditivo que apresentou ao 
orçamento, não falla.va em ~emelbante idéa, e sim em 
resgate, em medidas indirecus ; e n'um discurso que 
aqui proferio em 2t de Julho de 1870 positivamente 
pugnava pelas medidaa indirectas. 

O Sr. miniatTo da guerra não te'l.·e occaaiúo de se 
manifestar. 

Dem:tia, tres doa ministros a.ctuaes, membros dest:< 
e:taa., votár-:io com o governo na questã~ àe confiança 
que aqui se levantou em fins da sesaãopaasad.a.; a qual 
versou exactamente sobre a politiea do miniaterio de 
16 de Julho em rel:lçio a esta questão. (Apoiatlos 
t rzllo apoiados.) 

O nobre ministro da mariub& não votoa, porque não 
eatava. presente ; mas j& tinha dado & entender quaes 
aa suas idéu ; não queria idéu adiantadas, exagera
das; queria medidas indirectaa. 

O Sh. ltll:'ltSTliO DA. l>bmmtA.: - O 3llno passsd.o eu 
era menos adiantado do que Y. Ex. 

O Sa. Can !líACBA"DO :-Está c:l&ro, não tinha. sido 
iniciada. a id<!a do \"entre livre. 

O Sa. Pnntc;lo M.u.alllo :-5enborea, creio ter dito 
bastante p!US bem preciaar qual era o penBalllento dos 
nobres mini&tro!; antea da. propo!ta; não celi8Ul'O que 
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SS. Exs. tenhã.o-ee a.cha.nta.ào neste intervallo (ríaadaa) 
ao ponto de chegarem aoa termos da. proposta; "Pelo con
trario, como abolicionista de boa fé, . nio tenho senão 
que con:n-atular-me, por tiio notavel auccesso, pua 
oomSS. Exs. 

E' uma victoria da iqéa abolicioni~ta, que tem ven
cido ainda. aqueUea que se mostravio maia avessos e 
emperrados; é a victoriA da. idéa., daquillo que é irre
sistivel, daquillo que Napoleio I nunca. pôde aubju
gs.r, elle que tinhA vencido nações e destbronado mo
:nar4:h:ls. 

Quanto ao fim, todos nos achamos de accordo; a di
vergencia é quanto aoa tMio•, e á sua. oppo,.tunidade. Os 
nobres ministros estão hoje muito mais adiantados do 
que nós, do que eu. 

Mas surge ainda uma outra qneatio gravíssima ; 
e é que o ~binete de 7 de Março, não confiando bas
tante no apoio do partido conservador e dos selU re
presentantes nesta casa e no senado, parece que foi pro
curar abrigo em Olltro lado. ( Apoi4do& ) 

Em todã 3 marcha que tem le'VIldo o gabinete deade 
que se organiaou, a tendencia. foi esta ; o programma 
na :falia do throoo e a discusslo no senado bem de
monstrio que tal era o _pensamento. O nobre preaiden~ 
do consolho chegou 11. diZer aos dignos libera.es do sena
do, na discuasiio do voto de graças : - deveis estar 
&a.tisfeitos, ahi estão as vossas idéas. (Ap.,iado&.) 

Senhores! istoégmve! Diz Erakine May: Os chefes 
de um partido niio têm o direito de ae servirem dos agen
te& de outro partido, de renegarem os princípios do seu 
partido (apoiados), para se abrigarem á. sombra de ban
deira. alheia : cadà. partido com sua bandeira, ·com seus 
princlpios, com suas idêa.e, com seus meios. (Apoiado&.) 

O que quer dizer um gabinete que não confia bas
tante de uma camara. unanimemente conservadora, de 
Um:l esplendida maioria conservadora. no senado, ll<lt& 
fazer reformas, embora desta. ordem, m3JI na. indol<l do 
partido coD.Ser\-ador 'r segundo o typo deste partido 'l 

O Sa. PuslDEI\"TE oo CoNSELuo d:i. um aparte. 

O Sa. PERDIGÃo l\IuuE1ao : - Eu votei &qui contra 
esse projecto de reforma. judieiari.a.. 

{Trociio-.se var;os aparte&.) 
O resultado é o que vimos logo em poucos mezes ; 

em menos de trez mezes havia profunda scisão nest:l. 
cama.ra ; scisão que eatendeu~se ao senado ; ora, esta 
acisão da& c:amal'II.B 1·el'l.ecte sobre o pai:~: e sobre o 
partido conservador. (Apoiadu.) 

E procnra.ndo o gabl.llete captar pelo menos a bene
volencia do partido adverso, que succedeu 'l 

Os &eus representantes no senado abaudouáriio o ga-
binete, a sua imprensa acha-se hostil. 

Com que elementos naturaes, portanto .... 

O Sa. C11"C<t MAau.oo : -E não officiaes. 

O Sa. PEIIDrGl.o M.ll.DElRO:- •.. conta o governo~ Esto. 
é a questão. ~u exponho, senhores, o :facto, esintoq.ue 
o nobre prelildente do conselho, o pensa.mento polit1co 
do gabinete, haja incorrido na sancção de ]fav, 
C\uando diz que aaaim se inft'inge a. fraternidade qÜe 
deve ligat a communhão do partido, assim se infringe 3 
religião do mesmo partido. (.dpoiado&.) 

Como se isto niio bastasse, não se tem recuado :mte 
meio algum de indispôr os membros divergentes desta. 
cam::~.ra. Para q~e reco_rrer:se a esses expedient~& de 
mtriga, de susl'etta, de illUSIIO, de terror, de calumnia, 
e a.té. de ?_dio 'l Para _que, senhores, se diz que a. diver
gencm nao tem motivo conf~vel 'r Tem. O moti\·o é 
perfeitamente confeuavel. E' a luta de idéa.s. De = 
lado eatão idéas muito avançadae, do outro idé:ls me:1os 
a.iiantadu. 

Luta nobre e elevada. 
. Niio é. combate m~ui.nho e de pretençües, e sim de 
1déas. N~n: nós podenamos p~tender subir ao poder 
:.an condiçoes em que uoa collocu.mos (apoia®.r). sobre
tudo quando se coííhece qual é a politica impen&l. 

(Trociio-&t .:a.rio1 e~part&.) 

. O Sa.. PaEsmE:ml : - Entendo que :1. politic:1 im~
n.J. nio póde fer aeniio a política do governo im~rial. 

O Sa. PEilDr~:io MA.LIIErao :-0 Sr. presidente :faz. 
me uma. observação a. que obedeço Qaando digo poli
tica imperial, niío quero, senhores, dizer nada de 
offenaivo. Peço, de uma vez por todas, que não me 
attribuiio inteuçii.o alguma offensiva. Foi uma phrasc 
que escapou. Mas quero dizer que a política do governo 
se deve chamar imperial, porque, segundo a nossa 
constituiçiio, o I~perador é o chefe do poder executivo. 
O Imperador póde ter uma idéa, como tem tido ; não 
podemos ver ou querer no Im~dor,cbefe do Estado, 
um a.utomato, porque elle seria indigno de oceupar o 
throno e governar uma. naçiío livre; nem a-constiturção 
do Imyerio o quer; a.o contrario. Esta idéa. do chefe 
tra.nsm1tte-se uos membros do poder executivo, pelos 
quaes elle o exercita. Eis que o pensamento da corôa., 
z;e é aceito pelos ministros . que são os rel!ponsaveis, 
constitue então a política do governo. 

E' esta. a explicaçiio que tenho a. dar. 
Pelo que me diz respeito particular ou pessoalmente, 

devo declaro.r do modo o mais solemne que :r. idade da5 
ambi<;ões, quando eu as tives~1 J.ltlSsou j:í. para mim; 
e que, sobretudo, não estou resolvtdo, ainda que tivesEe 
a lionra. de ser convidado para algum desses ln,<OUes 
que não in'l.'"ejo, a aeeit:r.t, porque entendo que, em 
certas condições, não deve :r.lgllem ser ministro neste 
paiz, onde o ministro é da corôa e nlio da opinião. 

O nobre presidente do conselho, por occasião da. dis
cussão do Yoto de graçss, dei:..:ou entrever que o go
verno aceitaria :í. sua propost:l. todas as emendas que 
a camara entendesse dever fllier, visto ccmo tendo elln 
de entrar em discussão, o debate traria luz, e a. camara 
resolvetia. livremente. Mas ett j:i. estou suspeitando que 
tal não acontecer:!.. Vejo insistencia por certas idéas. 
das quaes parece que não se quer por :fórma. algum~ 
prescindir. 

O Sa. PIIESIDENTE no CoNsELHO:-E Y. Ex. cst:i. dis
posto a prescindir das suas 'l 

O SR. Pl:notGlo )Lu.UErRO: -Prescindo a tê de tudo. 
se fõr melhor. 

.Ainda se :~rgumentou lança.ndo o odioso sobre nós. 
dizendo-se que somos escr:~.vagistns, que somos adver
sos á libertação, c que queremos a perpetuidade d:• 
escravidão! 

Senhores, é preciso niLo conhecer bem as nossas opi
niões e os nossos sentimentos. Pela minha parte, te
nho demonstrado por trab~lhos e por obras o que sou 
nesta questão (apoiado•); e creio que os meus collega>
estio no mesmo accordo. ( .~poiadoo.) A. di\·ergencia nãc. 
é quanto ao fim. 

O SR. Cacz }!AcsADo:-0 que recei:tmos é que o fumé 
do incendio embacêe a aureola. 

O Sn. PBEIIDE!'iTE :oo CossELao:-V'eja. V. Ex. qm 
emprega o terror. 

O Sa. P&aDJGlo MALDEIBO:-Nito só naquillo qu~ 
tenho escripto e publicado estão os meus sentimento~. 
o meu coração, e os meus melhores desejos, com( 
ainda ne~ta c::J.ma.rn, nas sessões precedentes, o demons
trei; sempre que tive occasi.ão de fallat nest:l. questão. 
eu o fiz com todo o desembaraço. Não recuei; estot:. 
nos mesmos princípios, no mesmo proposito; m::mtenbc 
as mesmas idéas, aguardando porém a sua opportu
nidade. 

Qu:a.nto a actos, ê difficU, é melindroso, ser:l. censu
ra-vel, e eu mesmo censuro o ter de produzi-los. PeL. 
minha parte, eu não sou cmancipa.dor dos escravo.• 
alheios. 

Comecei por libertar oa meus (apoiados), tenho-o~ 
em minha companhia. Fiz baptiz:!.r livres todas :1..~ 
cri&u;:r.s, e as faço educar. Libertei tedoa os do tie~ç 
:feminino. 

Alguns que ainda tenho são do sexo masculino, :. 
quem estou dando a devida. edneaçiio, tanta quant:J. se 
Póde dar anm escravo neste paiz, atim de que, qt:a:t· 
ã.o lhes conceda a liberohde em idade conveniente (co
mo é minha intenção), ellea poasio achar em si recur
.eos para "Viverem, ~se-rem utei• a ai, a seus semelh:!-:1-
tes e á sociedade. (Muito bem.) 

E o meu collega e amigo, deputado pelo 4• districtc 
do Rio de Janeiro, o Sr. Dr • .Andrade Figueira, f\Ue tero 
eido taxado de mllis resi.ttente á idé& da emancipação, 
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elle ahi está, perdue-me S. Ex. que o .diga. no. suo.· 
presença, responde com o facto de haver liliertado to
dos oa escra.vos que lhe couberão em herança. (dpoàa
dos; 11Wit6 bem.) 

Eis a quem querem tll."':Ar de es=;agisbs! tisnar 
eom semelb:mte atigma ! 

Agora, senhores, chego ao ponto a. que se referio o 
nobre Illlllístro da marinha., á. minha incoherencia. 

Pelo que arobo de dil:er, já vêm os meu~ collega.s 
que nio estou incoherente. (Apoiado&.) E~tou perfeita
mente coherente. Quanto á. id<!a.- fim- , que ê a. u
tinc;·iio da escrnndão, estamos todos de accordo. Quan
to aos meioa, mais adiante desenvolverei e~te ponto. 

Mas, senhores, se a J>retendida incoberencia é com 
r:lação ás obras que pnbliqu~i, ~ho a dizer que ellas 
:;av trabalho de gabmcte, sao livros de estudo e de 
~outrina. ; e quew niic;> sab~ a. dhtancia qt'e vai de um 
ll\To de estuao e de a.outrma. par& um trabalho 'de le
gislador 't (Apo iados ) 

O S11.. MlNISTl\0 DA. ~f.uu:siiA. d:i um ap:;rte. 

( Trocão-se earios apartes. O. Sr. prcsidenlc reclama 

attençiio.) 

O Sa. Pt:aDIGÃo MunEliiO : - Apc:nas comc~o a. de
fender-me de um:~. gra'\"e accmaçiio de iucoherencia, sou 
logo interrompido ! Eu não interrompo; gosto de ouvir 
o pensamento inteiro daquelle que fall!t.. Sem ounr o 
pen.amento inteiro, nio posso fazer justi.7n. Peço a mes
ma ip;ualdade ou reciprocidade. Estou tranquillo nes~ 
que&tiio. 

(Ha. 1:a.rios a.pa.rtes.) 
A :CCUI!SÇ1io foi muito grave. Acho-me debaixo desta 

accusaçito desde a discuss5.o do •·oto ue graça, , onde 
não tive occasião dft defender-me por se ha.vercucerrado 
logo n discussão. 

Peço, por quem I'Ü.O, que me deixem C.cieudcr. Sou 
accusr.do de mcoberencia., e eu ha. po:tco não accusei 
os ministros de incoberencia; disse que tinhlio sido 
vencidos pela idéa abolicionista. 

Estou com os nobres ministros qu mto no fim ; divir
jo, porem, quanto nos meios, por motiYo& muito ponde
rosos <J.Ue. hei de expür. 

'cicnliore~, não se póde argumentar d:J.ouillo qtte se 
escreveu como tt":l.balho de gabinete, c.e· e&tudo c de 
dou:rina, para ;~quillo que ~;e de.-e :fazer como reJ:n·e
$entante d>~. na<;-io, como le:;lslador, ou como p·,der. Yai 
uma distancia immensa.. E se os nobres ceputados qui
zessem levar as conseqnencias ti: o longe, l::n·ii;o de achar 
:1aqudle meu livro outra.s.oluc;õe•, v. g. , a emaucipa
<;ão iNlmediata, a em:tncipaç,io diiericia, e~c. Si'<e qucs
tõ~~ qne estu<lei e ahi discuti, mostra::clo as suas \'n.t1-
-:agen" e dc~var.tagens, con,·enie:ttes e incoll''e:J.it:ntes, 
conforme og estudo~ até então :f,,;~os. 

Como deputado, rcpra•cn!A!lt~ d!'. n2.7ão, que ti;: eu 
o anno pas•ado 'f~, Desde q•>.e o õ~'' e:::1o no• dei:s:.ou :1. 

illiciativa, aprescntci.algunspr,,jec:os que ofereci como 
tlementos de estudo súmenle; ma8 com !al c::u!el!l. e tal 
pru<lencia, que a. id.la capital ou :!':mda~en~::tl c;< pro
poHn. do gover~o eu a con~i;;n<;i o:m um p:oject<' ~epa
:ado, c deelru:el que esta 'l.u'!Stuo er,, gr<.·;~ssm:::t , c por 
iss.l eu n apresentava em prcjecto lli~tin~:o (a que dei 
o !lU:t:ero 3), afim de que, se a C:l~~:::.T:~ e::~~::d.essc oue 
::1ão o •levia a':lmittir, nem m esmo ?. C.:s:uso~o , o fizcs~e; 
:in ::,a outros que tambe:n offercci (n~. '::e -i); nodendo 
:~te , como era. e é seu direito, n:i.o z.d~i!:.!~ ::::::l só delles, 
adin-los ou rejeita-los. 

E nestes projectos (as. :! e .l) eu Aida ~e achava 
de accordo com o que disse aqui e:n !869, c::ando dis
cuti o projecto de !862, do muito distbc~o ::::-. Silveira 
ca Motta, hoje ::: lei de 15 de :3étc::nL=J c:~ 1869. Eu 
decl~rei ':n~o franCl\ e positiva::n~n~e q~'! prefe=ia as 
medidas 1ndireet:..s, aecresccnt:mdo que de~tas ainda 
:;;lgumu. me nio pareci::io :~.pplicaveis por ~mon!lnto. 

Ora, o projecto n. 2 contém medidas bdirectas, 
2oenas modüicações do direito ciru; e nes:e me!mo 
';lrojecto está implicitamente n idéa co!ltr.a."i;:. i co us
éin::ento livre on ventre livre. 

:São ha, portanto, incohere:acia, nem póde b:ver, ~e 
~n hoje me af»tar &ti da. idé& fund=e!!tsl ea pl"o-
]'OSt&. TeD.ho motivw poudero1011 pua o fuer. · 

i 

I 
l 
I 
\ 

I 
I 

Disse-se qne eu me retrahi e recuei da. idéa. Foi outra. 
accu~'io que me · foi ·ll<llçada. 

Senhores, en não recuei da iriéa. ; pelo contrario tre-
mo porella.. ' 

.Es~ proje~ já. P!_Od~o muito mal; e se fõr con
stituido•em le1, eu nao se1 até que ponto ehegaráõ os 
m:U~ que delle podem vir. {Apoiada&) 

~ls o que me ate!T'A; e1s por que desde :~. mesma. 
~~1~ r::g.~ nqui foi lida. a proposta., eu me vi força-

. A': : : ~11~ prop?sh _ contCID: todos os systemas conhe
cl•.:•':' uc emanc1pa<;>ao! medidas preparatorias (matricu
l:J., ,, te.); m~dida$ indirec~7. (modifieações no direito) 
mcd~das quas~ d.ire1?tns, (o.lfo~s mediante certas ga~ 
ranttas), medidas directas (nascunento livre, al:forrias 
;orçn~, resgate forçado), e emancipa\)ão e~tt massa. e 
unme~ta (dos escravos da. nação e da corôa.)! 

A~1.estão todos .os .~ystemas, e isto acompanhado de 
ad.lJ!I~Icnlos taes, de mtervençõ1.0 das nutorid&dea no do
miCibo, nas casas e fazendas a. pretexto de protegerem 
e garantirem os libertos e criu, que foi grande o ter
ror espalhado logo por est& provincia; e que se vai pro
pag~ndo pelo Imperio. (Apoiados e ttao o.poi«d~.) 

ElS nnazües que tive para. desde logo me rctrahir • e 
para, em vez de me chegar ao lado auxiliador ou àe
fensor · do governo , que se mostra; assim tão adianta
do, eu procurei abrig.o no unico que re11tava do; mais 
prudentes, dos tímidos. ' 

Eis a razllo por que oo me·aeho com os collegas di
Tergentea. 

Disse-se que o terror era. ou é panico. Se os illu.stres 
deputados lessem com atteuç.'io os trabalhos do eonselh? 
de ~atado, onde, como disse a principio, se aconsclhlio 
m111to prud~ntemente medidas preventi'ôas de policia 
e força. pubhca. para. as localidades e municipios, a. bem 
da se~rança, ha.vião de verJue o terror niio é pwco. 
E o. ~cto já._ o tem confirm o. · Aguelles conselheiros 
prev1ao o pengo, aconselhando medidas policiaes para 
acautelar os males que 'lodiüo sobrevir com a ·refon:11r. 
do mesmo modo que· eu ha.via. feito no li no qu~ 
publiquei. 

.~lém dc~te perign .da ordem · pu)llica, dá-~e a crise 
~?c~:U, 11. c.nse finance1ra. e eeonollllca., de que a prin
cipio blle1. 

O proprio nobre presidente do conselho em um t!e 
seus pareceres no conselho de estaco, disse 'que em taes 
condições tratar desta questão seria augmmtar a 
afllicçuo ao a.lflicto. 

São suas textuaes palavras; tal era a prudenc!a 
c re!lexE.o com qnc procedia. então o actual nobre 
presidente do conselho. 

D~sse~se que o e~cr::.vo nlío é propritdade, c o nob!e 
pre,1dente; do con~elho parece!~' apoid.l' e&t e enuncb~o, 
lendo aqut um trecho de um dzscurso que eu proferi x:o 
Instituto dos Advogados, como seu presidente, em 1863. 
. Ora, nquello; di".cnr•o ~oi exa<:t:amente o prologo c!o 

hvro qne publ:qucz dep01~, e alu em synthese mai:o 
concreta t ratei de certas questücs. Eu não disse que o 
escra':'o ;nã<? ~ra. ?rop~edntle :_ ao. eon!rario, seria urna 
herena JnndzCl\ ~Apotados.) Eu discuti duas questões e 
mais desen.-olvidamente neste livro. A primeira foi~?
hre a illegilimitUule da. e~cra.vidlio, illegitimidr.de e::n 
f:tce do direito philosopbico. da 1'Ciencia, e:n rel~riio a 
principios a~stra ctos c absolutos. Mas na segunda p:t::-..e 
o nobre preotdente do conselho devia ver que en tr:!:ci 
de clasaincar a naturez:1 da propriedade sem!. 

O Sa. PaEsiDE~TE DO Co:-;~x:Lno :-Eu não dis~e ~::e 
V. Ex. dísocrn que o escravo n"o é propriedade. -

O Sa. PERDIGÃO !lhLUEmo:- l\!ns disse-se aq:1i , e 
sustentou-se com muita ene:-gia e insístencia.. Como :a 
dizendo, n~ segunda psrte desêe discurso eu mostrei c ::.c 
o escravo em propriedade, mas propriedade por diréi:.o 
ch•il; e -pore&.nt<l& ese:ra'\"idão, embora illegitima.., é le~, 
se a lei · a mantem. 

Quem conhece o direito !!abe perfeitamente qu~ ;:zc
gitimida4e e illega.lidadt importio doas idéas muito r:~~
tincas. Isto dizia. já. o direito romano: nec wnper cr.K'd 
licet honesto um ~ti. • 

Chegon...e mesmo a dizer, qu~tionando·se no se::t.u:) 
&ob~ a·c:ompetencia elo ;cobre llÜZ!btro d:!. l!griclll:::a 
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pua .apréaellta.r eata. proposta, porque elb!, :uão ven:a 
ll?bre C!bj~cto relativo á repartiçi'LO âa. agricnltura e 
s1m pri;UCl~ente ·relativo ao ~ito civil, isto e, 'se 
refere a. propr1~e,. ea~o, ~a.milia, .etc.,pertencendo, 
:portanto, ao ~ter1o. da Justiça; ch~ou-se a. dizer, isto 
e, o nobre pres1dente do conselho disse que se fosse 
~ 9-~tão d!pro!i'eda.de,de'\'eria. pertencer' ao poder 
JUWCIUlO. Então, o -eu. se esta. .questão é dll. com
~tencia do poder ju · ci&rio, para. ser por clle resol
vida, e&CUS8;da é a propostn; faça-se como se fez nos 
Est:ldos-Umdos em 1781, onde. por decisão dos tribu
na.es, ficou estabelecido -para o Eatado de Ma..osachussets 
o principio de que, sendo contrnria aos direitos do ho
m~ proclamados na sua constituição a escrJ.Yidã.o, não 
~evl& ella. ser mantid:~., e se achava implicitamente abo
hd&. A ~ossa. constituição não falla. por taJ. fórma.. E, ao 
contrar10, presuppõe a escravid.'\o quando se refere a 
libertos, cmq=to as leis a. m:~.ntiverem. 

Ainda dous pontos em relação a. esta questiio: 1•, pa
rece-me que a camarae•tá comprom.,Li.ida pelo voto de 
confiança ao gabinete de 16 de Julho do anno passado 
d_emou•traçã.o solemne de que approvava. a sua poli: 
tica; 2•, que a eama.rn aotual, ou alguns de seus mem
bros podem entrar em duvida se têm poderes para 
fazer esta refo~ma, principalmente no sentido avança.do 
dll. proposta; vu>to como taes não er1i.o as idé&s sob cujo 
domi.nlo foi feita a . cleiçiío. 

Senhores, a materia. é_ as.;az .grave ; não de\·emos pro
cede; nest;: reforma levtanamente ; eu já o dhse :>.qui 
h~ dia:s .. Nao dev:emos. fazer ~xperienc~s sobre a nação, 
nao diret como 'n anzma .,,z,, mas s1m como in cor
porellili. 

Tem-se aqui apresentado o exemplo das outras nações 
como um grande argumento. 

Eu direi-'!- camara em poucas palavras, tanto quanto 
possa. abre':tar,;porque o tempo urge e nãe desejo :.busar 
da sua pacienc.la, o que-se tem passado a. respeito desta 
questão nos diversos Estados e nas divers:lS colonia.s 
para. tirar as conclusões que irei formulando. O estud~ 
compa.mdo é sempre proveitoso. 

Eu j:í. não fallarei na escravidão antign., que foi trans
forma.da po; um processo lento. ~s Romanos, que crão 
o povo legtslador por excellencta e sempre de bom 
senso, jamais consign:í.rão uma.idéadirect:1.. Foriio tr:ms
formando a. escravidão tm colona.do, adherindo os es
craYos :í. propriedade rural, conseguindo dest'arte fa
zê-los retirar das cidades para o campo e lentamente 
CO:J.Verter em real a escravidão pe~soal. 1 

A in-rnsão doa barbaros concorreu com elementos 
seus peculiares para a transformação da escravidão em 
a. servidão da idade- média.. Foi um processo longo e 
lento, mas proficuo. Esta mesma servtdao foi abolida 
começando no occidente pelo inccndio da. revolu--ii~ 
~:mceza ~e 1 i89, indo refugiar-se no oriente, ua R;ls
s:a. E ah1 permaneceu, até qne em 1861 foi abolida, 
poré~ mediante trabalhos prcpa.ratorios de muitos annos 
=tenores. 

Portugal, pela sua lei de 1iGl, prohibio a entrada 
de escravos no reino , Ralvo ma.rinheiros e fu..,.idos 
do Ultramar; e só em 17i3, 12. annos depois, foi q,ue 
promulgou a. sua. lei de ab?lição no reino, provinctas 
Européas, Açores e Made1ra; não tratou então das 
colonias. 

. Portan~, só ~uandoPoi'Wgal havia. tomadoproviden
C!:tS par:umpedir a entrada. de mais escravos, só depois 
de terem morrido e serem alforriados muitos dos que 
existião, achaudo ·se a.asim muitissimo reduziuo o nu
mero delles1 foi.que _tomou medida: mais d~cisivas pan 
a completa extmcçao da. escrav1dão no remo. 

O Sa. F. BEI.Ili.\11.10:-A propria lei prova. isso. 
O Sa. P&urc>.o. àl.u.BEJilO: - Qusnto ás republic:lS 

h_espanholas,as leLada.me~ole facilitav:ioo mais ·pos
SlVel aos escra.v?S a . sua _libertação pelo resgate, pelo 
coarctamento ou coaretação e por eutros favo:roa;:pro
ceeso lento e gradual; havra. ta.mbem casos de -resgate 
fo~ça.do, é verdJP:_de. Mas quando tomár.:io estas repu
blt~ a resoluça.o de emanciparem seus easravos 'l 

Dtz Cesvedee, em wa ob~ de 1866, r.a ucla."itvi en 
Cub11:-fot quando as repuhlicas conta. vão muito poucos 
ei!Cravos, quando o numero destes se achava. exceseiva
mente reduzido em conseqnencia de alforrias, de falle-

,;'.· cimentos e tambem daa guerras da independencia. 
· Em :llguma.s _della.s na lei esta v~ consignada a. idéa do 

na.s_Cimento livre, com obrigaç.ã.o de servir ate 21 ou 
Ina.ls a.nnos; em outras o nascimento escrnYo oom di
reito á. liberdade em certa. idade. 

Ma.s e.sta.s leis ~o mais modernas, não da mesm:t 
data., e IWll auccesstVlLI!1 quant!o ns republieas conU!vão 
pouca escravatura; a5sim: 
Buenos-Ayres •• • • •• • • •• • • •• •• • • • • • • • • . • •• . 1816 
Columb1a. (hoje Panam:í.1 NoVli.-Grapa.d:J.1 Vene-

zuela e Equndor).. ... •• •• • • • .. • • •• • . . ... 18'21 
Chile..................................... 1821 
Bolivia. •• • • •. •• •• . • . . • . .. • . • . . . • . • .. • . • • • 1826 
Perú ..................................... 1828 
Gua.temah (hoje Guatemala., S. SaiYa.dor, Hon-

duras, Nicaragug. e Costa-Rica.).. • • • • •• •• • • 182S 
Montevideo.... •. . . . •• •• •• .. . ... . •• . . . . . . •• 1828 
l'>Iexico • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • 18~9 

Restava o Para.gua.y, que conscl"\'ou escravos. Só em 
1842 (con_sta da. Revi~ta do Instituto Historico), foi que 
Lopez pai exp~dio o decreto d~ ~mancipn~ão, porém 
com restricçiies ; e apenas em 18G9, note bem n c:\
mara., defini ti va.mente se aboli o alli a. escravidiio. 

Agora vamos aoa Estados-Unido•, que tem s1do 
apontados como exemplo nota,·el, c até de te:-ror. Ainda. 
hontem o meu nobr~ collega. deputado pela. Ba~ia, 
cujos talentos eu tanto respeito, rerroduzio esse 
exemplo. 

Mas, -pcrdôe-me S. Ex. que rectifique os seus en"'a
~os ; são _da.dos estatísticos inconcussos, argumentos 
mecusa.ve1s. 

Sabe-se que os Estados-UnidiJs começárüo pelos treze 
que se lig-.í.rãe em 1 i75 ~elo pacto federal, para a lut.1. 
da. su.a. i_n~ep~nde.o~iu. Em 1787 promulgou-se a. sua. 
.eonst1tmç.:o; e ah1, embora co::n promessa de a.bolição 
futura, m:mte\·e-se ainda. a. e:;cr:widão e o trafico ; ~ste 
foi abolido sómente em l:lOS, 20 :mn:.s deoois, no!e 
bem a. ca.mara, e niio deede logo. • 

Neste meio tempo, os diversos E>tndos ao norte do 
Delaware forão tmta.ndo de toinnr providcoci:LS p'1ra. a 
em:tncipação servil; e ent5.o deu o exemplo em liSO 
a Pcnsylvania, c successivnmcntc o~ outros Estndos em 
1781, 178~, 1i93, li99, 180~, nté 1819; de sorte que 
5Ó em 1820 os Estados do norte 'e acbáriio sem es
cravos. 

Mas qual o systema da legish\·ão'! Emn:~cipa~·ão 
gradual c successh·a, na. ma.ior parte de!Jes; :favores; 
nascimento livre com enc:~.rgo de •en·iço ou liberdade 
para certa idade ; servidores até certa id::de , c >Ó de
pois a emancipação ·d,.finitiva., como f~z Nova-York. 
Em pouco!, emancipaç:o immediata. 

Demais, os Estados do norte não tom:í.rão si:::mlta
neamente ess3s resoluções, como j:í. fiz ver; :for!:o pro
videnciando na occa.siiio que cada. um julgou mai; 
opportuna. 

E o numero dos escravos'! E' questão i:nportantis
sima. Em 1ii5 ha;ia apcna.s 5001000 escra.vos em toia ~
União ; Clua.ntos poderião caber aos Estactos do norte '! 
Em 1790 niio chega.vão em toda. a União os escravos a 
700,000; e em 1808, dnta da a.bolição do trafico, h:win 
apenas 1,000,000 em toda a União, C.'\bendo ao norte 
muito menor numero do qu.e no &ui. 

E foi este um dos motivos l"or que o norte, e:n 
1820, pôde-se ver livre dos e~cravos. Ainda. nssim, 
apenas no fim de 40 annos. Mas, por que meio'! 

O norte foi desde logo remettendo os seus escrn.vos 
pa.ra o sul, e reduzindo-os n dinheiro; :tS emancipa
~ões :l'or:io-se fazendo, e a morte tambem concorreu, 
como elemento nntural poderoso; de sorte que os es
cravos acbavão-se alli tão reduzidos, que em 1850. 
os negros libertos (note :1. camara. qne nos Ee~dos:. 
Unidos negro é gente de cõr), erão a. penas 195,000; no 
sul1 pelo contrario, qne recebia os escra\·os uo norte, 
que mantinha o trafico de facto (commercio illicito), 
onde a.té se mont:í.r:io estabel~imentos, horrorosos, in
dignos, de criação de escravos (bruding-•tal~•); es3e~ 
Estados, q,ue em 1820 (a ca.mara attenda ás datas), 
contavã.o J:l. 1,5tl,OOO escravo~, forã.o progressiva
mente a11o"'111entando em população se"il, como se v.? 
do arrolamento decenns.l respectivo, por modo que, 
em 1860, tinh:lo elles_ 4,000,000 de eõcra,·os ! 
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Oa Estados do Sul não tomário providen~, a 
exna.ueipaçiío a.hi foi violenta, oomo todos sabem; e lii'&
toria contemporn.nea, mu digna. de estudo. 

Não foi $ emancipação a. idéa. ca.pita.l d& guerra.; 
est:r. não tet"c :por fim immediato, nem por causa eili
ciente a. em&nCloaç.ilo ; foi deter~da. por Ulllll. ques
tü.o de oommercio, e eobretudo de preponderancia. po
lítica. entre norte e sul. 

E t:lnto não foi_ a emancip~o o fim d~ gltemt, 
nem a causa. deternunante, que em 18G2 a. JlroclalllllÇio 
expedida por Liacoln atneaça.va. os proprietarios que 
peraistis..-em em continuar na. Confedera.çào do Sul com 
:1. perda dos escravos ; <lra, como diz.i& Liacoln, um 
meio militar, arma. de guerr:q e em 1 de J:I.Deiro <l.e 
1863 expedio elle a $Wl ba:osa procbmação, em 
que fe:r: elfectim aquella pena, libtttando mala de 
3,000,000 de escruos fo~ads.mente, mantendo, porém, 
ainda. parte da propriedade escrava em numero auperior 
a 800,000. E em projecto, que tinha de ser apresentado • 
ao congresro, era proposito m&llter :1 Cl!erava.tura. do sul, 
em reJ}>Cito i propried:l.de, á.a conveniencias nubliCSJI e 
á producçlio, at·; 1900, fim do seculo_ • 

Porém as cous:1s ca.minhárii.o por tal iónna., que :1 
ema.ncipa.ç.ão foi immeJiata.mente, e sem indernnisaçii.o, 
procl:una.da. em 1865. 

Eis o que se passou nos Estados-Unidos, de cuja. bis
toria. podemos colber proveitoss lição-

Quanto ás coloni;,i; inglezns e francezas, de que tem
se falla.do tanto, eu tfu-ci que a Inglaterra tomou me
didas prepa.mtoria.s qU&ndo se aventou . a idéa. da. abo
lição, e ella se resolveu a. leva-la. n effeito. 

Em 1787 npresentou-se o primeiro bill para. abolição do 
trafico; rejeitado oito vezes, e afinal intervindo a política, 
pnssou. em 180i ; isto é, 20 :mnos deJ?Ois sómente e que 
íoi decreta-ia a abolição do trafica, pruneiro plll!so pa.r& 
a d& escrandão. 

A Inglaterra. oontinuou na sua. resolução, e a. mani
festou nos congressos euro~ua e no parlamento. Maa 
:tntea de abolir a. escrn.v1dão na& colonias, tratou de 
informar-se, até que expedia-se o bill Ca.nlngde 1823; 
as instrucções de 1831; nesta data libertou os escravoa 
da corôa; depois promulgou-se o bill de 1833 (Lord Stan
ley), cujo i;y&tema. foi emancipação com ioclemnisação 
e a.prend.i~em por tempo desigwll entre os escra.voa 
das cidades e do ca.mpo; o que deu result:r.d.Õa t:r.ea, '!Ue 
!oi indispenss...-el expedit-se o ultimo biU de 1838, de
cretando a. ema!lcipaçiio inunedia.t&, com indemnisa.ção, 
dispensada a aprendi:zs~em. As culcnia.s ingle:zss tinhão 
i70,390 escravo$, distnbuidos pordiveraaa, e nii.o agglo
m•rados, O resultado foi o qne todos oonbecem. 

l'ort:111to, íoi ainda tun proCetóO!O lento ezn sua. pri
meira. ph~e ; ~iolento nn ultima, por força du cir
cumstaucu~os. 

A FrADça te!ltou em 1i9i a. emancipação completa 
pelu. abolição immediata do trafico e da escrnv1dão. 
'faes for-=><•, porém, as desordene e a desorganisa.ção e 
sua.s consequencias, que ella. foi obrigad.'l. a revoga-la 
por lei oi.e 1802- &!guio-se o que nos diz a historia.. 
0,; projectoa de Pa~"Y e de Tracy, nem o da minoria 
da. comrnissão presic:l.ida. v.elo Duque de Broglie, que 

. considera vão A idéa. da hbertaçio do \"entre, íorão 
:tceito<~. Expedirão-se a.s leis de 18~5 consignando o 
,;y~tema do res~tate fUCcessivo. pelo Estado (~00,000 
francos annualmeate), meios inclirectos, favores; aa 
coloni:I.!S iaquietár-:.o->'e, seguirão-se no..-:u; pro'lridellcias 
que a que~~o exigia.. Libertá.rão-!'C os escravos da. 
coru& em lMG- A :,egund:J. revolu~~o republicana de
terminou em 18i8 a. emancipaçii.o immediata com in
deznnisação. Distribuídos pelaa coloni.aa ha.vu. 2~,560 
«scravos-

Â Suecia pela !!Ua. lei de lSiG eonseguio extinguir a 
e5cravidão nas ~;uu colonia.,, $em inoonveniente, me
dit1.nte o resgate successivo peloEstedo (50,000 fr. an
nuaes)- ENG 531 os escra\"o&. 

A Dinamarca. desde 1755 h& via inan.,<YUrado a aboli
<'ÚO por medida, preparatoriu e lenta!, e foi progre
dindo. Em 1i9-2 abolia otrafioo. E ultimamente expe
J.io a lei de 1847 consignando & emancipação d.<fferida. 
mas •imult~tows (para dahi a 12 anno~) e nascimento 
~h-re d~e logo- .-\. re1.ercu!aiio da re,-olução franceza 
obrigou á emancipação immediata., Tiolenta~ e até por 

inici&tiva do governadO!' po.ra evitar maior mal. 'Edo 
17,000 os eseravoa. 

A Rollll.lld& com~n desde 1794, pelo seu <»digo ne
gro. Foi proseguindo. Mu eó ultimamente com maior 
empenho. Para. a. In dia, a. lei de 1854 comiguou a. eman
cip~ diffet'iá.a. (para. to de Ja.ueiro 'le 1860). 

Para s.s outras, tliff~rida ps.ra 1• de Jlllho de 18õ3, 
com indell11Ü8açio, e ut.seimento livre aem eU.. (lei de 
1862). Erão 150,000 os escravoa. 

A Hespauha receinva. fazê-lo em coneequencia do 
grande u11meto de eseravos e de outras eonsideraçi)u. 
Os escra.voa das l'uas colonias orça Tão por 400,000. Em 
1868, a re\"oluçio libersl de Cadiz detenninou a expe
dição de um decreto. E eõ agora foi promulgada a. lei 
de 23 de Junho de 1870, C(l!leignmào o sy.tem.a seguin
te : nascimento lh-re; patrona.io doa senhores .11té 18 
~nnos de idade; facúlda.de de remir~e; alforri:t por 
.serviços da campanha; llberts.ção .doa maiores de 65 
annos; libert&ção doa do Estado; e :1. doa outros com
mettida. ao goven1o1 dJLDdo conta ás eürte&.Cumpre 
~ar o resultado. 

· Portu~al, que se tem tr:Wdo oomo exemplo Clue ma.ia 
particularmente devemos seguir, nio procedeu como 
uól!l aqui pretendemos fazer. , 

Vê-se elo seu decreto de29 cJt Abril de 1858 que ba maia 
de 22 annos tratava-se de tomar medi <ias, portanto desde 
a~~tes de 1836; e só em 185&expedio-se o primeiro decreto 
determinando o registro ou matricula, favores, re~
te ocx reivindicação d&liberdade, emaneip&Çio immedit.
ta dos escravos do Estado, etc. 

Em 1856 foi que ae coll8ignou em lei o princigio do 
nascimento livre com obriga.çiio de serviço até -1 an
nos fa.cnlta.da. a remi&&iio dos &el"Viços-Em 1858 fixou-se por decreto 20 annos de prazo par& 
a.liberta9io (emancipação differida). -Até que em 1869 
expedil)-se o ·decretode 25 de Fenreiro ~!nlld<> a 
emancipação immediata, sem ma.il! indemnisayão a não 
serem 011 Eemços reservados no decreto de 1858 até 
29 de Abril ~e 1878. Consiguon.-se, é verdade, a me
dida do nal!<limento livre; mas n.11s respectivu colonia.s 
havia. apenas 1iO,OOO escravos. 

Trago tudo isto para mostr8r que ·esSAS znedidaa 
tn1ÚB avanç.ada.a s6 se poder:io tomar quando a. popula9io 
escrava estiver muito reduzida, e llÍlO emqu:I.Dto 1ôr 
em crescido numero, como ainda. ~ acho. entre nós. 
(Apoiados da. oppoMiçüo.) 

Perdôe & camara. ter ab'D.Slldo da sua atteoçã:o com 
;emelhante exposi9io. (Muitos nilo apoiados.) Proae
gui~i, \'Drqu.e o tempo vôa. 

Não direi. o que se tem pusado entre nós deedc 1823 
para. ci; é tudo bem conhecido. 

Em 18"..3 já foi aventada a idéa. da abolição, mu 
lenta e graduál, pela constituinte brazileira, q_ue a con
signou no E eu projecto de ooru;tituição c na le1 de 20 de 
Outubro de 18"...3-

E' esta a. idé.. que desejára ver tambem consi.,orna.da 
na. proposta, e não as medidas Yi.olentas que ne1la se 
contêm. 

E cabe aqui diur, q_ua.nto á gloria, · que nós não po
demos, n5o devemos \lr&·la áq_uella a~semblés., a. quem 
se tem feito tanta iajru;tiçs.; fo1 ella quem teve no Bra
zil a iniciativa. da. idb abolicionista , a qual foi depois 
b.?:endo o seu eaminho, até que ultmamente foi met
tida. na tela da discUS5ão e afinal enterre irada. nest& ea.
mara. A verdadeira gloria. pertence áqnella a.ssembléa, 
a gloria da iniciativa da idéa; :1 gloria da execução ca
berá. áquelle que tiver a felicidade de fazer a reforma 
em termos h&beis. 

Senhores, tem-se fallado muito contra. a propags!lda 
abolicionista, e nsa-se da exp~5o propaganda., pt'O
pag~tndiKta., com certo desprezo, como nos Ettados
Unidos 8e cha.mavão ntgrophíloa os em:U!cipadorea, os 
que erão ~m f:!.,.-ot d& liberdade, os abolicionir;tas. 

Senhorea, a idéa. abolicionist& é a maia generosa, a. 
ms.is nobre, a ma.iselevadade que este eecnlo jã'llla.is 
r.e poderá. gloriar na hü.toria (Apo,-ados.) 

Não de modo a que esta glori:i repouse aobre um 
pedestal ou mouumento de craneos ; mas ~;im aobre o 
Terdadeiro progres10 d& aociedade, sobre o '\·etd•deiro 
desenvoh-imento da ch-ilisaçii.o do pai:~:_ Esta. deve eer 
a unica e '\"erd.&deira gloria a a5pinr, !1. glori:l que re-
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ault& dos progressos ~ e não a gloria. dos con- . 
ttuiatadores, dos exterminadores. N""ao &e deve tratar de 
e:dÍI!~ o escravo ; deve-se tratar de extinguir a es
craVldão. 

Serão propagandistas, no. sentido iromco, injurioso, 
a.quelles qv.e de m:í. :fé estiverem q_uanto a. esta. idé& ; o 
que não poilSO comprehender. Mas aquelles q_ue estão de 
boa :fé, como todos n6s1 Dão podem ser taxados e inju-
ria.dos por aemelh:mte fôrma. · 

Seria. preciso desconhecer q_ue ha a.hi, Dão só a idéa. 
philosopliica., mas ainda o principio religioso, o da 
iltU&ldade e fraternidade dos homens , prêgado por 
Chmto, aquelle que pela boca de S. Paulo disse : 
• Non ui • .,,.. 11tque Uber, t1oa omfiU unum estis in 
Chrieto Juu. »(Muito bem.) 

E' neste sentido que me honro de eer abolicionista, 
de rer mesmo propagandista ; mas tenho dito, e repito 
um sem numero de vezes, não quero sacrifiear'o gran
dioso, o elevado1 o nobre desta idéa, o ~eneroso, o 
santo della, eacnfiear tudo isto, adoptanuo medidas 
inconvenientes, exn.geradas, que possão dar um reaul
tado de~astros11. Tal é a minha convicção. 

(Ha um aparte.) 

Nilo 1a.llo agora em relação á. proposta; fallo em 
these, de quaesquer medidas, por exemplo, da. eman
c:Ip~o immediata ou semelhante. Eis-nos, senhores, 
cliegados a um do• pOntos mais impo::tantes1 a. que!tão 
doa meioa. '" 

Tratei a. principio da opportunidGde em geral ; sg.ra 
passarei a. tratar aos meiO& e da sua reapectivn oppor
lunidade; perque nio devemos ol.hsr sómente para. a 
oppo!'tllnidade da solução em these ; não é intllifereute 
a :tpplicaçã.o de uma medida, nesta. ou naquella oeeasião. 
Assim, por exemplo, 'YOU estabelecer em theae q_ue Dão 
podemos resolver esta questão por nenhum pnncipio 
absoluto; digo qne o não podemos, porque, qualquer 
que seja. o principio qne se adopte, elle traz em si 
mesmo ~vissimoa inconvenientes. 

Principio absoluto: a ucravidito é injusta, philoso
pb.ieamente fa.lla.ndo; então emancipemos já. oa escra
vos, e obriguemos os senhores a pag:u--lbes os serviços 
que elles lliea tem prestado. E' uma. solnçiio que não se 
póde admittir, é um absurdo. 

Tenho dito que por nenhum principio absoluto se 
póde resolver a questão, embora. em relaçiio a. seme
lbantes princípios creia que estamos todos de accordo. 
Ninguem m'o contestará.. Nem ea quero colloear a. dis
cussão neste terreno, por ser impropria no corpo legis
lativo, e ter além dtsto gmnssimos inconvenientes. 
Eu n nrredo completamente; :mas? digo, aceitos tlles 
principias como ineoncussos e domtnantei na questão, 
resta.aómente regular o modo pratico de dar-lhes appli
eação conveniente e cautelosa.. Eis-aqui um dos pon
tos de minha divergencia. 

Se qnizessemos decidir pelos principies absolutos, a 
solução ~eria. a que já. disse, a emancipação immcd.iata, 
porque isto é que seria fazer justiça absoluta. 

Digo mais que não podemos resolver a. questão por ou
tros principias absoluto!', con:o sio aqu~lles qu~ se consa
!!riio na. proposta; "\"erbl gratia, o nascunento ln-re, per
que de"\"emos olhar tambem á injustiça. relativa. E' um 
dos motivos, além de r:W;es ponderosu que logo e"':
porei, por que divi-rjo da propost:L. Eete principio abso
luto, do nascimento livre, assim applicado, dari!l em 
:result'.11lo grave inju~tic;a. relativa.; ora, os nobres cal
legas sabem que =is :facilmente o escravo supporta a 
injustiça. absoluta em que vive, do qne :t. injustiça re
lativa. em que fosse colloeado, por esta. ou por outra 
solução. A injtllltiça relativa é sempre m:lis odiosa. e 
odiada. 

Ainda. accres~to : nem podemos resol ,e r esta ques
tão mesmo pela principio rigoroso de nosso direito po
sitivo. ( -!poiado1.) Y. Ex., Sr. presidente do conselho, 
de~e facilmente comprehender :~.onde ·vou ter; quero 
me referir :í. execução rigorosa da lei de 7 de ~ovem
bro de 1831. 

O S&. Sou .. RErs :-Apoiado. 

O S&. PERDIGÃo :ltút.KEt&o :- E não iligo i~to sem 
motivo; no Abolicion:sta. da Ba.hüt :~venta-se a que:~ tão, 

TOMO UI 

no mea entender, de um moclo-muiti&simo inconve
nieàte e perigoso. 

O _Sa. Souu REIS :-Apoiado. 
O Sa. PnDIGlo lfAIJUmlo :-Quem não sabe em que 

condi~ estão de perfeita confusão todos os escravos 
das d1 versas dataa ~ Não reria est& solução provocar 
eonfia~ação geral, e quem sabe se pretençúes do es
triUlgeuo' ..• Paro aqui. (IC"ito bem.) 

Quanto Mll meio•, va.mos por partes. 
lia tres soluções para esta questão: 1 •, emanciptv,.ão 

immeliia.ta, geral e prompta. Creio que sobre esta, 
t.llitur ql.l.e3tio, porque estamos todos de a.ccord.o 
em não aceita-la na. a.ctualida.de; 2•, ema.rn;ipa.çlJ.o ditfe
f"Hla, isto é, p&ra uma certa época porém simultanea. 
Creio ser esta um<t idéa a que infeii%mente tenho visto 
em algumas dessas repte~ellto.ções de fazendeiros 
pre!\ta.r-se adhe!iio; mas, no meu entender, eases :fazen
deiros não medem o alcance de semelhante prondencia. 
(.Apoiados ) A emancipação differida, ou a prazo, eqni
..,.a.le á emancipação unmediata. (Apo~.) Assim o 
tem sido em toda.s as colonias onde se tentou este sys
tem:J.. Nunca o escravo esperou o prazo que se marcou 
(a.poiados), sal'\"o se o prazo fõr tão curto, de 6 mezes 
ou 1 anno, que elle possa resignar-114 a esperar. Sabe-8e 
quanto é sofrego pela &ua. liberdade. 

Senhores, é preciso tomar o escravo como elle ·é: 
bruto, estupido, sem educsção, fana.tico, acreditando 
em di"'indades mysteriosas, em feitichismo. O es
cra.vo nüo pensaria. que era. livre daqui a 5, a. 8 ou 10 
a.nnos ; no contrário, elle diria: « .A. lei dispõe que eu 
seja. livre ds.qui a 5 ou 10 ann->s ; poif bem1 eu o serei 
·desde já." 

Demais, eu li que em uma reunião, '\"erifieada em 
Porto-Alegre, no Rio-Grande do Sul, por convite do 
nobre deputado ex-presidente daquelli província, o 
Sr. Dr. Sil\"eira Martins, presente á. mesma, disse:_:.os 
conservadores não podem fazer esta reforma, a. idéa não 
é sua, é do partido liberal; e se os conservadores a. 
iUerem como 10, nós pediremos como 100; se marearem 
um prazo de 10 annos, nós pediremos que reja. desde j:í..
Eis a. aspiração do partido liberal, que vai sempre na 
va.ngDl!ora.ã. E', por outro lado, o progresso nattiral da 
idéa abolicionista. A propaganda (tomem como quize
rem) não se julgará. satisfeita, não entenderá. ha"Ver 
cumprido a sua missii.o, que ella. reputa até divina, 
emquanto não for effectivamente extineta a. escravidão. 
Nem h~ ahi q.ue censurar. 

A extincção da escravidão é idéa. do secnlo já ven
cida.. E não é debalde que missões religiosas se tem 
mandado até D.O interior da A.:frica., em execução e de
fesa. As mis~!íes de propaganda {ide tem cooperado 'PO
derosamente para. a civilisação daquelle iDfeli:!: conti
nente. 

Excluindo, porta11to, estes dons systemas , devemos 
tambem repellir qualquer outro que a.dmittisse medidas 
adiantadas, directas, exageradas , violentae, um 
concurso de t&ntas providencias, que dessem ou }1U
deasem dar em resultado os mesmos, se não maiores 
males. -

Eis o que receio dessa. accumul&çio de providencio.s, 
qua.es as que se contém na. proposta. Vamos mais dev.a
gar, $nhores; para che~ depressa. é preciso ir lenta-
mente, futina lente. • 

Não podemos, portanto, na. actualidade (é do que co
gito) admittir senão e terceiro &ystema., emancipação 
successit:a ou gradua.l ; ~ystema 9.ue se presta a. tantas 
soluções, qu~ntas po~ ser as diversas çombinaçiies, 
se::undo os di...-ersos elementos. 

E' preciso :t.ttender ás cireumstancia.s financeiras, 
economicas e políticas do paiz, da lavoura, do co:mmer
cio, ch industri&. da seguranç.a., como já. fiz notar a. 
principio; é preciso attender á distribuição da popili
çZ'LO livre e sernl ; ter em linha de conta. todos estes 
e outros elemeutoi estatísticos, de modo que, pareceli
do innoceute uma medid:l. para. certa. loeal.idail.e, nio 
"V:Í. prc.duzir mal, ou podendo produzir, se não vi 
todavia. esteuder a outras loealidades e aggran.-lo. 

Aquillo que, por exemplo, se poderia. fazer em rela
ção ao .A.rn.azonas, . que tem apenas 581 escravoa, ao 
Çeari, que tem 30,000, e cuja. priucipa.l industria qua.si 
::lão depende delles, é e'l"idente que não se póde fazer em 
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~ao Rio.deJaaeiro, qu temlOO,OOO, á Bahi~fc:t.Ue 
tem 260,000, a Pernambuco, quetem20&,000, a;Mma, 
q_ue tem 300,000, a S. Pa.~.e q~ ainda necea
sltão sem co.nteataçiio, e-.assim por .düuúe. (Apoiados.) 

E' preciso taJ;ubem.~der ás condiQQ.es.em qa.e ae 
aehio os ·escnvJ)II, em que proporção concorrem para 
a prod.ucção, afim Qe que as medidas a..~ não vio 
estancar as fontes de producçiio, retirando do tra.balho 
os instrumentos delle de modo incQnv.eni.ente ou em 
occa.sii.o inopportuna. 

E• preciso o1har para. as- conwções de moralidade dos 
estllbelecimelltos;. ~er a proporção em que e5tio as mu
lheres-escrans pala oa. escn.vos, o seu es:;ado, etc. 

E' preciso ver ta.mbem como está. distribuida. a po
puh.çao 21ervil em cert&. zona. do Imperio, de modo qne, 
se houyer levante, iusw:reiçii:o ou tenta.ti va de!lea em 
algum )_)Onto, na.o seja. tão f3cil propagar-se por mnitas 
provincl&S reunidas ; a. Bahia; J>Qr e...._cm~o, .que tem 
um ~de numero de ell0%8.vos. não está. livre do pe
rigo. Os nobres deputados acreditem que o mal do Sol 
hà de repercutir em suas provincias; elle ha. de ser 
eo11tagioso, lavrará. como o incendio em campo seceo. 

:E' preciso ~lhar ta.mbem aos nos~os costumes; não ha 
paiz no mundo em que os escra.,·os sejão tão bem tra
tados como no Brrzil; a. nossa indole é extremamente 
ilo.cil, bemíazeja, hum3.ll& e caritativa; não se tr.l.tiio os 
escr:tvos como em outro tempo, e como se trata. vão em 
outros paizes, apenas como Instrumentos de trab:t1ho, 
imtrumentum-4locale, segundo se denvmina.'\'3. em Roma, 
onde assim os elaesifica.vão, sendo os anima.e& imtrumen
lum semi-vocale e os outros instn.mmtum nwtum. 
(Apoiados.) Entre nós não se trata. assim. Ninguem 
ignora as attenções que se lhes prestão, e ás cri.:l.nças 
escraYas. 

E' preciso attender tambem ao progresso da. nossa ju
ris~rudencia, do nosso direito. 

Sa.o questões essas que ~ventei e. desenvoh·i naquellc 
:meu lino, com o qual creio ter prestado um pequeno 
~J'Vi~o ao meu paiz. 

Y o:&ES :-Mnito import:Lntc. 
·o Sll-. PEnntG'io :!>hx.uEJao:- Outr() pot~to é preciso 

ter em vista, já. notei a. principiô, o estado da opinião 
em rela?o :~. este MSumpto. 

O Sa. CA.i>A.'O!lL\.:-A:poiado, .; uma reforma. de con
sequencias incs.lculaveis. 

O Sn. PERDIGÃO :1\:Lu.UEmo: -Qual é o estado da 
opinião 't Em 1863 en li a._quelle meu discuno, de que 
aqui se tem feito menção, no Instituto dos Ad\·o:,ra
dos ; foi publicado no Correio Mercantil, e produzio 
certo estremecimento, mas não foi mal recebido. Q 
Mercantil deu-lhe apoio, outros jorua.es disserão a. medo 
pala\'l'a& de animação, mas CQm reserva sobre a. idé&. 

Ainda em 1864.no sen&do declarava. o Sr. presi
dente do conselho, Zn.carias, que· não se trn.ta.va. da 
emancipaçiío. 

Só em 1866 é que o governo, pela primeira vez, 
pronunciou-ae quanto á 1déa; em 1867 aventou-a. na. 
falla. do tbrono, e em 1868 repetio-a. Suspendeu esta 
ma.nifests.çii.o official em 1869 e 1870 para se reproduzir 
agora. 

Neste meio tempo :ficou a idéa estacionaria 't Certo 
que não; e tanto, que o facto ahi o está. provando :i. 
evidencia. ; a. opinião foi :marchando, fazendo seu ca
minho natural e ~ua\"emente (apoiados); associações 
de· libertação nas provincias e na c6rte ; lojaa maçoni
cas, irmandalles, ordens religiosa,, S. Bento, ~t7'bi 
gratia, libertando os filhO& das esera.'-a.s de certa época 
em diante, e agora ultimamente os maiores de 50 :m
nos : e- assim outros coneorrem com o eeu o bolo; todos 
potfião nUS~~. cruzada huma.nitaria e civilisadora. 

A.'s provinciu' pelas 5Uas assembléa.s legislati\'as têm 
nos _l;eUS orçamentos decrets.do q_ua.ntias par:~. altorrias. 
Os._particuhres excedem a. m:us exigente preten<(ão, 
a.rrastra.dos por e884 torrente. 

Senhores, as libert&9ões vão-se auccedendo como os 
peql,ll!!los rios a formarem um grande rio (apoiadas); por 
:&.etoa entre vi\'os e de nltima. vontade, com clausula 
o ri sem ella., gratuitàmente ou a titulo oneroso, de todas 
as itades, sexo e condição, e até a geração futura das 
eecrava.!l. Concorrem de modo notavel em sub5cripc;ues 

para 5o ~ "B 'DObre rfinr. 'Liberta-se até -ultim.a.~ 
mente em IIIUMt a.oa 20, 3_!!, · ~ e .100, por aeto de ul
tima vontad<l sollretudo ! 1!;, não satisfeitos, aão-lhes 
educação, casão-nos, e. estabelecem-nos. Por fim dei
:xão-lheslegados, ás veze:s -.a.:=osos, e illstitttem 11eus 'her
deiros. (Apoiados.) 

De· sorte que o progresso da lib~, da alforria, 
é exaeta.mente um dos elementos m&is poderosos com 
que devemos contar; <!_Ue não devemos d~preza.r, ao 
inTClllO animar ; e mmto menos contrariar. (Apoia
doa.) 

Desde que se pre'benderem providencias que possão 
de algum modo affectar este progresso, por meios arti
ficia.es e pre;udicia.es, devemos~\-ita-lo deixaudo-aidêa 
seguir seu caminho. 

Entendo que não devemos b.zer nesta questão senão 
auxiliar o movimento espontaneo d.&-emaueipação (apoia
dos); essas medidas de nascimento livre, resgate forçado 
absoluto, alforrias forçadas sem·Cliterio, e 6emclha.ntes, 
são perigosas, incc.nv~ui;mtes, vão faur grande mal á. 
idéa., graude mal ao ;paiz. 

Ha um facto ~tico, curioso, que vou apresentar 
á camara, a quem peço que tome na devida conside-
1"49io. . 

Tende ou niío a escravatura a. extinguir-se natural
mente em um certo periodo ~ 

Eis a. questiio. 
Pela estatística levantada no a.nno psssildo, em rela

çãe a. esta. cô\·te, onde as condições são mais favoraveis 
á escravidão, vê-se que no decennio a.té 1870 tiuhão 
m<mido mais de 2!>,000 escrav~s ; uasoêrão pouco mais 
de 14;000, libert:irão-se mais de 13,000 ; de sorte que 
feita. a. compensação entre o nascimento de um lado, 
os obitos. e alforria.s de outro, tefemos em favor da 
extincção da escraYidão 4~2 %- · 

Se elevarmos esta. proporção a 5 96, conforme nm 
calculo feito, e que li em um artigo Reunka da semana, 
que se publica aos domingos, e que é um trabalho 
digno de ler-se (Apoiadoa)... • 

O Sn. JANSVi DO PAco: -E' do Sr. Cbristia.no 
Ottoni. • 

O Sn. Cm:z MAcllAJlo : - E' ma.,"'llifico. 

O Sn. PEnDrGlo !ILu.nEmo: - ... temlils esta. base de 
5 % em favor da extincy:io natural da escravidão. O 
calculo alli feito parte d(l. estatio~ica de 1850 pela qual 
se estimava existirem no Imperio 2,500,000 escravos; 
e por um processo que escuso reproduzir, porque o 
tempo urge, m(l.s que alli se põde >er, o resultado é o 
mesmo. 

Or:t, se assim ma.rch(l. a. questão a i:a>or da. extinc
ção, pelo exc~o sobre os nascimentoa1 proveniente 
da. somma dos obitos e alforri:ls, é evidente que sem 
outro processo, em 20 rmnos talvez a escr3.vaturJ. estaria. 
extincta. 

Mas supponhamos que este calculo possa falhar, e 
que se deseje encurtar o mais possivel o prazo; eu tão 
aproveitemos esses elementos que por si mesmo C(l.mi
nhii.o, e limitemo-nos a elevar o elemento ou verba 
alforria. 

Tal ê o processo a Sllguir. A morte por seu lado fa.
zendo o seu officio, ::.s alforrias irã() por seu la.do em 
augmento concorrendo para que o prazo se abrevie. 

Para que, portanto, deixarmos este proces!!O t:;o sim
ples1 que ze podia adoptar, ajudado de outras medidas, 
porem moderadas todas~ Em tempo opportuoo terei 
occasião de apresentar emeadas, ou antes um projecto 
sub~titutivo. Para que aceitar idéas t:;o ava.nça.tl.::u;, que 
podem pôr em perigo e retarda.r o que temo.; em vista, 
ou causar grande mal ao paiz, quando :1ós l~e que
remos b.zer o bem'! 

Senhores, eu já te:J.ho dito alguma cousa a. respeito 
do nascimento livre, i<i~a íu:t:l.ame:1tal do projecto. 
Creio que tenho dado bem a e:1~ender a.s ra.z\íes por que 
me repugna sa.nceiona·la. com o meu ,·oto actualmente, 
apezar de ser idéa que est:i. em um dos projectos y_ue 
aqai offereci no anno passado, e aventei no meu dls
cu~o de 1863, e na obra qne posteriormente publiquei; 
idé:t que não abandonei, m:~.s, ao co:tttario, ma.ntenh~, 
agua.rda.ndo a sua opportuni.d:tde. 

Uma das raziies que me le\·o~ r, isto 0: :1 que deu um 
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<li.sti=to .con.aelheiro de eata.io, o Sr~ Yi&oond.c .de [ 
Ab:leté, ÇlJjOJ:zcer · J?I!ÇO -a.os l!ct..~es· .de~ ~e · 
tenbão.a. bo de·l.ek 

O Sr. Visconde de Abaeté expoz prudentemeut..que I 
preferia. 38 medid3 maia.:facei&.áa.xna.ls. diffia:.eü,. illto é, 
que vamos do conheciào e .do qu ~:mai&- &impl.es•pa;a 
aquillo ~ é mal& difli.cil e aizi4a. Dão. ,é ~- E' 
o proee$ao natlual, no deacnvol:vimen~·da. hum&~~i.dade. 

A 1~ do ..uaECimento liwe, tem-se le'\:a.nt&do a 
resilltencta, a. reacção patente, até certo ponto fu!ldada, 
em vista. de poDde:oõOa ·moti:vos~ produzidos. em todas as 
xepresent:l.çilel1 na. dàcuslóào pel.&. impren&o:~. e ji.nestA 
casa. E' idéa. ,grandiosa., bell:i, jmta.,. .Jilll& que enc:ID
tra a.inkopposiCjlào, rclncta.neia. tm ser aeelt&. por !orça. 
da lei. Está. em elabon~ção na. opinião. 
Pe~o ao =bre pxesidente do conselho C!:ue tome. em 

muita. consici.era.çií.o esse estado da. opiniao quanto a 
essa. e outras idé:ls ; não queira lelVar de vencida esta 
questão contra a. opiui.ão.~;<~zoa:vel.daquclles que hão. .de 
:ser os &eus executores. 

Entendo qne não podemos, nem devemos,. llllst& 
questão soóretudo, impõr com um "IIOto as.noll8a8 opi
niões individuae&. Devemos. ver eaid,&dosa.mente u es-
88.5 !déas são acei.ta.s (apoiados), se e&tão na ~. 
princip:1lmenta. d3quelles qn.e lxim de executa.-l.P. Em 
Zelaç;.\o a.o uaacime!UJO livue, quer &e queira q_uei; não, 
08 executores.-. 

U lll Sa.. DzPilT ADO di tllll aparte. 
O Sa. PE11.ntc1.o l.hLBEmo :-Estou fallnndo confor

me a. minha · conscienci:l. Os executores téxn de bt:i' os 
jlenhorc&. 

Pergunt~a: . póde a. lei impôr a caridade e humanidade 
ind.ispeu&a.veiJs na criaç.'io e eciue:1çiio dcsres innoeentes't 
Se me poderem provar que a lei póde impôr, então 
dou-me por vencido. Se me pnderem:·provar q~eata. 
idé& c!>tá. na. opinião, dou-lhe o m.e.u voto., Para mim 
não esta, desde q_uc v~jo essa. repugna.ncia,. essa reais
tenda de que falle1, e que ha. de ser s maior difficulda.de 
na execução; embora intervenha· a autoridltde , ella niio 
póde impôr a. caridade e a. huma.nid:lde. 

Se se quer esta.neaz ·:L fonte, então h& outros meios, 
que indicarei em tempo opportuno, menos violentos, 
que reputo m:lill efficazet<, e. pelos quaes poderemos 
obter melhor resultado. Espero falla.r segunda vez, e 
então ter.ei occa~;iiio de tratar. mais detidamente do dis
posto no art. 1 o da proposta, em cuja. discussão espe
eial e analyse não tive ainda tempo de entrar, pois 
que fÓ tenho exposto muito em . geral e a-pressada
mente as minhas idéas. 

O SR. PaESIDENTE: -Devo prevenir ao nobre .depu
tado que está. concluído o tempo. 

O SR.. PERDIGÃO ~Lu.BEIRO :-Se T. Ex. me dá. licen
~1, cu concluo já., accrescentando ligeiramente algumas 
o~ervações. 

O &er'<liÇO (orç{l.r14, embora temporario, é idéa consig
nada. na propo&ta. 

O SR. PaESIDESTE DO Co:sstLno dá. um aparta. 
O Sa. PEnDtcÃo !I[M.JJEII\O:-Perdôe-me 'V. Ex.; 

'\'OU dentro em pouco aprellent:lr wn-argum~nto que. 
fic:t. todavia. re>crvado para mllior desen~vimento, 
bem como outros. 

Não entro agora na questiio da ingmuidade ; é uma 
questão politica de ::;rande alcance ( a7loiados) ; questão 
que h:~- de ser origem de grandes e· eérias eontes~ües 
e difficuldades para o nosso futuro ; talvez seja. preciso 
para rcsolv.ê-la., ~do opiniües qo.e constão de pare· 
ceres do conselho d'estado, alterar a constituii'Jto ; ora, 
eu não desejo que e c lhe toque; sendo que isto se póde 
evitar;. recorrendo a. outr:l. solu~ão, a outros meios. 

(Ha·.,arioa nparcu.) 
E!itou tratando desta questão, com as minhas convic

~;;e,, de boa fé; posso errar ; errar é da -humanidade ; 
eu não me dou por infallivel ; expDnho apenas n.s du-vi
das- que tenho. 

O que desejo é que fa~os :~. rerorma. por maneira 
,_ue a lei uiio vá. encontrar na. e•ecuçii.o a. má vontade. 
Eis o que eu temo. Eis um a.rgumento valioao, que me 
leva a votar mesmo contra o nascimento livre ; porque, 
em vbm das m:uüfcst:lçiies, a. lei que consagrar eete 

princ!ipio ha de encoutn.r. · & -r~ euus.ll8.tm!&es 
resul.tl.d~ ; , oa pelo. .lMDOI1 a. i~ça doa~, 
opauca eaao, .o .end.ono, .e d'a$,a .ao~ lis.s 
cnauças! (Apoi.W.,) 

Prefiro o que fez Constantino,. o tp.Dde imoeracior, o 
convertido ao christianismo, o protector cfa. igreja, 

· aquelle mesmo .q_ue lhe ~o- a pu, fazelldo ·cessar 
-as ~ · Erl; detemünaçio do direito roll18!lo1 
~m a.d~cla=çio · de aer fll&f4i(tatiaimi jurit, qone o· pu 
nao podia vender o filho. No entreta.t~~ .. a ~epo1rc 
ab1u:uiomwa os fi:lhl:ls, ' e; a mortau~ -das eri&llça.& 
era extraordiàa.ri:t. Que ··fa o·impend'Ol''! En.te'M.eu 
ponoentura. q~ a. ~littião, que :'&4ab&va de· a.braça.r, 
lhe aconselhava. que. dleixSI!~e morrer -os innocentes 'f 
Pelo contrario, ealvem-Pe OIJ innoeeutes ~m a ·~!pe
mnça. da libenhde, ainda. qne 08 pais os ..adão.· Eis 
& idé& capital de ·uma. de sbU l~ie. :Con'Oedeu•aosll!"i• 
a11tocisaçiio para. verlderem· os · filhos recem-nase1dos 
( sa.nguinolentos') , não como escravos propriame-nte, 
mas com o direito de ·TeBga.tarem a:to«o o ·tempo: a sua 
liberdade por ai, por· ~eUS pa.is, ou : par alguem. 

Prefiro, semelhanteme11te, esta. solil~ a deixar mor
rer por abandono, por máo trato, P.O" desprezo. Antes a. 
es~idào com esperança da. liberdade, do que a 
morte. 

Seria umn. verdadeira hecatombe de innocentes ! •.. 
'Voms:- Mu.to bem; muito bem. 
O Su.. P~:nDIGÃO MALBEJllO: - •••• a.pezar de que-não 

considero nenhum brnzileiro Rerodcs ; receio comtudo 
que a rn:l. vontade, oll uma: simples resisteucia. p:~SSiva, 
dê este resultado. 

Nem obsta.. que se faça a. promessa de titulos de nn
da de 600$. Hei de tratar disto em occasião mais ~ppor
tli!la; hei de mostrar que ou. ha d'e ser ülusoria., ou ha. 
de ser em extremo onerosa par& os cofres publicos, para 
o nosso futuro,. e sobretudo psn. o nosso 'futu1·o :fiúan-
ceiro e econamico. . 

Qua.nto á se"'idão creada pela'·propollta: o na&e.I
mento livre é da. data. da lei. A mulher que nascer um 
di:t nnte.s da ·lei é, portanto, escrava. Est:l." mulher aos 
Ua.nno~ ·p6de ter fillios, e a.ind:1. até aos- qO, ~elo menos. 
E' verdnde ~ne siío livres. mas com a ~, rigaçE:o·de 
servire.-n até ~ t annos. Tenios, p,ois, _que tru. estad-o ·de 
servidü.o h:~. de petllta.necer no Imperto dlll'&nte 60· an
nos, pelo menos, alim do. d:lb. d:1 lei. 

Sed. conveniente que p:t.Sfemos do regimen franco 
da escravidão pam um Tcgimen de quasi-eecravidlio 
por espa~o de 60 annos mais~ 

O Sa. Pn.ESIOENTE oo Co:-.SELHo•dá um aparte. 
O Sa. PERDIGÃo MALHEmo : - O que eu def.ejo ~que 

passemos da escravidão para a liberdade. Eis o que 
quero, mas pelos ~eios que hei de ter occasiiül de 
offerecer; o Sr. prestdente do conselho ba de conven
cer-se de que a. servidão •... 

O Sn. Pn.EStDf::O.'TE oo CoxsEr.no : - Eutão porque os 
não apreseDt:l. 't 

o Sa. PsntHGÃO M.o.UIEmo:-Ilei ue apreeenta-los em 
tempo . Ab3.lldono, portanto, a. idéa da !crvidão, porque 
tenho u<illa. descoberto muitos inconvenientes, que hei 
d«t ter ocoasião de expôr. O syetems, que ora-prefiro, 
é uma. combinação, pela. qn:tl, a.ntee de 20 a.nnos pro
va-velmente, se nii.o coxn certeza, ter-lle•ha. suavemente 
extin~tUido a escravidão no Brazil, sem.que todavia. b1oja 
servidão que não· é !en:.ío s. mesma. escravidiie diefar
ç;t~, cU:bom tempornria, eem o rieco d4 hecatombe dos 
i:nnoccntes, sem onerar os cofres• publie~com d8SJ>ezas 
indefinidas, sem gravar o nosso· futuro, ~em. caautthar 
pelo deteOnhecido e para ;> deseon~~do ; ~fi:m, e-em 
o perigo da. pve questiio dos diretto& polttlcas <k-
quel!cs servos. . _ _ . 

Senhore!!, com .er llOcial e&ta·questao, . ella·nao de1xa. 
de · ser política.. 

Ul'f 5-a. ~AliO dá um ararte. 
O S11.. Pta.DIGÃo MAt.nEmo : -:\tas n5.o é política. no 

Pentido· vulgar, oornmum· e mesquinho. (.Apoi~os.) ~· 
política nu &entido nobre e ele\-ado, no· ~tido «e 
Bcieueia' altA e .diflicil de governo. (A~iad<M.) E' tam
bem, de.<:erte modo, quettão de partido ; porque o r-ar-



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:06 - Página 14 de 19 

124 SESSAO &'\1 12 DE JULHO DE 1871. 

tido sob eujo domiiiio esta. reforma se :fizer não póde l 
deixar lie lhe imprimir o seu typo; nio póde imprünir-
lhe o typo de· um part!do adverso, nem acooerta-la 
com uma bandeira. que não !leja. a sua.. (.Apoiados.) 1 

(Ha. rori~ apartes.) I 
Sou coJ.UerVador; ninguem tem o direito de pô:-lo 

em duvida, e nem jámaia alguem o fez ; desde que tive ~~ 
mo da razão sou conservador; nunca tive outro par-
'ido. (ApoiGdoa.)· 

Permitta-me, Sr. presidente, que eu diga mais al
~ pala.V1'88, e vou concluir. 

Estou cansado, e tenho por demais abueado d3 be
nevolencia da camar:1. (N/Jo apoiados.) 

Á sociea.de, l!ellhotta, nii.o se póde transformar de 
um jacto. Á transformação natnril da sociedade é re- 1 

scltado de um proceaso lento e laborioso; a historia o ~· 
prova; e, quando se quer preeipita.-la, &urge a revo- I 
luçio. 

Ahi temos a revolução franceza. de 1789, de 1848, e 
a acblal. O eJ:.emplo encontramos n:~. histeria antiga e 
na mcderna, em todos os paU:es; é s. bi5tori.3 do mundo; 
a força da logica inexora.vel dos :factos. 

Isto servirá. de ttspo&ta á. observação que fez o no
bre deputttdo pela Bahia, de que o projecto era :1 ulti
ma pala!lr4 nesta questão. Não p6de1 ne:rn deve ser. 
(Apoiados.) 

O Sa. l'EREIIIA DA SJL'VA. : -E' a prim~ir:t p:tl:l.vra, 
Vif'.iO 3S ultimas. 

O Sa. PERDIGÃo MA.LBEiao : - Em rarcceres do 
conselho de estado se diz que esta questão não póde 
ser resolvida por um ~;ó partido nent !'or um só mi
nisterio. 

Porventura a abolição .to trafico foi obra. de um só 
mini&terio, de Ul1l só partido'l Nem mesmo na ultima 
phase. O partido co:nservador promulgou a lei de 1850; 
mas, de:poís, outras lei& forüo expedidas. J:l. anterior
mente tluha-se promulgado a lei de 1831, além de 
outros aetos, mesmo intern!lcionaes. 

Em nenhum paiz do mundo iato se fez . Como se po• 
deria. fazer entre nós 'l (Apoiados.) Para ser a ultima 
p&lavra, &eria preciso que se adoptaslle a medida que 
apontei, i&to é, a. tm4neipo.çüo immedinta, fl'I'Ompta. e em 
ma&a4. (.Apoiado~.) Esta, sim, ser-.l a ultima palavra ; 
mas qunndo as CU'Cumstancias do paiz A comportem ; 
na actUalidade, não. (ApoiadO#.) Hoje faça-se alguma 
cousa. ; quando u circumstanci:us permittirem, faça-se 
mais, v. g., o no.~cimtniD liw~, como se pnticon 
em Portugal. Deste modo, ji vem os meus collegaa que 
eu me acõo perfeitamente cohercnte com :u minhu 
idéas expostas nos mens trabalhos e projectoa ; faço de
pender da opportunidade :1. sua adop~ão, 11. sua appli
ca~. 

1::' minha pr<>londa convicção IJUe niío se póde, ao 
aceno de um só homem, de um gabioote, de um partido, 
reformar a nosss. socied:lde. (Apoiador.) 

Tambem estou pr~:funàamente convenciilo de que já 
não nos podemos oppôr á. realiza?o da idéa. ; ell:~. =
clm rapidamente por si ; é irresutive! ; e, q::eirão ou 
niio queirão, não podemos J'n!&eindir de dirigi-la para 
uma conveniente eolu'(ão. (Apoia.dos.) 

Não se póde, po~m, não se deve apres$ar inconBide
radamente a solução de tão grave que,~o; deve-se 
aaminhar com toda a prudencia. Ante.t prodtncia. d. meia 
io 9ue prteipitaçU.o, diSse-se no conselho de estado. A pre
CiJ~!tação não tem remedio, nuo tem correctivo. 

Eia outro iueonveniente do nascimento livre, se fôr 
decretado extemporanea.mente. O nascimento livre é uma. 
idéa perpetua; consignada em lei, não ee pôde voltar 
atrás: é irrevoga.vcl; ha d~ produzir todoa 01 bens ou 
todos os males que dabi po~ pl"'vir .em remedio; 
ha de eeS'Üf seu ÇllnO e destino fatal. 

Entretanto que as medidas indireetas ou Mmellantes 
podem ser mooi6cadas, alteradas por leis posteriores. 
NãG ee deixe a eaxnara enlevar por idéas ou &entimen
tos de mal entendich. philantrop111. e philosophia.. 

O Sa.. Pu:smE~: - Lembro ao illu.ttre deputado 
que está eegotade o tempo. 

O Sa. Pn»rc;ã.o ::'lf.ttm:lllo:-Eu concluo- Pelo que 
teuh• ezpotto, já ee vê que impngno a proposta, mea-

mo na sua idéa fnn!Ument.L- A. ma.teri.& é vuta i eu 
precisava pelo menos de seis horas pa.ra expor o que 
tinb:~. a dizer; mas obedeço á advertencia do Sr. preat
dente. 

Senhol'el!, eu tinha a principio ·pedido a. VOII6a. bene• 
voleucia, eu TO-la sgra.d.MO. 

Mostrei bem que respeito todu as convicções1 ainda 
mesmo daquelles que poderião ser taxados de lncohe
rentea com mais fundamento do que eu. Reelamo por
tanto reciprocidade. 

'Reapeito :u convi~8; toltranci& mesmo para oa 
escrupuloa. Tudo o exige e aconselha: as convenien
cias, a humanidade, a caridade, a propria. religião. 

.A. camara deve attender a que esta. questão nlfecta 
profundamente a censcienci:l dos legisladores, de cD.da 
um de nõa, maia do q_ue muitas outras, em cuja vota
ção se póde 6tiil prejmzo ceder ou a.ffrouxar um pouco; 
e aft'ecta. mais particulrmnente a coasciencia. dos exe
cutores, que niio se:riio os juizes nem os oftieiaes de jus
tiça, mas principalmente os l!ellhores, aquelles com 
quem os escra.vos se ~m de achar, que tão os seus 
natuf1les proteetores e defensores. 

Se a reforma assim se :fiur, entendo que ella poder:í. 
produzir os seus beneficios; se fará aem a.balo, e ser-.í. 
proficua; serão consultados devidamente todas aa con
veniencias e intereases, a. bem do Estado, dos 1enhorea 
e doa proprios escmvos; interesses multiplos, comple
xos e complicadissimo& ;· Jeriio lanÇAdos com se~çn 
os fOlido~ fundamentos de no888. futura. aociedaô.e. :;, 
assim a. regenernçiio dessa. rnça desgraçada terá atll1 
época de ventura. S6 &88ÍDl1 fi.Dalmente 1 entendo que 
m:1. condignameute executada a senten'(lL que condem
nou a. eteravidiio, cumpridas A lei de Deos, a verda
deirn. e sã doutrina do Redemptor. 

Vezzs : - !luito bem; muito bem. 
(O orador é comprimmtado por mUI'tos Sra. dq~utados 

tndiatinctament~.) 

À. discUS&iío fica adiada pelll. hon. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAl!Oll'ITO 110 IMPERIO. 

Continúa. a 2• disctl-l!são do art. 2• da t>ropoata do 
governo n:~ parte relativa á. despeza do m111isterio do 
lmperio para o anno :financeiro de 1872 a 1873, com as 
emendas apoiadas. 

'V um mais :1. mesa, siio Jidaa e opoilldas, as seguintes 
emendas: 

• Ao ~ 35 do :u-t. 1• s.ccreacente-se :----cl& eôrte e da 
cidade do Recife 10:0008 para cada um, 20:0008-
Diogo Vtlho.-Portella.-Augu•to de Olit:eira.-Pinto d~ 
Campos -Sionotl Ctnnentino--Ftn<tira d~ .Aguiar.-Car
neíro da Cunh.a..-/1. de Aratagy.-JJiello lt•go. » 

• Ao § 42. do s:rt. 2• a.ccTe&cente-ae : - incluídos 
SO:OOOS p&ra :ts obras da nova matriz da freguezia de 
Sant'Anna desu côrte.-Hmriqo•e•- " 

Os Srs. Junquelra eDuque-Estrada 
Teixolra pronunci3o discursos que se achão no 
Appendict•. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O S11. t• 5ECIIETARJO, obtendo :1 palavra pel:~. ord~m, 

procede :í. leitura da seguinte ttdacçiio, que vai a. tm
primir para entrar na ordem dos trabalhos : . 

" A a.ssembléa geral resolve: 

" Art. 1.• E' autorisado o governo rara conceder 
a João José Fa.stnndes de Rezende e Silva privilegio 
exclusivo por 90 annos pllr:t lavrar os rios Cayapó, 
)lara.nhiio e &eus a!llueutes. 

• Art. 2..• São re\"ogadas :11 disposições em CO!l
trario. · 

• Sala. das co!IUIÜ8ó(;es1 em 12 de Julho de 1871.
}0ié Calmon. -BI!'f'lja.mim. • 

Dada a ordem do dia, levanta-se 'a sessão ás &ei! 
horas e um quarto da. t&i:de. 
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!lie .. Ao em J 3 de Julho. 

l'BESJ111:!1CU. IH) Silo CONDI: DE llAI!:PI:NDY. 

.'SIDCIL\JI.IO. - Ea:pedimte. - Loterias. - Pf'eltmfll.O do 
director e profeuona da. academia imperial deu Bei~
Át'tes.-Pedido de in(onn~.-Pri11ilegio a J. J. F. 
de R. e Sil~a. Ãppro11açllo.-OrdeiD do õia.-Prí~>ile
gio a J. Á. lt. Martim & C •. Vot«flio.-.Abertura de cre
dito para çoadjtwar a impreuilo da obra Iconographia 
d~U Ot'chidiaa do Bra::il. Ob8er1:aç!!ea do Sr. Coelh9 Ro
drig~s. Adopçilo.-EletMt~to se"'iZ. /Jiscuraos dos Srs. 
ministro da agricuUura e J. de Alencar.- Ot'çiimento 
do Im~rio. Dilcur&o do ~r; Cardoao de Mtne=u. · 

Ao meio-dit~, feita. a. chamada, e achando-se presentes 
os Srs. Conde de Baependy, Portella, Pnranbos, Pinto 
Pessoa, Guimm:ii.es, Cilsado, Barão da Laguna, Sobral 
Pinto, Luh: Car1os1 Ferreira da Veiga, João llfendes, 
Pederneiras, Monte~ro de Castro, Vice:cte de Figuei
redo, Corrêa. de Oliveira., Pinto de Campo~ Sisueira. 
Mendes, Batiio de Anajatuba, Azambuja, Coelho Rodri
~EUes, Salles, Gomes de Ca&tro, Evan"eli&ta Lobato, 
Paula. Toledo, Alencar Ara.ripe, Angâo do Amaral, 
Dionysio Martins, Fiel de Carv:1lho, C:~.millo Figuei
redo, Floriano de Godoy, Hem-iques, Barros CObra, 
:Menezes Prado, Diogo Velho, Duarte de Azevedo, 
Silva Nunes, José Calm<-n, Joaquim de Mendot~ça, 
Simões Lopes, Araujo Góes, Beliia, Feneira Lago, 
Barão de Ara.çagy, Bittencourt, Pereira. Franco, Fer
reira Vi:mna, Carneiro d3. CuDha, Cruz :Machado, 
Joaquim Pedro, Raposo da CamaraJ Cardoso de 
Menezes..t FaU8to de Aguiar, Pereira da Silva, Pinto 
Lima, l.iorrêa, Mello "Rego, Affonso de Carvalho, 
Caudido da Rocha., Gonçalves dJ. Silva, Pinheiro, 
Teixeira Junior, Gomes da. Silva, Theodoro da Silva, 
Jero:Jymo Penido1 Manoel CJementino, Beraclito 
Gr:t<;>.a, Leandro Maciel e Junqueira, nbre-se n 
sessão. 

Comparecem depois de aberta. a. sessão os Srs. Pinto 
Braga, Ferreira de Aguiar..!. Moreira d:~. Rocha, Barão· 
de Anadia1 Rodrigo Sirva., .uio"'o de Va&concel~os , Gama 
Cerqueira.1 Souza Reis, C:l.ll:fido Murta, Paulino de 
Souza., Antonio Prado, F . BeliMrio, Capanema, Mello 
Moraes, J. de Alencar, Arnujo Lima, Fontes, Domin
jtUes, Bandeira de Mello, Gnlviiol. Perdigão MD.!heiro, 
B<lnjamim, Andrade Figueir:~., Leonel de Alencnr, 
Costa Pinto, Mello Mattos, Pinto .r.roreira., Jansen do 
Paço, Lima e Silv:~, Duque-Estrada Teixeira e Au
gusto de Oliveira. 

Faltão com participação oa Srs. Aur,.Jiano de C:Jr
valho, Assis Rocha, Angu~to Chaves, Bot~Monteiro, 
Ca.ndido Torres, C:~.uedo, Cicero Dnntas, Dt::ts daRoclln, 
Yerna.ndes Vieira, Ncbi::ts, Rosa, Barüo da Villn du. 
Ban-.1. e Taquea ; e eem eUa. os Srs. Almeida. Pereira., 
Leal de Menezes, Moraes Silva e Cnmillo Barreto. 

Lú-se e approva-ee a. acta dn antecedente. 
O So.. t• SEC:IlETAIUO dá. conta do seguinte 

EXPEDIE:CTE· 

Um cffieiodo ministerio do imperio, communica:J.do 
que Sua Alteza. ImperiD.! a :C:egente em nome do Impera
dor fica inteirada. das pessoas que eejtnpoem n mesa.de&t:l. 
C:J.mara., que deve funccionaa: no 3• mez da actua1 6e&
são.-Intcirada. 

Outro d? meamo miniaterio, com'!nunic:J.Ddo, em 
resposta, que o govemo imperial reconhece que nao 
sâ.C> bemretribuidoa os lentes daa faculdades de direito 
e de medicina que pedem aupento de vencimentos, 
m.u estão ellea no caso de muitos outroa funccionarios 
publicos.-A quem fez a requú.ição. 

Outro do meamo miniaterio, enviando o autographo 
da re&Olução da ueemblêa gerà1 que a.utoriao governo 
p~ conceder carta de aatural~ a todo o estra.ll
geiro q11e a ~uerer, maior de 21 annoe, e tendo reai
dído no Btszil, ou fóra delle em seu aerviço J)Or mal! 
de doua annot; na. qual reaoluç.iio Su.a. Alteza. ~mperial 
a Regente em nome do Imperador collSeilte.-A archí
T1ll', ol!iciando-ee ao senado. 

I 
l 

I 
I 
! 
I 

l 

Outro do ministerio da fazenda., translllittindo, em 
tesposta a cópia do parecer da direetoria geral da con
tabilidade, ~rca. do ~uerinlento, qne devolve, de Luiz 
Ferreira de Araujo e 8ilw, pedindo :reminlio da divida 
que c(\ntrabio com a typographia nacional Jl&r& a pu
'6li<lllçiío de aua obra Proceuo admini.tr4li~>O no the~ouro 
nacional.- A. queiD fez a requisição. 

Outro do ministerio dos negocio& estran~iros, decla
rnndo, em resposta, que por despacho de 25de Junho 
ultimo, communicou-se ao nosso ministro em França 
a. deliberação tomada por esta camara de associar~se 
:í.s demonstrações de jubilo que muitos corpos delibe
rantes e differentes governos do mundo têm m:müesta
do pela '\"Íctoria. da causa da. ci vilisaçS<l em Pariz so
bre os bandos anarchicos de:. commnnismo. - Intei
rada. 

Tres do 1 • secretario do senado, participando que o 
mesmo senado adaptou, e vai dirigir á saneção impe
rial, as resoluções approvi!Ddo as pemlíes concedidas a 
D. Marin Nogueira da Silva Amaral e a outros, . bem 
como as aposentadorias concedidas no desembargador 
da relação do Rio de Janeiro conselheiro José Ignacio 
Yaz Vieira, e ao juiz de direito conselheiro Fr,1ncisco 
José FurtD.do.-Inteira.da. 

Um requerimento de Henriqueta Duarte de Olh·uir:~., 
viuva do alferes João Maria de Oliveita, pedindo uma 
pensiio.:-A' eommissão de pensões e ordenados. 

Outro de Domingos Ouriqne Lusibno, pedindo para 
se matricular nas aulas de modelo ..,·ivo c pintura. da 
Academia das Bellas-Artes.-A' <:Ommissão de instruc
çii.o publica. 

LOTEau.s. 

Lê-se, julgn-se objecto de delibcraçüo, e vai á com
missão de fazenda, o seguinte projecto : 

« A assembléD. gemi resolve: 
« Art. 1.• O gm·crno fie& autoriiado .& mandar ex

tr4hir tres loterius em favor das obras da. matri:~: de 
Sant' Anna. do Catú, da provinda da Bnbia, segundo 
o plano seguido para ns da. Santa. Casa da Misericordia. 
da. côrte. 

« Art. 2.• Revo~:io-se as disposi<;ües em contrario. 
« Saln das seseões, em 13 de Julho de 1871.-Pinto 

Lima.» 

Pllli:TEl'IÇÃO DO DIBI:':CTOilli: 1'1\0FESSOnES DA ACADE:KIA UIPE
IliAL DAS llELL.~S-AilTES. 

L.:-se, c é approvaclo sem debate, o seguinte pa
recer : 

" A commissão de pensões e ordent~dos, tendo exa
minado o requerimento do director e professores da. 
Academi:1. Imperial das Bellas-Artee, em que pedem 
auglllento de \'encimentos, é de parecer que seja o re
querimento rcmcttido ao governo pnrn dar sobre elle 
informações. 

« Sal:l d:ls commissüea, em \3 de Julho de \871. -
-Carn~iro da Cunha. -c. Rocha..- A . O. Gomes úe 
ca.tro . .. 

PEDIDO DE l!'IFOR:IIAÇÔI:':S. 

L•;-8e, e é npoind<> c approvado sem debate , o se
guinte requerimento : 

" Requeiro que ae peça ao governo: 
" 1. o Cópia. da proposta ( 11e cx.Ute) feita ao ministro 

da guerra. por E. C. Jou'nlan para. vender a sua obr:~. 
Atla• l1i1tcwit:t) da guerrn da Paraguo.y. 

• 2.• Quo informe se de qualquer modo concorreu 
parn :& publicação da muma obra, ou se depois de pu
blicada comprou alguna exemplarea ; declar:111do neata 
hypothese qll&lltoa comproa, por qU&Dto os comprou, e 
por que verba foi paga a respcetiva importanci3. 

"Saladu aeasüee, 13 deJUJho de 1871.-A. Coelhf 
Rodrig~.,. 
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l'lllVlLEGlO A ~. J. F. ll& n. & SlLV4. 

Entr:a em diaeu"S$ÜO, e é npprovada sem debate, ue
dacc;iio do projeeto ~ue foi nll!lprimir na. sessão antec»
dente, a.utotil;:~ndo o governo p11ra <:oneed(r a. Joio José 
Fagundes d-e Rezende c - ~ih-a;privilegio exclusi'lfo por 
90 annos p!!n hnar os rios Cny:~.pó, MllllUlhiio e sens 
affiuentcs. 

P.RU!EIP.A . PARTE DA ORDEM DO DIA. 

~ntrn em 13 difcusslio , c p:J$$:1. á. 2• sem debate, o 
r,roJecto que nppro .... a. o decreto n. 4,737 de 7 de Junho 
ae 1871. elev11.ndo a quinze annos o pr:uo do pri.,--iJe!!io 
concedido a Jolío Antonio Rodrigues !ofnrtins & ê., 
pan introduzh:em no :porto do Rio de Ja.neiro barcos á. 
vela ?U a .v:tpor1 destinados á. pese:~. ou á conducçüo 
de pe1.-.e vn·o. 

AIIERTllllA D& CREDITO !'ABA COADJmAl\ A lllll'l!.ESSÃO DA 
ODilA JCO:'iOGBA.l'lll,, DAS OllCBID&AS DO DBA.ZIL. 

Entra em Sa discussão o projecto que autorim <~ . go
verno pnra. ~~obxir, desde ji, um credito de 50:000S 
par-.1. coadjuvar a obra lconographia dtuJ Orchid~as do 
Bra::il, composta :por Jo:io Bubosa Rodrigues. 

<> Sr. Cocl.ho :Rodrigues faz nlgumas 
obsen·açues. 

Ninguem mnis pedindo a J?:l.bvra, e pondo-Ee a votos 
o projecto, é adaptado, e '\':ll :i. commi~s:io de rcdacç.ão. 

ELE:W:NTO SERVIL. 

Cor,tiuúa. a 23 discus~ão do art. 1• da propo&ta do :;to
~erno sobre o elemento ser"Vil, com as emendas apoia
das. 

O Sr. Theodoro da. S11vo. (ministro da. 
agnculturo)-: -Sr. presidente, o illustre d~putado pela 
provinci:~. de Minas, a q_uem hontem ouvi com attenção, 
mas com alguma. sorprcza, me na de pcrmittir mani
fest.'\!'-lhe na resposta. que lhe de,•o d:Lr todo o meu 
pens:tmcnto com a prccis:1 franqueza., sem que deixe 
comtudo de ~rdar a.s con,eniencias da. cortezia e de 
po~idez que lhe <levo: porque e~tou habitua.do a rce
pelta-lo pelo seu caracter c pdos seus t:J.lentos. 

V. Ex., Sr. presidente, n~shn como eu, como toda. a 
C:J.m:~.ra, havia de ter notado que o digno deput:J.do a. 
quem me refiro p:Lrecin achar·$e bon~m sob a influen
cia de duas idé&;s .oppostas, •rue collaboravão intima
mente no seu. esp1r1to. 

Era patente a todos que t:l'io podiA ellc despren
ucr-se de um passado bem recente, illustrado pelo 
seu nome, e esquecê-lo par.~. , -jr :t esta camara. decla
r.u-se em diametrul opposiçiio áb iuéa.s que tantas glorias 
lhe derão. 

Não; o illuatrc deputado :tinJa hontem mais UIZl& vez 
revelou a esta camara a influencia que FObre tlle pro
prio exercia a convicção proín:1d:1. que tinha outr'ora 
~rcad~ a.lt.'l convcni~ncia. de prolU?ver-sc.!" eme.ncipa
çao pen·ll: Fez-nos assJgn:~lado scrnço, pots o governo 
nio poder1a ter melhor defensor de Feu procedimento 

· do <JUe teve bontcm pelo orgão a.utori.EadiF~imo do ill~
lh deputado. (Apoia.do•.) 

E' certo que S. Ex. não nos disse claramen~ o que 

.preten~e, quacs sej:io M s11.:7~ -..·istas putica.s e o modo 
de reahza-l3B, posto que ma1s <lc uma. vez no& decla· 
rai!M que ho~ fundsi. f>UU ~~tll.n<;-a.• ns. acçiio do 
tempo, o qual entretanto elle n&o coaaiderára outr'ora 
l!H!nio como um palilltivo _q_ue msi11 au~ta a inten
llidadedo mal, que maia pódc ag~;Tavll-lo do que re~lver 
a erite da questão do estado servil. 

E agora. o illustrc deputado, SllU~l!e preel1tr0 inicia
dor e àefelliOl' daa idéAa abolicionbtaa neste paiz e a 
eujoa estud06 eu, como tod& a ea.m.ara., como tod~a oa 
Brãzileir'OI, tanto devemos (o]'<'iadtJ$); o illustre depll· 

!-a-do,. que, Ül&!Jicmdo..le ..;tlllQIIlllllalúoi• sabedori~~o, 
u.to e, da. religião, d:J. pbilosophia, do direito e da. lõCien
c~a eeonomica, o ~e ella- pfC!1Wo . .o dil!ee.•..üuiroduo.. 
çao de um d~ seus esc:riptos; o illustre deputado, em:. .·. 
bora. ~ motll!Os qne ·en quero·.~, ~e respeito;· · 
IW1.11 . .nao comprehe!lldo· -MandoDOU . B11IIS •utigas idéas 
ácerca da. !H>luçào.daq.uetiepTiW.Jno.pn.ileme quando 
est.;lT~ em tennos de.11el:'resol'rido; i:déasiiU& o

1
governo 

~Je sustenta. e que, o nobre depataah comha.te r 
E' vez:d:l.de que. S. Ex., entrando Illt. nov&•pbase em 

que_ o c~templam.os,mns.na qaal eu~o o.qsuua "V"er, 
e ~o devera. pe!:mnnecer, elle,.cnj. ~bilida.d.e pelo 
~ta.mento da opillião-.àbo!Uionista· é·.inooutesta;vel 
(ap2rad.o~), .scceorre-t'Cag~ á.ca~~o't~ como•&o
luçao da ense, s_uando outrora a cons1derál'll. um meio 
simplesmente di.latorio que Dão põde dar: em. resultado 
COIIS8. ~que .S:D'.anta. .a. propried:Mie .sen<il contra. 
as asp1raçoes energ1cas dn emanciiU~•-&ervil. (Jipoia
'uu.) 

Sénho~es, o nobre depuado, n. quem.lliio -posso deixar 
de cons1derar como, um distineto aboliClOllist&, niio 
obstante suas manifestações a.etuaes, diai!C honl.em por 
..,.eze~ qu~ .u.;proposta não podia. ser aceita e: não devia. 
t~~ sido wciad.:l. pelo governo, nem s(l pormotivos.po
litícos, como peio ~o das renda& pnt..lli:ae abali
meot;o dll. _la;o~, e. i~m.ent& porque a. eegurnnça. 
publica nao IllBpll'a co.ri.fiança, nem hu. f01:Ç:l publica 
para mantê-la.. 

Esta linguagem, devo dizê-lo á eamara, é a da<j.uelles 
qn~, se~ q~ereum :fazer cousa al_gu~ re<:orl'tm .a 
mc~s dilator1oa para..qne nad:l. se fa.ça. (.Apoiados.) 

Tinha. po!Ventura. o nobre deputado. pot'l"'i.DB.S, que 
em: leU 'I escnptoa e nn. seseiio do anno passado julgou ser 
OJ!IpOrtUllo que se tratasse qun.nto antes de •olver a 
questão do estado Fef'Vil, niio pelos mei~ que agon in
d}ca, mas .~os mei~l& ~tlicazes-adoptadoa, .na: proposta.; 
tinha o dmur.o de lmltar :l.quelles qne na :mglate:rr:t, 
Frauç~ Bespa.nha. e Pomzgal, e em tOdos os pnizea oud.e 
~e tratou de subtituir o trabalho servil pelo livre en
tcnd~rão que devüio entorpece~ a. 110lução. de tão dlfficil 
problema sob o fundamento de que ú preàeo espetar 
mclhores.tcm.pos '1 EspeT:Il'por.esperlll"nii.da ro110h-e, e 
EÓ ~omplicana as , IIOSlla.ll condições actuaes. ( Apoiaào3.) 

:::\o proposito d~ difiicult:u- & • a.doP<;io Wí. propo4bl. 
tornando-a suspeita.. no propos1to de suscita.r eescon
fiauça.s contra o go,·erno, o i.Dustrc deput:ulo chegou. a 
declarar que considerava ter sido inopportUI!a a sua 
apresentação em con.sequeucia de achar-se ausente o 
ImJ,?Crndor. 

J::u obscn·o, scnhorc~, que estamos em paiz que FC 

rege pelo systema constitucional. O iaeto da nusencia 
do Imperador, .satideitas as exigencins dA coru;tituição 
como torão, c coutinua.ndo os poderes políticos a func
cionar harmonicnmente, não tem o alcance que se lhe 
quer dar, nem devill impedir a soluçúo ur.gente que 
rccl::una. o graviseimo prolilem:J. que occupa a. todos nó&, 
como ? ent.end~u o governo,.~ue de eu& propoatn tom;~ 
para 21 a 1nte1ra rcsponsabtlidadc, poi9 estava bem 
certo de 9.ue, aprescnt:l.ndo-n, o pe.iz a. aeeitaria.-

Daqucl~e :f&c~o. sómel!tc se pôde conduir que a. nossa. 
org_:'lntHn~o pohtlca e~!::!- fir~ em bases tiio seguras 
e tao radJcarla no csp1nto pubhco que, não obstante a 
auseneia .do Imperador, pódc-sc promover aquella so
luc:ão, sem risco de perturbar,ão de q!Wquer ordem 
que sej:J.. (Apoiados.) 

Eu eon!eFso que me siuto doloros:unente impressio
nado sempre que neste debr.tc Me tem trazido :í. discussiio 
a corôa., irrespo~sa~·eJ como é pelos actos do governo, 
segundo a. coBstltuJÇao que· nos rege. 

N enbum dos ministros actuaeP, e -e::~tro e!les o mais 
ob~cnr~ 9-ue VO& falb., nenhum .de nós declina d:J. res
ponsabilidade dos aetos qll'! pl"atíC4. (Apcriadot.) 

O S11.. ANDRADE FsG(.'EJJU, :-E' o que fazem. Tomüo a 
respo~U>abilldAde. 

OS.. :!>hmsnro· 1>~ .AGt.lctLT1!1lA.:-Al!udc-se aegu.ndo 
ou~, á influencia pessoal <!o Impi!rador, eutretanto que 
se esquecem de: que clle. di?Ve- tê-Ia bcnefic,l e ICIP-tima, 
utne. vez.: que, mrcurnscn?:::\ :tOs termos eonatitucionnee, 
sendo, como é, o ~"- da bannonia doa ~dere. 
( apo·ados) ; e "-O mes= tempo figura-se os . muüstros 
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Dão como repruentantes da opinião ..publica, mas para 
e simplesmente da.. corõa, .conforme hontem se dilose. 

Poxem se é inDtildemo~~e.as virtudes, o p!l.trio
tiamo e a. . .sabedoria..do.J.mperad.or hão de ter a. ascen
denci:l. que lhes .é propzia aohre os- oonselhoa da. mção, 
q~em pod~. com. fundamento provar a.~<ua intarvençií.o 
e.mtluenc~a mvasora. dos outr.os poderes'? (Apoiados.) O 
que fazem os illu.stres deputados que IÜi.O formulii.o a 
accUS:l.ção aos ministros fracos que não sabem cumprir 
o seu dever'? O que fazem, se não os accusão de trai
ção ao pa.iz't E' sem razão que o illustre depa.tado 
censura. a au~>enci& do Imperador, quando estacircum
stancia. devia. pelo contrario induzir-nos a. respeita-lo, 
como na EuroJI!l estranhos povos lhe estão dando tantas 
p~vas .de respeito e admiração pelas suas in~ontestaveis 
VJ:rtudes e a&stgnala.dos serviços· ao Br~1l. (Mu•tos 
t:!poiados.) 

O Sa • .AifDtu.TIE' FIGuEnu.:- Porventun faltamos
lhe ao respeito'? 

O Sa. MiNtsTao DA. AGI\JCULTUlU.: -O ministerio 
entendeu que em de senimprescindivel dever promover 
ante o parlamento a. solução dn. questão do estado 
servil ; e neste elevado empenho cedeu unicamente á 
preseêío d.a. opinião public:J., que respeita.. Que esta 
pressão existe, e ca.da vez mai_~ exigente, foi o que 
demonstrou. o illuatre·deputa.do por Minas no seu .bri
lhante discurso, quando se referia á crescente espon
taneidade com que. de di:l em dia se m~nilesta aque!la. 
opini'iio.no paiz. (Apoiados.) Eu peço licenç:~. á crunara 
para. comprovar est.-. asserção com documentos de in
contesta.vel ptocedeneia. Alltes, porém, de fazli-lo devo 
render a. devida homenagem no nome de tantos Bra
zileiros distinctos que, desde os tempos coloniaes, con
llideravão funesta p:l.l:S. o Brm:il a permanencia. da. es
cravidão.e preoccupa.viio-se com o e,>;udo dos.meios para. 
extinguir tii.o grave mal que nos legou a metropole. 
São di~os .de .memoria. o padre Rocha, bispo .A.zer<:do 
Continuo,. !lloniz. Barreto, o marq_uez de Queluz, José 
Bonifacio, o pa.tciat·cha da. nossa mdependencia, Eloy 
Pessoa., Burlamnque, desembargador VeUoso de Oli
veira, Dr. Ca.et.'\no Alberto, Tav.a.res Bastos, a sociedade 
Auxiliador11. da Industria Nacional •••• 

O Sn. AsnnADE FIGU!IRA. :-E outros em que poder 
não teve a morte. (Apoiados.) 

O Sn.:MJSISTno DA. AGRICULTUlu.:-... oDr. Perdigüo 
Malheiro, presidente do Instituto dos .Advogados, o 
conselheiro Pereira. da Silva com suas publicações feitas 
na Re~:~ata Contemporanea, e untos outros, cujos escrip
tos formú.rii~> a corrente não interrompida d:1. opinião e 
cada vez mais animndados pensadores patrioticos, que 
se occup:ir:io com a solução da emancipa~iio dos 
escravos. 

O Sn. A"DlUDE FIGUEIRA:-Ahi ainda. falta o general 
da idéa. 

O Sa. MrNISTno . DA AGarcuLTtlllA :-0 general da id~11. 
precisa.meute nquelle que, com toda & sua louvavel 

modestia., hontcm se decla.r~ .pm-.1. e simplesmente seu 
soldado ; o general da. idéa. est:í. com os nobres deputa
dos, é o n0880 distincto collega. o illustrndo Sr. Perdi
giio 1\lalheiro, de quem eu já fiz mençüo honroBII.. 
(Apoiad~.) 

O Sa. EVANGELISTA. Loo.\To : - Ningucm lhe rouba 
esaa gloria.. 

O Sn, AuuJo LI.lL\ :-:E ngora volta. o rosto de me
droso! 

O Sn. Cnuz M-'aJUno:-Seo. clle era. o general da idéa. 
dev.;ra ter feito p•rte do miuisterio. 

O Sa. FEKJ\1!:111-' DE AGl!rA.a:-Esta é que é a questão. 
O Sa. Mr:usrao D-' AGnrct1LTmu :-Pa.m provar que 

foi S. Ex. qu.cm despertou e desenvolveu. a :vitalidade 
da. idéa., como seu npostolo maia adiantado no Brazil, 
bastaria ler integrar mente di versos eapitulOB do seu 
notavel livro sobre a escravidão, o que dispensarill o 
melhor discurso sobre o assumpto; mas antes de ler 
alguna topieos deBBe lh·ro que nuüe i~:~ter~em pela 
muita. luz que traria no debate, ).JCÇO licença para não 
interromper a ordem ilas idéas em que prosegnia para 
c1emonstr..u-como a opinião publica sema.ni!cst11. cada vez 

mai.s vigorosa, sobretudo nos ultimos tempos, impel
lindo os poderes do Estado ·a enc:aa.r de frente e resol
ver o problema. .da.· questão servil. 

Eu ~eri:I. deDlOD8trar que de~de 1850 o prologo da. 
· emanc1pa.çii.o servil foi lavrado pelo illuatre estadista 
de saudosissima m~meria. (apoiado•), & quem o psiz 
deve tão profic110s servi~ (apoiado.:), sena.o um delles 
.talvez mesmo o mais a.sslgnalado, o da. extincçüo do 
trafico de africanos (apoiado•), para cujo fim a fortaleza 
de seu e~pirito e o seu patriotismo não desnnirn:í.rão 
diante das suseeptibilid:l.des nacionaes que se encande~
CI3rão com a.s aggressõ~ inglezas :í. nosss soberania, nem 
tão pouco em face dos temores da l:~.vourn, que julgava 
indispensa.vel para. a sua prosperidade a manutenç~o 
do trafix:o ; temores que hojet como então, assaltão :L 

tantos espiritos, mas que espero em poucos anuas se 
terão dQsfeito pel:J. prosperidsde da. mesma lavoun de
pois. que se haja. complet::ldo a transformação do tmba
lho servil pelo livre. Eu poderia. demonstrar que desde 
aquella época memoravel1icou julgado que a eo;eravidão 
no Braz.il niío poderi:J. manter-se por muito tempo, vi
gorando cada vez msis a opiniüo publica de que aos 
poderes. do Estado cumpria estudn.r o promover a adop
ção de meios. prudentes, mas efficn.zes pa.ra. a sua. extine
çüo. Ce!sá.ra uma. dns fontes que alimentava a imstituiçiio 
servil, s6 restava. a. ou.tra. dos nascimentos que a propos
ta. pretende estancar. (Apoiado1.) 

Duvida-se do e~~pont:lneo desenvolvimento da opini<b 
publica'? 

Pois bem; vejiio os illustrcs dc'(lntados como nas 
províncias ae mn.nifestiio os seus presidentes e as assem
bléas provincia.cs representantes immediat:J.s c genuínas 
das mesmas províncias. 

Eu lerei em resumo o que pude colher dos rclntorios 
.dos presidentes de provincia. 

O do Amazonas assim se exprime . 
" O eit.'l.do artigo da. lei di~püe que o preço da ms.

numissiio níio excedu. de 1 :OOOS, sem Jistiacç,'lo d~ sexo, 
conforme a. idade e constituição. 

« A idéa humanit..'l.ria que elle enccrr~. f:lcilmllnte do
min:L todo o cornçiío bem form:J.do; mns convinha qu~ 
niio se fixasse o preço maximo de c:J.da mnnumi8s5.o, 
o que pódc embaraçar a. sua cxecuçüo. · 

« Soore isto accre~ce qne, começando a li':Jcrh1'"" 
pela classe producth·a., as gcr:v;õ<'!s \"indour!!s s.:r:io 
todll.S livre~. 

« Dos 581 e~crn'lros exist~ntcs. 184 ~i=io· do ~c::;:o f~
minino! cutl'e 16 e 40 annos de itlat.le. ').Innumittidos os 
desta. Classe, cs fructo• serião d·~stle logo livrQs com<> 
as mãis; c dentro em ~oucos annos est!l.ria a. proviaci:l. 
isenta do elemento sen,l. ,. 

No Pará., a.õ~iln se cxprimi:t o presiilcatc no tiCU rc
lator1o de 1870 : 

« Tendo a lei n. 553 de 25 de Setembro de !SGS 
autorisado o governo :t despender nté :t qua.ntla de 
20!000S com festejos ,.. !l.Ctos de benr.ficencia. por occ:l
sião da terminação da guernt contra o Paragut~y, em
pregou-se a.quantia. de 2:%0S com a manua1is.·ão ó.e 
escravos menores. » 

No Maranhão, dizia. o r~~pectivo preside:ltc o se· 
~intc no rclatorio de 1868: 

rc Convem que habiliteis :1. pre~idcncia n cmpre>=nr 
pa.ra. a ncqui•ição de colonos toJa.s as sobras q1:(! 
forem. hnven<io das rendas p'l"<winciaes, te::1do s~mpr~ 
em mira que o espirito da CÍ\'ili~açio moderna protest.;. 
energicamente c<lntra a escraYidão e exige com todo o 
direito a extincçio, ainda qur. gT:J.dunl, do elementa 
servil por meio da emaucipoç::ío. » · 

E n'outrn parte accren~entou o segninte : « A.uim, 
pois, se quizerdca um augm~nto de nossas rendu.a, niio 
penoso para. a. populac;ão, repclli quanto é possível o 
tra.b.alho servil; enuobrecci o tr:J.bnl.ho livre, que fo~.c:t
mente c:onseguir~iK tão justo desejo. ,. 

No relawrio d:1. mesma provincin, que e&te ao no iet> 
o seu presidente, um doa mai~ clist.inctos mc:nbros de~b 
easal pela. lucidez do seu espirito e incoatcstavcl !'l
triotiSmo, o nofSO digno collc;a o Sr. Dr. Go:r.e» de 
Castro (apoiado•), assim Rc exprimia ellc: 

«Entendo que, se uiío Jc\·c Jcixar 3 solvçii) dc,:a 
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mesma questão ds. aetualidade :í. acção lenta, isolada. 
e fraca das ca.usaa a. que se deve aquelle resultado 
(refere-se ás manuznis!ões por generosidade individual). 

«Cumpre-nos fazer alguma com;a, como hão feito e 
y~o. f~endo qU:Ui todas as provincias. Auxiliemos a 
lnlCJ.at1va particular e ,·otemos uma somma. annual 
para ser applic:a.da a este fim. » 

No relatorio de 1870, o presidente do Piauby diz & 
a.ssembléa : " Se quereis aUxiliar a grande causa. ds. 
em&ncipa.çlio, t:io ge11erosa.mente aceita. pelo paiz in
teiro, me pu:eCe que deveis· fixar para isto quanti& de 
outra. verba. do orçamento, que não a que foi deter
minada, cuja =dação é difficil e nem sempre di 
os resultados eiperados. » 

Eis ta.mbem como falia o presidente do Ceará. no 
seu relstorio de 1870: «A lei provincial n. 1,25~ de 
28 de Dezembro de 1868 autorison a presidenci& a des
pender annlllllmente a quantia de 15:00011 com a eman
cipação de 100 escravinhoa que fossem nascendo, de 
prefc:renc:ia do sexo feminino, os quaes devião eer li
bertados na pia á. razão de 100S cada um. 

• « O modo solemne por que dei exec:uç.'\o nesta. c:a.
p1~1 a essa lei e o ·di.:l. que para esse fim designei em 
artigo expresso do regulamento, bem revelou o meu 
pensamento com relaçfio a tão melindroso assumpto. 

« Do mappa ::.anexo verifica-se que o numero das 
manum!ssões em to~ a provincia attingio a 112. 

« lns1sto nas considerações que a respeito fiz aos voa
s~s antecessores, p:u-a. que o pensamento c:ardinl do le
gislador niio possa ser em sua. execução mystificado; 
entt;n?endo que em •. to:!? o c:sso deve-se preferir o sexo 
f~mmo ao maecuhno, Independente de sua idade e da 
C1rc:umstanc:ia de serem ou não as c:rianças ba.ptizada.s. » 

O presidente da Parahyba. assim se ma.nifesta no 
seu relatorio de 1869: « Para que a idéa hnmanitaria 
dessa lei consiga seu fim é preciso completa-la com 
providencias que ~ntão a felicidade da alforria. Po
der-se-ha. harmonisnr os interesses opposto~, obrigan
do-se os senhores a cuidar da educa.çii.o e sustento das 
crianças libertadas, dando-se-lhes o serviço della.s por 
alguns ~unos, ou compensa.ndo-se de qualquer modo 
esse serv1ço. » 

E a;sim no relatorio de 1870 proferio o mesmo pre
sidente ns seguintes pD.la.vras: " A. e."tincção do ele
mento servil de nossa sociedade é questão julgada, e · 
não ba sobre ella dual! opiniões no pai:~;: todo o emba-

ao est:í. nn sua solução, tendo em attençio a princi
fonte de riqueza entre nós, a 11gric:ultura. As assem

léus provinciaes tt!m com louvavel empenho facilitado 
:1. solução d.'l questão, concorrendo para n alforria dos 
escravos, segundo as forças de que dispoem. » 

Do mesmo mnd.o se manifestáriio os presidentes das 
provincia.s de Pernambuco, de Minas-Geraes, e acredito 
que de .out~as provindas ma~s, cujos relatorios não-pude 
obter, msp1rnndo-se elles, n~ em recommendações que 
rec:ebes•em do governo, mas no espirito espon:aneo das 
provincias que ndministraviio. 

E a camara bem conhece o modo explicito e cheio 
de COUTiCÇÚO por que O !llu~tre presidente da. provincia 
dn _Bahia, o Sr .. Barão ~e _S. Lourenço, um dos nossos 
amtg;os que mn1s se d1stmguc pelo seu apurado cri
terio (apoiados), encarando de ft·ente a imminencia tla 
crise :í.cerea. da que8tão eervil, assim ~e e:o:orimio no 
relato rio de I 870 : • 

« E' esta a mais grave que se apresenta ao paiz ntsle 
momento, mas cuja soluçii,o é ineuitavel, CO>Ivindo, por
lat~to, encara-la de frente. 

" As grandes difficuldades nüo se evitão, illudi::.do-as 
com o tempo; o abnadouo ag~va. as situações que 
aquella.s dominiio afinal. 

« Quando a pcdrn tem rolado do nlto da mo:1tanba, e 
no scu_curFo precipitado tem !!&ltado os grandes valla
dos, n:.o se deve esperar que pnre :i. beir:~. de um pe
queno regato. 

" A emancipação é ine,·ita-vel, hoje nos pertence esco
lher o modo, o caminho e a marcha; amanhã tudo nos 
póde ser imposto. O eatadietn deve ter coragem pnra 
resolver, c vontade para executar o que as circum
stancias imperiosas exigem. » 

!lias niio bastii.o as precedentes prova~, para mim 
incquivocas, de que o espirito publico us provincias 

solicita o emprego de medidas efficazes para a ~':. ·, 
ção prudente e gradual da eseravidão'l · · ····, 

Forão presidentes de provincias os que fallarão, se
gundo ouço dizer, e elles erio delegados do governo 
geral. Pois bem ; ouçamos agora. as a.ssembléas pro- · 
vinciaes, cujo procedimento tanto differe dos que ti
verão em circ:umstanc:i&s :; entiea.s os conselhos coloniael! 
das possessões ingleza.s e franc:ezas, cujos ac:tos forio 
sempre obstaculcs e resistencias ás vistas bumanitarias 
das dU&S metropoles p:u-a. a emancipação doa es
cravos. 

Não possuo as leis de todas as provinci&s do Im
perio; mas eis-aqui. um~ demonstração de que o 
crescido numero de 15 provinciu, quasi a tota.
lidade dellas, votário o anno passaào a importa.D
cia de 192:0008 pru:a realizarem-se manumissões. (') 

(*) A.mazona.s.-A lei n. 200 de 5 de .Maio de 1870, 
§ i f -!o nrt. 1 t dispõe c seguinte : "Para a emancipa
ção do elemento ser."il. tendo preferenci& na mulheres 
de 12 a 30 annos de i:dade! que serão sorteadas con
forme o presidente da provmcia esta.belecer, . ou in
dependentemente de &orteio, como fôr mais conveniente, 
12:0008000. 

Par:í..-A lei n. 553 de 25 de Setembro de 1868 au
torisa a presidencia a de~nder até a quantia de 
20:0008 em festas de regoziJo publico e ac:tos de be
neficencia, quando receber a noticia da concluaão d& 
guerra., considerando actos. de benefic:encia a ma.nu
~iio de algt~mas criAnças e&cra-vaa do sexo fe
mmmo. 

Maranbiio.-Por portaria de 26 de Julho de 1869 
forão pela presidencia n.pprovados os estatuto• da so
ciedade beneficente manumissora Voflle e Oito de Julho; 

Piauby.- A lei n. 657 de 4 de Dezembro de 1869 
altera a resolução de 18 de Agosto de 1868, relativa á. 
alforria de escravinhos. 

A lei n. 681 de 30 de Dezembro de 1869 iaenta de 
pagamentos de dizimas mieinços relativos á lavoura os 
1ndividuos que u.ii.o J>Ossuem braços eec:rnvos. 

A lei 11. 71 t de 30 de Agosto de 18701 110 ~ 99 do 
art. 1, '\"otou 5:000S para a :í.lforria de eseravinhos. 

A. lei n. i17 de 2 de Setembro de 1870 '"otou igual 
quantia pa.ra escravinhos. 

Na propost.'l de lei de 1871 11 1872 pedio a presiden
cia 10:000$ para a nlforria de escl"'.LVos. 

Ceará.-A lei n. 25~ de 28 de Dezembro de 1868, 
art. 1°1 autorisa a despender-se annualmente 15:0008 
com a em:mc:ipaçiio de 100 escravos que forem nas
cendo, os quaes seriio liberta.doa na pia a 150S, Cll.da. 
um. 

Idem, idem, pela lei n. 1,30'2 de 2 de Novembro de 
1869. 

A de n. 1,334 de 2 de Outubro de 1870 mandou 
vigorar a de n. 1,26~ de 28 de Dezembrodoe 1868com 
algumas alterações, 

A de n. 1,363 d~ 12 de Novembro de 1870 consig
nou a mesma quantia. 

Rio-Gra.nde do No~.-A lei n. 617 de 3 de Junho 
de 1870, art. a, autorisa o prtsidente a despender por 
conta ds.s verbas do orçamento em que verificar sobra, 
maia a. quantia de 5:0008 com a ma.numissii.o de escra
vos, devendo para. esse fim nomear commissües noa di
versos pontos da provincia. 

P~raõyba do Norte.-A lei n. 311 de tO de Dezem
bro de 1868 nutorisa a empregar nnnualmentc na 
libertação de crianças do sexo feminino a. quantia. de 
5:0008000. 

A lei n. 3U de 3 de Dezembro do 1869 autorisa o 
presidente a despender a quantia de 25:0008 com a. 
libe~..aç!io de crianças do sexo feminino, residentes na 
JITOVlnClll. 

A lei n. 371 de 20 de Abril de 1870 autoriaa a 
presidencia a de~pender 11. quantia de \2:0008 com a 
alforri~ de escravos da maneira que entender m:üa 
convemente. 

Pernambuco.-As leiR ns. gg;, e 891 de 23 n 26 de 
Junho de 1869 11utorieio a despender c.nnulll.~nente a. 
quantia de 20:0000 cõm a libertaç~ do maior numero 
po~sivel de cri:mça.s do sexo feminino. 

Idem, idem na lei n. 963 de 25 de J:ü'.:o de 187tl. 
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-l.~ cinco provinci&a não estão incluidas, a ~'bel:: 
~-a de Mato-Grosso, Rio-Grande do SW., Espirito-Saato, 
:Rio de Janeiro e S. PaW.o ; todas aa outras, desde o 
Amazonas atéSanta-Catbariua, uesde a Bahia até Goyaz, 
em suas leis annuas de 1868 em diante têm votado di
versas eonsiguaçõea eom o fim especial de promover,;-se 
:1 m:mumissão de escravos. 

O Sa. Joio MENDES : - A de S. Paulo \"otoo. 
8:000SOOO. 

O Sn. MnusTII.o DA Acni.;t:LTURA:- Ignora.\"& isto, 
:mas folgo de comprehender a illustre provincia de 
S. Paulo entre as outras suas irmãs. 

O Sn. Cn'CZ MACHADO : -Nós tambem votá.mos ; mas 
isso não vem ao C:J.So. 

O Sn. FoNTES : - Se o governo quer esses meios, eu 
voto· por ellea. 

O Sn. MINISTRO DA AGRICULTUIU.: - O que o ~o
vemo deseja é que acompanhemos o espirito publico 
das provincias, dando solução a uma questão que as 
preoccupa. 

Sr. presidente, não foi sem proposito muito delibe
rado que fiz a leitura dos treclios de diversos relato
rios dos presidentes de provincias, e especialmente re 
:feri-me ao procedimento dns a.ssembléns provinciaes, 
legitimas e autorisados representantes da.s mesmas 
provi:Jcill!l, embora tomasse tempo e cansasse a pa
Clencia da camara. (Muitos nilo apoiados.) 

Tive por fim contestara.propos1ção que hontem mais 
de uma ,.ez se repetio nesta casa, de que os ministros, 
em •ez de o serem da opinião public:~., são unic:~.mente 
ministros da corôa. Pois quando no Imperio inteiro, 
tedos á. porfia entriio no pleito honroso, humanitario 
e ~anto da emancipação servil, poder-se-ha dizer que 
s opinião publica não lhe é bvoravel, .e que o governo, 
cedendo a ella, obedece :~. influencia estranha 't 

O Sa. FoNTES:- Obedece á. influencia de presidentes 
de provincia. . · 

"VoZEs: -Es~ não é má! 
O Stl. BEXJ.\:111:11:-E' a opinião de todo o Imperio. 
(Ha outro1 apartes.) 

O Sa. l\hNlSTRO D.~ AGRICULTt:l\A:- O :mno passado 
o nobre deputado pela. proviocia de )linas pensava 
como._pensa o go,·erno, porque julgava _opportuna. a 
OCC:l.Smo para. trat:l.r-se de r~solver o mehndroso pro
blema do estado 8en·il,_ para o qual reclamava dos 
poderes do Estado a prec1sn nttenção. 

Entüo, como agora. o govemo, entendia elle que já. 
r~o era possivel adÔrmecer a opinião que acordára. 
,·Igor~s!L e cheia de força impulsora, e entretanto :~.gor:l. 
::los dll"lge aquella censura. 

Ou\'runos com que profundissima convicção pcnsllv:l. 
outr'ora. S. Ex: « De 1823 até agora, hto é, ha perto de 
n;e_io ~eeulo, nad:~. em fõrm:~. geral se tc'm feito de po
:Sltlvo :l. tal respeito: adiada sempre e indefinid:~.mcnte 
ll q~e~tão ou a soh1ção a prete.-,.to d:t inopportunidatle, 
pertgo da ordem publica, <la pa: dtU (amilias, <la ordwt 
.-conomica. e da fortuna publica c prit•ad<t! 

Ahgoas.-A lei n. 517 de 30 de Abril t!e 18i0 au
torisa o presidelt'te da. pro•incia a despender annua.l
:mel<t~ nté a quantin de 12:000S para libert:u· erian•·as 
uo >exo feminino. ' 

t'.·rgiJ:!e.-A lei n. 8i0 de 2 de ::IIaio de 1 SiO destina 
a qn~nt~n de 6:000S pnra a Iibert:l.)ÜO de e~cr:~.vos da 
provmctn. 

B:~.hia.-A lei n. 998 de 2-* ue Outubro de 1867 nu
tori.•a. o governo a isentar do imposto pro,·incial de 
3 % a todo o engenho de assncar qne, separnndo com
-plet:tmente a culturn da canr.a de asoucur de seu fa
brico, estabelecer o trnbnlho livre. 

A. lei n. \13t de 17 l!e Junho de \SiO, art. 1~, a.u
torisou a di•pender o que fõr estrictamente ·neeessario 
pnrn obter a mais perfeita est.~tistica dos e~cravos exis
:entes na província. 

Pnranli..-A lei n. 232 de 13 de Abril de 18i0 con
$i~a ~o-~ 11 a quantia de lO:OOOS para. auxiliar a. 
manum1ssuo. 

TOMO W 

« Dormio-se assim o somno da ind.üfetença sobre o 
vulcão, sobre o a.bysmo ! De temor de encara-lo, em
bri:l.gavão-se com as insidiosas flôres que o encobriio, 
o producto do trabalho e1cráeo l 

.. ; ·:Õ~~~cl. ;In~~~~ ~d-~ "iu".iefi~i~~;~te· ~ · P~~ci 
sê-lCI '?Ou convém resolvê-Ia, e quando't Por que modo 't 
................................................... 

" De paizes christãos ella. (a escra vidü.o) l!e conserva 
apenas em Cuba e Brazil! Mas a Hespanha. prepara-se 
pa.r:~. aboli-la naquella sua. possessão. 

a: De,·erá. oBrazil ser o unico que persista em man-
tG-la '? Poderá. mesmo fazê-lo'? . 

a: As idé:l.S no proprio paiz vão-se pronunciando fran
camente pela conveniencia e até necessidade da extinc
çiio da escravidão! j:í. não sómente como principio buma
ni~io, porém ele mais elevada utilidade publica e 
part~cular. Isto se não põe mais em duvida) nem mesmo 
se discute. Ha para bem dizer qua.si unan1midade neste 
P?nto. Nem h:~. part~doa (abolicionista e não abolicio
D_.l~ta) c~mo na Amer1ca do ~orte, n~m os partidos po
hticos divergem a esse respe1to. As divergencias versão 
unicamente quanto á. opporlunidade e modo •••••••••• ................................. · .............. . 

a: Já. não nos é dado, pois, resistir á. torrente das idéas 
do seculo ; somos e seremos por ella :~.rrastados. 

a: A opposição seria impotente, qual a do homem contra. 
a impetuosidade do Niagara ou do Paulo Affonso. 

« Preferivel é cedermos emquanto nos é dado podermos 
deliberar e resolver o que parecer melhor p:~.ra chegar
mos á.quelle grande fim. Se ainda persistimos, com a 
nossa pro•erbial ind.ifferença. e adiamento, e nad~ 
fazemos, não longe estará. o dia em que sej:~.mos a. isto 
forçados L e então talvez sem livre arbitrio, sem tempo 
de reflexao e escolha . .A tempestade disponta no hori
zonte ; breve pôde deafech.a~ sobre 1:16s. Cnmpre e urge 
prepararmo-nos para receoe·la, ev1tando o naufragio. 
Coragem, preseverança e pmelencia nos levaráü a sal-
vamento •..•••••••.••••••••••••••••••••••••• ••.•• •• ................................................. 

«.§e os _sen~ores de ~sc:,ra.vos no Brazil quizessem, 
pod1no exttnzyl.X' a escrav1dao, sem dependencia de leis 
novas, e deba1xo mesmo do regimen da legislação actual. 
Ba.sto.va. que: 1 •, declarassem por si livres todos os que 
nasces~em, fazendo-os b:~.ptiZ&r por taes; a. exemplo da 
n?b~e e santa re~oluçiio tomada pela Ordem dos Bene-

. ~1ctmo_s. em capitulo ~era! ~e 3 de M:~.io de 18G6, 
-•, fnciht:~.ssem as alforrias, a t1tulo !!rntuito e oneroso 
preferindo as familias e o sexo f~minino. Se isto s~ 
fizesse .uniformemente, desde certa d:~.ta, a extincçii.o se 
operaria. suave e naturalmente; com toda u probabi
lidade, s~.n~o ce:teza, ~tes do fim do presente scculo; 
a escravid<to nu.o ter1:1. reprcsent:l.ntes na terra ae 
S:mta-Cruz. 

" Mas infelizmente não é facil de esperar. Cumpr~ 
portanto, que o legisl:~.dor intervenha. " ' 

E· é o nobre deput.tdo, que considerava maili úcil 
conter as aguns do Ni:~.garn ou do Paulo Affonso <lo 
que conser\·ar indecisa a questão do estado se~vi!, 

Santn C:~.tlmrinn-A lei n. 627 de 11 de Junho oi~ 
1869, art. 5•,determinaque os valores arrecadados pele 
~ 11 da receita (imposto de 1208 sobre escravos cne 
sabirem da proviucin) serão exclueivamente a.pplicad05 
a alforria dos escravos, conforme o regulamento que 
será expedido segundo as bases estabelecidas n:~. mes-
ma lei. · · 

As leis ns. 18.1, de 19 de !lla.io e 62i de 11 de Junbe 
de 1869 consi~nárão 10:0008 p:~.ra. a emancipação do 
elemento servil, preferindo-se os menores. 

Minas Geraes. -.A lei n. UHS de 28 de Outubro <lc 
1869 autor!sou a presideneia a dispender 30:000S co:n 
a libert:l.ção de escra.vos de 8 a 9 annos, designados á 
sorte. 

Govaz.-A lei n. 461 de 30 de Setembro de 1870, 
art. :h dispõe que a importancia dos vencimentos de 
tres empregos supprimidos foue appliC:l.da :í. m:mu~ 
são de escravos de 10 a 4.0 llllllOa. 

17 
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quem ho)e nos aconselha. medichs pur:unente protela
torias para _a. -solução desta questão? (Apoiados.) 

O nobre deputado no discurso que hontem pronun
ciou nesta casa, convencido da forç.3. das opiniL'es que 
outr'or:t manifestou com tant:l. firmeza perante o 
paiz inteiro, c pungido pela . doloroM Alternativa 
em que se \"ê col!oc:1do, proclll"ou justificar-se com a 
asse,·ern~o de que no livro, cujos trechos acabo de ler, 
elle ·apenas se manifest:l.ra. como doutrinaria. 

Nii~ ..-ejo, porém, na subtileza dcss:~o ~ttenuação, peço 
licerJ<;-:t paru dizê-lo, senão uma n.wa pro"\"a do incoll
tcstavel talento do nobre deputado. Prescindindo do 
cfteito que póde produzir a imponencia da palavrn
doutrinario-_que serve de colorido á. explicação, o que 
realmente existe nella que sirva. para a attenuação pre
tendida 'f O .honrado deputado doutrinaria ! se má.o dou
trinaria fosse, nl'io poderia justificar-se com tê-lo sido; 
se, porém, concebeu, formulou e prop~>Jou uma dou
trina sã, como é a de que foi apostolo, não tem hoje 
de que retrabir-se; devia ter a satisfação de vê-la 
:l.ceita pelo p:úz e pelo governo. (Apoiados.) 

Seria, porém, s6 nesse livro úe doutrina eobre a 
que$t:io de que se trata que o nobre deput:l.do deixou os 
,-esti~os de suas ill,timas e profu .1di.saimas con vic-
ções 'l ' 

Não, senhores, o honro1do deputado nlí.o era um dou
trinaria, era um homem político quando, não obstante 
a sua reconhecida. prudeucia, na seEsão do anno pas
sado proferio .o .discurso de que todos nos·recordamos, 
c tão cara.cterisado como o livro de que acabei de ler 
alt,"Ulls mgmentos; discurso com o qual justificou os 
projectos que offereceu á nossa deliberação, e que est.=io 
quasi de perfeita uniformidade com a proposta actual 
dogoverno. . 

Nesse ~loquente discurso, como nos seus projectos, 
o pri.B.cipio dos nascimentos1 principio contra o qual só 
se oppõe .uma ,velha :licçio 11e direito romano, contra
ria aos dil:'eitos da. peri!Onalidade humana, m:1B di:lnte 
da q~ o nobre .deput&do agora recÚJ!., é sustentadt'em 
tO<la. sua inteireza como nós o fizemos. 

N\io .se lilnita S. Ex • .a chamar libertos os filhos de 
escravas.nascidos dei>!)is da lei, .chamou-os de livres e 
ingenuos, como de'l"ia, parA q~e não crcemos duas 
raças distineta.s, uma. :com a plenitude dos direitos po
liti<:OJ> e n outra sem ella.. Propoz,. como o governo, a. 
idéa do p~culio, que . estando .autorisad.o pelos nossos 
costumes, é isso .uma razão demais pat:a que alei o re
conheç:~o; e, finalmente, como o governo, fundou o di
reito parn o resgate legal em certos casos. (Apoiadoo·.) 

Como, pois, vem .hoje o nobre deputado, cuja .pru
dencia. apraz-me reconhecer, censurar o s-ovemo de 
imprudente por ter prc.posto medidas que são as 
mesmas que S. Ex. illJlico.-ça. e qunsi nos termos de 
q uc us:l.ra '? 

U:u Yoz: -O nobre ministro deve agora mo$trar 
a sua coherencia. 

O Sn. !IIt:fiSTRO DA AGntcnn;zu. - Eu lá irei, e es
pero snttsfazcr a a.nciedade do nobre deputado ; tenha a 
bondade de ou-çir-me. 

Uma das razües pela qWLl o illustre deputado por 
Minas disse hontem que tremia. diante da proposta of
ferecida pelo g'lverno, é porque ella. revelava, como se 
havia dito em uma. da.a sessões .anteriores, a ,;upposta 
tendencia de abaorpçio por parte do ~er executivo 
da. prerogativa. COJllltituciena! dQ miClati-ça do parla
mento. 

Confesso, senhores, que ·ainda. neste ponto desco
nheci a S. Ex., cuja. &olida. illustra.ção respeito, e que não 
ignora que quando se trata de questões sociaes, por.sua. 
natureza. c.omplexas, tantos sio os mttres&es oppostos a 
que affectão, ao govel"ll.o mais do .que a ninguem .com
pete conhecer da opportunidade e direcçMo que deva 
da.r-lbe& pua a. 1u.a. .aolu~o. 

Collocado em uma eaphera superior, .sendo o centro 
para onde co_nl"ergem 1odas _as ma.nif.estaçõea dasne:es
sidades pnblieas, e apto a.s&un para Julgar dos pertgos 
que possão dar-se ácerca da adopç·ão de qualquer me
dida; é a.o gOTerno ~ne de .. preferencia .deve (laber a 
esccilna da opportun1dade -para. a eolnçiio de .taea quea
~. 

Porventura. na Ingla.tena. lláo foi lord Stanley, se-

cretario de estado das colonias, quem apresentou 
memornvel proposta do governo a 1~ de 1\la.io de 
1833, iniciando perante o p:~.rlamento a syste= de 
ema.ncipa.çü.o e aprendi~em ~ E t:unbem porventura. 
em Franç:t. não foi o minlBtro da. marinha quem pelo 
governo iniciou no parlamento :18 medidas sobre o pro
tectorado dos escra.Yos n~s pos~essões franoeus 'l 

Depois, quando 11. Fran~, que hcsit:l.va, adoptou um 
systcma mais decisiYo para conseguir a abolição da 
escravidii.o nas suas colonias, como o reeonhecímento 
do peeulio, do resgate e a. desi9Jl:J.ÇÍIO de fundos para 
ns manumissões, não íoi o miu1stro da marinha, barãc 
de Mackau, em 1844, quem apresentou e promoveu no 
parlamento a adopção de semelhantes medidas 'f 

Porventura desconhece-se, como pareceu ao nobre 
deputado pelo município neutro, que na. .Inglaterra o 
governo tem o incontesta-çel direito de propur:medidns 
ao parlamento, por meio de bills offerecidos pelos di
versos chefes da alta a.dmiuistra~iio'l 

Finalmente, pergunto, não é incontesta-çcl a. facul
dade que dá. a constituição do Brazil ao governo, plll':L 
que! usando do direito de proposta, venha deste ·modo 
auxiliare poder legisl11tivo, o que tanto ·concorre p:lr:l. 
que os poderes se harmouisem, d~ideratum da mesma 
constituição 'l 

Como, pois, disse o nobre deputado. ~ue o facto da. 
apresentação da proposb. pelo governo fo1 para elle serio 
motivo de temor, -vendo como que Clll risco a preroga
tiva. da. iniciAtiva do parla.mento 'l 

O Sn. P.EnDlGlo !.Luutmo :-Niio ·tratei da inicia-
ti-ça. · 

O. Sn. :M:unSTao DA AGB.ICVI.Tm\A.- O governo não foi 
im~ido pela ambição de gloria a .vir ao parlamento . 
susc1tar a. questão de ~ue este se oc:cupa; apenas cedeu 
día.ntt da. opinião publica para bem · servi-la, conten
do-a. nos justos limites que estabeleceu .na proposta 
(apoiados); porquanto julgou que -.seria perigo menor, 
nas circumstancias exposus, c:uninhar do q.ne parar. 

Com que funil:unento -pois julgüo os nossos amigos 
diS!identes 9-uc o governo procurou acobertar-se com 
uma vã glona que o não ennobreceria 'l 

Tambem o nobre deputado pela província de Minas 
attribue a proposta do governo á reacção, palavras sua.s, 
que se nota. no pa.i:r; contra. a idéa. abolicionista, facto 
que julgou ser consequencia. da intervenção do go,·erno 
com a sna. proposta. 

Eu bem sei <J.Ue os interesses da. propriedade sen·U 
são energicos e poderosos , e não me sotprendo de 
que elles em alguns municípios do Rio de Janeiro e 
S. Paul:> tenhão-se manifestado ultim:l.mente. Não 
chamo, porém, a isto reacção, é apenas excitação de. 
momento. 

Declaro mesmo que eu e os meus collegas ::ão sen
timos desgosto nem apprehensão .alguma. com o uso do 
direito de petição, tão utilnos paizes livres ; porém ob
servo ·que 3.8 representações até agora conhecidas n.llo 
exprimem senão que ha alguns municípios de dllllS pro
,·incins que as tem feito, mas · esta manifestação loca
lisa.da. bem se comprehende ·que. não .ha de obrigar o 
governo a mudar de seu proposito. (Ápoiado>.) 

Do norte, como do sul, de wda a. parte as noticia.~ 
que recebemos são de que a proposta apresentada pelo 
governo ·tem sido bem aceita. (Mv.ito.- apoiados.) 

O Sn. Pr.o~To D.E CA:llPOS:- E' exacto ; t<:~dos nós 
temos recebido cartas nesse sentido. 

O Sa. !lbNISTRO DA AGillttri.T"ClU.:- O jornalismo 
do Imperio vai-se :m:uúfestando da mesma fórma 
em toda& as provincia.s ; por exemplo, a~i est:í. um. 
dos orgiioa da mi.nha pro\'incia, o Diurio .de Pernam
buco, cujo curso é extenso em .todas as:Pro'tincias do 
noz:te, nas quaes tem grande impoGal:lcia (apoaado•), a 
discutir va.ntajo&amente a con.veniencia do projecto. 
Ahi está a. imp<)rtante pro,i.ucia. da .Bahia., ·de cujo ea
pirito publico :í.cerca. dã questão do -estado sen-il deu
nos noticia o nosso .honn.do collt:ga -depn.t&do pela 
mesma província. Poia ent.:ío .quando ·sabe-$ que o 
meam.o acontece na.s outras províncias, ·quando o estado 
do paiz é este que descre'l'"o, quando nenhuma: repre
sentação é trazida :l -eat& .c::mw:a por pa.rtede .outras 
provincia.s do lmperio, e apenas se conhecem .as de al-
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guns municípios do Rio de Janeiro e S. Paulo, preten
dem os nobres dcput:l.dos que o go'Ç'erno as considere 
como a ultima expressão. da opinião publica de todo o 
lmperio? (Apoiados. Jfuito bem.) 

O Sn. TEIXEIRA Jt:~Ion:- 'Ji veio alguma represen
tação de Y 3.SSouras 'I 

O Sn. F. BELJSARJO : - Ha. de vir, :u;seguro-lhe. 
O Sn. EvA.,..GELISTA LoB.\TO :-À de Itú, da província. 

de S. Puulo, tem apenas meia. duzia de assign:!.turas. 
O SR. ALENCAR AnARJPE: -Todas ellas t êm vindo 

sem as ~sig=turas r <:conhecida.l!, e assim nfio custa. 
:mgmentar o numero. • 

- O Sn. BEr>ZAlnM : -Tenho algum::ts cartas de fa
zendeiros de Minas approvando a. liberta..,ão do ventre. 

(Ila outros apartes, o Sr. presitWite reclama attençilo.) 

O Sa. Ml:SISTRO o.&. Acn.Jct:LTCIU. : - Sr. presidente, 
apeza.r da convicção em que se acha o nobre deputado 
pela província de Minas, de que o exemplo da.quelles 
municípios venha a. ser contagioso, eu tenho na gran
deza d2. causa humanitaria que pleiteamos, assim.·como 
n:~. ch·ilísa.l(ào e espírito· de· ordem das províncias, quer 
do norte, quer do sul do Imperio, gar:mtias de 9.ue 
assim não aconteceri (muito brm); e . nisto não as dis
tin.,.o, como S. Ex. o ·fez hontem. (Apoiados.) 

Não posso acompanhar o nolire deputAdo na apre
ciação que lez da importancia relativa das provincia.s 
do norte e do sul. (Apoa'Gdos.) 

O Sn. BENJAMill: - De !llinas não veio uma sll re
presentação contra. a. proposta.. Fizerão-se algumas reu
niões, co1no em Ubá! .e nada produzirão. 

O Sa. Ca\:z !II.I.CllADO: - · .As-vozes a.hi estão longe, 
não cheg-ão á. .côrte. 
_.;·.'O Sn. Mnnsrno DA Acnzcut:rtnlA -Dizia eu, Sr. pre
sidente, que não pretendia. entrar, e niio entrarei na li
quida~,io da iml>Ortancia relativ:J. da& nossas províncias. 
E' a.ssumpto demasiadamente melindro~o, e tiO qual 
nem no menos me quero deter. 

Amigo da união do· Imperio, não serei eu, embora. 
usando de precauções o~torias, como o fez o nobre 

_ depnt:tdo, quem introduza mais um elemento encandes
cente e dissolvente nesta discussão., (Apoiado• .) A ver
dade pur;~. e in-ecueln•el é que ta.nto o norte como o sul, 
a não serem alguns municípios das províncias do Rio e 
de S. Paulo, nenhuma·reclitmação faz contra a proposta 
do governo. 

(Ha 1:arios apartes.) 
Qual o moti>o destas reclamnções de que os nobres 

deputadas tanto fallãa agora, qtumdo entretanto a anno 
passado nenhuma houve contraria ao projecta elaborado 
pela. illustre co~missil:o desta. cnmara., que foi geral
mente· hem acmto, c com· o qual o. governo actual 
procurou conformar-se· quanto pôde, por ser um tra
balho muito recommendavcl '1 

Que motivo latente é -este que provoca ta.es mani
festações . isoladas 't 

(Ha t:arios apartes. O Sr. presidente 1'eclam.l at
lenç<W.) 

Perguntava eu, Sr. presidente, qual a cansa., qual 0 
motivo que está operando a supposta reacçã.o a que 
:se referem os illu.stres ~eputad~ 'l Não quero, nem 
posso perscrutar 1ntençoes alheJas; pelo contrario 
as ret.peito; ma.s seja-me permittido observar que até 
ha. pouco, antes de se· manifestar· a .. diseidenci&, que 
ta.nto deploro, a nação esperava trauquillamente a so
lução da questão do estado servil. 

(Hrr; 11ario8 aparta;) 
Eu lamento profundamente,. Sr • . presidente, lamento 

do mu i& intimo do eora.çiõo ·ttue a.politica. .infelizmente 
se v.lÍ. .apodemndo deatal gra.Yi.aeima questão sociál., 

(Cro:ão-le di,era04 aparte8.) 

E . ÚUato mais intimo j o men pezar,. porque· julgo 
!lue para qualquer sel~~ ·~· bem aceita . por tantos 
1ntere~~ses opposto& eena· mdispensavel qne· nes ma.nti
vessemos· nas: condições em· que estrremos até pouco 
tempo,. isto· é,. que a . poill;ica não interviesse no pleito 
de que oranosoccap~ · 

(Hruarios aparte!; !l Sr. presidente reclama atten~ãa . ) 

Pon·entura., não intervindo o espirito poÍitico na. 
questão sen·il, como não intervinha, e o nobre depu
tudo o reconheceu sempre en:: seus escri_ptos, o que 
infelizmente não aconteceu nos Estados-Unidos; não 
sendo a 1nanuten;.iio da escravidão no Brazil principio 
de nenhum dos seus partidos políticos; e representando 
o !'~:erno a '?a.ioria da. catna.ra, e esta a maioria da 
o;Hn.lao no pa1z, terá o mesz:no governo sido infiel ao 
parttdo conservador, como . dt~se o nobre depumdo pelo 
Cea.ri '? 

(!Ia !Jario~ apartes.) 

Pe~gunto, se na ausencia. da política., que nunca in
tervelo_ na questão do estado servil, e quando o governo 
se _apo1a na oaioria. desta casa., ter:í. elle trahido a ban
dcma de · nosso partido? A accusação é iajustissima. 

Já ouvi dizer, truendo-se · á. memoria.·de&ta cumara 
o procedimento· de lord \Vellinn-ton e de sir Robert 
~e~IL que o gabinete, como os gabinetes (!ue elles . pre
Sldli'ao em Inglaterra., o primeiro em 182.9; e o segJ:tndo 
em 1846, commettêra. . a falta de infidelidade . que a. 
moral politic:.. ni.io perdt.a., e à.e 11ue o parti.dotory 
tanto se CJ_ueix:ira contra aquelles dous estadist::J.s ingle
zes, o prlm.eiro na questão da. emancipai)Zio da lrla.nda, 
a. 11ue. sempre fõra infenso, e o outro á.cerca.da refórma. 
~ le1 dos cereaes que, proteccionista., comba.têra..ante
r1ormcnte. 

Peço licença ·ao nobre deputado, qne. lembrou estee 
dons factos nataveis da historia ingleza, par&' obser
var-lhe q'!-c nelles só. ':cio · uma applicação, e. esta 
vem autonsar o procedimento que· o go>erno , tem a 
respeito do estado ferviL 

Wellington e Peel com a co!lSCiencia de que bem ser
vião •L Inglaterr:t, como servirãot_pelo· interesse publico 
cedêrno de· suas opiniões, e rea.tiz:lr-::Lo as refurln1ls a 
que sempre se tinhão opposto, não obstante. os reeen
tJmcntos de .seus amigos .politicos. 

Wellington, reconhecendo que não era possivei re
sistir mais: ás jast:\s a.:;pirações da Irla.nda paro. obter 
a sua emancipação, -preferi o ceder a bJ. aspiração dian
te da necessidade de bem servir ao paiz,do que. .ter de 
desembainh:l.r n sua. gloriosa. espadn. para. manutenção 
da ordem publica.. 

Peel, o representante das classes· a.gricola.,, em:·eou
sequencia. da cri&e da má. colheita l'or que pa.ssoll u 
Inglaterra., julgou ser asada. .a oecasiiio para a. revoga
ção da lei dos cereaes, . abandonando a su11. política pro
teccionista, o que muito tem concorrido para a.. pros
peridade daquelle. paiz. 

l\fa.s, Sr. presidente, semelba.ntes·exemplc s são sem 
applica')ilo ao caso em que estamos, a não ser que é 
dever de todo o governo . obedecer á.s.exigencía.s do 
bem publico. 

Digo que eJ.les- não 3Utorisão a applicaçii.o que lhes 
deu o nobre deputado, porque a manutençilo do re
gimen em que estava. a. Irlanda. e dos princípios pro
tecciocistas eriLo dous pontos políticos. para. o velho 
partido tory; desrespeita-los, seria reahnente i.llfideli
dade politica; mas a quest.'io do estado servil figura na. 
bandeira de nossos partidos 'I E' queetão politica. ~ 
Nunca o foi, V. Ex. bem o sabe. 

Assim, pergunto, como somos nós infieis ao . no:so 
pa.rtido por que entendemos que deviamos promover 
a .:;olução de . uma questii.o sociaL em. que a politica 
nunca. interveio nem deve inter.-ir ~ (Apoiadoa.) 

( Ha.. !Ja.rio~opaste&.j 

Devo, Sr: presidente, justificar os· meus coUegas. e a 
mim pro)_'rio da inctepa.çiio q_ue por· ve2:es se nos· tem 
feito de 1ncoherentes· ácerea.da questão q~e a todos 
nos preoccu.pa·; 

A meu respeito ee-~. em'apattes um• pouco fugi
tivos; que em uma selllllio natavel do a.nno··pa.-do dera 
eu um aparte ao illustredeputa.do· pel;l.provincia.~o.Rio 
de Janesro~ cujqs· serviços uest:a~qll'llstâo DiíC- c.!SO de 
reconhecer e- applaudir, no • qual dei.~· mqifeetar 
que as·minhuidéa$· ácefca· da qu-.o· ora ~dente 
não eriio as que são . hoje. Eu~ oppôr: ao& nobres 
depatados que procurarão- &lllliglmhr essa sup~u. in
eoherenci.lt. um..outro- apa.r12'que dia.s depois foi pro
ferido E_elo nobte deputad:o por Mil:lu,. e- no. qual elle 
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referia. o facto da. exiatencia de v.rn projecto meu que 
:manisfestava idéas abolicionistas. Este aparte era uma 
resposta a.os outros em que se me increpára de menos 
colierente. 

A. camara sabe, pois eonata de seus a.rciü':os, que du
ra.nte o enreo d~ se_: siio do _!JlllO passado apresen~i dous 
proiectos <!ue tinbao rela~o com o estado sen·il. 

Um dizia respeito á. reform& da. legisla~o penal, o 
outro era concernente á. ata.tistica. dos escra>os no Im
perio. Ca.d.a t).m delles demonstra que as minhas idéas 
:l.:lteriores 8âo as que tenho hoje. 

Os meus ami~s particulares sabem disso tanto como 
eu proprio; e nao preciso in>oea.r o teJtemunho de um 
delles, a quem muito prézo que me ouve, e que deploro 
esteja separado de nós. 

Quando o anno p~o foi suscitado nesta. ca.mara. 
o primeiro debate sobre o tiio diffi.cil e comJ?lexo a.s
s.umpto que está. pendente de solução, bem '1."1& eu que 
era preciso marchar para conter exageraçües c dirigir 
as idéa.s i >i mais que não era possivel adormecer o es
pirito put>lico i. e embora. o ga.binete de 16 de Julho não 
tomasse a pos1çüo que me pnret-ia a. melhor, homem de 
p3rtido, entendi que cumpria-me esperar que elle se 
puzesse a =inho, pois de v.m lado receia,·a. que a 
iniciativa indh·idual a.gitasse sem re~ol>er uma questão 
q_ue só deve ser atacada para. de uma. >ez ser resolvi
da e de outro lado previa que o ga.bincte por fim pro
cu.~ria. dirigir e conter oa acontecimentos. 

Quando deu-se nesta camara. o incidente, no qua.l 
proferi o aparte ·a. que j:i. a.lludi, tive unica.mente por 
:fim nssigna.Iar a. responsa.bilidD.de do sfrou~:unento dos 
hÇQs que união a todos n6s. 

Foi ain<h por motivos politicos que eu, sem enun
ciar idéas bem a.ssentada.s que tinha :í.cerca do estado 
set'\-il, pa.r:t que o gabinete ae 16 de Julho niio se reti
rasse por' occa.sião de provocar-se umn questão de con
fiança. no fim da sessão, entendi ser meu denr ·de 
homem )?Olitico dar-lhe nessa occasião o apoio que 
sempre lhe dei, :firme e leal. (lnterrupçüe~.) 

Em summa, eu não desejava entregar a soluç,ão da 
questã.o senil á. mú. direcção ou impotenci..."l da. inicia
tiva. indil·idual, pois sempre entendi que ao governo, 
5.ccrca de uma questão tão melindrosa, é que eumpria 
marchar :í. frente e assi!roalar os limites a que se 
podia chegar sem perigo. 'Porém como procedem diffe
rentemente comnosco ! •.. 

O governo entendia. então que não convinha e nem 
estava sufficientemente habilitado para manifestar com 
franqu~za. o sen pens:unento ao parlamento; e eu re
siõ!lava-me a esperar, porque previa que por fim elle 
tomaria a si a iniciath·a que devêra tomar, -tal é a 
:força sympa.thica. e impulsora das idéas a.bolicionistas. 
(.Apoiado$ c apartu.) 

:Sim; a sua força impulsora. provém de que a idéa é 
h=anitaria, germinou, ha de progredir e e&t:í. tcium
phante; ha. de fazer caminhar :~os mesmos nobres dc
f·l;~d.os, queirão ou não queiriio. (Apoiados.) 

O Sn. CARDoso F o:-n:s :-Y. Ex:. dizendo estas c ousas 
:~.zed.a. a. discussão. 

O Sa. MlXISTno DA. AGRtcnn:u :-~ão tenho o pro
posito de uedar s discwsiio 

O Sa. Prl'I"TO DE C.a.~Pos :-Nem pôde ter. 
O Sa. CA"ADOSO FoxTEs :-Tem-o m.a.nifestado mais 

dP uma vez. 
O Sa. Mr:sts'tao DA AGIIJCtl.T\11\A :-~a. a.precia.ç:io 

qt:e =bo de fazer ácerca de acontecinleutos politicoa 
da sessão passada, provoco o juizo de q_uem quer que 
~ej :l. pa.ra que me &lllõignale qual foi a wconveniencia 
<r~e haja eommettido. (Apoiado& e di'f:ersos apartes.) 

11a.s, Sr. presidente, estarão os meus honradOi colle
gllll tambem em contradicçio tão manifesta como a. 
que se me imputou 'f 

Qaanto ao Sr. presidente do conselho, S. Ex. mais 
de uma -vez tem demonstta.do, a. não d~ a minima 
duviU., que nio se acha em contradicçio algum& neste 
assumpto. (Apoiados.) 

Couielhtfro de estado, q_uando a idéacomeçava a ser 
e&tadada, com uma. previsao nota.vel, com uma. ~ri
enc:ia que o abona., com "tUil talento que todos lhe re
CO!lheceraos, la"Vr"Ou ~ pa:eceres que ainda hoje podem 

ser lidos como a justificação completa da )?roposta ; 
S. Ex. dizia. o que ainda hoje eu e todos dizemos, a 
saber que a questão servil não podia deixar de ser re
•olvida; trazê-la indecisa seria "m perigo, perigo maior 
do que o ~roveniente de alguma aoluçào menos pru
dente. A.ssun S. Ex. concluía que o meio de reEolvê-13 
era a libertação dos filhw que na.scessem de mãis es
cravas depois da lei, unica fonte que reatava estanca: 
para. que a escmvid:io desapparecesse sem abalo ••• 

O Sa. c ... ,mosu Fol>"TES ; - Quando, e como! 
O Sa.. l.lfr:o<Jsmo DA A&BlCt;LTuu :-••• mas observára. 

que, por esta.nnos em guerra com o Parnguay, e as fi
nançM perturbadas, era neeessario espera...· pelo termo 
da~uella luta, em que tanto se illustrou o Brazil, 

Não estaráõ, porém, solvidos 11.quelles dous obsts.culos 
que havia. 'r 

ÂLGUMAs .YozEs :-0 estado :financeiro é prospero. 
O Sn.. MnnSTao DAÂGRIC'ULTt!aA :-Respondoaor. no

bres deputados, que na Inglaterra, na. França. e naHes
~ha sempre que se tratou da questão do estado servil, 
os espiritos, ou timidos ou retarilatarioa a.ssim como os 
interesses empenhados na conservação do atatu quo, os 
argumentos que produzi5o, e com qué emba.rnçavão a 
solução da crise, fomo seinpre estes, as finanças são 
más e a Ia,·onra soffrerá muito. (Inten-upçiSu.) 

Q.uanto á França., obserro que, demorada a solução 
definitiva., como foi durante o reinado inteiro de Luiz 
Felipp~, consumido o tempo em inqueritos e estudos, 
assim como em medidas preparatonas, que nada. pre
parár-Jo e só servirão para perturbar :ls colonias, "l'eio 
a. republica, e fez em menos de 2~ horas o que aquelle 
reinado não conseguio durante 18 annos. E assim tam
bem o q.ue a Hespanha não põde realizar durante o ul
timo remaco, o es!'irito democratico o :fez logo que se 
tornou dominante. Estes dous factos &ao cheios de lição 
para nós que somos os ultim.os que ainda. possai.mos 
escravos. (Apoiado•.) 

O meu uonrado amigo e collega o Sr. ministro de 
est1:lllgciros foi tambem argnido de contra.dicção :IL1.
grante pelo honrado deputado por Minas. Quando ainda 
ni:o se trata,·a nesta cam:u-a de resoh•er a questiio ser
,.il; quando aqui niio se cuidava della. em 1869 , o 
meu iHustre co !lega, com :L pre,.-isüo do tn.lento ( apoia.
do•J, pretendeu estabelecer o registro de escraYos. Mas 
de to!-lo :feito, o que presuppunha um regimen de escra
vos que elle pretendi:~. regular, poder-se-ba inferir que 

1 fo~e adserso ás idéas emancipadoras '! Eu entrego a 
res1>osta a esta pcrguntn :lo juiz mais preYenido, quem 
quer que seja. 

Finalmc:2te o meu honrado nmigo o Sr. ministro do 
impcrio tambem foi censurado de contradictorio, tii.o 
sómente porque no com.~ da sessão de 1869 formulou 
um requerimento para. que fosse i commissão respec
tiYa um projecto relath·o á estatistica de escravos. 

Dc'\·o po!ldeTD.r que este facto se passou naquelle anno, 
época. em que, como j:í. disse, não se cuidal""a séria
mente de ~oh·er a questão do estado scrl""il, a qua.l elle 
como ta.ntos outros considera. vão que niio convinha. que 
fos~e :>gitad:t ~enão p:~ra. ser resolvida. 

Discuti-la s~:n dar-lhe ~olu <;>.ão, agita-la sem proba
bilidade de exito, era. e é cousa perigosa. (Apoiados.) 
Eis o motivo que teve o meu nobre amigo para assim 
proceder. (Apoiados.) 

{Ha di~er.>os apartes.) 
Agorat Sr. presidente, que tenho respondido ás prin

cípa.es obserra.çõea feitall pelo illustre deputado por 
Mina.s, pergunto-lhe, pe~nto aos seus honrados com
panhE:iros, aos nossos nm1gos dissidentes: quaes &ao as 
vossas idéa.s '! As nossas são conhecidas, as vossas niio 
o são. Se tendes as dos dous honrados deputados que 
já se fizerão ou,·ir, o digno Sr. Barão da Villa da 
Barra. e o Sr. Perdigão 1\lalheiro, concluo que nãQ vos 
entendeis. · 

O primeiro impugnou o projecto, não porque seja. 
antí-abolicionist:l., não é; lJl.8.8 porque quer libertar to
dos 01 iilbos de escra.-çoas que n.asçio de ora em disnte, 
por um meio divers.o da9.uelle q-ae a proposta indica.. 
Nós tomamos a ba.se racioJULl e mora.lisadora de que 
ninguem nascer:í. escravo depois da. lei ; o nobre depu 
tado desapreci.a. e :z:noteja da philosophi:i que nos inspi: 
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rou, e que está fazendo ea.minha:t _a si 'P!OPri? .e ~os 
aea. amigos, porque prefere a philosophia ntilitana, 
porque tambem é philosophia, e que deminon a con
ce~ de seu projeeto. Mas entte ns dua.s, antes IJ.ue;o 
a phiiosopbia. em que fortaleceu-se a. illustte eomm1ssao 
desta. eamara qllalldo elaborou o eeu parecer. 

O nobre deputado, com a.a SUIJI idéas utilit:uia.s, quer 
que as mulheres escravas qu~ forem ap~ p~ a re
proàucção vão Eendo todas libertas, mea.lAUte mdem
nisayão. Opponho s6mente ·que o onus J>ara o Estado 
seria superior ás suas forças, que . regunen da pre
:eriedade servil perturbar-s.e-~a.- tis d~ que com a 
libertação do ventre, e que lllntih, ... r-se-hin. a gr.lnde 
vantagem de terem os senhore~ os filhos li ..res de s~ 
esera.va.s obrigados ao seu serVlço, qua.ndo cumpre na.o 
desorganisar o trab:Uho. (Apofados.) 

Porém noto que o illu8tre deputado pela. Bahia, não 
obsb!.nte a solidi.riedade que o liga ao x:obN depu~o 
por Mina.a na o,pP?síçã.o que fazem ao governo, estilo 
divergentes em 1déa.s. 

S. Ex. o que pretende é 9-ue tudo esperemos da 
acção do tempo, ist~ é, dos ol:i1tos, da e~pontanea. ge
nerosidade dos pa.rt1e~ e das illorr1a.s que o ~o
-vern.o decretar por meto de fundos que estabeleça;_ c só 
disto que fazi11 questão, segundo disse bontem m:us de 
nma vez .... 

O Sa. PERDIGÃo !IIA.tHEmo: - E' um elemento que 
não nevemos desprezar. 

O Sn. MINISTRO DA ÂGRICULTCR,\ : - A acção do tem
po junta á. generosidade d?s particulares ': ao au~ilio 

, que o g?Yerno não pôde deJ.?tar de prestar a. ~man~lpa
çã.o, t3l foi o systema que o illustre deputado 1magmou, 
inteiramente difi'erente daquelle que outr'ora. s~sten
l:;í.ra e propuzera a esta camara; semelhante proJec.to, 
porém não é satis.faetorio1 desde que se mantem o prm
cipio perpetuado\" d? ~asctmeoto, poi:s e::nbo:_a por aq~~
l:J.S causas a eaeravtdao tenda a dimmutr, nao se ex.m
gue. Portanto, o que restn. é o systema. da proposta, é a. 
liberta.çio do ventre. (Apoiados.) . . 

Se, pois, os dous amigos nossos diss1dentes que .se 
fizerli.o ouvir estão divergentes, eu só tenho a pedir
lhes, senhores, que combinem as suas id~as. 

O Sa. ÂNDIUDE FIGUEIIL\: -Nós não temos c:.s es
tudos indispensaveis. 

O Sa. Â'IU.UJO Lnu. :-Ent.ã.o n:lo querem nada. 
O Sa. Can M.~oci!A.DO: -Se dizeis q:.w não quere

mos, diremos que \'ÓS quereis tudo. 
O Sa. II!I:>~ISTRO DA AGmct:LTC'IU. :-Eu vou con

cluir. 
O Sa. A.~nuDE FIGUEII\A. d!i. um aparte. 
O Sa. Mnusrno D.\ ActucuLTllB.A. :-QU!l.nto :1. J?OEtic:~. 

da situação, agradeço o aparte que me d:í. o 1llustre 
deputado, porque 111e ia esquecendo de responder a uma 
gra,·~ í.ocrepaçã? que n?s fez o honrado deputado pela 
provt:J.clll. de • M!nas. Disse-nos h ontem S. Ex. qu; se 
:~.<:ha com os t1mldos, porque nós fomos pYa os arra.1aes 
adve;:sos. 

Ha. inexactidão e grave injustiça em semelh:mte ar
gui<;:io de S. Ex. 

Conservadores de bom quilate, perm:l:lecemos o que 
fomos e o que somos. (Apoiados.) De que data. proveio a 
appro::ci.mação do gabinete para os arraiaes adversos? 

O Sa. PEaD1clo M.u.Ill:xno :-Está.. explicado na dis
<:ussão :í. falia. do throno do senado. 

O Sa. MINISTRO DA. ÂGiliCULTllllA :-Os illustres depu
tados nio tém o direito de referir-se á. discusaio do 
voto de graças, como se nelln. se encontrassem, já. ::1iio 
digo provas, mas ~tpenaa vestígios dessa aproximação. 

Se ella tivesse existido, ou tio somente fosse ten
ta.lb, por que razão inconcebível os nobres deputados, 
discutindo o voto de ~ decla.rá.rio e protestã.râo 
:maia·de um11. Velo com a senedade com que fal1iio ao 
paiz que, adherentes á politiea. do gabinete porque era 
a 81lA propria, separáviio-se delle somente quanto á 
queatiio serru? (Apoiadol.) Como tudo se mudãem tão 
pouco ten;tJIO I (Ap'Jia.doa.J 

Já se diz que o ga.binete emigrou para os arraiaes 
&dvereo. I Como se .póde irrogar semel.bante injustiça! 
{ .Apo!cub».) 

O Sa. P".EaDIGlo !L\LBEmo :-Não tive occasião àe 
fallar na resposta :i. falla do throno porque a discus
são foi encerrada. Hontem foi que me pron!lllciei. 

O Sa. !>hNlsTao DA. ÃGRICVLTUA. :-Eu vou concluir. 
Lamento os factos que têm oeeorrido nesta casa, e mais 
ainh a agitaçio que ~;e rretende appa.reça, o que es
pero não aconteç3. Toda.v1a1 o mal está em que os nossos 
amigos dissidentes fizerão frusta.r as esperanças de; 
longo tempo concebidas, de que a questão do estado 
servil resolvcr-se-hia sem as excitaçõee da politica que 
j:í.mais se envol\"êra. nella. Nunc:1 precisamos tanto 'de 
placidez de animo e serenidade de espírito como ago~, 
vara que n!io Silrj:io obstinações em torno das qnae;; 
venhão grupar-se os interesses cegos da propriedade 
agrícola, porque o eixo da reforma que projectamos 
está. na boa vont:~de doa proprios senhores de escravos ; 
e conto que a teremos mes111o da.quelles poucos que an
dão illudido~. 

Desejamo-lo, porque o exito :feliz da reforma. nilo 
depende eómente do governo e do poder legislativo ; 
depende especialmente dos agricultores e proprictario~ 
de escra,·os; e por estar profundamente disto convenc1do 
é que deploro •e haja transviado o e~pirito de alguns 
com apprehensões vãs, que forii.o dispertar-lhes na Sn:l. 
habitual quietaçio e tranquilidade. 

Aos agricultores c propriet::u"ios de escravos cu sí) 
darei 11m conselho. P.espeítaí a. lei, se fôr adopt.>tda, 
como esperamos . .à pproximni-vos do governo que não é 
vosso ir.imi~o, que não o póde ser (apofados); aproxi
mai-vos delle com se:;uridade, .pois vos ha de manter 
sem hcsitaçiie na. \'Ossa prol_)ricdadc e:dstente (apoiados); 
e confiai r.a lei, porque nella achareis garantias, direitos 
e desfesa que n:io >"O> scriio negados. (Muiio bt•m.) 

( O orador é comprimcntado por grande numero ele 
tkputados. )" 

o Sr • • T. uo "~lcncar (at:cnçao c silencio):
Senhores. :!ão Yé·nbo discutir !l. proposta do g•wcrno 
sobre o e!cmento servil, talvez nem responda o.o dis
curso cl.o nobre ministro da agricultura. Quer':> apenas 
protestar con!r~ esta ::r:mde calamidade socinl, que, 
sob a mascarc\ da fei, ameaço. a na~:io brazileira. 
(Apoiados.) 

Ai:ldn rcncrC11tcm :leste recinto as pa.h\"rns sini~tr:~.s, 
~roieridas ·pelo nobre ministro da ju~tiçn.; aindn. .me 
smto e~tre:nec~~ recordando aquclla mgenua e tr1sti! 
confissão : 

" A pdr:J. :~.r:::!1cnda de seu alveolo, do c'imo de. 
mont:J.::.b, disse S. Ex., não póde mais pnr::.r, bo. de 
ro!ar ~té a b~.se. 11 

Essa ped:.1 é a g_uest::io da emancipação, cssn pedra 
é a p:oo•sta oue :1bi está sobre n mesa. (:!paiados.) 
O nobrê mi:::s~o tinha razão, ella foí arrancada li 
das :ll:~'!'as macce:si\"eis, e arrojada ao precipício por 
uma mão po~sa::tte, por essa. mzo que, n:\ phra'e da 
socied:l.de o.!Jolicionista, confere a liberdade neste J;>•iz de 
ser,·o~. Ells. foi :~.rr:mcad.'t das alturas inacccsn·eis c 
arrojada c2 <lc~penhadeiro em despenhadeiro, :UTasta 
após s: o gs.b:oete de J de ~r~rço, que, n~o Pt?liendo con
ter o im;:n;,l!;o q~e lhe unpnmn'!io, rolar:~.at,. o abysmo, 
se a opini:io publica o não ampa~r, se n6s o não sal-
nrmos. (.4poiado$.) · 

Não é, pois, este o momento de discutir. Dis<:ute-se 
na cal:n.a <!n. refl.exão, na serenidade do espirito e no 
repouso dns paixves ; mas não se di$~ute, senhores, em 
um tempo e::n que ~ abal.=io as mais solidas b:~.ses da 
sociednde , uos tempos de eal:lmidade social em que, 
na phnse de tl:t: eseriptor distincto, todos sentimos es
tremecer dentr<> em nós a.s profun<l&s raizes da solida
riedade h=3..Ila. 

Não se di..<eut<! qnaudo o governo, como um :~.tbleta, 
solt:s. á. n.o:ena, e, travando-se corpo a. corpo com a na
~ão, lut:l. p.'lrit ibatê·ls. e esmaga-la. (Apoiados.) 

De :facto ::1:io ha aqui, senhores, o contlicto entre duas 
idéa.s, ent.e a idéa da emancipa9io directa e a idéa da 
emancipação indireet"; niio hA aqui o antagonismo de 
duas escolas , a escola do progresso rapido e a das re
formas refectidas; o principio conaervadu e o principio 
liberal, uio, senhores. O que ha. é a. luta do poder com 
a !ll!ção (apo•ado.t); é a luta io elemento official eou
trs os intere68e8 maximos do pai%. (.4poiii<IM.) De um 
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l!<do, a :::r::m•le gibJ. do'o :·-;-arnento ; do outro, o braço 
e o cerebro da. naçiio. 

Quem defende esta proposta 'r Releve-me o gQVer
:::o que o di~: a condescendencia e n incoherencia.. 
(Apoiados e tiã<> aparados.) Eis a.s duns ullia.das presti
mosas do t,"llhincte ã.e 7 de :Março. (.;poi«<lose nilo 
apoiad<Js.) 

A condescendencia dos amigos do goverao, daquelles 
c-ue esta\·ão com elle Lontcm,: que estão hoje e estarão 
â::nanhü, sem attenderem :l.s mud!lnç>as de physionomia 
que se operão nas sete c:1bcças do poder (apoiados), 
daquel!es que, levados por uma '*perança fallaz, pmsão 
manter a ~Solidariedade do partido, quando ao con
trari<> estragüo o seu pre~ente e a:JiquiJ.ão o seu futuro. 
(Apoiados.) 

A i:l.coherencia daquelles que não ha um anuo vo
tavão r.qui nesta casa uma moção impondo silencio a 
uma proposta muito menos adiantada do que esta que 
se ach& em dis ;uss::W. 

Essa incoherencia differe muito daqnell:l em que ha. 
pouco tanto insistia o nobre ministro da agricul
tura; não .; a íacoherenei:~. do publicist!t que, reves
tido da missão grave do legislador, recú:~. ante a rcs
ponsabilid:tde de traduzir em factos as suas elucubra
çües; dlffere mnitodaquella. que se procura achar no 
procedimento do nobre deputado por !llin:I.S. Esta, 
senhores! é a incoherenci:l. do 1egidador; e a retractação 
do voto o.ado o anno passado. 

N:1o está nos meus habitos offender os caractere~ 
malainar n.s intenções. Tenho d:.ldo provas de que se1 
respeitar a.s pessoas, porque nellas presto homenagem á. 
dignidade humana. e ri. dignidade parlamentar, que ta.m
bem me pertencem, que bmL>em são minhas. Nesta 
tribuna e necessario não ver indi-..idu:ilidades ••• 

VoZEs : - Sem duvida. 
O Sa. J. DE ALEXCAD. :-••. porém unicamente os er

ros e as ,·erdaucs que se choclo. (Apoiad..s.) E' a mi
nha. m:mcira de preceder; e port:lnto, ue quruqner pa
lavra. . minha. não desejo que resulte uma. offensa. para 
os meus adversaríos. -'1. minha linguagem será. .severa., 
nimiameate rigorosa., em relsíf~O aos actos, em relação 
!s idt!as; mas nunc:1 attribuirei esses actos e essas idéas 
a motivos que niio sejã.o nobres ou pelo menos Uignos. 
(Muito bem.) 

Sirvão e~tas considernções para manter a discussão na 
altura deste parl:1mento. 

VozEs :- :Muito bem! 
O Sn. J. DE Au:NCAR:- Senhores, ha outr.1s nlforrias 

que não serião i~taes, ma.s no contrnrio uteis e pro..-ei
tosas pnr~ o pa1z,·e pel:LS quaes o governo devul em
penb!ll'-se de preferencia. á do ventre. Taes são : a. 
alforria do voto (muitos apoiados da. opposiçuo}, e:~pti\"o 
do governo; a alforria da justiça, c:1pti Y& do arbitrio 
(apoiados); a alforria do cidad.'io, eaptivo da guarda. 
nacional; e finalmente, senhores, a alforria do pai%, 
captivo do absolu:il;mo, captivo da prepotencia · do 
governo pessoal. (.Apoia.dos da opposição.) 

Ma.s essas emancipaÇões não têm em seu f.a'·or as 
declamações da philantropia. européo.; são necessidades 
vitaes do paiz, e não cortejos á. opinião estrangeira! 

Esses interesses maximos do p:üz: não t.;m uma voz: 
:fra.ncez:a para dizer o. a.lguem: « Senhor, por este neto 
vosso n;,me adquirirá. uma. fama imperecivel. » 

Resignemo-nos, pois, resigne-oe a nação brazileira. 
e -..iver abatida, até que as suggcsiões· da philantropia. 
européa ou a iuter\"enção de alguma sociedade estran
geira inste pela sua liberdade. 

Senhores, ~ta.s palavras silo amargaa, talvez não 
coubessem . nos labios de um :reprel!entante da n&ção, 
mu não posso domina" os sentimentos que. me uaober
bão quando penso que o Br:uil, minha. pa.tria, tem fi
gurado em toda eata questio-«>mo um automato ; . tem 
sido apenas aGnimA "ilia de uma. experiencia.. philal:l
tropie&.ou a :materia prima de uma corôa. de triumpho. 

V OZE5 »A.. ÜPPOS~Çloe .: -Muita bem. 
O Sa. J. w· .AJ.'I!IUK·: -Os brios naeiouaes ' se con

franp, pensando,que 1ie ·impl'O'riao; :eor eau. de um 
elop,.eem pl'l!lllllV7 8e11l' estudo primo; nem adien
~do~ por-um·traço·de penna, ae decretou uma 
,~~·~lla'ordem! (il'ait<U apoiado& dG·o~.) 

· ~ -~ ~-. -~"":"<' .• 

E levou-~e o desrrczo a tal pont:~, que o paiz ~c 
te\·e conhecimento do facto senão de torna-viagem ! 

Ainda ultima.mente não vimos nós manefestar·se esse 
menoscabo de um:~. maneira revoltantc'r Esses trabalhos 
do conselho de estado, que o gabinete com tam:mba. re
pugn:mcia remetteu a esta augusta. camara, e só depois 
de requerido e inst:ido, esse~ tt-abalhos erão commu.-llca.
dos aos membros da junta central abolicionista e citados 
na conferencia que houve em Puiz a 26 de Agosto de 
1867, como COilSta d:ts 3Ctlo.S de suas sessões. ( Sensa~l!o.) 

Yozr:s: - Oh !Cl.'l! 
O Sa. ANDRAI>.Jer.u;UEIIlA. :-E' verdade! 
O Ss. J. DE AL'E~c.~n :-Como consta da acta ~as 

suas sessües ! 
Assim dava-se conta. n.o '*trangeiro primeiro do que 

ao parlamento brazil~iro dos esforços empregados para 
realização da idéa que de lá. fôra encommend!lda!. •• 

O Sa. PaEsm&'\"TE no Co:-.-sELBo :-Forão logo. remet
tidos :i. ea.= assim que os rcqnesitou.. 

O Sa. A:-."DIUDE FIGa:lBA :-Era. segredo·par&.o paiz, 
mas não o era. para. os phila.ntropos europeWI! 

O Sa. PAULINo DF- Souu:-Eu forneci-os logo que 
forão pcdillos. 

O Sn. J. DE ALEXCAil :-E' uma triste verdade, se
nhores; o Bru:cil tem representado nesta magna. qu~tão 
o papel de uma criança., de cujos destinos se d~ide sem 
consultar-lhe a vontade. Para. emancipar o elemento 
servil, é preciso·dizê-lo, começ:iriio·reduzindo este paiz 
livre e independente, este paiz soberanot á. condi~o de 
um servo que se move ao·senho do senhOr. 

Esta mncnla· ha de ficar nn:historia. Fossem embora 
os emancipadores ·e propaga.ndistae, o que eu· contesto, 
os colhboradores de uma grande idé1q para· mim .sio 
npenns ·obreiros de rui nas; trabdhassem elles· para a. 
gloria deste· pniz, esta. gloria: havia de ter UlDa nodoa; 
o futuro diria que·elles·niio1õervirão· á sua convicção, :i. 
ma patri:i, ma.s obedecêrio aos influxos do poder, aos 
impulsos da. opinião estrangeiro. (Muito btm· da· oppo
liçllo.) 

Senhons, combatendo a idé!l. da em:tncipação di
rêeta perante o parlamento, devo repellir .uma. pecha 
que o~ mais intolerantes promotores da propagand:J. 
costumão lançar sobre aquelles que, como eu, têm. le
"\"antu.do :1. voz para protestar energicamente contra a 
imprudencia. e precipitação com que se -iniciou esta. .re
forma. 

Chr:mão-noa de escrav-ocratas; de retrogrados, de 
e5piritos tacanhos e ferrenhos ,. que não recebem os 
influxos da ci'rilisul'.iio. Proeurio "assim atemorizar-nos 
com a odior~dade que de ordiruui.o s118citão, as ideas 
condemna.da.s, os Eentimentos egoísticos. 

Entretanto, senhores, nesta luta. que infelizmente !c 
travou no pai:t,. a. civilisaçiio, o ebristianismo, o 
culto da liberd:J.de, a. verdadeira philimtropia estão do 
nosso lado. (Muitos apoiados da opporiçZio.) Combatem 
por nossa. c:1usa (Jpoi~.) 

Siio elles que nos inspirão esta calma e firmeza de 
convicção, que não se as~nsta com as ameaças- do po
der; e não se irrita com :18 injustiças de seus imprn
del1tes amigos. (llfuiltl.f . apoiado• da oppooição.) 

"\'ós, os propagandistas, os ema.ncipadores a todo o 
transe, não passais de emissaríos darevolu~o, de aposto-
106 da a.ne.rcbia.. (Apoiados da opposiçilo.) Os retrcgn
dos sois vós, que p~ndm' rt-eUaro pro~ do pa.iz, 
:fl!rindo-o no coração, matando· a sua prrmeir& indns
tri&, a.lavonra. (Muicoo a.poiado4 da llPJ'<*çlto.) 

E senãO, comparemoa. Vêda'o que. vóa<quereia, vOO.e 
o que qneremos,nõa. 

Vós qnereis a.· emauei~ como 1Uil& vã· ostenta
ção. SaC:rüioai& os ~ maximo.da patria a ~el
leidadea· de1tlwia.. (llruitol•çoialoNia 01'1'"i~.~ E1I
tendeis·'l'le·Iibett:R é UDi~ aubb:abir.aocsptiveiro, 
e não 'V'Oilemhtai&de. qUBaJibezdadl".!eoncedida.·a. ·eetas 
:D:Iallll& ~tu· é·. wn.dom::fl?-11811tDj é• e:fngo sagrad•~n
~ao ti_D1I!Ito, a:o •&r:n>.JO;- de-um :IIG'ro•e' llel~em. 
Ptómetlieu! (.!fuitOI.apoiaict. .dís»~)· 

Nóa queremos a redempçãQ .de!Doasoa:irmioa; como a 
queria .o Christo- Não. bula.~ vóatdizer:á. ertatura., 
1iolbiQa...na.- imelligellci&l,a!iatida ~-ala' COU!CÍeG'-
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eia :-Tu .és livre; vai ; percorre os ca.mpos como uma. 
beeta féra ! ... 

Não, senhores, é preciso escl:lrecer a intelligencia 
embotad3, elevar a coruciencis. bumilha<la, p:1ra que 
um dia, no momento de conceder-lhe a. liberdade, pos
eamos dizer :-Vós sois homens, .sois cidadãos. Nós vos 
remimos não só do ca.ptiveiro, como da. ignornncia, do 
vicio, da. mieeria, da. a.nimalida.de em .que j:lZieís ! 

Vons DA OPJ>OsJçlo :-Muito bem. 
O S11.. G.uu. CBnQI!Erti.A : - A razão vos f:1rá. iivres; 

e o que se quer. 
O Sa. ?Bum.E!'ITE DO Co."SELIIO: - 08tatu quo não é 

cidadão. 
.o Sa.. J·. llB.ALE."'c.ut: -Eis o que nós queremos 

E' a .redempção do corpo e du. abra; é a rehabi!itação 
d.a. ereatura racional; é a. liberdade como o symbolo da. 
ClVilisaçü.o, e niio como um iacho de externúnio. Que
remos fazer homens livres, membros uteís da. socie
dade, cidadãos . intelligentes, e nio hordas selvagens 
atiradas de r.epe:1te no seio de um povo culto. 

(Ha aparles.) 
., Entre estas duas camas núo ba quem hesite: n r.oasn 
é benefica.1 a ·vossa é· b.te.l ; a nossa é santa e christii, 
a · vossa é cruel e iniqtl!t. 

Nós queremos a. Jehabilibção da.quelles que um erro 
do ·passa.uo abateu; vós quereis a emancipação por 
uma. sünples vaidade ; para T6s a hbcroade niLO é 
senio o combnstivel que ·ac:ender:í. a. luz de vossa glo
ria de reformadores e propagandista~. ( Muito bem 
da opposi~.) Vós sois o que vos ch:lllla.va aqui, em 
l867, um illustre parllllllentar, o Sr. Snyão Lobato: 
sois oS~ · heróes do extermínio, os ·Erostratos d.'1. n:~.çio 
brazileira! 

\ OZES DA. 02POSiçlo:...:Muito bem ! 
.o Sn. J . . DE Au:.'reAll: -Senhores, o aspecto que 

deu o govel'!lo 4 esta. questão sorprendeu-me em ex
tremo. 

Tenho visto muitos ~rros govcrnamentaas em nosso 
pa.iz1e elles são naturaes, por~ue, embora tenhamos trinta. 
e seiS annos de governo representativo, não possuímos 
ainds uma.população bastante illustrnda, uma opinião 
'\ivaz e esclãreeida1 que é a. verdadeira mestr:l. do go--
Terno parlamentnr. , 

Não conheço, porém, nos. peiores dias do nosso sys
tem& representativo uma attitnde igual á que tomc.u 
o gabinete de 7 de Março nesta. questão da. emanci
pação. 
· De faeto, ·senhores, não é a alta administração do .Es
tado, "preoccupada dos ·grandes interesses nacionaes , 
que :temasdiantedenós; não éo.poder executivo exer
cendo com prudencia. a inicürtiva que lbe comPI!te; não 
é o govemo, representallte do ·principio· da. autoridade 
e · de. ordem publica. ·Não, senhores, é o seeretar10 
ardente da propaganda, é o emancipadodanatico, é um 
agitador, :é um revolucioil2rio1 .em &umma. 

Os dous·nobres ministros que a principio no debate 
do voto de graças aqui se enucWii.o a respeito 
de&t& questão, entre as decl:unaçües com ·que procurá
rio justificar a. imprudencia. e precipitação de seu 
eeto, a camara de-Ve recordar-se, servirão-se.de um só 
argumento. Esse argumento, a ultimct ra.tio -regum, o 
svmmum ius do· gowrno pessoal, foi a .ameaça. ( Apoia
dilr;) 

O governo procura incutir o terror, e as palavras com 
que· o · nobre.mic:istro da agricultura fechou :ha pouco seu 
discurso . bem reveliio que ellc persevera no 11eu pla
no fatal. 

O · g<n"erno procunl .incutir o terror nos proprieta
rioa ;e · lavradores, com a ~pera.nça de · obter delles, 
pelo receio ·de maiores calamidades, o sa.crificio de di
reitlla importantes, de interesfies ~peitaveis, creadoa i. 
sombra da lei. (Jiuitol apoiador-) 

·F'Oi por iMo que o nobre pres1d.ented.ooonselho,.fal
lalldo ;nesta casa, no debate da · respoeta ao ~ d:& 
corôa., intimou. á. "clasl;e proprietaria;llio oppuzeeee-re
sistenci& 'i.J?roposta do governr, -potqne deasa :reaisten
cia. , só deua, é que poderião provir graves perigos á 
e!IWlcipaÇão, lin~em ·est:J. que o nobre ministro d:l 
a,"'"iculmra parodiou no seu conaélho final ·affinnando 

'}Ue o perigo não esti n:t proposta, mas :lOS ob&taculcs 
oppostos a ella. 

Não contente com a.qnella intimação, o nobre pre
$idcnte do CO!lselho reco1dou. o exemplo dos Estado:;
Unidos, onde, na. opinião de S. Ex., foi a reluctanci:l. 
d?s lavradores dos Estados do Sul, em nceit~r a eman
Clpnçiio gradual, que, provocando a tremenda guerra 
civil, abolio a escravidão, e :1 abolio com todo 6 cor
tcj o de minas e miseria para a el:>.~se proprietar!a. 

No me~mo sentido abundou o nobre mini~tro u:t 
justiça. S. Ex. , com uma voz tetrica e ngoureir:t 
(ri$adas), lançou imprecações c propheti~ou toda a sorte 
de males á chsse dos proprieurios, se elb não soffresse 
imp:u;sivel o .~olpe que fôra. decretado in excclois, se 
mostrnsse veueidades de resistir á vontade omnipo
tente. 

S. Ex., scnhores, ern sincero, n !l. con ... ·iec;ão profunci:l. 
da. fate.lidn<ic1 que pesava sobre sua consciencia c ~obre 
o paiz. 

Assim, o governo pretendia que os propriet:1.rios se 
deixassem despojar como autom:J.tos, sem ergur:rem a 
'\"OZ para defenderem os seus direitos. Que i!léa. faz o 
governo da. nação brazileira '! Pen•a que não so:nos 
um povo, mas um rebanho que se dirige com u:n ace
no'! Julga tão morto entre nós o espírito publico c a 
indc:pendencia individual que se ataquem interesses 
m:unmos da. sociedade ~em que estes into::re&Ees reajuc? 
(Apoiado$.) 

.Senhores, os perigos da. emnncipa~iio 11ão result:io 
da. resístencia. lcgal, não provêm do ex~rcicio do di
reito sagrado e inviola'\·cl que tem o cidadr.o brnzi
leiro de defender seus legitimas intere;scs, sua pro
prieda.de. 

Niio1 senhores; os perigos nascem d:J. propria re
forma, e sobretudo d:t especie !le ~·ertigem com que 
o .jtoverno a tem dirigido. (Apoiado ... ) 

Deixe, pois, o go.binete est:L ~ttitudc que tomou e 
que não lhe assenta; só as opposiçües costuruüo empre
gar semelhantes· recursos: e nem todas as oppo>Í\'Õ'"s, 
unicamente ' aquellas para quem O·Unico alvo ó des
truir afim de se elevarem de~ressa.; mas uma c;pposição 
governa..-ncnte.l núo procederia dessa fórmn.; niio j~ga
ria. no pareo da ambição intf.resses ca.pitaes, como ~üo 
a ordem publica e a p:l% social. (Muit~apoiaclo3 . ) 

J:imaís O'Conel, o gmnde agitador, jámais servio-M! 
da revolução, como argumento. Em Inglaterra, em 
França, na Holhnda, Dinamarca, nos Eetados-Unidos 
n::esmo nunca se invocou a insurreição para suffoca.: 
a. resistencia legal dos llroprie ~ a.rios. F;sta.va reservada 
esta triste celebridade para. o gov-erno do Brll.Zil. (A poic
do•.) 

Senhores, a lingu:~.gem altiva que tem empreg:J.d::> 
ogabinete, na impren6a e ll!1 tribuna, :1 attitKde arrc
g-..::.tc que assumio ante a .opinião, a .impassibilià:lci.<! 
com que assiste á perturbação produzida por esta re
forma no seio do p11iz ; tudo isto d:í. corpo a uma &cs
peitll talvez incutida por confidencias indiscretas ; su•
peita que a. principio repelli, mas que se tem infiltrado 
em meu esp1rito1 máo grado, d~pois da.s ultimas cccur
reneia.3. 

Essa suspeita .•. Porque não fallarei della, se j:í. corre 
as praças e ruas desta. cidade, e a todos assusta, com 
excepção daquelJ..es para quem ji é talvez certeza. e es
pera.n~a de longo domi::io, de Lirga. fruição d."ts delicias 
do poder'l .•.• Propala-se que o govemo prctende .fuzer 
a emancipação já, :í. mio =ada., de chofre, porque t! 
isto o que exige e socieda.de abolicionista. (Oh ! oh ! 
muitos apoiados e· não apoiados .) Porque ó isto que, se
~do a C:\rta da junta central, « póde erguer á a.ltu::~. 
<10 maior e do:mais .raro tri11mpho o nome de um rei.·» 
(Oh! oh!) 

O:Sa.. PI\EiUIE:'I"TE DO CoNSELHO: - V. E.~. ouv!o 
isto 'f 

O Sa. J. nz ÂLI!Nc.ut :-Esta proposta que ahi es!:í 
sobre a.mesa. não é mais do q,ue um prete."tto para p:c
vocar a revolu<;ao, nio é maus do que o precur6or do 
projecto.incubado no alto. {l!ec!amaçüu.) Esse papel. 
senhores, ccntém uma ousada provocação, .um eartel 

: de desano lsnçado á opiniiio, na esperança de que elh 
aceite o -repto, não para. comb:1tê-la aqui na Uiblllla.-~·;:_ 
n:t imprensa com a.s nrmas da razão, mas para ataca-ta.::.'. 
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com a baioneta, o fuzil , o sabre e o eanhão, que lõão 
as <tuatro Pyllabas do despotismo. (Oh! oh! apoiados.) 

UJU Voz :-Est.i sonhando. 
O Sn. Catrz M.~ca~oo :-Sonha.Ddo ~ ! .... 
O Sn- Cu.NEIII.O DA C~u :-E' um falso prophets.. 
'U!IU Voz::-0 futuro dirá.! 
O Sn. ÂNDMDE FJGCEIRA :-Está. na mão dos &enho

res desmentirem a prophecia. 
O Sa. J. Dt ÂLl:~CA.a:-Sim, senhores; não se trata 

de uma lei, tr.ú:l-se de uma conjuração do p.»er. Desde 
1867 que o poder conspira, fatigando a reluctancia 
dos estadistas chamados ao governo, embotando a resis
tencis. dos partidos ; desde 1867 que se prepara, nas 
sombras, este golpe de Estado, . que ba de firmar no 
paiz o ab~olutismo ou antes deEmas::ara-lo. (Apoiado~ 
e não apoiado~.) 

O Sn.. AuuJo GóEs:-Protesto contta isto. 
O Sn.. AliDR.I.DE FJGtJEJB.A.:-V. Ex. é o unico que 

protesta. 
O Sn. J_ DE AL~CAn.:-Eis, senhores, a raz.ão da 

attitude nnoga.nte, da. cnrrancn ameaçadora qtte apre
senta o governo no parlnmento e no jornalismo. O ga
binete acha-se ampo.ra.do pelo unico poder deste Im
perio, por aquelle que o estrangeiro chama ingenua
mente dono e ~enhor da terra- O governo sente-se em 
~çs.; elle tem consciencia de que é uma !U'ma ncces
saria. na mão que ata e desata os nossos destinos; que 
é o arauto de um conquistador, que marcha :i conquista 
de ~lorin promettida. (Apoiado~:) 

Mas, releve o nobre presidente do c.onselho que lhe 
diga, 11lio será impossivcl que mais tarde ouça. uma 
YOZ august.1. parodiando aquclla palavra tão repetida a 
mais uma vez citada no parecer da illnstrada commis
são : - <C Que fizestes de men povo'! Que nzestes 
<leste povo t:io docil, tão cord:tto, tüo soífrcdor que vos 
confiei'! » (.lfuito bem.) 

Senl1ores , eu devia. comcçàr a. ~ynthese cas CO!lsi
derações que tenho de· fazer sobre a quest..'io pelo exame 
elo parecer. da nobre commisslio, mas além de. que 
não julgo :t tribuna. o lug:tr mais proprio para refutar 

·um tra.bà.lho longo e meditado durante largos dias, se não 
::nezes ; receio que mingue o tempo l.'ara. o assumn:Q da 
propos'::l.. Comtudo direi por alto mmha. opi::~ião à res
peito desse parecer_ 

Admirei-me, seuboree, que um trabalho, porve:J.tma 
:10tavel no pulpito on no joraalismo, re>es~i~~e as 
iórm~t.s de urn documento parlamentar, desê:udo a 
auxiliar a. gr:we missii:o do legi~lador- !\~o k~ exe:n
plo, pos~o affirrna·lo, de semelb:mte linguagem :::.as 
assembléas politicas. 

Se este parecer pecca pela improJlrieà:tde d:l. !6rm3, 
:~a subst.<tncia. recorda o monstro de Horacio-

Rea]:nente, Eenhores, a primeira pane, a i!l!roducçãe>, 
reduz-se a umn. impreca<;-lio ardente do ,-ig:~rio de Cbristo 
contra :1. e~cra...-idiio. O illustrc sacerdote não ncc!ia ser 
mais energico nem mais eloquente na cadeira ·~agrada. 

A Ecgunda parte, a. argumentação, é um ca!culo 
cgoistico, uma. transacs-ão polít ica; é o p:.c~() à:. r eli
gião com a. iniqnid.ade. 

Quando a. folha official publicou este t~abalbo, ~n 
que anc.iosamente o aguardava. e o tinha visto annun
ciar como o symbolo da concordin para o p:!rtiC:o coiJ
serv:: dor , am1ei-mc de lapis, porque todos nós te :nos o 
'<'tto do lapis (lu lar:dnd~); nüo é privilegio .la :-ecleza. 
'ferminnda a leitura, escrevi no alto da pa~;ina esta 
epigr::phe: " Incesto monstruo!o do crime com a lei- » 
(Aiuito ~em.) 

Realmente, senhores, desde que no parlamento, pe!o 
orgão o!!lcial da maioria, ec declara de uxr..a ~n :l.::.ei~ 
>olemne em um documento organiEado com o ::cc ~:nlo 
do governo, que uma instituiçio é harbara, i::.ic::3, c 
torpe ; que ella .: Teprovada. pela religião, -pela. ~Ôral e 
pelo direito; que esti condemnada pel:t ecieneb e relos 
mteresses vitaes de u:D povo; deixar ::. essa instit..::i~~ 
mais um dia. de ex~tencia, consentir que ella co::.:in:le 
a contaminar o paiz, é, senhores, nm crime de le~a
naçfio e de lesa-humanidade. (Muitos apo:acU.s-) E", se
nhores, obrig3r & lei a consagrar uma im:noral:~e, 
uma torpeza, um cscandalo. 

Se uma lei aemelhante fosse votadA, eu não & pod4»
ria comparar senão a eaaa Vaga Venua de que &e f.tJla 
no parecer da illustrada commiasii:o (hila.ridade pro~ 
ga.da.) ••• Eu não a poderia comparar seniio u. essa Vaga 
V ent18, se a deidade ~ tivesse o arrojo de apreaen
tar-se ~rante uma. sOClédade ehrilltã com a. maiC&1'& 
da virgmdade. (Mu~o.: btm-) 

Como pvdereis nunca m&la, vós emancipa.dores, exigir 
daquelles a quem essa instituiçiio-.off'ende, que a res
peitem, se vós mesmos a qua.lilicais de violencia e esbu
lho~ Como podereis nunca maia g:u-a.ntir direitos que 
taxa.is de attentados'l 

Não receia.i<~ que esses a. quem a instituição off'eude 
repetindo vossas l_lala.-ras vos dig-lo: « Reli~o, moral 
religiosa. e social mvocão de miios dadas a extincção do 
captiveiro ~ E se elle11, abrindo voeso .Parecer, desenvol
vendo o vosso pensamento, e servJ.ndo--se da voasa 
propria pbrase vos interpella.rem por esta fórma: Nós so
mos os cruzados da civilisação, somos os soldados de 
Christo, como clle nos enltamos nesse outro .seroile 
$Upp!icium. Temo~, pois, o direito de resistir-vos e até o 
de punir-vos, a vós que soi~ os réos confessos da 'Vio
lencia e do esbulho'! 

Que respondereis a isto'! Qnc podereis oppõr aos 
vossos argumentos convertidos em ameaças á. socieda
de~ Como podereis conter uma impaciencia, um deses
pero que será vossa obra~ (Apol-adol.) 

Senhores, esta lingua.gem é tanto mais condemnavel, 
quanto ella )'arte dos :unigos do governo e dos orgãos da 
maioria. Se em uma opposiçii.o , despreoccupada dos 
encargos da administração, ella. seria censuravel, o que 
diremos partindo ella do govemo, sobre o qual terá. 
de pesar a tremenda. responsabilidade da execu.c;.ii.o 
desta lei, se por in-felicidade do paiz ella. fõr lei ~ 
(Apoiados.) 

Senhores, esse parecer da commissão é mais nma pre
sumpção vehemente do cspirito conspirador de que está. 
animado o governo; é m:ÜS uma prova de que se pre
tende provocar a desordem -par& decretar-se por um 
acto de dicmdura e extincção da escr:lvidão, embora 
sobre a ruina ãa propriedade, sobre a miseria publica, 
sobre o desc:~.lab:-o da sociedade. 

O Sn. AaAt:Jo LtMA: -Romance de má.o gosto. 

O Sn. Fol'iTES: -E' a conseqr.encia das doutrinas do 
parec~r da commissão. 

O Sn. J. DE .ALENCA.ll:- Passo por alto, senhores, o' 
acen-o das contradicções que pnllulão no parecer; e me 
limitarei ao simul esse et 710n l sse da propriedade sen·il. 
Ora., (no ca.p. 14) se diz que emancipar sem indemnísação 
<!um attentado i:Jqua.lificnvel, uma violenc:ia. Ora, (no 
cap- 21) tratando-se d:J.libertação do ventre, para justi
ficar a expolia.ção dos fruct~s, nega-se ao domínio do 
senhor até o nor:1e de ·propnedade. 

Estas contradicçõcs tem uma cnus!.- Não ha. na illn$
trada maioria uma opinião; o que ha ~ao aspira.çües di
vergentes, heterogeneas, travadas de receios e apprehen
sões- Falta. o nexo para as consolidar em uma. só con · 
vicçiro, em uma só idéa. 

Por iEso cada trecho do parecer revela uma. duvida, 
uma indecisão, t<ma. incoherencia. (.&poiadoa.) 

Senhores, o nobre relator da commissão soffreu uma. 
censura de q_ue eu.o niio defendo, porque S. Ex- não 
carece de mmba defesa; tem-n'a. de sobra. em seus 
honrosos precedentes e nos louros tantas vezes colhidos 
na tribuna Eagrada como na profana- 1tl3s entendo que 
S. Ex. foi injuc,to arguindo os autores da observação. 

Os culpados dessa censura forão o gabinete primeiro, 
e depois o nobn relator, elle proprio-
E~sa idéa da emancipação é para o gabinete uma. 

importa9ão estr-..n::cira, um prodncto de fabrica euro
pén consignado ao dono da. terra. Nada mais. natural 
do que snppô:r-~ qnc se p:ocurasse um estran~ para 
dar á. pro-posta certo resa1bo de além-mar- (lttsadc&.) 

Quanto ao nobre rel:ttor, devia conter a sua admi
ração por certo estylo romano, recheiado de erudição, 
que estamos habituados a -ver abi nos jomaes surgir 
com a rnbrica de Epa.minondaa ou de Cincinato ; pois 
:foi es~a admiração o que o comprometteu. 

Senhores, tenilo a.inda. uma. obsen-ação a fnzer a r~ 
peito do erudito parecer da illustra.da. cowllÚIMiiiO. 
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O preambulo desse trabalho recordou--me algumas 

ll&lAvra.a de um illustreministro, de um orador brilhante, 
~g: palavras repa.asada.s de alto senso pratico e 
eminente taeto politico, dotes predominantes daqn.elle 
a&adlst&. 

Quando em Maio de 18"..3 Buxton apresentou sua 
proposta. para a abolição do elemento sei-vil, recorreu 
ta.mbem ú declamações ~osas, e o illnstre estadista 
respondeu-lhe assim: "Confesso que sinto uma profunda. 

· :repugnanei.a quando vejo o nome do cbristill.llismo trazido 
ps.n. uma. questão parlamentar. A religião deve, sem 
dnvic~J!., moralisar oa setas e a coll5ciencia dos minis
tros, como dos individuas, mas- é máo fuer della um 
argumento eM f:l.vor de um plano ~litico, embora lou
vavel. Eu poderi& citsr exemplos das pessimas conse
qnenciu que dessa pratica resultárão em todos os 
tempo~ •• 

Eia as palavras do illnstre orador. Convido i illus
tl':ld4 collliilissão a. ler esta parte do brillunte discu:rso 
do eminente estadista, e abi verá. o desenvolvimento 
que elle lhe deu naquella thcse de uma alta e ai 
\:erdade. · 

A · grande virtude e excellencia do christianismo está 
justamente em que elle se amolda. a todas as condições 
soei.aes- (Muit08 apoia.d08.) Elle xna.nda, conforme o 
ETangelho, dar a. Cesa.r o tributo, a obediencia, e a 
Deas a prece, a consciencia. Se realça. todas as gran
dezas, consola. todas a.s Itliseria.s, todas as dôres deste 
mundo (muitos apoiadas); se é um esplendor para os 
reis, é um refugio para os csptivos. A todos, grandes 
e ~ueoos, illustres e obscuros, ricos e pobres, a todos 
ella aponta uma esper:mça ineffa.vcl; a esperau~ de 
uma vida. melhot>. (Muito bem.) 

Chriato diBSe : " Meu reino não é deste mundo. » 
Que Eigaificão, o que qn.erem di%er estas palavras se
!lão que a religião ..não deve já.mws inter\-ir .nas ln.tas 
politica.s ' 

O Sa.. PINTO DE CA31P0i :-Não i: esta. a interpreta
ção do texto. 

O Sn. J. DE ALENCAil :-.A. religião é a luz que se 
diifunde pela bumanida.de ; ella purüica. a. nossa con
sciencia, exalta a noefa alma> regenera os costumes; 
mas não é, não deve ser nunca. uma arma. política, 
um instrumento de reforma (Apoiados.) 

Senhores, eu poderia interpellar a nobre commisgiio 
~omo Canning fez com seus advcrs:lrios, e dizer-lhes: 
Se estais plenamente convencidos de que o christi:l.nis
mo repugua com esta instituição, como tolerais que 
ella !'tlbsista um instante? Como podeis attender a con
:sidernções quaesqner de prudencia '? · 

.lj.ntee de trazer como argumento politico para re
solver uma questão social e economics os textos da. 
sagrada. escriptura, de,·U. a illlh"tra.da commis~i\o a~n
der a estas pãl.avras do .\postolo: " Serui, obcditedomi
ni.• carMiibtu cum timore e! tremore in simplicita1e cor
dis ~tri, 6icut Christo. » Sen-os, obedecei a ,-ossos se
::~hores corporaes com temor e tremor Illl simplicidade 
-:le vosso cora.çio, como o:>edeceis a Christo. 

Não é aqui neste recinto oue a religião tem a pala
-.=, msa na cadeira Eagradi de o~de seu verbo inspi
rade deye infundir nos costumes um espirito benefico, 
apressando a revolnçiio moral que tende a e:ottinguir o 
captiveiro mais breve eo que se pensa- E' abi que o 
cbristianismo deve e:tercer s':la. nugnsta. missão, aTIOs
~ol~do oa povo!, po.is e. essa a x::a::.eira por que Deos 
_epsla pn.ra a consc1enc1a. 

Estou impaciente, se:;.J:or~e, ~ara ?ro> .:.; com um 
eXAme snccinto da proposta as cÔ:leideraçües que tenho 
:!cito, mas desejo antes die-..o tocar :1::1. face politica da 
<J.Ueatiio. 

lia. questões, ori~r.ria~ente politi~ -porque se 
p:endem ao mec:uuemo do {;OYcrno, e ioteressiio á 
:oelhor direcyão dos ne;;ocios publicas. Ontr.lS ha que1 
embora por sua. :Datnrez.a ee:ranhae :..S 1u:as governa
meot::tes1 ft!:sumem comtudo pdn. sua gravidade e im
port:lnc!a um caracter ::ltamente w 1itico : neste caso 
e!tá a questão catholica, a reforma· commercial e tan
ta~ outras n::t Inglaterra; a extinct;iio dos conventosnn 
J?elgica, a ~Ulari5ação dog bens eccletiasticos na Ita
lla. e a que5tão da emaDcipa;no em ooSEo p:~iz_ 

Dludem-se completa.mente a.quelles que rretendem 

Toxo JR 

tirar a esta. 'lue&tão toda a cór e ~.ão politica. 
(..4poiad<n.) 

ABSim illudi&-se ba ponco;não só na demOD8~ 
d<lll factos, como em sua aprec~io, o illU&trado minia-
tro da agricultura. ' 

Emqua.nto , senhores , esta. questão absorver a vi
talidade da. nação , niõo ha , nem póde haver , pelo 
menos dnra.nte a permanencis. da luta , senão áuas 
O}liniões pohticas, dous partidos, o da emancipação in
directa, e o da emancipação directa e immediata-

E' esta 1lll1a situação logica. invallivel e fa.tal; nlo é 
posai'"el escapar-lhe. ( ..l.poia.do•.) 

Tenho muitllS vezes repetido nesta casa que a. eman
cipação directa nio é a idéa do partido conservador 
(apoiados); e com espanto vi contestar-se esta propo
si9io, que eu COI15iderava e considero o enuncú.do de 
um facto geralmente reconhecido. Com espanto obser
vei ess:~. contestação, especialmente da. parte do nobre 
11residente do conselho, quando no debate sobre a viagem 
1mperial me fez a honra de responder, e pelo nobre 
ministro da agricu!tura, que ha poucos ill5tantes ae 
empenhou em refutar-me neste ponto pelo grande in
teresse que tinha de subtrabir o governo á severidade 
da. censura, que pesa eobre elle, e qn.e defini a.qui ha. 
dia.s recordando o exemplo de Robert Peel, qWLlldo alp&r
tou-se do seu partido para resolver com o apoio dos ad
versarios a. questlio ca.tholica. 

Poderia, senhores,_ apresentar-me aqui acastellado 
em um baluarte de .livros, · e ler a esta augusta ca.mara 
longos trechos de di.scnrsos dos membros da. oppoaição 
conservadora em 1867, e os eloquentes arti~• edito
riaes dos orgias le~timos de nossas idé&a na 11Dprell5&. 
Ma.s de que servina isto hoje, qne a.s abjurações estão 
em modã? De que serviria isto, 'lua.ndo os acerrimoa im
pugnndores de hontem annuncião-ae hoje até pelos 
jornaes como promptos para. se incumbirem da tarefa 'f 
(...tpo•ados I 

Na situação actual, relaxados como estão os laços da 
disciplina, alfP!ns politicos de certa importsncia jul
gão-se com direito de parodiar o dito de Luiz XIV, e 
dizem : « O partido sou eu ; inclino-me ã. emancipa
ção ; logo, o partido conservador deve ser emanc:i
pador." 

Ha um en~no manifesto nesta apreciação; as idéa.s C<l 
um partido nao eão as O.,Piniões individuaes, embora. pro
fessadas por homens em~nentes; não, senhores, a.s idéas C. e 
um partido são aq.uelllls que recebem a conssgraa;'l:o da. 
maioria (apoiado•); aquella.s ás quaes a. imprensa '! a. 
tribuna imprimem o cunho da publicidade, que é o 
ba~tismo dos partidos uesta fónna de governo. 

:;e em 1867, se_ durante a situação P.lWÃda ~lg--U?s 
consen"adores emmentes, a quem respe1to, ma.nües:.
rão-se bvoraveis :i. caUSll. aa ema.nctpação directa. ::00 

seio do conselho de estado, o paiz e seu paTtido i~o
ráriio este bcto. (Apoi11dw-) 

O que o paiz sabia, o que o partido ob~errava e:-:. il. 
resistencia energlca e brilhante que se fazin na i:np:-e:lSl. 
e na. tri\una ao impulso da.do, ao mo-vimento iuiciz.·~o 
nas d~W~ falias do throno, de 1867 e de 1868. 

Foi essa attitudc que o pai:r; testemunhou; f~i es~e 
espirito de reacç..:to contra o J?e_:tsamen~ emanc1pa~~r 
dos liber•es, o que na op~s1çao dommou o part1c.o 
conservador. (Apoiado.t.) Nl\o ee aponta. jornal de c:-e
dito, nem homem de ~ importancia, que oe:n 
nome do no~so partido haJ:t. sustentado na imJlre~sa. ou 
ua tribuna a. ema.ncipaçii.o directa como asp1ra'(ào dos 
consen-ndores. 'falve;r; apparecesse algum& suggestiío3 
individu:tl, como eimples doutrina de escriptor ; !:!a~> 
cansa differente é Ul113. opinião, um dogma <ie partiào, 
e as elocubrnç.;es do publicieta e philosopbo e:n !e~ 
gabinete. . · _,. 

Inaugura-se esta a1tuaçio em 1868. Abre-se a ~es~ao 
de sua primeira legislatura, legislatura solemne, por
que fôra provocada por nn:t appello da corôa á; ~ação, 
em virtude de \\ma. profunda. mudança da pohtica- -'
falla do throno, docum(;nto autbentico da. nova situação 
c sen progrn.mma, fazendo um contraste patente com 
os dous anteriores disCUI'!'OS da corôa, calon.-se a. res
peito da. emancipação; gnardon sobre ett~a q~1estão um 
silencio eloqneute. E por quem fõrn org;t~~Sad_o esse 
primeiro importante documento 'f Pelo mmiSteno que 

18 
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inaumuira a.1iiti1a9io; -pelo g&'binete seu·'prilnogeni~z 
preai'àido pelo venerandO chefe do partido. (.4poiaifl».-_J 

Quaes as · vozes: c»nservadoras q11e 11e erguêrão ne }!U
hmento, quaes o opiniões ·que se ·aprese:o.t!r&o na Im
prensa combatendo. o gabinl!te de 16 de Julho, -on 'hos
tili&a.ndo-o por eau exeluW>, .a qu.l:tiniul. uma aigni~ 
ficaçio·e aleauce 'bem. ·manifestos e u:preasivos, e que 
todo o pâiz :immedistamente comprehendeu 'f 

À resposta. a.'falla. do throno foi -votads;neata -e na 
outra camar& sem o -m.enon·eplml. (Apoüzilo.r.) No de
CJll!O · da.-t~essiio, ao pa!SO que ·a oppoaição lióera.l. nos 
a.ggredilt com vigor, não a.ppe.reoeu na.·nnüoria nenhlUll 
symP.t10m11. de •descantutamento, ·llel'lhum indicio · de 
llostilidade '&O ·gabimte'1_)0r :este•faeto. Ao: contrario, o 
espirit10 da eamara. 'repugnava 'to<lar nesse me1indroso 
amunp~, como prova. o facto do nob~ -ministro ~e 
estrangell"'!! ; factO a que· ba. pouco refeno-ae o .•aeu; il
lustre i:ollega., :ministro da ·agricaltura. ~presenta.ndo 
S.E.x. nm ·projeow •que apenas ·oontinha ·uma ·!IIledida 
il!direeta, longe-'de enoontrar•a minima. adhesii.o na casa, 
:l.'iu~etou a ponto : que o 'Seu hoje distincto · collega, 
ministro do imperio, atemorisado :com ·a iniciativa, 
receios o -de que ae 'tocaaee IlA idés., ·e se ·deapert.asae·-.. 
attençio publica. pa.ra ·élla, peclio immediatamente o 
adiamento ·do projecto. {'.Apoiado.s.) 

O SB.. Mr.usn.o DA. ÂGIUccr.rtrB.A. dá. um ·aparte. 
-O :Sa .. J. DE. ALE."C4B.:- E' em !870 f!_ue muda ll. 

perapeetiva;-- de ,repente surge no seio do partido con
Servador um começo de propaga.nda-abolicloni.sta. Des
deentio •••• : .A,]leZ&r .das recl~es-do governo e dos 
ps:otestos do nÕbre mini.s.tro da agricultura, a convicção 
está. profundamente calada na opinião . publica.. Desde 
entiio firmou...se .t. oidéa ·de ·aue .a emancipação ê a es
cada de Jacob pela qual .umca.mente .u p6de subir ao 
oéo do poder. (Apoi~.) 

Foi então que e11 apresentei um i'rojecto em que, pro
curando restabelecer o élo do partido em relação a essa 
importallte questã:>, colligi. algum~ medidas indirec
t:ls, de uma applica.ção ma.is sua.ve, ·e entretanto de re
sultados msi.is efficazes. Esse projecto·tambem passou 
desapercebido, como ·passaria. tódo aquellc-que não con
aignuse a idéa. 'funesta da libertação do ventre, idéa 
que v.inha de cima. 

_Senhores o que digo :aeste . momento já. o exprimio 
com· outro brilho e outra eloquencia o illnstre deputado 
:pelo 4• districto do Rio de Janeiro, ll'O debate do voto 
de gracu, quando demonstrou com documentos parla
mentares de grande valor historico, que a em&Zlcipação 
directa ·nanca foi idéa,do partido conservador. Os do
cumentos em que ae apoiou o illustre orador erão de 
quilate suptrior aos que recorreu ha ~ucos momentos 
o nobre ministro da agricultura. O 1llnstre deputB.do 
jogou com discunos e outras pe988 em que estãcr con
sig:mdas as idéas e opiniues do partido durante a op
posição. O nobre ministro invocou apenastrB.balbos ad
ministrativos, . e do tempo em que n propa.ga.nda já. tinha 
invadido o nosso partido ; de época. posterior á .lll2ugu
ração desta .situação. Podem acaso &imples relatorios 
de presidencias de provincias prevalecer a. documentos 
solemncs como os discursos d& corôa de 1869 e 1870 'l 

Demnia, senboref, o al=~ daquelles documentos 
:lão é qn3l pretende o no~re ministro. 

Nos relatorios que leu acha-se o pensamento que 
todos ·J?:utilbamos, que resnmbra do ;paiz inteiro; de 
extingmr pelo esforço commnm unamme e espontaneo 
da sociedade este mal q-o.e he;:d.imos dos nossos ante
p:LSI!lldos. (Apoiados.) 

'!las entre essa extincção placida e natural, e a ex
,tlncção Yiolenta por meios directos, como pretende o 
governo, ha um abysmo ; e um abysmo immenso que 
não \"é S. Ex. nem o gnbinete porque estão deslum
brados por uma. incomp,rehensivel fascine.çiio nesta 
. que~~tiio do elemento sef"'!l. (tfpoi4dor.) 

Engana-ae o nobre ministro quando pretende de
.monstrar que essa tendencia d9 e:spirito publico para a 
emancipação favorece a reforma projecta.da, quando 
ao contr~ a repelle. Engann-ee qusndo se esforça. 
por .apreaentar-noa em contradicção com a opinião do 
paiz, e em contradicçio com os nossos propnos senti
mentos; com o desejo de ver desapparecer a escrava
tura do seio da !Otiedade braz.ileira. Niio, senhores, não 

:ba. · CODt:radicção, ·>ao ·eottttario ·<1 justamente :pela . con
fianç:a que temos · todos n& elevação do • c&n~O\Ilr bra.zi
leiro\ no ·melhoramento ®s· COBtumes, "n41& 'impulsoa do 
espinto ·pnblieo, na'tl~ ·efticar.oda topiniio, que dis
pensamos a. intervenção directa do governo, e- :a con- · 
sidenmJ.os•'fatal. 

-·Como· respondeu, senhores, o nobre· ministro da jus
ti-ça no debate-do voto de ·~~ -á ~Jite &rgnmen
taçio· do illnstre dep_utado pe~o · Rio• de .Janeiro 'i ~a.ldo 
de argumentos, sentindo ..nac:.Jiaro -eolo •.em · que · piS&~ 
amparou~ de · nm.grande nome •'1Mgni 'IIOminil umbra. 
Evocou a memoria veneranda do COI!selheiro Euzebio. 

·Com ·alguns trechos do •pa.rec:er dado 'n-o·oonselho de 
estado pretendeu S. \Ex. d-emonstrar· que sendo . aquelle 
illustre estadista.fn.voravel 4. quel!tão da -·em:mcipa.ção, 
devia-o partido oonser'lladoar pensar da ·meama ló~ 
adaptando a opinião de seu chefe. Que id'éa faz>o!llGbre 
ministro de 1liD partido i Pensa llille que :um.chefe de 
P.artido se resume ·-em si 'f Não peuu.vaassim de certo o 
illuatre estadista brazileiro, um dos homens mais poliu
lares que tenho conhecido i elle · possuia duas gn.ndes 
qualidades politicas: sabia querer, mas tambem sabia 
a.ttlender. 

Foi, portanto, infeliz o nobre ministro ·da ~ustit;a., 
como foi tambem hoje o.nobre·ministro da >agricultura. 
q_ua.udo invocou por 'IIUA vez o :nome ·illust.re ao conse
lheiro Enzebio, como uma. &utoridllde em favor d& 
el:!Wleip89ão directa.. E j4. .que toquei neste ponto, res
ponderei a esta parte do diseuno 11.-e :S. Ex., e contes
tarei o argumento-empregado .pelo nobre 'ministro e 
por muitos oradores -que 110 :têm .ocoupado·com eate as~ 
smnpm. 

Irivoca-se o glorioso ·.facto da -extincção do trafi.co 
em. 1850 como uma. prova liistorica em :favor da eman
cipaçã.o directa. En~o m~Uli!esto: a si~~ desac 
aoontecimento·é inteira:mente contraria. Elle revela de 
uma. maneir-J. incontestavel que o Jilartido coooe:vador 
sempre esteve convencido d& necellSldade de deixar que 
o problema da emancipação se resolvesse 1por .si, por 
uma transformação lenta e pela revolução social dos 
costumes. 

E' crença. minha que se os dous partidos jrugwem 
exequivel promovera·extincção da escrava.tura ·por um 
golpe de estado, por uma imposição da. lei, o partido 
liberal, que era então o pa.iz inteiro, o teria :feito na in
dependencia de envolta com os enthuslasmos democrati
cos ; e o partido conservador a consummari:J. em 1850 
q_ua.ndo acabou com o ·trafico. Em verdade uão havis. 
cxreumatancia maia azada. -para a grnndetranàforma.çio 
do que essa em que o ca.pti\"eiro pela. sordida. cubiça. dos 
negreiros se apresentava sob um aspecto repulsivo e he
diondo. (Apoiado~.) ·Mas o .partido conserVador, ainda 
mesmo naquella di:fficil emer$:encia, q_uando o canhão 
inglez troava. nos mares terr1tori:tes, Insultando nossa. 
soberania; qWI.ndo era talvez mais heil extirp:~.r o 
cancro, do que imperur que elle ·se deseuvolveS!Ie, bur
lando todos os esforços empregados para extinguir o 
contrabando, que zomba'\"a da mais poderosa esquadr:t 
do mundo; o partido comervador reconheceu que não 
devia promover a obr:s. da.<nn:tneip:tçi'i.o direeta. 

À explicação que se costuma dar da incoherencir. 
actaal de uma. fracção do partido conservador é bastante 
conhecida. Dizem que em 1867 nio combateu a eman
cipação directa , mas sim a re:iliz:lção i=ediata da 
idéa. 

Cumpre fazer mais justiça ao bom-senso e ao eriterio 
do povo brazileiro. Àquelles que lêrão as di!cmslíes da 
opposição conservadora e os &Ttig<~a de &na impreusa, 

· reconhecêrão que essa razão da opportunidade não passa 
de um sophisma. Realmente não é séria essa escusa de 
que a opposição conservadora se oppuzera á. emanei
pa.ção directa em consequenci& da guerra do Paragua.y, 
e das circumstancas a.nonna.es e g:ra ... es em que se 
acha'V3. o paiz • 

Cenauttl o gabinete de 3 de Agosto, como oenrmro o 
gabinete de 7 de :M:arcoporter aventadoftmelhanteidéa 

-e iniciado uma reforma desta ordem. lllu, ·prescin
dindo do fundo e substaucia da .~estio, para só con
sidera-la em relaç:ío i opportnnída.de, entendo q1le ll 
posição do gabinete de 3 de Agosto ·~ superior. 

Luta'\"&lllosCentão com inimigos sem eacrupuloa, q1le 
lan~:~o'l"&o mio de todos os reilttrSo~. À imprensa e~Uo-: 
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~ aprego&va que a ~err& atre o imperio e a re
publica:·er& a. hitai dO principio · da ~vidão-.co1:11:e 
principio da-liberdade, Gorneti até que·emiNS.ri.os. do 
ili.ctador pereorrião·.os>.distrietos l&widore~~ prOCUDU!iio 
fomenw UIXI&· suble.vação. Nestas: airewn&taneias a. 
provocação offi.cial ·qu& eu: não approvei, a suggestio 
Ga,· :WJ.a. do ihrono· de 1867'· era. o: dei=tido &.im
prensa. européa, e o reactivo contn os e8fo~a desees 
:agentes·.secreros, ~pol'Ve.ntlulli ~ .• 
· Actualmente nno e&t&mos em gnerra.,, e. verliade; mas 
nem por isso a época é mais favoravel para a ema.nci-

~~pecto do paiz é. talvez mais som 'I! rio, as circum
stancias aio talv-e1;, mais gra.;v.ea e delicadas. N"'ao quero 
incutir terrores, mas entendo que não devemos despre
zar os- conselhos da :erndencia, q~o elles têm. por si 
a lição. da., historia.. 

Recorda.i-vos, senliores, que desde o secnlo passado 
nenhuma co=oção abJI.lou essa medula do mundo ci
vilisado chamada. França sem· que seutissemos-a re
percussão do cho~ue. o• annode 1789 pro~uzio a. inco~fi
aencia. e•os movunento&-pexeursores.- :U.mdependencUL; 
1830•a nbdioação ;· 11MB & rev.olnção-dePernambuco; 
e qu~ndo- em 18711a..socieda.dese.con.vnlsa, éí quanda.ae 
laiiçã.o no paiz os germens1 de uma. :revoln\lio. 

Portanto; adtlliN-me que, ha:vendo s.:nem.a.clmsse ino:t>
portuna a. situação. pass&da: pa.m. :realiza.r..se a em~cl
p~, por.causa,de,uma.:gnerra..ex.terna. e .. rllmota.,, J.ul
ga.sse-aza.dD para. easa.tra.nsformaçii.o o: momento. em qne 
a eaz,publlc&.e li. ordem. .social es!J:'emecião,em,tod.O.o 
un1verso. 

Senhores; chego emfim.ao exame da. proposta. Não 
farei. um eiametechnico.dessa p~legislá.tiva., b.Ua
me o·tempo, e ·nem· o momento é o mais P.rot>rio. Apenas 
descreverei em lar~s·traços· os funestbs·efMtos que ha 
de produzi!' no-pm.z esta reforma: imprudente. 

A liberdade compulsoria., a prctexto.de·salvaçãO,ou de 
arbitramento, é: :uma,. uma. perigou,qne: se.. forja. para · 
os odios, as 1ntrigaa e malquereoç~ daslocalida.dtlll; e 
com a. qual se ha. de. violar o. a.sylo do cidadão, per
turbar a paz das familia.s, e espoliilr uma propriedade 
que se pretende garantir; 

A liberdade do ventre, essa, senhores, éiniqua e bar
bara.. (Apoiados.) 

E' iniqu:~., porque concede a. liberdade á prole e a. 
ne11;a á geraçoo.a.ctual, chei:tde serviços.e de dedicação. 
(Muitos apoiados da oppw'çilo.) . 

E' bru:barn.,. P.Or9.ne.. condem~ .. a. pro!e.mnocente ao 
abandono, o que stgmfica. a m1sena e a morte. 

Senhores, é. um facto reconhecido a moderação e do
çura de q)le se. tem. revestido sempre,. e ainda. mais nos 
Ultimas tempos,_ a instituição-da. escravidão em nosso 
paiz. (Apoiados.) 

Nos&os costumes, a indole.generosa. de nossa raça, 
impregnárã.o-essa institui<;Jão de-uma. brandura. e soli
citUde que a..tran.sform:í.rão.quaa.i em servidão. 

Quem de nós, senhores, não teve occasião. de ver, 
uma e muitas vezes, no seio da f:unilia., a 1:11ã.i querida. 
e respeit:lda, reclinando-se sobre o leito de dor onde 
ja.zia.o esocravo, não levada por intere8se mesquinho e 
sordido, ma.s pelo impul110 aesse sentimento da cari
dade., que é o re•plendor. da senhora brazileira ~ 

Pois bem, FJe com a nossa. ilnpaciencia. suifoca.rmos 
eBSes sentimentos generosos, se· sopitarmos esses sen
timentos. benevolos.; se crearmos e antagonismo entre 
raças que viv~rio semp1:e· unida&, :tetribuindo uma 
com sua. protec~ os serviços d-1. outra., .nã.o receia.isque 
desapp&re(,'.a. de repente eue caracter de moderação e 
caridadeY · 

Eu, por mim; confesso qne estremeço; e, penSIIlldo 
quanto, as- P.aixões tran&formi.io 01 homens, pr!m!jo uma 
hecatombe. de-innoee:otes• (.ApQiodoNJA oppo1içü.o.) .• 

Meditai bem na vossa.. obra..; ides deallD!r: aquillo.que 
Deus creou: pam viver·uuido; ides sepa.ru as ~' 
a.a gen.ções;. as :familiu, -por um al>ysmo immenso, o 
que «par&'8. libezdade d&· acra'\'idiio. Semeai~.. o. od.io, 
a inve,a., a ingra.tidi'io, onde· só devia. reinar~ amor: e a. 
ternura• 

Quando tiverdes. dito ao. escrnvo : tu, o amigo de
dicado da f:amilia, que pua ser.vi-la. oo.n.sumiate. as 
forçu, q11e tr&bal.hastC paz:a a riq:neza. do C&8&1 e a pros
peridade do paiz., tu seria eacraw etern3mente, para. 

~~ ha ~pera.nça., morrerás como nasceste ; mas teu 
...... o será livre,.e; não par,pl'eiDio: dDs.telll. Berlv.iças,. QJ 
recompensa. dai. tna·dedica~ Dia&' por tmsro effeito. do 
&ea~o,, porqne D&eceu, hoje· em-~ de.. ter nascido 
hontem. ... 

0: Sa. G.uu. CbQlllmlA::- Pela belleza. do aystema.! 
O.Sa.J. ~AI.ENc.ut:-Teuaoutroa .filhos Berio.ea

cr&v.o~> como tu, p&r!JUe a lei. nãQ. Oli.fav.oreee,; mu 
aq~e nasce livre. culadãa, e, quem.sa.be, teu.fiu.uro 
senhor! 

Q,IW!d~ &.. ~ei do meu.~ ho=er fallaà.o eaa.·lin
gnagem. unplll, o filho será. pua o. pai: a. Una.,.-rem de 
~= ~9.~1lade ; . o. pai será. para.. o. filho o ferrete. da 
lgttomtm~o; tr:J.nsfonnareis a. famili.a. &JJX. um.. antro. de 
~Qrdia ;,crea.reis. um.~ijio. moraJ,, .~ltfirP,ando _de. cq
~o da. eaua.va e5ta.. filira. que palpita. &té,no.:coraÇ.ão 
dD. brnto o amor. ma.temol · 

.Esta idúa. do. ':entre. livre. é ~~tra,, senhores,. e: ll.d
mtr.a-me . que a illu.stre. OOil1J:IUSSaO,, tjmdo-a. e&tudado 
tão. profundamente" nãO. se lembra.sse:w, -pa.la:vraa. cio 
Duque de. Broglie, escripta.s. no mernonu-el rela.tori.o, 
tantas vezes. citado, . que. elle :q?r""entou. Cl!mo ~
dente da commissão nomeada. em. 18i0 para. tratár da. 
emancipação dos escra.vos das coloDiás fra.ucezas.· 

Para o illu.stre pnblicista> e- profundo· jilrW:cm&ultc a 
emaucip_a.ção do. veutze equivale,& crear :familias hi
bridas, pais sem filhos, .filhos. sem pa.is; rouha toda a 
esperanças aos adul~s., condemnando-os ao captiveiro 
perpetuo; desmeralisn o trabalho livre; misturando 
nas habitações lin-escom,escra-ms; e gara.nte:ao:pro
prietario. unicamente .· os ·relaxados, os. 'peesimDs traba.
lbadores •. 

Eu aocrescenta.rei que. essa.: iaéa. da..libettaçio do 
ventre. desorga.nisa. o trabalho .. livre, dando-lhe por 
exemplo e:mestre:o. trabalho escravo ; ·ao :mesmo tempe 
aniquila o trabalho escmvo, JlOndo-lhe. em filce. a 
todo: o~ inat:iJlte ,a imagem da liberdade. Finalmellte, 
contamina.;a· nova. geraçil), criando.a. no. seio. da es
cravidão, ao. contacto dos. vici.Os que, ells.. gera. •. (Muilos 
apoiad08:da opposiçoo;) 

E'· notavel, senhores, que:o:;governo bra.zileirt>, em 
vez de acompa.nba.r a.- lição das na.çõesmaia adiantadas, 
dos estadistas mais illnstra.d.os, seguisse: ju:stamente a 
trilha. dos paizesma.is atra.z:a.dos. E11sa.idéa. d:~.·libertação 
do ventre foi. sempre. repellida. pela lngle.tezxa, França, 
Estados-Unidos, e· outras :cações; ~nas a.. a.dopt:iriio 
Hespanha e Portugal. 

O Sn. PnESIDEliTJ::'DO. CoNsELuo: -Não apoiado. 
O Sn. J. nE ALENcAR:- Sim, senhores, apenas a. 

adoptá.rão He.ipanha. e Portugal, e . isso 'mesmo porq,ue 
a.hi nouve a prudencia de acompanha-la de. gar=tlas 
eflicazes para a. geraçf1.0 actual. 

Longo eeria. pintar o quadro dos effeitos. funes~os 
que h a de derramar essa. lei em nosso paiz; por esses 
breves traços, os· espiritos reflectidos. poderão pers
crutar o aby.smo profundo em que nos· querem. preci
pitar. 

Nã.o é de certo por. esses m~ios, subvertendo os 
dogmas socia.es, ani<JUilando a famili.a., degradando a 
eapecié humana..ao n1vel do. brnto, destruindo os mais 
nobree estimulos, do coroção, e substituindo-&s por 
paixões rancorosas; nã.o é deste modo que os pretenscs 
aposto los ela liberdade e da civilisação hão de consum
mar· a sua obxa.. 

Por mim, com a. mão nn. consciencia., lhes, cfu:o que 
e88B.. in~tituiçiio condemna.d.a.. e repellida, â.urante 
tres llCCUlos. que tem de.exiatencia. em nosso paiz, nUilca. 
nos seus diis mais lugubres te,·e. o. cortej~ de crimes, 
de horrores e. scena. e.scandalosa.s, que ha. de pr.oduzir 
easa.idéa da libemçã.o do. ventre. (Apoia<los da oppo
ais:ão) 

Senhores, não:de!eJldo aquhx~icamente os interesses 
dM clauea prop_rietarias, à.eftsndo sobrerndo essa. raça 
inf.e1iz qne se quer· sa.cxi1icae 

A cauaa. da..e.ma:~cipaçã.o espontanea. ha. muito que 
está vencida. DO C4:1raçio do po'I'"O brazilleiro (muitos 
a.poi~); diariamente. ae. reproduzem 01 exemplos. de 
ma.n~ E' ll.ll.mirav.el o a..pecto q,ue a.:eresentll o 
no.uo paiz; todas as classes. porfiEo nA pra.ttca desses 
acto& (Mui toa apoiado1.); A estàtistica. em 1869. dá-nos 
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um& prova da rapidez oom que marcha usa revolução 
moJ."al. Só raa cidade do Rio de Janeiro houve U,OOO 
alforrias. Este algarismo é eloquente ; elle significa 
que em me:noa talvez de 20 an:nos a. esera.vidão ~taria 
por ~i mwna exti:ncta.. (Mvitoa apoi4dos da oppo1iç4o.) 
. Entretanto o governo com a. sua precipitação e im
paciencia, demora. a. solução da questão e perturba. a 
revolução social que devia. tr:Lzer o resultado por todoa 
deaejado, aem abalo e sem commOI',.ão para o paiz. 
(Apoiado$ <14 op p<Uiç®.) 

Tenho feito o meu protato contra. esta reforma., 
tenho cumprido o penoso deTer que me impunha a. 
consciencia. Havendo-me opposto a esta. idéa desde 
que a prime~ra vez assomou no paiz em 1867, :~.ta
cedo-a na unprensa. sob o pseudonymo de Eraamo; 
havendo nn quAlidade de ministro resistido franca
mente á corôa na promoçãcl desta. reforma, cujo pro
jecto, elaborado peJo conselho de Estado, III&I1dei ar
chiv:u- na .secretaria da juatiça para ser entregue ao 
meusucceuor; havendo co1111tantemente combatida nesta 
tribuna. semelhante medida, eu devia corresponder ao 
comproliÚsa<l que contra.hi por estes precedentes. 

\oa:s DA OPPOsrçlo:-M:uito bem. 
\on:s DA M.uoau.:-E' coherente. 
O SI\. J. liE ÁLE~CA.a:-'Entendo que o gabinetecol

loeou-se n'uma posição triste ••• 
O Sa • .A:a..u,~o LDIA:-Bellissima. 
O Sa. J. DE ALE!ICA.a:-Ao passo que derra.m:t o susto 

e a consternação no paiz, nem ao menos capto. os elo
gios c adm.ir:LÇÜO da9.uelles que lhe inspirárãCt a idéa. 

.A. sociedade abolictonists. «& Europa. repeli e a eman
cipação por meias medidas, quer abolição completa; e 
~>e não, leião as palavras da. carta que ella dirigio ao 
chefe do Estado. .Ahi ·se diz que meias medidas são 
&empre ma.is prejudiciaes que beneficas; que perturbão, 
envenenão, prejadicão a solução da questão. 

Um eloquente abolicionista, Coebin, assim enuu~ 
ciava-se: ciNão se reforma um crime, supprime-se.» 

E' este o dllemma terrivel em 9.ue está collocado o 
gabinete. Se me fosse permittido, J& que a illustre com~ 
missão comparou a. emancipação a. um drllma. em qua
tro aeto&, ll8a.r lie uma ~m a.ualoga., tin.da do pal
co, eu diria ao governo que esta. questão assoma.emfa~ 
!!e delle como aquelle grande problema do Ramleto, 
'i~e temos -visto tão eloquen~eute interpretado pelo 
sublime tragieo: ~ To bc or 110 to be1 » Ser ou não ser, 
brada ao governo esta instituição tres vezes secular. 

«Ou sou um direito, ou sou um crime; ou sou a lei, 
ou so\4 a 'iolencia; ou sou a. J;?r<>_pri~de ou sou o es
bulho; ou me haveis de suppr1m1r, ou me haveis de 
reslleita.r !» Entretanto ~ governo nem. a respeita nem n 
s~pprime: de um lado offereee direitos garantidos pela 
constituição; do outro lado offende sentimel:tos e priu
<:ipios que invot:~., znas a cuja realização é obrigado a 
<!Vad:r-ee. (Muito bem.) 

O :~obre presidente do conselho tem assistido n esta. 
âc1lS!ião ; tem-me feito a hon-a de ouvir calmo, sere
r.o , e até ás ,-ezea risonho. S. Ex. assiste a esta. diseus
~iio como assistiria. a um brinde daquellea que o tem 
muibs , ·ezes festejado nor. gra.udes banquetes diploma~ 
ticoa. 

E14 me recordo de que um grande estadista, chefe de 
um gabinete :forte , homem de caracter energico , o 
illustre Canning, quando se discutia. igual questão no 
parlamento inglez, conf~a-va qae nunca tinha entrado 
ei:l. discu88io parlamentar a.lguma sob a press3o de tão 
sn:ves diffieuldades. 

.;·· O nobre presidente do conselho é mais animoJO ; não 
se abala com a perspectiva d.aa consequencias :funestas 
que esta reforma póde prodU%ir no pai%. S. Ex. ~é lim~ 
pidoa oa homontea que para n6s ~o pejadoa de tor
mentas. Uma voz intin!a, como éeho remoto, U'azido 
pela-s briaas de além-mar, repercute em ma. conacieneia. 
e JJ&re<:e que murmura-lhe a pala-vra.-ReVInllbM". 

Pois bem, o nobre presidente do couselho ha de per
mittir-me que ponha o remate a ena palavra. fatidica, 
apropriando-lhe a :phraae do Milton. Quando chegar o 
dia dA execução desta lei, quando wrgirem a! graves 
difficuldadet, quando começarem 68 perturba~• que 
ka de produzir esta reforma, quando lõc de.sYelld&r o 

abyemo, que urna illnaio fatal hoje encobre ao gabi
nete ; neua oc:caaião S. Ex. ha de ouvir, não o aho de 
além-mar, ~ sim a. v02: aevera de aeu partido, o 
grito anptiado de 11111. patria , c:laman.do como a voz; 
do Senàor: c Rtmnnber tchat I ""'" thee. » Lembra
te do que te advirto. (Muito1 apoiadoa, mvito bem, 
mvito bem. 

O O!'ador i. comprimentaeo por mvitoa Sr•. ~-} 
A diSCUBSiio fica. adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM: DO DIA.. 

01\ÇA.lllENTO I)() lllPEJUO. 

Continúa. a. 2& discussão do art. 2• do oryamento na. 
parte relativa. á. de~;peza do ministcrio do imperio, com 
as emendas apoiadas. 

Vêm á mesa, são lidas, apoiadas e entno conjunta
mente em discussão, n.s seguintes : 

ac .Aeerescente-se a.o ~ 14:-sendo igualados os ven
cimentos do porteiro 1.08 do porteiro da secretaria de 
estado, de conformidade com o ~ s• do art. 3~ da lei 
n. 58 de 8 de Outubro de 1833. 

c Neste aentido augmente-ae a verba.-L. Carlos. , 
cr Ao ~ U :-Applicando-se 10:000/l par& auxilio ás 

obras cb. Santa Casa da Miserieordia da Therezina., ca
pit:ll da província d" Pia.uhy.-A. ~- tk Sallu.-A. o. 
Gomude Costro.-MetU::e:Prado.-A. Coelho Rodriguu.» 

" Ao§ 42 :-Eleve-se a vcrb~ com 20:000$ para as 
obra.s do hospital da Su.ta Casa da Misericordia da ca
pital da provmeia. do Ms.ra.nhão.-A. O. Gomu tk Cas
tro.-A. J. Henriquu.-Guimarãu.-A. Coelho Jlodri
gu~•--J/~::~3 Prado.-A. F. lkSallu.-Ba.rüo de Ana~ 
ja.tuba.-H. Graça.» 

O Sr. Cardoso de ~J:enezespronuncia um 
diacurao que se acha no Appendú;e. 

A discussão fiC3. adiada pela hora. 
Dada n ordem do dia, levanta-se a sessão ás cinco 

hol118 e meia. da tarde. 

Sessão em -14 de Julho. 

l'nt:smEsctA. nõ sa. co~oE DE BAEPE!Io"l>T. 

SO!llluuo.-E.rpediente.-.'llatricula de utudantt&.-Pre-· 
tcnçilo de H. J). de Olit:t:ira.-Prelmçilo d06 che{u de 
secçilo da pagadoria daltropas.-Pretmção deJ. A. Na
:;aretlt.-Abertura de credito para coadjut:"ar a. imprM
sao da obra. Iconographia das Orehitka• do Bra;;it. 
Ordem. do dia..-Matncula de estud4ntes. Ob8en~ariíe-~ 
d11 ::;r. Coelho Jlodrigut:. Votação.-ElMnrnto uMlil. 
DiJcur.ro do Sr.pre~ídente do con.elho.-Or{:amento ·do 
Impcrio. .l)ínur3o do Sr. Diogo de VaaC~~ncellO.T. 

Ao meio-dia, ·feita 3. chamada, e achando-se preseu
tes os S1:11.: Conde de BaeECJld-ço t Portella., Paranhos, 
Pinto Pessoa, Guimarães, ;r o:uiwm. Pedro, Angelo do 
Amaral, Barão da Lagana, Ferréira. da Veiga, CoelhG 
Ro~es, .Alfonso de Can-alhoz.. Dionysio Martins, 
Ferreira de ~iar, Bittencourt, tsenjamim, Pinheiro, 
EV&Dgelista Lobato, João !\fendes, Corrêa de Olh·eir&, 
Cnrdoao de Menezes, Js.nsen do Paço, ~\lencar Araripe, 
Candido da. Rocha., Pinto de Campo.>, Vicente Figuei-

. redo, Siqueira Mendes, Pauis. Tole<lo, Carneiro da: Cu
uba., José Calmon, Luiz Carlos, Silva Nunes, Camillo 
Barreto, Gomes de Castro, Fiel de Carvalho, Duarte de 
Azevedo, Theodoro dn Silva, Barão da Vilb. da Barra, 
Junqueira., Salles, Pereira Franco, Andrade F"JgUeira., 
Diogo de \ asconcelloa, Ba.noa Cob~ Corréa, ~~ 
buja, Manoel Clemeutino, Menezes Prado, Simõea Lo
Jiell, Barii.o de Araçagy, Fen-eira Las:e. Pereira. da. Silva., 
Hersellto Graça, Bandeira de :M'ellol. S~bra.l Pinto, 
Pinto Lima, Mello R~, Leandro .Maciel, Ca.ndido 
llfarta, Joaquim oie Mendonça. Souza Rei&, Pinto Bnga., 
Pederneiras, G~ Cerquein., Rapoeo da ~ Crw: 
Maehado Barão de Anadia, Ródtigo Silva, Ferreira. 
V"anna, Perdigão Ma.lheiro, Cap&~~ema e Teixeira Ju
nior, abre-se a aesaio. 
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Comt-~ depoi. de aberta a ~ os Sn. Gon

çalves da. Silva, Gomes da Silva, Casa.do, F entes, He:~~
riquea, Fauato de .A~ar, Araujo Lima, F. Belisario, 
LeOnel de Alencar, ·l·aques, Coatà Pmto, Mo»teiro de 
Castro, Moreira da RoCha, Domingues, Araujo Góes, 
Antonio Prado, Mello Moraes, DiBs daRoeba, Floriano 
de GodGy, Galvão, Babà; Barão de .Anajatuba, Pauli
no de Souza, Pinto Moreira, Limo. e Silva., Mello Mat
tos, Augusto de Oliveira, Duque-Estrada. Teixeira. e 
Ca.inillo Figueiredo. 

Faltão com participação os Sn. Aureliano de Carva· 
lho, Assis Rocha, Augusto Chaves, Borges ::lfonteiro, 
Cll.lldido Torres, Canedo, Cicero Dantals, Diogo Yelbo, 
Fernandes Vieira, J. de .Alencar, Jeronymo Penido, Ne
biaa e Rosa; e sem e11a os ::.n. Almeíd:l Pereira., Leal 
de Menezes e Moro.es Silva. 

Lê-se e approva-se a. aeta. da antecedente. 
O Sa. 1• SECUTABIO dá conta. do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Urn ofli.cio do miniaterio do imperio, communicando, 
em resposta, que se expedir& aviao ao da fazenda, afim 
de :~.bonar mensalmente ao official-:maior da secretaria 
desta camara a. quantia de 2006 pa.ra. o expediente da 
::neszna secretaria ; ao porteiro, a de 20S para o asseio 
da dita camara, e fi.nalinente a de 70S ao encarregado 
de condw:it- o expediente.-Inteíra.da. · 

Outro do mesmo ministerio, enviando o ofli.cio da. 
presideucia da provineia. de PemJ.m.bnco, acompru1hado 
de um projecto de lei da. respecth·a assemblé& le!rlsla
tiva, não sa.nccionado por meonstitucional, e ~ova
mente adaptado por dons terços da mesma assembléa, 
- A' commiasão de assembléas provincia es. 

Outro do mesm~ II1Íni8terio, communica::tdo que Sua 
.Alte%3 Imperial Regente em nome do Imperador 
d1gua.-se reçeber no paço da. cidade, á uma liora. da 
~e do dia. 15 do corrente, a deputação desta ca.mara 
que tem de apresentar á. mesma augusta senhora a lei 
sobre o credito de 20,000:000S pu.rn ::. estra~ de ferro 
de D. Pedro li.-Inteirada. 

Outro do ministerio da. guerru, remettendo, em res
pos~, flB inf~rmações presta.diiB pela pres~dencia da 
pro·n.:1C1:t do Rio Grande do Sul sobre as dem1s;ües con
cedidas aos diversos comma.ndantes daa :fronteiras.
A q_uem fez a.· reqnisiçiio. 

Unl requerimento de Pedro Perestrello d:1. Ca.mara, 
pedindo para serem considerados validos os prepnra
torios feitos na. fa.culda.de de direito de S. Paulo, afim 
de poder matri:mlar-se no 1• anno medico de qualquer 
faculdade do Imperio.- A' commissão de instruc"ão 
public:~.. • ' 

Outro de modesto Benjamim Luiz de Vasconcellos, 
:!• o.fficial da secrebria. !Íe eJ. t Ldo dos negocias da guerra 
pedindo um anno de licenç.& eorn todos os seus ~·enci
me::ttos para tratnr-ee fõra da côrte.-A' commissão de 
pensües e ordenados. 

~ê;:-~, julga.-ee objecto de dwbernc;ão, e vai a. im
pru:llr para entrar :na. o:dem dos trabalhos, o projecto 
com que conclue o eegumte parecer : 

" Gen-aaio Gonçalves d:l. Siln pede par.t que sejão 
yalidcs em qualquer facnldade medica do Imperio os 
exames pre~rios feitos pelo &eu filho Francisco de 
Pat:la Gõnéãlvea da Silva Sobrinho u bcnlrhd.e de 
direito do Recife. ' 

« Parece justo que os exames prestados perante uma 
co~o ~utorisada P?r lei aeiio -valida. em qual
q_uer a~ellUll c!o Jmpeno, ~va a preSIUilpçio de que 
l:ia maiS UDparcialidade no JUlgamento de nzna do que 
no de outra collllnisaio, o que ü:npor.aria um desar 
perante a lei gue u autorieon. 

« A commissio de i.nstZ'Ilcção publicat attendendo i 
jnstil'~ que premde á petiÇão do au:t'Jllie&llte, offerece 
á camara dos Sra. deputados o eegumte projecto: 

« A assembléa geral resolve : 

«Art. 1.• Fica o governo autorisado para =dar 
q_ue eejiio validoa, em qualquer :f:J.Caldade medica do 
Impe~o, os exames preparatorioa feitos pelo alulllllo 
Franetsco de ?aula Gonçalves <b. Sih-a. Sobrinho na 
faculdade de direito do ReCife 

" Art. 2.• Revog-lo-se as disposições em contrario. 
"~ala das commissües, U de Julbo de 1871.-llarito 

da Ytlla. da Barra. -Fer-reira tk Aguiar. " 
Lêm-ae, e são approvados sem debate, os segaintee 

pareceres: 

Pa&TE!IÇÃO DE 11. 1>. DE OLIVElnÁ• 

« A commis~o de pensões e ordenados, tendo exami
~o o requerimento de Henriqueta. D11arte de Oliveira, 
V1uva do alferes João Maria de Oliveira., em que pede 
urna pensão ; e não sendo ia. eompetencia ch carnara. do~ 
Srs. ,depu!a~os ~onceder l?ensües, por isso é de parecer 
que a pet1çao seJa remettích ao gover.~.o para. sobre 
ella resoh·er o que entender. 

« Sala da.s Clmmis~ões, em U de Julho de 1871.-
c. Rocha.-Carneiro da Cunha. 

PI\ETENÇÃO DE 1. A.. tUZA.RETB. 

« A commissiio de fazenda. examinou os requerimen
tos de Jos.: Antunes N:u:treth, pedindo para contrata: 
a. compra. de bilh<!tes de loteria até :1. quantia de 40:000S, 
para serem subdivididos em fracçücs de vigesimos, e é 
O.e parecer que se peçii.o informações ao governo sobre 
esta pretençii.o, remettendo-se-lhe os referidos requeri
mentos. 

• Sala das commissües, em 13 de Julho de 1871.
Cardoso de N~nt':es.-Araujo Lima. 11 

Pl\ETE:-i,_;:Ão DOS CUEFES DE SECÇÃO D.\ P.\GADORJ,\ D,\S 
TROP.\S. 

« A co::t:t:lids~o de pensões e ordenados, tendo exa
minado o requerimento dos chefes de secç:1io da pnga
doria das tropas desta curte, João Lucio de Souza. Va
lente e Luil: Francisco L~al, em que pedem augmento 
de ve~cime:ltos, ~ de parecer _que seja. ouvido o governo 
á.cerca da pretençuo . dos supplicantes. 

« Sala das comm1~&ies, em 14 de Julho de 1871.-
C. Rocha.-A. O. Gomes-de Ca.stro.-Carnei•o da Cunha." 

.Achüo-se sobre a mesa :1lguns additamentos :S.s 
retJrese::lta.çüs dos la.TI':ldorcs dos municípios de V :1lença 
e Para.h~·ba do. ~ul, .da pro~·incia do Rio de Janeiro, os 
qu:1.es sac re1::naos a.s representa.<;ües apresents.d:I.S nnte
rio=ente para ~e~e:n tomadas em consideração com a 
propost:~o do gcn oo á.cerca do elemento servil. 

ADEIITt:tU, OE CREDITO 1'.\11.\ CO.UI.JII'I".\1\ A. DIP:U:SSÃO U.l. 
Ollc\'A. -!CO:\OGR,U'HI.\. 1>.\S O&CaJDEA.S DO B&AZIL. 

Lê~se, e ,.a: a imprimir pa.-s. entr:Lr na ordem dos 
trabalhos, a seguinte redaeçao : 

o: A a.ssembl.<a. geral resolve: 
Art. 1. • E ' o n-ovemo autoriz!ldo a abrir desde já. um 

credito de SO:OO'õs para coadjuvar a impresião da obra 
Iconograph.i::: d4s Orchider~.& á() B.-tt~il, composta por.Joãc, 
~~-Rod..--igues, secretario do Imperial Collegio de 

« Art. 2..• São re-ç-ogadas as disposições em contrario.n 
_ cr Sala das commiasõea, em 14 de Julho de 1871.-
Bmjamin.-Josi Calmon.- A. Coelho Rodrigues. ,. 

O Sa. RoD&lliO S11.VA.: (pela ordem)-Pedi a pala
vra pela ordem para mandar :1. mesa. d~W~ representa
cões contr:~. a proposta do governo sobre o elemento 
servil; uma do município de Capivary e outra de An
dayatuba, na provineia de S. Pãulo. 

Estas representações lão &S!ign3daa pelos lanado
~ daq_uelles municípios, os quaes pela sna importan
c~a e nqueza merecem que sua.s opiniõea sejão apre
ciadas Pelo corpo lepslaiiw. 
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O Sa. A."Dll.LDE F1G'CE11U (pela. ordem):-0 corpo de 
commercio desta. primeira pra.çzt da. America do Sul e 
de uma. das mais importantes p~ do mundo, usando 
do direito de peM.Ção, encuregou-me de honradisaimo 
mandato de. anresentar á. au,<>uJ~ta. cama.ra dos Srs. de
putados uma. representação contra a proposta do go
"Yerno a respeito do elemento servil- In:tet"prete de todoe 
cs sentimentos elevados e generosoa da soeiadade brazi
leira, tendo-se asaociado a todDs ·os movimentos• nacio
:naes em auxilio daa. grandes ideu e das riquezas do 
Estado, o oorpo do eommercio do Rio de Janeiro tem 
assignilado por factos os mais estrondosos os se\lil sen
-timentos de philantropia. e desintereue (apüiaàos); 
assim que não póde ser suspeito na. presente questão-

Sinceramente de:>ejo que esta. representação, impor
tantissima pelos nomes que contém, nao &eja. tomada. 
pelo governo, contra cuja proposta é feita., como pon
to de partida para novcts ucessos como aconteceo ás 
representAções dos la.vradores1• que proccdêrio e derão 
lng:tr a pôr-se em duvida o Clireito de propriedade so
bre escrnvos. 

Envio á. mesa a :representação do corpo do commer
cio. 

O Sa- PRESIDENTE:- As representações ficiío sobre 
a m!';SA p:tra serem tomadas em consideração na dis
cussão da proposta. a. que se referem. 

O Sa- FERI\EIJU. DE AGUIAl\ requer que Ee discutão 
Da. ordem do dia de amanbU. as materias designadas 
para. hoje, sendo para a primeira parte o orçamento 
do lmperio, e par:J. a segunda. a. propost~ do governo 
1!0bre o elemento sen-il. 

Consulta.da. a camara., resolve pela a.ffirmativa.. 
o sr.Coel.b.O Rodr-4;Ues faz algumasob

aervações sobre a ordem dos trabalhos, a que respOJldc 
o Sr. presidente. 

PRI~EIR.!. PARTE DA ORDEM: DO DIA. 

:llA.TRICtLA DE EST'CDA.,.TES. 

Continúa a 2& di,;cussão do :nt 2• do p:-ojecto de
terminando que os titulos de approvação plena nos 
exames comprehendidos nos cursos preparatorios an
nexos ás faculdades de direito, academias de medi
cina e escolas centnl, militar c de marinha., feitos em 
qualquer dellas, serão ' ·alidos em _qualquer outra. 

O Sr. Cocl.b.o Rodrigues :-Sr. presi
dente, apezar do estado pouco lisongeiro de minha 
aaude, devo dar algumas explicações ao dignissimo de
putado pela. proviocia do Ceari, que encetou a di.scul:
s:io deste a~ttgo, impugnando-o-

S- E~- começou ee:~surantlo-me por ter na redacção 
de~te artigo sido contreilictorio com as deutrinas que 
aqui tenho e:n.it+.ido em rclaç:i.o á. constituição-

Diga. muito emborn, Sr- presidente, o autor da. Demo
cracia. na. America que é tão diffieil ser coherente nas 
aeçües, quanto é ser incoherente nag palavras, eu tenho 
'vistv tantas incoherencias mesmo nesta!, que niio du
vido i:lcorrer alguma. vezer. na censura que fez-me o 
nobre deputado: homo sum ___ O que posso f~tzer é pro-
curar dirigir minh:!. intelligcncia. pelo melhor e:munho 
1~ara chegar á verdade; isto, declaro a v_ Ex. que faço, 
e, se não obstante ella se tranevia. a. ca?.a passo, o cul
pado não sou eu ; é preciso le..-ar a ouestão com vista 
á. Providencia., que não m'a deu mefllor, ou. censurar 
a provincia que eEeOlheu-me para representa-la, quan
do tinha tantos outros filhos mais capazes-
Eu~etanto, acredito, como o chefe da philOEOphia 

franceza no I!CClrlo XIX, que eemos de tal maneira for
mados par& a verdade, que ~ómente podemos crer no 
erro quando elle vem llUaiC&rado com as vestes da ve
%0~~lha.n<;:~:_;_ mas, por outró lado, não nego ~ue é 
preaso cone..uar o -M.turam ampendenu:ero de philoao
pho, com o duipimur sr-me rmi do. poeta. 

Depois penso, COIIIlO Rousseau., que a verdade é tio 
ind.eJ!el!deme daquelles que :~. snstentiío oa combatem, 
que a discussão n.tda. peràe com o esq,uecimento das 
pes..ooa.B dos ccnú;eDdores ; pelo aontrario, J1A aprecia
~o individual deroes eõ a .riletocka. póde ganlw al-

gum& cousa; •.logioa l:lad& l.ncra, e · e remlt.ado do 
debate tem tudo a _perw a cem.eçar.-do tmnpo. Entro, 
poJ.t.anto, ~ qn~~-o.. • -ae. . . ___ , 

O.n.ohre deJlu......, &.rglllO o.IU:t. ... .,.. mclllloil1imCI. ......... 
Se .por um lado ~nm .esta. ce.ti8IUa. que me fez, pat 
ou.tro lado saâafaz-me o rn•mento de. que ha. . na. 
c:aaa. homena· que zelão·:masa a conati~ lo que eu 
mesmo. 

Apreeiemoa, porém, ~m& . por. lUXI& u .razões dadas 
pelo nobre deputa.do pzra provar a inCQn&timcionalid&de 
deste artigo. 

Dis elle que o artige· é incoMti.tucional porque auto
risa. á& congrepções' a diSpensarem na lei. Ora, 
Sr. presidente, a qlle lei se refere· o DO\:re deputado 'I 
A~ qne existe actualmente'l Yu·esta deixa. de existi% 
se fôr approvad.:~. a disposi~ q11e ore. dieeutimoa·: 
Posterioro, <Urogant anleriorG. 

O c:~So é· por eonâegninte de :revoga9.áo, .e não ·de 
dispen&a na lei. Se, porém1 ha dispensa,.' não é a con
gregaçS:o quem a faZ, e 11m o corpo legislativo: Qui 
per aliurn {acit, per 1e ipsum [acere tlidetur. 

No:stes termos, não.oomprehendo a proeedeneia da 
:trgumentação de S. Ex. 

Depois, o 4tlie temoe .na. .a.ctuelidade '1 A obriga~ de 
pre&tar um eerto numero .Qe exame& em épooa& prefi
xas ·e dentro de um praz9- determinado para ttr di
reito á matricula· no cuno superior das faculdaQes • 
escola& do lmperio. 

Qual o funãamentD desta obrigação 'f Um regula.
mento ex_r>edido em. virtude de tml& .autorisação d.o 
poder let;~slativo ao poder executivo, e que por isso 
snppõe-se com força de lei. 

Vê-se, pois, que aqui não ha dispeii!a... na. lei, por
que, eomo·disse, ella deixa. de existir deaie . que sej!l 
approvada a disposiçio que ora. discutimos. 

Poàiamos ir adiante, isto é, determinar um.m::ü.or Illl
mero de preparatorios; exigir outras form::.i.íd:~.des dif
ferentes da que &e exigem actttalmente; não o fazeuos 
porque nio julgamos conveniente, IIIM poder-se-ha por 
ISEO negar que quem póde a mais póde o menos't 

Por outro lado, se:lll:iores, para. g,ue este a.rtigo fosse 
inconstitucional, o q_ue era preciso 'l' Que a materia nelle 
contida fosse constitucional nos termos do art. 178 da. 
oonstit'aiç!o,e então seria necessario que tivesse refereneia 
aos direitas politieos e inltividDa.es dos cidadiios, ou aos 
limites e attribuições dos poderes constituido11. 

Co:úesso que, analysanilo a materia. .. do artigo, n1i:o 
acho que oomprehenda. UIIUL nem outra eousa.. 

O poder executivo já. tem, pela. lei de.8 de: Agosto 
de 1860, a. faculdade de d.ispewsar (se nis.io ha. dis
pensa) ll.a lei actual,. quando julgar conveniente. O que 
o art- 2•, que discutimos, bz, é estender a dispensa 
a. outros casos, e entregar a attribuiçio que aCtual
mente tem o go'l"erno em menor grão ás eongre~
ções dos lentes. 

Portanto, a camara. vê que não posto prescindir do 
direito de con!erv&r a.s meamas opiniões sobre es~ 
ponto, sem prejnizo dos qlle tenho outras Tezes emit
tido sobre a intelligencia da constituição-

Disse mm o nobre deputadG que o prejecto era 
inutil porque ~s congregayões têm as mesmas proba
bilidades de abusarem que nós temos-

Ora, eu acredito que oa abusos oo facilidades que 
nestas materias têm apparecido nas deliberações da 
caaa, não !:io flhas d.a. preYaricaçio, e sim de uma 
e&ptc?ie de ~scuic.o culpoao, .ma.& até eert.o ponto expli
ca.vel pela. grat~de aSl:aencia doa ll~QII de · q11e. 11<!8 
oceupamos; ao p&s~;o que u con~çues, tenâo m&s 
tempo para examinarem as condifÕCS.em que ee achar 
cada. um dos ~ndentel!1 tém-ma.is- probabilidade! de 
aeertanm. 

Depois, nós temos menos interesse de .iBcalisar iato.do 
que os ptofe&aeres, porque, em gerale .mestra hozra-se 
pela boa :reputaçTt<> de seus di!cipulos, e- julga-se da
queDe pelo aproveitame!Uo desta. E:a verdade lia 
profesl;or.es que. fazem d.r. ca.dein. um siJBples meio de 
ganhar, e oue. podep. merecer o t~r'Ol'ter >oitam ~:i-rendi 
pmkf'8 cauaês de philosophe ; mas, . quando. todos che
garem. a tal pon:o,ará. forçoao dizer como o -poeta.: r-
ci4lacogni ~rQn::& m eM -&trai&! 

DisM maia o nobre depntador que o ,rojecte· a.illlh 
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en .in'lltü ~ Dio •"Õtfta .a J:elroduoção de peli-
aaemJ!lhentee aoa.guo aq..U 'fiRnO!Idiariaaeme. .. 

E' precise ~pir o fim da. lei, qu• é Msigur 
:ama. "''IZ;por ·todu :quaee. .as condi~ em'i_ue .ac~ 
~ oa repl'UIIWitoll ~ea por equichi.~ u 
meâvoL qlW.é •Yitll-- .a · oontiu~indefillida ~ 
pr~tu!çoes, .uue POli · roubio V.UO t.em})O, como ·tenllo 
.tido~ .honra. & r~ .á c:a..ea lll&la de .ma ve;~;~ 

.Diae.o :D.Obz:ed.~plltado.que .. eonpgaçüee ou con
cedem. ..a todoa qll&Dtoa .NqUerer.em di&pemaa.no.ten:no 
da. lei, ou. .Jião; -que. no primeiro -caao oa a.bueoe eerio oe 
meamoa .u· maio.tU, .e no .MglUido .teremoa • a mesma 
mult.idáo ·de ,peiiç~ . rouhando o . tampe ao corpo le-
gW&tivo. · 

ÃB r.a.liCSel que apre.eentei parecera evita.r ., i!l.C8Dve
aiente que o nobredeputa.do enxerga, .mas qua.ndo~Uaa 
não preval~ quando u eongrega~ alx'ão u màoe 
para. fuellelD •~q:ai.os-a todoa ; enl'todo o ·eaeo ·é me
lhor .que o .abn!o .. j& commettido por cl1as ·de que 
pelo poder legialatiTo. Como quer que aeja, o bom ou 
máo e~eito daate projecto dependerá. do eomportamento 
ulterior quo tivermoa. 

Se a. ca.mara. está resolvicla a a.cabar com estas pre
ten9&B, il par-lhes 'Um ·termo, neste Q8l) ·vamoa'1!er 
francos, façam.os . .,.o menoe·o hem q,ue ·te póde fazer ao 
pai% -eoenomisando· o lloaso·tempo, •e :rectaemos tudo o 
llltÜII ·qae n111 •pedirem DeSte QISumpto; · ae, ,porém, está 
reroil:rids a oontiou&r as cooceeaões, deixemos~ colUSB 
como ttm 'Vindn, abandonemos eat& disca.uaio, e oCCil
pemO-noe de outra. materia. 

Ninguem IDlÜB pedindo a palavra, e ponD.o-se a 
vo~a o reftrido ·m. 2•, e rejeits.do. 

O art. 3• fica prejudicado. 
'Enh'& em· di.aanssão.·.o art. 4•, que é approvado sem 

debate, menos a palavra -plenamente. 
O art. 5• com aeus pangraphos li.ca prejudioado, 

meno& o § .4•1 que é rejeita.do. 
:,. O projeete, .sendo adoptado, pasaa á 3• clis.usllio, 
indo uo ~utanto á aommiaslio de mstr.u~ publica 
para redigi-lo confom~e o vellcido. 

ELDIENTO SEI.VIL. 

Conti.Lúa. a 2.• discussão do art. 1• da. propostlt do 
governo sobre o elemento servil, eom as emendmt 
apoiada.1!. 

O Sr. VJ.scon.de do Rio-Branco (Porui
dente do Co1Uelhoj {pro{uncliJ ·•ileru:ioj:- Sr. presidente, 
depois da. nossa. eonstitui~ão politica nunca veio ao 
parlamento assumpto tão digno de suas luzes e de seu 
patriotismo. (.Apoiado&.) Esta questão merecia ser con
siderada. em si mesma. com toda a calma, eom todo 
o rigor da observação, pesando-!e a ouro .e fio suas 
Ta.nta.gens e seus incon~enientes; oonviria, e era meu 
ardente desejo, que tendo n6s tantas opportunida.
des, como temos tido, e ainda teremos nesta sessão, 
para questões politicas, a. grande .reformadoestadoser
vu, não obstante quaeaq,uer dissidenciasde opinião ares
pelto della, fosse conàderada. independentemente dos 
antogonismos partidarios, das di!>.sensões pessoaes, de 
quaesquer ou'traa prevenções -estranhas a. esta ma.teri:l, 
que não podem senioobseurecer os espiritos e impedir o 
accordo que é necessa.rio ·a todos, que o paiz tem direito 
a exigir de todo.a DÓS. (Muito& Gpoia.do&; muito bem). 

In1elizmente, aeabom, llio IDe é dado circullll!Cre
ver este debate .aoureus limites natnraes, nem V. Ex. 
mesmo, Sr. presidente, o poderia conseguir, se o q,ni
zell8e. A questão foi levada. do ·seu terreno na.tara1 parr. 
o terreno da& velhas e novas quest5es politieu. Ella 
tem .,ido antea coDSiderada. á. luz do antagonismo po
litico tradicional de noiiSea partidos, sob a inft.uen
cia. mesmo de diasensões transitoriaa e lamenta.veis, 
do que eoà v eeu verdadeiro ponto de vista. 

Foi aaaim que nós vimos neste debate, que devia ser 
sereno, e que devêrn ter por base os interesses moraes 
e ma.te.rUes que ee prendem a est:l reforma ; foi assim 
que nós '-imos apparecer ainda uma. vez a questão do 
governo pessoal, desse espectro terrível com que s 

imapagpo, algumas '\"ezca ro:nantica, do illiatre de
,pntado pelo Ceirá..nas tem querido atemoriu.r. 

Foi .assim q:a.e ou'cimoa t:imhem di.er aqlÜ que os 
miniatros da. corôa., os illUBtres membros da maioria e 
todos aquellll! que1 segundo os illustres deputados dis
iddeD:tes, ·têm a aesgraça de penEa.r com o governo 
-ta maierir., não Jlrocedem conforme a. sua con
ecieDOia., são verdadeiros &uto=tos, instrumentos iler
via. Repito & expressão, e repito-a. sem indignação, 
porque ·ella·não :nos póde offender. (.Apoialoa.) 

Somos instrumentos &e:nis de uma vontade estranhs., 
ue um poder invisivel, que tudo póde nesta terra. 
aó Dio póde com os illustres deputados diesidentes t 
(.Apoiado• da maioria.) · 

A :mona.rchia não escapou a e&$88 de"nLDeios e amea
ças. Agora, como em outras OCC&$iões., se ·nos 
diDe ·que o edificio social T:Ü desabar, porque vamos 
destruir-lhe a base ; olfendida a cl:J.Ese agrieola , 
como o .iigura a ·illustre oppoeir,.-iio, perdem as insti
tuições do paizseus mais fortes alicerces, e a. monarchia 
será como uma. ilha. íluctuante batida pelas ondas do 
oceano democrat.ico. 

V. Ex. vê, Sr. presidente, que p~ ·mllis sincero que 
seja o meu desPjo de entrar na discussão, e unicamente 
na discussão da proposm, não po~so passar insensivel
mente por eaa.u accusações á corôa., aoel!&U5 ministros 
• á. illustra.da maiori'!l. desta ~::tra.. E' necessario que 
ea. ciestrua os ebstaculos com que os illu&tres deputados 
procurão obstruir os c::uninho~ da razão. pelos quaes 
~e deve conluzir e esclareoer o bom ·Senso do povo 
bra:zileiro. 

Ha. uma opinião publica no Brazll que queil'l\ '3. re
forma do estado seriil' Se existe esta opiru"io, como 
foi ella fo=da.' São duas questões de certo dignas 
deste deha.te. 

Eu reconheço, com os illustres deput:ldoa dissidentes, 
que em P.nizes lh-res como o nosso quem deve governar 
é a. opimão puoliClL.; mns cumFe indagar quacs são os 
meios por que ·ella. se póde rna:!lifest;,.r e se tem =nni
featado. E' necaasario que os illustres deputados niio se 
julguem hoje e sempre identificados oom a. opinião pu
blica doBrazil. (Apoiado1.) 

Já. se ponderou, senhores, q,ue csta .questão do estado 
sen·il preoccupou os prime1ros pens:~.dsres do Brazil 
de.sde .a fundação do Impc::io. Nií.o é preciso .que 
eu recorde á. camara o que está presente á :memoria de 
todos. Não ~6 pela imprensa, não ~ó em memorias, mas 
ainda. em iniciativas parl:unen~es, reconheceu-ee que 
a escravidão era um mal, e que esse mal i:i.:l. crescendo 
.se Dão fosse tolhido -em seu desenvolvimt!nto. O inte
resse, porém, os preconceitos, os habitos, têm uma 
gra.nde força sobre o .homem e sobre :1.s sociedades. 
Essas pala.,'l.-a.s de tantos pe:~&:ldores since:·os ni:o forão 
efficaze.s, mas não forão inteiramente inuteis; forão 
como a gotta q,ue pouco a. pouco cavou o roch-edo de 
que devia. sahir a pedra :mgul.!l.r desta reforma social. 

Em 1836 uma re•peitavel associação desta. côrte, a 
Sociedade Defensora da Liberdade e Independenci.:l. 
Nacional, punha. em concurso um programma., 
cujo objecto era. a rcpressiio do trafico c a .substituição 
do trabalho escravo pelo trabalho livre. 

A.hi está. ~. memona. do fallecido Dr. CeFar Burla
maque, um dos escriptos mais dignos de ~erem lidos 
por aquelles que queirü.• attentame:~te refectir sohre 
esta materia. 

A lei de 7 de Novembro de 1831 blla. bem alto no 
~~entido desta idéa ; mas o i:J!eresse priwado, como ji 
disse, a. força dos habitos, os preconceitos e a rotina 
forão por diante1 e chegámos assim no anno de 1850. 

Então a conSClencia nacional íoi fortemente abalada, 
o pavilhão brazileiro foi atfrontl:.do, reflec:tio·sc, c refi ec
tio-se com profunda dõ~: a consequenci:t foi n suprres-
são eompleta. do trafico d.e Africanos. 

Aqui ·se tem dito que o partido consen-ador oper:í.ra 
essa reforma depoia de longo .med.ttar. A historia ha de 
testemlmhar o contnrio. (Apoiado!.) Ess:!o rc!orma :fez
!e pela. força. daa circumstanci:l.s, sem que ~iuguem n. 
pudesse prever, nem assignal:lr·lhe o di!l.. (Apoiados.) O 
pa.rti.do eonservador, poréo:, teve :1. cor:tgem e o pa
triotismo de a!l'rontar todas :;.s resistenci:l.s que entiio se 
lhe otferecião, o trafico cessou, e c~Sl!ou completam<m~~ ! 
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As propbe~s que entlio annuneiavio a. TUi11a. da la.vou
ra do Brazil, por eff~ito dsquella. gra:cde "tUOlu<ji.o, eaeu 
propheeias, graças :1. D~u•, não &e~ atéhoje. 

( lntel'l"UpÇlSta.) 
~ qu~tão vale a peM. de que os il\~ deputados 

ou~o Os &eU& adversarios neste debate com toda a pa
ciehcia, niio os interrompendo. Q, s.roa.rtes·n' outra. qtial
quer discusEiio niio me woommodão, %11128 na pJ:eBente 
des..-iüo-me do fio .das minhu ideas. Eu derejo miUli
:fcstar á. cam.s•·.a e ao paiz os .fll.lldamentoe das mínha.s 
convieções sobre a. materis.. Peço licença para cumprir 
este &agrado dever do modo ma.is claro e explicito que 
me seja J?Ossh·el. · 

A ?bollçito do tra.fieo 'Verificou-se em 1850. Todos 
os homens -penaadores '\'i,rio deade logo llea&a &cto o 
primeiro p&.!&O da.do . para a emaucipaçii.o dos escravos 
llo Br:uil. Esta.ncára-se uma das fontes pelu qwes M 
perpetua,·& e.all3 perigo6& e noci-nl institui~o. A ne
cessidade do tnlb::lbo 1ivre e 6U$S vantagel18 devião, 
tolll o tempo, ir·&e in.Einuando em todoa os eapiritoa, e 
:z. con'<"icç:\o de que o Brazil podia e devia ~r sem 
ese'f1!.voa foi. g3llhaud.o terreno. 

A questão era só de tempo e de op:portu.nidade. Já. 
e!Xl 1855 eu o dizia. em conversa~ii.a com o b:linistro ~ 
Inglaterra, referindo-me :1. soeied.ntl.e Y.pinnga, con
versação de que dá noticia o Sr. Cauchln em sentido 
exa~rado. Desde então o "'overno C!Omeçoa a. prohibir 
o trabalbu escravo nos esta'bdecimentos publieos e nos 
seus contratos de obras. 

&tretanto,. senhores, que suc:ce~$OS se dcrão depois 
àis&o no mundo civilisado i Os mais adi:Lntaclos ncataa 
ref~rmt.& tiuhio contra. &i os exemplos de outru na.
çõea : esses exemplos pouco a. :pouc:o forlo desappa.re
ccndo. Tinhão des&pPSJ.:ecido na~~ coloni.&& inglezaa e 
:franceus. A Sueeia, a .Dinamn.rca, n. .Roll.auda e Por
tugal ee~rão o mesmo exemplo. A maior parte dos 
Estado4 .:;ul-ÃmcricaaOI! tiverão a fortfllla dee.\;tinguir 
esse mAl qUASi no a.l vor~r de su:~. independencia; mu 
restam a He.ap&nha e os Estn.dt>s-Unidos. O exem~lo 
de \llll_povo_:l.Dl.eriea.no e democ:ratieo, como o dosEs
udos-UnidO!', era. argniDento muito forte em que &e po
diã.o a\)oiar, e em que de facto Ee estribiúi.o a. rotina., 
o 'Preconceito e todu 3.!1 preoccupaçües do interesse 
indi-vidual. 

Pois bem1 senhores, a. id.éa d& em&:lcipat;ão foi por 
diante, e a. União Americsn.a, 'llltilllo exemplo, depois 
de uma. guerro civil que fe2 correr rios de sangue1 abo
lio de cliofre toda. a ~na escravidão ! 
~ Res1-mnhn não pôde T~stir a. es~a itrllue-:lc1a, que 

lhe lUltuava. de tio p~ximo, e a. s.bo!i<'ão do c;5tndo l!eml 
tornou-se Ulll f&~:to qua.si unh·ex6&!.. E pan que 
seja. univei"8Al1 o qtte Lilta1 senhores'! Que a re!orma. 
teuha tambem o seu fim no Br.uil i e n:u-a ís!'O é pre-
ciso que tenha o seu principio. • 

Senhores, lembremo-nos a:2e & repres.!'Üo àe tnfico 
de .Africanos tornou-se umâ qt:estii.o in~rnacional, e 
!oi objecto de mais de um co:Jgres$o e de '·:~.rios ttata
do!l, Dão ptlo it.teresse de que ll. O:lsta c' A!rica. &e não 
d~povoasee, llla.ll por uma. questiio de <:.onstieneia.. 
B:I.Sta est:J. simples observa-:-.ão, :p:~.ra. que os Dobrea de
putado~, para. que todos aquelles G.t:te m~ o':'<"e~, com
prebendão que o emperrnmento nesta qttestão, em :futuro 
maia ou menos praximo, nos poder~ t:::zer c.:;r.:~plics.
ções, ~m que hoje não lut.1mo~, de que e~lllm os intei
ramente li-vrea. (Apoiados da mo.:oria.) 

O Sa. A:-iDI\lDI: FIGVEIR.l : - E ' ;;:-::-re; ::;.; ece de 
explicação. 

O Sa. YtSCO~"liE M R1o-Bru.:o;cG (Pm:dmte óo (C•Tl3t~ 
lko) :-0 governo, Sr. pr.;sidet:tte, C<Jm :azUo ~; ão vio 
impassivel os factos que occorr<ir:io de lSGt a 1867. () 
g:overno presto~ ~ua attençiio a este assUlllp:O; alscu
no--o eom preVIBao e acarada.meutc ::ns co:llereneiaa 
do conBelho de estado e no gabinete. ~a imprensa ell~ 
tem bem foi por vezes examinada e <!eba.:!da. ( 4poía~.) 
PMe-~ ~ IÚoutamente que nuLca. hou...-e no 

Bra.ül mais previsão sobre -um grande a~sump~o nacio
nal; póde-~ ~segurar q ne nunca. ques~o a} goma !oi 
~o e:;tudada como esta. (.ipoio.d<;t cúr. nw.i<.r.e>.) 

O Sa. Ã!'IIIIU171l FJGUI:JIU :-lrollia! 

O Sa. Vzscol'ID:t DO Rlo-Bu.lfCO (Preti~ do CMiH
Uw :-CGmo se manifeetoo. o aeDámento publ\Go tleiM 
periodo~ Formárão-se as8oeiaçües emsneipe.d•n• ·por 
todo o Imperio; a philantropi& indiTidual inanifeato1L
ae do modo mais _ aolemne, &té por dis~9Õel de ahi
m.& -vontade ; M s..osemblêaa pro'rixleie.ea, e1111ea ~det 
eonselb.oeloeaea, entendêtão q~ todas 9.ue denio au
xiliar o :movimento da iniciativa. individual, vot&lld.o 
fnndot para a redempção de captivoa. ()f,.icoa opoia.doa.) 

E qull:ldo estet factos, senhores, actuiío •obre W>dai 
u eGn~ienei:l.s, estio pa.tente11 :t. todoa oa espirltoa, 
póde-se dizer que o governo veio eorprellder o ~ • 
lleU& legisladores, iniciando a teforma elo eat&do eCvU 'f 

Ea raziio, .senhores, para affirm.ar que esta idéa eó tem 
um prot~or no BràZil1 e que nós qne a espoumoa, 
que a defendemos, niõo 8om.os senão automa.tos, pre
torianos~ 

A iD)1lStiÇ11., 3. ínconnniencil., a temeridade desta 
aceu~~açio reSBlt:l. doa 8eU. :proprios ttrmoa ! (Nuiw 
o.poia.dos da 1'1t4ioric.; tnUito Wm,.j 

O Sa. CAIIDOSO n:e MnEZE• : - O silencio do dts
ptU() respondeu i injuria. (..tpoiacfQI.) 

O S~t. \zsco!IDE 110 Rzo-BUNco (P,.ui~le do Conae
lM):- ~ questão foi debatida »o conaelbo de e~~w!o; 
a.b.i tinhiio aa&ento lll~s doa ehefu mais eneal\e~
dos e mais ,.espeitn.r01l8 do p&rtido conservador. Co.lllo 
se manifest:í.tão ellea~ Não recoliliecêrão que se appro
ximav& o zno.[!lel!to de iniciar e6t& reforma 't Não 'fo
tá.ri() q_uui todos elles pel11. idéa capital desta pro
posta'! 

Pois um Yiseonde de S. Vlcente, 1lDl V1SC9ndede 
!tabora.hy, um Eustbio de Queiroz, utn Vlseonde de 
SapQ.caby •• •• -

O Sa. G.ut~. Cuo~Ju:-T111000de de ltaborahy, nio 
apoiado. 

V oZJ!!s :-Está e~cr:ipto. Y otou pela id~ capital. 
O Sn. V:SCo!fDE Do RJo-Ba.u~co (P,.esiden&e do Coll.8e

tho) :-... selio t:mtbem ~r.utomatos? N"ao terião a con-
gem de suasconvic~a, um-. opiniito propria, quando 
~eonhec:êrão oue. fouem quaes fo~~Sem u t&UB:IS ante
riores e detenlün:~.llteJ, Dio ae podia adiar por mui~ 
tempo ess.s refoTtnll1. e qtuu1do1 entre os -meios c')nheci
dos l?MA a solução deste gr&llGte problema, preferirão a 
liberdade do ventre? 

06 aoàres- deputados ha pouco reclamárão c:Gntra esu 
propoaiçM, ()()mo se fosae UleXIleta! Que valem oontra 
ellà certas restrieções, ou mesmo a modifics.çio de pa-
recer por estu.dos poeteriores 'f · . 

Acs.&o nãl:> esti escm-pto que o conselheiro Eusehio 
de Queiroz ~oton pela liberdAde do ventrt, que pre
ferio esta. a. qualquer outra. soluçiío '! Que este foi um
bem o voto do Sr. Yisconde de It:tboraby'? ( Apoia
d?a.) 

O Sa. Ptau::tu. Doi. Sn. u: - Leia o ~o to; é impor
unte lê-lo e não n.dolteri-lo. 

O Sa. C.l.-a.SEno.o DA. Ct:-iB.\. :-Está. imp~sao e ilistri
btíi.do na casa.. 

Q S11.. Áll..t..t:~o Ll'!!A : - ~:í.o é preci~o lê-lo 5gor~ 
por'lue todoe já. o lêtão. . 

(Ho; 1:arios apo.r~ta.) 
O S11.. VtscO:>DE Do RJo-:SJU:'I"CO (PrtslJente b; Con..-e

lho) :-Todoa, pois, reconhecêr-:.o a necessidade dt~. re
:!orma., comprehendê•·iio que a sua opportuDidade se 
~pproximav:~., e se a.p~ro~tma.va. 'f1!.pidãinente; e send., 
a~~Sim, <:omo se w:n hoJe dizer nesta ca.mara., e peran1e o 
ps.iz1 que :u vercill.deira.s tradiçües do partido con!ler
...-:~dor, a dynastia. desse partido, se :1. tem, e todoa os 
seus pti.mo~nitos e successores legitimos t.ão cont..--e. 
esta. i.d~ ~ Que do bdo da maioria estiio O$ conserva
dort~ butardos, o:. que não podem ter l1IDl!. opiniÃo 
eor.!!cienciosa. nest:l. mt.teria, o& Een·os de uma opi::üão 
estranha '! ! 
t:~ '01. :-Somos ~rvos do:q ;ef'<"os. 
O Sa. ÁllA.t•o Ll.."lA : - Os dissidente& ch:uaão-se 

t:befe.s :J .!'j meru:nos ~ 

(Ho outros ap4rt-..) 

O Sa. \ :scOSDE: Do Rto-BM!'Ico (Pres-idente de Conae~ 
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lho.) : - Digio os nobrea deputados que não concordão 
com a !olução que otrereeemD!, que no seu illustra.do 
parecer a ocea.sião não é opportuna: estiio no seu di
reito, suas "Piniões serão respeitada.&. Mas contest&
rem-nos tambem o direit'> de termos uma opinião sobre 
a opportunidade e aobre os meios de levar ao eal;.oesta. 
l'eforma, repellir-noe 80b o pretexto injurioso de que 
somoe in~ea de proceder como deve proceder quem 
preza sua dignidade, quem tem consciencia. doa fóros 
de homem liwe ••.• oa nobre• deputados não poJem ter 
e niio têm esee direito ! (1Vuitos e repetidos apoiado• da 
ma.iorio..) . 

Eata. accnsação violenta e extrema, Sr. presidente, 
est& provando a. todos que oa nobres deputa.dos ad'llo
gio uma caus:~. moí. (muitor apoiados da maioria), e, 
:.í. vista dos seus excessos, atrevo-me a accrescent&r, 
U:n:l caus:1. de todo pcrdicla! (Muito. o repetido• apoiado..) 

VOZEs DA !lf.AtOiliA: -Muito bem ! 
O ~R. EVA.'iGEUSTA LouTo:- .A. injuria nunca foi 

argumento. 
Un. Voz:--Renrtecontrn quem a joga. 
(Ha outroa aparlc<.) 
O Sn. YtscoNDE DO lbo-Bn.Asco (Presidente do Con

xlho) :- O chefe de..<:te Estado tem o direito ~ ate o 
denr de pensar sobre os negocios publicos. Elle póde 
ter, e sem duvida alguma tem ot~iniões formadas are~ 
peito dos grandes intere88e8 naClonaes •••• 

U111.1. Voz:- :Mas não o direito de impür. 
VoZEs DA. l\I.AJOaJ.l : - .A. quem 'l 
O S11.. Co:cz MAciL\DO :-Nem de atttibnir a um p:ll'

tido inteiro suas idéas. 
(Ha outtw o.partes.) 
O S11.. VISCONDE DO R10-BD.ANCO (Presidente do Co'!"' 

3tlho :-Onde está a imposi9'lo '? Soia vós que quere111 
jmpôr-noa a vossa opinião, não á força de argnmentos. 
mas á. força de interrupções e apartes estrondosos ! 
(Muitos e rtpetido• apoia.àoa.) 

O S11. • .A.!1111UDK FtG1lEIIU :- Q.uem tem encerrado as 
cliscu•lillt$ 'f 

O S11.. ARA1l~O Lllll.l : - Q.ue discussão 'l O eucerra
mcnto da questão p•climinar teve por fim npr,-ssar a 
di~cussilo di. propo!ta que VY. EEx. querião e'·itar. I 

O Stt. BENI.Alllllll: - Q.ucm tem mostrndo toleraDci& 'f · 
Nii.o liiio por certo os dissidente&. I 

O S11.. VJSCOl'IDE DO R•o-BJU.l'ICO (Presidmte ào Cotuelho ): 
-Dizia eu, Sr. presidente, o que se pó de diz~r em uma I 
c:ama.ra.liwe, como llio ns camaras do Brozil. O chefe 
do Estado p6de ter opiniões proprias no fOro da ma con- I 
scieneia, e ma:nifuta.. las a. seus ministros . • Su~s alt&s \ 
funcçõea, seu estudo accurado, sun expenenc•n., @ens 
r~uhecidoa talento• lhe diío esae direi:o (apoi:tdoa da 
maiona); mas é _P.reciao, senhores, que digamo~ ao paiz 
tod& a verdade, JÓ. que esta. accuen)áO parte d'ocde se 
sentiio ex-mini!tros da corôa... · 

O Sa. P.At:LJNO DE Soi:Z.A:- Se é insinuação, jâ c.!i;se 
a :ininba. opinião. 

O S11.. V1SCOl'IDE DO Rlo-Bil.,l'ICO (Presidente do Come
lho:- ... O monarchs brazileiro cumpre leal e dedi
cadamente seus altos deveres: nuncn impoz ~ua~ opi
niões. Ra. e&I.'Os em que o chefe do Estado tem o direito 
de sujeitar-~e a um confiicto entre sua opiniiio e a. do 
gabinete; a constituiçiio pre,·io e =cou os tramites 
~cgundo os quacs taes conftictos devem ser refolvidos. 
CABos destes fe têm da.do, aiio conhecido~, mas são ra • 
:risaimos. 

Fóra. deaaes poucos caso~, que têm sido todos mani
!estados francamente a.o paiz, os ministerioa entre n68 
Fe têm disoolvido espo:>taneamente, e niW por confiicto 
com &!I opiniõe~ ds. corõ,.,. (Apoiados 4a. ma '(lr:a.). 

Se, poi~, f01ae certo, como nos disse o nobre depu
tado por MinR~, q11e a. posição de ministro elle a niio 
cleH>ja, porque niio está. ainda tiio alta que p<>SBII cht>gar 
ao aeu ni't'el ... 

Ul!IA. '\"oz:-Não foi i~so que elle di•~c. 
O Sa. Yl!ôCOl'IDil DO Rto-Bilo\liCO (P•-e.•idmtt do Conse

ll•o) :-. •• te fos!le certo que no Br:u.il os mini~tros 

TO!IIO 111 

são ministros da corôa e não da opinião publica, os 
Eu&ebios, os Itaborahys terião Pertencido ao numero 
desses ministros que o nobre deputado não re digt~a 
de imitar' (Jilwtoa apoiaàoa da mo.ioruz.) 

O Sa. PEu•clo M.AJ.BEIBO :-0 Sr. co~eiro Eu
scbio niio quiz eer mais ministro; e di.<ae que ne~te 
paiz não se póde ser miniEtro duas vezea. 

O Sa. EvANGELISTA LouTo :-Nunca di!ee que ha\·ia 
poder pessoal! Nunc:L 'inventou essa bistoria ! 

( Ha oulror aparltl.) 

O S11.. '"úscoNDE DO R•o-Bil.ANco (Prtoiànlte do Conu
lho) :-0 gabinete de 16 de Julho, governando o paiz, 
te>e o apoio da maior parte dos noores deputados que 
me enterrompem, e, quando dissolteu-31!, niioveio dizer 
no parlamento que &e retirava JlOrque havia nma von
tade superior que lhe não deu:an seus movimentos 
lines, que lhe violentava a consciencia. 

Como, portanto, senbol'C!I, insistia em tae& accusa
'iÕCS e aa tl'llZeia para o debate desta reforma, que deve 
ser sereno e circumscripto ao seu objecto eEsencial T 
(Muitoa apoiadoa.) 

As tradições do pa.rtido confervador tsmbem forão m~o
cadaa. Disse-se que o partido conaerv:J.dor nuncainscrevêra 
no seu Jlrogr:unma a emaoci_pação directa; e eu accres
centaret-nem mesmo a. ind1recta. M11s iato mesmo se 
póde &ffinnnr do partido liberal, que nullC& inscreve-a 
em sua b1111deira este artigo de reforma social. (.Apoiados; 
ho. "m aparte.) s 

Essa idéa gyrou sempre na ~phera dos pensa.doree 
independentes. nas elucubraçõea do gabinete, das so
ciedãdes philnntropicas e nas manifestações da im-

prT~s nós sabemos e comprehendemos que em se
melbante quest.io consen·adorea e liberaes eatão confun
didos (apoiados); ae hn. conservadores, c~mo oa vemo& 
nqui, c:ontrarios á. reforma, tambem ella encontra oppo
sitores entre o partido liberal; se vós noa creais ctiffi.
culdades, combatendo energicamente esta reforma, tam
bem é certo que do la.do libeml encontramos apoio 
caloroso e vows sinceros pelo triumpho de tio grande 
)déa. 

A. que vem, pois, dizer-se que o partido canse~ 
dor nunca pretendeu a emancipação directa, e que~ 
portanto, 6 uma abenv,ão de seus principioa tra.dicio
naes, de sua historia. gloriosa. a iniciati..-a desta. re-
forma. 'f 

Senhores ! Quereis aca!O inscre;cr na bnndeira. do· 
partido conser..-ador-na.d:l. de emancip.\ção, nem pelos 
meios directos, nem pelos indirectos 'f !-Quereis fazer 
isso, e acreditais que podereis ir longe com semelhante 
bandeira, que reunirei& em torno de vós a naçüo, como 
disse o nobre deputado por }{inae, o Sr. Crn.z :\1&
oba.do'l 

Prosegui, ~cnbores, nl!s&e caminho, e eu vos &!seguro, 
Eem ter o dom prophetico de que diapondes1qne dentro 
em pouco tempo a. ..-essa grande familia conserva.dora, 
j:i. tao grande que se quer expellir do seu seio o gover
:lo c n maioria que o apola, ~tará. muito reduzida ! 
(.Apoiado•·) 

~r. prea1dente, o concurso da._,. opiniões politiCilS dis
sidentes em materin. desb\ ordem é facto de que noe dá 
exemplo a bistoria doa outros paizes . .Mo srandes refor
mas que entendem com interesses ,·erdadetramente neu
tro~, que ni\o são upirações unicamente de um parti
do, maa que em ~uaa variadas relações comprehendem 
a todos, ess:u; reformas em nenhuma parte do ~undo 
•e t.im open.do •em o c:oocuno de todos o~ partidos, e 
onde se não deu esse concurso apparecêrio succeasos 
como os ainda. recentes da America do Norte. 

Diz um e•criptol dos Estados-Unidoa: • Tornai um 
Jarno periodo de IIOES& biPtoria. politiea, ou da. annaet 
tlo ~lO>so congresso, e yereiR que a maior parte dae im
ponantes refot;n.a• tem pa•8ndo mediant~ o oon!lnno 
de todna a.• oNmões, e que as força~ Pe tem combJDndo 
por modo quê e••a& medida.& reftectem as idéae de to
d2.>' aa parcialidade~. • 

Eotre nós os nobres deputados pretendem pôr ao 
""r"iço da 'IUILnutençii<l do 614tu qt~o nesta. q~eatio ~o 
o parti <lo coo~en·a.dor, e, com uma a.bn~"'Rt;'ao que nao 

19 
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146. SESSAO EM 14 DE JULRG DE Um .. · 

lhes invejo,. preundem: ~ne : aó ·aet partido·liber&l· oaib&· 
!L gl<>ria· e tod011.a• ~rgos da ref<>rn:l3:! 

A-opinião)qu.,DIJIIIifutei, .em 1867, St. presidente,· 
quando tinh.i a houra; ·d~!!-asaiai:Ãr' ás ·eoniereucias do · 
conselho de e6tado,. foi, tnu.ida.. por ~gwa . nobres de
putados' como accns~ de -incollereucia. FÁllWDente, . 
senhores, os meus pareceres etitlio impressos. 

Nós esiavamos então em princípios ce 1867, e pela 
primeira. vez. noa eooeelhos- da. corôa. . ae .. a~t&va; esta 
,grave questão. Conheci que j.i haviiio · opin1ões muito 
adiantadas; fui, portanto,,muito cauteloso pelo queres
peita á <J.uestão de o~portllnidade; !Illi.s reconheci que 
não era poS!!ivel ~ por muito tempo ~· rem~, e 
&doptei deade eX! tão tod<>& os meios . que 6e· acbão· eon
sagrados · no projecto que ora disoutimos. (..ipoiadoa.) 

Nessa. época, S~:. presid.ente, cumpria considen.r,. 
~lo que l'tsJ>eiu., á opportanid~Lde dB reforma, qne a 
guerra intestina. dos Eiltados-Uuidos · chegava apenas 
ao seu termo, que a guerra do Paragua.y noa assusun·a, 
e seu t~mo uio era· previsto. . Qual seria, qual poda
riA ur o seu desfo!cbo Y Qual o estado do Brazil de
poiA dessa grande·orise'f 

Declarei por isso que convinhn prep:~ra.r o projecto, 
mas que nio se podia desde logo assiguar como 
é~ou· de Silo\ opportuuidade a te:minação da: guerra do 
P.vtagu&;r. 

Eu me :t.chei, ,porém; Sr. presidente, depois disso, entre 
n~ menos· de 50,000 Brazileiros, que esth·erão cmcoa
iacto eom: os-'(loTos dos esados ,-izinbos, e eu eci por 
mim;e por oont!Miio de muitos dos mais illust~&dos delles, 
q~IUltasTGZes a permanencia de1ta institui~li:o odios:~.no 
llrhzil nosven-.a e nos·hlllllilhaTa nu te o eatrangeiro.Ca.
da. Tezmaiamecon,-onci de que 11II!Ad!l.sprincipaescanns, 
se Ii~ a raw influente, da.s nntipathiM, das prc\"en
ções, e algumas Tezas ot~ do dcsdem, com que somo.s 
Tistos nos Estados liiW-Americ:nnos, nascem de uma 
fulaa · apreeinçiio sobre o Brazil em conse<J.UCnci& do 
eets'do serTil.. 

O S!l.. ANniUJ>E Fl(lCEJR.\ di um aparte. 

O Sn. VJ&cO!'fDifl>o llio-Bu.Nco (PrcsiflentedoComelho}: 
-Pergunte o nobre deputado aos m:~.ia eeclarec:idos 
dessea nos'Os concidadãos qne fi:z:eríio a campanha do 
P&r&~y, ~c todos elles Yoltúriio ou não ardentemente 
d~joaos· de ,.er iniciada esta rcforr..~a, e se a e:les !!C 
d.we.ou niio em pnrte o mais forte impulso que a. id~a. 
e::ll~ncipa.dora. ~dquirio nestes ultimos tempos. 

E1ta111os em 1871 e niio em 1867. As circum~t&llcias 
do p&iz silo diversas, os kmpos slo outros. J;i. en.tiio 
eu"adopta.'-a todo& os princípios contidos nu. propost:l; 
e porque sustentei-qu~ a reforma não era naquellc. tempo 
opportuna, hei de ser forçado s sustent:u- eternamentE~ 
a. tua. inopportttuid&de ~ Sir1gular m:meira de en!.ender a. 
aohereac1:1r Sr. pre&idente! (Apoiados.) 

Encarando esta. queeti'<e de perfil, unicamente por 
uma de suas faces, dizem os nobres deputados: ":1. re~ 
f<lrnla .tem inc~m,-euientes, e uté mesmo póde trazer 
p.!rigos. » E, senhorel'l1 podereis demonstrar á. camara 
e ao paiz que a manuten<;ào do· statu quo niio tem pe
r:gos e graviEsimos incon,·enieutes '! 

C• Sa~ D~PI:TAno:-Não queremos o statu quo. 
(H a out~IH aparlc1.) 

O S11.. YrsCO!'fDE: J)O PuC>-Ba.\:o<Co (Presidente do Com~~ 
!ko: -Mil.!'; &e os nobres deputados não querem o 
&:.:O:u quo, querem alguma cou&&, que ainda nos nio 
d~,;ser-d.o, que aind& se niio di~riio revel:u- á. camara 
e ao pw. Porque não o fazem~ (Apoiado•·). Dil'ergem 
unic:unente quanto aos meios 'r P.:~is -va:m.os compuar 
os.que preteude empret:ar a illustr., oppoeiçào com os 
apont14d.os na proposta do gevemo. se nos Con'l'encer
oi.~s de-que oa vosso~ meios ~ão prcferiveist demons
tr:l:là.o que elks podem resoh-er de modo ma1s aatisfa
torio e conveniente a questão, quem deixará. de vos 
aoompanbar~ 

O Sa. Aa.u:~o Ll:otA:-:-~iío; elles sú querem estud.os, 
estudos !em fim. (Híla.r•daclepr~longada.) 

(H~> outros apartes.) 

o s ... YucoNJ>E JlO RIO·BR.A!'ICO (Presidmte Jo c(J 
~elho :-Sr. presidente, nté o folheto que cont-em os p 
receres do conselho de e~t:ldo eobre ef.ta. ma.teria se., 

hontem de argnmento• ·pm-prevcir-se· o · aentimenb3· 
publico; para·· lev:llltar-6e ·a · ~bllida.de -n.aciona! 
contra ellt& propo&ta.· O 1t0bre deputttdcl' pel:l:provinci:t 
do Cear& di68e que esse :folheto; antes de· ser apresen
ta<I.: ao pariamenc:o,· fOra nm.ettidb i sociedadl!·eznan
•ipadorade Londres. 

S: EJC. referi o-se 8.0' a:l:tiO'de 1867. Não é, pois; uma. 
~· ao,lll.binete · actnal (npoilldo•); mas· per
mi~me o uoore·deputado ·q·.le o!'l duviae -de <J.ue es
lle3 :parecere& impl"e88e8 ·f.oso.:n1 e:"·iados com o con
sentimento do 1IlÍnil5tUio de c:1 tão. Se o facto é tal 
qual o referio o nobre depundo, .;sse folheto chegou IJOr 
outros•meioa .que não pela dirccçiio do go-verno; o q,ue 
não a:imira, porque factos semellt'aDtes,· revelações m
d.iscret&ll··de , documeutolt· ~ados já. têm occorriào 
entze. nós· e·ew: outros paizea. 

No que toc1t ao ga.binete·ac:tu&l, sabe :1 camar:L que 
apenas ella pedio os trabalhos• do eoneelho. de, estado, 
o que existia lhe. foi immedi.At&mente apresentado, 
(apoiados); e se· o··não foi desde o nnno passado, .a :res
ponsabilidade nilo é nossa.. (Jip:oiado3.) 

Sr. presidente, discutiD'do úi:na. · qnestii.O tão gr&'\"e, 
queatão de tanta. magnitude, uma reforma.. que, segundo 
& honrada opposiçã.o, será a. boceta. de. .Pa.ndora, mas 
que, espero etn Deus; ahrirá uma noY& érade progresso 
moral e materiel para o 110880· pai% (apoiad.o&), desd~ 
que todos nós · concorramos pa111. a. sna.,e)(.ecução de boa 
TontMe, e unicnmente le'l'lld.os. pelos irnpulaos do nosso 
p:1triotismo; diecutindo esta. importante teforma, digG, 
ol:lobredeputadopelo Ceará, que neonsiderouim.po_sição 
fetta ao go\·erno, e até meamo. a. ess:J.' fo~rç&.· supenor e 
mysteriosa, que S. Ex. descobre em tudo, não duvidou 
a.nnunciar que ouYi.ra, não sei onde, que se premedi
tava um golpe de estado ; que, se as cam:u-as não. '"o
ta.ssem. a refonn:t do estado sen·il, um decreto dtcta-
toriai a imporia. ao p&iz· !... . 

Sr. presidente, onde ·estão as pro,·as de U~JU asserção 
tão graye~! Quem p6de crer qneo goYerno ti"esse se
melhante pensamento 't! Se estamos convencidos de que 
e;ta reform:~. tem por si a maioria da c:a.mara. dos Srs. 
deputados e do unado, como poJeriamos cogita.r em 
soluç<i.o dessa natureza 't! 

Se acaso a. maior!<~. do parl:s.mentCl nüo quizesse ad
mittir a reforma nem neste nem em. outro sentido; se 
entendesro que nüo tem sol idos fundamentos tudo q ua.ntc 
hei A<J.Ui exposto para. mostmr que a refonna does
tado ser_vil é uma S8{lira.ção nacional: que. ~ão pó de ser 
por m:us tempo .ad1ada; se a cnmara assim · o enten
desse, reroh·endo o •·tatu quo, Sr. presidente, o paiz nos 
julgaria a todo$. (Apoiad03.) A questão, senhores, che
gou a. ponto tul, que o illustrc orador que combate~ 
bontem a l?roposta animou-se até mesrno a dizer~nos 
que é preciso banir deste debaie as inspirações da re-
ligiiio! (Apoiado1, nilo apoiado4.) • 

Sr. presidente, em que paiz christiio, em que pauz 
catholico 6e disse que os le;isludores não se devem 
inspirar nos p•·eceitoa eter:~os da religüi.o ~ (Apoiados. ) 

O Sn. F. BELISAUJO :-~iio llC disse ~emclhantl! cousa. 
VozEs : - Disse-~, disse-a e. 
O Sa. A:"ntu.DE FlGtEili.A. - Deixe eata p:~.rte ao 

relator da commissão. 
O Sn. E''AXGELIST.l LoB.>.To; -A todo.; nós que 

II'Omos catholicos ! 
O Sa. VJSCO!'fDE no Rio-BaA!'fCO (Pr(s:dent~ i.o• Cons~

lhaj: -São justamente os princip1os da philosophia, 
os preceitos da moral e da religiio ~ue tornão cad& vez 
mais ur~~:ente a adopção &esta reforma. (Apoiados.) 
Sem du'rida os interesses políticos, as queslões de eco
nomia social d~em ser muito ·considerados : é precisa 
que a refoflllll., ya.ra beneficiar a ~ns :rio sacri~que a 
outros ; é prec:rao que todos os Interesses legrt.tmo!, 
di~oos de con~idera...-o, sejio attendid.oa, e que se eon
cihem as aspirações desta reform:t com os facto• con
aummadoa, com direitos adquiridos, ~m uma or~em de 
COUIU que nii.o póde 6er alterada de um d1a pa~ 
outrO ; m:J.& dizer que quando se tratll dest:l reform&- nilo 
devemos considera-la. á luz da religWo e da moral! •.. 

O Sn. PJ:otTO DE CA:>tl'OS: - E' extr~ordin:u'io ! 
O Sa. Y1scosnE DO I!.ro-Bs.\:>:CO (Pr.,itl.enre do Consl-
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lho) :-Wilberloree :Çla.tkson, Bux.ton, Neeker., Brosiie 
e tantos outro• pens:siiores -policiCOtl··fiCIIlião horronsa
dctS 11e ollVÍMem 'laeal>lllavras •ém seus . parlamentos I 
(.A.poiatm.} • _ • 

Sr. presit:lente, como nas·graades Inven.;oes .do·espi
l'ito hllDWlo, diz mn 'illustre e~ptor; os •factos ·e os 
=mentos se ·produzem ·qUUl· sempre -na. mesma. o r
de~ e com o mesmo ·eanu:ter, -3.Sllim ~=tece to.mbelll 
1l8.S grandes controversias 'liOCÍa.e&. · 0'. que ~tamos 
-vendo no·Bmil ·é o que ·podemos ler na hl.Stona dest:l. 
questão, quer ll& · Inglllterr&, quer em -Fran~, quer. nos 
Estados-Unidos. 

Qllll.ndo :se i:ratou. d.8. 1llll&llCÍpaçi'io dos escravos :d.a.s 
~lonias1 tambem se disse •na Inglaterra e na. ·Frllii.Ç&: 
" QuereJs• a tuin11. •das colonias, qneréis perdê-I~! » 
Tambem. da parte dos colonos ~e>Uisse: . « :Antes a mde
pende:tcia com t<ldos os seuij tneonvententes, do q~e a 
união com essa philantropillo dos sonhadores de .P:iriz e 
de Londres I » . • 

Nos Estados-Unidos vio se o mesmo. AJl ideas do 
norte entr:í.rão .em luta com as do sul, e os Estados do 
.Sul sempre emperrados, quizerio sujeitar completa
mebte a. leoi,Jação dos. Estados do Norte :1 todas as 
exigcncias· :iessa instituição, que elles repellião. Qual 
fo1, porém, o .resultado'? Jós o sa)'eis, senhorea. 
.o\meaçon-se com a. Mpa.raçao, e depots recorreu-se á. 
gucrrn civil, · m·orando essa bandeira fratricida. 

.Aq_ui, senhores, ·felizmente, nüo t-emos chegado 11 tão 
. erneis extremos;. mas vê-se bem as infiuenci:~.~ das mes
lXlas causas e das mcslU!lS idéas ! O nobre deputado por 
Minas--Geraes, o Sr. Ptrdigfio M!llheiro,ali:í.s tão cordato, 
o nobre. deputado, q,.e nofundo.ou nas.questões de prin
cipies e~t.& inteiramente de· accordo comnosco; o nobre 
deputado, senbore~, como bem disse o nobre mi
ni!t·o d•l a:;ricnltura, fallon-nos, .?.inds. queeom todas 
as pre~aurõesoratorias, ~m differ~nça de interess~sentre 
o notte e o sul do·Impeno! elle Jnlgou neccss:mo pon
derar-nos que o sul produz muito mais do que o norte. 
Nüo st ,.ê, Sr. presidente, que nestas controversiaa os 
espiritos •dissidentes se encontrão, como holltem . dizia
li OS o nobre deputado. que o bom senso costuma en
contrar-se'? Sr. presidente, não ha esse antagonismo de 
interesses·entre o norte e o ~ul. (Jluitos apoiados.) 

Vós estais illudidos, ''ÓS illu.dis o paiz, quando desta. 
tribuna dizeis que to<io o sul cEt:\. comvosoo contra 
eet:t re!orm:L! {Mt<itos apoiados.) J:í. hontem o nobre 
ministro d:t agricnlt.nra o observou : nílo ha represen
tação de Minas, não b:~. representações ela maior parte 
dA província de S. Paulo, não ha reprcscnta1·ües das 
outras proYincias. (;~poiados.) 

O Sn. AsniU.!li: ·FIGt:2mA:- Ainda. n;;.o hom·e tem no 
p-ra i~~o. • 

YozEs :- Oh ! ob ! 
O 5n. Ytw>~I>E no RIO-Bn.~:o~.::o (Presidmte do Con

~c!ho :- Os hori~ontes dil. vossa opinião publica nem 
ao m~nos abra..~em :~. froYi::ci:~. do Rio de Ja.:.eiro, 
:lc Can1pos at<! l:'nraty . (Muitos apo:a.Jos.J 

O Sn. ÂNDIUDE FJGt:EIRA :-Esperem, esperem •.. 
O Sn. CAnl>o~o DE ~~t:Nt:zcs: -E' preciso que vão as 

encomzr.endas d'aqui. . 
O 5n. Vtsco~;nE no R1o-En.tsco (Preúdente do Conse

lho):- .\e cc:ici::$_. <:ne temos, o que est:í. r.o conheci
mento C.e todo•, ::;r. pre>idente, é que o norte est.t 
traoqui1lo, e ta:~bem quasi todo o sul. (Jluitos apoia
dos); e c~t espero que dentro em rmnco teml'~ tambem 
ee~cs mesmos municípios cio mo de .Jan~l.l'o fiquem 
tr::.nq~;iJ!os, "~~a:: do os nobres deputados manife~ta.rcm 
as su~:s i~éa;"e as pm:erem em contraste com a pro
post:~., q:lando a <liPcussüo de~ta ca= e do Ee!lado te
nhão pro\"ado onde está a 'l"erd.:l.de, onde c.;tão os ver
eadeite5 intett~es, qu.et da nadio, quer da classe 
:agricola. (Numero•o•.ap()lad08.) ' 

O SR. • .A,;DR.ADE Ftcc~IRA : - DiFsolviío a ea.mara. 

O Sa. Cllci 11!.\CIUDO :- Apoia.do, ~ bebão agua. 
· :frese!!. da fonte. (H:la.rid.cuk.) 

O :SR.. TEIXEstu ,J.cru()n :- Estão com stde '! 
O SR.. V15CO:-tlll'.: oo Rto·'BMlOCO (Preaidenre do Come

lho): - O nobre deputado, Sr. presidtnte, !aliAndo 

. tanto em dissolução, mostra mesmo que não qtter a 
·refQ/f!lla ·nem díreeta --nem indireotamente;(IIJIDi~), 
o. qtte elle,quer-é que··Mo tratemos. ~to agora, que a 
-q_uestio fique ailie;da; ~R<I<ldGa•) 

O Sa. C..uz ·}f.Acu"DO: .-:Nós..prctvoeamos a. diseo
.ll!çio, v. Ex. reeúa. · 

·O :Sa. V:tt!CONDI!.nDO 'Rto'-BB.A."'co ,(Preaidente do Con.se
:l4o):- O ta, .Sr. prilllide.a.te! Uma. .dia&alução de .ea
mara não é grneejo nem favor quer ae\!aça.:l. minoria. 
(:Apoiado1.) Os .nobres deputados estão , ancioaos por 
.mostrarem .a •sua . .immensa.popularida.de;. e o nol:.re 
.deputado por Minas,.sobretudo,.quer.provar .que a. na
çüo o acompanhará. (Ri$adar.) 

O ·Sa. ANToNio .PtUDo :-E' um.. desejo muito 
nobre. 

O Sn. ·viscoNDE DO Rxo-BnANCO (P~siilente do Conse
·ll!o): -"Pois tranquillilõem-se os nobres ·dep11tados: 
por ora o ~eu deveT, assim como o nosso, é dis~utir a 
reforma, mostrar ns suas vantagens ou -os seus tneon
venientes. (Mrdos apliados.) Por ora, ~mqua.nto os 
nobres deputados não vierem eom to_do ~ ·pod~r. de que 
nos ame:~çaviío, emqu:mto .forem mu1ona, suJeitem-se 
a.o que deeidlr a maioria .desb casa.. (:Muitos apoía
dõs.) 

E' a maioria desta camara quem governa, e não a sua 
minorb., por muito rel'peitavel que sej:~., por muito 
que vejamos nclla grllndes esperan<yas da nossa patria. • 
(j(poiados.) 

O Sn . .DuQuE-EsTnADA Tt:IXElllA.:- Ainda não hou
,.e votaç?lo pela proposta pn.ra se.saber qual ê a maio
ria 1 ou .minoria. 

Ó Sn. Gnvz MAcHADO~- Está prediz.elldo; é credor 
hypothec.ario da. lei. 

(Ha o~tros apartes.) 
O ·Su. V!SCO:<IDE DO Rto-Bno~..'ICO (Presidente do Con

selho): -Se .. VV.'EElC. permittirem, eu respondere.i·~o 
aparte innocente do nobre deputado ·pelo muntc1p1o 
nt!'tttro ; mas pe,o a S. Ex. que diga: R. obsen-aç&o que 
fez ·é séria 'l Não é :tpeoaR um gracejo'! 

O Sn. DcQuE-EsTRA.DA. TEtx&lnA.:-Não apoiado; 
grncejo é dizer que ha m~oria antes d:~. votação. 

O S11.. Yreco~BE DO Rro-BRANCO (Presidente· do Coli.SC

lko) : - Não é, certo que o ministerio até este momento 
t~m.um:l maioria na cuma.ra. 'l (Numerosos apoiados.) 

O Sn. T.>cQut:-EsTRAD.A TE!XEJII.A.: -Sobre esta ques
tiio soci:.l ainda niío se s:~be. 

GliA Yoz :-Se se sabe, a discussüo é inutil. 
O Sn. 'VJSCOND~ no Rto-BnA:o~co {Presidente do Conu

llw): -Peço aos nobres detmta.doa que deixelllO-!lOS 
de~ta quest:io, que re:J.!mente não é uigna de nós: s:-. 
idcas muito corriqueiras. Nós snbemos que a mniori:1, 
llO decurso de Utn debate, j>Óde tornar se minoria; m!I.S 
f:J.!Iamos do facto actua.l. Oo nobres deputa.dos dissi
dentes é qne não podem justificar o seu procedimento, 
q_uando ma.nifest:io a. 1!8pernnçn de conet1tuir-se maic
rla, c, tod:tvía, por ~'tutela, querem q_ue a cama.rn 
actual seja dis•olv1<ia.. (Apoiados e hílartdatle.) 

Sr. pre<identc, aventada como foi a proposição de 
que póde h:l.ver urna differença sensivcl, se não :mtago
lll<mo, entre os intcres~es do norte e do sul; como o 
nobN deput.1.do pel:1. província .de Minas, o Sr. Pcrdi
~iío ::.IIclheiro, assegurou que o sul produz muito m:~.is 
ao que o norte, manifestando tambem a"idéa d~ que 
por e~~& diffcrença o sul dev.Ora ter maiB preponderan
cia. nesta questiio, eu procurarei npreeiar o juizo de 
S. Ex. eom os dados· unico~·<J._uepossuimos, c que foriío . 
se~n clu·:idn aquelles de que :S. Ex .. tambem se servio. 

Segundo as estatistiCllS actua.es, !l p~pulaçiio escrava 
desde o A=onas nt<i :1. B:~ohi.'\ é de 868,633 ruma.t~; 
da provÍllCia. do Espirito-Snnto até :l\1ato-Grosso a po
pul:tçii.o de igunl cla.sse niio dc~e de 871,516 almãs. 
Niio affirmo que estes algarismos. ~ejio· cxaetoto, mas 
Biio os que d:l. o recenseamento o:fficia1, e,· segundo elle~, 
n diffe~:ença.. niio é t.'io grande como e.uppoz o nobre de
putado por )lin:ls-Geraes. 

Emqnanto á producç.:to, a do norte 110 qniuqucnio 
de 1865 a 1870 foi de 3l7,688:596$, e a·do sul ,de 
44~,314:'!12$ .• IJ.. differença niio,. Jtl'allde. (.4poia.do,.) 
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Logo, as cowderações que add=io o nobre depatado · 
neste sentido não forii.o :felizes. Não ha. raziio de pre
ponderancia, não ha razão de a.n~golÚsmo en~ o norte 
e o snl. (Apoiodol.) Esta quest.ao é -verdadeu-amente 
nacional. (Muitos apoia.dos.) As opiniões se dividem quer 
ao norte quer ao sul, mas estou firmemente convenci
do de que a grande maioria do paiz quer uma refor
ma., e reforma etlicu, como :l que se inicia no projecto. 
(Muitos apoiados.) 

F eitu.a estas co11sideraçües politicas, 11 que fui obri
gado pela. inieiativ& dos nobres deputado~, passo, Sr. 
presidente, a examinar a proposta. em face dos discur
sos proferidos contra. ella. 

O nobre deputado pela provincia. da Bahia., o Sr. 
Barão da Yilla. ds Barra, que encetou este deb,,te, e 
3. quem rendo mil louvore& e agradecimentos pela mo
deração com que se houve (muito3 apoiado1)1 di...-~r~o 
do pensamento da proposta, e aprt:fentou suas 1deas 
nesta materia.. 

Imitando o nl)bre deputado, que, :tntes de justificar 
bll3l; proprias idw, ante~ de apresentar, para servir
me de suna expressões, o s t'U diagnodico, procu-rou com
bater o dia.gnosti,co d:~. illmtrada commissão especial 
e o remedio que ao :mal reconhecido Ee a.pplica.va pel;1. 
proposta do governo; conEidertlrei t:unbem, em primei
ro lugar, o projecto de emancipaçiio que o noõre de
putado ncs esboçou, e depois :tS ide:~s que o seu hon
rado collega, por :r.Iinas-Geraes çontrupoz á proposta. 

S-r. presidente, o nobre deputado pela provincia da 
Bahia julga que a solução propost:t pelo governo, a 
liberd:tde do ventre, ou do nascimento, póde trazer 
inconvenientes; entende que ess:1. idéa capital e as que 
lhe são correlativas podem enfmquecer a :tutoridade do 
senhor, perturba.ndo a disciplina de nossos estabeleci
mentos agricolltll. 

Responderei depois a estn apreciação do nobre depu
tado; por em quanto é meu dever apreei~r o seu projecto 
de em:~ncipaçiio. 

Em que consiste o J?rojecto do nobre d~putado, Sr. 
presidente'! Elll emanc1pannos, diz S. Ex., o eexo fe
minino da. poj>ulaçi.o escrava, preferindo as idades de 
15 a 35, e de 35 a (l5 annos. 

.A • primeira vista reconhece-se que este proj teto, sa
crificando inteir:lmente o principio mornl, que deve ser 
o espírito desta reforma (apoiado$), nada ootem, porque 
a eEcra.vidão, que perpetua-se pelo nascimento (apoia
dos), continúa a perpetuãr-se do mesmo modo. 

Por outro l:tdo o que faz o nobre deput:tdo ~ Quer 
tirar dos estabelecimentos agrícolas a classe feminin:t; 
m2S ou o fundo de emancipação, que S. Ex. pretende 
crear, é um gravame muito pesado que se iança sobre 
toda a população brazileira, on entiio a emanciparão 
p:trcid que S. Ex. propüc é de eff'cito qu:J.Si homreo
pathico. 

Se o nobre deputado pretende crear um grande fundo 
de em:tncipaçiio, tribut:tndo tod:l. a população brazi
leira, para em:mcipar ns esCr&\'as. entüo, senhores, te
remos :t separ::tçi'LO em massa. do sexo feminino. E essa 
separaçllo não ha de necessariamcllte desncrtar esperan
ça~ perigosas 'r não ba de nffiigir e in~uie~r os esCl'U\'08 
que ficarem nesses est:tbelecimentos . 

Pois \'ÓS receiais que n medida da liberdade do \'en
tre, já. de -Ll.cto aceita entre nós ( apoiaclo• ), pcssa per
turbar os estabelecimentos agrícolas,. e n:l.da temeis 
dest:t emancipação em massa. separando violentamente 
os dous sexos, que desde os tempos de Adão for:io 
creados p:ua '\'i ver juntos~ ! (Apoiad~s, muito bem.) 

O Sa. CAI\'11050 DE ::O.I2liEZEs:-Bem respondido. 

O Sa.. ·r,sco)IDE DO Rro-BJV.sco (frrsid.nte ·® Corm:
tho):-Quem, Sr. presidente, não 1magioa o de&eapero 
etn que ficarião os companheiro5 dessas libert:ta ~ 

Em vez de miti~r o eapth•eiro, em ve:t de eatancar 
a sua fo:1te principal, que é o nascimento, o nobn de
putado pela Bahia. quer tirar aos escravos actuaes o 
maior comolo que pos~~:io ter, o de viverem junto das 
suas compauheiras de trnbalho, de suas alegrias e tris
teus! (Apoiado~.) 

S. Ex:. não póde deixar de reconhecer que essa me· 
dida seria de muito pernicioso eff'eito em todoa os 
-,subetecü:aentos agrico!ll.e. A hietoria nos falla cio 

rapto das Sabinaa; 'aqui nio h&~~ precis:tmente UIU 
rapto, mas haver1a uma SCJlaraçào contra a lei da na,. 
ture~, e cujas consequencias serião desastrosas. 

Dwe-::~os o nobre deput:u:lo que a propoata seria uma 
e:z:pericncia in anima t~W. Permitta-me o nobre depa
t:tdo que eu faça volt:tr contra S. Ex. este seu argumento: 
se esta proposta, que já ten1 precedentes em nosao pai:t • 
se esta. proposta, que foi adoptada. por alguns dos Esta~ 
dos do Norte da União Americana. e por Portugal· que 
foi apre,entada nas ca.ma.ras fra.ncezas como uma ~olu
çii~ razoavel e moderada, como a uniea que guarda o 

. ll?e1o termo entre as soluções extremas, e uma expe
riencin in anima vili1 o que será. o projecto do nobre 
deputado, que não tem exemplo, nem na pratica., nem 
nu concepçiJea dos que antes de nós peos:í.riio, e pen
sárão muito sobre esta materia '1 (Apoiados.) 
. O ?Obre deputado é quem nos aconselha uma expe

rtencta perigosa.. Seu projecto não iniciaria a reforma 
da_emancipnçio dos escravos, sim aggrava.ria o cnpti
veU'o nctual, separando os dous sexos; lancrari& um 
delles ~m todos os az_ares de uma. ~?~edade que lhe é des
conhcctda., entregar1a o sexo femmmo á mercl! d.u cir
camsta:lcias, porque deixa-lo-hia fóm inteiramente de 
seus :tntigos e natumes protcctores. (NuitM apoiadol.) 

Com o seu projecto, ou a escravidiio iria perpetuan
do-se pelo n:J.Scimento, ou então os estabelec1mentos 
agri~ol!'-5 seriã~ profund:tmente agitaelos, e a população 
b1·azile1ra ficana gravada enormemente para. que se 
pudcsfe constituir um ~ande fundo de emancipação. 
~-n~ ser assi!D1 .oa efl'e1tos de ae~elhante projecto se
r~ao 1mpercept1Ve1s, ou a.ntee, sena elle a eonsasrração 
do 4/atu quo. Ho;e já temos tambem manumiss~ par
ciaes, e feitas com mrus discernimento, sem irem intei
ramente contra as leis da. natureza: jâ. temos muitas 
manumissues p:tTticulares. 

Reduzido, pois, a seus termos pra.tieos e ra:toaveia, o 
pr~jecto do nobre deputado n:tda mais seria do que o 
artigo ds. proposts. do governo que se refere :1. crea~5:o 
de um iundo para manumissões. 

Passo agora, Sr. preaidenu-, a. considerar as idéas que 
a esse respeito nos mB.Difestou o nobre deputado por 
1\Iin:ts-Geraes, o Sr. Perdigão Malheiro. Quero ver se 
acaso posso descobrir no pensamento do nobre deput:tdo 
essa incognita. que se nos está nnnuncia.ndo desde o '\'Oto 
de graças, e que nunca :tppareee. 

o s~. c.at::z: li!A.CBAD0:""7Niio sabia que o Sr. Perdigão 
)fa.lhell';> tmha-se convert1do em proposta. (Risad03.) 

O Sa. "\"rscoxDE DO Rro-BilA.'Ico (Prtsidente do Come
lho):-Este aparte, como :t ca'tls.m vê, não tem appli
cnção alguma .... (Hilaridadt prolongada.) 

O S11. Cac:z: l\L.cllADo:-0 que vejo é que o minis
teria, em vez de discutir a p-roposta, discute :tS opiniões 
delle! 

O Sa. Y1sco:--nE DO R10·BRA!'iCO (l'ruidente do Corue
II~Q) : -V. Ex., Sr. presidente, não poderá d~er ao 
nubre deputado que me interrompe, dignissimo ,·ice
preside:tte desta casa, que en estott considerando as 
1dé:~s que fo-rão contrapostas â.s do pr:~jecto do gover
no, e que depois :procurarei mo~tr:l.r as '\':tntagens d.:l. 
proposta.~ 

Pois, senhoreE, nest:t questão já. nEio h:t logica nem 
ordem de raciocínio possível ~ E' preciso que vá tudo 
de tropel~ 

O Sa. Cauz MA.CBA'DO : -Façamos as pazes; Y. Ex. 
demonstre a vantagem da proposta. 

O Sa. YIICO:CDE DO Rro-Bauco (Pruidente i.o Con
ulhb) : - O illuetre deputado por Mi.nas-Geraes, que ee 
occupou propriamente da queatio que devemos deba
ter, nos disse, em subet&Dcia, o aegumte: • Eu pe!l
sei em outro tempo como 'f'Ós; mi.ilhas idéu, como 
philo110pho, como juriaeon11ulto e como moralista, l1A 
queat.io de conscieneia e de princípios, são as que sus
tentais; na theoria, l1A queatão abatracta, estamos de 
accordo: mas hoje creio que n:io é opportuno iniciar 
esta reforma.. " E entiio o illuatre deplltado, não po
dendo querer que se man\enha o •tatu qvo porque ae
ria a negação completa de tudo quanto die nos apre
gõa ha &lll1os, o illustre deputado noe diNe que qual-
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q_uer medidadireet& não con'\'lna, que é mister prefe
rlr os meios indirectos. 

Mas 9..ual será essa medida, ou quaes ser-lo esses 
meios'? ~- Ex. noa apresentou o mesmo pensamenú? de 
uma resenha. polltie& que tem sido publicada na =
prensa desta eõrte, 5% de diminui~o por allllo .•.• 

O Sa. PEaDIGÃo l\IALBErao:- Niio senhor. N"..o foi 
este o meu pendamento ; aprerentei esse :facto estatís
tico> importllnte, que prova o decrescimento natural e 
progressivo da escravatura. 

O Sa. VrSCOliDJ: DO Rro-BJU."'CO (Presidente do Comelho): 
-En vou moatrar ao illustredeputado que tenho ramo 
no que estou affirmando. Vou expôr o seu pensamento 
com toda a exactidão. Segundo a estatistiea que pos
suímos, e este é o 1a.cto mais geral, comquauto as 
excepções sejão em grande numero, ha. em nossa popula
çãe escra.Vll. um excesso nos obitos em relaÇÃO aos 
r.ascimentos; os nascimentos niio compensiio os obitos. 
Esta clliferença. é de 2 e 5/10 para o autor do artigo 
a que me refiro e a que se referia o illustre deputado. 
As manumissões1 a estanno11 pelo recenseamento publi
cado no relatono do a.nno pa.sea.do, siio tnmbem de 
2 e 5/10. Temos, pois, um desfalque annual na população 
escn.va. de 5 %. 

Eis-aqui o plano da. resenha q_ue o nobre deputa.io 
pareceu aceitar; e então com este desfalque de 5 %, 
parte pela lei fatal da morte, e parte pelas manumissües 
ds.da.• pela pbilantropia. particul11r e officia.l, disse-nos 
o nobra deputado que em vinte annos póderia ficar 
ex:tincta n escravidão no Brazil. Mas! ;enhores, este 
calculo é inteiramente inexacto: a a1gebra. protesta 
contra elle. 

O Sa. ANDIUDE Fr&uEmA.:-E' um meio que con
corre para. o reeultado, mas niio é n unica causa.. 

O Sa. VJscON»E DO R•o-BnA)ICO (Presidente do Conse
lho):- Os illustres deputados dizem que têm outras 
idé&l! connexas com esta, que seu systema é mnis com
~lexo e m:~.is effiC>Jz: eu não o contesto. Desejarei que 
SS. EEx:. nos fação n luz sobre esta ma.tena.. (Apoia
ciol.) 

O Sa. ANDRA.DE FrGllEtnA.:- Por ora est:unos espan
cando as trevas da. propost:l do governo. 

UMA. Voz:-1\Ias para. isso é preciso que empunhem 
ao menos um archote. (RisadM.) 

O Sa. YISCOliDE 110 R1o-BaA.liCO (P,.esidente do Cause
lho):- O illustre deputado apresentou esta idéa: que 
08 5 % nllllunlmentc no fim de 20 ~nos extinguirião 
a população escrava. 

ora, quando ouvi esta proposição, esti\·e quaai ex:
clama.ado, como Arcbimedcs: " Descobri o-se a melhor 
soluç-iio do grande problema.! " E, com effeito, se por 
mn meio tão simples em 20 annos ficasse ex.tiuct:t a 
população escn.n., com mais um pequeno esforço con
seguiri:lmos tudo. !lias os 5 % não süo quantidade cons
tante; são tomados sobre a população annual, e a 
algebra, Sr. presl.~ente, nos diz que o resultado é uma 
proporç.ão decrescente, cujo fun proximo não se vê. 
Eu vou mostrar o erro do calculo. 

O Sa. A:>DRA.DE FrGU:EIIU:- Não perca. o seu tempo. 
O Sa. VISCO)IJ)E; DO R10-BRA."'CO (l'residenle do Come

lho): -Eu fa.llo para. a camnra. e para o paiz Quando 
808 nobres deputados da minoria não fizer conta ouvir
me (ridadas) eu me resignarei, e irei fallando para 11· 
illustrada m&ioria, para os espectadores e para aquelles 
que tenbiio de ler o meu discurso .•.. (Apoiado3.) 

O Sa. Pil\--ro DE: C.L"10'05: -Para o paiz i::lteiro. 
O Sa. A!CDUDE FrGt!Eil\A d:.í. um aparte. 
O S.. VISCONDE DO Rto-BIIl4.'1CO (Presibte elo Conse

Zho):-Ni.o prestem attençio; mu não me interro:npãG .•• 
O Sn. A.'IDilADl! Fr&t!EIIIA:- Estou prestando toda a 

attenç.ão ao diseurao de V. Ex.; mas não po611o deixar 
de proteatar de vez em quando. 

O Sll. VlSCOliDI: J>O Rto-BRA.'ICO (Preaiàenle do Come
lho) :-Sr. preaidente, eu COD.IIiderarei duu bypotheses, 
a de 1,500,000 almas, como pretende o autor da resenha, 
que~ G algarismo da :~.ossaeserava.tura, e a dQ 210001000, 

?JIDO querem outros, e o suppoz em seus ealeulos n 
illustrada commissão do anno pam1do. 

Suppond• que a po~ula<;ão escrava seja de 1,500,000 
alm::s, com a deducçao annual de 5 %, teriamoe cs 
segmntes r~ultados: no fim de lOannea 898 105· no 
fim de 15 annoa, 69 ·~,937; 20 anuas, 537,729'; 25'an
no~, ~ 16,085; 30 an.nos, 321,958. 

Se admittirmos que tenhamos actualmente 2,000,000 
de escravos. os r~•nltados seriío e•te•: no fim de> 10 an
nos, 1,197A7-i: 15 annos, 926,582; !!O annos, 716,972; 
25 annos,_5~,780; 30annos, 42!1,278 .. 

• Ora, a~s es~ demon~trado que no fim de 20 annos 
nao estana extincta a escravidão. (Apoiados.) 

O Sn. ANDnADE FIGUEIRA :-Concorre muito para re
solver o problema. 

O Sn. PEnDH<Ão !lt.u.uEmo:-E' um elemento natural 
e não ~e esqu~ça. V. Ex. do elemento da :Uforria ~ 
que reduz musto t:Lmbcm. . ' 

O Sn. YJSco;o;.ns,; LO R1o-!3nANCo (Pre3idente do co,..,e
lho) :-Sr. pres1dente, 1\qus tambem se conversa? 

O Sn. PRESIDEI'I"TE:- Eu ji pe~i nos illustres depu
tndos que nãc interrompão o orador. 

o Sn. VJSCO:'IDE DO RJO·BnA.NCO (Prc.•idente ao Conse
lho) :-A~endio-me os }Ilustres deputAdos, que eu não 
p:m> nq~1. Eu vou constder:u- este systema em todos os 
seus effestos. 
~ camnra. -.:-ê qu~ tod:1. a população escravs. niio fi

car~ em part~ ex~mc.ta, em parte emancipada no fim 
de ,0 annos. Fseana amda uma populaeão consi.-!era,·el 
uma população qunsi igual áquella q;e tanto merece~ 
as preoccupações dos legisladores in,.lczes e !rancczes 
qua~:do tr~t:íriio da emancip:J.Çiio do estado servil c~ 
suas colomas. 
. Nesta r_efo:n;a, Sr. pres.idente, é preciHO attender ao 
u;teresse mdtv~dunl e no mt~resse publico; ml\S c pre
C150 tambem nao fechnr os olhos :i rli.Zão. e niio cer:ar 
os om·idos nos __preceitos da mornl e da religião (aJlOia
dos); relev"' n~o attender ~6 no interesse material da 
sociedade, mas t;tmbem aos interesses mor:tes.(Apoiados.) 

Que pretendeis \'ÓB, ad"l""erP.ario.q da prOLJOsta ·no es
tado actuâl da opini:io publica"! Quereis uni~ament~ 
um certo numero de libertos por auno '? Na.da ndmittis 
para. miti~r o captiveiro actual 'I NSo quereis riscar 
da nos5a legisla~ão o principio mais odioso· da institui
çiío actual, filbo dos costume~ orientlle~ que é lransmit
tir-Re ~ desgr:1ç~ do ca.ptiveiro pelo s;n~e "! (Apoia
das). E acredttats que ~e! te modo podere1s 11q-:lieta.r os 
espmtos_ dos home:~s hvres, c m:smo tranquilli•:~-r a 
popula.çno escrn\·a c toma-h mats submisM aos seua 
senhores'! Engan:~-i-;·os, senhores. (Apo iados.) 

Para es~ questão não ha senão umn de tres eoluções: 
a euancip?-çlío sill!ultanea c i?lmedinta, com regime:~ 
prepara.tono an:en_Qr ?U postertor ; a ema~cipaçiio dií
fendn, mas t:>.mt>er.... 81multanca : a em:~-nctpaçiio lenta 
mas progressiv:1, pela liberdade do Yent•·e, ncomp:J.nh:J.~ 
dD. do.s Ottln.s medidas que nconse1hamos. l'or este ter
ceiro meio rili:Jora-se c :tllh·ia-se a condição da ~eração 
actual, concedendo-se ao mesmo tempo que as gerações 
futuras nasç:to S<lb a auron d:1.liberdnde. ( ,lpoialios .) 

Não é possivel. sen!loreB, que depois de meio secnlo 
de existeueia poli~ica .o l<:gi~lador brazileiro, ouYindo 
as vozes de sua consctencsa, consultando o estado da 
nossa civilisaçiio e as exigencias da opinião universal 
~obre esta. m3tersa, se limite apenas a pennittir u:::. 
numero maior ou me:~orde manumissões, deixandoer.t 
nossalegisla.çiio estoe principio de outros tempos, que o 
captiveiro da miii deve-se transmittir forços:1.mente a. seu 
filho! (Muito• apoiados.) 

O meio indirecto que apontais Yem tr:tzer um !!Tandc 
ltf'.\"llme sobre tod11 a nação, ou ser-.i. improficuo ~ inef
ficaz. o~ seus effeitos economicos e sobre a di•ciplina 
dos e~tabelecimentos serião o que tanto receiais da 
proposta do governo l 

Cumpre, ~nhores, que respeitemos os direitos, que 
defendamos os interesses dos proprietarios de c~ vos· 
mu não é poKh·el q_ue a esses direitos, que a. e~s in: 
te~s sacrifi')_u~mos os ~ireitos e in~re~ses de toda :1-
SOCledade br.sztlelrl. ! (Murlo bt"m ; aporado1 rtpetidof d4 
tMioria.} 

Um gl:fnde fuudo de emancipação seria tributo muito 
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pesai!(), . seria o desvio de uma gra~de parte das r~ndas 
publi<~as.; q,ue devem -te~ sua -ap.plicaçu.m aes·. c·ammhos · 
de ferro, ás estradas-ordina.1•ias, 1\:navega.yão ·par vapor; . 
á ' colorrisação, e a tantos outros ·mel)loramentos •mate
riaes e maraes. (i1hútos . apoiados da. rhaidría.)-

0 Sa( kNI>1\AD» F1G'UEIRA.:-E· a p.ropos'ta nã<>. desvia .. 
as rendà& publicas? 

( Ha outros apartes ,) 
O.S:R: V'IscoNDE no Rxo·"BRiNco (PTesi·dentc do Cônselho): 

-Esse .. projecto vinha, ·pois;- gravar, toda a ,população 
sem satisfa2er em nada _ •11 · es~a;. gene-rosa aspi-ráçãb 
nacional; ·por-que-.exhanria os: C<Jfres publieos para· em~it
cipar pór mn liuto, ao• passo -cpu~ - a escravidão se •perpe'--
_tuava por outro lado.; . ·e peJ.·p;etuava;-se debaixo -desse 
principio odioso, que osno~n·es ·depn~a~os- queremma"t.er, 
de que o-parto -deve segmr a c~ndtçao do · ventre, pnn
cipio que._um distincto Brazileiro,.o Visc_on~e de C;,yrú, 
nã.o suspe1to a quem se preza de· ser conservador, cou
demnára desde os primeiros dias de nossa independencia . 

Eu. me abstenho, Sr.- presidente, de considerar os 
outros .graves inconvenientes do· plano que dei..,.ou en
trever o nobre deputado por Minas-Gmoaes, e-passo a 
occupar-me dos pontos principaes da proposta. Não 
acompanharei nesta. occasii>o ao .. nol)re deputado pela 
provincia da Bahia (o Sr. B~rão~ d .t Viila da . Barra) 
nas observações que fe~ sobre disposições secundari-as 
da mesma proposta. Vou aos tres pontos capitaes: liber
dade do ventre, peculio, direito de redempção. 

A liberdade do ventre offende o direito do senhor do 
escravo? Ningnem ainda· o disse, nem poderia susten
ta-lo. (Apoia(lqs. ) . . _ 

o· direito do senhor sobre a escrava .não é t1m direito 
natural, mas um facto consagrado pela lei: é um direi
to legal, mas niio legitimo, como o reconhece o· nobre 
deputado .por Minas ; não vai esse direito, por principias 
que devamos resp_eitar, até ao ponto de reduzir a mu

-lher escrava á condição dos auimaes irracionaes, cujos 
frnctospertencem áquelle que é seu dono. (Muito· bem.) · 

O ·principio de-que o filho da eseava é tambem es--. 
cravo, é um princitJio do direi to civil, que a lei civil 
póde revogare (Muitas apoiados da maio•·ia.J 

O Sn. PINTO DE CAMPOS :~E ' um principio. horroroso. 
(Apoiados.) · 

o_s-n. Vtsco-NDE DO Rxo-B-RANCO (Presidente do Conse
lho) :-Supponho que este ponto não soffre contesta9ão·; 
creio mesmo que os nossos proprietarioo agricobs não 
se pre-occupãocom aliberdade doventrese_não pelas con
sequeucias que lhe attribuem. 

Se este principio- :fosse contestado, eu apresenta:·ia as 
autoridades que tornão inconcusso o direito que tem o 
legislador de derogaT ·o.· doutrina: hoje em vigor, e que 
é sem questão alguma .a· base mais odiosa e injusta da 
escravidão. (Muitos apoiad-os.) 

Mas, diz-se, a liberdade do ventre, que te:n por 
fim remir as gerações futuras,. traz &randes inconve
nientes para a disciplina do.s estabelecimentos agri-
cola!!~ .. 

Senhores, aprecie1nos esta questão com animo tr~u-
quillo. · , 

Quaes são os inconveniente>? Eu -sei, e tambem o 
disse quando fallei perante o conselho de estado, o que 
a imaginação póde conceber a• esse respeito. Eu pro
duzi as razões que li nos trabalhos. de Broglie ·e de 
outres escriptores. Tambem em França, quando se apre
ciárão os differentes systemas, imaginou-se que a li
berdade· do ventre podia excitar nos escravos o deeejo 
da liberdade, que essa união de eondições differentes 
seria perigosa. 

Pois bem, Sr. presidente, este meio · já foi pra<;icado 
em: outros Estados: (apoiados) ; até mesmo foi ·proposto 
por al~ns dos governadores e conselhos das colo
nia,s J!rancezas, como a. solnçiio mais razoavel, como a 
solução média entre os extremos, accrescentsmdo elles · 
q_ue nessas· colonias já isso se praticava sem ínconve-· 
niente algum. 

O S'a·. F. BEtiSARio:~Fallou-:ee em perigcs e não em 
inconvenientes-. 

(Ha .outros apartes.) · 
O Sa. VISCONDE DO R10-B-n1Nco (Presidente do Come-· 

Zho): --:-E 9 inconveniente nã,o p6de se: perigo~o ~ Peço 
aos ·n·obnes . deputados. qn~ · .me Fe~endl\ll -.qepPl$f• agora . 
deixem-me proseguir. 

o··sa. F: 'BEtiZAll.IO:-Assim,rv. •'Ex. v!l;i"rrÍ:<iilificltndo 
. snás. piniões plirll. mais fncilrtienté . respond'ei-. · 

O Sn. ANnnA»E F;.GUEIRA•--:-Qitando -encerriuem terá: 
resposta .! . 

"VozEs :.-Ora.! orac! 

O •Sn.- VrscoNnii bo IttÓ-BRANco• (Prl1'sidiYiiite da Conse
lho): - Dizião elles : este syste,ma j-á estál-em liso sem . 
dam:noalgum. E qual póde ser-o incómzeniente; 'Sr, pre-
sidente~ · 

Qua.ndo tive ·de enun:ciarjuiz9 pela· ·_pr-lme1ra. vez 
sobre a 1e.forma· de que ora -nos:. occnpamos,: a!(loptando 
esta solução . eomo.:a _mais prudente, tamb.é-n:i considerei 
os a·eus inconvenientes. ..... 

O· ·sa. GAIIIA CEJ.tQUllm.~::· - V. Ex. ·fallava ·de·um: 
pla-no · inclinado, on'denão·se póde parar. 

o' Sn. YISCONDE':n .o .Rio-BRANCO (Presiderde: de_ Gon$8-
lho):- .... mas preferi ease meio a qualquer outro, e conti
nuando a:refl.ec.tir sobre a m:tteria,vi que.j'á <!stava elle.em 
prattca -entrenós. Etr sabia·que o estava na .servidãe.do
mestioa,masreconheci que'atéem estabelecimentos a.gri-
colas,e 5em q1te ti v esse trazido o mais ligei~o à;ba1o. E.con
~ideraçõ.es de muito pese, como as que féz a illustrada. 
oom.missão especial, nos de.'<'empersuaiiratooos ·de que 
a escrava níio póde ficar mais desconteQte do seu~
tiveir.o, porque. v<l seu filho livre. E'. facto q1.1ejá se. dá. 
entre nós, é facto observado que .as' mãis . tr'a.balhão e 
ajuntão as\dMções que podem obter para a libertação 
de seus filhos, preferindo a alforria destes á sila pro-
pria. (J.fuitos apoiados da maioria.) · 

Sendo isto assim, -Sr. presidente, sendo tambem certo, 
como ha. dias nos recordou· o nobre deputado pela pro
vine~a da; Bahia (o Sr. Junqueira), que :ei'ltr:e nqs este 
se>Jtimento -das escravas. para com seus: fi:l-hos ,1.. tão ·inc. 
tenso, que scenas -as mais tristes.se têm· dado, prefevindo' 
muitRs vezes ellas sacrificar o fructo ·de suas entranhas 
para não vê-lo no captiveu~o ; se'é certo 'iUe este facto já. 
foi motivo de sérias apprehensões para os fazendeiros
de um districto do .Rio de Janeiro, em 1854 ou 1855, 
devemos esperar que a solução propos.ta não produzirá 
os inconvenientes que a priori podem-se imaginar, e 
que forão p'Onderados quando esta materia se discutia 
em França, merecendo, porém, rnais apreço as razões em 
contrario:.( Apoiados.) 

Sr. presidente, sempre reeonheci q1.1e neste· assumpto, 
co;no em · qualquer reforma- social, toda. mudança tem 
inC-onvenientes; mas quando todos os interessados :pro
cedem com prndeJ.lcia,. ·aceitando o q ne não p6d.e deixar 
de ser :feito, contentan,do-se com as soluções mais mo
der:,das e razoaveis, quandb todos de boa vantade con
corr'e)!l para que o principio . benefico da lei surta todos 
os seus effeitos, sem as : desvantagens que por outro 
lado se possiio receiar ; qna:ndo. assim ·se ·pl'<!Eede, Sr- _ 
presideJ.lte, as grandes l'eformas sociaes, que nascel\). .. 
de uma inspiração, .para .assim. dizer, 4i'vina (apoiados), 
qtre nij:o podem. deixar. de s~ abençoadas ·pelo Ci:eador
(apoiados da maioria), .vão·:J1or. diante sem trazerem os 
grandes abalos que _assnstão quando ellas se inicião, e 
os grandes desastres que os terroristas são tão faceis 
em p•ophetisa-r. (Apoiados da .maio•·ia..} 

Mas, perguntar-me-hão· aqui', esses·-· menores livres· 
como ficão? 

Vão ser sacrificados, responderáõ os .nobres depnta
dos,. porqtte falta ao· senhor·da escra-va o· interesse, que 
antes tinha, ·de eriarlos,-parlL!tê'--los •como•-escravos e· go
zar-de seus serviços por toda . a. sua•viP.!l-; ·ora; desapr 
parecendo esse interesse, os · senhores não prestar.í.õ 
tantos cuidados ás .suas · ctfà~, e ·as cons'e'qY:enCias serão 
funestíssimas. .. 

Sr.. presidente, quando sa fàlla nas r:esist~ncias qv.e' 
nestes ultimas mezes a- presente reforma tem eneofl~ 
trado da parte de · alguns proprieta:ríos agrieolas de IDo 
de J?-neiro, os nobres deputados dlssidentes eão, os pri
meiros a ll:P'·egoar a notavel Intmanídade desses e de 
todos os nàssos lavrad.ores; (Muifat ap?iaO,os.) 
Eu tambem já o disse aqui ~tíl. "-outra: o_ccasião· que não 

só, FOr- humanidade, mas fumbertt ' p·o-r 'ih teress~, desde 
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1850 o eaptiveiro ·-no· Brazil tem sido muito stlllvisado, _ 
modüii:lmdo--se· beueô.camellte as relaçõea · do sc=.horo'
psra com· o escravo. 

Se, pois; é certo que os nossos propnetarios a.,"Ticolas 
&ãO tiío· humanos e tiO earidosos,: como suppôr que 
elles ·abandonem essas·cria.nçaa só p&rque cllas nascem 
livres"?· 

O Sa.. .~olUJ)~ FJGuznu .. :- Porque. converte-se. a 
caridade.individu&l. em ~ida.de offiCial. 
. O Sll. VrscoNDB· DO Rlo-Bll.\NCO (Prtaidenle do Come

lho) :-Eu· vou mostrar que ne&te caso não f&lla só · a 
fa.vor:dw;as crianças & humanidade; fallA t:unbem o 
intere~~~~e dos :(>rt>prios lavradores. (A11oiados.) Se, como 
diz um moralista, e com muita rnzão, feliz.mente para. 
3. sociedade a virtude não é só um preceito moral, é 
ta.mbem um interesse, .no caso a.ctual pateutea-se a. ver
da.de ·de~se·profulldo . peusamento, porque o bom trat:l
mento dess;as pobres crianças ser:í. virtude e ser-.1 t=
bem interesse. 

O Sa. ANDRADE FlGt7ElllA. :-Deixa de ser Vlrtude, é 
ob:igação juridie&.-

0 Sa. VlSco:soE J>O Rro-BJU.Nco (Presichnt~ do Come
lho ):-0 nobre deputado como. quer que cu discuta esta 
ques~o, interrompendo-me a. todo o momento'! 

~ Sa. ANDJUilE FIGiíEIIlA. :-Porque V. Ex. está. con
fundindo COUB88 distinctas. 

O Sn. VrscormE DO Rro-Bu.Nco(Pre~idente. do Conselho): 
_.:..llf.u V. Ex. depois me responderá. Deixe-me pro
l'egnir, e depois destruirá. f:l.cilmente tudo quanto eu 
digo, tirando da minha- confusão uma victori.a com
pleta. (Hilaridade.) 

O Sa. Â:<."DllA.DE -FíGtJEil\A :-Bem, esperarei. 
O Sa. \rscONDE .!lo Rlo-Ba.u~co (Presicknte do Con

ulho):- Sr.· presidente, o senhor que, faltando aos 
dictames do seu coraç&.t~, olvidando preceitos do cbris
tianismo, :tb:mdona.r .ess!Ui cria.D.ç::r.s, poderi esper.1r que 
6113.5' escmvas o sirvüo como antes'! Não comprehen
derá elle por outro lado que :1. lei libertou es~es in
diYiduos por um principio santo, de alta convenienci:J. 
social, e que, se o captiveiro é um mnl, de que 
somos todos culpados, iucumbe-nos a todos con
coner para.. remir-se essa gr&nde fruta. e tirar & 
no5!3 soeied.:~.de d.:u condi•;ões · cxcepcion:~.es em que 
se acha? 

O abandono dos filhos das escr!lvu levari!l de eerto 
r; desespero :í.s mãis e aos pais (muitos apoiados), e en· 
t:lo 'l ser.viço destes' se ri:~. ainda m:lis coustr:lngido, me
nos effic:IZ do que hoje. (Apoiado•-) 

Logo, o bom senhor ha de comprehender que nüo s6 
por humanidade, mas aiud:l-. por interesse, elle deve 
olb.ar para essas creaturas. 

M:~os, Sr. presidente, isso nio é tudo, quando se oon
sidern a. qne•tão pelo lado do interesse. O projecto 
off~:ece nm& indemnisaçiio ·aos 8 annos. Qnando essns 
creaturas, qne :1. lei•tom&· sob·a sua. protecção e n quem 
rel'tittle a liberdade, que é de origem superior, quando 
essM creaturas chegarem aos 8 annos, o senhor ou re
cebe u.:n titulo de rend:~. de 600$, com o juro de 6 ob 
3.0 :~.:::no, cx.tinguivel no fim de 30 annos, ou opta. peio 
s•:-::-vi1•o desses menores até aos 21 annos. 

Es~:t indemn~aç.iio, Sr. presidente, não é pouco im
pcrt:~o::.te (apoiados), pois qne no fim dos 3U a.nnos, a. 
ja~o simples, não calcularido os juros compostos, dá 
1 :'J!!úS. Suppondo que o menor aos 8 aunos seja. nva
Ii:l.:io em 300$ ( qne é o maximo da indemnisação que 
ma.:-c:<rn.o projecto de um i!lustre fazendeiro que tem 
ass~n~o no senado), no iim doa 30 annos o senhor da 
mii <iesAe menor ter:í. amortizado o seu cspital de 300S 
e recebido o juro de 8 % %. Se, poro!m, pre!erir os 
semço•, te-los-liA por 1~ annos, pnra ae pagar dos 
cuiQdos e de&peze.s d:t criaçio do menor até 8 alftlos. 

Qu.<tndo, Sr. presidente, eedi boje·á. camara que nii.o 
sepuasse desta questão as 1nspir-.~-ções . da, religião e d& 
moral. foi porque reconheci que UUl& reforma desta.s 
nii'> póde ter unicamente por eausa e por estimulo o 
itrterease material. (Apoiado&.) E' preciso tambem que 
os se::r.hores de escravos auxiliem a. nação 3. la\·ar esta 
manL"h:l de que tcdos somos culpados, ou antes de que 

nenhum de· nós é culpado; . p)rq1:e a escravidão é um 
triste legado que recebemo& de nossos maiores. Os pro
prietarios de escnvo& devem por sun. parte concorrer · 
para. essa. grande obra.. Consultemos os seus-int~resses 
a.té . onde posoão ser attendivcis, :mas não colloquemos 
esses ~teresses acima. e muito acima. da.. questão de 
conaeiencia. uaiversal, . da àigni.da.de e das convenien
eias_ do paiz! (Apoiados.) 

Passo, Sr. presidente, ao peculio .. O pecnlio, se
nhores, que ta.mbem pareceu uma concessl\o exagerada, 
é um"- da~ medidas, a meu ver, ma.is apropriadas para. 
mitigar a. coudiçiio do e:~.ptivo; O peculio -obtido pelo 
trabalho do escravo não de..-e ser propriedade delle '1 
Deve continu11r o escravo U!L incapacidade absoluta de 
adquirir e po&&uir'! 

Sr. presidente, se a disposição dQ pec:ul;o ficasse 
como estuvu consignada. na proposta, seria, ainda assim, 
um principio irreeusnvel ; mas a nobre e illustrada com
missão especi:U, cedendo :í.s prevenr;-ões· que se lev&ntá
riio contra uma idéa j:í. recebida entre nós,. já aceita 
pelos nossos proprietarios de escravos, tirou a. condição 
obrigntoria do peculio, e disse: o p~culio pelo trabalho 
e economi:J. do escravo só p~derá .lar-se .por conaenti
mcnto de s~u senhor. Então que outro pecnlio póde 
ter o escravo sem consentimento do senhor'? O que vier 
da phila.ntropia de terceiros. MM, senhores, isto 11ão é 
um direito ti&grado que todo senhor de escr::.vos deve 
respeitar'!! (Apoiado«.) ' 

Qunl é o f:lcto que se obse~:~.cutre·u6s? Tenho con
versado com muitos proprietarios :~.gricolas, e todos ellea 
u::e têm dito que o peculio já. esti admittido. Se· afsim 
é, senhores, qu:mdo uma. lei não f~ mais do que con
verter em direito um:~. ordem de causas que j:i. existe 
de facto, essa lei pódc ser taxada- de violenta 'l Não é 
moral, nü.c:- é just3.·'! (:1poiados.) 

Sr. pre3idente, todos os que têm pensado sobre esta 
reforma, niio sómeute sob o ponto de vista do interesse 
material, mas t:l.mbem á luz dos intcre~ses moraes, todos 
dizem que o direito do p~culio é uma das comolaçues 
m:lis gratas :1.0 escro.\'o. E' o principio que o ·rehabilita 
até eeJ:to ponto nas condi~.ões d:~ soc,edaàe civil, e que.o 
tir.:~- dessa condição extrema em que <> escra\'o e con
siderndo exclusivamente corno cousa. E' o direito de 
adquirir e pos!uir pelo seu trabalho e pela su:l. econo
mia., e, segundo as emendas· d:l illustrnds. commissão 
especial, com o consentimento de seus senhores. E' um 
estimulo ao trabalho e :1. aobriedade. I~to se praticax:~. 
t~mbem nns colonias francezas e inglezas. 

Dizem os rcb~orios franee::es (c note-se que n!ls colo
Dias :francezus ainda >i:;orn...-a. o codigo Mgro), dizem 
esses relntorios que ern permittido aos parente• de um 
escra~o, que pertencião a outros estabelecimento~, irem 
receber o peculio do fnllccido que não tinha herdeiros 
entre os escravos do mesmo senhor. 

Esta concessiio do peculio, Sr. pre8idente, além de se~ 
um. favor moderado e justo, e já em uso entra nóa , e 
tambcm do .interesse do proprietario. 

Na quadr:~.- em gue vive."llos, &ob a. infi.uencin da.a 
idé.u d:~. nossa civil1ssçiio c do nosso seculo, miti15ar ~ 
condição do e:tptiveiro é não só obra de huro:mid.ade, 
mas calculo de in ter~sc bem entendido. 

Vejamos o que nos diz :1 listo ria a este respeito' 
Quaes. forüo· na. Amcrica os capti:l:os mais doeeis, 

mais obedientes c mais fieis 't Forão os das colonial' bes
panbolas. Perguntai no historiador porque, e elle Yos 
responderá : porque desde o principio os Heep3-nhóta 
eonc:edêrão :J.Os escrav«Js o peculio e o direito de res
gate. 

Foi por isso que, quando Boli,-ar, Quiroga c outros 
patriotas quizerão subleva" todas us mass&S contra a 
metropole, vio-se esse grande especta.culo dos C5cr:was 
da&.colonia.s sul-americanas, longe de aeompauh:u-em 
os . rcvolucion.arios, fugirem e acompanharem os seus 
aenhores .. 

E' um facto q.ue falls. bem alto, Sr. pre~i<lente : 
quando o capth•e1ro é mitigado, g!\nha o e~cravo e ga.
Dhn o senhor. 

As apprehensües que se levantão 3. re~peito des~c ar
til;o da proposta na.scem de que a legislaçiio do Brn:ül 
fo1 muito omissa qua.nto aos direitos naturses do es
cravo, deixando tudo i humanidade dcs sonhares. Nos 
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Ol!tros pa1zea não hou'l'~ essa confi.e.nça ou direito abao
h:to- Veja-se me~mo o codi~o negro da Fra!:ça e os 
regulamentos in::Iezes e hespa:;.hóes. Attendia-se a. 
'•empo do trabalho e ás horas que devi.s ter o escravo 
pa.ra. o culto religioeo, pa.ooa o seu deseauso e para o 
a;eu peculio. Regulava-~ o trabalho segundo as con
diçõe& de idade, e nunca se con&iderárão estas dispo
sições legnes, ~rutidoras do homem eecn.vo, como 
nttentado contra a disciplina dos e.tabelccimentos agri
col~; pelo contrario, onde a esera,·idão ern mais rigo
rosa, ahi &eUI! males se manif~titárhO com mais feio :~~~
pacto. _ 

}:;' ai11d11. bem notn'\"el o que nos accreseenta a his
toria. 

Os nobres deput:1.dos sabem que S. Domingos foi 
theatro .!e scen&l! sanguinolenta.&. S. Domingos era. o 
argumento que sempr~ se apresentava contra essa 
idé.- ~anta da emancipação. Pois bem, senhores, S. Do
::ningos em parte era domimo heapanhol, e quando se 
derào s'l.uel.la$ acenas a parte he~;panhol& da Ilha de 
S. Domingos ficou tranquilla ! 

E' que conces,;<;es bem entendida~, como as da. pro
po•ta do go,·cmo, filhas da razão e !ilha& do nol.'W credo 
reli:;ioso, nii.o produzem males, e sim bens. 

!:'asso ao terceiro ponto capital, o re~gate. O reagnte 
t:l.mbem afió-urou-~e entre nús uma cou•a nune& vista, 
pareceu a. muitos um perigo para. a. disciplina doa esta.
belecimentos agrícolas. 

Já mo>trei~ senhores, que sempre houve o rCPgate 
nllS colonias nespanholas, e vós o sa.beis, melhor do 
que eu, que o resgnte já. estava admittido desde o di
reito romano. 

Pergunto se haverá. senhor que, que.ndo um escr:n·o 
se lhe apres@te com o seu jU5to preço, e lhe peça. al
forris, lh'a recasc'r Qual ser:í. o senhor que possa. fazer 
iaso 'l Quando ~ affeição a esse e~;cra'\"o o não mova, ba. 
de mo,·c-lo outro sentimento, porque é leY:u- muito 
longe o regituen da escr-.n·idii.o, pretender que fique no 
captivciro quem põdc remir-se pap.ndo o seu justo 
pr~ço! (Apoiados.) · 

Pa.ru n;;o e&ns:lr a camsra, deixo de ler considerações 
muito eloqucntes c jurídiCA!! do Visconde de Cayrú sobre 
este ponto. 

Ha. outrosim na proposta o re11gate por contrato de 
futuros ~~en·iços, e a illu~da c?=is!<iio e:;pecial tor
nof e~te resgate dependente do consentimento do se
:nhor. 

Onde está., pois, Sr. Jlresidente, & causa. de tant."l. 
celeuma e de t:l.nta estraiiheza 'r Onde estio oa horrores 
com que se tem procurado indi.spür a clulse agrícola 
contrA esta reforma, que aliás todos recon becem no
cessaria, di,·ergindo unicamente quanto aos meios 'r 

Seu h ores, eu peço :LO~ nobres deputados dissi<ientea que 
se circumscre.-ão á. msteria em discu~süo. (ApoiadOJ<.) 
Deixemos a.s nossas querella.s p?litieas Fa.ra outro ter
reno, pa.ra. outra occa.i.ão. 

Vamos discutir unicamente a reforma do estado Eer
vil! E' i~to de alto interesse para toda n clas~e agrícola.. 
Se el1:1. bem comprehende os •eus interesse•, de\·e que
rer que esta que•t.i.o se resol.-a., e não con~inue como 
um:~. eBpa.da pendente sobre sua cabeça, aem saber o 
que pretende fazer o legislador, Eem •aher qual a lei 
em quevivirá. (Apoiados.) 

En.trete.nto, que.ntas circumstancias não podem &ur
gir que excitem os e~piritoa, e que tornem amanhã im
pos~ivel o que hoje é tão facil ~ (!ofu itos apoiado•.) 

Senhores, quando o Daque de Broglie. rejeitando 
este t:ystema., pref~rio o da cma.neipa~iio immediata. e 
f mlllunea, elle referio no !!eu relatorio o seguinte: 
a D:zem os conselhos coloni;tes que a outra solução (a 
c& liberdade do •·entre) h'l dez annos ~rin aceitavel, 
ma. 'luc hoje já. nilo é po'"ivel.~ Os I:obre$ deputados 
c z 'm·nos: sejamos prudt!ntl<s ! Eu lhes respondo, 
•im, sejamos prudentes, m:u nZ<o imitemos a sabedo
ri~t d.aquelle! prudentes, que cheg:io ~empr~ tarde por 
medo de pronun;:iarem-se muito ce~o! (Jfuaos apoia
dos, muito bem.) 

l:>r. pret<idecte, o nobre deputado pel.1. provincia do 
Ceará terminou bontem o @eu diecur•o phan:a!ian-io 
"t:lll é~ho de além-mar, que de•· ia recordar-me os de~e
res <la poaiçiio etn que S. Ex. comiderc·u o miniEterio e 

a m!Úori.s. Eu direi por IJlÜiha vez ao nobre deputado 
que elle, nttentnndo bem para a posiçio que tem to
mado, e reilectindo sobre os factos de nossa vida poli
tica, ha de ouvir. -tllmbem um écho de além-tumulo, 
dos fand~.dorea d'e DOS:fa independencia, ad'\"ertir-lhe: 
extremado conserTador e joven estadista, não ataqueis 
as instituições em nome do partido conservador; não 
dipis perante um p!~lamento de catholicos que a re
ligiiio não deve inspira-lo que.ndo se trata de uma re
forma desta ordem! (M:..itoa apoiad08; muito bem.) A 
religião é a luz que deve illuminar toda.a as conscien
cias (apoiado&); o Enngelho é o codigo dos codigos 
(apoiados), e a naçiio que, quando se trata destas gran
des medidas nacionaes1 teme a iniluencia da. moral e 
da religiii.o, essa IlllÇ:ÍQ expõe-se ao socialismo brutal 
e feroz que ninda. ha pouco fez estremecer o mundo 
civilillado ! ( Apoi11doa; muito bem, muito bem.) 

(O orador é comprimmtado por muiloa Srs. dtpu
tadol.) 

A discussão fica adiada }>Qla hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

OBÇA.'IfE!'iTO DO IMPEI\10. 

Continúa a. 2& discussão do art. 2• do orçamento na. 
parte relativa :1. despeza do ministerio do imperio, com 
as emendas apoiadis. 

Vêm maie :i. mesa., são lidas, apoiadas, e entrão con
juntamente em disemsão aa seguintes emendas : 

« Ao art. 2• § 42 &ccreseente-ie mais a qus.nti& de 
48:000S J.>:lra a conclmão das obras d& igreja matriz de 
S. Franc1sco Xavier do Engenho-Velho, em execução 
do decreto legislativo n. 9~6 de 14 de Agosto de 1858, 
aceregeentando-se convenientemente para esse fim a. 
competente ...-erba.-Cardoao de Jlene:u. » 

" Ao § 3• addicione-se:- Com o recolhimento dil.ll 
orpbãs na. casa. de caridnde da cid:l.de do Sobral, na 
província do Cear:í., 5:000S.- Pit~lo Droga.- Bandeira 
de Mello.-.·!raujo Lima.-Almcar Araripe.-Domingucs. 
-!foreira da Roc!ta.-Janun do Paçe. » 

« Ao srt. !.!• ~ 4'! a.ccrescente-se:-Incluida. a quantia 
necessa.ria para reparos no palacio do governo cn pro
vinci:J. do Pará..-Siqueira Mendes.-A. Pinheiro.-Fo.wto 
de Aguiar.-Porttlla. » 

a Ao § 42 do art. 2• augmente-se a '\"erba com a 
qua.ntia de 20:000S ·para ns obrns de reparo da. cathe
dral de Goyaz.-Mel/o Nattcn.-Ca.rdcn• de !lfenese;. » 

" Ao § 42 do art. 2• :-Ele'\"e-se a verba. com mais 
20:00011 para conelusiio das obras Ja igreja. de S. João 
Baptista. da freguezia da La.gôn desta côrte.-Ferrc'm 
Vianna.-PauliM de Sou:a.-Ftrreira da. Veiga.-Ro
drigo Silt·a.-Ditu da Rocha.-Mdlo Matto1. » 

o Sr. Diogo de Vasconcellos (atlttlçüo): 
-Sr. presidente, n.ão deveria. occupar a tribuna na p're
&ente oe9•ào, porque ao importantes questões que utão 
re::do tratn•l:<a nebtn casa exigião que o miais humilde 
dos deputados (.W.o apoiado&) •.• 

O Sa. A!'iDilADE FIGt:EtR4 : - Digno portador do seu 
grande nome. (Apoiado,.) 

O Sa.. DsoGO DE Y A&COliCELLO! : - • ••• nM.o "iei!Se 
tomar o tempo destinado ao$ grandes talentos. A pos)
~o, porém, em 41ue me acho, sendo eu talvez o mais 
no,·o dos deputados que tenhão recentemente chegado 
a est:L caoa, representando não tanto o enthueiasmo. 
nii.o t~nto os acontecimentos coroados pelo di;j. 16 de 
Julho de 1868, como as opiniões que actu:l.lmente 
Javrào, e por con!'<!guinte já. !'<!ndo o intreprete de muita 
descrença., de muito desnlento que por r.hi vai no par
tido conservador, obrip-me n. vir aqui para render 
homenagem a essas opiniões qne verdadeiramente re
·preEenw, porque foi para traduzi-lu ne..<rta caan que fui 
eleito. (.Apoia'llos ) 

Nilo ~enho, pois, Sr. presidente, dominado pela ima
,:::em desFCs dias, talvctZ oa maia felize11 do lm~rio, em 
e:ue o p1Lrtido cor.~n·a.dor parecia reauacitadO, e tema
.n, ~~:.m a glorio&a ta.ref& de reg.!Derar o go"Ycrno da 
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:!laçio. Venho, Sr. pre&idente, tradmir a descrença que 
m'\-adio o paiz ; Tenho pronunciar-me franca e leal- · 
::mente, venho pargunta.r aos Sra. ministros: «O que 
:Sze.tea do partido conservador 'f » (Muito bem.) 

Sr. presidente, não se deve estranhar que eu faça 
eata pergunta aos mini~tros aetuaes, por que elles 
~ão respoll8&veis pela sit~ po!itica que atrana&a
lllDI!. (Apoiado..) 

. ~ei d~ demonstrar que desde que cahio do poder o 
::Ill"lllsteno de t6 de Julho, embora commettesse elle 
el7ost o que toca a. to ias as intelligenciaa humanas, o 
partido conservador ta.mbem cahira. Elle não pla.ntou 
o àeEanimo em nosso seio, e em compensação de algu- . 
:mas faltas, tinha ao menos o merito de praticar um& 
]>C)itica franca e definida. Ninguem póde negar que 
t:ra verdadeiro representante das idéas conservadoras. 
(Apoiados.) 

A quéda. daquelle ministerio, Sr. presidente, niio foi 
õem justificad:i: perante o paiz. Nós ouvimos o Sr. Vis
conde de Itaborahy dizer no senado : c Cahimos por 
cansaço. » Mas nenhum ministerio póde allegar uma 
:ruão t:io -pouco valiosa pa-ra justificar Sll!l. qul.-d:!., e se 
~o ell:!. fôr alguma. vez certa, não deve ler parte para 
crae se mudem, com oa homens, idéas que não caneão. 
A logica. deete aystema. de governo, que nos rege, 
determina que em vez de ser o cansaço dos ministros 
snem mude as idéa.s, deve ser o cansaço destas ~nem 
:mude aquellea. Nestes termo& pergunto : for3o as Idéas 
Col .Progrn.mma. conserv:1dor, abraça.das pelo ministerio 
:retirado, que permanecê rio n11. direeçií.o do Esta.do '? Vou 
.J.e:no:~strar que niio1 e vou demonstra-lo com M pro
:?118.11 p~vras do digno Sr. V1Sconde de ,S. 'Vicente, 
yronunciadas quando cahio do poder. 

Ainda soiio c:m nossos ouTidos a.s palan-a.s :funestas 
4leste illustre estli.dista, quando, assumindo o governo, 
-il~clarou-noa que ia iniciar uma política de aptidiies. Já 
::::aao eriio, senhores, os homens habilitados do p:1rtido 
~~ador quem devia tomar a responsabilidade ele uma. 
Jlltuaçio, erão os homens,que sobre as habilitaçõlls a.inda. 
l'emtissem a in gloria preuua de não saberem defender as 
2uas iJ.;ru;. Ef!l a couciliayão, que de novo pedia. luga:r 
::::aa scena. publien. 

Desde essa. oeca.siiio, Sr. presideate, começou a de-
1::thir o partido conservador, e não ha cousa que tanto 
:maravilhe como a. rapida decrepitude de uma, ~itu::.çllo 
:ão favorecida e animada pela opiniiio do paiz. O estado 
:a que chegámos é de grande deca.dencia. Isto tudo 1e 
de-..-e a e!!S& politic.L frouxa. e duvidosa, que lastima e 
uterilisa. os mais puros e elevados sentimentos, e que, 
~ vez de incorporar e aesocia.r os elementos que con
stituem a ba.ndeira. dos partidos, pelo co~>trario, os 
~esune e os individua!isa, substituindo a. grande e nobre 
!!!ta dos principioa -pelas pequenas di~sensões indi
Yiduaes. 

A promessa. de extinguir o ardor partidnrio é razão 
para que na "erda.de essa politi~a. de transacções algu
~as vezes. seduz.,_; mas ~ •upprimc, na direcç;to do 
}.J~tado, a mfluencl& das op11uões, o concureo dos talentos 
~eneroso~, e em luqar da conciliação dos animos ehe"a 
""' luta. das paixõe& bartardas. 

0 

Eu ni.o podia apoiar essa. nova ordem de couaa.s ; 
o;;ypellei para uma eleição, e, apezar de muitas contra.
neda.des, aqui me acho p~.lll la.menta.r llS 1nystifica.ções 
por que tem pa.ssa.do o partido conservador ! (Apoiado•.) 
. Represento, pois, Sr. presidente em toda pureza a 
J~é!' conaervJI:Cior&, e protesto contra u. politica. de ap
tlduca, repellida por ambos oR partidos, cotr.o o cami
::ilio mais cnrto da propría dissoluçiio. (Apoiaso•.) 

Vou demonstrar á. camara e ao paiz que depois que 
te retirou do poder o.ministerio de IG de Jnlho, a ban
<aira do pF'OJruao foi fõ6 levantando, e como jõt eati
,_ baatante desacreditada retocárão-lhe de nova.s 
cüna, e novos homen" a de$fralcl:i.rio. 
D~ia o nobre V.iseon.de de S. Vicente no !'Cnado, ll;& 

JCE~ao de 8 de !\!aio ultimo : « Desde o pF'incipío o mi
nü.terio reconhecia que havia. dons meios de conseguir 
ns reformas e medidas a ~ue nllucli. ::ieria o co11curso 
de todos os partidos para tim tão util. " 

E8t:í., pois, bem claro que o illustre Vi..conde de 
S. Vicente subio &O poder p.u-a fazer uma .l'olitica. de 
tnnsac:çõe~. 

ToMo m 

O Sa. A.I'I"DR.UE F!CCEIIlA. :-Apoiado. 
O Sa. Mis1sno DO IxPE&Jo :-Nunca fez. 
o s~. DIOGO DE y ASCOSCEU.OS :-S. Ex. primeira

mente Invocou o concurso dos liberaes e como ainda. 
não bastassem suas palavras... ' 
~ Al'IDJU.DE FJCUEJIU :-Foi contando com elles que 

sub1o • 

0 Sa. DIOGO DE V ASCOSCELLOS:-... e como nlio bastasse 
o.~~ progTamll!a de aptidões, e nem as circulares que 
cl.iriglO .aos !?residentes ele proVIucia, para dar arrhas 
ao partido .hberal ma.ndou, organisado o gabinete, cha.
mar do Rio-Grande um dos maia distinctos liberaes 
daq~ella. terra para fazer pa.rte do ministerio. 

Nmguem póde negar que o Sr. Visconde de Pelotas 
é um liberal decidido ••• 

O S&._ A!<"DRA.DE FIGUEIIlA :- Até não aceitou por 
essa razao. · 

. O Sa. DIOGO DE V ASCOIICEU.Os : - . .. de cujas idéaa 
nm~em póde duvidar. 

E, como sendo essas as opiniües do Visconde de Pe
lotas, poderia o Sr. Visconde de S. Vicente, que não 
abandonava o partido conservador, consolidar-se com 
elle no ministerio'? Que S. Ex. não queria. viver sem 
soli~edade com seus companheiros, pro vão as seguin
tes pala\-ras de seu discurso no senado: « Cumpria 
ta.mlw>.m, disse S •. Ex., que entre a.s peesoas convidadas 
e o ministerio houvesse inteira u•liiia.de de opinião. » 

Quem ia., senhores, mudar de crenças nessa organi
sação ministerial era o nobre Yi>eonde de Pelous ou 
o nobre Visconde de S. Vicente'? Poderia, sem pro
funda modificação da fé política, haver aceordo entre 
oa. doua i!lustr~s persona~ens'! Quem sabe se o minis
teno havia feito uma tatloa. ra.sa. para nella. inscrever 
':ma nova idéa, a idéa funesta. da destrniçiio dos par
tidos, sem os quaes niio póde viver o systema :repre-
sentati~·o ~ ( Apoiado•.) · 

O nobre Visconde de S . "Vicente ap~va pa.ra. os 
. exemplos da Inglaterra ; mas alli os p:Lrtldos não rasgão 

auaa ba.ndeiraa, e, nas crises allud.idas por S. Ex., nio 
me consta que houvesse fuaão de principias. 

Não P~;nse a. caman, ~r. presidente, que em mani
festar mmha repugnancia para estas transacções cu 
me apreoente intolerante em politica. Pelo contrario, 
em minha província gozo de apreço entre liberaes e 
cou~~rvadores. Nunca per~gui a ninguem por motivos 
polit1~o• ; nunca sympathiiei com as obras de uma 
rea.cção estrondosa • .A ppello para a pro\·incia. &e Mirlaa, 
e ahi não existe um só liberal offeodido pa.rti~ular
mente por meus sentimentos partidarios. · 

O Sa.. AliDUDE FIGUEII\A : - Apoisdo; poseo d&r tes
temunho diat(\. 

o· Sa.. DIOGO DE v ASCONCELLOS :- Maa niio posso con
cordar que ee nniquilem oa J.Xlrtidoi. Ellea são a mutua 
gnr:mtia doa direitos cb sociedade, a sentinella. do pod~r 
publico, os lidadore<~ do progre•6o senSAto. Euea par
tidos intermediarias, funaadoa entre u duas apiniões, 
&iio a morte das idéaa, não t~m n.ize., e estabelecem 
sit~ações artificia.ee. (Apoiado•,) 

E por i&SO ~ue os reprovo. 1:: preci'o que os ~ovcrnos 
destes paizes lnrrea rccebão o impulso fu opimõcs na.
cionaes: é preciso que não se perpetuem a.s calami
U.des com que temos lutado, desde que se iniciou no 
Impurio a. política da conciliação. (Muito bem.) 

}las o nobre Yi~conde de S. Yi~nte subio ao poder 
com a consciencin de realizar suas idéas: não era p~cise 
recorrer aos ndversarios. S. Ex. mesmo declar~~o que tinha 
outro meio de ~ostentar-se, qual o de alcançar uma 
franca e leal cooperação do partido conservador. ~lu 
em ,.ez de procura-la, como procedeu S . Ex 'f 

Elle me8mo revela. no scu alludido discurso: <hsse 
S. Ex.: "Euniio pretendia a. unidade inteira do partido 
(conservador), maa precisava de uma. maioria. forte, 
numero&a, e até certo ponto cnthu,;iastica. • 

l'or cst..s palavras not:l\·cis, Sr. prc,;idente, '\"ti-se 
que ~. Ex nio pretendia. u:J.ir o p~~ortido eon•erv~dor. 
Aos olhos de S. Ex. era tareb mais fucil fazer uma 
li;.;a hetero;;enea do que combinar 11.5 no~ms vontades. 
!lla.s isto é IDe:ot:acto, Beohore~, a misoii.o mais glorit~ea 
nestll.s circumsta.ncia.s era :1 de allhir &<> poder para 

20 
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fuer calar a.s queixal!, conp~r O$ ' animO$, forWe.>. 
eer o pa.rtido • .N~· era• pr>ecuso para govecn&r CY Estad• • 
eonvocar •. elementos antagoni.cos, .. e ~lisma.r o~ libe~ 
para• fazerem-llga. -coxnncseo. (Ap<~tados;) Quem qut
zesse prest:u- serviços rea.es á. . eauu publica evitaria 
uma união repellida pela sinceridade dos homens po
liticos; 

Dito isto, pois, passo & inte~lar ao digao Sr. mi
nistro do · imperio pela..sua pohtica. 

Em·todo!!>O!I' paizea• constituciones, segundo o que 
te:1ho·lido, quem consa~e.·politica. interna, quem di
rige e atulnd&·aoa elemento& que a constituem é sem
pre a;. pasta que entre n6s . se. chama :1. pasta· do Im-

penE· o. • · S ·d ~-_. • u ti\'e, pol8, r; prost ente; uma verww.eu·a sor-
preza., <J.Wllldo entrei nesta. casa, e vi que o nobre_ ~i
nistro do. imperio, o encarregado de rea.liu.r a pohttca 
do gabinete de 29 de setembro, era o mesmo encarre
gado do realizar a do actual gabinete. 

UX.l V oz:-S. Ex. já. declarou que· trouxe :p:~ra. o 
actual gabinete outra. . politiea. 

O Sa. Dtooo ~E- V MCONC&t.Los:-Ora, Sr. presiden~, 
o nobre milliStro do imperio era ll()lid&rio com o ml
nisterio de .2'.) de Setemllro; é liOlid!lrio com eat(): lc:>go 
este ministerio ~ igual· áquelle. A n5.o ser a.ssim, de 
due' uma.: ou o Il.obre Sr. Visconde do Rio-Branco 
illnde-nos, quando · aqui protesta ser conservador o ~~eu 
!!abinete, ou o illustre Sr., ministro do impcrio mudou 
âe-opinião de wn dia pam· oatro. l\Ias, Sr. presidente, 
não é possível. acreditar-se neate triste dil,emma.: 
(Apoil1doa.) Não é possiv~ que o digno Sr. Yis:_ond~ 
do·- Rio--Branco, ci.valhetro leal, nos engane;. uao e 
possivel que as ide:s.s do nobre Sr. ministro do ·ímpe:io 
1mirem: aa·arêa.s do ·deserto, ou os ventos do mnr. To
davia é neceuario e urgente que nos dissipem estas 
duvidas, que e> paiz conheça · estes a.rCWlos, e que; o 
go\·erno não dê razões a suspeitas que ·degrad.ão mUito 
a.s·:zossas coasas e aos nossos homens. 

Espero· que para tranctnillisar-nos,. c mesmo a bem 
•ie .nm força, o mínisteno nos · d<i explicação q_ue sa
tista.ea. (Jpoíadoa.) 

O 'nobre ministro do [mperio não deve ser tão or
g".llhoso que nü.o reconheça. que, tanto a.qui como no 
senado, ou em qualquer outT:~o eorponv,-ão do Eotado, 
h:~.via homens capazes p:tra substitui-lo; e portanto 
a:i.o lhe con.Yinha continuar na. pa.sta., debatxo de tantas 
suspelt:ls, que prejudícão a acquisiçilo de nossn cGn
fi:u:.~· ps.ra. o llCtu&l miaisterio, c que nutrem a. duvida 
sobre os pln.n06 form_ados n:t.S alb,.t regiUes do ~odcr. 

E e3S:I.S du\"idas, e~scs receio• . ~i\o tanto :mais jus
tifica:•reis quanto é certo q ne o mtutst~rio de 29 de Se
tem1>ro esteve longos dias agonisando, e só expirou 
q=do inopinadamente, sendo retirado o Sr. Visconde 
do Rio-Br.:lllco de sw. imp()rt:tnte mis~ão no Rio da 
Prata. chegou a esta côrtc. Parece que havia ~:;tedo 
q .;e n.iío co !I vinha. ser confiado :t mais ninguem, embora 
e~tivea.em na. terra muitos homens de estado <:oc.
lle::v:!Ldorcs. (Ap)l'ados.) 

Nãco estranhem os nobre!! deputados esta minha lin
gua.getll franca. Não; não sou da opini.=\o daquelle! 
aue r.ustentão que efltamos dominados por um go
varno pessoal; por ho:lr& do pa\z é preciso pro
testa:- contra isto. (.4poiado•.) Reconheço que não 
h:l. pt\i:z: a.lgum em que seja possível estabelecer mu
ralw de b~Dze entre os grandes po1cre! do estado. 
E' ):l::eciso admittir que a di\·isão dos poderes consti
tuctcll.:l.es repous:io n'um systema. scientüico, cuj:us ba.
llell se formão dedu'& idéu c.1.pitaee-a a.fmiaistrayiio 
e :s.· politica. Em nosso paiz o poder político é cxermdo 
por \livtrsa.s entidades, que prcci:;ão de estar combitU
ci&s. e :1. constituição sa.\)iamente estabeleceu principio~ 
de h.armonia. Os abusos de leis ~ecundarias r10dem aca~o 
ter perturbado o plano constitucional; ma' :t. culpa é 
de quem póde e n&o corta os abusos. 

E:J.te!ldo, Sr. presidente, por conseguinte, que a. pes
aoa qu~ represent& a. eorôa, reunindo em sc'l cargo uma 
ç:uJ.e somma do poder político, tem, e de~·e ter, in
g·e:e:lci3. nos negocias d3. n&çãb. Colloca.da em lugar 
.;n:perior ao tbeatro d!l.8 opiniües parti_dn:i:ts, eHa. póde 
e deve eseolber as melhores p:1ra 1mpnm1-hs na dttee
t;~o d~ E&~do. !>Lu, como é po~sivel o Cllé;"-!:O e:n tod:~ 

parte onde reside a intelligencia.limitada. do homem, a . 
comtit1ti~E.o estabeleceu- & respons:tbilidade dos agentes · 
como · garantia. -de pensa.mentoa·infefues. 

Como, poi~, respons:lbifuar-ae á.cor6a.·por id.éaa que 
queira; innovnr. no psiz, se sem ministroa•ella. na.dsl 
póde! fazer 'I . 
~por isso, senhores, qne eu•IIM:perc».-de vista. o 

ministerio para levar mais este acto á respoliB&bilidlt:le 
do gO"femo. Para: mim os responsaveia,pela marcha dos 
negocio• publicas são esses homens que; chamados ao 
gabinete imperial, não abrem as jan-ellas-do pa.ço ·para 
mostrt.rem o pai:r. te:U, o este.do da opinião publica.. 
(Apoia®s.) . 

Sio efaes.homens que, muitas veze~r.mal.penetrando 
um pensamento recondit:o, &tropellio•se pan vir pô-lo 
por obra. com zelo e exce80 quasi sempre reprehensi
vel, compromettendo ás veze5 grandes idéas. 

O SR, CANDtDO MU!lT.o\ :-E contr• . le;itimoa inte
resses. 

os~~.. DIOGO llE Yuco!'ICCLL05 :-Portanto, Sr. pre
aidente, ni.~ posso concordar com a; opinii~ _dos que 
julgão que eomo& domína.d.os por um poder pessoãl: 
quero f:lzer responsavcl quem a. eonstituiçao como tal 
me apresent:l.. 

Eata.belecido isto, quero pcrguntn.r a'Os nobres minis
tros se o paiz est:i em estado de suppott!U: a.s con.se- . 
queBcias de seas projectoa de reformll$'1. 

Sr. pre$ideute, uós ainda não estamos· li'n'1lll d!l.S con
aequencia.s :flt.taes da terriwl guerra. do Par:tguoy. 
Ainda não vi nebt!l O'&&a um bdanço das despezas que 
lorão feitas, e nem ao menos ainda. . vi · o balanço das 
deenC%88 ordinarias do lmperio. Ainda. não vi nem. 
méimo informações que puae&f.em orientar meu jnuo 
nu quest!>es sobre· que tenho de votar. E' nestas cir
cumstanetaa que o gove:rno requor meu concurso par:t. 
innovar idéa.s extraordinari.ls no paiz 'I Se, porém, não 
posao expõr aos nflbrea ministros qual o estado especial 
da a.dminiatnl.çiio publie&; devo lembrnra. SS. EEx. que 
de uma bor:1. paro.. outra podem cabir do . poder, por 
f~tll. de ap?io ca.p_az ?e sustenta-los, até mesmo em 
cll'cumstancl!LS ord(nunas. 

O partido liberal não póde a.mpara-los. Niío obstante 
as carícias a seus altos chefes, c:lles conservão-fc em 
s~ natural c legitima opposiçio. 

O partido conservador está descrente, e o desconten
tamento o tem rnin:~.do por toda parte. 

O governo tem-se esquecido de seus :t.migos, e niio 
ha sacrificio, por maior, q_ue tenha valido para merecer 
uma. gra.ça do governo. 

A gua.nl:t. nacional esti desmantela.d.a.·por toda parte: 
comltl!lndos-superiorcs uns vugos, outros exercidos por 
oilieiaes subalternos, e é elemento de forçn. 

A a.dtninistrnção local por esse interior tem 6ido in
tei.t'a.mente deEcnida.da. 

Quando o ministerio 16 de Julho incumbio-se da di
recção do Estado, sabemos perfeitamente que ti v era 
gn.nde zelo na escolha. de seus auxiliares. Por tod.:!. 
parte o partido fôra. perfeitamente consulta.do, su&fl ne~ 
cesaidades mais momentosa~ forão e.ttendid3.6. Maa de~ 
pois que elle retirou-se, niio partio ainda deste Rio de 
J:tneiro uma 6Ó providencia que possa. reanimar as 
forças do partU.o. (Apoiadm.) 

.A.a secretarias de Estado estão chei!l.S de expediente e 
nenhum é ftito. Se não, 110s di~ o Sr. ministro do lm
perio qual o a.cto seu que ji f<n feito em bem dos ami
gos do governo nas provincia.s'f Basta. lembrar que 
S. Ex. tem iido pressuros<> em hoara.r ll todas as nota
bilide.des artistieas que têm 'rindo u. esta côrte, e ain
da D:io se lembrou de remunerar ·os a:trandes serviços 
que Brnzilci::os têm prestsdo :to paiz. Estão esquecido~ 
oa grande~ sacriticios feito9 por occa.siio d& guerra, e 
S. Ex. não se resolveu ainda&· gal&rdoar· os bons eon
aerva.d.ores. e em ~ral a. todoS' os cidadã.o9 qne concor
rêrão com 'aangne

0 

e dinheiro! 
O Sa. F!1RaEJu &A VEJG>A:-E flUe forio victimae da 

injll!lti<;a. 
O Slll- D1oGo DE Y .o\!!CO:-'C!.Lt.os: - Mas este não é o 

ponto em que mais me prenderei. Qua~to á propria 
administrnçJ.o di!. jnstiça., tenho, Sr. pres~ente, de de
clarar '!.ue aã? ha u-"ll:l !!'Ó medida tomada contl-& o ex-
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cesso de . .certas. >autoridades judici&ri.aa,-que .abu& de 
sua honrosa missio .. para ·$e envolverem , llll. ;pol.itica 
local. (.Apoiado•.) 

E'· tal o .desespero ·lendo •eui. algu:nas' locAlidades, 
·que muitostêm~se muda.do:,para niio .serem ·victimas de 
grs.ndes vi<iknciu • . Entretanto a. &Qembléa provinei:ú 
de !IHaas<promulgou uma :lei, que ·tendo ·pC>r ·fi.m ·or
ganiear mais satisfaetoria:.nente a estatistica. 'das comlll'Cas 
da provincia, ai'lida. tinha mais a vantagem de. apartar 
certos juizes de direito do theatro de ·sua. infl.ueacla. 
politica. Os bons juizes ' serião os primeiros a. d~jar 
· nma t:tl medida para · iriio desped.rem sua 'toga •sa
gnd& <>ntro odios looa.ea. !lias · eesa lei ·foi completa
mente burlada •. pelo ministerio de que fez parte o nobre 
ministro do imperio. 

Ninguem. queria, · Sr. presidenh, 'Prejudicsr a •perpe
tnid&de· dos .ma.gisu&dos; m.S.S·e:r& louvavel que se thea 
oft'erece esse.-emejo legal·para. ·se .retir&rem de ln~re& 
onde estavii.o -eoml?rometti.dos · em :questiões poliueas. 
Entretanto -esses jlllZes não só ·forno conservado& nuses 
lugares, mas tambem algunsdelles premiados com·<ele-
vaÇÃo de 6UAS entranci&s. · 

Passando a um ponto que S. Ex:. nos prometteu tr.r,..; 
tar nesta sessão, quanto .á. a.d:nini~t~açã.o · do.s provín
cias, devo · declà.rar que o nosso mal não depende de 
reformas para :~er ·curado. Não· é por falta de uma. boa. 
legislação ,que g~emem as :provincia.s. E' ·porque, 
Sr. :presidente, e~~tá. na co>nsciencia. pnblic&, a JD&ior 
parte dos presidentes vão · pa.ra ·as províncias, fazem 
tudo que ·lhes vem á cabeça, não respeitão ·a lei·nem 
a consideraç<:ies algumas de direito· e de justiça. 

Tenho .a · felicidade de encontrar um ·exemplo disto 
nest:J. ca.s:h Folgo de Yer .u.qui o nobre presidente de 
'lllinha província, para. que Dõ"io fiquem ·sem re>posta al

·.gumas observa<;ues que· vou fazer .a. respeito.de .su.a..ad-
ministl'açi"<.O. 

Nü.o t::.nb.o por ·fi.:n molestar, e pelo .contrario se 
S. -Ex ll·ÕÍO tiveese . :~ssento neeta. ca.&a eu nu o .me lev:m~ 
taria pna. .Tecla:mar contra . ~"Uns de beus netos. Eu 
procuraria. entilo a imprensa, •Ollue a lei nos !az tambem 
Igtl&es. 

S. Ex. , fiel no programm:1 .:o Sr. Visconde de 
S. Vicente, niio foi -~ ::IIinas pa.r:t unir o partido, e só 

cuidou er:n conqui•tar • o applanso de uma fracçào IO!lthu
·siastíca. 

Niio quero negar o direito q'l:.e S. E:t. tinha. de 
:fun~r elll Minas a politica. que bem lhe parecesse ; 
mas devo consignar que o seu zelo ::iio er::. o lll3.is 'bem 
inaj>irado em prol do partido couserva.dor. 

Chegando i minha pro\·incia, ~ . Ex. e~colltrou ainda 
fo~gaado .cert:.l .i:J!eliz t:!isconZia mo\·id& na auteri<•r 
lldministração. Xão r •:.sso crer que S. Ex. :h·esse mio
ruo mais gioriosa. que a de a]:Ja.g~:: por a.ctos acert:.ldos 
os ultimos siguies de uma. luu:. e•ti:ril. 

Ma.& S. Ex. uão conhecia.::. p~ov ~ncia, e p:u:tio du~ta 
côrte coro í:J.ls<1. idca. <l:l.s sua.s co~>&s. 

Chegando á capita.l, S. Ex. en.:::.:ro':l :na.l a situaç-iio. e 
vio, por exemplo, desin~elligellc~as e:.~re.mim c os mc'us 
dous nobres coll2gas üe di~~ri c~o, c~ue =oYião~me vio
lCllta. /.illcrro. 

S. :Ex. não cui<lou em a.r:e:~ce::- os :mimos, em mo
derara luta. )bs, :o.o cou:ra:-io, ~:J.haem vist:IS, nafórma. 
de 11uas reoommend.:Jçües, ~a~:iíica-r ::. ·.:.."ls, para. cvn
(lUÍStar o enthu>ia.smo de o:::rue. 

E' facil, ·Sr. preádcn:~~ c.oc:p!'ehe~de:--~e quu.l !ôra. 
:nute easo o partido to:nac.o I•Or S . . :Ex. : o nuis fraco 
!oi im:nolado :~.os capric!:.oa <!.:. =is i orte . 

O Sa. Cc:nu. Fu;trEtnEDO :-~ão 01poi.a~o. 

O Sn .. DJOlõO DE YAscoxCEu.os :-Esse partido é meio 
muito empregado em ;poli!.ic<l.i =s.J:.em sempre é o 
mais juato . . Eu haYia trnunphaào em uma clei<;liio dos 
tenaze~ obstaculos q :.:e .:lle erão efferecidos pela hosti
lidlde dos meus dous colleg:ts; t inha re\'elado, .portanto, 
maior apoio de amigos . . !'.Ias ~ 4 dessa força que 
·trato, nem della se impre1111iona..:a. o ::::.ohe pret;i<Wlte 
de Mi.uu. 

S. Elr.. me encontl'ou em M~, moço, isolado e 
nio ;tendo 110 ~a protecçiio de grande~~: parentes, era. 
!a.cil, poi.l, a. seus .olhos con'ill.Ísu:r .i'. minha cu&ta o 
·ezltlmeuu:rno da .frac<(Zio unida por TiDwlo& de .e:J.Dgue 
a · bozue11~ podero-, que .air>da vhew. 

Foi.assim, .Sr. 1 preaidente, fobusim qne:.peh. primeira 
·Tez, em.nome do .ps:rtidcheousenad.or, ·o .1'$io.do Olltr:a.
oismo péllitiw .1oi vibTcuio.:aobre:miDha<-1·casa 'em 

·que, pe=itta~se~me ,dizer •Com .orgulllo, ·fodxmdado 
·eiEe partido /ille tanto:a!llo. (Muito· bem.) -
~ ·quero, Sr . . presideute,· entrar.na.diacll81ão·deatas 

• cfuaensões peqllellas ,que .:Ao»:~igem . em Mi:mrs. 
O Sa. Ct:ISIIA 'FJGftnmoo: - ·Por ·~pa. • de ·v. -Ex. 
O SJL . D1ooo DB V A.~co"cEuos : - Pelo contrario, 

:eempre :íi:z sinceros vetos-pelo restabelecimento da·nossa. 
paz, e ainda. os •façcnrgora. nesta tribuna., pa:ra•que, 
melhor aconselhados ·yv. .EEx., que o dividirão, nãc 

:se opponhão .& teconcilia.Ção .do . partido. 
-O Sa. CP'BA FIGtlEJBZDO : - ·Eati isso nas xaiios de 

V. Ex. 
O Sa. D10GO DE VAscOISCEt.t.os:- Antu ., ;porém, 

de pnssar a outro assumpto, Eeja-me licito decla.rar á. 
camarn·-e ao paiz que·eu•nunca. fui pesado á. admiui6-
traçiio da minha. provincia.. 

O Sa. A..'maADE ·Fre•Enu::·- 'Pe1o ·contrario, pres
-tou-lhe rele~antes serviços. 

.O . 'Sa. DroGo DE V ASCO'!!CEt.LOS :-Eat:i. nesta cua o 
meu nobJ:e amigo o Sr:.Dr. ·.AnQ.rade.Figueb:a; cle.quen; 
fui seeretario. Elle p~rá 'affi:tmar se ãlgum di.:l.le'\"el 
á. sti:l mesa uiZW. · ~ó petiç.~o graciosa. ou .lucrativa para 
parentes meu. 

O .Sa. A!><'Dn.Al>E FIGUEIJLA. : - NllllC:l.. 
O S~t. 'Dioeo DE VASCOL'(CEJ:tos :- Appello par:r:todcl 

os preoidc::tes de minha,provitroia,paraquedigão secll1 
·mim encontrirão algoin dia idéa.s ciesarruoadas á.cerc& 
da. 'IJolitica. (Apoíctdos.) 

Entretanto ·não exagero · dizendo ' que tenho am:u-gas 
queix:ts da administmyã.o do ·5r. Dr. Affonso de Car
V(Illlo, dlgno representante da. Baltia -e presidente de 
:Minns. • 

Passo , :~. lcmbmr-me de um bcto, que· a ca.mara po
der:i ll'l"ali.-u- co multando principalme· 1te·o cornçiio. 

Senhores, sou iilho da eid~e de Maiianna, eetitnado 
por nquelle generoso povo de ~rmãos: Tenho · a~ s.ff~içõ~s 
:fund.:!.s, ligadns todas ás mats doces yeeordaçoes da :Ul
nha infancia. Apreset~ta.ndo-me ·candidato, fui npoiacio 
calorosamente pelo meu partido, e tive a felicidAde de 
ver que a ·minha qualidade de conscrv:J.dor não me 
privava de a.nhelos sinceros dos libl!t&es, me~ C?':'ila
triot:IE pelo triumpbo de minha causa. . Só um mdi,·1d::o 
se dest:lcou, e sem haver motivo algum trabalhou coll: 
t:-n mim. ·tirando-me dons votos, unicos que pe:Gl 
naquellc' grande collegio. 

Pois ·bcm. Era. preciso mostl':lr ~quellc po,·o ·:::: ~ 
eu nada valia, e que toda n infl.uencia official <1U~ .::1 
th·e nncanitnl havia desapparecido . 

E querch saber '!113.1 o terreno escolhido para se ~o~:r~r 
ao pBvo de minha terra ll :ttall\ minha pouca tmpo:-
tnncio.? Foi :t nomea~ão d,; quclle meu unico de8alf: :
çoado para aub~tituir meu p:Ü ·no emprego que '"~"~a 
por sua morte. _ . _ 

Senhores o nobre pres1uente de Mmos n~~oo espe::- ~u 
que _pa,q;aa;em ll;lg:uns dias : n~o qui.z d:tr um · re~folf:O 
:i. tmnha. dôr, fo1 no meEmo dut, foi naquelle tha de 
mór desventura, de sorte 'lue d~ um lado cu dava _rr~
videncia.a pan euterr:Lr meu pai, e de outro em ev1~aco 
par:l entre= os papeis deixado~ n'uma pobre co!!-::c-
·toria.! "' 

Yozes:- Oh! oh! com effeito! (Rumor.) 
O Sn. AFFO!'ISO oE;CAaVAt.Ho di :um .apn.rte. 
O Sn..D1o~ DE 7Ascosc:ELtos:- FóJe V. Ex.d~c ~:; 

par·ee como quizer ..•• 
O Sa. AFFO!'iSO DE C."nv.\t.HO : - ~io quero de~c:•

par-me. Peço que declare a quem I'C refere. 
O S.. ~FEUI!JU da. VEIGA. :-J:i. declarou. 
O Sa. ~!'tllo •DE , C,ulv.uao:-Foi ·noa~ !~! :a 

por mim? 'Ertá enganado. 
O . Sa. DJOGO DE V ASOO!'IaLl.os: -F oi ntauda.d.a ~.zcr 

rorY. E:x • . Trago .este fa'cto sómente PD':8o ~o~tr.!J· Sr. 
JlreiÍdellte, q_ua.es o& . xutimen~&. que 1nspn··~o ~m 
miaha provinda os ra.ucorea pOhtJcoa .de que ím "•c-
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tima. Elles ehegá.rão a ponto de nem ao menos se re&
peitar os sagndos privilegias da dôr, que protege o in
:lortunio entre todos os corações! (Sururro.) • 

Eu, Sr. presidente, fui ferido deate mocfo, e tal foi 
a dolorosa impressão deste facto, que, confesso, pedi 
recursos até ao odio para allivia-la; mas o odio falliou
me aempre com seus recursos, e principalmente naquella 
oeeasião, em que tão perto e&tava Deus para. me ouvir ! 
(Muito bem.) 

O Sa. Â:FFo:o~so. CARVALHO : - Peç; que declare 
qunea a.s nomeações a que se refere. 

O S11.. DroGO DE V .uco:o~CELLos : - Vou mostrar, po
rém, que niío é o despeito pessGal quem me aconee
lhs.va naa accusações que fiz a S. Ex. 

O Sa. FERREIU DA VEIGA.: - Ha muitos factos im
portantes. 

O Sa. DroGo DE V.uco!'ICELLos:- Vou apresentar os 
factos, e a. camara dar-me-ha razão. 

Chegando á. provinciade ~finas, S. Ex. pa.r~ceu-me 
dominado de boas intenções em relação ás nossas duas 
maiores necessidades publicas : iustrucção e estradas. 
Eu estava prompto a applaudi-lo neste particular . .As 
estradas siío no pa.iz o que as ,·êns no corpp humano : 
por a.lli é ttue circul:i: a. riqueza, como por estas o 
sangue pa.rs. dar a vida.. .As escolas são para a socieda:ie 
o que a. luz é para os olhos, é alli que a alme. dos filhos do 
povo se habilita na inf:mcia, para. ee.rregar no mundo 
com a grave resl!onsnbilida.de da existencia. Quem 
podia. se oppôr a tão nobre commettimento '? Mas sinto 
profundnniente dizer que,ta.nto que ouvi fa.llar nos meios 
pra.ticos por 9.ue S. Ex. ia por por obra. seu elevado 
pensamento, tiquei desanimado, e fiz-lhe meemo oppo
sição, porque parecia..,-me que S. Ex.. ia estragar os n?s~os 
poucos recursos sem vantagem alguma., e em preJUIZO 
do futuro. 
· E' assim que S. Ex.., sem necessidade alguma, con
vocou extraordinariamente a nssemblca provincial, com 
i:lUtil e grande sacrificio dos cofres publicas. E para 
~rovar, buta ler as duns leis votada.s por inspire.çües de 
S. Ex. A l<i de estradas é uma lei abburdn; porque es
hbelece um systema. de viaçii:o em um falso ponto 
objecti\·o. S. Ex. queria irradiar esse systema do tronco 
da estrada. de ferro D. Pedro II ; me.s :~.lei mineira. 
foi feita em Março, e só agora nesta. sessão votámos o 
ponto forçado daquella. via ferrea. Era mais acertado, 
pois, aguardar a reuniüo da assembléa provincial, agora. 
em Agosto, para g_ue se fizesse alli uma lei perfeita, e 
não contasse a leg~.slação mineira com mais um dispa
~ate em assumpto tü.o melindroso, que agita tantos 
mteresses. 

Esta consideração, unida ao facto de propôr S. Ex. 
a. construcção de estradas de rodagem na importancia 
de 380 leguas, 'P.edindo para isso o insufficientc cre
dito à.e quatro mil contos, m~ fizera crer que S. Ex. não 
era. si:lcero. O que queria. era despertar as symp:~.thias 
das povoarões de toda a província com promettidos 
m::u~ ine:~:eg.uh·eis melhor:.mentos, só pela vanglori:~. de 
deixar a.ntlpathisado o successor 'lue os não pudesse rea
lizar. 

Qua:lto :i instmcção publica, de todo o afan S. Ex. 
aploll'ou u:na. lGi 8em ~ystem.'l. e de remendoa inuteia. 
Entendo, Sr. presidente, que em minha provincia. nada 
se póde a.diantar nesta materia emquanto niio ~e aug
me:~ta.r o~ ordenados dos professores. ~ão é da refor
ma. d:. cabe~a., .: da. emancipnção do \"entre (risadas) 
que a'! de,.e tratar 1 ao contrario não ha pessoal habi
ht&d.,, paill dr, familia que se dediquem ao ensino, 
como ,; tão co:~·;r,nir,nte e honesto. 

Em vez dilw.>, S. 1-:x. dei:~:ou uma só inno\"oção nesta 
materiA, um curao ·I~ ei!COla. normal, couaa inexequi
ve!, como o futuro provar~, e o pas!llldo jâ proYOU. 

Se S. Ex. queria fazer alguma couaa, ee queria deixar 
seu nome recommendado, não pela vangloria, e sim por 
COWias uteis, deveria, emqua.ntQ eapera.va a atssemb1ia 
pro\"iucial, a. seu tempo, empregar em obras modestas, 
mas fecundas, os GOO:OOOS que li. encontrou, :fructo 
ainda dos talentos, da. rigoroaa. economia de uma glo
riosa administração, a do Exm. Sr. Dr. Andrade 1-'í
gueira... ( Muito• apoiado•.) 

O Sa. CA.~IDO 1\IIliiTA.: -Apoiado, frneto da I!OCS
nomia do Sr. Andrade Figueira. 

0 Sa. DIOGO DE 'VASCONCELLOS: - Me.s S. Ex. O lll1iML 
nobre collega. pela Bahia não ae contentava. com iato, 
queria. fazer administração estrondose.. Da reunião da. 
B!sembléa provincial "!xtraordi.narWI1ente1 poill só re
aultárão dous faetos reaes, cada qual ma.islamentavel: 
o dispendio inutil doa diQ.heiros publicos e a confirm3.
~ de que S. Ex. se eiiquecêra da lei de 12, de Ou
tubro, chamada. da interpretação ~o acto addicion:d. 
Es&a lei declarou as assembléu provinciaea inhibidas 
de legislar sobre certos asaumJ>toS geraes, como abu
sivamente o faziiío ; mas respe1tou al~a.s institui~ 
por ella j:i creadas, e positivamente aeclarou que con
tinuassem pot> su. autoridade. Em Ouro-Preta esli&lei 
geral encontrou um curso de ensino da. pbarmacia, q~te 
ainda hoje extste; mas esta instituição, como 'se vê, i~ 
níw o:stava aujeita ás attribuiçõea da assembléa pro
vincial; e entretanto S. Ex. não só aanccionou uma·lei 
mineir:~. alterando o ensino1 mas ainda., o que é mais sé
rio, sanccionou lei. iniiv1duaes, que concedem carlr. 
de pharmaceutico ! 

O nobre ministro do imperio, pois, não tem mzãa de 
queixar-se no seu relatorio, porque 11! assembléas pro
vinciaes ultrapassem a e$phera de suas attribuições.. 
São os delegados do governo imperial que sanccionãa 
ess:~.s leis, e são até quem as inculca. ás assembléas. 

.Ao pe.sso que elles por um lado procedem aa.sim •l?'lr 
outro a.ni11uilão a mais bella. crea.ção do acto a.ddicLo
nal, suspendendo, a.dultera.ndo e supprimindo suas leis.. 

Vou demoastrar esta proposiç:io ainda. por conta d~ 
meu nobre collega pela Bahia. 

Senhores, a lei n. 1,741 do nuno passndo supprlmi:a 
em minha província a repa.rtiçio da. instrucçii.o publica., 
e determinou que as respectivas funeções fossem de: 
novo incorpc~{l"~ á. secretari:~. do governo. Não é dif
ficil prever a ca.mara o que fez o nobre deputado pen 
Bahia. S. Ex. a.pregoá.ra em seu caminho que ia. re
formar os desatinos da assembléa., e assim cheganda 
á capital não pôde tolerar o grande escandnlo de aehar 
promulgada. a. lei a. que me refiro. 

Vc.u ler á. casa. um documento novo, quanto á fórm& 
e <J.Uanto ao fundo. No,·o, quanto ao fundo, porque o 
poder executivo nelle aosumio :1. dictadura suspell
dendo uma. lei constitucionalmente promulg:~.da; qua~to 
:í. fôrma., porque nem ao menos salvou-se a decencLa. 

Dizia o nobre presidente, em officio dirigido :í. the
souraria em data de 18 de Novembro de 1870: q Res
pondo á consulta que V. S. dirigio-mc em officio de 15. 
do corrente, declarando que, não obstante o art. 12. du 
lei n. 1,741 de 8 de Outubro proa:imo pa1sado St'PPII.IXIr 
a directoria de instrucrão publica com tt CLA.usuu 
DESDE JÁ continue V. S. a fazer os pagamento~ a tGdca 
os empregados dessa reparti~:ão. " 

O Sa. FEIIREinA D.\. VEIGA. d:i um :tparte. 

O Sa. Cu:o~uA. FtG'CEIIIEDO d:í ur.1. aparte. 

O Sa. DtoGo DE VA.ScoscEt.Los:-Nãopreciso comn::«l!
tar esta. peça officinl, que por si ee recommenda. Yot: 
empregara terApo em !er outros documentos, e ser-me
ba ~da.vel que S. Ex. defenda com clareza sew. 
:tetos. Não ha razão que possa iu~tifica-los _e::n minl~:~. 
opinião; mas :~.ntes quero conve~.:er-me da mnocanCL1. 
de S. Ex. do que continuar a formar n seu respeito u.n: 

'juizo desfa.vor:l.vel. 
Depois desta. pern, com razão. cha!Da.da. em Minas :t 

nilo ob~tante a lri1 Tem o. propos1to c1ta.r o acto da pre
sidencia em relação á lei n. 1,700, art. 8.• You rea1l
mir o pensamento dess;t lei; e se pon·entura não fõr be:=. 
fiel, rogn ao meu noJ?re collega que com lealdade re
cla.me; porque s6 d~jo a vud:l.de, que aobretud.G 
vet:ero. 

O art. 8• da. lei n. 1,700 supprimio o posto de man
dante do corpo policial, e de!ertainou que aa respee
tiv.as funcções tossem exerc1das p_or eecab meuu.l. 
entre os V':J'ÍOB capitães ~a companhia. ~ lei tinha. em 
vista. fiscahaa.r melhor o rmportal!te semço. O ~rt: Ui 
deal!8 lei, porém, autorisou o presidente da provmca ~ 
reformaroregulamento do corpo policial; etantobl:8ttJtf
para que S. Ex., autori1ado por este artigo, suspend.ecsee 
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·art- ~· com a. c:ircumsta.ncia; ~Tante de já estar 
elle em exeeuçiio por força. da ltli n. 1. · 

\ou ler o periodico ofiicial de M~na.s, qu~ em aua. 
folha de 9 de Novembro de 1870, diz o segmnte: " A 
bem da regularidade do servi90 do corpo pol}cial, aua 
administração e fiacalisaçio, tanto na. capital, como 
nos destacamento~, foi determinado por portaria de 3 
deste mez que •em pr4ui::o da dt~osição contida no 
art. 8• tla.

1 
lei n~ 1,700, cuja observancia d"pe?de da 

refol'IDA a.utorisa.ds pelo § 1• do art. 19, s1rva de 
mandante do referido corpo, até ulterior deliberação o 
capi~o maia antigo, que ser:í. aubatituido DO commu
do d:t companhia pelo reapectivo tenente- » 

Sr- presidente, o art. 8• da le,i n. 1,100 estaya, ~omo 
j§. disse em e:xecuçiio, em vírt~de da pub~1caçao da. 
mesm:J. Íei1 se!rundo manda a 171 n. 1 de mmhs. Jlre
vincin- J:í. hav~a um mez ou lll&lS que estava em pleno 
vigor e nem a. reforma. allega.da. tinha que "Ver com a. 
questio. Esta portaria. _de 3 de Novembro, ci~da pe~o 
periodico official de Mmas1 é !l .mesma,. que e lá. hoJe 
,.eralmente chamada a 1em pre;tn:o da le&. 
0 

lllas, Sr- presidente, se es.tes f~ctoa, com~~to abu
sivos; e por isso detestu.ve1~, .nao ;produzua.o gra_nd:s 
m:~.les o mesmo ni\o podere1 d1zer acerca da deml88ao 
dos shbstitutos de juiz municipal, fulminados por 
S. Ex. Isto, senhore~,· não é~ um grande. er;~, ~oi 
um nrdndeironttentado, que, fenndo o poder JUdtciano, 
poz &uspenso c cenfuso o fôro em Minas-Geraes-

Lerei um officio dirigido ao cidadão Antonio José 
dos Sant~>s Leesa : u l:Cemetto n Vm. a inclusa cópia 
da J?Ort:l.ri:t. de bojc, pela. qual foi nomeado 1° supplente 
do JUiz municipal e de orphiios desse termo, c recom
mendo-lhe que, na fórma. do art. 3• do decreto n- 2,012 

· de~ de Novembro de 18571 explicado pelo aviso ~o 
milÜsterio d:J. justu;a de 6 do corrente mez (Fevercrro 

· deste a.nno ), preste juramento, etc-,_ etc. • 
Fui examinar, senhores, a portar1a a que se refere 

este officio, c qual niio foi meu pasmo dia.nte da. dem\
bad:J. feita pelo meu nobre c.olleg:t. da Ba)lia. em ral:~çiio 
aos juizes municipaes substitutos, sob o mfundado. pre
texto de que erão nullos sua posse e juramento ! 

Vou ler o art. 3• do decreto n. 2,012: " O jura.
mento será. deferido pelo presidente da camara muni• 
cipal da cnbcça do respectivo termo, ainda_ que hão 
estejn reunidn, e 1 em casos urgent~s, pelo prestdente da. 
provinda, ou pe!Cl a~toridacle do mesmo t_ermo, ou da 
comarca que ell-. des•gnar, lavrando-se d1sto um auto 
am livro proprio. " . . • _ _ 

Em Yista deste art1go o illustre presidente de entao, 
o hoDndo Sr. Dr José Illarin Corrê:J. de Sá. e Benevi
des attendendo a. .,.raves motivos peo11lin.res á. admi
nistração de Minas1°cxpedio a eeguinte circular aos no
l'nendos: 

" Pala.cio da presidencia. de )Iinas-Geraes-- Ouro
Preto 1 de J:J.neiro de 1870.- 24 secção.- Remetto a. 
Ym. ~úpia da inclusa portaria. desta dat.'\, pela qual 
foi non::eado 1 • supp1eotc do juiz municipal c de orpliãos 
desse termo, c recommeDdo-lhe que dever:l., por si ou 
por seu procurndor, prestar jur:J.mento perante o ju~z 
ue direito se residir nesse termo, ou perante o presl
uentc d~ 'cam:tra respectiva, independentemente da 
apreEentação do titulo, até o di~ 21 de Março proximo 
futuro prazo que marco, na fúrma do art. 2• do de
creU> ~. 2,012 de ~-de No\·em~ro de 1857, para o_ effeito 
nesse :l.ftigo estatu1do; advertindo-lhe de que nao terá. 
lu!!:tr o :~.cto do juramento e poS!e sem que Vm. 
ap";.esente a referida cópia. da portaria, na qual es
teja averbado o sello de 5S, na fórma. do art. 19 ~ 10 
do regulamento n- 4,35~. Logo que Vm. pre•t:l.r jura.
rameuto,o communicar:í a est:l. presidencin. Dena guarde 
a Ym.-Dr. Jo•é Maria Corrêa tle Sá e llenl'1lidts. " 

Portanto, aenbores, os juizes muuicipaes substitutoa 
estaviio legalmente empossados havia mais de um an:ao. 

O Sa.. Fn&EIR~ D~ VEI~:~ :-l1.poiado. 
O Sa.- D10GO DE Y uco!'ICELLO~ :-~üo aproveita á de

fcs:t de S- Ex. o avi10 do mini1tro da justiça de 6 de 
Fevereiro do corrente anno, publicado no Diario Ofli
c<a.l de 7 do mesmo mez. Ba8ta I é-lo pa.m a camara Yer 
que não tem applieação. Eese 1.viso resolve nm cuo 
succedido no Paraná muito di,-cr~a.mente. Alli um jW.Z 

de direito, o d:~. comarca de Castro, intimára. aos mb
•titutos para prestar juramento em aua.s mãos aem que 
estivesse p:J.ra isto habilitado na. fórma do decreto 
n. 2,012. Fõra. uma i:lepcia do juiz de direito. O aviso 
·veio, portanto, fortalecer a doutrina desse decreto, de-· 
clarando que dar posse aos substitutos do juiz munici
pal, em regra, compete aos presidentes da.s carnataS 
munici paes ; ma~. por excepção,a.o juiz de dircito, quan
do !'-utorisa~o pelo presidente da. provincia, como &uc-
cedla em M1nas. . 

O juiz de direito da com:~.rca do Ca.8tro, levado pé la. 
reforma do decreto ::1- ~,302 de 23 de Dezembro de 1868, 
quiz a.pplica-la a. esses substitutos, e o &Yiso veio de
clarar que a reforma era eómente ap,Plicavel aos juizes 
eftectivos, ficando neste po:lto em Ylgor o decreto an
terior n. 2,012. 

Esta materia me p:~.rece t:io cl:J.ra, que duvido que 
S. Ex. o meu nobre collega peln Bnhi=. não tenha com
:prehendido, sendo certo que é um homem ''enado em 
JUrisJ:lrudcucia1 juiz de direito, e de talentos tão conhe
cidos que o ele,-:irão :i. bella posi<;iio que tem no paiz. 

Nüo precisa buscar-se o sentido das disposições legis
lativa.& que citei : as propri:J.S letras estãe entrando 
pelo a olhos. • 

Tudo isto me parece \õ.m luxo, uma c::tent~ção de 
arbitrio. S. Ex. <J.Ueria deixar em Minas os tropbéos 
gloriosos de su:J.s tnv:uõea pelos quatro poderes do Es
tado, e o fez. 

Para demonstrar ainda que S. Ex. niio dava gr:.nde 
npreço á assembléa pro,·incial, lembrarei o seu ofilcio 
de 28 de Novembro t10 juiz de direito da comarca do 
Sz.bará. Esse juiz, sabendo que a lei n. 1,740 havia 
&u,Pprimido sua comarca, e j:í. tendo f-ido preaidente dt 
Minas, sabendo mais o que dispõe ~lei n. 1, a. q\Ul eu 
recommendo muito á. protecção do Sr_ mini~tro do im
perio;. esse juiz, digo, nromulgadn a. lei, dirigi o-se ao 
presidente da pro,·inciã com todo criterio e lhe decla
rou o que se deprehende da leitura do officio seguinte: 

u Palacio do go,·erno de !>Iinns-Gcnes. - Ouro
Preto, 28 de Novembro de 1Si0.-~a secção.-Illrn Sr
- Tenho presente o officio oue Vm. diri..,.io-me com 
o fecho de 11 .!J.o corre:1.te inez, remettendo cópi:~. de 
um edital, em que a:1:n:.ncia não poder ter lugar no 
dia subseCJ.ttente o encerrnmento da correição aberta na 
cidade de Caeth~, como bavb sido marcndo, porqu~ 
n:tquelle mesrr.o dia dcvi:J. come~ar a. vigorar a lei 
n. 1,i40 de 8 de Outuõro proximo p:IJ~Endo, que sup
primio essa com:~.rcn, e outrosim, g_ue \m- officiára ao 
Dr. juiz de direito d:J. C0:1!:\rca do Rto das Velbu.s, com
municltildo-lhe, para sua intellige:tci:l. e governo, acba.r
se d~signado o din 1G deste m~z para abertura da 
~· sessão judiciari:J. na. referida cid~de de Cnethé. 

« Em respo!ts tenho a d!zer-lh~ que, não ver~a.nd.:> 
a no,-a. divisão feita peln lei n. 1,i4.0sobre uma. ou outr:.. 
com:~rcn isolada1:1en:e. mas sob::-e tod:ls as da provinci:J., 
havendo uma rcorganisação geral, da qual sómcnte tre9 
foriio cxceptu:t.tbs. e ::ão se Rode::do, em vist. do aviso 
n. Hl!J de 10 de ~bio de 186~. explicado pelo de n. 2G7 
de 23 de .TuJbo àe 1868. co:t~ià.er:1r installada uma co
rn:l.rC:I. senão depois de :~o meado o juiz de direito, c mar
cado ordenado par.l o promo~o= publico, isto é, nüo s~ 
de,·endo rep~tl.:- e::J v!go!" 3. .::oYa organisaç«o scnüo 
depois do o.ccordo do go\·cno i:nperi:1l, accedendo áA di
,-isües, supprcssõe~ e c~cnc:~~~ feitas pela a~semblén. 
deve Ym- cor.ti:mar :;. e:terccr o seu cargo, até q_u• 
receba participc:'"o offici:J.l, não lhe competindo o dirCit" 
de declarar-se ~':u1~o tJOr· ~i :nesrr.o, independente de 
acto do governo tn:pe::ial. qt:.e o :nmeou e entregou-Ih~ 
a comuca. de Sabar:í- » 

Identicos oflicios fo:-ão d!:-igido! a \·arios outros juize3 
de direito sobre o mc~:oo bcide:1t~. 

O Sll- FEanEIIlA n~ Y:::oo~.:-Abi procedeu o nobre 
presidente multo be:n-

0 Sa.. D1ooo DE Y UIO:'ICELLos:-Eotendo eu que nüo: 
porque, além de profe~~ssr doutrina erronea, fazendo 
depender de accor-do do poder exeeuth·o a execução de 
netos legislativos, j:í. publicados, aind& contém eese 
otücio expreseões pouco cordatas parn uma a.ssernbléa 
reapcita\·el: " Não lbe corn~te, diz o aspcro officio 
(a q'.le:n co:1hecia o etreito da lei), .não lhe compete 
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deúarar-se avulso sem ·ordem -do ·governo _que · O"'tto- . 
meou e enftegou.-'llie a· ce>B!t!ttea·'dcd~abará:, ., : _ . · 

De ·sorte q11ese a assemibiéa•s11pprirnirumaçomarea. 
e o governo-·riiio der • sl'là's• •orol.ens\ 'a' léÍ'Iiãi> se e,xecutá! 

A• · uitimairpal'àvras 'do·officiô ,qtrerem di2ler: ·não:: faça 
caso da lei, ... o ·governo· é--que rhe· entr~g-ow~ · con;tM'~:! 

Se·n:hores·, ha ·muitos ac6es · do nol'll"' ·presidente•:de 
:Minas d ;_gnos· de- censura;·mas ·:riã<J quero ':fatiga1e •a: ·oasa·. 
Ba-sta. o que j'á' tenho 'dito · para· que >11!1 pess<'las•.aen~atas 
foriiJein seu juizo. Não qu~ro fa~lar sobre ·a htconve'
nienci:o. de• desterrar para·esta.:côrte os 'dinhe1ro-s· •da _p:ro
vincia pal'!i: veneer juros,"'ll:esta. praça, '·ao· pa;;so ·qu~· al! 
obras publicas ficárão u'um·triste ·aba ndoiro, ·wtal p<iln_to 

'qu-e· foi preciso·S. Ex. ma.Iidar 'à'bri-r ·pic..tdas-' e>tt('e·atO'
leiras 'e precipioios para o ;bi'sp·o. ir dé ':N,[nriatni'l~~c · a 
Ouro-Preto. · · · 

O Sn .. AFFoNso iJE CARVA.LIIQ ,_:y, ~x. ésfá .E\!lgaUlido. 

0 .Sn. DIOGô •»E 'VASCONEELLPS ;, ...., )..ntes .. astivésse. 
Passava nessa estrada . C!)ntinuariamente, : e vi. seu•pe&-
si'lno esta.do. · 

O Sn. AFFONSO ·.DE CARVALIIO: --~ ;Proc·.Cdeu•se .!lo 
melhoramentos por · duas- vezes .. 

O:Sa, DIOGO DE VASCONCELLOS :"-Lá vi engenheiros 
afincanc1o umas bandeirolas: verm<llhas, annunciando ,um 
grande progresso. I sto é mitra cous~. Essas são as ban
deiras com ' que V.-Ex. queria obter os applausos .dR
quelle bom povo. Fallo é ·da. estrada que existe. Posso 
assegurar á camara, e appello para aqi.'tellas du!js cidades 
e p!>ra .o povo da proviucia que entre ellas transitou, e 
elles que me desmintão. Fói'tal q, rubra da estrada, .que 
9.uem \J,ueria ir de uma ci€lade a outra - recorria a uma 
1mperv1a aalça,da feita '' ha cem ;J.nnos, no tempo· .. dos 
Portugnezes I. 

o sa: AFFONSO DE GmVALHO ;,-'.Eu .não podia. mau
dar fazer . .concerto algum :seuão· sob. a inspec9ão de en
genheiros. Não se abrio picada alguma. Concerto.u-se 
a estrada por duas vézes. 

O Sn .. DmGo JJE VASCONCELLos: .·- . Eu reliro os factos. 
Y . . Ex. os . aonhece. Etr já: appellei : .par.a · o. juizo dos 
meus comprovinciemos . .. E' qlllln.to hasta. · 
· ·Trou:i~ este eKemplo nt<tavel entre duas im.po~~tan.tes 

cidades, pa.r.a mostrar que .as obras p,ubli~as estavão em 
abandono, -e. .o dinheiro da província em gyro nesta 
prac;a , a ganhar juros·! · . 

Poderia -ainda, Sr. -presidente, .m0strnr que· S. Ex. 
fúra injusto demittindo varias autoridades paliciaes, e 

1 ás vezes com falso . prete"'to , como -succecleu coro o 
Dr. Ricardo Antonio de Lima, delegado de Barbacena. 

Bom amigo do governo, cheÍe cons.en·ador de Bar
bacena, este digno .delegado fôra elogiado pelos ante
cehsores do nobre presidente de :Minas. 

O Sn. ANDRADE-FIGUEIRA:- Servio com .muita dis-
tincyão no meu tempo. ·· · 

O !'la, DroG9 DE VASCONCELLos:- Entretanto S. Ex., 
rompendo com a gratidão\ .que tambem dev'e ser boa 
parte dé ·uma. prudente administr"ção, demittio-o por 
h aver-se mudado, quando esse facto . é contra. a verdade. 

Vou l er á casa o trecho do discurso do maior e mais 
habil defensor de S. Ex., o Sr. Dr. Horta Barbosa, que 
a isto , ~e ,-efcre: ccEstou dizendo, dizia o Sr. Dr. Barbosa 
na assem)Jl.é~ provincial1 q:'e o proprio ch_:Jfe de policia 
e o .pre·s1dente da provmma se .e.sfor.çárao para qtle o 
Dr.. Ricardo não soffresse a n1enor offeusa em seu me
lindre, e nestas intenções não o exonerárão a, bem do 
6erviço publico. " 

Argumentou-se em Minas que este homem se .havia 
mudado, e ístc porcrue tem. uma fazenda agrícola, que , 
visita de anno em anuo, longe de Barbacena. Mas não 
sei que isto seja mudan~Ja. 

Se não convinha ao--governo que o .del_Eig,; ~o ·se -reti
rasse da ca.bei(a do termo, demittisse-o ~ · b~m do-ser
viço publico .. Em vez de off~ndido em seu melindre, 
cer-to que e Sr. Dr.cRicardo se mostraúa mais satisfeito, 

:porque .o que ,mais, pó de . an~jar -um bom coll.S.ervador é 
ver que o principio da auto.ridade, por u.ma indil;creta 
oond~seeridencia, de&ee . de .sua .. altnra, .firmando offi.cio 

·contra a v.erdade • 
.. - 'Ma~ .não .imputo .é! te .f11cto, a S. Ex,, que na par,te.po

licia.l de sua. adrilinistrayão andou 'sempre mal avi~ado 

pel9 _ ·~~fé dil .·poli~a: sr,. :,}oa,quiro ; Caébii.l;e> dlli Sl-iv11 
Gu1marae_s. . -~ . · '. · ... , . · ~: \ '-- ;. · ... · . ... '-., 

· Os:Sl\Jl .. Aho~so. n,;,:ç~Úl\L,IJO;!EJ~-+-If~~l)q.,l1i'+t9c1IÁ.:..:. 
E' um.· . ...m,ll;gi~trado l>liü~\l!pmb,q, e .<llstfuct'!(J . .'~9P~ •;'lWJHPo 

- a,s..PJ~. . Pl''IVIJJ.Cia·, ' .... , .' .. . 

(!) :f!la< •D~oGO:IDE '"iú:ScoN®.,'LIIM~Não.•.â.pcia:<lo:;pJeto 
·.muito • mi!nha; boa:ce!,ge:m.~roaa<lprayi,ooia , papa,n.&,íaiprllt~~-
tar:;contra•.esB&S••P'<?P(I)SlÇÕes,. _ . . _ 

. O Sa. 'CANDII!i> fu: J.l_pcnx: :.....:'E', úm·'dis'titnctó'filho 'de 
Minâà, magis~rado:'honr11-do. · · . · . · 

o t .. DwGo:JJE .. Vo\.a.qoNQEl.WS::·-E~ª~<t .~ .. ~e11a q,~e 
a,ctu.a • ent.e seJa v~rdade o,q~I~V· E,.,,d!;~,;N~o. vim accu
sa_r·JJ:. · r .• ,d~~embargad_oriJ.oa:g,u.iJ?-~.~!'tv.no.I;l~.der~:EXOV!I!' 
que e· ;n,m homem .odu)>nto·, ·'I qt)e, Il;lO. ;plld!l Jll.}gar CoJI~:a 
sel1\lnidad~,.illd.i.~p~M'>~~lá. j.u~tiça. . '-' · ·, 

. f!assltl'lll, • ;pou!, .a o,~ttril pqnto -do ~.ela to rio do .nobre 
m,mistro do ,impetio; · ·· · . 

, N a:epigcitphe q;u~ r,efere' .se .s. -elejçõe~; .$f .. pr~~i4~'*• 
tenh_o pouco que"dl~_er.:,S ... E.<r. n aqa ->UI;IQV:Q)).. , .. 0 .. que 
no.s .. mdica .se .. t;efer.e . ~6r:ieJilte .á. fónwa, ;,e .nó a ;J;>rei:isl!!mos 
de al~,ttmlli cous<t .essenclal;_Qs.eleP!e~ tos. el!:Ctlv.os <J:llllll
do ;;ao .. m;í.os .e-m.· .pouoo· t~po. ,gastao .. 1\S .. m~lhores;for
mahda.des:.·.Nós que;l'~zem!ls elll.iÇõej!.._sab.emQI! .. q,u.e os l'&
medies -Apl'esentados ,p.or. S,. :ll;x. ,~ão , :m.W.to .inertes:piU'a 
aita.lh~tr o gr~nde. :mal_; .D~1as, i!UloY,ajlões, 'V\~9,, ·uma. ;1.~-
nesta.,. QUtr.a.J.Il~llll. .· . · 

iA. inte~Vienção d<i>s-Jqjzes. de,d~.-eíto na~ quali:tip.ações, 
substituindo a r.ela~;ão,,so.bJ'e· .. o g,ave .. iueoi:~ieriient_e. (le 
en-vohrer -nas 1l1.~%S · actiV!ll<s, .da !poli~ · e~es:. ;llac~~dotes 
da justiçl!-1. tem a.il)d,a •!lUtr.o, .a m,eu fler, .. ti!-Wbemllluitó 
seria. As •.assembléas. pnncinci~e~, eivadM . di~ mítis.çu 
meni).s. ,e&piri-to p.Plitico,, já. . hoje ,~ó .se ocçu.p,iio, e;m·.r~ta
lhar o . territo~·io · dq.s . provin:>jas. l~;to ., é .. \1.1"0. _ ,mal ·iw
mensó, que. perturba.:to.dps . os w:nGs &:esmtistic(l, e!D
b!l!r~y a. a .. administrllçã~;~ e d~slllor.ali~'l. ·~ .ios.titrução . 

.. (Apoiados .) .O:reme.dio.- a ,est~ mal· par.ec.e-m.e : qqe .e~á 
em ·sl'!b.trahir; .qnan·to 'fôr: p\l~~i:~rel, do.alAanCe <kl& !Ll<&ew.
·bléa_s .pro:vi.nciaes, .t.odos ,e;s ·9'1\jectos- .p.oliticos. qJJ.e .. p.u
derem es~ar:e:m contact.o CliUJl . . os 'o]?jectos .. espé.cia.es ,!ie 
su~~ ··a~~nb.Uições, .• pana· qne ,:aqi~elles.' 1l.ão . anal3..tem e 
preJUdiquem a -estes. -S.e, ,;pors,.deve .ser est~. O• nos.so 
pen;;.amento,. cl"mo comprometter a.sor.te das com~r.cas, 

· qutlLestá hoje .a. do~; di~trictos, tregu.e'zias e ;villa:s, ·sem 
tstabili_dade e ,gamntia · .alg1.1ma dos intllres8es, admi-
n-istra.J;ivos .'t . 

O ma.l será então muito maior, .porg]le.mais. e!evad_og 
serão os püncipios -de ordem - ~~tcúficados. (Apoiados.) 

A 011tra innovação dG> Sr.-ministro :do -imp.erio é·a,de 
um cartão- i.pdil')!l-tivo do "otante , para. toll)ar parte .!!as ' 
assembléa-s parwihiaes, NOtando' em sepuado ... aqUEil!e 
cuJa identidade fõr contestada. Sr. presídente,.il :fra1,1de 
se encarre,g~trá de .mostrar a ine:fficacia deste . m.eio, ao 
pa.sso que intuitiva é a supedluidade .del!e. · Sein car,tão 
podem tanto votar.indi vid.tto~ não qnalifi.cados, Qomo com , 
ell~s . O re~ur~o ao collegio eleitoral não póde priv.ar 
que a maioria; sempre :Parti daria. desses collegios, s)lp
plante · a. justiça, e iss.o acontecerá tanto quanto ·f~ 

. dífficil ·entre el~itores de varias parochias reconhecer.em 
evidentemente .a traud.e . :que se der em cada up1a 
.de1Jas. 

Esta. parte .do rel!\torio tem sido discutida àl;mndan
temente nes\a ·.casa, ; .. passarei . .a outra; 
· Cl'lnc.oxdo, Sr . .. pr!l.sidente, . co.rn S. Ex. na, beUa idéa 

de r ealizarc.se uma universidade. nesta côrte, e lembro 
a S .. Ex • . a ne.ce~sidade de .leva-la _a. effeito quanto an

.. tes. (Apo.ifl<io.-s .. ) .Concordo .em toil.as as idéas que.c_qn-
corrão p.ara desceptrali~!l-1"- a .ac{áo · dq governo, ta..nto 
que não ,prej J+díqn~cse o .. coraç~o •. da. autol'idade. 

U.ma ... unixer&idade:teria de r e]lllir .Um!!-. ·corpo;raçiio 
de homéÍls illustrados e ·mesmo sábios, e era quanto nos 
basta.va •para·,que ,de eon1Jro tio lumirioso partisse ó im
·pul!o deoejado á. instruoção·:;do paiz. O ·gO<verno·fic&ria 
descansado ness.a. ;pll!l't~ ~ !Jo.raue ,easa..illAAtre .corpora" 
çãopoderia encarregar-se de pro.p)l.gar o epsíno, fisca
lÍS!ar seu: ser,viç.o, corrig-ir ' as ·dol;ltri-nus, ·Q que '~Hiopódê 

, a.ctualmente ·desempen.liar, ·como 'é precise, · u.m go,~r
·no_, c0mo o nos•o;·_ aca'bm:~:nhado deb'aj-xo ' de .uma· enor
mi#de d.e n"'goiiios •grl!lóde.s ._: ·péquenos: ' 0 :: ll'?Ter~o 
então ,teria sómente 3 ·m~sao · .de:.fiscahsar. a: ·direa.çao 
suprema da instrucÇiio; · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:06 - Página 20 de 22 

SESSAO EM 14· DE' JULHO DE 1871. 159 

· Faço voto~ para. que nã.o fique pa.ra as blend:!:! 
gre~ a reab.za.çã.e deate magnitico pensamento. 

. Nao · passarei da. epigraphe sem emittir· meu juizo 
ú:erea do ·luxo com que ee, estão eonstruiDdo palacios 
~· aa escolas dem." côrte. Entendo que o no!Sllo paiz 
amda. Di& eatá. nu ciroumstauciaa de &Jl&Seentar a: ima
ginação do Enro.(leu, que viliita eeta c1dade, com o· es
plendor de ~cioa.-publieos. Sejamos modestoe, pano 
que a· todos toque. o beneficio. 
• A:' oerca da. .eoumucção dll$tas casas para as· escolas, 
informii.o-me n~ta - côrte que não te:n h:tvido·economi:l.
l?elld.6e-me: S. Ex. que trate desta queEtão- Como repre
:senta.nte da .na.ção, não tenho liberdade de omittir e&te 
dever para ser 11grada.vel. 

Peço-lhe, pois,.que.nos informe qUJI.l o systema.·adop
tado po11 S- l!;x •. pano essas · construcç<;es. Entendo que 
essaaobras d.evem. t~er.feitaa•por. arremata.ç<;es. Não con
ceb-o que quando as secretatias de estado · ee demoriio 
dias e dia.& para fiscaliaarem p~gamcntos insignifican
te!, pa.r:t fazerem uma. economia infima, mandem fa-
2er·&e por administração obras que custão eentenu 
de contos- A .economia pede que ·eeta.s obras sejiio.Jevn
das a concurso publico; e quando porventura deixe 
de haver· e.sse concul'So, é bom . que o co-rpo legislativo 
111iba· quaes as rszões por que nii.o farão annunciados-
~ot~ !linda. que esSil.S obras têx_n sido feitas por um 

só mdiVlduo, o que tem seu rcuibo á protecçiio, em
bora me conste que. esse individuo é habilitado. 

O Sa. !lhNISTilO DO lllll'EiliO :-H~ = engenheiro en
carregado da adminiatrnçiio; mas todo o serviço é feito 
por 31Temntação; niio qui2 arremnta~o completa, mas 
por partes-

O Sa. D1oGO DE V A.SCONCELLOS : - Parece-me que por 
arrematação-ficava mah! economico-

0 Sa. It!INISTll.o · DO lln'ERIO :-Hei de provar o con
trario-

O Sa. DioGo DE VAscoNcELLos -:- E~marei conven
cer-me diaso, e ficarei obriga-do a S- Ex-

Passarei no ponto, :L· meu ver, mais importante d:> 
:relstorio nas aetuaes oircumstancilll! do paiz. Refiro~me 
:xos negQcios ecclesi.a5ticos. S. Ex. não só não nos pede 
a~gmento das congrua& dee funceionarics da Igreja, 
~as tambem deix:~. de parte obl'38 importantes, como 
seminarios episcopaes, palacios de residencias dos bis
poa1 etc. 

Ao lado desse esquecimento S. Ex- nos vem propôr 
a abertura de novas ruas RO Rio de Ja:~eiro! 

Se:thores, nós não precisamos de novilS ru~ po.ra o 
e::canto desta cicU!de, já por si mui nformosentada.. 

Não precisamos de despender sommas enormes para. 
abrevia.r em dous ou tres minutus o caminho dos ha.
blta.::ltee desta feliz capital. De que muito precisamos 
é de attender para o estado deJ?loravel a quo t4ôm che
~o entre nós o clero e a IgreJa.. (A.!'oiado& .) 

Reparem que, quando a :França. e a Ingl:l.te"I"a tra
tiriio de abolir a ~cravid5o e:n suas possessões, cui
dázio :seriAmente deste grande c :(!Oderoso elemento de 
o:-dem e de ch·ilisaçiio. A propr1a Inglaterr.I. protes
testante nugmentou consideravelmente o clero e os 
recursos da religião eatholica em suas eoloniM; man
dou instruir o povo e J.>régar o evangelho. Eu dese
java que os nobres mimstros igualmente tr!lt:lssem de 
J'!'Cp&Tar &S!im o terreno pa.ra esta temorosa quest:io
!:\s. Yerdade, como se prepara. o terreno para estas refor
r:las soeiaesl!enão por meio do ensino moral e religioso'! 

O nobre ministro l:1nce suas Yista~ para eli8as tris
tes frcguezillS do interior com seus viga.rios, que não 
ganhií.o ~ara. comerhtodos reduzidos a mesquinhos re
·euT5os. (.;om ·que ol os S. Ex. póde •er essas igrejas 
e:n minas, os seminarios e estabelecimentos pios sem 
os- commodos precisos 'r 

Entretanto nenhum elemento mais poderoso para · 
protegu a. sociedade em seus dias de perigo- (Apoia
dos.) 

Senhores, o estado de minha pro\'i.ucia em re'b.çio ao 
cl~ de~:x.a. ainda muito a desejar. A~ freguczbs estão, 
e'1l max1ma. parte, ou va,"'U ou pro\ida.s com ..;garios 
encommenàados. E ninguem ignora que 65C!! vigarios 
encommendados são em ~ral padres estran~iros, J.>OUCO 
hbilitades e ambiciosos. D'entre elles !e destacão .ugtul3 

àomen& illustrados .e ..;rtuosos ; · mas·t!lmbem se encon
trão alguna que fiio embusteiros, tomão os habitos sa
cerdotaes, e ganhiio a. vida casAndo, baptizando, e at(; 
eonfess&ndo f:unilia.s- sem terem ordens ! 

O Sa. FA-uSTO DE . AGIIJ.A.ll~-se não h.s-saccrdotes. bra
zileiros. 
_ O Sa- DIOGODE VAscoJSCELLos :-E' isso -verdade_ Mas 
l~o· é porque o moÇo brazil&iro que déstina.r-sc á. c:ll'
reira sacerà.otal tem um futuro má.o dimlte de·si. Aban
don~d~ =eiras .mn.is-lucmtivas, ou .ha dll'resignar-6e 
á: DllSena, ou ha. de -perder a. eonsciencia e venEI.er por 
bom preço os Sa.cr:l.lileutos-

Como escolher 't 
PortJ.nto, cabe muito bem· a censura ao Sr. ministro 

do imperio por tllr vindo nos propôr despezas inuteis, c 
não ter cuidado em medida tiio rclev11.nte qual a. de 
augmentar os recursos do clero_ 

OSa_ AJSDRA.JIE FIGUEIRA.:-Apoiado: é uma necessidade. 

O Sa. D1ocio DE VAscoNCELLOS: -N"'ao deixarei e8te 
aE.SumptO sem.te::lSUr!lr O aviso de S-E.~. que prohibio 
o ingresso na. communid!l.dc religiosa de S. B.:•nto dest!l 
côrte a dous moços, que :< custa desse mosteiro for.iio a 
Roma habilit:lretu-se na disciplinada ordem, prcp:mln
do-ee no e.;;tudo dns materia~ ecclesiasticas-

0 Sa. FEntu:uu .. nA VzxGA.:-Niss~ andou muito bem
O Sn- D1oco DE '\Asco:scELLOS :-Não posso desta vez 

lll)provar o conceito de meu nobre collcga por Minas : 
vou cxpender meu pensamento. 

Sr- preside:J.te, neste paiz onde ha liberdade l'lar& 
tudo; em que tudo se pôde :LSsociar; onde ha liberda
de de facto, até para. e•tabelecimentos immoraes· todos 
pode~ !nn~ar c .. pit:tes ,; _por que justiç:t impôr~se~h:. 
restncçoes as ordens relig1osas 't. 

Ç'omparo este pai;: no tilho ingrato que reneg-a a miio 
carmhosa que o soccorr~ra. na inf.mcia. N5:o é com a 
doutrina desses a'\·isos, que não repous-:io em base al
gunu le~, que se hW.o de reformar os conYento;;_ N:i.;; 
é estancando-se o sangue que se regenera a saude do 
e::lfermo ; é isso sua. mais certa ruína. 

Com ta.cs idéas, S. Ex. o Sr. mini~tro do imperio 
não póde representar a. política. Sllbi& de Constantino 
pro~ege:tdo :1. !~reja; r!!:iliz3. a de Juliano apostata, re: 
d_nzmdo n_ n~oea:1 os. vasos sagra~os_ O governo deve
na ~nt~s 1mttaE a p1eüade de LUlz IX, do que a mão 
sa<:n!eg-.1 de \ 1ctor Emm~n_ucl d.eslJoj:tndo as ordens 
rellgws."s para pagar :l.ll dtndas de sctt erario. 

Fllllo de>te modo, Sr. p resid(!llte, porque estou con
veiCidc. e sou franco em dize-loJ: O 4:overno & que 
ouer .:· ust:.rnar afinal os bens das nossas ordens re-
iigios:lS- • 

Entretanto a posse desties bens é s~grada pcrantP. 
a rcligiiio e p~m::~te o direito- SEo dcstiliados ao ter
Tiço d:t Igrei:1. e reoresentão patrimonio &n"'•ri:tdo :í. 
SGlllbr.t Wt lei . ch-il. • 

0 

O avi&o do nob:::e mi.-.istro do imperio ainda tem 
uiiUl. fn.ce, que me põe suspenso. O primeiro avi8o de 
19 de M:üo·?-c 1S:Jr.. tmt!ln. do in~essoem nossos con
ventos, o :l.'l"lSO do actnal Sr. mmistro do imperio ~e 
occupa da. a.umissão fór:J. do paiz_ Parece-me que é 
urca. nova llY?Othese, e como a. questão interessa :l. 
Igreja, ente:!úo· q_"'"e .leveria ser ouvida primeiramente 
.:1~~:~~-sf!. 

O &... F~-:-.wEiõ\.~ D.\. VtJCA d:i um ap:u1:'!-
0 Sa. DJoGo DE Y.\~co:scELLOs:-0 meu nobre collen-a 

merece~me tvio o respeito; mas cu não posso scgui-k,_ 

O S1:.. P~I\DtGÃO ?II.u.llF.mo :-Entrct:lnto mandiio-~e 
vir os cap~chinhos, e prohibe-se a entrada nos con
vento~ :~os B1oaziieiros : 

O St~.. DtoGo I>E VAsco:sctu.os :-E' verdade. O nobre 
depu~® me au..'tÜÍ:i.-·--

0 :5a- Pu»u;.Ão Mum::tl\o d:l. um zpa.rte. 

O Sa. D1o~ nt Y A.SCOJSCELLO& : - _ .. porque, em honl':l 
dos capuchinhos e cios laza.riwtas, devemos confessar 
que ~ues t.lm preatado relev!llltea ~erviços ao Imperio 
(apoi~UU>s): delles nenhum mal no6 pôde vir, mas muitos 
be::~eficios; po~êm, Sr- presidente, é um eontrasenro 
que ta:?.!;J se e!for~ o goTerno par:. que Ycnhllo C&'e5 
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religio10" e no entanw lliio q:JeJia. q::e Ténhão noesos 
eoncidadio1. 

O Sa. P&KDIGÃo !l!unEJIIO :-0 nobre deputado póde 
relerir um f:tcto muito not.:l.vel do éa.puchinho brazi
leiro chegado ha. pouco a.o lmperio, e que é hoje biapo 
de Peroambuoo. 

O Sa. Fzau:uu. DA. Y,;xGA. :-Bclli&~ima nomeação, 
que fu .honra ao nobre minil;tro do imperio. (Jiuilot 
a;roiadot.) 

O Sa.. DtoGo DE YASco:<cELLos:-E' um facto que• 
oorrebora as minhas convicções, de que o mosteiro de 
S. Bento teve uma. idéa feliz em mandar aquellea dona 
moços estudare111 na. c:1pital do mundo catbGlico, onde 
a. maior parte de nossos actuaes bispos forii.o habilitar-!C 
na sabedoria que re,·elão, e nas peregrinas virtudes 
que exercitão. (.Apoiadm.) 

Comprehende-sc, Sr. presidente, que os ministros de 
outrss eras, levados pelll torrente das idw liberaes mo
dernas, e Ealpicados pela. onda amarga. do racionalismo, 
tivessem aversão a est:lS instituiçõlls; mas hoje, Sr. pre
sidente, :ldmira que o nobre miniatro ainda. inaísta. 

·nessas tendencia.s sem temer dar espaço ao veneno que 
matou, ai~:ul.a ha pouco, 3. França. poderosa! 

· E' urgente reagir quanto antes contra os gennens 
da. irreligiosidade 9.ue o contacto de po'l'os moralmente 
arruinados já. tem lntroduzido no paiz. 

O meio unico de obter-se este resultado é a educaçiio 
elo clero. Tenho muita. confiança nestas initituições re
ligiesas, e mesmo aquellas que parecem :1. primeira. 
vista inutei.a, os conventos de :freir:~t-, têm, a. meu ver, 
uma. grande influencia nos costumes. Esses edificioa 
ailenciosos e venerandos, no centro dest:ul cidades, não 
a;iio inteiramente mudos á. imaginaçio. São templos le
vnntados :i. mais divina das virtudes, e não podem dei
x:u- de fallar tiCn.,ivelmente no cora.~:o das mulheres 
chris~. 

O estado act.ual dos con'l'entos é 'OOSsimo; é preciso 
re!onna-los, e no'io posso deix:u- de ·censurar ao nobre 
ministro do impcrio pela. falta de providencit1s a.certa.
das. Abi está, por exemplo, o con,·euto do Carmo en
tregue, ha annos, a. uma vi~ita., que, e:n ve~ de dar-l.he 
remcdioa.omul pelocontrarlo tem-:n o arrumado multo 
mais. Reina. nlii complet:l a.narchia. Seus bens têm sido 
....-cndidoo de modo mcon"eniente, por preços infunos 
{apoiados) ; de sorte que vai-te estraga.ndo seu grande 
patrimonio. . 

O con\·ento do Carmo es~ em tal desordem, q_ue os 
seus religiosos, como me consU!., não têm com· que s~ 
alimentarem ; comem nas ca5l15 de pasto, e ~ ordem ~ 
riquissima. Ta.mbe.m ouyi cliz:r d~ p_essoa tidedig:na 
que nií.o ha. mmto :ill1 n:orr~r:~. .:. mmgoa., na ma1or 
penuraa.1 um velho re~pcitavel, meu:.bro antigo dA com
nnmi..Iade! 

Como, pois, o governo ar.:-ora-se em protector dos 
con~entos, e mette nclles :::o\·os agentes de ruínas 'f 

Creio que houve razão <le tomar-se alguma 1ncdida 
para atalbat' a perturbaçr.o desUl.s corporações, mu não 
comprebendo que seja arranca.Dàa a raiz qne &e de..-a. 
renovar a eeivado precio~o tronco. (Apoiado3.) 

Passando a outr:1. mate::-i>l, det;eja.,·a entender-me com 
S. Ex. o nobre ministro do imperio :i.cere& dM munici
palidades; ~ão corporaçi:>es utiliasimu, e que poderiii.o 
prest;tr serviços importantes, lie aca•o tivessem meioa 
~ufficientes. Convem que S. Ex. nos diga como vai 
:~.eadu- & neccs•id.ade de re!ormar-~e ei:O: institaiçio, e 
conte com meu 'I'Oto. 

You agora, Sr. presidente, enur.ci.ar ~neu jui:~:o a 
respeit4 do conservato:-io drama.~ico. E' uta a crea
tura maí& tle~;ante qm: :e:n sabido <1os conselhos da. 
coroa neates ultimo& tempor .. l!c.,ela, o que eu j:í. notei, 
a incliuaçií.Q para coueao iilu:cis, que tem o nosso {;O· 
Terno. 

Era o que faltava. a csa beUa. p-iuceu de Guanaba.ra 
lõe quizesse pare.::cr mi.~osa. ao estrac.ge:iro, -~ue, cir
Cillll&erevendo sua c::urio!id:u!e a estes urrabaldc~, não 
sa~ felizmente em que e~taclo viio as cousas pelo 
interior . Foi de certo em J::tisfa,;·ão C.e~ta gtande l!le
ce;;sidade que S. Ex. Diío !evo<l mais tempo em orna.
LL com maia um precioso :o.rreb:que. ~l,.~, senhores, 
tal"ez •eja pelo pouco ou r.er.bum conhecimento que 
tenho destas materi.as c;:ce ICe parece ;'l:.e1 além da 

inutilida.de, ha. outros incoc.Teaientes na. instituição 
cUailllltiea., a. que me refiro. 

Li o decreto, e conYenci-me disto. Um conservatorio 
dne ter dous fins, o de prevenir .o• abu:.oe da littera,.;. 
tura quanto ao pensamtnto e ao modo de exprimi-lo, 
e o de animar e desenvolver as creações da arte. Com 
o ti~ pu=!nte policial de ee~s':lrar e prevenir offen-
8&8 a. decene...t, â. moral e i :religtiio, tntendo que era 
desnecessa.rio utn cons~'rvatorio dramatico; ~orque o 
regulamento n. 120 de .iil cl.e Janeiro j& hn,·i« :'rovi
denciaclo a reapeito. Esse COllietva.torio, pois, deYc ter 
entro fim, que é o de l'eunir os elementos para cor.m
tu\r-:se um tbe&tro nacional, como se exprime o nobre 
Dllnlatro. 

E' debalde explorar esses elementos , porque não os 
ha por ora no paiz. Um theatro na.cio11:il não é cousa. 
que n~e de um. di.a. para. outro. A. historia. desta litte
ratura nos mostra ~ue aó quand<> os aunoa e quiç.l os 
eeculos assentão a mdole, aecumulio &8 tradições, dão 
t,Ypo aos costumes de Ulll po...-o, é que ella póde existir. 
E por isso que digo ser impossivel reunir entre nós 
elemen.tos para a.limenta.r trabalhos de um eonserva
torio. 

U lU tal estabelecimento, longe de a.ttingir aeu fim, viria 
pelo contrario ~r embaraços e pêu a.os primeiros en
SIIlos da arte. t;omo todas as bellaa ereaçõea da intel
ligencia., que voluntari&mente dispontão, a. littcratura. 
drama.tic:1 é muito sensivel no reg~n lc:ga.l; clla brota 
espontaneamente, como pluuta ic.digen11, e :eriucipal
meute em su:J.S primeiraa ma.nifestaçõea quer liberda.de, 
quer \'iver de seh•a. m:üs robusta, que a offici:il, :1. dos 
.applansos publicos. 

O consen-a.torio, pois, viria constrangê-la. , e que
rendo enriquecer o tbe:~tro :nacional, não teria. remedio 
senão assimilar o caracter e o genio estn.ngeiro, que 
são por emquanto a. alma de nossos th(:&tros. A littera
tur:l franceza sobretudo ahi domina.. 

O Sa . .ÀNDI\AD2 FIGI:lllti!.A. :- Isto é, a litteratura que 
lerou a FrllllÇ3. ao estado em que está. 

O Sa. D10GO ne Y .ucoNcutos: -E' verdade. Essa 
seria uma funesta assimilação de nosao theatro. E' uma. 
escola. fundada na complaeenei.n dos sentidos, capaz de 
depravar a. mais esplendida c robusta litteratura, qutl.llto 
mais a. nossa, que e~t.& na infancia. • 

Se o nobre ministro fundasse o cotlllerva.torio drama
tico quando houvesse clemenws abundantes da. arte, 
não lõcria. desnrrazoado ; :mas imbuir na. imaginação 
publica, com o caracter official, as impres~ües forma
d:a.s em copias e tra.ducçi:>es estrangeiros, não é de certo 
um lõervi~o á. litteratura pa.tria. 

De\·o neste momento render homenagem no talento 
do meu illustrado collega o Sr. comclheiro Cardoso Ge 
Menezes. S. Ex. é indubitavelmente uma gloria. de 
nossas letrl\8. Hn muito que o respeito. Entretanto se
rei franco, e direi que a. nomeação de S. Ex. para. pre
sidente do conservatorio nii.o foi bem acertada.; porq_ue, 
ereando-se es•e e•t&belecimenw, deveria r,er dirig~do 
por um dra.maturgo, por um litterato que lizesEe espe
cialidade da arte. 

O Sa. Al'IDKADE FJc;tJEIIl"- :-Sc1n assim. Emquanto 
não houver gogto publico, deixa.rá. de ha'l'cr arte d~.l
matica. 

O Sa. DxOGO ne YA.~ONCEuos . - E cemo, •enbores, 
gaata.r-fe dinheiro com theatl't'l..qna.ndo nesso povo •inda 
Qiio tem esse gosto 'f Eu visitv · os theatros do !tio de 
Janeiro, e só ahi encontro a ari~tocn~.cia da terr& c as 
pe~Soas aue podem oompra.r entr:ldas por alto p:re•JO. 
E havemôs nós de g&~ota.r dinheirõ>, suor do povo, pa:ra. 
offereccr distracções á. classe abast:lda, que póde com
pr&-l!l& com aeu dinheiro 'f 

Ni.o tP.m, pois, r!l.Ziio S. Ex. o nobre mi:niatro em 
nos annunciar que vem b~vement~ :toe pedir dinheiro 
para fundar um theatro n:~.cioual; OB que ha DO Rio de 
Janeiro já baatiio. 

Sr. pre~iuente, niio posso largar a tribuna ~em fa:~:er 
um prote•to contra u pal~vras do re5ptit:l.vel Sr. pre
sidente do con~lbo, hoje proferid:ls ne,ta ea6a. 

Pelo que tenho expendido, teuho outr.;u razões além 
da proposta do elemento servil para estar e:u opposiçlo. 

O Sr. V'lSCOnde de Rio-Br&:J.co declarou-nos sem ra.-
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:zão e nos taxou injllSta.mente de .-somvot:laW. (llfuüot 
apoia®r.) 

O Sa • . CuDlDO M~T.A.:-E' .uma..gra.veinjustiça. 
O S... DroGO ·DE V~scoi'I"CELI.OS:-Niio nos p6de ca.ber 

esse repu.,nna.nte- epitheto.o. se noa mümos em opposição 
li liSte .amxmpto1 é. porque emendemos que a. prOpclSta do 
governo Dão é a mais conveniente niiS a.ctuaes cireum
stancias. (.Apoiados da. opposiçilo.) 

E' porque entendemos que é ~iso melhorar primei
:ramente aa finanças, organisar a. força. publica., estimular 
o trabalho livre, au,'"lllentar.o elero, emfim restaurar as 
:forças materiaes e moraes do pa.iz, para. que elle possa. 
receber sem r..!co tão grande golpe. (Muitos apoiaeüls da 
opposiçilo.) · 

Não póde, a. mim particularmente·, .caber o triste 
1abéO"·de escn.voel'llta; porque, felizmente, muito antes 
do governo,. o chrit.tiamsmo ha. vi:!. me ereado no ef}lirito 
ás i!Ma.s que ·hoje Pfopaga... 

Senhores,, conVIdo ao nobre -presidente do : conselho 
e ao governo a que vão.á.&heguezuú; onde tenho escravas, 
corrão · os assentos .do ·baptisterio, e vejão se. e~contrão 
alguma :folha. em que se mostre que .eu tenha m1st~o 
o signal do ehri8tão com o ferrete da. escravidão. 
(Muito bem.) 

Antes. de . ouvir aa.·palavras eloquentes do nobre pre
aidente do conaelho, antes de in~irar-me nos bellos 
conceitos de sua. . cuidade, já. eu .tinha p~nte Deus 
!omado o compromiEsD de não consentir· que em minha 
casa alguem abri~se 011 olhos na escra.,·idão. 

Vozzs:- Isto honra. muito a.o nobre deputado. 

O Sn. D10.:o DE VAsco~cELLos :-0 unico filho de es
crn'\'a. minha. que foi baptiz.~do nesea. condição, nssceu, 
:ha pouco, sem que .eu soubesse, por demora. tle com
municações. M:~.s declaro que. tanto que me p:u-ticipârão, 
immedinta.mente mandei rem'ediar is~o. Mlllldei dar-lhe 
liberdade, e eu nüo tinha. ainda. ouvido a. proposta. do 
governo! 

Vons-: -IssD honra. muito os sentimentos de V. Ex. 
0 Sa.. DIOGO DE VASCONCELLOS:-Mas, senhores, eu 

:procedo assim em minha. c:J.:;:l1 onde não represento os 
mtercsses do paiz, onde repres~nto as minhas idéas de 
bomcm particular. 

O Sa. CA.:o~nmo 1\!t:nTA.:-.A.poia.i!o; ninguem de\"eser 
libera.! com bens alheios. 

O Sn. DioGO DE Y.\sco:oocEttos:- Se, por..a.nto, me 
opponbo á proposta de governo, é porq11e nesta ca.sa. 
sobe de ponto minha. responsabilidade, e entendo que a 
reforma. projectada, ao passo que piie em perigo. a sorte 
dos proprieta.rios, rcta.rd:l considera'\'el:nente a 1déa do 
;o,·crno. (J!urlos apoíatlos da oppO$iriio.) 
o~ oradores da llJ?posição, e aü:da.. ho::~tem o meu 

nobre colle!!3. por mmba. pro'\'i::dn, o illustmdo Sr. Dr. 
Peruig:\o r.iallieiro, têm demonstrndo brgamente estas 
minhas proposições, c cu abraço Íl~tdrnmcnte as suas 
opiniiies, de que niio é com a ~c!n~?:o proposta que b:s. 
de ser feita. pacificammte =a. ::lo grande refonna. 
(.Ap<>iadoa.) 

Nã.o voto pela. em:mcipn~üó co "''en:re, por(]_ne en
tendo, que '\'em causar um ~::2.e ma!; e tenho raZ:::o 
para crer q'.le ess:\ rr.edida n::<o púde nem de\"e ser con
vertida em lei. (Apoiados.} 

Nem se nrgumente nqui p:lra ::os tranquillisar sobre 
a sorte dos :aascituros,de que muito nos dev~mos .oe:cu
par, com a philantropia. El~ t:imbcm s<;>n Braz1~e1ro; 
mas não tcnlio tão dcsenvolnda. .a, fnnta.s1a. e a. vudad.e 
nacional, que pa.'X!e por cima d<>s :factos, e é com elles 
que se argumenta. 

Niio ha -lul(arno Imperio e:n <;.ue esteja üio desen
'\'olvida a civilisaç:i.o. em que, portanto, os sentimentos 
philantropicos de,·ess~m brilh:1r m::.is do J.ue nesta. 
cõrte; entretanto é facto, e facto inco!ltestnv , que dei
tão-se na roda do~< en "citados os fil11os da. escrava, 
para della. ,·ender-se o leite, como leite de o\·elha.s! 
(.Apoiados,) 

Devemos tet: em vista que, ne2ta. cirili.Mda. cidade, 
não ae salvão 10 %. dos escravo~ nascidos, e iEto por
que os serviços 4ã. escrava. diio ::inda mais interesfe 
~uc a propria·cri&. 

TOMO m 
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Ora, senhores, se f asai!ll . . é aetttabzlente; ·_.o:que não 
será. quando esses meninos nascerem depois desta. lei 'l 

Essa. lei ser:í. a lei de Herodes! (.-4poiadoa.), 
A.lém cllito, esta medid& a.e refere só áo tÍltUro, e o 

que nDS bate á. porta. é o JlreseDte. Quem no.s aperta 
não é, de certo, qu.em ha,de'nascer, é quem· já. nas
ceu, e \tle, pela leii, fiaria· eem espencnças, e ·d'ahi o 
desespero e a. luta.. . Deixemos;. pois, de argumen~com 
va~ declamações de plilla.ntropia. nacional. A verda
deira.v solução deste problema. é ·Eaber conciliar a pbi
lantropia. . com oa · interesft8 dos proprieta.ri!l&, de sorte 
que seus interesses aejão apbilaritropia.. (.ApoiadM.) 

Senhorea, teabo fatigado a ca.ma.ra.. (Muitos nl!o 
apoi~) 

VozEs:-Tem fallad.o muito bem. (.4poiados.) 
O Sn. ÁNDJU.DE FIG'DEIB.A. :-Fez uma.·brilhante estréa.. 

( Muilol apoiador.) 
O Sa.. DroGo M V .A.SCONCEU.OS : - Não posoo deixar 

de a,"l'l.decer a. bondade de meus collegas. Era. meu pro
posito, como disse a principio, não tomar parte nas 
discussões nesta. sessão. Porém eu devi11.2.0 paiz, e par
ticul:lrmente :\ minha. boa e generosa provincia., uma 
exposiçio leal e fra:oca. dos motivos que me levão a 
faZer opposiçio. ~a.o quero que o governo, que neste 
paiz eempre está. de mcilhor 'Partido, por que exeree um 
prestigio immenso n:1. ima.ginaç5.o do povo, possa. lançar 
em rosto ao meu districto, ba\"er para aqui mandado 
quem se oppõe a suas idéas. 

E' precieo, pois, que todos saibii.o que ninguem de
seja. mais · o engrandecimento do pa.iz do que eu. :Ma.s 
não me extasio diante da.s miragens politicas; quero 
~eguir os estadistas praticas: e :prefiro os conselhos do 
timido aos do inca.uto. 

Peço . á ca.mara. que releve a comparaç:i.o que -vou 
fazer. O mundo tem dons grandes elementos. Um e 
outro são necessa.rios, cada. qual em sua. posi?o· Um 
é o mar, é. o oceanD com seu perpetuo moVlmento e 
suas ondas. Alli se vêm os panoramas· mngni:ficos, os 
horizon:tes vastos ; em sua superficie mira-se o céo, mas 
em seu eeio estão o.by!mos· profundos povoados de mons
tros. Outro é a terra: seu aspecto é melancolico, som
brio e menos seductor, mas em seu seio está. a. ::.bun
da.ncia, em sua superficie a tra::~quillidade. 

Assim na sociedade se me nfigunio os dous elementca 
que a dispu tão : o elemento libei-al e o elemento conse::-
"'·ador. (Muito bem.) 

No espiri to liber;ll eu "'"ejo as grandes idé&P, ns =
gnificas promessas, a seducção dos pragrammas ; nada, 
porém, abi é firme, e tudo perigo. Ko espirito conser
vador eu vejo as verdades praticas, os interesses crea
dos, a realidade da.s cousa.s. (Mu!to bem.) 

Não tenho por ad\"ersa.rios o nobre presidente do con
selho e nenhum dos Srs. ministros. Tenho mesmo :no 
minlst<>rio affeições que me são caras. No il!ustra.co Sr. 
ministro da marinha não '\"ejo só D amigo, vejo aind;:. 
o mestre, que me recorda. os tempos mais felize~ da 
minha. vida. No digno presidente do conselho, veJo o 
estadista. distincto, o homem respeitavel (amiados); 
v"jo no Sr. ministro do imperio e mais membros do 
;:oYcrno verdadeiros homens honestos, que merecem a 
órilh:mte tlosição que occup:io. (Apoiados.) 

l\!as o ministerio, para ter minha. adhesão, den )e,·a.::
t."l.r ancora do porto ~m que entrou. (Apoiados.) Deve 
seguir os conselhos. daquelle .illustre Tryoa.n_?, que, 
eepulta.do em teJ:T<~. 1ngrata, a.l1menta.'\'S as. r:uzes de 
uma. arvore, cujos ·rnmos davii.o sangue. (Muito bem.) 
S. Ex. j:\. lançou a mão sobre um ramD. .A.ntes que 
elle \'Crta !:lllgue, antes que surja o ]lh:mta.sm:z. q1:1e 
dorme, antes que a ~mbra. vencrat;da dos fundador:s 
do Imperio estranhem-lhe a. temendade, de\'e consl
dcrar <j_Ue leva cómsigo os destinos de SU!L J?:!-tria.. 
Pura guiar pels. mEio o futuro bast:1 ter-se habihdade 
e bom-senso; mas para. earregnr o p:tSI!&do nos bom
bros é alem dil!SO neccssa.rio ter-se muita. força. e 
coragem. Tenho concluido. (Mriiro bem; mui:o bem.) 

(O orador i ~ieammte felicitado.) 
A cii.5eussão fica. adiada pela hora; 
Dadn. a ordem do dia, levanta-se a ~essiío :ls ciDco 

ho:-as da tarde. • 

21 
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162 SESSAO E\{ 17 J?E JULHO DE 18"11. 

Aeta em 15 de Julho. 

PllESIDENCU. DO SR. COliDE llE JIAEPEllllY. 

Ao meio-dia,. feita chamada, a.chicrse presentes 
os Srs. Conde de ndy, ·Portella., Paranl;tos, Pinto 
Pessoa, G • _- vangelista Lobato, LlllZ Çar~os, 
Flori::.no de y, Menezes Prado, Corrêa de Oliveua., 
Junqueira "' tente de Figueiredo, Sobral Pinto, Galvão, 
B:u-lo da. guna, Bariio da Villa da Barra., Mello Rego, 
Ferreira de Aguiar, Gomes de Castro, Angelo do4maiã.l, 
Camillo Bnrreto, Augusto de Oliveira, Salles, Slqueira 
Mendes, Alencar Araripe, Dionysio MartinP, Heraclito 
Graça, ·Ftel ~e C~o, João Mend~, Bahia, José 
Calmon, Correa., Pmto de Campos, Moretra da Rocha, 
Ferreira da. Veiga. Barão de· Araçagyt Pinheiro, Ban
deira de M~llol..l\Iello Moraes, CaSa<1o7 T}l~doro da. 
Sih~, Peretra na.neo, Duque-Estrada. TeJXel%'3...2. Car
doso de Menezes, Araujo Lima, Candido da ~ocha., 
Pinto BrBe<>a e Duarte de Azevedo. 

Faltão com particillaçiio cs Srs. Aureliano de Car
'-a.lho, Affonso de Carvalho Assis Rocha., Augusto 
Chaves, Ba.r:.'io de Anaja.tuba, Borges Monteiro Bittcn
court, Cruz Machado, Candido Torres, Canedo, Coelho 
Rodriçues, Cícero Dantas, Costa Pinto, Diogo Velho, 
Dta.s o.a Rocha., F. Belisario, Fernandes Vieira, Fer
reira. Lage, Ferreira. Vianna, Jcronymo Penido, J. de 
Alencar, Nebias, Paulino de Sonz ' 1 Pederneiras, l't:t
poso da Camara, Rodrigo Silva, Rosa e Teixeira Junior: 
e sem ella. os Srs . .Almeida. Pereira., Andrade Figueira, 
.Azambujs.,Antonio Prado Araujo Góes,Ba.rão deAnadia, 
:Barros Cobra,Benjaxnim, éandido !lfnrta,Ca.millo Figuei
redo; Cap3llema., Carneiro da Cunha, Domingues, Diogo 
de "\ asconcellos, Fausto de .Aguiar, Fontes, Ga.ma Cer
queira, Gonçalves da. Silva, Gomes da. Silva, Benriques, 
JállSen do Pa~, Joaquim Pedro, Joaquim de Mendonça., 
Lea.nCI.ro M:~oetel Lima e Silva, Leonel d'l .Alencar, Leal 
de 1\Ienezes, l!.IeÍlo 1\lattos, 1\Iauoel Clementino, :Moraes 
SilT&, Monteiro de Castro, P:tula Toledo, Perdigão :1-.ia
lbeiro,_,Pereira da Silva, Pinto Lim:~., Pinto Moreira., 
Silva .!S"unes, Simões Lopes, Souza Reis e Taques. 

O Sa. PnESIDt:-iT& declara não h:!. ver sessão por falta 
de numero legal. 

Não obst:mte1 o Sr. 1° secret:l.ri& proce~e á. leitnra do 
segui:ltc 

Elti'&Dl&:!\'TE. 

Um officio do ministerio do imperio, transmittbdo 
a cópia da representação em que diversos prensarias e 
coml'ro.dores de :Ugodào da. ~da.de de M 4 <:etó, na. .Pro
'\'ÍllCta das Alagôas, reelamao contra al~as dispo
sições da lei provincial n. 566 de 2~ de :O.Iaio do anno 
passado, que regulou o commcrcio do algodão na dita 
pro:i:lcia.-A' commissão de asserubléas provinci:les. 

Outr, do ministerio da agricultura, commer_cio e 
obra.s publiC!l.S, :ransmittindo, em respos~n, a c~pu1 do 
parece:: dos pentos sobre os vapores dcsttnados a nave
g:tc;'.àO costeira na linha do sul até ~Ionte"·idéo, contm
tada co:n Este'l'ão B~ch & C.- A quem fez a rcqui
siçio. 

Outro do mesmo ministerio, transmit~doz. ~m rcs
pGst:l. as i_nforma<;ões sobre !' ~omp:1Dhia. Llv.erpool 
Brazilian R1'l'er Plate Steam NaV1gatton e a soc1edade 
Carreré e G1l.rrison.- A quem fez a requi!Jição. 

Tres do to secretaeio do senado, communica.ndo ter 
consta.do ao mesmo senado que forü.o sanccionadas as 
seguintes resolu<;ões da assembléa geral: 1•, autorisan
do o =verno pAra ma.nd:l.l' desà.e j:i. ad.mittir á matri
euln do to anno da. faculd:tde mediCll da Bahiaoalum
no João Baptista :Monteiro de Miranda.. Ribeiro; 2•, au
tori!lUldo o governo para ma.nda.r ma.trícula.r no 1• anno 
medico da. iãculdade da cõrte o alumno Domingos L:rra. 
ds Si_h·a.; 3•, approvando pensões a. Agostinho Angclo 
da. Sl.lva e a outros.-Inteira.da. 

Outro tio mesmo secretario, participando que o se
nado adoptou, e vai dirigir ~ sa.ncção ll?perial, a reso
lu~ão que approva a! pensws co::cedidas ao soldado 

do 30oeorpo de voluntarlos da. paw Angelo Rodrigues 
do Nascimento e a outroa.-Ititeira.da. 

O Sa. Plu:smEn-& convida a. depu~ encarregadA 
de apresentar a. Sua .Alteza Imperial a Regente a. lei 
lSObre o empreátimo de 20,000:000S para o prolon~
mento da estrada de ferro de D. Pedro II a cumpnr 
a sua missão á hora designa:. '\a. 

Sessão em 1':/ de ..Julho. 

Pl\ESlllE:'iCIA. DO Sll, COliDE DE B.U:PENDT • 

SmouBJO. - Expediente. - Matricula de tltudantes.
Vencimenloa dos empregado1 de~ta. ca.mo.ra.~.Abertura 
tk credito para coadjuua.r a obra _Iconographra das or
chidecu do Bra:il.-Ordemdo dia -PemiJo ao alferes 
O • .A. de S. Camaro. Apptwaçllo. -Pemlio ao padt"W 
J. R. M011çZ!o. Approvaçile.-Pemilo a D. !1. ~· ~ 
S. Amara.! e outro. Apprcwaçtl<>.-laenção de àrret!OS 
tk importação. Yotar<Jo.-l•mção do imposto de_lott
rias. Yotação.-Prorogaçllo de p•·a:o a.o banco do ltla
ranh.ao. Vo~<lo.-Ma.tricula de e&tudantu ApprOila
ção.-Elemento sertJil. Discurao do Sr. Cetpane-rM.
Orçamemo do Imperio. Diacursoa dos Srs. A(fonao de 
Carvalho e minütro 'respectieo.-P(.'IIsóea a d,verso•.-
Matricula de estudantes. · 

Ao meio-dia, feita a chamada, e achando-se present~s 
o& Srs. Concie de Baei>endy, Portella, Para.nhost GUI
marães, Dionysio MartiD.s, .Angelo do Amaral, .A~enca.r 
Araripe, Souza Reis, :M:dlo Rego1 João 'Mendest B1~.., 
court, Barão da. L~a,Evangel.iBta Lobato, Sooral ~n
to Moreir&da R Joaquim Peciro, Galvão, Camillo 
B~reto1 Joaguim e Mendonça, Leal de :M~nezes, 
Benja.num, Pmto Lima., Barros Cobra., Ferre1ra .de 
.'\.guiart..Domingues, Siqueira _Mendes, Sa~les, He~lito 
Gra~, J:'inheiro, Coelho R?driguea, Jferretra _?.a Ve1g!, 
Bah1a1 Azambuja., Pederne1ra.s, Alme1da Peretra, Barao 
da. Villa da Barra, Corrêa dê Oliveira., Theodoro d::t 
Sih·a, Gama Cerqueira, Fiel de C.arvalho, :José Calmo~, 
Bandeira. de ~Iello1 ~austo de .Agwa.r, Henr1g.ues. ;AraUJO 
Lima. Casa.ao, Luu Carlts, Leandro 1\Iacu:.J., Pmto de 
CamJ.Íos, :Manoel Clementino1 Ba.riio de Araçagy, Me
nezes Prado, Pereira Franco, Cardoso de Menezes, 
Mello 1\Ioraes, Jeronymo Penido, Fer_reira Vianna, 
Juz:queira., Corrêa, Roârigo Silva, Cand1do da Rocha, 
Raposo da. Camara. Cruz Machado, Gomes de Ça.stro, 
Te1xeira Junior, Camillo de Figueiredo, C~e1ro da. 
Cunha, Gomes da Silva, Simões Lopes, ''tce:z;te de 
Figueiredo e Affonso de Carmlho, abre-se a. sessao. 

Comparecem deJ?ois de aberta a s~ssiio os Srs .. Fer
reira Lage, MoJ?-telro de C~tro, B!lrao de ~nadia, F. 
Belisario, Antomo Prado, L1ma e Silva, Neb1as, At:a.n
jo Góes, Pereira da Silva, Floriano de Godoy, Pmto 
Braga, Candido Murta., Duarte de .Azeved?, C~pane~a, 
Gonçalves da Silm, Taques, Andrade F1iflen·a, Sth·a 
Nunes PAulino de Souza, Dicgo de 'asconcellos, 
Pinto ~foreira, Costa. Pinto, Jansen do Paçc, Paula To
ledo Mello Mattos, Fonte~, Augusto de Oliveira, Ca
ned~ Leonel de Alencar, J. de Alencar e Duq_ue-Es
tra.ai Teixeira. 

Faltão com participação os Srs. Pinto Pessoa, Aure
liano de Carvalho, Assis Rocha, Augusto ChaYes, Ba
rão de Âllaja.tuba, Borges Monteiro, Candido Torres, 
Cicero Dantas, Diogo Velho, Dia! da Rocha, Fernan
des Vieira, Perdig-:io l\ralheiro e Rosa ; e sem ella o 
Sr. Moraes Silva. 

Lêm-!e e a.pprovio-se u :1.ctas das antecedentes. 
O Sa. 1• SEcllETATIO dá cont:l do !lep;ainte 

EXPEDI&!STE. 

Um officio do miniaterio do imperio, enviando a.s 
cópias authentica.a das ac~ .da eleiçã? a que se proc~
deu ultitna.mente na provmCUL da Bahia para preenchi
mento da. vaga que nesta C.'\mara deixou o Dr. Joa.-
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qllÍIIÍ Jeronymo Fernandes da Cunha, nomea.do sena
dor do ilnperio.-A' commis~ão de constituição e po.. 
derea. 

Dous do 1• secretario do senado , participando ter 
constado ao mesmo aenndo que forio sanecionidas aa 
resoluções da. a.ssembléa. geraf approvando llll aposenta
dori!l.S do desembargador da rehyão do Rio de Janei
ro, conselheiro José Iguacio Vaz Vieira, e do juiz de 
cllieits» conselheiro Francisco José FUrtado.-Intei
rada. 

Outro ão mesmo seereta.rio, participando q.ue o se
na.do adoptou, e vai dirigir á. sancção impenal, a re
solução que approva aa pensões eoneedidas a D. Leo
poldina Lopes dos Reis e a outros.-Inteirada. 

Um requerimento ·dos professores do imperial colle
gio de Pedl:-o II, pedindo augmento de seus vencimen
tos.-A' commissão de pensões e ordeuado5. 

Outro de Joaquina. Rosa, mãi do u.lferes Pedro Gon
çalves. d<!_s Santos, pedindo uma. pensão.-A' mesma. 
COIIUUlSsao. 

Lêm-•c, julgüo-se objecte de deliberação, e vão a 
imprimir para entral' na. ordem dos trabalhos, os pro
jectos com que concluem os seguintes pareceres : 

"João Pedro Honorato Corrêa de Miranda pede 
pa.m matricular-re no 1• anno da. faculdade de direito 
do Recife, não devendo ser admittido a exame das 
respectivas materia.s sem mostrar-se habilitado no pre
pa.ra.torio que lhe falta.. 

« O supplicante allega. e prova com um attestado 
que frequenta o 1• anuo como ouvinte; allegn. e prov& 
com outro attesta.do que estaw habilitado para prestar 
exame de historin; :illega, emfim, e prova com outro 
attestado que por estar enfermo não pôde prestar o re
ferido exame. 

" A co::amisl'.iio de instrncção publica, attendendo á. 
justiça que preside á. petição do supplieante, offerece á. 
ea.mara. dos Sra. deputados o seguinte projecto: 

"A :tssemblé& geral resolve: 
" Art. 1. • Fica. o governo a.utorisa.do para. mandar 

desde j:l. matricular no 1• anno da. faculdade de direi
to do Recife o alumno ouvinte Joiio Pedro Honorato 
Corrêa. de Illirandat o g_lllll niio poderá ser admittido 
a exame das respectivas materias aem mostrar-se habi
litado !lO preparatorio de historia. que lhe falta. 

" Art. 2-• Revo~.üo-se as diaposiçães em contrn~io. 
" Sala. d&s comm1ssões, em 15 de Julho de 1871. -

!Jarão ela. Villa. da Barra..- Ferreira de Aguiar. " 
"Genni.niano José da Costa pele plll'& quesejiiova

lidos nas bculdades de direito os e::umes prestados na 
f&culdade medica. da Bahia. 

" Parece ju~;to que os exames prestados perante uma 
commissiio autorisada por lei sejão validos em qu:U
quer academia do Imperio, aalva. a preaumpção de que 
ha. mnis imparcialidade no julgamento de uma. do que 
de outra commissiio, o que importaria um desar perante 
a lei que as autorisou. 

" A commissão de instrucçiio publica, attendendo á 
justiça que preside á petição do supplicante, offerece á. 
ea.mara <!os Srs. deputados o seguinte projecto : 

" A assembléa. g'!ral resolve : 
« Art. 1. • Fica o governo autorieado para. mandar 

que sej:io validos em qunlquer faculdade de direito do 
Imperio os e."'l:.a.mes -prepa.ratorios feitos na faculdade 
medica da Bahia. pelo alumno Germiniano José da 
Costa. 

« Art. 2.• Revogiío-r;.e as disposições em contrario. 
« Sllla das comwstões, em 15 de Julho de 1871. -

IJarão d4 Vil/a da Barra.-Fe ;·re'ra ~ Agu ;"ar. » 

VE!'ICnrE!frOS DOS EXPII.EGADOS DEST.'- C•:'l%-lRA. 

Lê-se, e fica adiado por ter pedido a pah-.ra o 
Sr. Coelho Rodrig~~cs, o seguinte parecer : 

• A' commissiõo de policia foi presente o requeri
mento em que os porteiros, continuoa e mais empre-

~os ~ub~ternos desta. augusta. c:amara, allega.ndo a 
~~~c1enc~a. de seus actuaes vencunentos, pedem que 
seJao estes 1gualados aos que percebem. os empre!!&dos 
~ mes~ ca~egoria da. secretaria de estado doa iiec;o-
CIOS do llJlpetlO. • 

« Reconhecendo a commissio ·que os vencimentos 
actu&e9. doa petlcio!larios, bem como oa do offi.cial-maior 
e offictaes da secretaria, são insuffi.cientes para a. sua. 
decente manutenção, e11tende que tanto oa de uns como 
?! d~ outro,, devem ser elevados, sem qne to:la.via se
l~O lg~~os a.os da secretaria. do ilnperio, visto cvmo 
na.o a6 e _diversa n ~rganisa~ desta, como os seus tra
balhos nao eoffrem mt.erruwao, o que não &eontecenaa 
cama.ras legislativas, no intervallo de cujas sessões o 
serviço, ~m_bora di.a.rio, é menos pesado. Nestes termos 
a. commtssao l'ro~e um augmento razo&v~noa ven
Cimentos dos ditos empregados que, comqus.nto pareça 
pequ~no em relação a cadA um delles monta a 9:880S, 
u~clwdo nesta aomma. o augmento de vencimento ha 
dias concedido ao a.judante do a.rchivista e bibliothecario. 

« Reconhecendo tambem a eommissiio que CO!l"l"em 
estabelecer providencias para os casos de f&ltas que os 
mesmos empre!!ados commettiio no 5erviço e re.,"Tas 
que se devão otservar na. sua. nomeação ou demissão. 
na CO!l~essii.o de licenças tempora.riaa e dispensa de . 
exerciclo por tempo indeterm111a.do, além de outras 
disposições para a. bo:~. ordem do serviço da secretaria. 
e ~ j~l~ ~ever igualmente prop6r nesta occasiio 
taeaxro\"I.O.eDCl&S e regras. 

« • ssim, a. commissão é de parecer que se adopte o 
segwnte: 

• Art. 1. • A secretaria da. eamara dos deputados se 
cornpor.i. de um chefe com a. denorninaçiio de director; 
nove offi.ciaea, incluidos· no numero delles o archiTist& 
e. o bibliothecario e 'leu ajudante; um porteiro, um c!on-:-. 
tinuo e dous correios. ·· • 

"" Além desses empreg~oa, terá a camar& mais nrp., 
porteire e quat:·o continuos par& o servi<;o do·salão," 
bem como quatro ~uardas das ~lerias e tnbuu.ú. 

« Art. 2.• O director e officutes da. Eecretaria seriio 
nomeados e dcmittidos pela eamara sobre proposta da 
co :omissão ~e policia, põdendo aquelle lugar ser preen
chido e~activamente por pessoa . que não pertença & 
secretaria. 

" o;! damnis empregados da. secretaria e casa. scriio 
nomeados e demitttdc.s pela commiseão de policia. 

« Art. 3. • Oa vencimentos dos empregados superiores 
e subalternos da. cama.ra seria os que ~onstiio da ta.bella 
annexa. As gra.tificações ma.rcadis na dita tabella. s6 
seriio percebidas por dfectivo serviço. · 

" Art. 4.• .o\.s licenças temporarias liiio da competencia. 
da commisaão de policia, ou, no intervallo das sessões, 
dos membros d:1 mesma commissão que e;;tiverem na 
c:irte, sendo re~la.das, conforme dispõe o cap. 5• do 
decreto a.. 4,l5!l de 13 de Abril de 1868. 

" .As dispensas do exereicio por tempo indeterminado 
só podem ser concedida.s pela camarn. sobre parecer da 
commissão de policia.. 

«.Art. 5.• No ~ento de que trata a. ultima 
parte do art. 223 do regimento interno da cama;ra, se 
estabelecerJ.õ as pe!lll.l em que incorrerá. o empregado 
que faltar ou infrin* as regras do serviço, ou f6r 
negligente on desobediente a.os seus superiores. 

« S:Ua. daa commissões, em 17 de Julho de 1871.
Conde de & tpendy, )?re&idente.-Joo.quim Pirea Machado 
Portella, 1• secretario.-Ja.ê Ma.ria ela. Silt·a. Pa.•anh~, 
2• secreta.rio.-Ma.noel P~re1ra. Guimarile•, 3• secretario 
interino. - Dionysio Go~lces Ma.rtins, 4• secretario 
interino." 

T~lla. do3 tenc "menta• do.f empregad04 da. camara. dos 
tkputa.dos , a que se rt!{ert: o pa.r'"r da commiuü.o tk 
policia desta cla.la. 

Orden&do. 
1 director . • • • 4:8008 
9 offi.ciaes , cada um. 2:4008 
2 porteil"'OI .. 1:2008 
5 continnos » 8008 
2 correios • » 8008 
4 ~ das gale-

rias, cada um. . • • 600S 

Gratificação. 
1:2008 6:0001 

8008 3:200$ 
600S 1:8008 
~S l:~OOS 
~~~ l:~OOS 

~001 1:000S 
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"'* « Os d.oua officia.ell encarregados da redacção das àc-
tas, • da .contabilidade ~ correspo~denc_ia. offi.cial con
tinllllri.õ . a . perc:eber IlllU& a gfatitio3.çao de ooos_. Os 
dons officiaeB Gcarregados ·da aynopse, ·e· do s.tch1vo e 
da. bibliotheca terão cada. um msia a ·graüfica~o de 
400SOOO. 

,, Sala· das commis&Qes, t7 de Julho de 1871.-conde 
de B~pendy, ,presidente. -Joaquin Piru Machado Por
Ulla, 1• secretario.-!. ~· da Silva Para.nho~, ~•.se~re
ta.rio.-.Yanoel Pereira. Gutnuzra.es, 3• secretano mtermo. 
-Dionysio Gonça,lve1 Jfarlins~ 4° secretario interino. » 

~se, e va.i a imprimir para ser tomado em consi
deração quando se discutir o ·projecto a. que se refere, 
o seguinte parecer: 

.... :À eommissão de policia. examinou o projecto de 
resolução n. 132 do a.nno passa.do, offerecido pelo Sr. 
deputado .Antonio Coelho Rodri~es; marcando o nu
mero e vencimentos dos empregaa.os da. secretaria e casa. 
desta augusta camara, e regulando a nomeação, licen
~ e aposentadorias dos mesmos empregados. 

a A eommissii:ô:-Considerando. que tanto esta cama.ra 
como o senado estão na posse do direito de marear o 
numero e vencimentos dos s&us empregados, sem de
pendencia. de acto legislativo, bem como de nomea-los 
e d~mi.tti-los nos termos dos respectivos regimentos 
internos i 

.. Cons1dera.ndo mais que o decreto legislativo de 13 
de J alho de 1837, declara.ndo os officia.es das secreta
rias e os mais do serviço das camara.s legislativas em
pregados publicos amoviveis, segundo parecer conve
niente á. eamara. ·a que pertencerem, não julgou neces
sario dispor mais cousa. alguma a. resJ?eito de taes em
pregados, parecendo assim qni!rer deL'>:.ar a cada. uma 

".· -"' aas ca.mnra.s legislativas o direito de estabelecer por 
actos sens a orga.nisação de suas secretarias e c:tsas, 

~.:,,. e conseguintemente a designação do numero e venci
mentos dos respectivos empregados, bem como as re

' pa que se devem observar nas nomeações, licenças e 
demissões dos mesmos emoregados; 

·« Considerando, finalmente, que é apenllB duvidoso o 
direito de nposentadoria dos ditos empregados, pelo que 
esta ea.mo.ro se tem limitado a eonceder dispensa de 
e.'>:.ercicio :í.quelles que se mostrão impossibilitados por 
idade avançada ou molestia, sem c:omtudo estabelecer 
regros que aejão•uniformemente observa.da.s: 

a E' de p3.recer que só &e attenda ao projeeto n. 132 
do a.nno passado, na parte relativa á. aposentadoria., 
este:J.dendo~se a sua diSposição aos empregados do se
~ado, e pela. fórma constante do seguinte projec:to subs-
titutivo. . 

« A asEemblé.l geral NS~lt"e: 
"Art. Lo As cama.ra.s legislativas poderão aposentar 

os e:npregados de suas secretarias e casas q11e _POr idade 
a~·a.:~çada ou molestia se acharem impossibilitados de 
conti:J.Qr no exercicio dos resp~tivos lugares, obser
~·a.::Jo rara com elles o que dispõe o cap. 6•do decreto 
n. 4,15i de 13 de Abril de 1868 em relação aos empre~ 
gad.os da secretaria de estado dos Begocios do Imperio. 

" Ar:. 2.• São revognda.s a.s disposiçües em con~ 
tra~:o. 

•:Sala das commissões, 17 de Julho de 1871. -
Conde de Baependy, presidente.-Joaq'uim Pirca Macha~ 
do Portella, 1 o secretario. - J. M. da Silt·a I' a ranhos, 
2o sêCr~tario.- Manoel Pereira Guimarães, 4• secretario 
ser\' indo de 3.0 - Diony•io Gonçal~es Martins, 4• secr~~ 
tario i:lterino. » 

O Sa.. Cat:z: M.~oca.~ono, obtendo a palavra pela orde:n, · 
declllr.a que a. deputação encarregada. üe apresentar a 
Sú:~o .A.ltezs Im~rial Regente o decreto sobre o em
ptistimo de 20,000:000S, para o ~rolongamento da es~ 
trada de ferro de D. Pedro li, dtrigio-se ante-honte:n 
:í. hora designada. ao paço da cidade; e sendo recebid:J. 
com ::1S formslida.des do estylo, cumprio a sua missão; 
e S;;.a Alteza Imperial Regente dignou-se reaponder 
'lue examinaria. 

O Sa. PaslDE?tTE decl:l.ra qne a respo>Ut de S!ll1 .Al
teza. Imperial Regente é recebida co:n m".lito especial 
agr:~.1o. 

AliEIL"nrlU. 'DE CIUUII"fO PAU· COADnlVAB. .A. Olla.A. ICONO
&B.U'JIU. DAS OJ,CiliDÉ..\1 J)() BI\.\ZD.. 

'Entra em~. e é appr.ov.ada .sem debate, a. re
da.cç.ão do .Projecto · a.utoriando o .gavemo·para. abrir 
desde já. um ccedito ~~ SOcOOOS para «>ad,iuvar o& obra 
lncoru>graph.ia · deu orch.iilea.s do Brazil, composta por 
João Barbosa. Rodrigues. 

o Sa.. ~ID.I. PEilEUU. (pela. ordem) :- s~. presi
dente, pedi a palavra para submetter á. cons1dera~o 
da. cama.ra uma representação de divereos senhores de 
escravos, pro~tarios ruraes e cemmerciautes no mu
nicipio de :1:\ é, em que ae pronuncião ·contra a. 
proposta d.o honrado ·Sr. ministro da agricultura á.eerca 
do estado servil • 

Se tiver a palavra na discussão desta proposta terei 
occasião de ser o interprete contra a. proposta do go
verno dos sentimentos manifestados por ea.ses repre
sentantes e outros que com elles opinão. 

O Sa. JosÉ CALMO!'i (pela oràem) : - Pedi a tJalavra. 
tão sómente pnra fazer a V. Ex. o mesmo pedido que 
acaba de fazer o nobre deputado pelo Rio de Jmeiro. 

Tenho em meu .poder ·uma. representação de muitos 
fazendeiros e proprietarios àa. fre~ezia de Santa. Bar
ba.ra. de Monte~ Verde, da.tJrOvinClll. de Minas, represen
ta.ndo perante o corpo leglSla.tivo contra. o projecto do 
governo imperial sobre a emancipação do elemento 
servil. 

Peço a V. Ex. que dê a. esta representação o destino 
que têm tido as outras. 

O Sa. PusmE~>'TE : -As· represen~ões ficão sobre 
a mesa para. serem tomadas em consideração na dis
cussão da. pl;lposta. a que se referem. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDE:ài DO DIA. 

P&."'SÃO AO ALFERES o. A.. DE L. C.I.!ILUU.. 

Entra em unica. discussão a emenda. do senado i 
proposição d6Sta. ea.mara approva.ndo a.· pensão de 18~ 
mensa.es, sem ,pre~li.zo do meio soldo que lhe competir, 
concedida ao alferes reformado do exercito Olympio 
Aurelio de Lima Ca.mara, invalidado em combate. 

Ningnem pedindo a. palavra, e procedendo-se á. vot:t
ção, é approvada. e remettida com a proposição :í. con:.
missão de redacção. 

PE:SSlO .'-0 PADRE J. R. MO:SÇÃO. 

Entra. em 1~ discussão, que a. requerimento do 
Sr. 1• secretario se considera unica1 e é approvado sem 
debate e remettido :í. commis~ão de redacção, o projecto 
que a.P:prova. a pensão de 600$ annua.es conceiiida. ao 
padre José Rodrigues Monção1• viga.rio collado da fre
guezia do Rio-Pardo, da <1iocese da. Diamantin:t, 
provincia. de Mi::.!I.S-Ger:tes. 

PE:SSi.O .1. D. :IÍ:. A. DOS s. AXA.R.U. E O~B.O. 

Entra. em ta. discussão, que a requerimento do 
Sr. 1• sacretario se considera unica, e é a.pprovado e 
remettido :1. commissão de redacção, o projecto que 
approva. as seguintes pen;,úes mensaes: de ~S con
cedida a D. Maria _-\:naJ.ia. dos Santos A.maralt.. viuv:~. 
do alferes do exercito e tenente em commissão .l:''elippe 
Marques dos S=tos : e de 30S ao CII._Pitão refo~ma.do 
do exercito He:1ríque Cnristiano Benedicto Ottom. 

ISE:otÇÃO D;) llll'OõTO DE LOTEBt.\S. 

Entra em 1• discus:;ão. e é appro\·ado para passar á 
2•, o projecto qlle íse:lta.' do imposto de loterias o esta· 
belecimento do mo:lte-pi;, dos sen-idores do Estado, 
bstituido nesta cu:-t~. 
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PB.OB.OGA.çlO DE l'a.UO AO BANCO DO x.tJI.A.NÜO. 

Entr:J. em 1• aisctuSão, e sem debate é approvado, e 
FJ.S&& á. 2•, o projecto proroga.ndo o prazo de dllr.I.Çâo 
d;) Banco do Maranhão. _ 

Entra. em 1• discussão, e pa.saa .á. 2• sem debate, o 
projecto que -a.u±orisa o governo-a conceder a. Hygmo 
tJorrêa. Dtirií.o isenção de direitos de todo o 'IIla.teri!!l 
necessa.rio para a. .CII.IIalisaQão -de agu.a pota.\·el nas ci
da.des do Rio-Grande e Pelotas, na prov.incia. de S. Pedro 
do Rio-Grande do .Sul. 

Entra..i!!Wilmente em ta discussão, e tambem pas~a. 
.•. :!. 2• sem debate, o projecto que autorisa o governo a 
., .. conoeder isenção da direitos de importação a todo o 

';,.:_', :material necessa:z:io á. constmcçiio da estrada contrata-
' : :~ ;Pela p~esidencia. ·d;& provincia. do Rio-Grande do _Sul 

·> ;'COm Feltcumo Joaqwm de Borma.nn e o Dr. FranCISco 
-Ã~nio 'Pereira .d!í Roch&. 
!i'#:t!:'.Entra. ainda em 1• discussiio, e passa á 2• sem debate, 
~-projecto :que autorisa. o governo n conceder iscn<yao 
~\~e direitos de importação pam todo o ·m::.terial fi."to ou 
'":-:';,~nte · da empreu J>&r& o 11rolongu.me!lto dn estrada 

~;~~e ~~~ToOo~ontmtada. pelo Dr. nernardo 

~~I\:_ 'XA.'TiliCtlU DE ESTUDA.:CTES. 

~,:;-:· 
~"<!':<=;'Entra. em ta discussão, que a requerimento do Sr. 
*-:-;-,_;;Sooza. Reis se considera unica, o projecto que autorisa. 
: ·1'o...go\·erno 11 mandar admittir á. ma.tricula. do 1° a.nno 
-- · ~faculdade de direito do Recife o a.lum::.o ouvinte 
- · Gaspnr liienezes Va.sconce11os .dcDrummo::.d Filho, de-

pois de exhibir a.pprovação de-geometria., llllico prepa
ratorio que lhe .falta.. 

Yêm i ·mesa, sii.o lid:Ls, apoiadas, e cntrão conjunc
tamente em discussiio1 as seguintes emcnd!l.s : 

« Fien igualmente o governo autorisado a mandar 
admittir á ·ma.trieula. do 4o anno da escol:~. central o 
a.lu:nno ouvinte Emygdio Cavalcanti de :1.Icllo, afim de 
poder obter o gráo de bacharel em matb.em::.ticas.
;)Jene:::es Prado. » 

« Fica o governo a.utorisado 11 mandar ::nn.tricular 
no 1• anno de direito o a.lumno do 1• anno medico da 
:faculdade de medicina. da côrte Fra.uklin Cesnr da 
Silva Limat.mostrnndo-se habilitado no exame de rhe
tor!ca, que !lle Wta.-Rodrigo Silva. » 

" Sejão recebidos na. faculdade de medici::.a da cõr
te ~s eXD.mes pre~torios feito5 na. faculdade de di
re:to do Recife pelo bacharel Theophilo Domi!l~Os Al
Ye3 Ribeiro.-r. Alencar Araripe. » 

" . I~al favor 11 Augusto ·Gomes Yill:v;a.. alumno do 
3: :;.nno pharm:LCeutico na escola. de meiicin:1 da Ih
hia., p::.ra mntricnlar-se no 3• anuo medico, depois de 
obter a cart:L de pha.rmacin, prestando d~;.rante o curso 
medico os exames que lhe fa.ltão.-A .. aujo Gúes. » 

" Off~reço como emendas os segnin~es projectos.
Gui·::!Clriic$ : 

" 1:.. ::.ssembléa. geral resoh·e: 
«-~r~. t.o Fica. o governo autoriSllr!O p::.rc. mandar 

111.1.triccl:~.r no 2• a.nno medico da faculdade ds. côrte o 
altm::r.' do 2• :1.11110 ph:trmaeeutico Anto::io Vieira do:! 
P.ezerdc , neeitando-ae-lbe o exnme d~ irr;;lcz: feito na 
esco~ de m!lrinha, e não podendo ser :~dmittido a 
exa.r:::e i:lS respecti'I"U llr.lterias sem moi"'..rar-se habill
t~~od.o ::-.o ~x11.me de a.ua.tomia.1 · que lhe b.lta para. eom
pletl!r o 1° anno medico. 

., Art. 2..• Revogio-se ns -disposiçiJes e::o. e~;:,.trario.» 

cr A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.• Fica o governo autorisadl pua m:mda.r 

a.dmit".ix a exame das ma.terins do 1• anno c!a bculdade 
de direito do Recife o !!lumno ouvinte )lelehiades Cor
rêa Garcia., depois que o mesmo se a.cbar ~bilit 1do :lO 
c:ur:::e do prepa.ratorio que lhe :fa.lta.. 

« Art. 2. 0 Revogiio-sz as disposi~ües em CO!I:r:l.rio. » 
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« A assembléa geral resolve : 
" .Art. 1.• E' o governo aut~rlsado a mandar admit

tir ~ matriecl.a do qo anno d:a escola central o alumno 
ounnte Emygdio Cavalcanti de Mello a1im de poder 
obter o gráó de bacharel ennnat.hematieas. 

« Art. 2.o ~evo<f.io-se as disposi~ em contrario. » 
« A assembléa. geral resolve: 

. « Art. 1.• E' o governo autorisado a mandar ~it
t': ~ exame das materias do 1 • a.uno da faculdade de 
dire1to ~o Recife .o :Uumno ouviutc .Adolpho Tacito da. 
Costa Ctrne 1 depots de exhibir approva.ção de geometria. 
e portuguez, prcpa.ratorios qne lhe faltão. 

« Art. 2.• Revogão-se a.s disposições em contrario. » 
« A assembléa. geral resolve : 
« Art. 1.• Fica o governoautorisado a. m:mda.r prestar 

e~e do 3• anno medico, depois de approvado nas ma
tertas que lhe fa.ltiio para. eomplebr o 2• .anno medico 
o _alumno approvado no 2• anno J>harmaceulico, e ma~ 
tr1culado no 2• nnno medico da faculdade da côrte 
Constante da. Silva Jardim. 

1 

« Art. 2 .0 Revcgão-se ns disposições em contrario. » 
« A assemblé:l. ,geral rceolve: 
«Art. 1.• E' o governo autorisa.do a. mandar admittir 

a exame da.s materias do I• :1.0110 da faculdad~ de di
reito do Recife o alumno ouvinte Manoel Pin:o Darnnso 
depois de cxhibir appro\·açiio de inglez e portuguez' 
prepara.torios que lhe fllltüo. ' 

« !>-rt. 2.• Ficão revogadas as disposições em co;:,.
trano. » 

« A assembl.;a gera.! resolve : 
« Art. 1.• Fica o governo a.utorisado para mandar 

fazer exnnie doJo anno dn escol11 de marinha. o alumno 
V:irillto .Antonio da. Silva. Rubiüo, depois de nppro
vado -no exame que lhe ialta. da lA cadeira do 
2• . a.nno. 

«.Art. 2.• Re7og:i.o-se as disposições em co::l
tra.no. " 

«.A assembl.;a. geral resolve: 
« Art. 1.• Fica o ;:-ovcrno autorisndo pnra ma::t

da.r · :fazer exame do 3• a.nno d:>. escola de marinh~ 
ao a.lun::lO Luiz Pinto de S:!., depois de approvado 
no exa.mc que lhe falta da cadeira de pbysica do 
2.0 ru:l:lO. 

«.Art. ~-0 Re\"ogüo-se as disposi<eõcs em co::l
.truto." 

« A as;cmb!éa geral resolve: 
_-., Art. 1.• Fica o go\·er::to :J.utoris:tdo po.ra mandar 

que sejã.o \·a.lidos na fuculd:lde medic:t da cô·tc oR exo.
mes pro?paratorios 'feitos pelo alumno Carlos Gomes 
Ribeiro d:t Luz na e;cola de marinha. 

«Ar:. ~-· Rcvogão-se 11..5 clisposições em C;l::ttrn~iÓ. " 
« .~ assemõléa geral resolve : 
« Ar.. 1.• Fica o ;so\·erno • autorisado -para ma::tdar 

prcstnr cxo.me do 1• a.nno medico da f:l.culdnde d:~o 
côrte, o ::::mnno do 1• nnno pb:1.rmaceutico Francisco 
Ba.l!ia da Rocha Junior, depois de :!.ppro\·ado no pre
paratorio de histeria que lh<! fult:l. 

« Art.~-· Re>ogão-se 11..5 dispo3içõcs e:n co::J.tr:trb. , 
" A 11.sse:-nbl.!n geral re;ol v e : 
« Art. 1.• Fica o ~tove·rno :~.utorisaio p::1.ra m:t'lda:

desdc j:í. ::o.a.t:'icular no 1• a:mo medico dn :faculd:~.•lc 
da cõrte, o :llumno ouvi:lte João Bajltist:J. Jhr!J:Js:l. 
Guima.rão?~, o 'lual niío poder:í. Ber admittido a e:.ame 
da.s m:l!erins do anno lectivo sem mostrar-se h:úili
tado ::10 p•epnratorio de htim que lhe fa.ltn. 

« Art. ~-· Revogão-se ~ disposio;õea em c-1:1trari<>. " 

O Sr. Coc1ho :nodrlgucs:-Sr. presi
dente, ::J.ã.o de6ejo oppür-me á. integra. des~c projccto, 
nem :is emendns; mas chamo :1. attenção da. cam:J.r:l. 
pnrn o seguinte: 

A e:nendado nobre deputaJo pela Bahia. o Sr. Araujo 
Góes per:nitte que um estudante de pha.rmaeia. se ma
tricule :::o 3• anno de medicina, prestando o~ prcp~r[Lto
rios que li1c fa.ltão dur&nt~ to.io o eu;oso. E' por co::<c
que::cia u::t bvor cxtra~r·li.,nrlo e muit' esrecinl, 'lu" 
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cst:J. ea.ma.ta não está. habilitadA a conceder, apezar d& 
sus. benignid.tde nesta matera. 

Se este estudante prellta.ese os exames dos prepa.rato
:rios que lhe :faltio antes do do 3° &Dno, na.dli. teria 
que estranhar, visto que a ea.m.a.ra tem concedido a mes
ma. cousa a muitos outros estud:tntes ; mas o caso é di
verso, e eu pe9Q-lhe que rellicta, pot!j_ue, como já. disse, a 
emendA permitte que esse et tnd.O.nte preste os prep~
torios que lbe falt-lo du.caute todo o curso, isto é, no 
prazo d.e quatro annos ! 

Cbamo, pois, a atte11çã:oda ea.sa. sobre isto, e requei
ro que esta emenda vá. á. comm.issilo de instrucção pu
blica antes de ser disc:tttida. 

vem á mesa. é lido e apoiado, o seguinte requeri
mento : 

" Requeiro que 3. emenda do Sr. Araujo Góes ao pro
jeeto n. 196 vá. á co!Xlllilisão de instru.cyão publica 
antes de ser discutida.. 

• Sala. das sessões, 17 de Julho de 1871.-.A. Coelho 
Rodriguu." 

Ninguem pedindo a pala'\"1':11 e pondo-se a. votas 0 

projecto, é a.pprovado1 bem como M emendas e o re
querimento do Sr. Coelho Rodrigues; e sendo o mesmo 
projecto a.doptado é remettido com as emendas á com
missiio de redacção, menos a do Sr. Araujo Góes, que 
v:ü á commissã.o de instrucçio publica, segundo o reque
rimento a.pprovado. 

Continúa a 2• discussão do att.l•da propo&ta.dogo
'\'erno sobre o elemento servil, com o parecer dA com
missão especi3.l. .n. 167 deste anno, e emendas apoiadas. 

O Sr. Capane:.na. (Sigmut iü o.llMJÇão. Si
lencio.):- Sr- presidente, entro neste ·debate com o 
e5pirito prof11nd:1zneate abatido. A attitude Yiolenb e 
ameaçadora em que o governo se tem colloe&do •••• 

YozES DA. :!ILuoau:- Oh 1 
O Sa.. CAPAl\-uA.;- .. .. tira-me toda a esperança. de 

ver triumpbar a causa da. justiça ~ do bom-senso. 
Parece que elle quer arrostar com tudo e com todoa na 
mais imJ?orta.nte e vital questão que se tem ngita.do em 
nosso pau. (Apoiados da oppo~i~o .) · 

Não :ne deslumbriia os ra1os do sol, que ainda. em tão 
grande distancia o illumina. e vivifica.; nem tão pouco 
me assoberbão os epithetos aifrQntosos de eacrava
gistas, retrogrados, amigos do 1tatu 71'& e em~os, 
que se nos tem lançado a :r.ós, que, fieis :is tradições 
do partido conservador, a seu glorioso passado e a seu 
evangelho poütico , hasteando ein nosso seio sua glo
riou ba.nde~ra, ergnemo-nos par::. Alllpanl o pait contra 
o golpe tremendo que sobre elle quer desfechs.r o go
verno com esta. impensada. e imprudentissima :re!orma. 
(Muito1 apoiado& da opposiçilo.) 

Serei calmo e jmto, nem razão tenho para deixar de 
sê-lo. Obedeço a um gra.nde sentimento, ao sentimento 
<!o dever, dever de honra e de consciencia, que me faz 
neste momento es(l_uecer a esca.ss~ de meus recursos 
(muitos não apoio.<los) e os perigos desta tribuna, Pll.ta 
le'"antar ta.mbem minha voz e protestar contra. esta. in
verei<> inau:iita, que o pa.iz. contempla a.b~orto, vendo 
o_s depositati?s _da p~der, que ell~ delegou para garan
ua de seus direttos, ae 6U:l propneda.de, de sua vida e 
de sna .honra, ~r~din?o o facho da. con1iagração e da 
desordem! (.lliA.ltos apotadO$ da oppo1ição.) 

Sr. presidente, em um paiz regido pelo systema re
presentath-o, como felizmente é o nosso •••• 

O S•. GA:u C&aonntA: - Como devia 64Õ-lo. 
O Sa. CAPA:mu :-.. • a opinião é tudo; sem :1. opi

::üão nada ae pôde bzer, eem que ella ee ma.nife.ste, se 
pronuncie, não se pócie levar a effeito reforma alguma 
1mporta.nte ; mas ee eSEa :reform:l. entende com a. sua 
propria organísação, com a EUa. vida., com seu modo de 
~· niio é preciso 6Ó que seja conrml~ que seja ou~ 
..-1da, algiuna con.sa maa 4i necesaano, é pr~!Ciso 
qne ella a exija, que ella n imponha. (Apoiados da 
oppo~·~-) 

O Sa. GU4 Co.on:nr.A :- Em qt:estão tão grave, o 

governo acompr.nh:!., dirige a. opiniio, não anticipa 
nem crêa. 

O Sa. CA.P.L''liKA. :-A verdade d.este principio iDcon
testa.vel, j:í.mais contestado, não potlia. de fórma. algu
m:. ser i;norada pelo illw;tre presidente do eonulho 
P.?r nenhum estadista; e foi por ieso qne S. Ex:. D~ 
tllustrado parecer que offerecen ao conselho de estado 
na s_eaelio às lZ <ie ~bril de 1867, e-,;:primia-se 1 elo 
segumte modo. DepoiS de relatar o procedimento de 
outros goveruoe com relação á questie que ora nos 
occup&, di~_ S- Ex. : • Em nenhum delles se pro
cedeu prectptta.damente : e1 reforma foi ~rminil.da 
pela. opuúão publica, e nioconsu.mmou-ae senão depe>iS 
de mn1to estudada. e esclarecida.. » 

Foi ainda por iMo que S. Ex., logo no \)riucipio do 
brilhante discurso que aqui proferio na ultima sessão 
procurou demonstrar que :t reforma do elemento semi 
é exigida. e determinadA pela. opinião publica do. Jl~ 
formul&ndo desde logo u seguintes proposições : . - ,~ . 

« Ha uma opinião public• no Brazil que queir&.a ~' 
forma do esta.do servt1 '? Se exiate, como foi ella,.:for~~ 
mad.a 'f» S. Ex., habil, fino COlllO é, para ladear, 'tod,a&: 
3.S vezes que llie é imposaivel abora&r de frente 'lllnà.' 
diffieuldAde, não ladeon e nem illudio a. queatlío sõ.;' 
!Den~ nos argumentos com que a discuti?, pre~ndeu. 
ill~di-1~, m~smo ao formula-~ porque a8S1m fácit,Jhe.' 
se.na. discuti-la. - -~~; .. 

S. Ex. não I?Odia, no estado actu&l da discu.laão~ 'fôr
mula.r a. 9-uestã.o como formulou: « Se havia UIDi. opi;,. 
niito publica. no Brazil que quàease a. reformá do ~ .
tado servil. , E' isto um sophisma pelo qual s. Ex.~ 
mou o abstra.cto pelo determinado. : ~ ., 

S. Ex. devia prop6r " questão nestes : " Quer e ; 
paiz a reforma do esta.d.o servil como a quer o governo '1<» 
(.Apoiados-) Nesteatennoa, S. Ex- não~ ir.bem, e 
eonseguintemente, deslocando à queatito do sen verd.ao.: 
deiro terreno, per~tU.ntou : - O paiz IJUer a emancipação 
do elemento aervil? » 

Fncil foi entiio a. S. Ex. cbegar á sua. conclusão : 
«Sim, todo o paiz quer a reforma do elemento sel'Vil, 
todo o pai% quer ver eanterisltda esta. chaga hedionda 
que nos deturpa 11 corpo social. 

Ne&Be mesmo exame não :foi entretanto S. Ex. ba.stante 
justo, bastante fiel. 
- Em verdade desde 1826, e ll11Ú8 tarde desde 1831, e ' 

de um modo ainda mais positivo e honroso em 1850, 
ficou plenamente demonstrado que a opiniiio illuatrads. 
do pa!Z estava. una.nime , considerando como uma 
necessidade imperiosa o. abolição do elemento senril do 
seio de no86a eociedade. 

S- Ex. não foi justo CJ.111llldo noa dine q_ue a sup
prcssão do tr:~,tico noa fo1 imposta pelo canbào inglez, 
uma. violencil. feita. ::1. intere88e8 que se levantárão, que 
a contrnriárão. S. Ex. asaim pensando, além de argu
ment:J.r contraproducentemente, inutiliaa uma du mais 
brilhantes pagtna.a d& nossa historia. Ç Apoiadoa.) 

Desconhecendo que a opinião publica anx.iliou fran
camente o governo pata a auppresU.o desse commercio 
inbDlc, S. Ex. tit'On-lhe o merecimento da. esponta
neidade, tiroa-lhe a virtude da propria. inapl.l'açi<o. 
(.Apoiadol-). Ma.s a his~_!i& abi está.~ provar que 
:;;. Ex. nao teve razao na apree~&Çao que fet. 

Aindn. b.:>je, em um bem ela.bOrad.o artigo publicado 
no Jornal do Commerc•-o, eu li um ~h., impcrta.nte 
de um discurso J>roferi.do nesta c:ua, por S. Ex. o Sr. 
conselheiro Enubio1 de saudosa. memora (apoiados), 
em que &e demonstta que eUe nada tua.ie fez do que 
sec:unda.r. as vistas do p~1 do qu,e auxiliar o 
~ e .nterpretar aua opuuao, pOBlti.V&mente reve
lada. noa scna aetos, Il3.ll eua.s aspirações. Dahi em 
diante, S. Ex.. fez a TeZen'ha historie& de toda& a.a 
pbues, por que tem panado a. questão que se 
ô.eba.te, mas sempre de'bai-,;:o do ponto de 'Viata abs
tracto-se a emancipação io elemento aervil tem por 
si a opinião publica no noNO paiz,- e nunca aborda.iído 
a questão poeitivatne"!,te - se o paiz a.eeita a :reforma 
nos termos em que fol rropoala pelo governo, e se esta 
opiuiito tem sido m:Uúfe~tada de qualquer modo. 
(..CJWiadoa.) . 

Fonnnl&da asaim a. CJ.Ueatio, é verdade inoontestavel 
q'lle a resposta. :não pó<ie eer eeniio negatíq.,. (Apoiados.) 
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Senhores, o paiz não quer1 não p6de querer a reforma 
do elemento eervn pelo modo por que o governo a quer. 
(Apoiadoa.) 

O Sa: G~ CEaQm:IJlÁ :-Porque não póde ·querer 
a propna rwna. 

O S.. CA.l'AMDU.:- Nunca se ma.uifesto~ neste sen
tido, ao contrario manifestou-se sempre no sentido 
opposto : queria a reforma pelos meios indireetos, 
progre$i:va.mente, sem abalo, sem perturba~ da or
dem publlell., sem a ruina de sua lavoura. Para de
monstrar esta. verdade basta recordar-vos, senhores, 
que, quando em Asosto de 1866 o ministro de estran
geiros do Brazil dirigio á. junta frsnceza de aboli?.o 
uma carta celebre, em resposta a outra que fôra diri
gida ao Imperador, assignada por 15 de seus membros 
illustres, cujos nomes aio bem conhecidos no nosso 
paiz, nem a imprensa, nem a tribuna., nenhum partido, 

, n.enhuma grande 8S80Ciaçiio havia tomado a inicia
. tiva. 
~ O..Sa. G.uu CERQ!lErRA.:- E' dessa carta. que vem 

todo mal, ahi começou. 
O S1t. C.t.PANEMA : - Sr. presidente, a idéa de eman

cipação do elemen.to servil, em nosso :paiz, nasceu com 
a. sua ema.ncip~ politica : tinha de1tado raizes pro

. fun.~s na. opim~o publica desde muitos annos, pox:,
. ~lle, e tenhamos uto f6ra de tod:J. e qualquer questão, 
:não ha neste paiz um homem que reflicta a quem se 
possa lançar em rosto ser escravagista (apoiado&); ao 
contrario, todos desejão ver abolido esse elemento, que 
nos deshonra perante o estrangei: o, e impede que mar

, ehemos desassombrados na carreira do progresso.( Apoia
d08.) 

Mas, meus senhores, a questii.o era d~ meios, a ques
tão e~ da. opportu~~e. Era. precisofprepa.rar o paiz 
para tao grave tra.ns1cça.o. • ' 

Em 1864 e 1865 tres proj ectos for&o apresentados 
no senado com relação a este assumpto; destes tres 
projectos, dous o1ferecidos pelo fallecldo Sr. Visconde 
de Jequitinhonha, e um por S. Ex. o !Sr. senador Sil
veira da. Motta.; um delles foi . rejeitado, e dons nem 
forão apoiados. Poder-se-ha. crer que no senado, na
quella illustra.d& e patriotica. corporação, se a opinião 
publica então exigisse, reclamasse a reform:t desta ins
tituição, semel.halites projectos serião assim tepellidos, 
tanto mais que dous diilles não continhiio senão meios 
indirectos, e sdmente um meios directos, o do Sr. Je
quitinhonha'? Sem duvida que não. 

Quando em Janeiro de 1866 S. Ex. o illustre con
selheiro ::r. Visconde de S. Vicente dirigia a S. M. Im
perial um memorial, com que apresentou-lhe dh·ersos 
projeetos sobre a eiil8Jlcipa9úo, o que disse S. Ex. ~ « Na 
falt& de outros trabalhos, e mais competenteP. que não 
me consta que se estejão modelando, servirá. o systema 
constante dos projectos juntos de uma primeira base 
para o estudo ou in.,ençilo de melhores idéas. » 

Este memorisl tem, como disse, a da.tn de 23 de 
Janeiro de 1866, e a autoridade de um dos mais res
peitaveis caracteres, de uma das mais robustas intel
ligencias deste pa.iz; em 1866, pois, nenhum trabalho 
havia! nem ao menos ee tratava de modela-lo : a opi
nii<o publica. não se tinha revelado ainda ; ao contra
rio, a rejeiçiio $em apoio de dons projectos no sena
do c de um outro, em 1 a discussão revelão bem que 
:t opinião não estava formada, que o senado, corpora
ção patriotica., rejeitou admittir semelhante idéa, com 
m~nifesta. attenção ao estado da qttestão no espirito pu
blico. 

O Sn. GAn CERQ!lEm.L: - Apoiado. 
O Sn. CnA.~n :-Não é menos verdade que em 

lSSi, por occa.sião da discussão de tão importante as
sump.to em o conselho de estado, esta proposição ficou 
pede1tamente demo'DIItrada. 

Lerei as propria.s p:lhm:asde S. Ex. o Sr. j.>résidente 
do conselho: «Silo de recmle dGia algumas miciativas 
e pronunciamentos iruiividuae• nesse sentido, comqna.n
to todos reconhecessem eempre os males inherentes á. 
escra'ridão. 

• Se a. opportun.ida.de era chegada, as medidas indi
rectas e preparatorias, que forio ha pouco auggeridas 
no senado, devêrão merecer outra attenção e acolhi-

mento da parte do governo, d:t imprensa. c das ca
maras. » 

A questão; portanto, não estava estudai&: o paiz não 
f~1 consultado, l!ão foi ouvido, não· foi prevenido para 
tão brusca e pengosa. transição ; não se acha para ella 
preparado, e, pois, não quer, não pôde querer a propos
ta do .~overno como se acha concebida; ao contrario 
a repeli!! c~m toda a e!l~gia da sua força, com tod~ 
a consc1enC1a.. de seus d.1r~1tos. (Apoiados.) 

Tem-se fetto nesta discussão grande cabedal dos 
pareceres d~s honrados conselheiros de estado, apresen
tados nas sessões daquella illustre corporação em '2 e 9 
de .Abril de 1867. São elles consta.utemente citados e 
nem sempre com lealdade. · ' 

Entre~nto, Sr. presidente, nem um eó delles, nem o 
do propno Visconde de Jequitinhonha,ampa.ra. todas as 
idéns do projecto oft'erecido pelo governo, sendo que 
gt'!Ulde maioria delles não poderi:l. logiCIIIllente votar 
pela. sua _idéa capital, e menos lne todos S. Ex. o Sr • 
conselhe~ro Paranhos. (Apoiados. 
~ •. _Ex. o S~. Visconde de A aeté, expondo a. su~ 

op1nmo .a reepe~to dos lJrojectos offereeidos por S. Ex. 
o Sr. _Y1acondc de S. Vicente com o memorial de que 
acabe~ de fazer menção, exprime-se assim : 

« Penso , quanto ao de n. 1 , que a disposição do 
art. 1• (liberdade do nascimento) deverá ndopta.t-se 
logo que as circumslancia.s o pcrmitlirem , ; e accrescenta 
as !.reli seguintes judiciosissimas observações: " 1.a Em
quanto du~r a gu~:rra em que noa achamos empenha
dos, e depo1s de fe1ta. a pa.z l emquanto nlio se repara
rem ~or algum modo as graves perturbações que a 
necessulade de sustentar a guerra tem causado nas 
finanças), não me parece asadà a occasião de tomar 
o governo :t iniciativa de taes medidas. 2 ... Sendo as 
circumsta.ncias da Hespanha a respeito d:ia suas pos
s~sões, (>m que ainda mantém a escravidão civil, muito 
differentes das do Bra.zil, as. medidM abolicionistas não 
p_roduziráõ .alli o~ mesmos má.os resultados que no Brs.
~11 ; e. por 1sso nao descubro razão :r?ara que o governo 
1mpenal deva porfiar em tomar a dianteira ao da Res
panha na atlopçi'io dessas medidns. Neste caso parece
me melhor ter prudencis de mais do que previeão de 
menos, inspirarmo-nos antes nos princípios de politica 
do I).Ue em sentimentos de pbilautropia , preferir aos 
elog1os pela celeridade as censuras J?Cla demora. 3 A As 
medidas que acompanhão a. memor1a doSr.conselheiro 
de estado Visconde de S. vicente, ou outras quaesquer 
no mesmo sentido, não deveráõ ser iniciadas simulta
neamente, couvi.nüo começar pelas que naturalmente 
produzirJõ menos abalo na sociedade, como !ào :lS dos 
projectos ns. ~ e 5. " 

Estes dous projectos (ns. 4 e 5) trata\•ii.o da eman
cipação dos escravos da nação e das ordens religiosa.~. 

\" ê-se, portanto, oue S. Ex. o Sr. Visconde de .A.bact~ 
não póde ainda hojê aceitar a reform:L nos termos em 
que o governo a pretende , pois que •!c nenhum moào 
estão reparada~ as perturbações cau~adas ás no~sa~ 
fi.nançns pela guerr:~. ; pelo contra.rio , sua situaçüo é 
desgraçada, e o projecto do governo inicia simult:mea
mente todas ns medidas que podem produzir grande 
abalo, menos a declaração de prazo. 

Por esta mesma razão não aceitaria. S. Ex. o Sr. Yis
conde de Jequitinhonha, se vivesse, a reforma nos ter
mos em que o governo a oft'erece. S. Ex. , no parecer 
emittido nesta mesma sessão de 2 de Abril de 1SG7, as
sim se exprime: 

" Não adopta. varias das providencias que se indi~o 
no ~rojecto do Sr. Visconde de S. Vicente. A lei de 
abohçiio deve ser simyles e breve. Tnntas pro\'idencia~ 
a complicará.õ, e nao viio de accordo com o pen~
mento de manter, ao menos por emquanto, a escra,•idiio, 
quanto aos já nascidos nessa condição. A educaç:io 
dcs recem-na.scidos que alei liberta, iMO sim, éobjecto 
de ponderação, que não deve ser e~~quecido, mas não 

· regillnmentado por lei. " 
O Jl&reeer de S. Ex. o Sr. Visconde de Ita.borahy 

tem aido invocado como grande ~ento a favor 
ãa idéa principal do projecto. S. Ex. ,a admittio, mas 
co~bateu por tal modo a sua opportunidade, que eu 
não posso explicar a insta.ncia com que é elleinvocado. 
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Permitta a camara que eu o leia integralmente. Fallo 
'et tambem para o paiz: ~tes trabalhos do conselho de 
~· estado andárão sequestrados á opinião até ha pou

co•; dias; cumpre que o pa.iz os eollheça• 
Disse S. Ex. em· seu parecer: 
crA.ssim, penso que o meio que temos de abolir a. es

cra\'idão na Br:Wl é decretar a liberdade do ventre a. 
contar de um pra;;o que dê ao gourno tempo de prrwtr o 
111odo de e:&ecular esta. medida.. A. emancipa.ç~ 5e fará. 
lenta e I!Tadualmente, mas de uma =eira. efiic:u; e 
in!al!ive'l, e satisfará. as aspirações dos. que desejiio 
ver a. raça escrava recuperar os direitos que lhe deu 
o Creador, sem ser á. custa. do aniquilariiento dos seus 
senhores. Não acredito todavia que tal medida mesmo 
seja isenta de perigos. E, em verdade, nem é preciso 
terem os escravos muito atiLl.mento paro. comprehender 
que os mesmos direitos dos filhos devem ter seus pro· 
genitores, nem se póde suppôr que ..,·ejão com indiffe.
renço. esvaecerem-se-lhes as esperanças de liberdade, 
que têm a.ffaga.do em seus corações. Os assassinatos, a.s 
insurreições mais ou menos extensas, e quem sabe se 
mesmo a. guerra. servil, poderão ser o resultado da.quella 
medida. se não fôr acompanhada <h orga:liSa)àO de 
meios ma.teriaes que a.s pos~ão cohibir. ~ 

Vê-se, port:mto, que o Sr. Visconde de Itaborahy, 
com a. prudencia. e 'circumspecção que tanto o distin
guem, adopt:mdo a idéa., reconheceu que sua execução 
dependia de tempo, de medidas J;lrepn:ra~ori:ts, que sa.l
...-assem nossas fiD.a.nças e gara.ntlssem nossa scguran<;a 
publica e individual. 

Ora, sendo incontesuvel que nada se iezainda, nada 
se estudou mesmo , que nossa sitnaç:io financeira e 
hoje peior, como, com que direito argumentar com o 
'\'OtO de S. Ex. para auopção deste projecto '? (Apoia
dos.) 

Foi ta.mbem este o pensar do fallecido Sr. conse
lheiro Euzebio de Queiroz, aue le\·ou •eus receio;; pela. 
ordem publica e seguro.nÇa. individual o. ponto de 
julga.r indispensavel o engajamento de soldados e~tra.n
geiros. 

Eis-aqui como S. Ex. concluio seu voto h.tmi:loso : 
" E' por isso que niío só indico algum:~s providcn

cias1 mas concordaria em outras analogas, que pudessem 
diminuir o perigo tanto paro. os senhores como para. os 
escravos. Fallei no engajamento de soldados estr;\ngei
ros com o fim, que reputo bem ob>io, de ter uma. força 
para. contra.ba.lo.nça.r os libertos que est:mJos a:-:nando, 
pois esses estrangeiros, que nunca. serião n :naior::~ do 
exercito, eeriio um amdlio muito· effic:>.z c::1 certas 
bypotheses, que não é possivel >er realizar. " 

Yê, portanto, o paiz e a camaro., ~ue r.ão se tendo 
ainda. adaptado as medidas preparntonas c !Jrc\·c:::ivas 
que S. Ex. jul~ou indispensa.veis, se elle hoje existisse 
seria, sem <luv1da al!!nma, opposto no projec:o. 

Foi S. Ex. o Sr. i\Iarqucz <!e Olindo. sc:n <:::•:ida 
algums. ? voto mais pos}tivo co:.trn. as idéa5 a~ ::~ojccto 
que serv1o de base ás discussões C.o cansei!:.:> c c c•:ado, 
e que, em geral, são as do que se discute. 

Sobre o quesito de qu:mdo seri:1 con;-cnic':::c decre
tar-se a liberdade dos nascitm·os, (:i~se :3. Ex. : 

" Quando {ôr posswc! decreta-:a jlara tcr7cs cs acr.nos 
indistinctamcnte, e para todos ao m~smo temro. E qmmdo 
:será isto possivd 't Res;:>ondo : qu:mdo o ::::::r.cro G.e es
cravos se achar tão reduzido, em consec::enda das 
alíorrins e do curso na.tur:-.1 das mortes, (l::c fC possa. 
executar este neto, sem maior abalo !la agrici:l~urn e 
sem mnor estremecimento nos senhores. I'e1o que 
pertence· á primeira, o trabalho de brar;os e~C!'avos 
para aquella: época ha. de ser tão me~quiuho em ~eus 
resultados, que não avulta.r-.l n:t producç:o f:era.l do 
pa.iz. E, pelo que diz respeito aos segundos, :ror noncos 
que sejão os escravos que possuão, sempre se !::;.o de 
queixar! mas, neste ~' prevalcc~ o in~eres~e geral 
sobre o mteresse J?articnlar, e os poderes FUjl<emes do 
Estado aaberáõ DUtigar o rigor da medHa c~:n rczoa
veis indemnieaÇôes. » 

Foi este o modo de pensar de Pitt e Fo::, q::ando 
se tratou desse li8Snm_pto no parlamento i.ngk:. '· o:on-se 
entretnnto a. emanClpaçiio gradual, e os !'.:.c:os ..-:~rão 

confi=r. bem. depressa. suas previsões. Depois de 
gx:nndes lutas entre . senhores. e escravos, decretou-se· 
ifinnl a emancipação geral. 

Parece que entre nós ~ su.cceder o mesmo •. 
Vê-se, pois1 que a autorisadà opinião de S. Ex. é 

inteiramente contraria ás vu.tas e propositos do 
governo. · 

Descrevendo o.,; perigos que· S. EX. como todos os 
outros encontrão na. ad.opção de taes medidas, concluio 
dizendo: 

" E' a minha convicção profundo. que, qua.lquer que 
uja o systema. q~M se ~te, de emancipaçilo gradual c 
succusit·a, as insurf'eições hão de. Stlrgir a cada cGnto do 
Imperio.. A primeira. coneequencia deste estado de 
cousas será. o. necessidade àe montar um numeroso 
exercito só para conter os escmvoo: considere-se na.s 
difficuldndes de·formar este exercito, e isto depois de 
uma guex:ra que ha. tomado necessario um rigoroso 
recrutamento além do alistamento voluntario. » 

S. Ex. com a fr:mqueza, com o patriotismo que todos 
lhe reconheciüo, condemnava. positivamente as idéas 
contidas nos projectos então ofterecidos pelo Sr. Vis
co!lde de S. 'Vicente, e que hoje são, por ~sim dizer, a. 
ongem, a :fonte donde procede aqnelle que nos foi 
agui oiferecid? na. proposta. do governo pelo nobre mi
niHro da agncultura; 

Segue-se llll. ordem dos pareceres do conselho de es
tado, no. sessS:o de 2· de Abril de 1867, o muito impor
tante e Incido do nobre presidente do conselho; é com 
elle que poderei demonstrar .... 

O Sn. Cnt'z MACliADO : - Do Sr. presidente do con
selho, não, do Sr. conselheiro José Mariada SilvaPa-
:ranbos. ( Risadru.) .. 

O Sa. CAPA:O."lml. ·: ·- Perdôe-me o nobre deputado, 
mas não posso :fazer essa distincçü.o. (N011cu risadas.) 

Porém é com o mn-ecer de S. E...:. que julgo-me per
feitamente babilitàdo, instruido e autorisado para com
bater as idéa.s contidas na proposta offerecida pelo 
Sr. ministro <h agricultura. ( .4poiados.) 

O Sn. GA..·u CrnQUEmA. : - E' a mais bem ela.bor~da. 
impngnaçiio do projecto do governo. (Apoiados.) 

O Sn. CA.P.\..,"E.'IlA ; -Mas peço ao nobre presidente do 
consell:.o que me permitta re;erve a apreciação do seu 
parecer para ultimo ln~r, não por considera-lo some
nos, :1.0 contrario pal1i. destinar-lhe neste momento um. 
l11gar de honra. · 

o- Sn. Cm:;z ~!AcnADO: - Apoiado, é uma boa ~e
tralhadora tomada. ao proprio inimigo. (Rtsadas. !-.Iuito 
bem.) 

O Sn. CAl'.\:o\E'IA :-Disse eu que S. Ex. o Sr. Yie
conde de S. \"iccnte, se qnizer ser logico nesta ques~o 
cevia oppur-se com todas as 1orça.s a que o projec:.o 
do go\·erno seja cvD>ertido desde já em lei. 

Ji mani:f~stei :i casa a sua opinião no memorial que 
~companhon os seus projectos no conselho de esto.do; 
S. Ex. na sessão a que me tenho referido exprimia-se 
:::estes termos : 

" Elle conselheiro entende que se deve e~tu1a:r c 
~.ilopta.r o systema. que fôr melhor, e, tendo as id.:ns 
já assentadas, espenr que se termine a. =erra, ró: 
::~s províncias a.s guarnit;ões necessnrias, c determinar, 
i vista. das circnmstancia.s, o tempo da.. decreta'(:•:> de 
:-~1 lei. )J 

Vê-se, poi~, que, nada Ee tendo providenciado com 
relação á. for\"n publica, niio ee tendo ainda reparado 
os estragos que as nossas finan~lUI soffrêrão durante 
cmco annos de longa e di~pendiosissima. guerra, não 
póde ainda ur à1·1erminado (note a camara, 1cr deter
minado) o tempo da. drerelaçilo· dniG. lei •. 

O Sn. Cnt:z ~fAcnAI>O :-Nem me!mo o telllpO póde 
eer determinado. 

O Sa. CA::>.\SE)IA:- Todos sabem· que S. Ex. o Sr. 
conselheiro. Nabueo é incontcsta\'elmente neste as
~<mnpto um dos mais adiantados; todos sabem que 
S .. Ex. é e=cipo.dor, e emancipa.dor daquellt-ll que 
affrontii.o certos perigo& que chrunüo males menores. 
Pois õem, senh,res, aos proprios termos do parecer de. 

-·· 
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S. Ex. não .se p6de deixar de ver uma opinião em con
trario á proposta. que se discute, a menos que não 
nos .seja lieito a.ttribuir a. tii.o illuatre eara.eter, a Bra
zileiro tiio distincto, uma. falta. nota.vel de _patriotismo 
e dediea~o aos interesses de seu pa.iz. S. Ex., depois 
de esbo~ eom mão firme a histeria. de~ta questão, 
diz: 

• Direi que a abolição nio deve ser simulta.nea e 
immediata, mas gradual. A ~tbolição immediat:l e si
multsnea precipitaria o Brazil em 1llll abysmo profundo 
e infinito. » 

Attenda a ea.m:~.ra :-A abolição immediata. e simnl
t.anea precipilttria o Bra::il em vm aby#mo profundo e 
in~nito. 

Um pouco adiante diz S. Ex.: 
« A lei não satisfaz a.s esperanças dos escravos; dahi 

a po~ibili~de da.s resistencias por commettimentos on 
pela lllerc1a. 

• A verdade é que, i vista da. historia, a abolição 
gradual, que aliás tem sido o primeiro pensamento de 
ql13.8i todos os legisladores, nüo tem sido exequivel. 

« Em qnasi toda a parte as medidas gra.duaes e indi
recta.s têm tido ~r consequencia. aboli~ semultanea. 
e immediata. Assun nas colonias i~:~glezas e nas Antilhas 
:frauceza e dinamarqueza. 

«Os diversos meios, diz Tllrguenolf (obra sobre os 
servos da Rustiia), os diversos meios ailoptados pelos 
governos para emauciEação !Zradual em nenhuma parte 
têm sido efficazes : a hbe;da.de dos recem-uascidos, dos 
íilhos antes dos pais, a mudança. do estado dos escravos 
em apxendiz, estes meios não têm sido senão a adver
tencia ou preludio da emancipação completa. » 

uConclusão:-a .reforma nos termos por que a propõe 
o governo precipitará o Bra::il em um aoy.rmo profundo e 
i"!finito. Sim : se ell& conssgre. medidas graduaes e in
d~rectas (e as consagrtL em grande numero) e se em 
quasi toda a parte ellas têm tido por consequencia a 
aôolição simultanea e immediata., que é um abysmo 
profundo e infinito em que o Brazil se precipitaria, a 
minha conclusão é logica. 

O S11.. GAl!IA CE!I.QUEIRA:-0 governo fecha os olhos 
ás consequt.ncias. 

O SR. CAPANEn:-E' meu ll.ever, portanto, esperar 
que a. voz elequente de S. Ex. o Sr. conselheiro Na
l:iuco se fará. ouvir no senado contra esta propostn, se 
tivermos a desgraça de vê-la. passar aqui; tanto mais 
quanto, considerando S. Ex. no seu 8.lludido parecer 
como medida preparatoria essencial o registro da po
pulação escrava (e o é ~em duvida. alguma), é certo que 
a ella se niio procedeu ninda, e nem a.o menos ~e pos
suem dados estatísticos de mediocre confi.an~a. Citarei 
as proprias palavras de S. Ex. na conferencta de 9 de 
Abril de 18B7 : 

" O registro 9~ ute projecto utabellce i a base ~ssen
cial de todas :u. provideacias, assim da liberdade do 
ventre, eomo das alforrias :l,D.DUlles. » 

Todos nós conhecemos o voto franco e terminante 
de S. Ex. o Sr. Ba.rãó de )!uritiba. S. li:x:. condemnou 
sempre as idéas do projecto que se diseute. 

S. Ex. o Sr. Barão do Bom-Rotiro, em seu parecer 
brilhantemente desenvolvido, mostra que1 sem prep:Lt'O 
da. optniiõo, sem preparo dos recursos tndispen83.veis 
para uma reforma de tanta importancia e tantos effei
tos. era impossível ador-ta-la. 

Receio cansar ~ attenção da camara com a leitur:~. 
de alguns trechos de seu profundo pttrecer .... 

ALG'C:<S Sl\5. DEP'CTADos:- Leia, leia. 

O SI\.CAPA..'CEIL\:-Penso,port:ulto (diz S.Ex.depois de 
declarar-se em tudo conforme com oa votos de SS. EEx. 
<)S St;>· AbiiA!tê. e Paranhos), ~nao, portanto, que só 
depo1s de term1nnda completamente a guerra com q,ue 
nos achamos a. bra;,:os, e distribuidaa pelas provinc1:1s 
.a força. milita.: que fôr necesa:~.ria., e de tornarem-se 
menos embaraçoias aa c:ircumatancias fi.naneeiras do 
paiz, é que devem ser propostas áa eamaras legislativas 
por pa.rte do governo a11 medidas que parecerem mais 
adequadn<J á emancipação gra.dua1 da eseravatura. 
PoBso eu es:ar em erro, mu nutro sérias apprshensõea 
de que a cnse por que eetâ. passando a nossa lavoura 

TOliO lJ 

ha. de se ag.,"l'&var sobremaneira pelo simples facto de 
apresentar-se o governo iniciando qualquer projecto 
tendente áquelle fim, e que o thesouro nacional, que"já. 
luta com embaraçoa de ol"lem elevada, ver-se-ha. em 
graves apuros para. tirar-se das novas düliculdades que 
hão de apparecer, e que s6 poderá attenuar á custa de 
enormes sacrificios da gera.ção presente e de teniveia 
avanços sobre • futuro. 

" Estou inteiramente persuadido que uma reforma da 
natureza desta, que póde abalar a sociedade em seus 
fundamentos, ~ndo em risco uma ~rande somma de 
interesses legítimos, a se~urança individual e até a or
dem J?Ublica., exit;e impenosamente que o paiz se ache 
em Clrcumstaucias normaes e reine muita calma nos 
animos. De outra sorte não prodru:irá. ella os frnctos 
desejados, que já.maia poderão ser colhidos •em que se 
prepa.re a opinião publica ne trate de guia-la prudente
mente. 

o: E' preciso sobretudo que o governo conte de antemão 
que de um momento para. o outro poderá. yrecisar de 
fOrça militar sufficiente para prote~er a soctedade e de 
dinheiro para ir em auxiho dos estabelecimentos ruraes, 
eujos proprietarios, se não forem acudidos a tempo, 
podem ficar reduzidos á miseria cem enormissimo de
trimento da. renda publica. 

« A opportunida.de é, pois, e ha de ser sempre a. "Pri
meira. questão a. attender-se, e ella, em IllÍI1h& humilde 
opinião, depende essencialmente daquelle.~ doU!! gran
des elementos- força. e recursos financeiros-, com os 
quaes não poderemos contar senão depois de terminada. 
completamente a guerra e de melhorado o estado do 
theeouro. » 

S. Ex. suster.tou tambem o princifio do pa.rtu:r ven
trem aequitur, e que era. indeclinave a necessidade de 
indemnisar aos seilhorea do valer dos filhos das escra.
vas1 e ainda. por este motivo, se estivesse presente, 
combateria o projecto. 

Agora eu peço toda a attençlio da. cnmara. para as opi
niões respeitaveia do nobre prebidente do eonselllo, 
cujos talentos e proficiencia são notaveis e reconhecidos 
por todo o paiz. (Apoiado..) 

S. Ex., depois de esbo?I" com toda. a fidelidade e 
cxactidio hiatorica as penpecias por que tem passado 
em todoa os paizes esta. re!orma, di:~;: 

" Em todos esses pai.:u houve uma pre1são mural ou 
material que os obrigou a dar aquelle passo, e só o 
derã.o depois de muita.s hesitações e tentativas. Entre 
nó.t ha. hoje alguma. ca.wa. de$aa. naturc::a. que nos impilla 
a. precipitar uma delibera,ção em ma.teria tl!O grave ! 

. c Onde e!tá a. pres!ão 'r No exemplo das nações eu
ropéas Y A historia. da escra.vidão em sllll5 colonias e a. 
importancia social relativamente pequena que esta. ti
nha para ella.s nos libertao dusa coacção. n 

O SR. Cauz MACJLU)O: - Estes periedos devem !er 
grifados. 

O Sa. CAPANEn:- Peço :í. camara que me permitta 
neste momento um parenthesia. 

Os argumentos mais frisantes, mais positivos de que 
se servio S. Ex. no discurso 9.ue proferio na. ultima. 
sessão deste parlamento, conEÍtitem na ameaça. e no 
terror. 

Um delles foi que não poderiamos mais tarde resol
Ter esta questão, senhores della, mas debaixo da pressão 
de uma complicação internacional. 

E' S. Ex. entretanto quem nos diz no seu parecer, 
e respondendo a ai mesmo, " que o proprio governo 
inglez não podia contar tSo cedo com a solução desta. 
questão.» 

Mas S. Ex. não costuma emittir opiniões que lhe 
tranquem as portas aquaesqucr outras, que mais tarde 
lhe pa~ melhores. 

Sempre deixa. utna. fresta. por onde esgu~ira.t-ae. 
Depois de dizer, como vimos, que nã.o havia pres&iio 

a.lguma, absolutamente, disae S. Ex. um pouco adiante: 
o: A carta escriptn ~a commiaaio franceza de eman

cipa~, e dirigida a. V. M. I~perial, corre impre!lsa. ; 
eu a. li no Journal del Economulta de Outubre ultuno. 
A resposta dada. pelo miniaterio doa negocloa estran
geiros elo B111Zil ta.snbem circula do mesmo modo. 

22 
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. .Est& reapoet.a -diz que já. não se trata. aeriio da-oppor
ltunidade mliis- ~·menos proxima. Eata.epinião, ·tão an

. •t'orisada e -~ ··aolelnuemente p~, não podia 
.-dea.z. dê euooutl'ar éco.no-lmperio,-e &Obretudo .de'llia 
·inlluir-xnaito-no·animo daquelles quUii!Mo-ido adian
,ze do.gooemo nesta materia. 

• «.A prtssão,,poi31 e,Íá c:-dai ~é preciso ~ão.cr~ o~ 
braços nem resiStir a uma. idéa. que ·tem por si a au
torid;ie do .governo e os m:ús santos impiileos do co
ra.ção htunano. » 

Temos; portuto, pressão, e não temos ! 
:r.r:as sincia. não é esta o. ultima palavra de S. Ex. 
S. Ex., vendo· a direcçã.o que a discWI8ão tomava, e 

pedindo licença para a.ecreacent&r alguma& obserV&
ções•«obre existir ou-não essa presa5:o1 disee: 

« Falla-se em pressão interna. e pressão externa., e en
tende-se que-por lSSO já. não temos~ necessa.ria.liberda
de neste importante negocio, inteira.mente ®medico. Elle 
conselheiro, í. vista de a.Igt~ns pll.reeeres que tem ouvido, 
é obrigcdo e1 r"mclar-,e, dizendo que-já.lbe parece que a 
presaão não veio do governo, m:l.!! ·que o governo é 
tambem victima de uma pressão. Onde está, porém, 
a causa disto'l mais u:na vez pergunta. Sua convicção 
é que essa pressão s6 existe no receio della., porque as 
outras na')lões snbem pela sua pl:'opria ex.periencia. o 
que é o problema da. abolição da escnvatura, e ne
nhuma deixará de louvar a prudencia com que a este 
_respeito procederem o governo e as camaras do 
Brazil. » 

O Sa. Ca'OZ NAc!lADo:-Escreva em letras maiusculns, 
para. que o·p:W leia. bem. 

O''Sn.. CAP.uu:m.. :-Essa. pressão de que·s. Ex. falla 
é=. meso:.a que hoje actúa. sobre vós. (.Apoiados.) 

Desculpe a camara a. neceseida:le que tenho :únda 
de ler alguns trecho5 deste _ respeitavel parecer. 

O Sa.. G.ua CzmQt7EJ&A:-Isso é indispensavel. 
O Sa. ANDBUIE FzGUEJIU.:-V. Ex. tem outros tre

c:hos muito dignos de leitura.. 
O Sa. Catll; MACIIADO :-E dizer-se que são estes os 

estudos que servirão de base para a proposta! 
O Sa. CAPA.~E!IlA :-Voltando :í. questõ.o da oppor-

1-'..nida.de, ~iz ainda S. E:-..: 
" O estado a.ctu:ll da. sociedade brazileira, ou a. en

ca:-emos pelo lado político e moral, ou a. consideremos 
sob o ponto de vista dos interesses economieos, não in
cita a um pa.sso precipitado no terreno dessa. questão 
social ; pelo contrario, faz recuar com terror ante ella. 
Empenhada. como está. a ·lavoura, o commercio em 
qu!ISi completa atonia, tod:t a população soffrendo mais 
o~:. menos gra'leme-nte pela guerra externa. que susten
umos ha mais de dous a.nnos, o Estado sob o peso de 
~de divid3, divida. proveniente desta mesma causa 
i!nproducth·:~. ; nestes momentos, mesmo os espíritos 
:::.ais affontos não agitarião s~mclhante reforma, se o 
governo imperial (V. M. Imperial permittir-me-ha esta 
franqueza) não fo••e o prim•iro em julgar que era. che
~ ou estava mui proxima. a. opportuuidade de tão 
·;=ofunda mudança no modo de ser de nossos cstabele
ê~::~entos agr:icolas. 

" Pelo que tenho exposto, vê-~e que, em minha. hu
:nilde opinião, a abolição pela liberdade dos nasci
me:ltos, comqunnto seja o meio mais pacifico, ou me
::.os perigoso, d'entre os directos, todavia. não está 
i:.enta de contingencias graves. A medida, por mais 
felizes que sejamos na sua apresentação e durante o 
~ebate das camaras, e por melbor que seja a sua exe
,.,~ pelas aatorid.ades lo~, ha de causar 3J.guma 
:.gitaçilo entre os escravos, e cou<equentemente ha de 
trazer rugum abalo e prejuizo aos nossos estabeleci
mentos agrícolas. O creàito se ba de escassear m:üs 
para. a; industria agrícola, ao mesmo tempo que a pro
ducçio desta talvez diminua. Sendo já. afiiictin. a si
tllAÇio do commercio e da lavoura, a medida agora 
iria ~tar a v.fllicçã.o ao afilicto. Os perigos de 
ordem publica e segqn.nça. inditidual, que acompa
:ldâo, . maJS ou menos de perto, ás medicfus dessa natu
'Nm, exigi!U.o tambem um emprego de Wrças, que, 
d.~te a guerrA e logo depoi.a della, é impossi vel. 

I 
i 

I 
! 
I 
I 

I 

I 
l 

" Julgo, portanto, qua o governo im~cial deve pre
parar o ~u projecto, para leva-lo· a. efi'eito' logo que a 

.-aituação monl·e.iizWiceira. do -~ não. apresente tão 
cia.tavoraftl aspect9 • . E' impos&vel aNignar para.iuo 
um limite mathematieo. » 

Ainda na discMsão do _Projecto ofrereéido pela.- eom
missão·nomead& para. redigi-lo oonforme as idéaa 3.pJ:e
seuta.das naa .d..~ aessões,cujoa tra.b&lhos li.,eszasmes-
mas opiniõea 8ão sustentadas. · 

Teve ella lugar a. 16 de Abril de 1868. 
Nem um &6 dos illuatres eonselheiros desistia de suas 

opiniões, á excepção do Sr. "V"'iScoilde do Rio-Branco. 
Ahi S. Ex. cedeu completamente de 'tudo quanto havia. 
sustentado nas conferencias anteriorest aceitando o pro
jecto como fõra. redigido. 

O Sn . .Aml1l.Lt>E FJGt!Eru: - Cedeu !pressão. 
O Sn. PIUISJDE:<.'TE DO CossELBO : - Protesto contra o 

commentario. 
O Sa. C.u>A:<eEllA:- Se não ha ·esta pressão da opi

nião, ae a na')lào nio se pronunciou, não exi~, não 
impõz a reforma como o governo a quer e· ex1ge, qual 
a razão por que procede do modo pôr que tem pro
eedido? 

Sr. presidente, e~sa press.'io existe, força. é confe~ 
sa-Io. lApoia.dos.) Essa pressão existe, niio vinda da. opt
niii.o, não vinda do povo, não vinda do paiz. ESsa 
pressão existe, mas vinda do aliO. (Apoiados.) 

Sr. presidente, eu não preciso · dar testemunho da 
minbll dedicação aos -prine1pios constitucionaes consa
grados na. nossa constitniç5o politica. (:Apoiador.) Na. 
minha obscuridade tenho sempre dado as mais cons
tantes provas da. minhA dedicação a esses principias. 

Sou mona.rchista, niio por necessidade, m:u; por con
vicção. Essa fórma de governo é preferível a todas 
q-:tanta.s o e~pirito humano tem inventado. Nem mes
mo no ardor d:!. mocidMe, em que mais brilhantes se 
nos a.figurão :u idéas grandes. e demo:rat!~' nem 
mesmo nesse teml!o en sustenteL ou nutri opi.IIlii.O con
traria. (Apoiados.) 

O Sa. Can !.úcB:Aoo:-Sempre foi o amigo presente 
da. monarchía. (:1poíaào•.) 

O Sn. CAPA:fE!ILl:-Sou, portanto, insuspeito nestas 
apreciações. Mas forç:1.; confessar: a. verdade é esta. 

Como a. cam:1.r.1 v-,:, n11da. havia. na opi!lião que de
terminasse a Tl!soluça<> tomada pelo governo. 

Foi em 1866 que o Sr. ministro dos negocios estran
geiros do gabinete de 3 de Agosto tomou em nome de 
Sua Magesta.de o compromisso de levar a. effeito esta 
reforma.; deu-a. po•· aceita pelo pa.iz, dependendo a sua 
realização unica.mcnte da opportnnidade. 

Desde então p:~ra cl, Sr. presidente, as collS3.11 se 
modificarão, desde então para c:í. não houve mais li
berdade ple:ca. de pensar c de obrar, porque, senhores, 
nós outros simples morues podemos pensar de ummodl) 
e obra.r de conformiilil.de com elle, sujeitando-nos com
tudo ás ci!'cumstancias, is nec;,ssidades do tempo e d:J. 
occa.sião; ma.s quem paira nas altas regiões, e vê as 
cousas de alturas inaccessi\'ei.a, não póde voltar atrás, 
ba de ma.rcbn~ para diante, 1;1~cisa. de 1?-ma grau_de 
idéa. em que ahmente o seu esp1nto supenor, preClS:l 
de uma grande id.;n, cuj,. reahzação lhe dê renome nu. 
historia., o le,·c :10 Pantheon. 

Não é que o chefe da naçio não ame estremecida
mente nossa patria commum : e:s:ubernntes provas tem 
elle dado de sua dedicação : a. sua. posiç:W, a eua. illus
traçiio e excellente coraçii.o o exigem ; mas o erro não 
é pà.rtilha dA buma::üd:Lde ~ 

'Estou bem certo, senhores, que,~ ? chefe do podet 
executivo se achasse ~ntre nós, assiStisse· ao desgosto, 
ao terror que la:vra pelo bte~or_do nosso paiz, e pr~
cipa~mente por essa.& l<><:alidaaes .~mde a pop~?O 
servil é em numero snpenor de mmtas centenas :a. po
pula')lii.o line, estou bem certo que elle recuaria. ( Apoia
doa.) E' o que cumpre lembrar a S. E:s:. o Sr. presidente 
do conselho e a se~ collegas. 

O Sa. Carz ::1!.\clLUlo : -Eu direi : não recuaria, 
faria o miuisterio reCU!lr, norque é um ministerio res- -
ponsavel. (Ap~íados.) • 

O Sa. C.\.n.'\'t:'f.\ : - H:t trezent-os annos que esta. 
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instituição. ~~ ne~ J?S.ÍZ: ~.a quasi meio seeulo qne 
:noll!i& emanmpaçao polit1e:a. :fot1Uil fact;o. N3s:a temos 
mantido pela força da neee,;sidade, temos· vivião e mar
cb&do no caminho do progresso, lento, é veM:ade, mllll 
:sem j á.mais parar. 

Um mez, dous mezea~adia.mentl) . de.uma·9.u.eatio 
desta. ordem, nlí.o podia. de. modo algum prejudtea.r a 
sua solu~· do modo mais eonvenienbe, mais confor- · 
:me ao3 1nteresses do p:üz, (Apoiado$.) 

o· nobre; presidente do.coll.llelho: e-sel11!' c:ollega.s têm 
"l>tocura.dd· conter-a. onda que: rompe, vni progte&aiva.
inente subindo, e. ha. de as.oberb~-los. 

O Sn. Cnuz MA.<:BADO :·-E· põde afoga-los. 
O Sn. CAJ.>L'\l!:,u::- De toclos os pontos mais impor

tantes desta. .provincia., e de alguns muito importantes 
da. proviucia de ,S. Paulo, e de algnns dA provineia de 
l\!inas,. tê~ vindo a esta. camara:e ·ao senado .re.P.r~aonta.
ções energ1cas, protestos. solemnes contra a. 1dea. con
tida no project.o que se discute. 

(Ha "ario.sr aparte&.) 
Sr. presidente, esta capital foi hontem testen:mnha. 

de um facto estrondoso, tanto maia estrondoso quanto 
~c é virgem nos au=es da nossa historia~ (Apoia-
41os.) 

o· Sn. Cnuz MA.cn.~DO : -Facto magestoso. 

O Sn. CAPANE:~U-: -Duas das classes ma.is impor
~tes do paiz, o commercio desta. gra.nde praça e a la
-voura. de toda.õ as povoações circumvizinhas, se con
gregárii:o para representar aos poderes do Estado contra 
<J projecto que ora se discute. 

-Em qun.esqner outra.õ cirenmsta.ncias que o govemo 
pudesee obrar e deliber31l livremente, deviamos ouyir 
:hoje a leitura. de um rectuerimento por parte da. Ill&lO
::-ia. desta casa, solicitando o adiamento desta. discussão 
por alguns. dias. (Apoiados.) 

(Ba. .:arios apart~s; o Sr. presidcn!e do conselho ri-~e.) 
O nobre presidente do conselho ri-se ! 
A. praça do Rio de Jgneiro tem dado provas de phi-

1antropi~, desinteresse e h1;1m:midade, de t:ll ord':Dl 
que o nso de S. Ex. niio e co:úorme com o respe1to 
1ue ella merece. 

Ainda. ha. pouco S. El':., cumprindo um dever que 
a ellc pertencia, maia do que a ninguem neste paiz, 
de . ir em auxilio a nossos viz:inhos, que lu13viio braço 
a. :br;:~ço com a ellfermidade e a morte, para. quem 
appellou S. Ex. 'l 

O Sn. Can !IIAcH.~Do E Ot;'l"ROõ Sas. DEPt::TADos :-E 
não appellou em vão. 

O Sn. CAPA:U:Y.\ :-Pa.ra. a. praç:1. do r.io de Janeiro, 
que correspondeu :i. confian).S. de 5. Ex., subscrevendo 
no mesmo instante de s= reu11ião 50:000$ para. 
acudir :l.s victimas do terrível ihgello. 

::;. Ex. fez figura brilha::tte . .!... quem de,·e S. Ex. es-
te triumpho~ · 

Aquem sede..-em, Sr.pre~idente, osim:!:cnso's recursos 
::om. que se sustent:i.riio :l.S nossz.;; despezas na. guerra. 
::om o Pa.raguay ~ A qu~m >e deve esse monumento 
onde estão asylados hoje os im·:Ilidos que de lá \'ieriío 'l 
:Princi?:ili:nente ao ..::ommercio <lestn proça. 

.A lavoura e o commercio pro::::.mciiio-se do modo 
:mais positivo, representando ::-.os poderes do Estado 
contra. a. violencia e o esbulho, de que s:i.o ameaçados, 
e o nobre presidente C.o co:J.selho julga que não será 
!empo de .adiar a. solução C.esta que;;tii-J por 20 ou 30 
.dias. Adiando S. Ex. esta. Questâ::l1 dari:1. lugar a que 
:odos OS .la,Tadores do paiz Viessem J?er.lDte O SeU go
··ern01 para.nte seus legts!s.dores, rn:uufe=r sUAS· idéas, 
e conseguintemente qual'iuer procedimento que em 
consequencia tl\·e;se o. governo teria a. autoridade de 
!oda a nação. E S. Ex. o !1::-.-.-ia. promettido em um de 
seus discursos no senado. 

Mas .não é assim que se tem procedido ; ao c:ontrruio 
S~ Ex. diz qne o norte estoi. tr:l.nquillo e que os lavra
olores se hão de resignar. Sio estas as palavras de 
:5. Ex. 

Não duvido que haja. tr:l.llquillida.õ.e no norte, mas 
n:io póde·deixar de ser bem previdente aquelle que re
~i:u- por esae EOcego, por e$& tranquillidade. (Apoia®1.) 

. L~ ha diAs uma. c:orreapondencia . da _ ~rovincia. . da. 
Ba.lua., onde os eacrsvoa:são em· .gt:Unde n'llmerO' (ilio·aef 
9.nem é esse correspondente, mu, ~r_sjctizatt-P,elãS· suas 
iâéaa e pelo modo com que as em1tte; 'fozva ·é con
fessar que é .homem· da·ariterio• e de; bom. ·118118G);.diz 
elle que a província recebeu com calma. a :notiei;a·cb. 
reforma. q!l'll se: diSCI:Ite; ma, ae aa.. cOIUDltarem· os 
l~vradores, não ha um só que aceite a idéa da... ema.n
~Ipaçã~ pelo . ventre : preferiiio uma ema.u.ciP.a.çio 
llllmediata e s1mult&nea. Isto ao menos traria wna. só
crise, entretanto 9.ue a outra tr.az nma. crise prol<m
ga.da, que se• etern1sa.r.á.. 

(H a 11arioa apa.rta.) o 

~!:as, senhores, devo dizer que. o . g~~vemo procede 
a.ss1m porque está. na obriga.ção de assim proceder. Não 
direi que lia. um compromisso solemne de S. Ex. o Sr.. 
Visconde do Rio-Branco . para que este .projeeto seja 
convertido em lei. Creio que não é isso possível, mas 
em tc-io o caso os preced•mb'.a a.utorii!ão esse juizo. 

Ess:1. pressão, de que ha pouco· fa.llei, não vem 
da. nação .. 

O Sa.. PRESIDBNTE .DO CoMSELBO: - A. pressão vem 
dca senhores. 

O Sn. Cauz MACHADo·: -·Pressão! E' a restaura~i'io 
da verdade· do systema r~preeentativo. 

O Sn. PaESII)ENTE no Co!iSBLBo: -Consultem Euas 
conscinecins. 

o Sn. CA.J.>ANE:!IA:- ... mas de cima .•• (Apoiados da. 
opposiçilo.) E quereis uma. . prova ilrefra.ga.vel ~ De
pois de reunidos os conselheiros de estado em 1867 em 
sessões $eguida..t para tnta.r do elemento servil, e nomea
da uma. commissão, em que nii.o entrou membro algum 
dissidente, forão os pareceres offerecidos na·seasão de 16 
de Abril de 1868. ~oube· entáo a Jla.lavxa ... em primeiro 
lugnr a S. Ex. o Sr. 1t!arquez de Olinda.. .. 

O Sn. Cnrz MACD:Ano: - Ahi· está a prova manifes
ta da pressão. 

O SR. CAJ.>ANEllA: Esse respeitnvel ancião começoa 
desenrolando o painel medonho das desgraças que ne
cessariamente devem resultar desta. imprudente re
formn, e foi violentamente. interrompido para. não co::J.
tinuar. 

Lerei á eamara. o que ficou escripto na acta. des~il. 
sessiio do conselho de estado com reluçiio a este inci
dente: 

a Aqui S. :\I. Imperial interrompeu o discurso tio 
illustrado conselheiro de estado, ponderando que já. er::. 
outra. occasiií.o se fizeriío considerações geraes sobre a. 
ms.teria ; agora trata.-se sómente do primeiro a.rti!;·~ 
do p;-ojecto, ao qual se deve restringir & discussão.~" 

Esta. icterrup1·iio deu lugar a que se murmu.-aSEe 
qne nii.o havia liberdade de tliscussão ... 

O Sn. PaESIDE:oiTE DO Co:..sELuo :-Niio apoi:tclo; :r. ;;o 
sabia o que esta.va em di.sCUôSlto. 

O SR. C.\l'ANE~u. :-Perdôe-me: V. Ex. alludio ;1. e%3. 
i'alta de lberdade; permitta. que lei:~. suasproprias <"<! -
la.vr:~s. • 

VoZEs DA OrPosrçlo :-Leia.! Leia! 

O Sn. Cauz MAcuno :-Arranque mais eesa :::-:e::-a
lhac!.or:l. ao iaimigo. (Risadas.) 

O Sa. PaESIDE:'iTE :-.A.ttenção! 
O Sn. A~~o'DRADE FIGUEIRA:-Y. Ex:. sabia o s_.:e es

tava em discussão. 
O Sn. CA.J.>ANE~-': - Eis-aqui o que disse S. ::::J>:. ·~ 

Sr. presidente do conselho na sessão de 16 de Abril de 
18G3 no <:nnselho J.e estado, depois do incidente C.e 
que fiz mençiü.l : 

" .Agradece, pois, a plena liberdade que &.sabedoria da. 
corôa nos eoncedêra sobre· a. enunciação de no11o veto 
neste ponto como em. to®r o.r outl'Os. O contrario (pede venia 
para di~- lo, . ci1:o que outn.o opiniiW.a>dcern)., o conlrar-M 
füra até unu:z tyrannia, que jámais se pódé receW:- da 
magnanimidade e alta. illustra.ção de S. :M. Imperial. » 

O Sn. G.uu CEnQUEillA :-Era. wn mod.e delicado 
e respeitoso de pedir a liberdade ds, disc;J.Ssio. 

O Sa. !'li.ESlD~TE :110 Co!WiLBO :-Faça justiça á 
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corôa, que aempre deu plena liberdade no debate ; os 
senhore~J é que querem interpretar de outro modo as 
minhas palavras. 

O Sa. CAP.L"''EJU.: -Nós nos guiamos meamo por suas 
pala.vru-. 

O Sa. PllEsmiD~TE DO ColiiELB&:- As palavras são 
bem. claras. . 

O Sa. CuANEJU.: -E a sua clareza. demonstra não 
sõ ~ue se disse então no conselho de estado 9ue não 
bana plena liberdade de discuuão, como que V. Ex. 
não concorcava. nisso; ao contrario, considerava como 
uma tynmni.a, de que era incapu Sua Magestnde. 

O Sa.. PazsmE!IT2 Do ColiSELHO : - Está. bem 
cla:ro. 

O Sa. Cavz MAcHADO : - E' um pensamento dentro 
de redoma de vidro, que todos el!Xerg~o. . 

O Sa. PnEsmE!ITE DO Col'(&ELHO: - Quando assim 
fosse, era. a prova. ca libercade da diB<:ussií.o. 

( Ha. outros apartu.) 
O SI\ CAP~-zllA.:- Sr. presidente, depois dos acon

tecimentos que ti verão hsgB.r em 1868, a que acabo de 
alludir, as cireumstancia.~ de D03SO paiz mudárão pro
fundamente; mas ;oio se mudou a 1dêa, nio se modi
ficou a intenção. 

O gabillete de 3 de Agosto cahio sob o peso ·de seus 
erros inaugurou-se a sitna.ção que ainda hoje se diz 
q_ue dirige os destinos do pait; a. política desse gabi
:o.ete com relação á magna quest.:to que se discute não 
:p6de hoje aer posta em duVIda, é conhecida de todos. 
(Apoiados da epposiçiio.) 

Era sua. intençii.o, se bem interpreto o seu pensa
mento, levar a Cllbo tão importante reforma. pelos 
meios indirectos, com prudencia, com reflexão, com 
tempo, attendendo a todos oa direitos e interesses. 
(Apoiado& da opposiçi!.o ) · 

Estava em. suas ""iEtas preparar o terreno pela educa
ção moral e civil deste pÕvo, elevando o nivel da. mo
ralilhd.e publica e da. instrucção, que o fariiio desde 
logo com.prehender quão pequena é a diffrença. que vai 
do senhor ao escravo, que de,·e ser um amigo, um 
companheiro de tr:1.ballio1 e a· este que é aquelle o seu 
p:-otector nato, seu guia. e amparo. 

Cuid:tva em fazer convergir para o nosso solo o m:~ior 
nümero possivel de immigrautes espontaneos (unicos que 
::lOS podem convir), q_ue, mistura.ndo-secoma.população 
existente, preparasse a transição do traba.llio escravo 
para o traliallio livre ( apoiado1 da. oppoaiçao), principal 
problemB., aquelle em que devem pôr toda a attenção 
os que governão este paiz, porque não arranca um:~. 
:...-vo:e sem su~stitui-Ja quem quer os fruebs do anno 
se;:umte. (Apo1ados da oppo3ição.) 

Era para._ esse fim que o g:Loinete de 16 de Julho de 
que S. Ex. o Sr. presidente do conselho :fazia p~e 
!JlUÍto distincta., empregou todos os esforços para. 
melh~rar a. ~ossa. instrucção primaria e a. nossa ins
tuC<::>-o !:ehg10sa, par::- preparar este paiz para um:1 
C<:llo:nsaçao como preciSamos, por meio de reformas 
õ.e Eua ;e.i s?b,re a. locação de serviço<, de algumas 
de ~uas .e1s CIVIS e sobre o processo, e principalmente 
:tbn:~do seus sertüe~, {is marnoens de seus rios por 
meio de estradas ordinarias,"' de vias ferreas ~ave
g:Lçfio d~ seus rios, etc., etc., solicitando os r~cu'I"Sos 
necessanos p&ra levar a effeito esses melhoramentos 
(Apoiados da. opposiçl!.o.) • 

O Sa. A~DIUDE FI&t"EIRA:-Procur:mdo estudar a 
questão por meio da estatiEtica. 

o s~. CAPA.,õ:llA:-Entret:lnto, Sr. presidente, o que 
tem feltO dura.nte os meze& da presente sesalio do corpo 
legislativo o gabinete de 7 de ~larço'f 

. ~: ~cepção da di~cussão importante da refornu ju
dicana, de nada m&Js se tem. tratado •••• 

O Sa. A~oauz FIGl\EIRA:-E e&&& mesmo fôra dis
cutida e votada nesta. casa. . 

O Sa. CAP.uzn:- .••• se não do m.utila.mento de 
um dos mais importantes actoa desta casa no anno pro
ximo passado, isto é, a. autorisação de um emprestimo 
de 35,000:0008 ~ concluir a 3& e 4& secçüea da es
trada de feno D. Pedro II e prolonga-la at.é ao Rio 

da.a 'Velhas, e outru providencias a. respeito das estradas 
de ferro u Bahia, de Pernambuco e de S. Paulo. 

O Sa. PusmE~TB 110 Co~SELHO:-Chama a isso mu
tilamento'f 

O Sa. CAPA!WU.:- Sem duvida. 

O Sa. GoUL\ CnQ'IlEIIlA: -Talvez ainda fosse wn:L 
necessidade da grande qaestio. . 

O Sa. C.u>~:-Era pontO. assentado, era questão 
resolvida pelo governo de q-ce V. Ex. fazia parte que 
o prolongnmento da estrada de ferro D. Pedro li devia 
demandai- a. grande bacia do S. Franciaeo. 

O Sa. Cavz MACRA_!IO:-Recuou-se ahi, .para não se 
recuar na outra. questã.o. · . 

O Sa. C.u>AN~:-Decla.rou-se nesta casa e no aenado 
que os ~tudos estavã.o feitos e completos, e que o ponto 
que deVJ& demandar esse prolongamento seria nas 
margens do Rio das Velh83. 

Entretanto o que ouvimos a S. Ex. o Sr. ministro da 
agricultura no senado, por occasião d:!. discusaão d.\
quella prop<>sta ~ 
Ou~imos S. Ex decl!lr&r que nã.o haviã.> estudos até 

á ba.Cl:J; desse grande no, que apenas se conhecia. o des
envolvimento até á. depressiio âa Lngôa-Doura.d.a que 
é a vertente do Rio-Grãnde. ' 

O Sa. PaEnDElln: DO CoNSELHO d$ Ulll apsrte. 
o s!'-. ç_avz MACIL\DO:-E' um incidente para provat 

a mutilaçao. 
O Sa. CAPAl"EMA :- E' pa.ra. demonstrar que o gabi

nete de 16 de Julh~ preparava com todo o criterio o 
terreno em que deVlu ser lançada a. semente de nos&:l. 
regeneração. 

Sr. presidente, aquelles de meus amigos que vivem 
comigo em maia intimas relaçües sabem que eu não 
prestei áqnelle gabinete adbesiio plena em tudo : mes
mo em questões politicas, V. Ex. e a casa não podem 
tê-lo esquecido, contra. elle votei diversas vezes; mas no 
que diz respeito a.o assumpto de que nos occupamos, 
tendo elle procedido sempre com moderação, com cri
terio, respeitando intere~scs legítimos .•. 

O Sn. GAXA Czii.QtlElRA : - Com vistas grandiosas
O Sn. CAPA:U:!!I.\: - ... com. vistas largas, par:~. re

solver este problema sem os abalos, sem os sacrificios, 
sem os perigos de que o paiz está ameaçado, prestei
lhe sempre o mais decidido apoio. (Apoiados da oppo-
$içi1o-) · 

Eutret:l.nto esse gv.binete não pôde sustenta:-sc1 e é 
forç:1 confe•sar que a situação desgraçada em que nos 
achamos, que os males que vão pesar sobre nossa. prin
cipal industria, a 13.voura, e por ella. sobre o comlll.er
cio, sobre todo o paiz, srto d<!.vidos em p:nt<!. a esse 
gabinete patriotico, qna t:.nto lutou contra a pressão, 
que \"eucin todas as rc~istencias e te,·e afin:!.l d., 
ceder ••• 

Nii.o gyro, Sr. presidente, na alta esphera: :minhas 
relações são mais com o po,-o: delle sou :fi.lho, e é com 
elle que convivo. Pois bem, Sr. pre&idente1 para o povo 
desta capitnl tomou-se como que uma ,-erdad<> incon
testavel, que a quest:lo do elemento ser,·i! íoi a c:lusa 
da dissolução do gabinete de 1G de Julho, foi uma carta 
celebre, dirigida a. seu hor:r:!do presidente, no ~entido 
de ser adoptada a emenda que no l'llnado, em uma de 
suas ultimas seS5Ves do nnno proximo pas~o foi 
apresent:lda por S. Ex. o Sr. conselheiro Nabuco. 

O Sn. Cn-cz ltlAciL\:oo : - Esta,-a morto m peito um 
:rnez antes de morrer. 

O SI\. Ar.'l>llADE FJGtJEia.:: - E a prova. está no pro
gra.mma do gabinete que o substituio . 

O SI\. CAPA~n :- Sr- presidente, eu disse qile os 
membros do gsbinete de 16 de Julho na minha opinião 
erio responsaveis pelas difficuldadee da situação em que 
nOIJ a.chimoa, e é uma verdade. 

Sabe-se que esse patriotico ga.billete impedio que na. 
falia do throno, nas sessões de 1869 e 18iO,fosl'e inse
rido o perioclo relativo i In&gn:t. questüo que tinha jii. 
sido inserido em doUll annos anteriores. Se quando 
S. Ex. o uobre deputado pela. provineia àe P..io ae Ja-
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ueiro o Sr. Teixeira. Junior, repentinamente convertido, 
pedia' dia e hora pua \Uila interpellação ao governo ••. • 

o sa: TEHEIIIA. Jtoooa:- Peço que explique a pa
lavra-eouvertido. 

O Sa. C.uo..ua:xA: -Convertido ou convencido. 
_ O Sa. TEn:Enu. J'll!IIOR : -Creio que não ba contra
di~.ão em mim. 

O Sa. CAPANEliA:- Não duvido ; mas di~ que a. 
in.terpellação de V. Ex. foi a maia inconvemente que 
&e: podia.. (Apoüxdos.) Se V. Ex. se entendesse co~_ os 
membros do gabinete de 16 de Julho, nessa occa.slllo, 
como bom amigo e leal companheiro, estou bem ~o 
que desistiria . do seu proposito. E &e por oecas1ao 
dessa discussão, o venerando Sr. Visconde de Ita
borahy, presidente daquelle gabinete, em lugar de de
clinar de si a responsabilidade, e de appellar para a. 
i.lliciativ:t desta casa, tives•e dito ao nobre deP.u~~o 
pelo 3• diatricto, a nós, sellll amigos: - tran'luilhsai
'"os, o governe tem na. maior attençiio este ass':mpto, 
elle ni estuda-lo, elle ba de prover de remedio esse 
mal immooso que af!iige a nossa sociecb.de, estou 
bem certo que S. Ex nii.o insistiria ns. interpella~, 
e no mesmo terreno firme, com os mesmos _pro!l?s.Itos 
r:~zoaveis, o gabinete de Hl de Julho ~r1a VlVldo, 
talvez estivesse hoje felicitando o nosso palZ. 

O Sa. TEI'I2IRA J'ClHOR: -Concordo com o nobre 
deputado. 

O Sa. CAPANEKA: -Mas o respeito que S. ~x. trj
buta :is opiniões de se118 amigos e sua moderaça.o demo 
lugar a 9.u!l declinasse _de si a responsabilidade, e des~e 
e.atão a 1dea. toma~ae 1ucremento,e teve em seu apolo 
uma. grande parte de membros àesta casa,_ que .at~ en
tão estiverii.o aileneiosos, querendo as med1das lUdirec
tas e nada querendo apressar. E', portanto, Sr. presi
de~te a prova mais pl\lpitante e evi<lente dessa pressão 
moraÍ a que tenho allndido, n retirada do gabite de 
16 de Julho, a organisaçii.o do gabinete de 29 de 
Setembro e do actual. 

Resignemo-nos, portanto, e sppellemos para S. Ex. 
o Sr. presidente do conselho, só ellc nos póde 
salvar. "' 

Cumpre que S. Ex. reflicta : com o espírito. ~e jus
ti<'a com a rectidii.o de caracter, com a JlreVISM que 
tod~s lhe reconhecem, S. E;. niio pôde de1xa.r de estar 
ve:1à.o que nssoma. no boriZcnte uma nU\·em negra, 
pre:J.he de raios e de electricidadc, que ~de t?mar 
pro~or\'Ões maiores e abafar-nos a todos, mclus!Ve a 
~. Ex. (Apoi<tdos.) 

E é i.:ito, Sr. presidente, injustificado~ O projecto 
do ~o\·erno niio justifica todas estas apprehe:2sües e 
sust.,s '! Sem duv1da algumn.. 

Não é possivel que nesta discussão do ar~. t•, em 
q1:e co:Jsiderações geraes são admittidM, .relos cstylos 
d·~•t'- c:lS!l., scjainos annlyticos, e a.prec1emos uma n 
um:t todas us medidas contidas neste projecto; ma.s 
um:t ~imples ,-ista sobre o quadro que as disJl•Jsições 
1:elle· contidas nos offcrccem é sufficiente pau mostr!lr 
qui! e!le é como bem disse S. Ex., uma boceta de 
l:'a::J.om 

7
do:Jde hão de sahir todos os males que 

t:aze:n dpprehensivns as classes m:üs impor::antes do 
pa!z, a lavoura e o commercio. . . , . 

Sr. presidente, eu confesso que esta 1dea c.a hbe:dnJe 
do ventre tem feito muitos prose1ytos. 

E' fo::mosa, é bella., é seductora, estanca a fonte ao 
nul; mas, Sr. presidente, só por isso é _:lla. de. t:U, no.do 
applica,·el ao esmdo da nossa populaçao serv1l, as Clt
cumst:lncias de noSS& lavoura, ás relações entre os se
nho res e os estta'\'osY A illustrada commiss5o encarre
gada de dar parecer deciara. <tue ella é conform~ _iJ. 
religião. conforme á. huma.nidude e conforme :i polih
ta, be:~é6.ca. aos esers.vos e !lOs particulares. Sr. presi
dente. en entendo justamente o contrario : é minha. 
coZ~vicçiio, &emelhante medida, nas condições em que se 
acha nosso paiz, uão póde de maneir& alguma ser con
siderada conforme á religião, :c.em conforme á. huma
u:.bdt, e muito menoe aoa interesses da patria, dos ea
cra>os e doa particularu. 

.A religião condemna toda a injustiça,. a.seim com? a 
hutnai:Úd.:lde a condemna tambem, e =suem delXII. 

de ver uma grande iDjutiça :nesta. medida (apoiado•), 
como se condemna a perpetuo captiveiro a geração que 
já. trabalhou, que já. soffreu (apoiad01), que já concor
reu com os seus esforçog para augmento de nossa for
tuna, para o melhoramento de no11sa inllustria, para·o 
progresso de nossa patria, e vamoa libertar uma gera
çio que ainda. não ''eio, que ainda niio trabalhou, que 
ainda nada solfren, <J,Ue ainda. nada. fez Y (_Apoiado•.) 
A humanidade não aceita a idéa.; a patria mmto menos, 
porque essa idéa vai crear. nos no88os estabelecimen
tos agricolas, a desordem, vai q.uebrar inteiramente os 
laços de subordinação, vai dindir em dusa classes a 
populaç;io servil dos estabelecimentos agricolas, crean
do a impo&&ibilidade de marcharem deb:U.~o do syste
ma de obediencia. passiva, que é o nuico possivel em
quanto existirem escravos em nosso paiz. Contra os 
proprios escravos, que assim se libertão J.lelo nasci
mento, esta medida ê o infanticidic, é a le1 de Hero
des, como bem disse o nobre deputado por Minas-Ge
rses, meu illustre amigo. 

Muito poucos se salvar:i.õ. Sabe-se que quando vali~ 
muito poaco um escravo importndo, quando valia 300S 
ou 4001i, das crias sómente 5 % cbegavii.o :í. idade de 
oito annos ; ·tudo morria, tado era sacrificado. 

A suppressão do trafico, o augmento do valor da pro
priedade servil, o progresso da. producção e outras cir
cumstancia.s concurrentes determin:!.rio a necessidade 
de melhornr o tratamento desses infelizes, e então forão 
em maior numero os que se salvá.rão2 a proporciona
lidade augmentou. :Ma.S a. proposta a.o governo não 
crea estimUlo nos interesses. Não ba. senão dons moveis 
para os nossos actoe, o dever e o interesse. Para o 
.l.ever, Sr. presidente, podemos appellar, mas não ]?O
demos confiar; nós de,·cmos appellur e confiar no m
teresse. 

Que interesse resulta ao la'ndor ou senllor de escra
vos em cria-los até a idade de 8 annos, para depois desta 
idade tê-los no seu serviço até nos 21 anno•, quando 
ninguem quererá ter dentro de seu esmbelecimento esse 
gcxmen de desordens, de dis~cnsõe.l e de de•p;o~tos, e que 
acarreta outro~ muitos onus~ (Apoiados.) Que indemni
sação e ess:I. de 600S por um titulo que não tem v:~lor 
real, que representa sómente uma renda. por 30 annos~ 
Sr. presidente, é facto muito conhecido nesta cürte, 
os senhores mandão para a casa. dos expostos os filho.; 
de sua.s escravas, ancbent1io a.~sim a.s fibrns mais so
norM do coração dessas infelil.es, e depois as alug-:tc 
para a.mas, em cujo se•·viço, em um só anno, ganbi.o 
500S c GOOSOOO. 

O go\'er:::o o±r~rece 3GS por nnno durante trinta por 
cadn um dos oj_UC cheg:l.!'em a. S annos. E os que mor
rem aos 7, aos 6, etc. ~ 

Peço ao Sr. Yiscond.e do Rio-Bnnco que rccti!iquc o 
seu calctt!o: S. Ex. nos düse :tne esta indemni~a ç!i c 
impo.r::n::• t:n l:OSOS ; perdõc-m~ qu<!lbe diga, de~ce
nhecl a~- -X. argumentando assim. 

O Sa. Pr.r,;:DEXTE no CoxsEtJJO dá um npnrtc. 

O Sn. C.\P.~:"iE)!.\ :-1I:ls isto é um ~op!Jisma do ::o
bre ministro: o titdo não tem valor nenhum real 
(apoiados); se o portador quize1· desconta-lo, l1n de fa
zê-lo, toma:1do por base o ~eu rcndimento,-36S por 3t• 
anno:,-e en~ilo :JÜO nlcr:i. 600$000 ... 

O Sn.. G.u1.-. CEn.Qt:EII\.\ E Ot:Tuos Sns. DEPUT.\005:
Nem is1o; ~ :J.a b~-ilothese m:~.is fa.vor;J.vel. 

o Sn. c ..... _,:-;E,!A. : - Se o port3.àor deste titub 
quizer de~contu-lo no di:t em que lhe íõr entregue, 
na mzão de 10 % , -por exemplo, no fim de~tes trin
t."l. a1mos teri ~iUS0\.10, c por conseguinte embora a 
totalidade dos juros seja t :080$000 , elle não tem 
nada :1 recelJer senão 2i0SOOO. 

Peço a. S. Ex. o Sr. presidente do conselho que recti
fique se me :1cho em en,.,.ano, mM não creio que o por
tad~r deste titulo de GOOS possa receber 1:080$, que é 
a importancia total de seus juros em qualquer tra:Jss.c
ção que faça. 

O Sa. FRESIDE:-<TE DO Co!fstLBO:-leso nem que poa
su:~. uma apotice. 

O Sa. CAPA~'>'EXA. :- .A s.police tem valor real, vale 
l:OOOS, por exemplo. 
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O Sn .. ·Pn~>smEN~E no CoNSELHo::- l'elo- p~eçp .• cor.,-
:rente :da praça? · . 

O Sn. CAPANBMA.:-.;Segnndo ,.,.,seu ·valor real. Real
mente :des'conheço a V. Ex .. neste ·ponto, éAun ·titulo'· 
de valor 11enl, Aãe,perece.·.. . · . :: · · .. 

0 .Sn. _.PRES!DENTE . DO éois~ELHO ::_As nossas apoÜces. 
da divi:da ·externa é que :p~re<iel)i ! , · · 

O Sn . . GAP.A!N!JMA : _:,_,ÇQ.mo.? Ist~ 1m:porta:va f:taude,'· .- · 
um roubo.; os ·titulas· da -div.i;d!l'.publiila nacional-mão · 
perecem. (muitos .apoiados), mn0r.tiz.ã.o~se,· .. são pagos;. :a9,. 
passo .que estes titulas não tê·~ .valor, não se:amortizão, 

. perecem, e por ~ CO!i\Sf!guinte .qualquer transa.cção sebre 
elles .ha -de ser sobre seus re.l!dime.ll'tos;- (ApOiadas ,e 
apartes .) . · ·.. . . 

. Com~inando, a .disposiçi\o .d,o a•rt. to .do pr.ojecto . . em 
discussao com o ·a:rt, .2' ·e· co:l!ll ,o seu . ~ .1 •, sinto-me, 
com relação á. sor.te destes infe1izes, em uma duvida· no. 
modo por que esta lei deve ser .executada.; e !peço •que; 
se o :nen modo de pensar nii.o iôr o ·q1re D governo.tem 
em VJsta, tenhão a bondade de esclaree.er~me. , 

P~lo art. 1• des.te pr,ojecto, , os senllores são obrigad.Os 
a cr1ar e .sustentar os filhosde .-shas escravas ·até a. idade 
de 8 annos: pelo ar.t. 2• se· diz : « -D .governo poderá. 
entregar .a asseciayões por .elle . autorisadas os filhos das 
escravas, ,nascidos deade a . data ,desta .lei, que sejão ce
d<dos ou abandonados pelos senhoreS dellns ou tirados do 
poder destes el'jl vir~ude do art. 1• -~ 6.o1'u 

. Temos _por conseguinte que em 'virtmle ··do art. 1 o os 
senhores são obrigados a criar e-.tratar estes menores •. 

Agora .. pergunto ·eu: qual é a sancção · da vio'lação 
d:sta obng?-ção? Segundo .o direito, toda , a obrigação 
:nao cumpnda se resolve em .indemnisaçãe, e conseguin- . 
temente, logo . que se prove -que o senhor não cria nem 
~r~ta . seu escravo, elle está -sujeito a szr chamado a 
JUIZo por uma -acção de indemnisação: quem ·se encar
r~ga de . . propôr · e~tft acçã?? .Nãe vem .isso complicàr 
amda ma1s as med1das contidas neste projecto? Ou esta 
obrigação nãa é obrigação? 

. O. S~. Cf\uz MAcnAno:-0 projecto conaigna as penas 
disclphnares de multa e .prisão •. 

(H a outros apa1·tes.) 

O Sn .. GA.PANE~r,\. :~llbs são estas .as penas com que 
se fará effectiva a obrigação de criar os filhos das es
cravas desde a data desta lei em dianté '/ Ficaráõ os 
senhores sujeitos a estas penas disciplinares? . 

_O ~overno nada nos diss~ ainda, e por conseguinte 
nao e estranhavel que o mterrogue a respeito· até 
mesmo porque não sabemos até que ponto S. Ex. ~cei
ta as emendas propostas pela ccmmissão e por outros 
deputados que já as offerecêrão. . 

O .sn. PINTO l'!Iimll!ILl.: .- E' · um ponto importante, 
preCisamos sal;ler o JUIZO do governo a este respeito. 

O Sn. CAPANElliA :-~ art. 2_o declar··a que o governo 
póde entregar estas cnas a assoc1ações autorisadas, e 
como que faculta aos senhores a ceder . e abandonar· 
diz o artigo : « nascidos desde a d&ta desta lei que se~ 
jão cedidos ou abandonados. " ' 
. ~· neces~ario que !L lei se aclare, que seja esta dispo

. s1ç~o defiwda, poslt1va. 
Mas, seJa ou não facultativo ao senhor abandonar e 

ce~er a cria a? governo, o i'acto se dará,· c J1lOr conse
g_~unte é prems.9 que elle tenha sido prevenido; quaes 
sao as prevençoes de qu; o governo já lançou mão 
para acud1r a esta nece! srdade? 

Sabe-se que ·aqui mesmo na côrte nascem· cerca de 
·125 por mez1 no fim do anuo te1:emos um numero avul
tado de crias ; destes senhores .al,.uns encarre<Tão-se de 
criar, metade, por exemplo; é ~·azeavel suppôr que a 
1:lut;a metade on um ter)O tenha de ser abandonada ou 
ced1~a a~ governp, e couseg':intemente elle deve pi:e
mnmr-se dos meros necessano$ com antececlencia para 
acudir a estes iufelizes. 

, E !lada. se te~ feito .ainda, isto :qa propria capital! 
No mtenor mawres chfficuldades hão de apparecer 
não direi no interior das p<oviucias de Mato-Grosso' 
Goyaz e outras, em que percorrem-se distancia-s enor~ 
mes . se::n uma .povoa9ão, sem um vizinho; fallo nas 
;provmc1as ma1s bab1tadas ; nem n1es.mo nas villas e 

cidadlfs, ;J;tay . . cas~Hie. ·,e)Çpostos p~J.:r.,l . ; r~~,_eT,e;m.,est.~s 
infelizes, . ,(c4poiliLd9s. ~.:· · .· . 

. o s"" . ÜJWz .' M<1lCIJ~il0: .: '""-~Na,~(\)~a. ',PJ'Q-Wnj:iil.'hp.•, 
muitas casas de caridade para doentes,_ Ill.!lllhtnãp.,p.IJ.U ,.· 
expostos, 

o Sn.. CAPAN!!JftlA :"- s~. presideute, não ~hstante ter, 
sido a tribuna. octmpada por ·dons ill~s'tres 'IIlenibTós ·do 
gabinete de 7 de Março, temos estado privádos, ·até" 
este momenta,<ô.e :uma deé:llli1Jayâ.0 qualquer•~d·es.peito 
de se11 duize. seb.r.e :as, emendas 'da· commissão, -e J~eb're 
outras·:•que. 'aqui 1iêm lsiolo.,apresentaflas rp.artié®rlat.mente · 
pelo meu . 'llObre •amigo •,dep(ltadci pelà ql• 'idis.trieto. ·de 
miuha.·pJ:ovincia,, .. · . · ' 

O 'Sn, .. ·GAMA :CEii.Qw>IRA : '-- Apoiado, ainda nâQ .. ·se · 
disse palavra. ... ·. . ' . 

O Sn.. CAPA~MA :-Cnmpre.que o, .rgov~o-nos esc,la~ 
reç"' a . este respeito., .e g,u:ie aos .seus a!Jligos .. uo , m<;>é\o 
de discutir ,e . .vqtar . . (..Ap.Qia,dos . .) .'Como poderemqs ,ln;sti~ 
tuir um ·~~.ame minucip~o .sem sal:>errP .que p ~9vern<;> 
quer? . · . . 

Sr .. :;f>residente., ha -· nesta questão ;Urna . face . par.a .a 
qual não -:posso deixa1' de' chamar a atten~i\o da .camara; 
é a pretenção de. S, E;x:. o Sr. presidente ·do ·c.onselpo 
de fazê~ la ,espo,sar-o pMtido adverso no .sel!lado. , 

S. Ex. pretendeu chamar a :si o. apoio •d~~>quelles no
bres opporicwnistas., , e teve.-o por quasi certo. 

S. Ex: deve ·estar inteiramente -<iesilludide: · 
A verdade é que ainda os ultimas nume~os das fo

lhas .diaria&; q-ue . representão . as ' idéas .desse partido 
e são sims legit:imos ·,orgãos, re,.pellem as .idéas do gabi
nete de 7 -de Março (apoiados), comrelaç!íQ a.o .projec-
to em· d1scussão.. , · 

Não faço a leitura de alguns. trechos tanto da Re
forma ·dê 15 .do com">nte mez, -como da República 'da 
mesma data, para não cansar , a attenção .da casa,., mas 
ahi mui positivamente se . estigmatisa ·Como subver
sivas . da o.rdem .:e contraria aos interesses j],o .paiz a$ 
idéas contidas no pnojecto do .. g0;verno. (Apoiado•.) 

Debalde appellará S. Ex .. para o· aTg:m;neuto te,o re
petido de não seresta questão qu.es.tã;o de partido. 

Não se diga jimais que' a questão dos. meios para 
resolver este importante problema não seja questão 
p0litica .. ,( Apoiados.) · 

O Sn . .Cn.uz MACHADO :-De alta ·política. 

O SR:. CAPANEm, :-,Por mais que o gabinete sé esÍerce 
para a arredar do terreno da confiança política, ·esse 
esforço é em v ão, elh ahi está enterreirada. 

O nobre presidente do conselho já tem a declaração 
de que .a minoria ·desta. camara não o acompanhará ·nas 
propria.s questões políticas até com sa,crificio da situação. 

Nestas circmnstancias pe1·mitta-me· S. Ex. que eu . 
lhe recorde um dos actos mais importantes de sua vida 
publica, e lhe peça que, comeqnénte comsigo me.6mo, 
proceda hoje do mesmo .modo. 

Sr. presidente, V. Ex. e a casa estão bem lembrados 
de que em 1862 se orgauísou nesta casa uma grande e 
forte minoria contra o gabinete de 2 de Jlilaryo, .de que 
fazia parte S. Ex., e de .que e,ra ministro da justi?a . o 

· Sr. Sayão Lobato. Logo no ·principio da sessão, e eomo 
questão de confiança, nm illustre opposicionista. pedi o 
o encerramento da discussão. do voto de graças, que 
apenas havia·começado. 

S. Ex., e direi que, em minha hnmilde opinião, muito 
imprudentemente, aceitou a quêstão, e .achou-~e em mi
noria, resultado de bem combinada so!'preza. 

S. Ex . . e seus . honradvs collegas. CU\nprirão seu dever 
pedindo desde logo.a sua demissão., e :farão· sul;st[tuidos 
pelo ephemero :grub.mete de 2~ delda1o~ que r(Jorreu do 
mal de. sete ·-dias. 

S . .. Ex., explicando as razõas de su~ . r.etiraG:a, disse 
na sessão de 27 de M!:lio de 18'p2 que .nii;o podia con
tinuar cour vant!J.g!ID),-par,a o prul?, por.que não se apoiava 
em lllPa . -roaiaria ·numerosa (• .COfi!.pacta. 

S . . Ex. o Sr. 'Thrres-Homem,, então memb~·o pres
timoso .da: maioria, e . um dos .ornaJ;llentos desta casa , 
foi mais .explicito ainda, .e S. Ex. riãoprote~tou contra 
as suas palavras. _ 

S. rEx. disse que o gabinete de 2 de 1\''[arço tinha se 
achado ejll terreno ':falso, com uma maioria insigni::-
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fica.nte, e que neste estado ·não era. nem conveniente ao 
paiz, nem conforme com as praticas de nosso systema. 
de governo, continuar :1. frente da. administração. 

O Sa.. G.t.!IL\ CEa.QUElll.A: - E note-se que não se 
tratava. de uma. q11estão tão grave como esta. 

O Sa.. C.t.PANEMA: -Ra. duas gra.ndes.diff'erenças na 
situação de en~o e na situaç3o de hoje. 

Naquella. oce&Sião erii.o os adversarios politicos. a 
que !e tinhão ligado alguns dos amigos do ga.'binete 
para derriba-lo. Hoje· n~ são adversarios, é mna. 
:fraeção numerosa e importante do pa.rtido conservador, 
uma f--acção que tem arvorada- em seu seio a bandeira 
do partido. (Apoiados.) E' forçoso confessar, e a. his
teria o ~la de confirmar, vós é que sois os dissidentes. 
(Apoiado.t.) 

A outra di:fferença é que na.quella occa.siilo não se 
trataYa de uma questão que abalasse em seus funda
mentos a organisa.ção da. nossn !lociedade, não -se tra
tava. de .questão algum:L que infundi!se o terror, as 
desconfianças e ameaçasse os perigos que esta. pro
posta ameaça. (Apoiados.) 

O Sn. CallZ M.t.cnno :-Nem havia as manifestações 
d:l. opinião publica que ha.. 

O Sn. CA:P.t.NEKA. :- Por maioria. de razão, portanto, 
de'"e hoje S. Ex. reconhecer que sua ndminist:rnção não 
póde ser ue va.ntsgem para. o paiz. Falta-lhe o apoio 
de uma maioria. compacta, numeroea. e dedicada. 
Quandomenos esperar, a.quetemoabandonará. Fàlta
lhe m~s que tudo o apoio da opinião para fazer passar 
esta· impensada reforma, e a força. n:ora.I, o prestigio 
necessario para presidir a sua execuç:to, e adoçando na 
:pratica. os aeus effeitos iuevita\"eis, 'l'er se é possivel 
1mpedir que o paiz se nbyame. 

Coherente comeip:o mesmo, de,·e S. E:. dirigir-ee a 
Sua Alteza. Imperial Regente, e expondo a situação em
baraçosa em que se acba, solicitar a dissolu1·üo desta 
camara, ou pedir aun exoneração, cedendo o lugar a 
qt~em consulte melhor os interesses do paiz, e nii.o faça. 
questão de vida ou morte nesta magna questii.o, que é 
de "t'ida. ou morta para o paiz. (.1Iuito bem, muito 
hem.) 

(O orador é IJit·amente felicitado por muitos Srs. de
putados.) 

A diecuseão :fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~! DO DIA. 

ORÇAMENTO DO J:III'En!O. 

Continúa o. 2• di•cussão do art. :.!•' do or1·::meuto, na 
parte relativa ú. de8peza do ministerio do imperio, com 
::s emendas apoiadas. 

Y êm mais á mesa., sii.o lidas, apoi:ldas, e er.trão cou
ju:1ctamente em discu~s:io, as seguintes emendas : 

" Augmente-se a .,·erba do ~ 4'!. com a qua.ntia de 
~O:OOOS para auxilio das obras da matriz da freguezin 
de Nossa Senhora dr. Gloria, desta côrtc.- Du.que-E.;
tmda Ffixeira. - Ferreira Fi•nnn. - Sau=a !leis. -
Fo•iles.- Ferreira da J'eiaa. - J. Capanema. -Cru: 
Jfachado. » 

<< Ao § 10.-Em lugar da. palana-recem-:nascido, 
uiga-se-D. Luiz.-Prreira da Silt•a..-Gama Ccrqtteira. 
-Jfanoel Clcmentino.- Prrrira Franco.-Pinto Llma.
lfmrique•. » 

" Supprima-se o § 5• ( dota.çiio da. princ~za. a Sr:~.. 
D. Januaria, etc.) 

« Supprimão-ac os ~~ 11 (.nlimento& do principc o 
!3r. D. Luiz) e 12 (ditos do prmcipe o Sr .. D. Felippe.) 

" Supprima.-se o § 13 (mestres da fnmilia imperial.) 
" Reduza-se a.\"erba do§ 15 (ca.trutra. dos senadores), 

&u.pprimindo-sea.quot:l. para.mobilia(2:000S), reduzindo
f>e á. metsde a das despezas extraordina.rias e evcntuaes. 
(H.lOOflOOO.) 

a RP.du.za-Re a. \"Crba. do§ 16(camara.dos deputados), 
consignando-se mensalmente a. quantia de 5:800S para 
publicaç·fio dos debates, conforme o contrato ~;rimitivo. 

" Deduza-te do§ 23 (faculdades c!e direito) a quan-

tia. de 1:6008 de ordenados e gra.tifiCllções dos a~udantes 
de blibliothecario~, cnjoslugares ficão eupprim1dos. 

«Deduza-se do§ 31 (ArChivo Publico) a importan
"ci:l. de 3:600S de alngnel de casa. 

« Ao § 331 deduza.-se o subsidio de 5:0008 ao Ins
tituto H"IStonco, reduzida a \"erba a '2:0008, para acqui
sição de documentos e noticias que interessem á his
teria. e geographia. do Brazil.-A. Figueira » 

« Ao § 21 (culto publico) accreseente-se- ficando 
elevaia a 900S a congrua dos parochos collados. -
A. Figueira. » 

« Augmente-se o§ 42 com 20:000S para a continua
ção da const:ucção do seminano episcopal do Rio
GT&Ilde do Sul, em Porto-Alegre.-/. JJ. c. Bittencourt. 
-J. &angeliata de N. S. Lobalo.-Simõts Lopea. » 

c § 26. Accrescente-se;_ficando eleY&do com 50 % 
o \"encimento dos professores das escolas publicas de 
iustrncção primaria da côrte, e o dos adjuntos da.s mes
mas escols.s.-T. Â lencar Araripe.-Floriano de Godo1J.
Siqueira Mendes.- Galvão. - Camillo Barreto. - Sobra& 

·Pinto.» 
« $ 26. Acc•cscente se- ficando augmentado com 

50 % os vencimentos dos amnuenses da repartiç-:io d:1. 
ins.truc\'ão publica. da côrte.-T. Alencar Araripe. » 

ó Sr- A.:ll'onso do Ca.rva.111.o pronunc:õl. 
um diecureos que se acha no .Appendice. 

O Sr- Corrôa. dÓ 011volra. (Ministro do 
Imperio) : - Sr. presidente, em l1ora. tão adiantada, 
quando a atte!:ção da caDlll.ra se acha fatigada. (uão 
apoiados), comprehende V. Ex. que de\"O ter algum 
constrangimento em mar da pnla.-,.Ta; c n isto accreece 
oue hoje a.cho-me em condiçi>es menos fnvora.vcis do que quando occupei esta. tribuna. pnr,\ responder ao 
nobr~ deputado pela provincin da. Bnh1a. Ent.'\o tinh:~ 
de defender-me ngra.decendo o modo delicado d:t ar
guição ; agora, porém, cabe-me a taref:J. ingrata de 
responder a dons nobres deputados, em cujos d1scurEos 
não ha sómente censuras, ha. tumbem ironias, e até 
offensa pes~oal premeditada, soíregamer•te aununciu.d:~o 
e re\"elndor:l. de má vontade a qne nunca. dei causa. 

O Sn. A:<DMDE F•Gt:EmA.: --"-'lui não ec póde attl"i
buir m:i. vonta.dc a ninguem; é cootr:~. o regimento. 

O Sn. ?-h~ISTRO »O lliPEmo : - O nobre deputado 
é muito rigoroso quando fnlht um rnini•tro ou algum 
amigo do ministerio .... eu quizera tambcm que o fosse 
co:nsigo mesmo, para. Illio proferir em discur~os ou 
apartes proposil"ües que nunca dcveriiio partir de um 
deputado üo illustraào e cavalheiro tão distincto. 
( Apowáo>s.) 

O Sn. A:o~munE FrGUEIR,\: - Q:vmrlo Y. Ex. f<•r 
c~r.sC'r j_>Oder:í. censur:tr os meus discur,;cs e :~parte~. 

O Sa. N!:oiiSTno no I:~~rEnro : - Kão quero c:c::n1rar 
::to :x·bre deputado ; declinei de SU:l. competc::tciu para 
c:~:;rir-::::c o :~parte com que fui interrompido. 
K~o ucompnahnrei os nobres ueputados, a quem r~s

no:.do. ::o terre:no em que se colloc:i.rTw ; não posso 
êco=:b::i~~= .:~.hi, porque m·o prohibem nz couveuiencia~ 
oie :ni~.h:1. posi<;ão, o respeito que devo :i. camarn, c :i. 
:ni:-ti:J.a. propri:J. dignidade. (Apoiados.) Al~m de que, 
te::.ho o propo•i~o de uiio concorrer, e procuro com o 
:r.::::.io!' cülüado evitar qunlquer motivo ou pretexto, para 
·~~~ c:-eso;-n essa cxcitaçiio, _que aqui se nota, e de que 
t:J.Dt:t~ ,-ezes :cos temos quetxado. 

E" \'Crdadc aue o nobre deputado pelo Ce.:Ll"á., a quem 
··.;m :\~SJ?O:J.der • eu1 primeiro lugar. t1rou·mc toda a es
;:;er:U::\<1 c e que ~c estabeleça a C~~:lm:l t:esta. ca,.l, c de 
•1UC entre o governo c os scuR am1gos d1\"ergente.s poes:~. 
ll:;.\·er t:I:la cliscu~são con\·cniente c pacifica, como por 
todos os motivos fora para dc8ejar; :porque na ra<;'::. 
lati:la. disse-o S. Ex., a cnlma é o mdift'erentlsmo, 
sig-....ifica. falta ou a.usencia de cspirito publico, e os 
noôres deputados que combatem a reforma du c~otado 
se:'\'iln:io podem subtra.hir-se ao calor originaria, ao 
de\"e::o do sa:~gue, para. discutirem sem e~t2-çiio, nen: 
ao menos p.:Ll"&ou,·irem com paciencia. os acns correligio
:naric5 '[loliticos, já. não digo sobre o nssumpto em <JU~ 
uiscord:io. mas sobre todos os objectos de nossas di>
c::.!s·J~s, como infelizmente '-a.i acontcce:~do. 
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Eu poderia dU.er ac nobre deput&do que , se o espí
rito VlYB.Z e enthusia..<t& da raça utina ê uma virtude 
que a. lev-.l. a. commettimentos· nobres e generoses, ta.m
bem é verdade que ás vezes degenera em acção preci
pi~ e turbuleneia. perigoaa que provoeão rea~, 
e na llla.ioria. doa easos impedem aa soiu~t:S pacificas, 
sempre melhores , e os progressos e gozos que outros 
povos conseguem e Sllbe!ll conservar por meios clliie
rentes , confiil.nd<J no poder da. raz:il.o e do direito, dis
cutina:o p!&CJ.damente, persistindo com cons~cia., re
bistindo. p1U;siva.mente e sabendo espe-ra.r. Mas direi 
s6mente q11e, quando precisamos todos da maior reíl.e
xii.o ~,:_d~cia., qua.udo devemos ]."ldit conselhos ;I. 
ruio , para. que seja. bel:n ~solviâ.a a grande ques· 
tão qn() nos dlTidet não se deve justificar o procedimento 
contl'al'io COnl os d.efeitos da. rnça., defeitos que devem 
ser corrigidos, e sobre os qun.cs pesa a mesma Cõildenl
ua?io da.8 paixões. 

O Sa. A..'-roMJO PI\.Uto : - Est:l. eond~mnando o mi
l:listerio, que taxnbem pertence á. ra.ça latin:~.. 

O Sa. ~JSTI\O no lxt>Eiuo:-Se elle p-rocedesse do 
mesmo modo; mas os nobres deputados, que lançiio 
r.obre o governo toda a. culpa. do que tem ba.vido de 
m:i.o e inconveniente em nosSll.ll divergencia.s e discus
sões, Aind.'l não exhibirlo nem podem exhibir um só 
facto, {>rnticado pelos ministros ou por seus amigos, que 
signifique provocação p:~.rn eEta. luta, que deploramos, 
e q,ue queremos sempre evitar niio fazendo -represa.lia.s. 
(Apoiado~.) 

O Sn. CAnnoso DE MENEZEs :-X ao ha. uma unica. 
pro\·ocação por parte do governo, entretanto somos 
\•ictimas de injnrill.s atrozes. 

O Sa • .Á.'IDl\ADE FIGUEIRA :-Eu o convido para ns 
mencionar. 

O SR. CAIIDoso DE MEXEZEs:-~rencion:~.rei em tempo. 

0 Sa. :MJNISTIIO 110 l~Pii:RIO :-Sim, em OUtr•1 occa
süio esse ajuste de contas, deixem-me. continuar a :mi
nha res(X'sta. 

O nobre deputado pelo <:-ear:i., n quem desejei res
ponde-r qua.udo esth•esse presente, () cuja a.usencia sin
to, ÕÍIISI!-nos que a. inexactidão dos orçamentos é um dos 
fymptomas dá degenef&S'ãO do systema. representativo ; 
e sem que indicasse os pontos em que se :~.cba'\'!1. in- 1 
exacto 0 orçamento que se discute, como que fez pnirar ·1 
~bre o governo1 cont:J.ndo-nos um caso acontecido em 
França, a suspe1ta de que algumas quantias votadas 
p&n outr& despezs se escoio por conductos Fecretos 
pan. a. imp-rensa ou pa.-ra outrn.s applica~õe$, que u~ I 
são Jegaes ou que niio :foriio autorisad:J.s. 

Eu creio, S-r. presidente, que o nobre ex.ministro d:J. 
justiça do gabinete de 16 de Julho, tão hor:.ra.do e tão 
distineto como é, tendo dado taotas provas de severi
dade em sua administração, e, apezar disso, não tendo 
eecaps.do a aCCUEaçõe!l injustas, não podia vir á triblllla 
l&nçar aobre o miuisterio actua.l um& tiio 5\I'&Ve censura 
sem prov:u convincentes que pudesse produzir imme
diata.meute; e meno& pos.so crer que um caracte-r leal 
como o de S. Ex. pudesse querer Jança.r o veneno da 
suspeita., escapando á ~sponSõl.bihdade que é capaz de 
assurnir nob-re e cora.jo8&111ente. (.4poiado3.) O nobre 
ueputado, que tanto :respeit:l. a sua hon-ra, não p6de 
de.~Xa"t de respeitar a. :Uheia., que nunca. atac:~r:l. sem 
que tenha provas irrecusa.veis; e é muito leal, altivo e 
digno para recorrer a.oa meios insidiosos de que E~rve~se 
a eal!Uilnia. timida e manhosa.. (ApoíGdos.) E pois, 
Sr: presidente, niio tomarei llS p:llavras do nobre depu
tado como ums aceusação a que de'l.':l -responder, seniio 
como sirnplea noticia do :rue se pas~ou em outro pa.iz e 
outro tempo, e que pôde ainda acon~ecer. Mas entendi 
<jUe devia interpreta-las e repellir a. idéa de suspeita, 
que não foi l&nçad:J., do modo por que acabo de o fazer 
(apo,a.doJ), acaescentando que, quaudo o nobre depu
UJ.do th·er proVIU de que o miuisterio actua.l hz o que 
não .lizer.io os seus antecessores, terá a coragem de 
aceusu-llos; e nós, em face d~ uma aecu!\l!.ção ~.:ria, 
obedeceremos ao dever de defendermo-nos tíio extensa 
e complet>lmeute quanto nos seja p-reciso e possivel. 
(Apoiados.) 

O Sa. AliDRAJtE FlGtEIRA dá um aparte. 

O Sa. lit~srao DO IDEato :-J:l. diase e repito, se o 
nobre deputado ou outro qualque-r tem provaa disto, 
que aa apresente, accnse-nos . .A prova. iuc11mbe a quem 
ta.z a accuaação .••• 

(H a dit·er80II o.prlef.) 
UsA Yoz :-0 Sr. p-residente deve manter a ordem 

na. discussão. 
(Contmuilo os apartes.) 
O Sa. PaEsrnaSTE :-Não posso collSentir que o ora

dor fique com a palawa interrompid:J. por ta.nto te:cpo, 
ta.nto mais qus.nto & questão que ae agita nada tem 
com o mioisterio do im.perio. (Apoiados.) 

(Continuao «' inttfftlpçõca ) 
O S11.. Fta&~:nu nt AGVIAn :-Diacutão em occa.&ião 

conveniente, ma.s niio interromplio a quem tem a. pa
lavra. 

Von:s:-Ouçmnos, ouçamos •••• 

O Sa. PII.EsmENTE: - A interrupção por tão lollgo 
tempo nã.o é pe-rmittida; attençiío. 

O Sa. :r.ItxiSTI\O no IMPERIO: -Sr. presidente, in~e
lizmente o que acabamos de observar é mais uma. pro ... ·a. 
de que os nobres deputados aão por tal modo intole
rantes, que nem ao menos consentem que 11m munstro 
se explique, quando parece que lhe sii.o feitas ou effec
tivamente lhe siio lançndas :J.CCUI!aÇÕes. (Apoiado8.) 

O Sa. PaesiDE!'I'TE:-V. Ex. vê que cumpri o meu 
dever, observando que a interrupç:1o por um ap:l.rtll e:ra 
pennittida pelos estylos da c:t· e., m:IS niio por tant? 
tempo e por tantos apartes. 

O Sa. ~IISISTI\o DO lliPERIO:- Uma outra eousidcra.
ção o.dduzio o nobre deputado pelo Ceari.; elle nos 
disse que mais de uma razão haveria para duvidar-se 
do systema ré)?"teSentntivo entre nós e para ser impos
sível que os d1ssidentes tenhiio calma nesta. discu;;$50: 
-que o tíoverno nttenta contr:~. a propriedade e desde
nha :1. opmii<o publica., ao eontm-r1o do 11ue acontece na 
Inglaterra, onde "'OVernos fortes respeitao :1.8 manifesta
ções naeionn.es e do& interessados, rt~Cua.ndo de a.lgttmas 
medida$ projecta.das. 

Sr. presidente, o.!ío aceit:l.rei a discussão neste ter
reno, porque tem lugar proprio e objecto especial no 
debate sobre a -refo-rma. do estado servil. Muitas >ezes 
11e têm feito dessas decla.maçi;es, e nii.o têm ficado sem 
respost:l.. l1e parece, porém, que os .nobres deputados 
niio ~;lem in~istir n& presumpçüo de que estão cem a 
opin1ito publica., quando, ao contrario do que dizem, 
ach.'\ndo-se em minoria ua :representação nacional, 
ta.mbem estão em minoria no pa.iz -real1 que lhes res
ponde com a maii J!ronunciadã tendenc1a para. a eman
eipa.çã.o, e com a imciativa particular muito a.nterior 
a. qualquer acto do g<l\'erno. (Apoiado• t não apoiado8.) 

.A opinião public;~. não está com S~. EEx.; não este'>"e 
a.ntes, niio pôde est;J.r hoje, e eu tenho direito de o 
dizer, porque fui eleito po-r um districto agricola, :re
presento uma província. que tem interesses import&n:es, 
e pertenço a uma bmilia. numerosa. de lavrndores ; sei 
que a proposta. como e&tá concebida é aceita. por todos. 
(Apoiados.) 

O SI\. A:o;TO~Io Pa.\DO: -Ainda não houve uma -:-e
preseutao;-iio a favor da proposta. 

O Sa. !I!I:IISTl\O Do brEaro:-Agora. tambem eu iu~ 
tettogo aos nollrilS d.ep·Its.d.os, o que exprimem e~~a.s 
:repref.\lntações ~ Sr. presidente ••. 

O Sa •• h"To:-rro P~no: - Exprimelll 11. opinii\o. 
O Sa l.lnu~Tao 'DO llln"f.\\\.0 :-Sr. presidea~, ~e e'll 

pndesf.e trnzer p:tra esta tribuna o que se me tem w~o 
em eoo'\·ersas particulare,, ~eria :úlhmar com as 
pala nas de um dos mais distmctos e pronuncilldos dis
sidentes-que esfa• representaçües têm sido aeouselba
das e são eolicitad.a.s por aquelles que se arrogão o rri
'Vilegio de orgãos da opinião publica e ~eua di~etores, e 
se nzeriio tutores dol!l fAZendeltOs, que :reconhecião a ll<!
cessidade da ~forma e aceit:J.\'Ü? a. proposta. (.-tpoiad•,•.) 

O Sn. A!'ITOSIO PilADO : -E' uma injuria. que ~~tá 
fazendo á elas&e agricola. 

O S11.. !l!r:<1sno DO !liPEJUo : - Pou se é injuria, 
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procede de um amigo de V. Ex., que me ouve, e que é 
sem duvida. um dos caracteres mais distinctos do lado 

· da dissiden~ .. D.igo-lhe iato, e deixo passar sem l'(!paro 
a palavra-mJurl&. 

O Sa. ANTorao Pawo: - E~ttã.o diremos tambem 
que ~ governo faz pressão a seus amigos para não se 
ma.tUfesta.rem contra. a. proposta.. 

O Sa.. Mlln:sTa.o DA. AGIUC'CJ'LTUJU : - Niio apoiado : 
o J:?~~or esfo~ço do governo .é couter a manifesta.çS.o da 
opmU>.O publics. em contrario a taes representações. 

O Sa.. MtNisra.o DO IMPEa.ro:- Sr. presidente, eu 
tenho profunda. convtcçiio de que o Brazil que, em honra 
nossa o digo, tem escravos por assim Jizer felizes, se 
~ompa.ra.rmos seu estado com os de outros paizes que os 
tivt~rão, e onde a. escravidão, gra.ças a.oa bons senti
mentos dos proprietsrios, cs.da dia. se torna menos dura 
e rigorosa, permittindo-lhe muitos dos direitos e favo
res que estão consignados no projecto de lei, daria. o alto 
exemplo de aceitar a solução desta grande questão sem 
que ee levanta.sse opposi9io, sem appa.recesse mesmo 
essa.s representações dos interessados, se estes nãa fossem 
aconsell!.ado"; como têm sido, p&ra opporem-se A proposta 
do governo. 

Pellllo tambem, Sr. presidente, que, longe de fazer
se um bem aos proprietarios, o conselho que se lhes dá 
no intuito apparente de proteeção á. sua causa, para que 
reuniio-~7 f?rmem clubP, dirijão representações ao po
da: legu;la.tt~·o, é um grande mal. Elles e:x:poem-se 
ass1m a perigos, que de outro modo não correrião. 
(Apoiadoa.) 

O Sa. ANTorao PaADO: -Pois elles não aceitão tal 
opinião do governo. 

O Sa. Mtstsno DO lxPEnro:-Aceitãoadonobrede
puta.do. 

O Sa. A!ITOI'IJO PRA.no :-Somos legítimos represen
tantes. 

O Sa.. EvANGELISTA Louro : - Os nobres deputados 
~ão legitimos representantes, e nós .... nada somos! 

O Sa. ANTONio PaA.no: - Perdão; colloco de um 
lado a camara. e do o'li.tro o governo. 

O Sa.. Mmrsno DO InEnto: -O governo tambem 
s~ compõe. ~e representantes da nação... Mas, S~. pre
sldente, dtzla en: lon~ de fazer-se um benéfic1o aos 
:P!oprietarios, . se lhes está. cnusando um grande mal, 
digo-o eonvencidamentet porque guando se trata sim
plesmente de uma medi<1a que affect& as f:eraçües fu
turas, todos os escravos actuaes podiio de1.-u.r-se apo
det:ar das .ll!.ais falsas idéas, de modo a serem induzidos 
a 1naurretçoes, auppondo 3ue creiio-se embaraços e 
resietencia á propria libertaçao, que imaginão proxima. 
e completa. (Apoiad08.) 

Niio quero, como já. disse, discutir esta. questão 
agora, nem é esta a occasiiio opportuna : a necessidade 
de responder a todos os topicos do discurso do nobre 
deJ!utedo pli.lo Ceará levou-me para. ahi. 

Continuou o nobre deputado, e perguntou-me a.s ra
zões por que se deu o. minha. coutmuaçü.o no gabinete 
actual, tendo anteriormente pertencido ao gabinete de 
29. ~e S~tembro: S. Ex. chamou este facto prorogaçiio 
l'lllnlsterial. 

Sr. presidente!. convidado para fazer parte do minis
teria de 29 de ::íetembro, prestei-me a aceitar a pasta. 
que ainda hojt occupo, menos por vontade propria, do 
que para satisfazer os desejos de muitos amigos que me 
aconselha vão a dar este p~.ue. Servi no IIllnisterio de 
29 de ~tembro, prestei-lhe minha. fracs. cooperação, e 
~11tava disposto a ter a mesma sorte dos meus collegas. 
A cama.ra sabe que esse ministerio re~olveu retirar-se 
por motivos que forão publicados·~a impren~:J. e ex
~tos no senado pelo honrado pres1dente do conselho o 
:;r. Visconde de S. Vicente. 

O Sa. ANDIW)E FtGtJEIBA. :-Mas niio aqui. 
O Sa. MtslsTno DO l'KPEato :- Esses motivos eu não 

preciso reJi~Cti-los, já. farão ditos, e não são taes que 
me impedissem de continuar em oul:ro ministerio do 

· mesmo partido, com os mesmos principioe politicos e 
com as mesmu vistas ~uanto ás reformas annuncia.da.s. 

O Sr. Viwonde do Rio-Branco, chamado para orga.-

Tollo m 

nisar o ministerlo de 7 de Março fe2:-me, a honra. de 
:procurar-me em minha. ca.sa no dia 25 de Fev~, 
1Bt. ét no mesmo dia em que foi encarregado da nova 
oq;a.msaçio 111inisterial, e dis8o-me q,ne contava. co
DUgo, expondo-me nessa occs.sião o sa.Crificio q_ue fazia 
~~do eappe~do para a dedicação ~os a.mJ.gO&. Eu 
nao tinha. o ilire1to de recusar um convtte tiio honroso, 
mas n~ca houve quem menos o desej&Blle do ~ue en, 
porque tmh& motivos reae~ quasi impossibilidade, e oa 
expuz franea.mente a S . .t.:x., allegando não só a mi
nhã ~raqueza (não apoiado~), mas tambem o má.o estado 
de mmha saude, que ainda hoje não é boa. Disse a 
5 •. E:~e. <j.Ue dispuzesse de mim, mas esforcei-me quanto 
fo1 posstvel para que me dispensasse, certo como eu 
es~va de ~ue o .n!Jbre viaconde acharia companheiros 
mu~to llllLIS habilitados do que eu (não e~poi(ldo,)1 e 
!lllUS capazes d?s grandes trabalhos que o novo gabinete 
1a ter. Eu sentia-me doente, extenuado do peso de duas 
pasta.&. 

Nem o Sr. presidente do conselho nem outros chefes 
conservadores com quem fallei quizerio attender á.s 
minhas escusas. Eu devia submetter-me a. tantas pro
vas de contia.nça., devia. obedecer ú. exigencia que se me 
fazia. em nome do pa.rtido, e levado por estes motives, 
depo1s de dirigir-me aos meus collers do ministerio 
de 2.9 d" Setembro para pedir-lhes conselho, tendo 
elles respondido que eu aceitasse o convite, resignei
me a. continuar. Não quero encarecer o meu serviço, 
elle em si mesmo vale pouco (nao e~poiados), mas at
tentas as circumstancias em q'lle me achli.va foi um 
grande sacrifi.cio imposto pela. dedieaçiio politica, e q,_ue 
eu nunca espe~i. ve~ tio m~ interpretado (4poiadosJ e 
com tama.nlia lDJUstiça apreCiado. 

Dóe-me, Sr. presidenter, dóe-me profundamente que 
o nobre tleputad.o figurasse, sem admitti-la aliás, a. hy
'POthese d" ambição do poder. Ambição do poder ! 
Póde te-la quem conhece, como •u j i conheeill 1 os des
gostos, as contrariedades mortificantes, as injustiças 
dolof?~ a que se e:x:põe quem oecupa a. posição 
de mwstro '! · 

Não, Sr. presidente, en não ambicionei o poder7 O 
nobre deputado pelo Ceará. fe2:-me justiça quando disse 
que o meu caracter repellia tal supposição. A verdade 
é a. que eu a.eabo de e:x:pôr1 e dalii verá..o nobl'(! de
putado que tambem não póde a.ttribuir a minha pro
rogaçllo minüterial :1. essa vontade superior a. que S. Ex. 
alludio, e que, em seu coneeito, f~ homens uteia e in
uteis, neeessa.rios e imprestaveis, converte as mediocri
dades em talentos e os talentos em mediocridades, etc. 
A minha passagem d'O gabinete de 29deSetembropara 
o de 7 de llfarço tem explicação muito le~tima. 
((lpoiados); nio pro\·eio de motivos inconfena.,ets, não 
tem causa mysteriosa (apoiadol), tranqnillise-se o no
bre deputado. Proveio, é certo, e não podia deixar de 
provir da contia.nça dá. corôa, que mmto me honra., e 
que é elemento coastitucional e indispensavel para a.s 
nomeações de ministros ; mas essa. confi.nnça tinhlio-n'& 
todos os meus eollegas que retirárii.o-se porque quize
rão retirar-se (apoiados); sabe-se que nós pedimos por 
vezes a nossa. demissão. Não me queira. mal o nobre 
deputado suppondo-me pl'(!dileeto do poder que S. Ex. 
combate ... P&PSei do gabinete a.nterior para o actual, 
porque. além da confui.nça. da corôa, q,ue namêa e de
mitte livremente os ministros, merec1 a confia.uça do 
presidente do conselho, fui con,·idado por elle e reuni 
os votos dos chefes do meu _Partido. (Apoiado1.) São es~as 
a.s condições 9.ue chamam extrínsecas para a nomea
ção de um mtnistro ; eu as tive. Das outras, as que se 
referem ás minhas ha.bilitações, nio posso ser ~uiz1 mas 
ningue:n se jnlga. 3 si mesmo com mais severtda.<ie : e 
~ue sinto é que ta.ut.as pessoas se tiTessem enganado. 
\Não apoiado•.) Havi:1. no cs.so mais uma. condição es
sencial : eu tinh:. companheiros oom quem fui aolida.
rio, e nos quaes devo as maiores 11ttenções e profunda. 
gratidio; de'l.-iaouvi-los, ou..-i-os. Elles me diaaerão que 
eu aceitasse o lugar que me era destinado ng rbi:cete 
de 7 de Março, aceitei-o. 

Un Yoz:-E entrou com a. meema política Y 
O Sa.. ::.\[~ISTI\0 DO !:ID'Ealo :-A politiea do minis

teria de 29 de Setembro era conserndora. 
O Sa.. AliDIW)& FIGti'EliL\ :-Nunca se disse ieto. 

23 
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o Sa. MINIS'I'llO DO fm.Eato:....:~uea se disse oeantrarlo 
(capoiados); o ministerio de ~9 ·de Setembre ·en instado 
por ~os· ~dores·~:r qne ':ontinuass-e·(apoia
do.t),-· e 'Promettião"lhe apo1od:~ual o· fa'cto que-.revelou 
da,·parte'ilesse -gabinete uma politie& que.nio.fosse con
~ad.on.'1 

: ~u' ~f e disse-se nem ~ll; <I;Ue O ministerio pre
Sl(Ü.i!O: J!"!o. holll'&do- e respett:lvel Sr~ VISCOnde de S. Yi-

,. cente tmha: uma politica corrupt?ra; ma.s como se pôde 
qu8lliicar· uma. "politica· senão· em vista. dos factos~ E 
~D.ei·· os fa.ctos que derão ou podiio a.utoril!ar a. qua
li.iica.yiio· de corruptora i politie& do gabinete de 29 
de Setembro'? 

· O S. .. h"DaA.DE. Fm~taA. :...:.Temos por exemplo a. 
nome:~.Ção do Sr. Za.ca.rias para. o conselho de estado. 

O Sa; Munsno DÓ hm!ato :-Estimo que o nobre 
d_eputado toque nesse facto. Sempre se entendeu, Sr. pre
Sidente, que o conselho de estado devia pertencer aos 
talentos e e&pacidades nota.veis (apoiados), aos homens 
de grandes serviços e habilitações, e niuguem dirá. que 
o Sr. conselheiro· Zacarias de Góes e Vascox:.cellos uão 
está. IIC!lse caso. 
· Ignoro os motivos pelos qunes se deva entender que o 
governo é obrigndo a. nomear conselheiros de estado 
peseoas que lhe inspirem confiança politica. São con-

•trarios .a es~ opinii'í.? os precedentes que eu conheço, 
e o mau recente servta para. mostrar que tanto o Sr. con
selheiro Zaca.ria.s como o l?artido conservador entendiiio 
que o · conselho de estado é um terreno neutro, onde 
de'l"em e~tara&maioresnotabilidadesde todos os partidos. 
Com efeito o· Sr. conselheiro ZaClU'ias, presidente do 
conselho no ministerio de 3 de Agosto, nomeou quatro 
chefes conservadores conselheiros de estado, e elles 
aceitá.rão a nomeação. · 

Dahi o que se conclue, é que o governo de então e 
os ~omeadostinhiio opinião contraria aos que hoje com
b:~tem a nomeação do Sr. conselheiro Za.ca.ria.s, como 

.. o nobre deputado que me honrou com o seu aparte. 
Conclue-se tambem que é gra:ve injustiça en."ergar 
:lesse acto intuitos de corrupção. 

Pergunto eu: o Sr. conselheiro Zacarias podia. ter a. 
pretenç.~o ··de corromper os quatro dignos conservado
res que forão por S. Ex. chamndos ao conselho de es
tado, e estes erão capazes de se deixar corromper'1 

Podia. tambem o ga.binete de 29 de Setembro nutrir 
a esperança de corromper um dos homens mai11 inde
?endentes que temos, o Sr. conselheiro Zacarias~ 
(.4peiados.) Podia. este entender que o governo quo.ndo 
o ::.omeár:l. o queri:t corromper~ Com que fim e)tão 
::omeou S. Ex. quatro adversarios politicos '? 

Não se pódc suppôr mal do ga.bmete de 29 de Se
tembro sem condemnar-se a.o mesmo tempo o que se 
:fez anteriormente, e a censura cabe neste caso ta.nto 
::.o chefe do gabinete de 3 de Agosto, como aos con
se:-;-adores que aceit:l.r!io a nomeação. 

U !ll SR.. DEPCT.u>o: - Os conservadores nome:í.rão o 
Sr. Só= Franco para o conselho de estado. 

O SR. ANDRADE Fumi:m.1.: - E' o process? da con
cilia\·ão. 

O Sa. !lt!SISTilo DO l"PERIO: -O nobre deputado 
i::.siste sem ra.zão nesta censura, e nã:> quer con~iderar 
aue com o Sr. conselheiro Zacarias iorão nomeados 
C:~:.u; conservadores dos ma.is notaveis e activos. 

Contin=udo o seu discurso, disse o nobre deputado 
pelo Cearã. que eu tinha. mudado de bandeira politica, 
aue já n:io pertenço ás iileiras do partido conservador. 
~ Não sei, ::ir. presidente, qual é o facto que uutorisa 
a q_tiem quer que seja. para dizer que não tenho conti
::!11.3do a. ser o conservador fiel e dedicado de todos os 
tempos; o nobre deputado não mostra um só principio 
con.scn-ador que tivesse sido esquecido ~los dous mi.
::li.sterios de· q11.e fiz e faço parte, salvo se querem con-

. siderar como tal a questão da escravidão. Não receio, 
portanto, que o nobre deputado possa provar a sua 
asserpo, e lllio posso deixar de aproveitar a occasi.ão 
pa..."'a' dizer que S. Ex. se arroga um poder que de certo 
lile ·não eompete. 

O nobre deputado vive preoccupado, tem a idéa fixa. 
de ·u:ma. causa superior, que faz os homess necessarios 
e des!l.efiiBilrl05, uteiJ e inuteis, e que é principio, ori-

geme· movei de tudo qna.nto aconteee: ~ ae mesme 
tempe que imagina. e ·censura. esse pOder tão forte e tão 

. exclu8lvo, arroga-se S~· h. o·priVilegio de dar e reti. 
ra.r diplomas de conservador; é o grande contraste dos 

· · sentimento• poaitioos -de· oiltrem ; .. sem,.·que ellé.iliga
·esse é ·collSenador--de ,lei, -~mguem·~·aer. aceito 
como tal. Ent.~tanto,. Sr;: pres~dente, pUdôe-me o no
bre deputado, eu penso 9.ue ninguem está. menos habi
litado para exercer esse direito do que s~ h. 

O Sa. ·ANToNIO Pa.l»o E 01lTB.OS SRS •. DEPwADos :-
Não apoiado. · 

O Sa. MlNlSTII.O ·DO lMPBato-: -.Eu dou· a· :razão do 
que digo, ouç?:o-me os nobres deputados. O illustre 
ex-mimstro :ni~stiça., do gabinete' de 16 de Juiho, 
tratando da · pror?gaÇ<lo minüteria.l, l'ergnntou se 
o jl&I'tido conservador estava tão pobre de homens que 
Dao pudesse cbr outro ministro dos negocias do impe
rio, e tivesse necessidade de aproveitar um fr:~gmentG 
do ministerio de 29 de Setembro; Pareceu a S. Ex. que 
eu ~a. sido:assim elevado á. categoria de homem ne
cessa.no. 

Eu já disse como fui levado a conservar no mi.Bi.s
terio actual a pasta que me tinha sido confi.ada. no 
ministerio de 29 de Setembro : foi por obediencia e por 
dedicação a.o meu partido.· Nunca considerei-me n.em 
posso ser homem necessario ; 'nio .faltão pessoas mais 
habilitadas do que eu. Mas não aeonteee o mesmo com 
o nobre deputado pelo Curá. que, ao· sen proprio juizo~ 
resume tod8. a força do partido e quer que este tome a. 
posição que S. E,.. indicar em torno de si e os senti-
mentos de que se ache dominado. -

Quando o nobre deputado foi fragmento do minis
terio de 16 de Julho, fragmento que desprendeu-se e 
cahio, "fragmento que ·veio com estrondo f< violencia de 
aerolitol pretendendo fazer tremer a. terra. e a.ba.lar, 
se não a.estruir, a pyramide da mona.rohin., nessa. oc~ 
ca.sião a camara e o paiz recordão-se da attitude es
pecial que S. Ex. assumio: quiz que o partido corresse 
a. desaffronta.-lo, e fez-se centro, não con~iderou-se mais 
filho obediente e fiel da união conservadora, proclamou~ 
se papa. ••• 

O S11.. ~!ELLO REGO :- Ubi Petrus, ibi eccluia • •• 

O Sa. Mtl'IISTJ\O no lsPERIO:- ••• e, porque não foi 
obedecido, excommungou o·partido e manteve a posição 
que descreve muitas vezes em suas producções littern
rarias, de um contra todos. 

Parecia. que dos seus companheiros de miuisterio 
tinha o nobre deputa.do as mai-ores queixas ; eensura.
va-ost fazi:~.-lhea OJlposição franca e decidida. Eu vi e 
ouvi a.e uma daquellas cadeiras de ministro ao honrado 
Sr. Barão de Muritiba, repassado da .mais profu.-d:t 
ma~, interrogar o nobre deputado ex-ministro da 
justiça. se não conserva.Ta. de seus collegas ::Uguma re
cordação grata. que impedisse tão constantes ataques. 
Foi isto por oecasião de discutir-se o credito para o 
templo a que se deu o nome de barracão , e para os 
festejos e exequias depois da guerra do Paraguay. A 
cama.ra e o partido consermdor er':io envolvidos na 
censura. O no-.re deputado estava. em completo i8ola
mento, como que o:ilendido por todos e de todos vin
gando-se. 

Sinto reeordar este facto, que deploret, como sempre 
deplorarei qualquer moti,·o que :rrrede o nobre depu
tado do partido 11 que prestou e é cap:tZ de prestar 
grandes servi('OB; e se o faço, Sr. presidente, é porque 
tenho nece!!Sidade de deiJionstrar que S. Ex. não é o 
mais habilitado para dizer que eu estou separado do 
meu partido, nem para. conferir e retirar diplomas de 
consen-a.d~>r. (.1poiado4 e t1ão apoiados.) 

Ainda. este anno o nobre deputado ~o Ceará. este'Ve 
solitario discutindo por conta. ·propna. a. .,.iagem do 
Imperador; hoje é que eu ouço-o :bllar ·em nome colle
cti..,·o, dize::-nós e os meus amigos-; no principio da 
sessão fall.'l'Va em nome proprio, representaça-se a si. 
mesmo exclusivamente, e como dava-se pelo guarda 
fiel dos principios consen-adores7 não sendo acompa
nhado, maDtinha a sua. posição de um contra todos, 
constituía· elle só o ...-erdadeiro partido conset"Vador em 
cujo seio a ninguem mais vi.a. 

Com relação :'í. política do gabinete de 29 de Setembro 
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fa.llon o nobrec deputado pelo- Çea.rá, da..circul&r dirigid& · 
aoa pmidéut.es .da,ir_ proviiiciliS,• .cirêu.lú que ,g;· EX. 
cil3.mou-daa cluiu e&phera.r.-NãO comprehendeo nobre 
depntmlo distincção· possível · ~·a politi'éa e a a.dmi
llis~·· . 

Sr. pr~clente · · eu respei1xi •os·ta'lentos·· e illíutnlção 
do nobre· depata.do, mal! nã.O." posse· deix:n- de dizer-lhe 
que á sua sn!ioricbde prefiro· a de- eacriptores-· nota~eis, 
entre os quaes vejo um· dos ·nossos·-ehefes de saudosa: 
memoria, .que ~nstenta · a · dou~na ccmbatida. por· 
S. Ex. . 

O Sa. ÂNilRAI>E FIGUEinA : - Do'utcins. completamente 
falsa. 

O Sa. 'MINISTRO DO l11PERJO : - Perdôe-me o nobre 
deput:ado·;. o p~d~r exceutivo, ·segundo -opiniõeS !!l~to 
res1xnta'VeJs, d1V1de-se em dons' ramos: a. pohtica, 
que consiste n:~. direeçãci-· mo-ral · dos ·.interesses· geraes 
da nação.- e a administraçié, que consiste· ·principal
mente no desempenho dos seNiços publi<:os. O go
verno, filho do partido que está; em m~tioria, represeu• 
ta.nte das id~s desse.yaTtido, tendo um·11rogrnmma a. 
executar, não póde pr1var-se de .agentes :fieis· que pra
tiquem o pens:.mento . politico, aob a fiança. dos inte
resses collectivos de partido e da. communhão dos 
principios . . Todos os ca.rgos que requere~u confianç& 
politica não podem ser d~dos seuãc),. :í.quel.lcs que são 
do pa:·tido que governa; mas· .h:!. uma ordem de ser
viços que podem ser chamados neutros, e que . devem 
:ser confiados · aos mais· apt03. Hi muitos cargos que 
nlí.e são de confiança, e para. os quaes devem ser· pre
feridos os que se mostrarem mais capazes. Nas emprezas 
industril\es que o governo autorisa., nas obras publicas, . 
IllL distribuiç.:to dos melhoramentos loca.es .de diversas 
o::-dens pód.~ entrar, e ente::.· muita.s vezes, o espirito de 
partido, par:1; bzer prevalecer sobre maiores convenien
cias gel'!\es as que são mais eircumseriptas, e at<\ a in
dividU:ll dos amigos do governo . .A a.dminie-tr!l\'iio deve 
estar, e eatá, nestes casos, . effeetivamente separada da 
política, pa.r<l ·escolller e resolver o que :fõt melhor; 
ella tem, entretanto, a respeito de outros muitos fa.ctos 
<l.e sua compctcncia, o caracter. de verd::.deira ma~is
tratura (apoiados); conhece dos direitos do cidn.diio; 
ll.)>plica a lci e os regub.mentoa; ou':~, examina e de
cide. De,·e ser justa; e supcdor :í.s cxigencí:~s de par
tido e :i. influencia dos amigos. (Apoiados.) 

Est:~. doutrin;~. que se diz n.gorn. ser falsa, eu a vejo ei1s
tentad:t pelo Visconde do Uruguay, distinc!o chefe cor~
~ervador ... 

O Sn. PINTo :IIoREnu :-A dist!:::.cção .; onrris :heorica 
do qnc pratien. 

o Sn. sh~ISTRO DO !m>ERlO :-Diz I) cor.tr~rio o e>'
criptor que ncsbo d·~ cita.r, e iaz ,-o:oa ;:>:l.rJ. que com 
melhor organisnção administrativJ., ela qual depende 
muito a separação de que trato, e com maia cir~u~
specç:i·) da parte do gover!lo e dos seus nge:::~tes, distm
::;n-se, quanto seja possível, a nolitica da ::tldnistr:J.ção, 
de um modo reltl cvmo ne. Inglaterra. e ~vs E>tados
Uni<ios. 

:Er:1. este, Sr. pr~si<lente, o pe:::.:snmc::to do gn.biuete 
•le 29 de Setembro. N:=:o queríamos cbn.m::.r os adYer
sarios p1~:l. os cargos de confi:~.nçn, nilr, q_':leríamos diYi
•lir o poder ·com elles; queríamos ad:uinistr:J.ção justa, 
que obser::l.Ssc :ts l-ei•, que foss•~ im~•Cl.l'ciai, que atte::~
>lesEe ás -ç-erdadcira.s neces>id:rdes p•1hlicas, e que n5.o 
se deixMsc domillJI.r c~<>a.me:~tc pelo ""pirito• de partido. 
Núo 'j.Ueri:lmos coclundl.l' os par~idos :!em corromper os 
indi\'lduos. 

Quando WJ.ava.mos em ap:-ovci~r os tal~ntos e ::.s apti
d<:íe%, · accrescenta.vamos-sel!1 quebr:1. de sus opiniões 
con~cienciosae-; o que ·significa que o minis~rio -man
tinha. os pnneipios co!lllen·adóres, e n.~o ç_ueri.a. · de níu
~em o sacrificio de sua opini~o politica, ou, em outros 
termos, nio· acei\avar a coopernção c o pre!!timo dos 
a.dverearios senio para. o& serviços que cu. já. disse q_ue 
podem ser chamado~ neutros, que .não exigem con.fia:ii~ 
política, e qne .não perteccem a este ou .:i.'luelle p:trti.do. 

Pe:r:rnitt& o nobre.depu_t::ldo pelo. Ceará. que ea me 
confe~se sorprendido ~ cen!Ut'll q_ue S. E:ç. fez. ao ga
binete de 29 de Setemb~, não. admíttindo a recommen
d3..\'fio contida -na. tir1:ular da& dum e.phef'O.!. Pa.:recia-

me, Sr. presidente,. que o nobre ex-ministro à..j~ça..
do ga.binete. de 16 .ae Júlbo era o maia ~adi&utadO ~ • 
tario da. dolltrina -que CO!llbate agar&.• N'uiguerii. •mais . · 
que S. Ex. sustentou praticamente es&a..dou~·poil-
que no exercício de &1lU impqrtantissiina& e.ttn"bui\\Õell ... 
fazin sempre e iniiexiv;el:tnente o -que·lne parecia me-, 
lhor, o que querin,' jal~a.n'do<-se inte~~ment.e;~efob~~ 
gado de condescendenc1as coar os am1gos politíCo's. Nao · 
o cen~'Ul'o, nUlJca o oen~ei ;' mas sei que havia muitu 
queix:l.S : e usim corno o . nobre · deputado prometteu · 
invocar< o e.uxilio dei illustre redactor dá Opinião conm-· 
10ad?r~ para combater a. doutrina da. circular, ·el!- po
deria mvocar. ·neste momento· o testemunho dos dignos 
redactores do Diario do Rio e do· Qu:n:e de Julho, orgãos 
O:essa.l! que~as, para. affirmarem que o mi:listro. d:J. ju~
tlçs. do gabtn~te de 16 de Jul\)o manteve profunda: di
visíio entre a J?Olitica·. e n administração, compromet
tend?, diziii.o-n o ell~, não digo eu, o~ interesses do 
part1do. 

E tal era, Sr. presidente; a deei~o· e firineze. com que 
S. Ex. não consentia que outros interviessem nas de
liber-J.ções que tomava. e nos -Mtos. que praticava, que 
aos seus proprios eollcgas exclui& de ~ualquer inter
ven~ii.o ou participação.! Deprehencli hto das pal!!.'\'T'.lS 
que' nos forão ditas aqui pelo meu respeitavel amigo <l 
::ir. Barão de Cote~pe, entiio ministro de marinha, 
quan<io referio que tinha nec~ssidade de occult:ll' o seu 
interesse por qu:tlquer-pretendente perante o seu col
le~n ministro dn justiça, e dava sempre a todos o co:i- · 
se1ho de o nrocurarem directamcnte, dizendo que nlio 
tinhão cmp;nho de ninguem, de ministro algum. Ta:n-· 
bem ouvi nqui no proprio nobre deputado que elle nii:o 
gostava de cónferc:'lci:tll ministeriMs, talvez porque ellas 
têm lugar para a discus>ão entre colle:;a.s e p:J.r•l deli
beruçã.o commum. Em tudo isto vejo a contradicção •h 
nobre deputado, contradicçii.o entre os actos de então e 
as palavras de boje. 

Ainda. mereceu os reparos do nobre deputado pelo 
Ceará. a. circumstancia de ter sido assignada pelo pre-
sidente do conselho a circular em questão. 

Creio que esses r(p:uos não são fundados, porq-.:.e 
:linguem du">id(l. que o prcsident~ do conselho de :::ni
nistros é o orgúo ma.is competente e autoris:1do pa:s. 
expor n.• vist:Ls politicas do iniuistcrio, e o honrado e -
venerando Sr. Visconde de S. Vicellte tinha por isso <:> 

direito de dirigir-se nos presidentes de provincin.1 signi-
5.cnudo-lhes u politica qm~ o ga.binete de 29 de Setem
bro se propunbn executar. Se p:~.rcce nos censores deêse 
:J.cto que o direito er:~ meu como ministro do Impcrio, 
eu lh~s a(!Tn.deço, mas niio aceito o zelo q_ue mostr:h 
pela minb~ competencia., e de bomgr:l.do dc1xarin :fall2.:
por mim o eminente. estadista , so~ cuja rn:esídencia 
êive a. fortuna d~ scrv1r par:J. contrab1r e estre1t~~ rel&
<;ücs que muito prezo. e para dever-lh_e as mais delic~
das attenções e n m:us affectuosa estima a que cor.e:,
no,:.:l.o com sincera e dedicada amizade. 
• Era t:ll a. novidade do pmccdim.:lnto do nobre y;~-
conde ue S. Viccnt•, cru t:u o seu desvio dAs pratic.~~ 
;;cr:!.lmcntc seguidas, quP. S. Ex., diz o illnstre deiJ-.:
tudo pelo Ce:lrA, dava até ordens aos seus colle~a;; '! 
c:<>:pedia-lhcs avisos sobre negi>cios de su:l.S pastas. 

Eu não posso deixar passar est:l. censura sem =e;.
":Josta.. 
• O nobre Sr. Visconde de S. Vicente; a.ppello p&:._ 
todos que semr?.o com elle, portou-s~ sempTe co::;l. 
tanto C•lvalheirismo, com tant:J. lealdade e bondade 
(apo iados), que nenhum de 1;eus companheiros retirou-5~ 
.:e seu lado sem a mau vi'l'& saudade ; e eu declaro 
nue pelo modo· por que me tr:>totí adquirio direi~o :':.·) 
:!:eu maig profundo reconhecimento. 

O SR. A!\l>JUDE FIGVEIIU. : -'V. Es:. contesta o3 
iac~os't 

O Sa.l\lrmsno no Im>znio :-N:iocontesto"os :facl4s> 
ru"'o a. -verdade. Q · Sr~ VJ.SConde de S. Vicente· dirigia
se "'a alguns miai.!tro~, creio que aos da go.en-r e a~i
C:l!tura., sobre negocio& de sus pa.s!:a.s, que . enten<lião 
com assumptos internacionaes: podia· fazê.. lo c:1mo 
:ni.nistro de estrangeiros, que era, pois~ qne' não se póde 
!:egar a qualquer ministro. o direito - d~entender-se_o;r.n 
~em collegas fObre objectos que se ·prendet!Ut m&lB •de · 
uma pasta, como ha. muitos, e que requerem accorê!o 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:06- Página 19 de 23 

180 .SESSAO EM 17 DE JULHO DE 18'71. 

e acção eom'binacla; pedia faz.õ-lo com. maioria de 
razão, D& qualidade \te presidente âo conselho, que até. 
curo ponto su~tende a administração e dirige a 
marclia do gaoinete. 

Continttando ua anas censuras, o illuatre deputado 
pelo Ceará disse que se tinha feito uma grande deapeza 
com a bibliotheea desta côrte. 

A grande despeza é a de 11:0008, que estão sendo 
empregados em nparos necesssrios e ur~ntes do edi
:fi.cio, encaderna<yao de livros, acquisiç.ão de obras que 
fazem falta, etc. 

Parece-me que tão pequena. q,uantia. nio p6de for
nece\" motivo para censura, princ1palmente con"hecendo
se o estado da l>ibliotheca., com a. qual muito mais é 
neceS5&rio deependu. 

Tambem oensurou S. Ex. a nomeação do bibliothe
cario, que deu a entender não ser o mais apto pa.ra o 
lugar que exerce. E nessa. occasjão, sempre attribuindo 
tudo quanto se faz neste paiz a. uma só vontade, sempre 
preoccupado com a idéa fixa. do poder pe55oal, com a sua 
dtltrtda. Carthttgo, e afanosamente empenhado na luta. 
titll.nica. em que despende toda a sua activida.de, di55e 
que nessa nomeação tinha. ha\·ido uma inspiração do 
alto ; de outro modo seria prova.vel que fosse aqui, 
como na Europa, nomeado algum homem notavel, 

. lllcruma celebridade scientifiC!l. ••• 
Posso asseverar que a Do meação do bibliotheca.rio foi 

feita. como se fazem todas as nomeações. Entre diversos 
candidatos, mais ou menos recommendados, pareceu
me que o Dr. Benjamin Fr.tncklin P..:~.miz Galvão, 
moço de grandes espera.nças, dado a estudes serios, de 
merecimento, que Din~em contesta, e de moralidade 
provada, segundo o juiZo de pessoas fidedignas, era o 
maia di!nlo ou um.dos mais dignos. Eu tinha o direito 
de er.col~er, preferi-o: o acto é meu, respondo por elle. 

Se o illustre deputado não póde contestar as quali
dades do nomeado, para que attribuir esta nomeação á 
inspiração'f Para que suppôr 9.ue o ministro não tem 
liberdade de acção, não tem o dtreito de escolha, e cede 
como instrumento docil a indicações estranhas á sua 
consciencia. e ao seu proprio juizo 'l 

Se eu não nomeei algumas das notabilidades que o 
nobre deputado diz que são nomeadas na Europa.1 a 
razão é muito clara, é porque não temos aqui sab1os 
que pretendão lu~res mal retribuídos. Se o nobre de
putado m'os qu!Zer indicar, eu tomaria. nota, e lhe 
agradeceria o favor. 

CaU!lou-me estranheza, Sr. presidente, que o nobre 
deputado fizesse do conservatorio dramatico motivo de 
ce::1sura. Neste ponto defendo-me cha.ma.ndo á. autoria 
o proprio nobra deputado pelo Ceará.. O plano do con
sert':ltorio e o decreto que expedi assentào nas reflexões 
e no projecto que S. Ex. offereceu ao governo, e que 
e:t tenho a.qtü presentes. O parecer é escripto e assigua
do pelo illustre deputado pelo Ceará, e eu não posso 
furtar-me ao desejo de ler um dos seus trechos. 

Depois de justificar extensamente a. creaçil.o do con
sen-atorio dramatico, disse o Sr. conselheiro José Zllar
tb.iauo de Alellcar, como relator d.'\ commissão no
meada para proeôr medid:u; tendentes ao melhoramento 
do thea.tro l:irazileiro : « Não dllvida a. commissão que 
propostas vantajosas appnreç:io e que o governo possa 
dotar a. e&J?ital do lmperio com uma comedia bra:;ileira 
digna. da C1vilisação desta grande cid:~.de, e digna sobre
tudo da augusta presença do monarcha, que tanto &e 
desvela em proteger a.s letl"as e as- artes. " 

Entendia então o nobre deputado pelo Ceará, como 
~ntendem escriptores notaveis,que os thentros são dignos 
da. attenção do governo, e. que objecto tã.o importante e 
de tão grande in:fl.uencia sobre os costumes publicos e 
:1.0 qual se prendem os intuesses da arte lítterari&, da 
industria e da política, recla.lll3.va as medidas que outros 
governo& têm toma.do, começando pela creação do con
!ervatorio dramatico, tal como S. Ex. o propoz e foi 
por mim cresdo. 

Hoje acha nisso motivos de censura, renega a obl"a 
p9r.1 que concornu com suas luzes e estndos ; entende 
até que é um golpe de estado, como j.á. nos disse, mais 
um crime da parte do proteetor das letras e das artes 
àe cuja presença. não erão dignos outr'ora os theatros 
que temos. 

O Sa. A!mlUDE FIGllEIU :-Mas elle ji declarou que 
tinha modificado sua.s opiniões com o estudo. · 

O Sa. Mnusno :oo IMPEJUO :-Assevero ao nobre de
putado que nem. essa. defesa tem o illuatre deputado 
pelo Ceará, porque antes de expedir o decreto que elle 
censura euprocurt.: S. Ex. em sua C811ll, conversei sobre 
o conservatorlo dra.màtico, e S. Ex. referia-se inteira
mente a.o parecer que tinha. dado em 1862. Eu não 
tinha encontra.do ease pareeu, Dão o tinha lido foi o 
uoore depntado que delle me fallou ~romettendo-me 
por obsequio, que eu lhe pedi, que da.na. novo parecer t 
o que não foi preciso, porque eu achei esse que aqut 
tenho. Portanto, se mudou de opinião foi'de Ja.neiro 
para cá. 

Li de proposito a parte do parecer que a camaro. 
acaba de ouvir, porque na ordem daa considerações 
feitas por S. Ex. segue-se immediatamente a. censura 
que elle fez a. respeito do Instituto Hist.>rico e Geo~
phico, que não prospera, como não prosperão, disse, 
todos os institutos protegidos pela. realeza.. 

O Sa. ANDI\ADE FrGUElllA:-Substituida a. 1hra.se por 
-elemento official-, eu concordo comelle. 

0 ::ia. MINISTRO DO mEIUO :-0 illustre deputado en
tendia. ontr'ora que a. realeza ou antes o monarcha, 
desvelava-se em proteger as letraa e as ::rtes, hoje acha. 
que não prospera tudo quanto tem essa proteoção! 

Eu não me alargarei neste ponto, nem procurarei 
fazer uma defesa á corôa, gue della não precisa. Noto 
sómente que esta camarn de conservadores! repl'esen
tante do grande partído que entre as sua.s g orias conta. 
a de ter mantido a. corôa. :1a. cabeça. de um infante, 
corifia.do ao povo brazileiro pelb magnanimo funda.dor 
do Imperio esteja exposta a. ouvir apreciações injustas, 
e que se tolere a9.ui o que nunca foi tolerado, isto é, 
que a pesRoa inY1ol.&vel e sagrada. do monllleha seja 
trazida parll. a discussão e se lhe Deguem as qualida.des 
e virtudes geralmente reconhecidas e admiradas. Quando 
isto Dão fosse uma grande injustiça., bastava. que fosse, 
como é, uma. offensa á constituição, que temos o dever 
de respeitar e manter. (Apoiados.) 

Concluio o nobre deputado pelo Ceará o seu discurso 
desejando que eu volte no seio do partido conservador, 
onde serei recebido como o filho prodigo. 

Agraieço ao nobre deputado os seusl:ions desejos, e se 
me é licito retribui-los, faço votos para. que S. Ex., que 
anda transviado, arrependa-se do scbisma que pretende 
fs.zu em nosso partido, encontre depois a. consolnção 
de um assento no senado, e preste abi os bons serviços 
que devemos esperar de sua. illustração e incontestavel 
merecimento. 

Sr. presidente, o receio de abu~ar <l.a bondade dos 
nobres deputados que me out'em .•• 
• VozEs :-OuYimos a V. Ex. eom muito pl"azer. 

O Sa. MrNISTno DO Im>EnJo :- ••• faz com que eu re
suma o mais pussivel o que tenho a. dizer. Não apro
veitarei todos os apontamentos que tenho, direi o que 
me parece indispensavel; mas occorre-me agora que o 
nobre deputado pelo Ceará contestou a legitimidade do 
assento que tenho a honra de occupar nesta casa, e eu 
não det'o deixar isto sem resposta., embora seja tal opi
nilio contraria ao que esta alloausta. camara já resolveu 
em sua sabedoria sem eontestaçi:io opportuna, que seria 
por occasião de serem Yerificados os poderes que o corpo 
eleitoral me conferia. (Apoiadas.) 

Entende o nobre deputado que pelo facto de haver eu 
pnss9do do gabinete de 29 de Setembro para o de 7 de 
Março, devi:. submetter-me a. se~nda. reeleição. E' um 
modo nvvo de interpretar o art. 29 da constituição, es
tendendo-se ao ministro que muda. de eomp&Uheiros 
(é o caso em que eu me acho) o que esse artigo dispõe 
a. respeito do deputado que é c!lamado ao& conselhos da. 
corôa. 

O que eu vejo na constituição é que o Imperndor, 
no exercício privatit'o do poder moderador, Domêa. e 
demitte livremente oa ministros de estado, e que sendo 
nomeado mn deputado, este deixa vago o seu 1~ na 
camara e s~ procede a nova eleição na qual póde ser 
reeleito e accumular as duas fullcções. 

Ora, eu ru nomeado ministro dos negocios do im
perio em 29 de Setembro, em seguida procedeu-se a 
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nova. eleição para o lugar 9-ue deix~ ~, e fui ~leito. 
Satisfez-se auun o prece1to c:QnstituOlonal. (Apciadoa.) 
O miuisterio de que en fuía pá:rte pedio por vezes a saa. 
demissão e esta. lhe foi concedida. em 25 de FeTereiro. 

Eu acompanhei os mellS collegas nesaa delibersçio, 
mas a demissão que pedi havia de produzir sellS efl"eitos 
quando estivesse as&lguado o decreto que. m'a. conce
desse, e isto Diio chegou a acontecer, porque, como já. 
expuz, no mesmo dia 25 dt" Fevereiro fUi convidado 
para fazer parte do actaal gabinete, conservando a. 
p~ta que me tinha sido confiãda no outro. Aceitar o 
convite significa retirar o pedido de demissão : eu 
port:mto não fui demittido ; Dii.o tive nomeação nova ; 
s6mente mudei de companheiros. Assim niio sei com 
que fundamento pretende o nobre deputado pelo Ceará. 
que eu deve&Ee passar por segunda reeleição. 

O Sa.. ÂNDJUDE FIG'CElRA. :-Fallou hypothetieamente, 
se tivesse havido nova. nomeação. · 

O Sn. Mnnsno DO I:vz1uo :-Ou eu não compre
hendi bem a argumentação do nobre deputado pelo 
Ceará, ou S. Ex. ia maia longe do que diz o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro. "Pareceu-me ouvir ao 
orador a. quem respondo, 'lue eu só :eoWa ficar minis
tro sendo organisa.dor do actual gabmete: devi~ reti
rar-me com os meus collega.s do de 29 de Setembro, 
consilerando-me efl"ectivamente demíttido em conse
quencia da retirada delles, ou formar novo ministerio. 

Não sei em que razões a•senta esta doutrina. Quando 
se tr.J.ta de uma organisação ministerial, a corôa cham:~. 
uma. pessoa em quem confia e que lhe pareça indicada. 
pela opinião publica, e dá.-lbe a incnmbenci.a de pro
curar companheiros. Reunidos estes1 sob a condição 
de mutua confiança. e uniformidade <1e vistas politicaa, 
tein lu~ a nomeação de todos, na. f6rma da. consti
tuição. Mas, asaim como nenhum motivo constitucional -

· ou nenhum principio do nosso systema. de governo, 
e ainda nenhuma Ciifticnldade pratica impede que um 
ministerio organisado, e que esteja funecionando, tenh:~. 
novo presidente, chamando-se pam succeder ao que 
exitia. quem reUlls as qualidades necessarins, e esse 
possa ser pessoa. do mesmo ministel"io ou um no""o com
panheiro que aceite a. orgs.nisaçiio feita e que seja. aceito 
pelos outros ministros; do mesmo modo não;vejo razão 
pela q,ual, dissolvendo-se um gabinete nas condições 
em q,ue dissolvia-se o de 29 de Setembro, quando não 
ia operar-se mudança politica, mas ia. s~cceder a. um 
ministerio conservador que merecia. a confi:mça. da 
corôa outro ministerio conrervador, não pudesse o cs
tadist:J. chamado pa~ organisar novo gabinete convidar 
qualquer dos ministros demissiona.rios, nem tão pouco 
vejo raz5o pela qual o ministro que se achasse nas 
circumstanctas em que achei-me, devesse não aceitar 
o convite ou não pudesse aceita-lo na qtulidadc de 
simples ministro. (Apoiados.) 

O facto que se deu comigo n:<o é novo (apoiados), 
e não me con6ta que a.lguem antes do nobre dcput01do 
pelo Ceará houvesse levantado questão semelhante . 

o s~~.. A~"DRADE FIGCEIRA. : -o que elle disse rcí~ 
ria-se a ter ha,-ido nova nomeação. 

O Sn. MINISTRO no l:~~PEaio : - Bem, não insistirei 
nisto : tenho pressa de tocar em outros pontos, e pasm 
a trata.:- do decreto que expedi em a de Janeiro, eotn
belecendo o processo que se deve seguir nos exames 
dos estudantes das hcuidades de direito e de medicina. 
You responder á.s censuras que fez o nobre deputado 
pelo Ceará, e satisfazer as repetidas exigencias do nobre 
deputado pelo município neutro, que arde em desejos 
de ver discutidA esta importante materia.. 

Sr. presidente, contestou-se em primeiro lugar a. le
gitimidsde do decreto; o governo Dàoe$t&va sntorisado 
par:1 expedi-lo, disse o nobre deputado pelo Cear& a 
primeira. vez que 110bre isto fallou jtiBtificanao um re
q_uerime~to : e ac:creecentov. ~;~o discurso a que tenho 
respomdido que a. autorisaçiio cadncá.ra.. v~jamos. 

A lei n. 608 de 16 de Agosto de 1351 autonsou o 
governo para dar novos estatutes aos caraos jurídicos 
e ás eacolaa de medicina, lJOndo-oa em execuçio logo 
que fossem publicados, salvo qualquer augmento de 
deapeu que se .não realizaria sem ser decretada. pelo 
poder legi.sl:l:tivo, ao qual tambem :ficou reservada. a 

approvação defioitiva doa mesmos esWntos. Em virtude 
desta automação forã.o organisadoa pelo JtQvemo os 
estatutos publicado• com oa decretos n. 1,1M de 30 de 
Março e n. 11169 de 7 de Maio de 1853. 

A. lei n. 714 de 19 de Setembro de 1853, autorisando 
e. ~ento de despeza. neeesaario para a execnç3o pro
VlBOn& da.quelles estatutos, accrescentou que o governo 
poderia, até a definitiva approvação destes, fazer-lhes 
8! alterações que ainda julgasse conveniente~~, · mas que 
nao a.ngmenta.ssem a. despeza.. 

Em ~de de~;ta. diaposi~o forão dados outros es
tatutos, os actna1mente vigentes, com os decretos ns. 
1,386 e 1,387 de 185q, e aindn niio foriio defbitivamente 
approvados pelo poder legislativo, de onde resulta que 
sl1bsiste a. autorisação dada pela lei de 19 de Setembro 
de 1853 para. altera-los (apoiado1); e aMim entendeu 
um dos meus antecessores , que expedio os decretos 
ns. 3,454 de 26 de Abril de 1865 e 3,464 de 29 dos 
mesmos mez e anno; assim entendeu t&mbem o nobre 
ex-mioistro do imperio quando fez as alterações cons
tantes do decreto de 30 de Outubro de 1869. 

Eu não -podia. esperar, Sr. presidente, que o nobre 
deputado ~lo Ceará, que era ministr• da jll!tiça quan
do o seu illustrado collega fez as alterações a que me 
refu:o, viesse cellSura.r-me porque eu usei da mesma 
autorisnção, entendendo, como o meu antecessor, que 
ella subsiste (apoiados) e subsistirá. até que os estatutos 
vigeotes sejão definitJ.v:unente approvados. 

Pretende hoje o nobre deputado que as autorisações 
caducão no tim da legislatura que as concede. Este 
princiJ>iO é no\·o, o prazo que S. Ex. estabelece é a.r
bitrru-io, não o 'l"ejo consignado em nenhuma lei, nem 
autorisado pelos precedentes (apoiador); o facto cons
tant~ é que emquanto existe a automação della usa o 
governo. 

Em conclusão, parece-me fóra. de duvida a legiti
midade do men acto. Vejamos agora se o nobre depn
tado tem razão quanto aos outros pontos de sua con
test:lção. 

Pensa S. Ex. que aa disposições do decreto de 14 
de Janeiro offendem os lentes, de cuja imparcialidade 
e boa. decisão du'l"ida.-se, quando se exige que a. prova 
escripta não sejll assigoa.da, e que deste modo não co
nheça o examinador o exa.mioando que tem de julgar. 

Eu recordarei :í. cama.ra. que o pedido dessa provi
dencia para os exames dos cursos de direit, foi feito 
por mm distinctos lentes, mais competentes do que o 
nobre deputado para julgarem se com isso se lhes i:l.
zia offeusa u elles e seus collegas ... 

O Sn. Á."iDRA.DE "Fmn:IBA: -Os ofiicios que elles 
diri~ir:io no governo sio altamente offensivos aos len
tes das faculdades. 

O Sa. M:s1srno no lliPEnlo: - ... e que a maior in 
não se jul~ou offeodida., pois qne consta-me que em 
todas ns co!l;;regações poucos l"eclam:í.rão ; sabe-se, por 
exen:plo, n_ue n mniona dos lentes de S. Paulo voto:.t 
nara. qu<' ::1iio se rcp"csentasse contra o decreto. 
• Eu creio, Sr. presidente, que tal providencia, lon<;~ 
de ser uma. ofr~nE:t,é um.:1 garantia ou motivo de tr:m
quilli<:bde jl:lr:l o len_t~, q~e deste modo póde eximir-se 
:í.s ex1g~ncu;s e n::orhficaçoes do patronato, que t:mto 
actúa e:u nos5a·scciedade (apoiado1), o tambem garan
tia p:::.ra o estudante, nos casos em que desconfie da 
justiç:<. de seu mestt"e por qualquer motivo de deEaffú
~·ão ou i::J.imizade. (.-4.p~ iados.) 

Xu::1ca forãc reputadas offensivas deste ou daquelle 
-- individuo as leis que contêm disposições 5emelha.ntes I! 

cautelas pua q,ue o jul~dor não receba inspirações 
contrnrias ou eatranba.s _á. justiça ; disposiç;)es que po
dem seT c~da.s de desconfi:lnça, que consagrilo uma 
!r.l.ra.nti:!. geral, e que não offendem de certo o Co1racter 
âo individuo a que se applicão. (Apoiado•.) E' assim 
que, J?Or exemplo, no jury o e:Lvalheiro mais distincto 
e mal& honrado, em cuja palavra se deve crer, e de 
cuja probidAde e ini!.exi'l"el inteireza n:lo á licito du\i
dar, se esti'l"er no co11Selho de sentença como juiz de 
facto, nio poderá fallar ou co=IUÚear-se com qual
quer pesssoa de f6ra, nem ir á. sala immediata sem r.er 
acompanhado por um oflicial de justiça. Ha nisto of
fensa ao caracter desse cid:Ldão ~ De certo que nin
gue:n o diria. E" uma g!lrlntia que se dá. aos que tê:n 
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de ser jt~gados, sem q)le de modo al,gum oifenda ao 
julga;dor . .(AyoiadoS\) . . _ . 

Em relayao ·aos ·-e'Studante's' tamliem nao posso crer · 
que ·as providencias coh1iid!l.s naquélle de.creto' importem 
impossibilidade ddà.zerem a·•cail:eira·a que se·destirião;··· 
potque •liãocposso.•eonceber ··<iue ·ulJl'moço que• estud:~o re
gularme,a.~ej CJ_~ei•tem intélJ.rgen'?ia :o,rdinaria, 'que ·apren
deu·;os •pnncl:plOS ge1·aes· 'll:a•·ectell'Gta ·em·· que tem de ·ser · 
examina:do, -não -possa · e·scirever '··'em nina ·hora rul:guma -
causa só't\re:o objecto'de sua.siliÇões do aiJ.no . (!lpotados.) 

. O Stt. -JuNQUEmA: ..,.;:Qt1anil.o ~basta• que dê .uma ·idéa 
dos respectiv.os pontos. ; · ' .. 

O Sa. · M!NISTno DA. ·· MÁtuNa~ : :__ Os -nontos devem 
consistii·em generaliet~dés. • · · 

O Srr. MINisTRO DO IMPmuo: - Assim·deve"ser.--·I sto 
pertence á.- boa· execução; do -decreto. E' cl:àro ·que ·-não
se ··póde· pretender. uma·•.-dieser.taç1í6 de ·mestre, • e;·qne a 
pro.va ·escripta: não deve --v.ersar • sob.-e ma terias · positi'
va;s, .e• menos ainda:sobre··questões intrincadas, •que o 
advogado, o· juiz, au,o medlco, · se· se trata de ·meàieina, 
não póde e:s:pôr e• resolver .de momento ·sem recorrer ao 
subsidio das · fontes, 'á .legislação e aos expositores, 
(Apoiados .) :. · · 

-Tudo depende; da · execução, repito ; e os factos nos 
dizem -·que a prova elicripta•admittida ·em: todos os exa~ 
mes que se fazem no ·'Imperio nãO têm sido im•possi
lid,tde, mas difticuldade util, que tem produzido mêlhor · 
apuoveitamento. · . ·. 

-Podem estudantes· do colleglo de :Pedro II, dos ·cursos 
de -preparatorios, das .escolas -central, militar e de mari
nha. submetter-se a essa prova, e achão-n'a impossível 

· os .estudantes de di~eito e de medicina !:o O :que 'fazem 
os outros não podem elles fazer? E1 impossibilidade 
para elles o que não tem sido para meninos que estu-
dão prepao.torios 9 (Apoiados ) . . . . · 

Tenho para mim, Sr. presidenlie, que é inteiramente 
infundado .o clamor que se levanta, e o tempo, eu o es
pero, se encarregad de justificar-me. Essa mesma mo
cidade esperançosa, que . se mostra descontente, ha· de 
agradece1· a obrigação que se lhe impoz·de estudar mais . 
(Apoiados.) 

'Argninentou-se tambem com --o systema disciplinar; 
aqui se ' re,petio o que se tem dito na imprensa, isto é, 
que com o systema .disciplinar ·das faculdades de direito 
e 'de · medicina, -- estando · o estudante sujeito ao ponto, á. 
lição e á· sahbatina, ·sendo conhecido do se)l examina
dor, é incompatível e desnecessario o novo ·processo dé 
exames. Este argumento levaria .a concluir-se que não 
são necesearios os exames. Mas, se estes · devem ser 
:feitos, não vejo razão para que não se appliquem aos 
estudantes ele direito e de medipina as mesmas regras 
estabelecidas p9.ra os estudantes de engenharia civil e 
militar, _para os da escola de marinha, para os do colle
gio de Pedro li e para os que frequent3,o os cursos de 
preparatorios annexos ás faculdades de direito. Todos 
elles estão sujeitos &o systema !lisciplinar, e de todos 
entretanto se exige· pr ova escripta. (Apoiados.) · 

O argumento ainda pecca p-or outro lado. Sabe- se 
qne dui·ante o anno lectivo nem todos os estuda."l.tes dão 
liçã.o e f:tzem-;;e ccnhecido;; dos seu? mestres. Além de · 
que acontece ás vezes .que o bom estudante seja sor
prendi'do . em má e ·dia, e ilão tenh_a boa nota, l!O . passo 
que o máo estudante póde ser :favorecido pelo feliz 
acaso de ser chamado á 'lição ·no dia em que a sabe; e 
não convem que l hes fique a um e a outro a qüalificação 
casual, e que esta in:flua no resultado . do exame. 
(Apo iadas:) . Quem -aproveitar o seu tempo, mostre-o 
convenientemente na occaeião pronria . . 

Eu creio, Sr. presidente, que em vez, d~ · a.nimar~se 
com , c_ensur~s injustas a 1cecl~mação dos_ estudantes, 
convma .mmto qu~ se ll~e.:! ·,desse o \)onaelho :prudente 
.de· e~tudarem; e mw tennao elles medo, hão d,e sahir 
bem._· O ·dec:eto bem .lixecuta.do não ha de em])araça.r
lhea a carrmra. Tambem os estu-dantts de preparatorios 
insurgiriío~se (lOntra as pro?idencias ·dadas. pelo ·men 
antecessor, ·e depois· virão que não se lhes media o im
possível: estã-ó resignados ·e estudão. O nob.re deputado 
pelo Ceará ·era ·ministro da. justiça,_ e t;ove de suffqcar a 
revolução· d:os meninos. 

. O Sa. MELLo ·niico dii, 1L'l1·. aparte . 

I 
I 
I 
I 

0-·Sa. MINrsTno DO. br:PEmo: - E' verde.de· o nobre 
deputado cahio<nessa. :<)Onti'lÚlÍc9ão'; 'e.u fe'~orào-me ~de 
qie ·o Diario do Rio, trátando ·dessa: rev·ci~~ÇãG ' in!âJl,tU;,, 
e prommciando•se· ~m' seu:::favor, d~sçre,vu~_; a· n·obte ·e4.- · 
.ministro . da juatiça·como Herodés a ·d~goll11i i'!\p,o·cente~! · 
Adnliíro •tambem que os détensotes do mimste~io 'dé 16 
de 'Júflio, entre ·os ;ci'uaes ·'estã. o ll'obre . . <I~,Pu.tado .pelo 
rntu:timjiió neutro, venl;ião_ hoje censur~r~me_, :porque ' 
pratiqúei um •mi.to . qtte · é,c0nsequê11cia dos ;iC'tós an~~ 
ri:ores· (apoia:®s)', quero· dizer dós decretos do meu,illcis
tre •antecessor. 

:Passo a:gora, S~; .·presidente, a-resjJOnder ao •nobre 
deputado ·pelo muni<iiJiiv neutro .e ao nobre ; depqtàdo ' 
pór' Mina:s"Geraes, a quem aproveito a eccasião para 
llgTadecer ·a moderação. oom qued~$c~tio ... -' 

O 'SR. _Dioco:nE -V&scoNCELLOS :-Era rmeu.-,:lever .. 
O SR. ANDRADE. FrcuErnA. :-Nós .tedos. usamos ,déisa 

moderação quandb riãóba ,p.rovocaçãó. · , 

O Sn. MINiSTRo DO-lMPE!l;IO :~Eu já pr~vo,quei alguem? 
E entretanto não 'deixo de ter motivos .. de queixa e sou 
.obrigado a - :l'aze~ reparos . .de amigo. 

Os' nobres deputados pelo . municipiq neutro e .por 
Minas-Geraes accusárã.o~me mais . pela·. qrie :deixei :de 
faze1· do· ,que .pelo •que fiz ; n.a opiní~o de SS .. Exs. eu . 
de:via ter. prepa»ado .,trabalhos· e pr9jectos de .reformas 
j\lara todos os. 1·amo~ .de serviço, que -t:ião .sãoc.bem des
empenhados, ou precisão de .melhor. org:i.nisação 1 Se a
administração local não .vai bein é porqP,e·. eu, faltei á 
obrigaçiio de · fazê :la immediatamente , boa:. Se ·a admi
nistraÇão .provincial -carece de ser reformada, eu .tenho 
obrigação não só. de .indicar essa necessidade -corno de . 
traz~r logo .o projecto. Se os conventos· decahem·, se os 
seml!lat'ios não prosperRo, se. os parochos s.ão mal. pagos, 
tudo é culpa do .actual ministro do imperio ! . 

O Sn .. ANDRADE FI{7UEI1lA : -Cb:amão-a ·si. a iniciativ"
de tudo, são responsaveis por tudo. 

O Sn .. MINISTRO no IMPERIO :.- Me parece que esta 
~e!lsura basta •ser e:x:I>os~a para se com11reheuder quanto 
e 1mprocedente. (Apowa:os.) ·Fazem-me_ responsavel por · 
todas as faltas· ·que encontrei. 'Eu devia fazer ·em. mezes 
o --que uã.o· se tem feito em dezenas de :annos' l . 
, Os diversos .ramos do -serviço · a que . se referirão OS·• 
nobres deputli.des estão ha lorigos annos ·carecendo -de 
reformas -; todos os ministros, meus antecessores, têm 
iri_dicado as reforma.o , e nenhum ainda foi a_ccll!ado 
porque, indi?ando~a s, deixou de exhibil· u~~ numer.os:t 

\prole de prbJectos, que provavelmente :ficartao ah1 sem: 
discussão. ( Apotados.) 

O SR.' ANDRADE FrGuErÚ :-0 melher .é dar a ilü
ciati v a ao povo. 

O Sa. MINISTRO DO .IMPERIO :-Mas ·não ·sou ·eu, que:n 
lhe tirou a iniciativa, nem Ih' a. nego o]l ·embaraço. 

O Sa. AN~RADE FIGUEIRA:- Dêm a · inici:ttiva ao 
povo. . 

O Sa. JY!INISTRO no OOERIO :- Mais· que ,_ todos exige 
de mim milagres, que não sei .fazer, o nobre deputado 
pelo município neutro . E' assim ·que, occupando_~se ·da 
faculdade de medieina da côrte, notou que· o amplilthe~
tro anatomico estava mat ooll:oc:tdo, que o ·laboratorlo 
pharmaceutico. de~'Ía estar mais• proximo· da .facnl<}ade, 
que· o-gabinete de. optiea não .tem os ·instrumen~a ne
cessarios, ,que · as escolas· não .têm tod.<Js os hvros e · 
utensilios qll-e .devião t er1 <l de .tudo isto que V<lJ? _de 
tempos ailteriores.conclue S, Ex. que o ac~al:~mms
tro do imperlo :·não tem ·-.2.-.activid11.de ;de seu 1nfat1gavel 
antecessor! .. . ; ; 

Seja-me ao roenos,liClto.·!ilefendér•.me c?m, ·~a -zalt~ ~e 
tempo. AlgueiD.t:disse· IJ!Ue ,o .. t~po; é,-:o pr1me1ro. ~llll•: 
tro de JL.'\11 .governo· .que .. quer•-.fazer. :o·; bem .. Eu .nao -,sel 
como -se ' me ,cen-snr.a·;por nÍÍ\il,·ter.fe~to. :e!'p,-. m~n0!' 1;eJ?po . 
o que .<mtro.s -nãb :!ize~ão -:em ,· ma1s . . (:Apo>.ados:) J?or 
iss0:'tiriha. ;'eu ;raziio-.quaD<lo dizia, qu~,-,ha , má. ·;v:gntade · 
da parte· di;>,no'bre .. ~eputa~<J ' :.E' ,,reetso· gran<l:_: ·-·brça. 
de yont!tde,;.prop0s1-te deltberad-o,de : coudémnaçaoí •para 
fazen+Iae· t!les .-oensur&s. 

-O · SR. ·D'f!QDE~EsTRAi>A ' 'TlirxEmA: : -- :Peço a ·palavra 
para ·;responder . . · • · _ 

·_O ·sR: Ml.NISTRO,ilO IMPERW·:--Ein .seu deS!Jjo :e, pr urido 
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,dé ·· ctJns!l'tliJ:'~~~)e'mbroú~se .. ;até .· d. nohre '.·deputa.dõi de' 
"'f~er"l.)lê' re~spphsavel p,ero J?áO .- e~tl!-do• do . canaL do 
'''Màp'glijl)'O ·g,~e éntende com outj:o n;liiiisterio. (Risat;las.) 

., o·:,s.ru,, Il'iTQJ!;E-eEsTn:An~ . Ti;lx&DtA :•....:CA hygiene pu-
.. blicai pedeR'Ile--•ao ministe~io:· tlo · imperio•. 

,; a• SiVMiisrstRo DO ~Ii!9! - :K hygiene' pp..b)ica 
pértence·a·o·•mi:lii.Sterio. dtl'i.mp)lr~9 1 . t;las isto p~o .quer 
•dizer que put causa d~ hygi;!ne 'pV'bkca o munstro .do 
iroPerio cnamn. si uma ~rfl:nde obrá e. muiW .d~spe~- · 
dioáa1 como ~rguel!a·, · que• e ·dti. corripetenCia do rmmster1o 
·das · abrall:'public'as. '(Apoia~ú:}. · , 
··.E diga-"mii·: o nobre deputado:· Com que meios p~a. 
eil ' fàzer· .o -méllioramentb - de . . que · precisa o .canal. :.do _ 

'' Mangtte' '1 -
o'. SR. 'I)uQUE;EsTJ.IADA TEIXEIRA :·~Mas póde recom- ' 

menda~Io . ao seu collega. 
O SR: GA.l\Do:so DE MENEZES<-:-Ül'a, _ accuse tamb'ein- o 

ministro •do iinperio por:-:rião reaommendar •ao da.ma
.rhiha -que-•mante!lhil.:c a hygiene ··nos navios; se lhe 
parece. · 

(Hà; outros apartes, o Sr .. vice-p'residente .. reclama at~ 
tenção.) · 

O Sa. MÍNISTRO no IÍIIPERIO :~Quer o nobre deputado 
. pelo municip~io ,neutro,. _queu ~nobre deputado por :Mi~ 
nas, op,puzerao~se ás mmh:as .. idéas apresenta-das . a cres
peito da.re'forma. elei~oral; entendêrão .SS. Exs .. que a 
reforma.é inco:g:1pleta1 e n:.'io. ha -de pmduzir nenhum 
dos resultados que o governo .tem .em vista. • 

Antes de tndo observarei aos nob1es deputados que 
essa refcirma1 _ que adoptei e .pretendo trazer á cama:rá, 
foi estudada. por ç.onselheiros de estado muito notaveis, 
conhecedores' do paiz e espiritos pmticos ; -todes elles 
entendêrão que por orà ·não devemos aspirar a mais do 
que aquillo que se achf!-.proposto no' .meu relatorio .. 

-Sem querer discutir larga-mente . nesta óccasião os 
fills e conveniencias da reforma projectada e sem tempo 
para fazê-lo hoje, direi de passagem, em resposta aos 
nobres deputados que sobre isto fallárão, que em meu 
conceito e segundo a exreriencia que -tenho, uma das 
caus_as. ·que mais concorrem . para · o falseamento - das 
eleiçõef é a --facilidade com que· as listas• de qualificação 
são-alteradas de annu a anno, exclu-indo~ se 'indevidamente 
cidadãos que têm as qualidades leg!lies, inclUindo os 
que as não ·têm,- e · enchendo-se · as listas de.•nomes ima
~:<rios com que no -d~a da eleição· ~ap_ti~ãocse ?S in
dlvidrros que' seccprestao a esta ... drrei mqustl'la, ·· ou 
que -são levados ·pela dependencia. Este mal é reco
nhecido de ha· muito, e o honrado Sr. Barão das Tres
Barras, quandó ministro -do imperio, -procurou dar-lhe 
remedio, bem lembrado1 mas ,que não• pôde ser efficaz 
por falta do desenvolvimento . que· não podia- ter em 
um decr&to do poder executivo. Parece-me; ·pois, que 
uma reforma, que: tem por fhn tornar permanente .a 
qualificação e assegurar ao , cida-dão. o seu direito' de 
votar, livrando-o das sorprezas .- a -que ora está exposto, 
não é um simples retoque ·e inefficaz , como se/disse 
aqtu; m{l.s_- é sem duvida> .p:rovidencia-acertada;e 'neces-
s~ .. ria.~ · _ 

O Sa. DuQUE-ESTRA:DÀ TEIXEIRA· dá um aparte; 
OSa. Mr~ISTRO no IMPERIO:-E' bmbemgeralmente 

conhecido o abus@ das niesas parochiaes no recebimento 
dos votos, no . exercicio .do diveito que lhes dá . a lei .de 
verificar a .identidade do vota.nte. 'Desse abuso result;a 
muitas vezes que a maio~ia real seja vencida peh mi
noria. Era preciso clar rem'edio a esse. ·mal, e, tanto 
quanto foi possível a.;>s espiritos .. perspicazes que con
corrêrão patra a elaboração do projecto, . nelle consig
não-se providencias salubl!-res •. 

Ainda, Sr. presidente,. é ,facto conhecido e não. con
testado. que, os :recursos: _-das. juntas parochiaes para os 
_co~selhos : municipaes · produúão algum efféito, não 
assim os desses C(1nselhos-. para as relações, por causa 
das grandes distancias e despezas, a que está su1eito o 

·re~orren,t,e, que precisa ter procurador nas sédes desses 
tr-tb.lllliies. e ··nooessariarnénte-- despende·• dinheiro •. No 
pro3ecto attende-se a este inconveniente; -dando' se' re
curso. _d~s deeisõ~s --dl!-_ junta . . rnwlicip.al para . o juiz 
de drreito da .comarca, e, em vez de épocas fixas 
em cada anuo e pi·azos curtos e fataes1 que constituem 

outra difliculdade para .. a qnaiifica?ãci dos -votante& e 
iiitérposição dos .recurs.os,. deixa~se . áo. ciMiliio não.in
cluiclo -na lista e aos q~~ ~orem adqnü:indo . as. 'gualid:;
des de,-votantes,,a possibilidade de, pedir !!-· sua anclusao 
e .. de r~correr até um .certo .prazo antes .da,. eleição . 

Estas .p;rovidencia-s niio .são, ,sim-ples: r.etoq;q.e_s; i ~:vcr'eio 
•q,ue . 'hão . ..de . ser efficazes. ·. Ouvi'. co:rnbater.~se •. ó ,recu!lSo 
para ó juiz de ·dirêito.,, pondo,se , em dtwida .. a .. aptidão 

. delles.-1 can~e~~d?-,se .a, sua .i:niparcia1-ida:ire•. e , lançan
-. do.,~e . susp,elçao ,geral contra.a nossa . máglstra~u~,!l.- . · 

-o sm; DUQUE~EsTRADA TEUElR:A' : ~-Não; apoiado-. 

O. Sa; 'MINISTRO no IMPERIO :~Se ~s Jtüzes dé'direito, 
q~~ sãb magi~tra~os vitalícios, q1;1é têm uma responsa
bilidade, que Julgao segundo o al!egado ,e .. provado nãa 
·ê;>fferecem garantias, eu não sei que)ll as po.derá offere-
cer. (A7;_oiado.S) : . . . · 

Eu ,nao duvtdarra conservar os recursos . para .as ~e'
lações do districto, que offerecemtalvez.mais garantia, 
se nãi:>' accorresse a razão qvej:!- dei, se as rela~ões não 
fossem poucas e não se achassem distantes .de muitas 
parochias de tal modo que o cidadão. desanima, l1ão 
sentlo attendido pela .junta municipal ·e não · interp~e. o 
recurso final. , 

'Sr. pr~sidente, ·está reconhecido o . inconveniente de 
iormarem-se. grandes assembléas par.o.éhiá1Ú; obrigando
se. o povo; a Vll" de lugares muito.-;·dista.n:te•-· palta·- a-séde 
das parochias1 dando-se quasi :semp1·-e:.nesses grandes 
aj~nta_mentos exacerbações. de,-~nimos,- . deserdens, -etc. 
O proJeCto attende aista fazend9 .com que .as par.ochias, 
que tiverem -população .. maior:" li e -um cer.to· •numer.ó , e 
derem -eleitores em .. numero corr:espondente,. .-possão .-ser 
divididas em districtos pàrochiaes:: Cr.eip qu.e. esta -.pro
videncia .facilita o processo eleitoral .evitancl.o. as longas 
chamadas, .as apurações de muitos -dias . e: as ·:grandes_ 
viag.ens dos -Votantes, que em muitas par.ochias têm · a 
percorrer leguas eleguas. O projecto•contém; :finalmente, 
disposições relativas ás incompatibilidades -dos elegíveis. 
O .nobre tleputado pelo município neutr0 não-. contesta 

_que haja necessidade de alru·gar-se o.circulo das incom
patibi-lidades, mas. diz 'que .nã;o se :devia. tratar disto pre
sentemente. 

O SR. DuQUE EsTRADA TÉrxEIRA-Eu entendo •qu~-ria 
:.actualidade;as incompa tibilidades que. ha ·são baa:tante~-

·o SR. MINISTRo ·no lrL'PEruo :~Eu ent~udo o contrario; 
e vejo que neste sentido _pronun_ciii.o-;:se 'O'Piriiõe·s _respci-
taveis. Em tempo discutiremos esté ponto: . . __ 

Agora o ensino obrigatório: P~rguntou-me . o noore 
d'eputado pelo município neutro:cmno será praticado. 
A resposta é iacil: o ensino obriga to riO'-está estabelecido 
em um regulamento de 1854, nellé encorltmrá, o nobre 
deputado os -- meios coercitivos para que os meninos fre
quente)ll as escolas, e no _projeeto qüe tenho incluirei 
dispO$ições novas usadas em outro~ paizes. 

O Sa. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA dáumaparte. 
o· SR. MINISTRO DO IiUPER!O :-Se o nebre deputado 

lese e com_ attenção o meu · relato rio, veria que . eu com 
os meus· illnstres antecessores -entendo que não -se póde 
realizar o ensino obr!gatorio sem :haver · bastantes •esco
·las, de modo-.que ninguem possa a.llegarqrre a -escola-se 
acha collocada ·longe do-lugar de ·sua·residencia, 4 tl 
mesmo que não ha -ria localidade ' escola -alguma ·que 
seus filhos ou pupillos-:frequentem;, . 

o SR. ANDRADE FrGlTEll!.A -: -Não é possivel conseguir 
isso tão cedo. · : 

ii
ô ~R- DuQUE-EsTRADA TE!XEIM :-Fiz· à penas . m;n 

Pj ido de informação. . · 
O. Sn. MINISTRO no IMPERIO :-Isto está dito no •rela-

torio deste anno. · ' 
Insistirão os no brerl ·deputados· pelo JÚU!licipio ·neutro 

e por Minas~Geraes no luxo com que, nn. opinião de 
SS. EEx., estão sendo ieitas as casas para· a~ · escolas . 

·O SR. DuQUE-EsTRADA TEIXEmA.:~Quanto a mim, a 
questão foi-da· urgencia-maior ou menor. 

O SR. 1\frNISTI!.O no IMPERIO :-Eu. já .disse que ca_d:l 
uma dessas -casas vai ser f-eita _em _ proporções murto 
mais_modestas .que as que se :faze':' em' outros .paize_:;, 
em Cidades pequenas, e que entendi que a constrncçao 
não podia limitar-se ás necessidades do _ presente. 
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Além ~. q=ndo se inicia.va. ag,ui a eon~trucçiio ele 
casu ptopriu para. escolas primanu, o go'\"l!t'llO tinha 
o de'\"er de man•io.r comtrnir a primeira, de modo que 
o exemplo dado não fosse par& eas:•s insnffieiente&, 
de.:mui&da.mente moqeat:ts e de pouco valor. O modelo 
que o governo tinha de dar dcv111. ser bom. (Apoiadcs ) 

Criticou o nobre deputado por Mitl&:s-Ger.aes que em 
vez de arrema.taçiio eu preleri~>&e o ~>ystema. de ndmi
nistraç:io para a eoustrucçãa des&a..; ea~as. 

O nobre deputado nü.o est:i. bem infonna.C.o; não con
fiei a eonstrucção de t:~cs C:I.!'3S a um &<imínistra·ior: 
servi-me por sssim dizer de um systema. mixto ; man
uei que se proeedeSie a. arrcma.tações p~rciae!, como 
fazem os grandes empreiteiros ; to!los os fornecimentos, 
todas as obras pareiae5 dependem de arrema.t:l<;1i.o. pre
ferindo-~ as melhores prop:>stas. O rodo, a obrn em 
geral, por~m, é confiada a un1a ~dminis~ação. Enten
d.i,Sr. presidente, que assim fazíamo' economia., norque 
de ordina.rio as obras &iioto!lladas po1·empreit:~.dàs e os 
empreiteiros as cedem por partes a outros, ga!lh:mdo 
nii.o só o eontra.t:J.dor do todo, mas ta.mben1 os emprei
teiros pa:rciaes. 

O que está. verificado até hoje me confirmou no accr
t• de meu procedimento : com etfeito, as obras que 
estio sendo feitas custiio menos do que a.s obr.ts arre
matadas aqui ua. côrte. 

O Sa. DoQUE EsTaA.D.\ T&lXEtB.A. : - Qual é o custo 
C. e cada. uma dessas casas para. as escolas ~ 

O Sa. !IItNtSTI\0 no L'III'Eato :-En já. tive occasião de 
dizer a.o nobre deputado que a casa. da prar;-.a. do Du
que de C&Xi.a.s está orçada. em menos de '.?.OO:OOOS, a 
outra é ainda de menor ~reço. Accrescenarei a isto que 
o or~mento do engenheiro encarregado dessas obrl<S, 
engenheiro em quem mu.itQ confio, e qt1e desde louga 
data é credor da eonfiança de meus antecessores, e mui
to considerado pre~ntcll:lente pelo provedor da. Sant:~. 
Casa. do. lllisericordia diiSta cõrte, por quem e~t:í. encar
reg:>.do de obras importantes; que o '<Jr~!lmentl), digo, 
foi exnmiua.do por outros engcnheil'Os. :t:u proceii com 
as devids.s cautelas, e espero que ningue::n ter:í. o di
reito de dizer que niio se fez 11. pos~ivel economia, ou 
<;ue nii.o forio bem empregados os dinbcir;>s pu
bli<:oa. 

Notárão os me~mos nobres deputados a <J!lCnl ter.ho a. 
honra de responder que o governo não tlves~c ainda 
expedido o regulamento sobre os b<ns das orJe::G Je·l-
9_ioeaa parn. execuf.io da. lei Y->tada o anuo p~sado. 
t.' exato ; tnaa <leclaro que isto niio é dc..,ido a des
cuido meu. De.Je que entrei para o mir.isterio tratei 
desse negocio; mandei que se nz.esse um regulamcl.to; 
confiei esse tr•l balho de primeiro a. u:m conselheiro de 
estado mui respcita\·el, cujo nome citatei, é o Sr. ~a
bnco de Araujo. Algum tempo depois rem<!tteu-:ne 
S. Ex. os papei~, dizendo-me que não padera org3.ni
sar o r<!gulamento por mati..-os que me deu, attendi,·eis. 
Dirigi-me então a outro conselheiro de estado, igual
mente respeitn>el e Ua.bilit:Jdo, o Sr. Barão do Hom
Retiro, ma.a etite, óCcupa.dis~imo, como .; c<:>m muitos 
trabalhos que dirige e em que emprega admir:1vel 
a.ctividnde, não pôde organisar o regulamento. Ao 
retirar se para a Europa de'-'olyeu-me os papei!. Hei 
de recorrer .a outros couselhetros de estado, a '1uem 
este trabalho compete, e Jogo que qualquer dclles o 
satisfaça serei tiOiicito em .,xpedi-Io. N:ia tenho, niío 
podia ter o desejo <>U proposito de nü.o cxecuinr a lei. 

O Sa. Dl:Qt:E·EsrRA.D,\ TEIXEIRA: - .-\ccito a c~:
pli~a.çã.o. 

O Sa. lll:siSTI\O no hrP.t:nto:- Critic.:iriío ~:unbci:'l os 
no'bres deputados o a\·iso que exp<!di, declarando 1p:e 
tre6 moços mandados pela. or·lem benedictin.l do Rio 
de Janeiro t>IU'a Roma, qua.nJo l.í. tiveHI!etn }'rofes~ 
o;ado não poderião fazer pute dos eou-.:ento~ ri() J:~a.zi i. 

Os nobre& deputados, <;Ue nliás se most:'ári'•G Ui o ic~ 
teressados J>ela c:r.:eeução <U lei contra. a <junl a• or
dellS religi06a3 ta.nto clamão, tornl\o-sc a;:;or>L <lckn-o
res das mesmas ordens. ~iio l<!vo isto a m:~l, c decla
ro que n;>o sou in!enso a es~as ordens. 
• \".Ex. aotbe1 Sr. p~ide>lte, que em 18à5 o governo 
imperial, u~do de 1111:1 direito que n <Ule& lhe foi con
testado, e que o go\"erno portnguu em tlmpos :;.-::te-

tioru sempre tinha e::tereido, proluõio a a.dmiulio de 
l:lodços n~ ordens religiosas emquanto .e tratasse de 
nma coneord~ts. com 11. Sa.nt&-Sé ou adoptalaem-.e 
medidas que o go\·erno julgâra necenarias para que as 
ordens se habilitll8sem a prestar melhores serviços. En
contrei a. questão neste e~tado: estava probibida. a 
entr-.1.da cie noviço.;, e niio se havia cuidado, como a.té 
hoje &inda n~o se cuidou, da. r .. ~C)rma. de que se tra.ta\'11. 

Ora, quando entrei para o ministerio constou-me que 
a ordem benedictina do Rio de Janeiro pretendia ter 
no'\"os religio, os, mandando professar em Roma os no
viço~, e el\contrei um decreto em ~ue se tomavão pro
videncias contra semelhante procedtmento. Eu não quiz 
expedir o decreto, que achei formulado; expedi o a. viso 
de ~7 de Outubro de 18i01 declarando que emqua.nto 
não esth·esse competentemente revogada a circular de 
19 de llbio de 1855, não podia o governo assentir em 
que ee frustr,,s~ por esse modo o seu aeto. Não pro
hibi que Brll%ileiros que quizessem ir profeSia.r na. Eu
ropa, como professou o TÍl'tu011o frei Vital, bispo eleito 
de Perna.mliuco, o fizessem; ni&, deixei-lhes inteira. 
liberd:~de; mas deelari!i lJ.Ue não podião professar na 
Europa p1ra ,·irem de!>'_li.; fu..ar parte dll8 eommuni
dades existentes no Brnzil- (Apoiados.) As razões em 
que fundei-me siío ob\·ias e respeitão a organisac;ão da.s 
eao.'Ll' rcligiosss de que se trnta. 

Nós sabemos que os religio~os, filhos de uma mesma 
ordem, não se coufuudem senão sob a regra monaatica. 
Aesim a casn. carmelitana. da. provineia do Rio de Ja
neiro ê distinct.'l. e sepa.rada do. da Bahia e Pemambucc.. 
Como podh1 eu, pois, con~iderar GS~~es religiosos, vindos 
de Roma, in,eEtidos do direito de perpetuar :s eo=n
nidade brazileira. ~ Eu creio que ao voto monastieo n5:o 
est! &Unexo <s direito de inten·ir no regimeu w dive;
sas fundaçves cl11u~tntea. 

Ern todo o caso, s:tbem os nobres deputa.doa que d~via 
fazer re~peitar a ordem do go,·erno, ordem que, digo no 
meu aviso, pôde ser revogada pelos meios competentes, 
roas não frustra.da. pelo modc: por que ae pretendeu fru&
tr:J.•la. 

(lia alguns apartu.) 
Diss~rão os nobres depnt:1dos que o gonrno se des

cuidou dos •eminariOI', da edueaçi•o religiosa, e que d11hi 
e de não consentir que os nosa<>s conventos recebão no
vic;-os ,·cio :~. :fnlt:L de padres, de modo que aa pnroehiaa 
estão deudo regidaa por sacerdotes estrangeires, e 11ioea 
ha pouco soffrêriío o mitmtro do imperio e o ~eu eollegn 
ex-ministro da. agricultura um famoso logro de alguns 
ga.riba.ldi:>os que uqui se 11preseutáriio como frades. 

.Acompanho o a nobre& deputados no desejo manile~.:a
do, e faço ,·atoR para 9ue o clero bntzileiro &e ele"e á 
altura. qtte convem. Nenhum meio que esteja a meu 
alcance recu&n:tei a tão ele\'ndo fim; maa aiuto, Sr. pre-
aidcntc, que os nobres deputados trOnxe.eem o faeto doa 
gariba.ldiuos para as discU&wes desta earnara. 

O Sn. Dt:QCE-EsTunA TEIXEI11A.:- Foi a pena~ o 
e"emrlo da. decadencia dos sacerdotes. 

O Sn. )1n~tsTno no lliiPEtuo :-E' um facto iníe.líz, de 
que me dcíe!ldo na. parte que me toca, di7.endo qlle ::o 
Pleu cato o homem mais cauteloso, prudente e prc\·i
dente lliio se teria li'\·rado do ardil. (.1poiado1.) 

Recebi como frades, mandnva.-os para. Goyaz, a pé
dido do bispo, homens g.ue me forno recomme:odadoa 
pelo int~rnuncio n_po, toheo, que estiveríio em compa.
nbin do "irtuo~ÍS!Imo frei Caetano de Messina., '! ~;ue 
me for1\o :ltJr'esentados pelo reverendo provincial· c e 
Santo -Antomo. 

Com t:tes reeommen<Ll<;(ies e apreaentaçíio eu nüo po
ditL au~peit•r que debaixo elos habito& religioeos e»Ü• 
\'es~em g .• r ibaldinos. (Apoiado') ••. 

Posso atiSC!rut':!.T ao nobre deputado pelo mar.lC1p1o 
neutro que er~o homens intelligentes e de b?m aspect~; 
se os \'iE~e, &e ~nvel'!'a..ae e~ ellea,, vcna. q~e ~r .. o 
attcncioeos e instnuante~, e :mo roden:J. SUl'JielW <jUe 
erão tratantes disfarçados. 

O Sn. Axnn.\DE FtGCElllA :-Como se v.:io a veri:ie&r 
~ue erão prib..Idin<>• ~ 

O Sa. Mr:o<rsrao no IXPERIO :-Guibaldinos cbamou-ot 
o nobre fttpniado pelo :nt1!1ieiplo neutro; m!\6 o •1Ue 
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c Mi até hoje. é que não erão os padres que ea proc•
:rs~ e queria. para ~ diocese de Goyaz. 

Perguntou-me o nobre deputado pelo munic:ipio new.-
3:::o como explicava. .a. differença. entre o orça.mento da. 
~za. do ministerio a. meu c~rgo e a. tabella anuexa 
» re'b.torio. E' taeil dizê-\o. 

Pzojectaudo eu fazer diverolU obras, que me parecem 
::ift:ell,$&ria,, e q_ue o nobre deputado mesmo Indicou, 
tmha pedido pnmeiramente a quantia de 500:0008, mas 
t:m conferenCla. com os meus eollegss, e depois dos exa=::- feitos no tJlesouro, }l&!eceu-nos que esse augmen~ 
W despeza. podiA &ir adiado para. quando ·fosse .m&UI 
e,r.ero ~ estado financeiro do p:ü% estivessemos mais 
!:nn8 dos encugos sc:taa.es. 
Dia~, finalmente, o nobre deputado que eu sem me

lhwu o serviço da. bygiene pouco augmentei a des
Jll!!Za7 creio que !oi iato, não! 

O Sa. DuQC'E -EITILUIA. TEIXEIRA:-Disse que sem 
JlrOIIIOver aquellas reformas de que !alia. no reb.torio, 
:o.ngxnentou, todavia, a despeza.. 

O Sn. MmtSTIIO DO lxPEBto:-0 nobre denut:ldo se 
:tive.vse lido com attençiio o meu relatorio . uria visto 
qae os empregados das inspecções de saude dos portos 
Cl":io pagos pelos emolumentos das cartas de saude, e 
~rii.o privados de seus vencimentos1 porque taes emo
hmtentos pa.a.á.• ão a eer eontemplattos na renda geral 
él'o Estado. Não ee incluio ao me>mo tempo na lei do 
arçamento a. q=tia neeeEsaria. para que taes empre
gados fossem p.>gos. ESS& c:onsigna.'(ão b.z-se agor.1., e 
siabi e de concertos e aprestos de escaleres provém a. 
Gi1ferença notada ~lo nobre deputado, ou a.ugmento 
fie despem, como S. Ex. disse. 
. ~conheço que c:mvém organi~ar-se o serviço, e trato 
.:isto; mas cmquanto não vem s. reionna. niio devem 
os empregados estar sem. vencimentoe. 

O Sa . .ANDRADE FJl;UEIII.I.: -Este orçamento é de 
1812 a 1873; daqui até lá tem o governo um anno 
:l?WU a reforma. . 

() Sa. :MooiTaO DO lllPERIO: -Sr. presidente, eiuto 
t1:!r tomado tanto tempo á casa., e ~oxcedido hnto ~• 
hor:ss do. aessii.o; mn.s precisa.va dar esta. respost& noa 
nobres deputados qne me precedêrão, e peço desculpa 
:i camara agradecendo a bondade e a:tençiío com que 
i'tti ouvido. (:Uuito b~m ; mujto bem..!) 

A diac:ussiio fica lldi&da. pela. hora. 
O Sa. 1• SECRETARro, obtendo a. palavra. pel~:. ordem, 
~~ á leitura cLts seguintes redncções, que vão & 
D:_;rtmlr par& entn~r liA ordEm dos trabalhos : 

'"A aasembllia geral resolve: 
.. Art. 1.• Fica approvndn a pensiio de !SS mensaes, 
~ prejuizo do que lhe comJ.letir, concedida por dc
~o de 3 de Novembro de 1870, o o nlfered reform11do 
.:o exercito Olympio Aurelio de Lima Camar:t, invnli
Q.do em combate. 

• Art. 2. • Esta pensão ser:i. pa!;n da data do mesmo 
.i~ ereto. 

• Art .3.• Sii.o reYoga.das as di•posiçiJe~ em contrario. 
~ Saln das commissõeE:, em 17 de ,Julho de 1871.

h .•i Cc/num.- llen]amim. " 

• A lll!sembléa geral re~olve : 
• Art. 1.• Fica approvada. a. pen@i;o de 600H nnnu;\es, 

toneedida. por decreto de 12 de Outubro de 1870 ao 
.f4d"!' José Rodrigues !IIon~o, '<'ige.rio colla.do da fre
~"Ue111\ do Rio-Fa.tdo, da. dioce•e da DiRmantina, rro
"rincia de Min»-Gerae•. 

• Art. 2.• Esta. pen•iio será p~gJL da data da. renun
Óll do beneficio eccleaiastico, em qut ~e acb~ collado 
o :referido padre José Rodrigu~s :'>Ionç:io. 

• Art. 3.• Si<o revogadas as disposi\'iies em contrnrio. 
.. Sala das commie~ões, <:m li de Julho de 1871.-

)0ii Coln•o11.-!Jn>jamim. " · 
• A usembléa. geral resolve : 
• Art. 1.• Ficão npprovnd.u as ~~eguiotes peasücs 

;:mcsaes, conc:edida.s por decretos de 21 <!e Junho de 
To:wo m 

1871 : de 2((S, sem prejuizo do meio toldo que pereebe, 
3. D. Mlll'ÜL Am:!lia dos Santos Amaral, viuva ao a.l1e
res do exercito e tenente em commis&ão Felippe Mar
ques dos Snntos1 fallecido deeholera-morbus no acam
pamento de Tabv7 e de 3011, ~uivalente á. metade do 
soldo de sua refÕrma., ao es.pita.o reformado do exer
cito l!enrique Chriatiano Benedicto Ottoni, o qua11 em 
cousequeneia de ferimentos recebid011 em combate, ncou 
impossibilitaAo de procurar meios de subsistencia. 

" Art. 2. • Estaa pe:nsões scrii.o pagas da data doe 
mesmoa decretos. 

«Art. 3. • São revogadas a.s disposições em contrario. 
"Sala das commissües, em 17 de Julho de 187:.

Jo•é Calmou.-Benjami"'. » 

liLI.TiliC'ULA DE EITUDA."'TE$. 

« A assembléa geral resolve: 
u Art. 1.• E' o governo a.utorisado a. ma.ndar admit

tir ã. matricula do 1 o anuo da. fru:uldade de direito do 
Recife o alumno ouvinte Ga.&par !llenezea Yasconctllos 
de Drummond Filho, depois de exhíbir appro"aorão de 
geometria, unico preparatorio que lhe falta. 

« Art. 2.• São revogadas a.s di~posiçiies em co:.
trario. 

"Sala das commi~sõcs, em 17 de Julho de 1871.
Josê Calmon.-!Jemjamim. » 

" A assembléa geral reeolve: 
" Art. 1.• E' o governo autori~ado parn mandar, 

desde já, m3.tricul:~.r no to a.nno medico da faculda.d;e da 
eôrte o alumno ou,inte.Joio Ba.ptista. Barbosa Guuna
ries, o qual niio poderli. eer admittido a exam~ das ma
terias. do anno leetivo sem mostrar-se habilitado r.o 
preparatorio de latim qne lhe falta. 

« .Art. 2. o São revoga.daa as disposições em contrario. 
" Sala das commiss.ies, em li de Julho de 1871.

Jo•i Calmou.- Brmjamim. • 
Dada a ordem do dia, levanta· se a sessão ás seiehoras 

e um qua.rto da tarde. . 

Messiío em 18 de .Julho. 

PRESIDEliCU DO .sn, CONDE DE BAEI'E~DT· 

Sc:'ll!&.\nto-Exprditntt.-Ptfllao a D. F. R. de A. Pa
raguassú.-l'reunrao doa phtu·macttdicos do corpo ele 
sautk do e:rercito.-Pret.ençilo do alferes Jl. G. Coelho. 
-I•emvu a dit·er&oa. Appf'0\:4Çilo.-.lla.tricula tk estu
dantes • .Apz>roraçclD.-Ordcm uo dia.-Permjnao a E. 
P. l'Vi/son para larrar ca"'llo tl.e pedra. Obsert·a(lles 
dtU Sra. Araujo Góu t Âugtuto dt Oliveira.-Votnrüo. 
- Pri,ilt!Jio a /. Á· R. Jlarlina & C. Votação. -
Iaençllo tk direita- de importaçiio. Yotac•7o. - El~mcnta 
•eroil. Djscur~oa doa Sr1. Lui::: Carlos, Monteiro dt 
Crutro t Alencar Araripe.-Matrícula de estudantes • 

Ao meio-dia. feita. a chamada, e acuando-se -pre-
Eeutct os Srs. Conde de Bnependy, Fortella, Pa.ranbos, 
Pinto Pessoa, Gnimaries, Casado, Ferreira da Veiga, 
Angelo do .A=l, Bnriio da J..agunn, Joaquim Pedro, 

,.Coelho Rodrigues, Leal ·de Menezes, Bittencourt, 'Vi
cente de Figueiredo, Luiz Ct~.rlos, Montdro de C&Btro, 
Ferreira Viannn, Pinto Moreirn, Gomes de Castro, Joi!.o 
Mcndce, Pinheirot.. GaUla Cerqutira, Almeida Pereira, 
Ca.millo Burreto, l'·erreim de Aguiar, Salles, Correa de 
Oliveira, Leandro 'Mnciel, Alencar Araripe, Mello Mo
raes, Cardoso de 'Menezes, Pinto de Campos, Fiel de 
Carvalho!.. Junqueirn.. Evangelista Lobato, Ba.rii.o c!a 
Villa da. JSarra, CandiJ.o d& Rocha, Arnujo Gões, Pe
reira Franco, Azambuja, Henrique~, :t>S:enez>!tl Pr~do, 
B~rão de Anndin, Siqueira Mendes, , Hera.clito Graça, 
Duarte de Aze,·edo, Diony~io ~[artinPt Sobral Pinw, 
Corrêa, Pinto Lima~ Bandeira de Mello, Manoel Cle
mentino, Teixeira. Junior, Jansen do Paço, Fausto de 
Aguiar, B:~.rão de Araç:~.gy, 'Me\lo Rego, Ferreira Lage, 
Pederneiras, Fontes, Pinto Braga, Paula Toledo, Theo
doro da Sil\"a, Souza Reis e Carneiro da Cuuba, abre
ae a eessão. 

24 
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Cómpareoem ~époi&: cte ~a ~·.oa·sn: Si'
mões~:B~:Goms d$ $jlva.,)A.tro~!!9 de Car· 
vallw,-~'da-.Ro~ ~:SUn., ~Mal.Y.Il8 da 
S~ AJ.etoonyino: I'.éilido; C!Llldldd M~·F. · Belisa.rio, . 
Flor.ISUo·de~; DI-.go:4- Vueonce11oa, Ra_ poso. da 
C~· Per4igãc1 CMalliéú» ~.: .A:u:;t.uito'· de .Olivei'ra, · 
Benj~ cCosta:P.intó, · 'Neblu; ·Cru: MachMo, .A.n· 
drade Figueirà, •Pereira da· Silva; c Barros 'Cobra; · Do!
mmgu~ '·An'to~ .Prad6; · Me!io t.j:âtto~~;; Ps.ulino dt~ 
Svuza, Silva Nunes,, Ca~m~ma, Lima e Silva, Joaqnixn 
de--Méudonça:,· Diü> :aa. BUcha., , Al:anjO: Um·l, Camillo 
Figueirédb, J. de .Alencit e · Duqile-Estrada Teixeira. 

Faltão com participação os Srà: Au.têli1l.llo de Car
l"alho, .A.asis Rocha, Augusto Chaves, Barão de Anaja
tuba, Borges :Monteiro, ·~ Cmdido · To~ Canedo, Ci
cero Dantas, Diogo Velho, Fernande~ Vieira., José 
Calmon1• Leonel de Alencar; Rosa, Taques e Galvào; 
e sem eua o Sr. Mor:J.CS SilyiJ.. . . . . 

Lê-'se e il.pprova.se ·a actá. da anteCedente. 
O Sn. t• Secazlrutií di conia.;do' séguili.te ' 

.Cm ?fficio do minis:erio da m~inh:J., tra.nsmittiz'td~, 
em resposta, a_ cópià di ·c<!.na\,llta; ao • c9nsln!Jó .~a."Jal. 
sobre o requerm1ento documentaa.o, · que devolve, em 
que _o Dr. Saturnino Soam 'de M~irelles; 'lente cathe
~co da escola · de' lll:l.rinh~. pede se llle c.on~ como 
tempo de:servi.Ço -no .magisterio o que prestou no exer· 
cito;-.A: quem fez a requisição. . 

Outro ' d,ô ni~llllio' ministério, transmittindo o requ~ 
rimerito ein que o· suli'dito· p,o~ez. Antonio Augusto · 
Pedrosa, ao serviço da"artnada. · unperial !J()mo foguista, 
pede ·ser ·:natunilisildoeidaãuo brazlleiro.-A' c:Ommissiio 
deeonstittüçiio. 

Outro do ~inisterio dá' agricultUra) commereio e 
o'brns '· pnblicll$, remette:tído, . em . reaposta.,· o officio do 
inspector gcr:tl das obras publicas, relati\'o ao concerto 
do encanamento d'agUA existente no edificio dest:l. 
camara. - Inteirada. 

Um requerimento . do: .. coue,~tQ, .Henrique de Souza 
Brandão, reclamando contra a interpretaçio do decreto 
n. 3,07$ . de. 2~ de .Abril de 18.63, que prejudica os 
seus '·eneimentos. -A' commis>iio de pensões e orde
nados. 

l'E~5ÃO. A. D. F , 1\: DE A.. PAI.l.A.GC.\SSli. 

LG·s~; julg:i;:~ objeeto de delib«:.raçiio, e vai a. im
prilnir para en~ ~ ,o:d~ dos tfabathos; o projecto 
com que conclue o Stg'Ulnte p:u-ecer: 

« Â commissiio de ,petiwes e ordenndos. ex:un.lnou os 
documentoe que acomp:whárão o officio do ministerio 
do imnerio de .. 15 de . D~embro de 1870, cobrindo a 
cópiA do decreto de 7 do mesmo mez e anuo, que con
cedeu :1. pensão de 30S meneti:e!, sem prejuízo ao meio 
soldo n que possa ter direito , a D. Francisca. Rosa de 
Al\'im Paraguassú, ''Íuva. do ca.pi~o de .voluntlirios da 
patrin Antonio Ferreira.. ~wca.reliha.i P~sú, morto 
em combate; e bem· ~im a cópia do dçcreto de 2t de 
Junho. deste anno, que a modificou , elll'lo-ando a. mes-( 
ma pensão a 60S mensaes ; é , a mesma commi!lsão de 
puecer que se adopte o seguinte projecto: 

" Â a.ssembléa geràl resolve : 
~· Ãrt. 1.• Fica. appróVa.dà a penelio de 60$ men.aaes 

co::u:edida a D. Francisca Rofá de . Alvim l'o.ragnassu, 
\"iuya do capitãó ,de volu_Dtarios da t>atTia Antonio Fer· 
reira Maecat'enba& P3.IõgUaasú, pelo decreto de 21 de 
Juaho do.corrente. nnno, que modificou o de 7 de De
zemhJiO de 1870. 

• ,brt. 2.• Esta. penSão será. na~ da da~ do citado 
decreto o'e.7 d11 DeZeizibro âé 18.'0, e sem prejuízo do 
me_Ío soldo,& QUe a ágrnd,ada possa ter din1t0. 

cr Árt, 3.<> Revo~o-.se,asdispo!!içiíee em contrario. 
... " Sli.h da$ comouis~, em 18 de_Julbo de 1871.

. A. O. Gomtl Je C adro.- Carneiro da Cunha,. " 

uoi.s.; ' e &.o' àpprov~dos sem debate, os seguintes 
r ceres .. 

PllEm?l~ · »>s Píi.úu'i.W!lTiê!is 1>0 'êciuo 'i:i&· simii~>G 
zxB!tciTõ ~ · 

.'J.A cômm~ ~e · .~~·e.gu~~~.~~ur 
parecer ácerca. da prerenç~o: dos;ph~ll,tl~~ ao 
corpo de aaud~ • .Jo.ão .José.poria) ~vigildo ~on~ves 
Senna; -Fr:l.llCll!CO Hennelu:t.o Rib(l1ro, que ,pedem lhes 
seja concedidá a gratificaçij.o addicional . de 408, & . 
ex.emplo da que 'recellem:óa m~CQ6 .e capellaes.do exer-
cito, s~lieitou · info~~ea .do· ~~~vet:no. •. .. • 

ct. Este mandou ouv1r a rep&rtiç.io fiscal; a qual S.SSlm 
Worma.: · 

« Os vencimentos de todos · os• o!li~u_do e:!:ercitG 
« aão wufficientes; «mo' o góverno ·imperlai -reconlíe· 
« eeú, 'e 'trata' se1icitamente . de· remedia.r; sendo que, 
«cumpre á.eecção declnràr; ·; niio' · siio·· os·p~rin:~.ceu~
«. cos os que estão aotnãltn~nte em pe1ores condi-
" ções. .. . . . . . .. . .. . 

« Allegão os peticio'ua.rios que os cape~lies~alferes 
«. percebem a. gro.ti~ea.,ç4C? ~diei~nal, . d!! 4_08, ~.as es
«, qaecetn-s«: de:,que ·esses ·tem apel\as por. v~uetmeato 
cr sold(), o.aru,cional .e ~tapa:; ,o •. 9ue~}A. ~m totàt aeto~s' 
"'·e a:a·vautagen.a doi pb.&n:naCéutlC:os;com a -r~ctiva 
«J~r.ll~~cação de ex~~cici~;· el~yão~ie &: . ,.1~61 ;, :nem 
«, P!Qceaê '!- · razão , d~. ~~'1\eere~ ,:n~orpos espec~ . 
«)o)i([ue de çôrpos ~ctenttf?.ço~, ;comp o de:.~tado-m&lor 
« de· I~ classe, apenas ·percebliio oa hlferes 1068, menos 
..-·,q~e os. sa',pplicanteir/_qüe tS:m~em' _melho'i'':;o~tribuidos· 
".s~~,. do .que·um capitão de file1rh quecomma.nda com-

.,-~~~ ,a. grà.titic~çio a:ddidàiial . dos :iD:ediêos; qi:te 
com effeito é de 40SOOO. . . . . 

« Esta fa,·or; que ;pl?r ex·ce~.ão a. 'lei concedeu, foi 
ée'rtamente no intuito d~' ehamat pará' o cOrpo 'de ~aude 
medícos habilitados; . mas·· crê a. . secÇão que ·quando ' as 
circumstancias ·do thesouro pélinÍ~ ·e : o _governo 
reformar a tabella. ge-rnl dos ·vencimentos izillitans, a. 
desh:mnonin que se nota agora desnpparecerá., ·mesmo 
porque a. consiaeração que se apresenta. em lavor desstt 
classe, dos estudos scientifi.cos que . tem, acha argu
mento contrario nos officiacs de engenheiros, que têm 
um cnrso de igunl·importancia, e não siio . fà.vorecidos 
pela excep('a.o. . 

« A commissão de marinha e . guerra, concol'da.ndo 
com o que pondera· a repartição fisCal, é de ·parecer que 
sej& indeferida a pretençã.O dos mencionadoB phr:ma· 
ceuticos; . 

« Sala dJ.s commissões, em 18· de Julho de 1871.
Bari>.o da Laguna • ..:..Mello Rtgo. " 

PRETESÇÃO DO A.LFZKES :!!. G. COELBO. 

a ll!l...-cndo a comm.issão de marinha e· guerra· soli
citado informações . Acerca da preten~? ~? alferes h;o
nora.rio .Manoel Go:nes Coelho,. que · requer ser ad~t
tido. ao quadro do e:oo:ercito, manilou. o go...-erno ~UVll' a. 
commissiio de promoções, n qun,l ass1m s~ expnme: 

" A commissão de promoções, cumpríndo o que lhe 
u foi ordenado em aviso de '23 do mez proximo passado. 
« para que informasse ácerca do requerimento em que o 
« alfereshonora.rio do exercitoManoel~mes Coelho pede 
« &er incl~do no quadro e1Fectivo .Jo mesmo exe~ci~o: 
« tem a diZer que o numero de praças de pret comm1SS1a. 
« na.das no po;to de o.lfere~, cuja rcl:içiio se está. organi
" aando para ~er apresentada ao governo .. afim_ de ..erem 
" graduadas na.quellc posto, nos termoti 'da lé1 n. 1,843 
" il-e 6 de Outubro de 18i0, excede ao das vagas de 
« alferes já emtentes e dAs que terão!!eap~ercomo 
" preenchimento dos postos 1uperio~. . 

• 56 no caso de não se dar esta Cll'CUm&tanc1a po
" derio. o rupplicante ser atte::dii:lo, se~ pelos· sellB:r.ele· 
« vantes serviços e aptidão ps:ra· a. carreira militar, 
" assim o merecesse. . . 

"'V6-se, porêm,que o supplicaJ:lte foi commisaionado 
«Uo posto de alferes .UpOÍ$ de cort(!uida a; campanha. 

" Accresce qn'! em me~hore& CÜ'cl!mlitancias e.-.cls~ 
«muitos capitães voluntanos da patria, que requercrao 
«essa graça c não a. olith'o;rão._ _ . . _ 

« Portanto, entende a co:nmtssao ·que a :eretença.o do 
«supplicante não está no C."'so de ser att~ndida, e devol-
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Entr..o .su~saiT.llll.en~ em . ~'-e sã~ ltPl>r~
vadas sem · debate, as redacÇõ~ . que forao. a. 1p1pnnur 
na. sessão antecedente, sobre a concessão de va.naa pen
sões e matricula. de diversos estudantes. 

O Sa. PEatnilA.o ' 'M.u.KEmo '(pela. ·or.iem): -Pedi a 
palavra unica.mente para. o!fereeer á. consideraçiio da. 
ca.ma.ra-·uma·· representa~· da -eamara. ·· . municipal~ de 
Sabará, · ·na ':iWovinéia -de'· Minae; contra: a :pro poste.•. do 
-govenw em .. relaçio · á; grave ·.queeti<Pda· reforma .do 
eatado·.senil. · 

O' Sa. G.~oXA CEI\Qll'Eil\-' :~A represen~çio ·é de Sa
bará.~ 

O Sa. PEaDIGÃo !)Ú~BflllO:-:Sim, eenbor. 

O ~n. GAMA. CEaQl!l!!tiiA.:-E o Sr.- conego Pinto de 
Cam1>05 ~. aqui- que. .Sal>a:.i aeeitava:· a.. proposta.! 

.. o· Sn. PEilDJI!ÃO :Mnumo :.-':Aproveito ·-o · a;pa.rte do 
meu ncbre o,Uega. Jl&ra,·dizer que este. repre~:CntaÇão: da 
cama.ra.mÜnicipal..de· S~ jl.l\ás ·:!IlUito moderada. e 
r.espei~ .$tvo de .resposta. .,a.~& proposição. 

O Sa, Pr..Tó: MoJU!:IIlA:....;;. Muito · bem. 

O Sa •. PuSUÍENTil:-. A: represent:J.ção fica.·. sobre a. 
mesa. pRT& eer. toma.dll. em consideração . UI!.· discuss5:o':da 
~poata .a.. que ee.refere. 

PRI!IEIR.A· PARTE DA ORDE!II ' DO DIA. 

Entra em ta. discwsão o projecto que autoriaa o go
vernG .a..tomar e:tfeetivas.as :concliçi:ies das clausulas 5a 
e 16• anne.."as ao decreto n. 4,386 de 30 de Juw 
de 1869, ,pelo qual se concedeu a Eduardo Pene,.; Wil
~on pennissão por,30 annos para. lavrar· carvão de pe
dra., turfa e outro& mineraes nas ma:gem do Rio l\Ia
rahú, na. provinéi:!. da Bahia. 

()Sr. 'A.ra.".jo GÓes :-Poderia deixar par~ a 
2• discussiio :~.s bre-,;es observn9ües que me oecorrem 
sobre o projecto ~ujeito a. debate; mas, Sr. presidente, 
desde já. vou cha= a. attenção da casa, e mesmo do 
governo, a respeito da materia do mesmo :projecto. 

Pelo decreto 4,386 de Julho de 1869 concedeu-se a 
E. P. Wilson privilegio por espaço de 30 annos p!1m 
e."tplorar ea.r\·ão de pedra., turfa, e outros minera.es no 
rio l\Iara.hú1 comarca. de Camamú, provincia. da Bahia. 

Segundo 88 condic;ões a.nnexa.s ao decreto citado, 
Tê-se 'da primeira. que· o concessiona:io póde fazer as 
e~:plcl'a'Yües por si <lU por uma. companhia qtte incor
por:z.r dentJ:o ou fóra .<J.o :paíz. 

CollSta.-me que o · concession.ario . !ez espalhar na 
praça. de Londres o prospecto de .. uma compa.nhia., o qual 
llão foi . bem( aceito alli, pois .é·s&bido q'lle ,os capi1a.lis
tas inglezes arriscão :seus ca.pitus 11ómente quando .ha 
~;:u-aniia. de juros e outros !&..,.ores que .os animem em 
qua.esquer commet.•.i.mentos.'.üidustriaes. Segnndo ou,j, 
-pteteudeu-~e a. incorporaçiio de uma. companhia, assim 
~mo a trallSfere:lcía. da concessão, h&-,;endo com1'leto 
msuceesso-em·atnboa os casos. · 

A 11eg11Udac-cond.i.t;ão -o~ o conceesicnra.rlo a apre
!ents.r,- dentro do prazo de dólls :z.nno!, da. data-do mesmo 
~eereto, as plantas topopphica.s e ~~:eologieas· dos ter
renos a 1lXplorar • . DéleJO:-e&ber .da illt111tra.da collllllis
!ão, ou mesmo do nobre Sr • .ministro da·agricmtura, ~;e 
o concessionario cumprio esta coll'diçiio. 

Sr. presidente, depois deste d~nto que 11e Te!ere ao 

18'7 

proj~, pnblicoa.--ae m,ais _ ~ d.eereto ·i,(S?, em vir
tude':_do ·qu~,·~se.;.ollt$&,~<-e~ 
Ções · ao •déei-eto J,386, nota'!ld&-ee. o ~:• onlü 
'em~ções~:~ue·im~.,&iobjellt.oi·~o.._$. 
<h.vn:·ilos•mmeraeiHl"&&t'l[!le'e~ l)a·~roci.totos 
·w·mi!W~;~d~ . oc~mais 
proximo ·a~ :que -1!9ti'ftl' ~Pant;ii@.·) :De 
·sorte ·que '•Sr: 'J'Í'eiSidêtlte, · em· .. ·viri)tcíe<(t\esta ' 11:D&
difieação ' ~o d:ecre~·-·~386,-, o:goventO ~i:iqzi~ 
a ·tclerar qne o ~barqae··: <in· cie!lemba.rque ' decgeneros 
expori:ados, e · iln'pol.-taào&-'sei' fap. -fól'aildas·-n'etas ~ 
repartiçlíes ~ .. da-eapítal! daOBahia;J·oa. a. creu: aili 
uma. repartição filial, espeeialmente·.deeiina:da.·para.lifio, 
no caso de -nii-o..haver .qll~uer, ~a .fiscal. 

. CP.amo para· e&te ponto a. a.ttenção do governo e da 
casa., · porque' é facil· .de' eo~prehender~s6 ·.o 'alcà~tee de 
l!Cmelhante Javor. ' O embat;q_ne 'e ' de,&en~ba,rqtte ,de ge
neros em n&Q peque'Jl.1L qua1itlc\ade, e--repnillentando um 
subido valor,- :n5o ha. de·e~se sob'as · vistas dos 
agentes fise.,es 'd& capital da Bahia, e &ob ·uma inspec
çã.o mais efilcaz, e' segura, .porém-.nal! . ma.rgens. -d~er
tas do Rio Mara.hú, ou em a.lguma.pequena.-;villaaosul 
da capital, quando 6 sabido que as communica.çües da. 
capital pa.r•1 alli são de horas- em navio ·de · -,;ela, .ll 
muito breves .sendo em vapjjres.da :ca.n-eira.. 

Pelo dec~ n; .4,457 o· privilesio1 ··q'!le era por 30 
annos, foi elev:Ldo a 90, e .de.. todo isw : pa~eci!,-me que 
o concession'll'io trata de obter largos ·favores para no
vas tentativas-na, prafa·.-de . Lm.dres.·;lian.telilio. ainda 
mais este •.. ·juizo ;~ quando o ·e<>ncessionario ·requereu 
tambem 1t a.ssembléa. proviucieJ ·da Be.hia. .pa.ra decretar 
que :a pmvin«a. · contribui1se ·com · mais 1le . 200:000$ 
em aaxilio .de .uma·,taloe!Dpréza ••.• · 

· O Sn., JosÉ · Go:-.-ç.u. tt5 :-Apeía.clo. 
O' Sa • .A.RA.u.ro ' Gó2s~-l\Iuito aprecio· o ncolhimeuto 

que me presta. o meu illustre amigo deput~do,por minha 
provillcla., :um .dos ·dignos ornamentos .. da.'asse;mbléa 

.próvincial, e ao facto .<le tndo qaanto.e:z:pqnbo. 
·Um tamanho cortejo .de favores, Sr. presidente,. ji 

pelos póderes geraes . e .. já -pelos ; provinciaes, . ~cita. 
esorupulos e suspeitasmllJtO oemfunda<bs • .A. emp;reza, 
rode:tda de tantas . '!."a.ntageus, Jlóda tornar-se milito cn.
biçad~~. : e facilitar llovas .tentativas em Londres. 

E' preciso acaba.r,, Sr. presi<hnte, com . o systeco. <l.e 
conseguir privilegies e tr:lllsferi-los dentro de :J:lO':lC:l 
tempo. 

Desejnria. propôr um adiamento deste projecto pa:a 
que voltasse de .novo.. á commi~ão, afim . de recon~íde
ru n. .matetia, bem como o decreto n. ~,457,-do q=l 
o projecto em diseussão não trata, e a.l.iá.s ·é rela~ivo i 
mes= empreu. 

Sr, presidente, entre as condições cuja approva~!!o de
pende do corpo legislativo, noto uma.,para. .a qual cb
mo a. atteuçii.o da c:u;a; é· & rogllinte. (U:) 

Um nobre dllputado pelo 'Rio-Grande apresento~ . a<'!_~i 
um projecto para que as em prezas em certas e de~·)~
minadas condiçooB ·gozassem do direito de e:'>prop:ia~o. 

A c:aman.·em 11ua alta."l!abedoria. reprovou este p~o
jeeto; entretanto 'Vejo agora consignado o m~o r:ri::

' cipio no q_ue Ee weute, e que acabei. de ler. 
Este .pnncipio já. foi rejeitado 9uando trato~-se do 

projecto do nobre deputado pelo Rio-Grande. 
Se o concesaiona.tio levar a. e:tfeito a incorporaç.5o da 

·'Compe.nhia., procure entender-se- com · os proprietui.os 
cujos turenos .lhe .foTem indispenMveis, não Feot-=ào 
justo que iiquem ·:í. mel'Cê ·-do 1lmprua.rio, aCober..."ldo 
com favores tiio e~rados;admissiveis unicamente :co 
interesse da causa publica, e nunca no de uma. compn
:Wa. .ou .empreza.-partioular . . A propriedade pa.rtid:U:;:; 

. não· deve estar ·SOD· semel.h&nte ameaça., · excepto -&e ~ ,. 
-deu.ppa.Reeu a garanlia• ecQl&ign.r.da. na.-ooDSiituiçào. 
. Posto .ioJto, Sr . . presidente, peDdero illinaa·-á: camam qne 
recordo-me de ter lido na. imprensa-de miDha prorill~ 
ellergica.s.e frec~ reclamiçõeslk filho·de 1.1ma:lltlj;O 
negociAnte d~ · · , ~ qlW. · 4\apelld.tru. '10ll1Jll48 .avUJ.
tad'as =-explo~·para .o .m~o~~M lllga:: de 
.que íalla o -projeeto. 

Ux Sa.lm-m'A11o:-Nã1>ieznada. 
O Sa. AaAv~o GóEs:- F'~ muito: em fins do .. &llllo 

-pusa1io,-o reclam&nte ;J. u ·-'Coatà Netto'•a:pre!e!ÍWu-

·~ ... 
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me. :ama não pequena. Jioi-Ç;io di amostras de diversos 
minera.es e muito preCl~t-os quaes forio examinados 
por pessoas competente&. J.'lao sei o fim que ti verão taes 
recl&mações ; mas assevero que ellas forão dirigidas ao 
go'l"erno1 uma vez que o pai do recl&m&nte, conform~ 
este ~ foi o primeiro que tez ex:plorações e desco
berta~ importantes, caso em qne a. le1 do paiz consagra 
a proprieilade da 1nvenção ou descoberta. · 

Os meus honra.doa collegaa da. Bahia. sabem perfeita.
mente que o finado J. da. Costa. Jwüor occupou-se, e 
despendeu bastante com taes explorações em alguus 
lugares ao sul da província.. 

ÂLG'OliS Sas. l>EPilTA.Dos DA. B.uuA. :-Apoiado. 
O Sa • • ~u1o Gó~ : - Sendo isto uma. verda.de, 

Sr. presidente, ha. mais esta. razão para. o adiamento 
f!Ue proponho, afim de reconsiderar-se a. materia, e · 
virem á C~Ill&Ta. as reclamações de que tenho tratado. 
Neste sentido :m&ndarei á meaa. um requerimento. 

Yem :I. mesa., élido, apoiado, e entra em discussão, o 
seguinte requerimento : 

« Requeiro que o projecto volte á commissão para 
'hconsiderara.ma.teria., tendo em vista o decreto n. ~.~57 
de 21 de Janeiro de 1870, e as rechma.ções dirigidas 
ao governo imperial por Joii.o da. Costa. Netto1 da pro-
\·hlcia. da Bahiã..-Are~ujo Góes.» 

O Sr. A .. ugusto do 01J:velra:-Cumprin
do-me, na qualidade de membro da commis.ãode com· 
mercio, justificar o projecto que está em dis~ussiío, limi
ta:-:ue-heia muito pouco,afuri.dedcsempeuharesse dever. 

O illustre deputado foi o prim~ que ao encetar este 
debate declarou que ns suas observações teriiio mais 
cabimento ná 2& discussão do projecto, porconsequen
ciP: S. Ex. foi tambem o primeiro a. impugn.u- o seu 
adiamento. 

Na 2• discussão podião vir todas ns informaçües 
que o nobre deputado pede ao governo, e mesmo o 
::ir. ministro da agricultura. lhe forneceria as que S. E,.. 
desejasse. Na 1• discussS:o trata-se apenas da. utilida
de do projecto, e essa utilidade, foi o proprio nobre 
deputaao que se encarregou de demonstrar. S. Ex. até 
nos disse que a assemoléa provincial da. Bahia tiuha 
do!ado essa empreza. de outros favores. 
. o. Sn. AaA.llJO GóEs: - Não, senhor, o concessiona

no e que pr.:tendeu obt~-los. 
O Sa. AtlGllSTO DE OLIVEIRA: - Eu ha,·ia. ouvido o 

contrario; ao menos essa pretenção perante a a.ssem
bléa provincial da. Bahia. serve para. mostrar que o 
concession\l.rio aio.da. não pôde orga.nisar na praça de 
Londres porque precisa de algum auxilio mais, c por
t!!:lto que os fav;)res· concedidos eüo insufficientes. 

Quanto á. proposição emittiàa. pelo nobre deputado 
de que se deve pôr um cravo nessa cubiça estrJ.ngeira 
~ara organisação de nossas emprezns industriaes, peço 
llcença para divergir de sua honrnda opinião, pensando 
antes p_elo contrario gue se deve fazer tudo que :fôr 
nec~s~ano afim de nutr1r essa cubiça, pois que só com 
:tux~ho de ca.pitaes estrangeiros poderemos nós d:lr o 
dendo descnvoh-imento ao nosso commercio e industria 
e assim promover o au,..."lllento da riqueza pnblica. 

Se pon·entura existem pessoas que tenhiio direito a 
esses terrenos no Rio Marâ.bú, a ea.mara. até hoje nüo 
te\·e conhecimento de recla.mação al!:rumn e se ellas 
fossem presentes :1. commissão de qu~ façd parte, de 
certo teríamos attendido a esses documentos no que 
fosse justo. 

Em todo o caso, eu não me opponho ao adiamento 
lll&l! parece-me que c illustre deputado, para ser logico, 
dena esperar pela 2• di8CUS8ão, e nüo embaraçar na 
1• ~ passagem deste projeeto, cuja utilidade foi (> pri
meiro a reconhecer .. 

Por eousequencia, a minha. un.ica. pola'Vr:l. é que não 
faç:J questão do adiamento ; mas, para. ir de aceordo 
com o seu nobre autor, e, portanto, por deferencia ao 
meu nobre amigo, entendo que se devia votar o projecto 
em 1 • diseusaio e a,"Uarda.r na 2• as informações pedi
das ao governo. 

Ninguem mais pedindo a palavra, e pondo-se a votos 
o requerimento, é rejeitado. 

Continuandõ-;' pertarito, a diseUS8ioi do projeeto, ~ 
ningnem pedindo a.p&hLVra, é ~a voto., ap~ 
vado, e pai8S á 2• discussã&. · <~.4:-· ,.. · . 

Pll11lt.EGIO A J • .l. ll. lü.&Til'IS & CO!IlP. 

É:ntr& em 2• di..~ussão, e passa á 3• sem debt.te, -tt 
projeeto que approva o decreto n. 4,737 de 7 de J~ 
do corrente auno, elevando a. 15 annos o prazo dQ pn
vilegio concedido a João Antonio Rodri~ea M:uti.na &: 
Comp. para introduzirem no porto do R1o de Jan~ 
barcos a vela· on. a vapor deatina.doa á. pesca. ou :. 
condncçio de peixe vivo. 

l:iE:'íÇÃO DE DIREITOS DE IMPORTAÇÃO. 

Entra. em 2• discussão, e passá á 3• sem deb&te, o 
projeeto que autoriS& o governo a facultar aos con~ 
aionarios do ferro-carril na cidade de Nitberohy e~ 
subnrbios isenção de direitos de importação pa.l·a. roi!G 
o material e trem rodante neccssarios á construcçiio e 
custeio do mesmo ferro-carril. 

ELE!IlF.STO SEil\"IL. 

Continúa a 2• discussão do art. 1• da proposta. d0 go
verno &Obre o elemento servil, com o parecer da. com
missão especial n. 167 deste anno, e emendas a.poia.da.sl-

0 Sr. Luiz car1os (Signaea de attençllo):
Sr. presidente, é com grande constrangimento que eu 
tomo parte nesta discttBeio; . .sinto faltarem-me as for
ças (muitos não apoiados) para eleva-la. é. altura. em 
que a têm collocado illustres oradores que me prece
dêriio ; sinto sobretudo separar-me nella dos me!N 
illustrea companheiros, aos quaes tributo a. maia a!rc
ctuçsa estima.. Mas amicus Plato, sed ma.gú amica. «ri
tas. Espero que, pela. generosidade e benevolenda de. 
que são dop\ados, me relevem o desvio. 

Eu me teria se~mente demovido desse proposilll'~ 
a n:io ser impellido pelo pendor da consciencia. e ;h 
convicção, e, sem querer alardear de actos de benefi
eencia, direi, como testemunho de minha sincerida.ã:e,. 
que muito antes de se lev:~.nta.r esta questão no Bruil 
eu tinha come~do por da.r gradua1mente liberdade sos 
escravos que possuia. 

Em bem dn harmonia e cohesiio mineira, cu pO!!II.l 
:fazer o sncrificio de um pensamento político ; ~. 
quando se trata de uma reforma aocialt commum a todes 
os pa.rtidos, o pharol que deve dirigir o voto é -o 
pha.rol da conscienciae do amor do paiz. (Muitos apoiatlo1 .) 

O Sn. GA.'Il.~ C&nQCEin.l.:-E' o que nos dirige a. nõs 
todos. 

O Sn. Lmz CA.nLOS: -Não du,·ido, não o nego, por
que esse elevado sentimento se regula sempre peln i:::t
telligencia de cada um. 

Yous: -Sem duYida. 
O Sn. Ltaz CAnLos:-Antes de tudo, Sr. presidente, 

seja-me permittido arredar de mim a imputaçiio de 
condescendenci:l. ou de inco'!lerencia, que foi la.n~ú 
pelo illustre deputado pelo Cear:í. a todos aquelles qu,~ 
acompanhã.o o go,·erno na. adopção desta medida .. 

Nüo me cabe a primeira, porque por conta propria. c-Ee
l"eci emendas ao projecto do gover.1o ; e não me c:~.be 
tambem a segunda., pGrque nunca fui juiz da. oppor;-
nidade da apresentação da medida. . 

O Sa. G.uu. CERQUEIIlA:- Se V. Ex. nãovotapel.l 
projecto sem :1.5 suas em~nda.s, já. _sei que está eom.
noseo, porq_ue o goYerno na.o as acetta.. 

O S•· Leu; C.utLos: - Daqui a pouco o meu :nobre 
eollega s&berá como ,·oto. Hei de \-ota.r P!!lo collhe
cido, não me é dado votar pelo desconheado. (.!Cuiw. 
apoiadfla.) 

O Sa. D1oc;o DE 'YA..OCONCELLOS : - Ba. de votar ~ 
projeeto do governo, está. claro. 

(Ha outros apartts.) 
O Sa. LuiZ CuLOi : -5enhores, a eacraV1dão é lillu. 
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do mteresse ·{GpOiGdos), é Um& verdadeira expoliação 
de propriedade .dO homem aobre elle mesmo. Convenho 
que em a.lgana paizea, como no nosao, tenha ella con
corrido para apressar o desenvolvimento da. riqueza. 
m&terial, e é til vez a e!aa razão <iue ae q uiz referir 
eil!e illuatre estadista, cuj' falta. devemea deplorar, o 
Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos, quando disse 
q_ue a civilisação do Brazil vinha da Costa d'Africa. 

O Sr.. D10GO DE V .ucoscELLes : - Não disse nesse 
1entido. 

O s ... Lurz C.a.aLos: -Como não explicou, é licito a 
cada. um dar-lhe a interpretação que entender. e $egu
ramente esta interpretação de nenhum modo ofi'ende a. 
memoria daquelle illuatre parlamentar. (Muitos apoiados.) 

O Sa. D1oGO DE V .UCO:oiCELLOS: - OfFende de certo. 
O Sa. Cauz MAclfADO: -Se os instrumentos do traba

lho Vierão da Costa d' Africa, não é o trabalho t:unbem 
que 'Preduzio a eivilisação. 

O Sa. Lmz C.uu.os ': -A riqueza depende do trabalho, 
da. icdustria, do commercio e da. eonseq,uecte civilisa.
ção; está. claro que é este o &entido de nunhas palavras; 
e tanto as não reputo injuriosa.s ou mal calndas, que 
não duvido aceitar como p:·oprio aquelle pensamento. 

O Sa. D1o&o DE VA.scollcELLOS-:- Quando fallar ex
plicarei. 

O Sa. Lu1z C.uu.os:- Mas, no ponto de vista dos 
interesses. reaes e permanentes da humanidade, a escra
vidão é Um facto nocivo, q,ue entoTpece e atraz& O pro
gresso da riqueza e da. c1vilisaçiio geraes, e como tal 
c.ondemnado pela philowpbin, pela. moral, pela reHgiiio 
e pela economia politic&. . 

Estas considerações , senhores 1 deverião natural
mente indlUir-nos a. aconselhar a. sua proacripção. 
Se não houvesse razões · da maior importa.ncia para 
impedi-lo, razões mesmo de força maior. Sabe-se 
quao desastrosos forão os efi'eitos da emancipação nas 
colonias inglezas, na Guyana, na. Jamaica, na Trin
dade ; esses efi'eitos fizerão-se sentir menos na Bar
bada e na Antigoa, pela. razão da. a"'glomeraçiio da sua 
pOJ?~b.çüo, e ainda menos sensiveis foriio na Ilha ~Iau
ricut, peln importaçiio que teve dos Coulis da. Indiu. ; 
esses effcitos repercutirão na metTopole, que, além de 
f:l.ze.- uma dt".speza de quinhentos milhões, teve de sup
portar os efi'eitos de um deficit considera.vel na pro
dueçüo doa assucares. 

O Sa. Cauz MA.cn.\no:-Em que moeda'? 
O Sn. Lurz CuLos:-Pergunta-me o illustre deputa

do em que moeda forão esses quinhent'l>s milhões! 
O Sn. Cauz MA.cn~no:-Hs. de libras, d\l francos c 

cruzados. 
O Sn. Lu1z CA.aLos:-Creio que não estou aqui a. fa

ze~ exame (muitos apoiados), estou faltando perante uma. 
nssembléa illustrada; por 1sso tomem os quinhentos 
milhües em guinéos, em libras, em francos, como en
tenderem; mas niio estou, repito, em acadelllin, como 
discipulo, para. responder n pergunta do mentor. (Jlui
tos apoiados.) 

O Sn. Cauz MA.cn~no:-E' apeMs uma explicnção. 
O Sn. Ltaz CA.nLos :-Peço licenç:~. p:tra nüo occupar

mc com explic:~.ções, o contrario é distrahir-me ; se essa 
é a intenção do nobre deputado, então assento-me. 

O Sn. Âl\l>llADE FIGt:EmA. :-~I!lS quinhentos milhões 
de libra.s niio pó de ser. 

Yous:-Oução oorador. 

O Sn. Lt:Iz CA.llLOS :-A'quelles que duvidarem da 
p3lavra., eu mostrarei em letras redondas, que dizem 
ser verda. i eiras. 

O Sa. Az.nJUDE FI&UEIR., :-Seria uma somma. fabu
losa. 

O Sr.. PaE&IIIEl'ITE :-Attenção! 
O Sa. LulZ CuLoa :-Os mesmos phenomenos eco

nomicos que asai~alá.rão a emancipaç.io nas Coloni:l.s 
Ioglezas r9prodnzlrio-se nas Francezas. Mas, Sr. pre
sidente, arraigada a ete:ravidãe no BrazU por uma d.ültur
nidade de tres seculos, for:man:io o fundamento da no~~~a 
a.ss::~ci:t.çíto, reconhecida como = legitima. propriedade 

... _.-, 

pelasnoSMS leis, garantida como tal pela conStituição dn 
lmpeno, representando não só os capita.es como o ins
~eoto do trabalho, seguramente o seu retgate im
medlll.to ~uperaria. a todos oa · pcrificios possiveis, e 
seus • effe1tos praticos serião 1nuito mais desastrosos, 
e~ Vl$ta. d& exten~~ii.o do paiz e cJe sua. populaç.ão disse
mina.dlL, se acaso trausaemoa de dar um golpe fatal 
em toda- a. escr:1.vatura. 

P?rêm, senhores, se nós nio podemos caminhar nesse 
~ntldo pelas razões que aca.bo de expõr, não é poa
SlVel desconhecer que alguma eousa. cumpre fazer por· 
quanto a idéa. da ema:teipação, uina vez exte~ada.. 
sob a. promessa. do governo, e ainda. mais :fortificada 
~la _ap~sentll)ÜO dll. proposta, adquire uma. força mo
t:U. ~tnnst;ca. e propria que a deve leTar a.té a.o pre
Olptclo (muttcn apo;ados da opposição) ae porventur:l. 
oa poderes ~o Est!'-do não se encarreg~rem de lhe dar 
umaconvemente direcçiio. (Muitos apoiados da maioria.) 

VoZEs:- l\!uito bem ! 
O Sa. Lu1z CA.11LOS: - E' para. este ponto que eu 

desejava. que co::~vergissem as vista.'i dos nossos fa.
zen~eiros e propz::ietari?s (muito~ apoiados da ma.ioria), 
por 1sso que rece1o multo que o appa.ra.to dos meios que 
em pregão venha a dar um resultado contrario aos seus 
desejos e ao seu repouso. (Muitos apoiada. da maioria.) 

O Sn. PEn'DJ&Ã.o MuliEÍno :-E' o direito de petiç5:o 
e de Teunião um direito constitucional; se i~so é re
aistcncia, entiio niio sei o que é respeito. 

O Sa. GA:IU. CF.nQUEinA.: -Não fori'io elles que lan
ç:iriio a. idéa. na J;lublicidade. 

v·oZEs:-Ouçiio o or.<dor. 
O Sn. Lurz C..taLos:- O apparato desses meios no 

sentido de opposiçiio e resistencia. póde parecer uma 
luva lançada ás m:tssa.s, e tendente a apagar toda. a es
perançl. que lhes pro\·tl:n das medidas indircetas que 
se incluem na propostn, e que mais particularmente 
lhe~ dizem respeito. 

E' mister mais toleTancia da parte dos nobres depu
tados, e que se OUÇll. com calma. ns opiniões de todos. 

O Sa. PEnnt&lo ~IunEino :-Sem duvida. 
O Sn. I.mz C.\llLOs : - Toios aquelles mesmos que 

~~e oppoem á medida são os primeiros a confessar que a. 
idén é boa. que e civilisadom, flUe convem acabar cot:::. 
a escravidão !lO pniz: divergem apenas nas tendencias. 
que devem servir pa.ra a sus. solução. · 

U:~~:.1. Yoz:-Xos meios praticas. 
O Sn. Lurz CARLOS :-E isto tanto é asõim, que estn 

idéa. fúrma um a.rti;;o dos c;tatutos de um.~ reunião, 
que teve lug-ar nesta c.:lrte, c que parece cre:tda co!!: 
o fim de resístir :to meio de que se trata. 

Neste paiz, ~eahores, todos os Brazileiros podem 
a.ssim pe:::snr, mõnos um, porque esse Br:t:~:ileiro, que 
mais do que nenhum outro te:n dado provas do set! 
:nnor ao paiz, do óeu patriotismo, de sun dedicação er:: 
bem do seu deseavolvi:n~nto moral e mat.eria.l (apoiado•), 
e da ~un abneg;.~çiio mesmo, não tem o direito de pensa~· 
por conta. propria em uma idéa desta ordem, de civi
lisação e de glo:-ia do seu pmz ; deve receber imposição 
do estrangeiro! Yeja a Cf.mara o ponto n que se leviio 
est:l.ó exag~r:~çü~s do espirito. (.,luito bem.) 

O Sn.. A:-.;oR.\DE F:GIJEIRA.:-~ii.o se 1be contesta. o 
direito de pensar, e sir~ de tornar-se chefe da propa.
g:tnda. 

O Sa. CoEL:ro R: .. DlltGl'Es:- Não se póde dizer isto 
aqui na ca.mnra. 

O Sn. ANDRAD:t: FJGr:Em.,:- Porque não '1 
O Sa. CoELHO RoDn.sGn:s:- Niio acho muito consti

tttClonal. 
O SR. Lr:tz CAnr.os:-Se:::hores, este estribilho ou mo

fi•a de governo pessoal ulio sei como se traz á publi
cidade,desde que A constituição dolmperio estabeleceu 
que as oTdens do monsrcha, verba.es ou por e~ipto, não 
salvão os ministrOi .!n. responsabilidttde! (Apoiado•.) 

Aqui mesmo nesta casa já. ouvi que pela. resistencia. 
de um ministerio deixon-se de inclUU" na :fall& do 
throno eata idéa. Oh! eenhore~~, isto é a eonti.saão maior 
que se póde fazer de que da parte do chefe do Estado 
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nio -se : .f.u · est.'l. llllegad:t preasão sobu- os; ministros 
( .Apoiadoa.) f'ois· nega•se-.-lhe até. O> direito· de.; . .como pre
sidente de um& corporação ·elevada., c1m1o é o e<XIU!elhO 
de esta.do,claama.r:.as·questões :all ponto em.que devem 
ser-.ttat&ias~ 

De ·maneira qne-aquillo·que não é pressão <le V.: Ex. 
como -p~icknt8.desta eamara e do prellidenee do senado, 
vem :1 'er pressão da. parte do cllefe,do Estado,: em 
:relaçií.o· á di.recçiio dos trabalhos do seu ·conselho ! 

· O Sa. Dzooo DE. Yuco!'ICELLOS: -' Ha. · sua.· differe119a.. 
O S&. Lt;lZ CaLos: -..:..E• iniquo accusa.r-se o Impera

dor, ora porque consente, que . os ministros pratiquem 
netos que nio .agradli.o, ora porque imp~. a. r-ealiza
ção de outros, eeecnpre :~.presentando-o <:omo lllll& en
tidade znalefics, que tudo subordina. a seu c;tpr.icho I 

Se somos sinceramente. obs~rv.:1dores.da. constituição 
do Imperio, é_ preciso que· se tribute mais respeito .i 
instituição que representa. o monnrcha, ao qu3l nenhum 
motivo póde induzir ps.ra. praticar o mal; é mister· aca
tar &!! intenções, e mesmo em um ou em outro caso •de 
lapso de apreciação uo uso de preroga.tivas. ahi está 
a. taboa. da humanida.de, n:t ·qual . E e deve .la.n'(ar por 
amor ·da socieda.de. 

.Accusa-se . o governo por n:io · ter procurado uma 
ocoasião mais· opportull:t ps.ra. a apreseutac;iio de s.uas 
medidas, e de não ter bem consultado :t opinião publica. 

. ll!a.s, .senhores, muitos dos nobres deputados, quehzem 
esta. accusação, têm ~ido os primeiros a. confessar que 
a opinião publica se tem desenvolvido no pa.iz em fa
vor da idéa. da emancipttç:-10, e é assim que se explicão 
essas divers:u; llssochções ercadas em tod1s as pro•in
clll$1 essas manumissües, não só por iniciativa ps.rticu
lar, como por meio de offertas bcueficas de tac& .asso
ciações. 

0 Sa. DIOGO DE YASCONCELLOS; -0 projooto do go
verno ne:tba. com Í!!So tudo. 

O Sa. Lu1z CAnos :-E portodos os modos essa idén 
annunciou-se. A idéa. do ;entre line veio consignad:l. 
::lO bem elaborado parec~r desta. casa., que o rumo pas
sado considerou· este objectc. Elh correu, e ouvi o-se a. 
opinião de muitos proprietarios e fazendeiros que a.abt~
~&vão completamente como boa. (Apoiaàos.) 

O Sa. D1000 ·DE YAscoNCELtos: -E então porque 
~omou o gover:10 a inicia. ti ;a.~ 

O Sn. I.t.,z CA.nLos:-Porq_uc a orinião publil'a a.ssim 
o indicava, seguio a. opinião pubhc:~.. (.-l.po!ados). ~I:J.s 
:hoje o que ~e quer~ ~o meio de uma. agiução toda 
ella artificial (apoiados e Hi:o c:poiados), quando desta 
idé:~ se ía.z um ariete poli:ico, para comprometter os 
principias do partido co:1sen·ador (apoiado~), para aba
lar a base fundamental da nossa or,;a:ü~ação politic:t, 
contrista >er, Sr. preside:1:e, que <!o l.1do co:1servndor 
partão \"Ozcs que tendem :t ::.coroço::r esse pcnmmcnt.o, 
ees:l. tent:J.ti;a de p:J.r.ido contrario, <:Ue e:::xcrg:~. tod:l. 
:1.felicidade no esta.belechne::to <!:::. rep101úica.. (Apoiados.) 

O Sll. DroGO DE Y..ls.::o:o;c~:LLO~:-Y. Ex. niio enxer
gou isto quando >otou na quest:o de co:::na:1ça. 

O SR. Lt:Iz CARLos:- Perd<,e-:::-:~ o nobre deputado: 
:11iio e!teve atreuto quando co::1cc~i o met: d.iscur8o. Eu 
dis~e, e repito, que e:n bem da har~:::,.,::!:~. e cohesão 
::nineir:t estou semp!~ p:e~p:o :::. i:J.Zer o ~:tcrificio de 
um pensamento poht!co, po~que b'!é'c:::-m:nente ainda. :i. 
cust:l. da. quéda de um ::üui>tcrio e:l h::via de ser !!Ol!
dario com os meus co:npanhcirco5; ~:ns e~ uma quee
t.ão, como esta, o pharol, que de..-e dirigir o Yoto é o 
d:t consciencia e amor::.::> paiz. (J;:.oia,:os.) 

'C':~u. Voz: -Isto é comm:::::: a tollos. 
O Sn. Lc1z CAnLos : -E' ,·erea<::e. é coms1um a. to

dos; mas é preciso que se snibot. "."é cada um externa 
o sentimento intimo de su:t co:-1~ciencia co::::fo::-me a in
t.elligencia de que é dotado. 

'Vo~i com os collegas no vo:o d~ gr:.ças pata aeom
panba-los nos uc:ruplllos de -se niio prc:1derem -no 1&.\"0 
que enxerga..-ão; mas não ton:ei compromisso de·votar 
contra • proposta, nem elles ~ ~"ÍTão de mim. 

Justm me parecêrão, Sr. presidente, os chmores doe 
fuemleiroa e doa proprietar.os, em vis:a de . ted&a u 
cü.poeições da proposta. do governo; ·mas. a eonnnisaiio, 
oom· a acquieteencia do mt!mo goçeroo, fez dcmppa-

reoer. tod:ts- aquellas~dillpo&i~ea que ~, !Utllrar as 
:rela.çües .entre ~ns(e -os.:escnrv<lljl. · 
·o· Sa. G~ Clia()Om!U.: -.Nüo·apoie.do. 
O ·sa. Lurz C.ur.os : ..:.: De tOdas ella.a ~~lwdiepu 

subsisti~do .uma., que.· é por usim diZer .~·theae; .é a 
idéa, d:t. emancipat;.ão ou da. liberdade .do ~ntre, jdéa 
que é .em .si a.. m:us iunocen~, a mais.generoaa eefficaz 
paraest:l.ncar a. fonte·dl eaeravidliO no·paiz:•"(.&póictdot.) 
Mas·contra. ella- 11e ~evallr.ii&. 011 mesmO&:clamores, ·e eU., 
sectario da senteuç.a. aapimtia e81 mulare COflSIItum, teliho 
procurado. apalpar q-qa-es os inconv.eW.entes que ,v~m 
ilesta. idé:t, e confeõllO. a :V. Ex. que .liãQ, os encontro. 

De um.la.do ae ,diz :r« . é. um 'IU'Cbote q-ue :vai. a'brazar 
o;pa.iz-»1 do..outco J.aAo..sa. diz: «é .. o:dilu:vio .que o~ 
auffocal'. » 1\{as, gnhoree, es~ t-ltegações são aà tiR'
rorem, e consequentemente . por 'ellas nio posso demo
ver-me do proposit&em que-estott,-_e além disto, admit
tindo apenas a -possibilidade, a. 'logiea.·me--diZ· « q'MC a 
posae ad ac!um non 1la.let comecutio •, e tanto mais quanto 
esta idéa..não é: uma. -iuvençã.o .~o paiz, ella:jáo foi-em
pregaàa em Po:tugal,.oem.Cuba,•:e:mesmo em.alguns 
pontos· 'dos Estados-Unidos, sem-1>e seguir. esse. cortejo 
de ineouvenientes' que se-.a.prescnta. · 

Os 'fa.zendeirosc-ao.belll, po~ ex.periencia, ·,que quando 
cortlio os ramos . da. arvore , o tronco . perma
nece O goven1o não quer levar mão imprudente e tc
merari:~. sobre a sua. propriedade, a sua propriedade per
manecerá intacta.' o -r;overno o que·f&i e ·tr&ta.l' ·de li
bertar frn<:to.!! que· ·ainda. ·estio· na m8.1188. dos··possiveis . 

O Sa. A:~DIUDE 'FIGCEI1l4: -'l'llatio a seiva. 
O Sn. Lllll: .C.uu.os:-lllatio.s.seiva, diz o .nobre 

deputado; mas deste modo como comprehende.,que se 
po~a extinguir .a escra,vi~o no Brazil:'t E' veN.ade 
que se diz que ha trJibalbos foitos em .su.bstituiç:ão .á. 
proposta; porém,-11enhores, havemos- de votll.x. pelo ·des
conhecido~ Por que 1UW se apreseutão .estes trabalhos 
para se poder fazer.uma.·opçiio impareialY E.Apoiado.s.) 

O Sn. BE:suxm: _... Actuslnlente a. qnestiio é :. em:tll-· 
cipaçiio, emancipa('.ào e emaneipação ; · nii.Q. se apresenta. 
projecto algum por }l&rte da.- minoria. 

O Sn. G.\l!A.· CEaQtmiU:- O governo .não :t<le!t& 
nada, está. da.da. a ultima pula.vra. 

O Sn. L1:'IZ' C.ur.Los:...., O que eu vejo. é.uma. :O:.ll.:lÍ
festa. tendencia. para adiamento indefinido da questiio; 
mas, sendo certo que quem adia não resolve, permittão 
os illusttes deputados que e:uninhemos pela senda. co.
nbecido., e que se nos a.ntolha escoimadn· de difiic-.:!aa
des puramente imagin:trias. 

Nii.o se sllegue o 6Cesso do sentimento de hnmani
dade em opposiçi'Lo ã. medida pelo abandono das er~~, 
quando do que se trata é justamente de se lhes fazer 
todo o bem, e de se lhes d:ir no futuro. compart!cipa
ção nos direitos dos cidadãos. 

Senhores, qunndo cu ouYi ·levantar-se clamor con::a 
o acto d:~. pr~potencia, de imposição do gover:lo, qae 
obrigára o proprietnrio a. crear o recem-nasciC.o .até 
uma. certa idade, ou 1Í. id:tdc de 8 annos, entendi q::e 
convinha tirnr-se este motivo á. agitação que ~e !:uia, 
e então, confeccio:1a.ndo as emendas que tive a ho::ra. 
de apreeentar, dei !lOS proprietarios a opção, J'a:':l. sue 
entregassem sUMCr1as no fim de 1 &)lno no gaYe~o, c 
estabeleci que as couservaeaem até .aos 10 annos cle 
idade para serem indemnisados da quantia de SOOS em 
dinheiro: 

Queria. que o governo pagasse em dinheiro, qt:e <> 
tomasse por emprestimo1 que pngn~se juros, porque 
pelas taxas que estabelee1 para aquelles que podem fer 
dados ao feniço de particulares,- o ,go'\"Crno, -no 5:n ele 
11 annos, ter-~~e-hin completamente . -indemnisado d11.s 
despe.tas feitas. Bem vejo que esta idéa ·de\·e -pesa:
mwto sobre os eofru publtC()8. Mas quando .se ·mta 
de uma. reforma desta otdem, que aeve · fazer a 
gloria do paiz, entendi que não '!e deveria fazer qaes
tão das quantia!! que 11e ·~, 'e·-que o govemo 
dewria;:fueto toda a•aorte:de l8a0l:Üiaioallara realiu.-la. 

::Mas não:~ a.:<mD~~.U.:que·.ài!lü.-•aim·.eue }lre
texto 4es&J'Illlre~u. Eu tinha ~o um .anno :nas 
minhas-emendas, porque.Dio:era.·iiclt()-eapetar de cora
çõea bmzüeiroe:~ne ~ o leite .matemo . a. uma 
crian.~"'· 
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o· sa. Dtó4ó bl(~ .uco\tczi:.t.Os .:·..:.. Qba:nd6. e=.p!18ae. 
O· Sa:, Lmz. ÇÜLos-:-Maaquem reapon'de pela morte 

daá erian\'81·!?· 
O'S~t.' DIOIO" DI!' V .ucCJIIC!JUAIS-: --·Quem aa~xpõe. · 

. OS~ · I.im· Cn~.GSt'...-..Desw m&do•o illustte depu
tlutb e·i:octóil'quantat Die>óuvem· ntuica' terio tido oeea
sião '. de'o~ a: mente de· nm· fil!loi apezar ·de todos 
oe·ciií1ádo's·que1he prellte'. 

(Hf... cügúria BpGM.) ' 
'Maa os· illustres deputadOssa.bem.que,· assim corno 

nio ha acto alj;u.m iniquo, que o homem nao seja. oa.~;~az 
de· prati1lllr, qüudo ·vê que da sua· pra.tica· tira um ln
tereaae;·tà.inbem elevemos reeonhecer·que o interesse ·e 
verdadeiràmente a: . mola real· de' todas as- sociedades 
para a: pratlc&: de boná a.ctoa·. 

'O· ·sa. :DÍoao -na 'V:.Uco!'fcBLLOS: ...... E'. isso mesmo. . 
O Sa. Luiz CAllLOs:-Poiâ bem,. U'esU. estabelecido 

que· o govel'IicVrenl'llnere eMeH' trabalhos-~ não quero que 
o-· g'O\'erilo V'á' impôr a alguem . ·• obrigação ae: tomar 
eAtaa··crian~BipiU'il' entroga;-lu·no -~ de •tanto ·tempo, 
e isto de mão beijada, como se diz; e nem o •governo o 
poderia fàzer, · i:nB!Premunere a'-eria\)ão dos menores a 
quem·· del-la fi8' ' iaeumbir, oerto de que· achará muito 
quem ee .. pt'este ·mediante· o• lucro de• 700S, corno pro
ponho~ Se• o·governo ni\o' ao.!ita a medida; nada tenho 
com isso, cumpri o meu dever. 

O Sn. GA)(A CzRQUEIUA :-Se niio aceita, Y. Ex. vota 
contra ó proJcctO, porque reconheceu que necessitava de 
e:ne!idas. 

O S'n.· LUiz .C.uu.os:-Não reconheço (Oh!); hei de 
vot3.r por 111-inhae emendas, mas tambem hei -de votar 
por eliaa.· idl\à justa, qu&. é :.: liberdade do ventre ; niio 
quero que se perpetue a. esoravidi\o, nii.o quero ll.ndarnn 
retaguJ.rd:~. de todaa ll.ll naçi:ics cí vilisadas. 

O Sa . CAnooso FoNTEs:-V. Ex. quer acaba-la pela. 
liberdade do ventre 'l 

O Sa. L'UIZ CAllLos :--Sem duvida. r..ennnma. 
o· Sa. CARDOSO FONTES:- Isto é uma. medida muito 

boa! 

O Sn. Lu1z C.ú\1135 :-E' pua mim. 
o Sa. CAllDOSO FONTES :-Sei que e· para v. Ex. 
O Sn. Ltilz CAatos~-Tenho de dizer todn :1. '\"erdade, 

>egundo ·a minha consciencia, faUo oom ella. 
O SR. DIOGO''IIEVAstoNCELLOs:-Todo o mundo !alia 

com a IIUil con'scienciâ~ 

o Sa. LUIZ CAIILOS :-Consciencia e conforme cada. 
um a entende (não apoiados} ; conforme a educaçiio e 
os habitos de cada um (apoiado•) e o e$:ado de sua. 
iUustraÇíio. (Apoiados .) De todas estas cau!as, que podent 
modificar os sentimentos naturses do homem, os illus
tres d~putados podem deduzit a co:~scienci:l, porque a. 
do llomem illuatrado niio é a mesm:l. do hom<!m igno
r:>nt<!. (Apoiado& ~ apartu.) 

M:ls eu confeccionei estas emendas, porque tambem 
de'\"ia se levar em conta os sentimentos do homem, como 
a· colem e todos os que della deriviio, porque todas estas 
paixões estilo figurando ne5ta questão. 

Quem diz: « eu atirarei esta crianç:t ao adro de uma 
igreja » não é isto um seutimel\to de colera e despeito? 

Não tratemos aqui de paixües, ou o que cada um te
nha de fazer: muitos homentreerio leTados tambem por 
seu instineto feroz ou calculo a praticar actoe attenta.
torioJJ da segurança de outros, e e•tretanto o ~ue nos 
eumrlTé fszer aenio· lutimar, ficando d~pois ah1 a so
eiédade para puni-loa'l 

O Sa. Cuooao ·Fo:orn:a-: -La~timar, niio, puni-loe. 
O Sa·. Lmz· CA:.IlLOI! -Foi o qlle eu diase; para pu

:ú-lGS, se quizer, porque tambeJn netn sempre se pune: 
o illuatre deputadO 111.be muito bem disto, 

O Sa. CuliOso Fo!'fTES: - En~ é melhor pre\·enir. 
O Sa. Ltru C.uu.os :-Mas, senhores, ha cousas que 

cbcgão multas vezes a tornnr-~e impossiveis á força de 
!'e re~ctir quo o !;ão, e eeta quest.io está. neste numero, 
ou ~;eJa pela exageraçii.O doe sentimentos, ou por ca
pricho, ou porque íalte a. coragem, ou o que quer que 
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seja; para. abordár· :lS difficaltlades pratica&' d& que e1111a. 
idélt · se circunxds. 

Não penso do mesmo modo, e·as·emmdas quea pre
~ntei . siio ·todas· no sentido ·de UIII:vverd.adeira conci
liação·:· tirfta.· nos· tazen'dei:ros·o pretexto de queixa, 
como•já. ~t da: 'p:repotencia .®.-govet'IIO/ entregando 
aa suaa. cnaa·~ntr.,_ de, um ·ou·.miUS ' annos 1 reoebendo 
a.._indemuisação.· aonveniente.; .e&ti:Ju :bem.compenetrado 
de que Beria. de vantagem para. o:~.~:w1smos a aceita
ção, e, no ea.so de recusa, seria uma especulação lucra
tiva. -ea.ra quem os substituisse nesse mi8ter. 

Ev1ta va.-se assim todo o pretexto par:t a. agitação ; 
esta se· fnz, e não est:í. dentro da verdadeira orbita le
gal,. nem ninguem póde preYer o · ponto a. que deve 
chegar. 

O Sa. G.uu.: CtD.QUErnA:-Isso fere o smor·matcrno, 
decantado pela commiss5.'o especial. (Apoiado: e outros 
aparte&.) 

O Sa. Luiz CA!ltos:-Eis os exceesos da. humanida.
de a que ha pouco me referi ! 

Póde· se pôr em duvida. que, reconhecido o governo 
como pro~r. de todo.a :uo· cri~~nças, não . tenha em ai 
meios de m&llda.Ias eriM" '1 · 

O Sa .. A!'fnaAbE FIGU'EIU:-V. E:~:. indique os meios 
que tem, qu:~.es · são ell~s 'l 

O Sn. Ll:tz C,\1\LOS:- Os que tenho estão na rua do 
Sncrnmeuto; nem os illuatres deputados os dcYcm negar, 
sãc esses mein~, que aconselho, para se fazer a eman
cipação. A despeza é indeclinavel, maa quem quer os 
:Iins nüo se póde esquivar- aos meios~ A medida é dign:o 
e o merece. 

Senhores, eontra. as Yis~s, -desejos e intenções U.os 
illustres deput:J.dos, a·politie&.foi tom:mdo 11. ret:Jguar
da desta· medid9., e desde enttio o qu:l C8tamo; pre
scncia.ndg '1 E' hoje preciso, por co:lBidera.,.üllS ate de 
ordem publica, que a camar:t dos <leputados dê s. ~ua 
ultima palavra. a respeito d:l lei, ou a vote, ou a re
cuse. (Apoiados). 

VoZEs: -A ultima? 

O Sn. Lu1z CARLOS :-Mas não pensem os illmtres 
derutados que sou tão pêca que não veja que o poder 
legislativo é exercido por tres r:1mos .... 

(Troeão-se apartes.) 
Fallo co~tra o adiaménto indefinido que querem os 

nobres deputados dar a est:J. medida (apoiados c nilv 
apoiAdos), e um dia que seja é lucro, por consequen
cta não me provoque o illu~tre deputado, porque ainda 
está. na eon.cicncia de toios que esi::J. medida nüo en
trou em discus~üo no dia 10, e sim a 11, por se ter pro
movido uma questão de ordem. com o fim de r .. tarda·la. 

ProvQC:I.-se o governo :1. que consulte o. opiniiio do 
pa.iz, diz-se que os deputado~, que aqui su8tentào o go
verno, niio eõ~O bnbilita.do~ para dar o seu ,-oto no sen
tido favornvel :i. propostn; mas l'Or notavcl contraste 
aquellee que aggridem a. mcdidn c que estão ~uiliciente
mente habilitados parn de,·id:tmente aprecia-I. ! I 

Yon:s:-Appelln-se de nosso juizo psra o juizo do 
pa.iz. 

O Sa. Lt:Iz CARLo;.: - "\'.! a camar:t pois que os no
bres deputados t.:m poderes, mas nús não temos ! 
(Interrupções.) 

Senhores, \'OU dar o meu \'Oto conforme entendo .... 
YoZEs:-Todos nós. 
O Sa. Lta:r CA.Rt.os:- .... por que o districto que me 

confiou esta commissiio, o fez na certeza plena de q1;.e 
eu a desempenhari:~. conforme a minha intelligencia " 
inten\'Ves ; louvou-se em mim, não me fez imposições, e 
devo dizer á csm:u-a, q'le, em correspondencia eonst:mte 
com a minha provine1a, em qu:u;i todos os seus pontos, 
ainda não recebi nm:t !;6 c:~.rta. que ee referi~se a e~ta 
questiio, em que se recl:unasse alguma medid:~.. 

O Sa. GAMA CEaQCEIB.A : - Y. Ex. nüo tem corres
pondencia. para Sabar:!.. 

O Sa. Lnz CARLOS:- Isto de Sabará veio hoje, de
,·eria ter ,·indo lu mais tempo. e declaro ao illustre. 
deputado que essa. represen~ção que dahi veio de~ .' 
não viria ha tres mez:es, qn:mdo lá j:í se S:lbia. d&;id~ 
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exposta. e claramente deduzida no illmtrado parecer da 
commiSE-iio. do anuo pw;ado; mas a razão é porque até 
então ee attendi& ao desenvolvimento natural da. opinião 
publica, e hoje, quer-se ir J?l'CCUrar a opinião publica 
(apoiado..) na agit&ção insolita qne se e&t& fazendo. 

O Sa. PrliTo MoUIIlA : -Por parte da. eam:t.ra ml1-
nicipal de Sabará protesto eonúa a ineinu.a~iio. 

O Sa. PzurGlo M4LBErao (com forço.):- Agitação 
insolita, não apoiado. 

O Sa. Ltrrz C.4111.0s: - Agit&ção in1olita, eim .•• Não 
me referi ao illuatre deputado. 

O Sa. C.u~.noso Fo!IT&S:- V. Ex. nio tem o direito 
de dizer isto; defenda o RU Yoto como quizer1 ma.s 
J:ão nos fe.ça esta.' ineinuçõe1. 

O Sa. LtrJ~ C.-.aLos:- Milito obrigado ; agradeço a 
V. Ex.., e eateja certo de que v<>n dar um YOto que lhe 
sei:~. agrndavel. · 
-N,~nea porei em duvida o meu reconhecimento á. 

minha provincia1 a quem tanto devo, e não está, nem 
pódc estar em minl:iAs intençõ~s a insinuação ou a 
recriminação ; refiro-me aoe factos, e por certo !lue a 
agitação, que assigrtalo, não eetá no exercieio do direito 
de represcnta.çio. Está mesmo dentro deata. sala, onde 
:enho ouvido os elogios do go\·erno republicano, como 
se nas proprias republieae niio se tivesse extinguido & 
escraYidão ! Não será. isto uma. agitação ilUOlita 't 
(Rtclamaçõu.) 

O Sa. G.uu. CsaQ'CEIJU.:-Desde <;.ue V. Ex. se jul
gou autorisado a trazer á. tribun:1. CO::lversas particula-
res, de\'e dizer a quem o ouvio. · 

O ~a. Lun: CAliLOS: - E increpo eu po:ventura os 
illu~tres deputados'! Nã.o tem estado a. easa constante
mente ::hei& de pessoas de todos es credos politicos, 
não sou testemunha ocular, como todos os eollegu, 
de ta.ea m:~.nifcstações 't Profiro ape:na.s um facto exacto, 
ao qual, como conservador que sou, não posso dar o meu 
::ssentimento. 

(Ha t>ario& apo.rtta.) 
Fallo sem IUD.bições, na épocs da decadwcu. da vida, 

dP.vo dil:er a. verdade a tod? o trBilsc. 
(C011tinllÜO OI apartu.) 
Qual davida't Duvidas estão os nobres deputados 

roudo em tudo, nlio ha nnda. que lhes possa agradar. 
O que q11erem't Q11erem o adiamento indefinido desta 
questÃo, e entendem que per nbi deve ''ir a glori:J. '! 

Ull Sa. DEPUTADO : -A gloria do paiz se governar 
por .i. 

O Sa. Lmz C.u.Los ;- Eu não entendo eaae aparte. 
Yeja o nobre dejlntado que delle ~e póde dednzirà.lgu
:na coU&a. que &utorise & dizer que os conservadores dão 
:for<;-& no' :~.dvera:~.rios. & essas idéa.s dos advennrios. 
Pois na nbssa ~órma de governo não :em o paiz a inter
venção, que lhe cabe, na sua. go'<'ernaç.'to '! 

Sr. presidente, muitu dessas emendA& que fiz parece
me Perem de pura intuição, que me dispensão da. ne
ce~~idade de desenvolvê-lso; entretanto ha uma, ola qual 
niio posao deixar de fazer mençiio. E' a que se acha 
(:ID artigo addith·o, e que exige a. liberdade do8 escra• 
'·os, que têm tocado 60 annos ou ma.iR, porque, com 
eff~ito, me parece que é deshumano que o homem, que 
~em servido :>.té n época em ou~ começa a. decomposição 
r.;;.tural da. vida, ainda estej~ no eaptivt>iro. 

Peço ne•re :Lrtigo additivo uma. quantia para indem
::lsaçiio ; é UIDlL qw.antia. pequena, mas é d&dã. mais como 
~m reconhecimento do direito de propriedade, que o 
l~gi.la.dor deve respeitar, do que como uma indemni
facyiio sufficiente. 

Acho-me fatigado peln elevação de voz, a que me 
<;brigli.rií.o tantas intarrupçZes; não posso por isso levar 
m>lis lou,;e eot&s considern.çõea como desejava. Direi, 
part:lnto,finalit.ando, gue aidea da remissão dos e:!.ptivoa 
não é só uma idéa social, poré:::1 é wnbem umaidêa de 
religião, e a religião na phr:~se de Montesquieu é o bem 
<lo po .. o, é o bem do Eetsdo. Du..-idar da sua verdade é 
um erro pes>oal; eombatê-la é um attentado contra a 
100::iedade. 

Y ou:s :-)luito bem, muito beDI. 
(O era4ori comprimemado pQr mu;tos Sr$, depu~Moa.) 

O SJ:". Mo:niõ~ll:"o de casiõro:-Sr. pre
sidente, rei que Tou fallar em ooeasili:o a menos oppor
tuna f que é poesivel, porque a camara acha-ee in:pres
sionads. pelo brilhante diseurao q_ua acaba de proferir o 
meu nobre colleg" pela provinCI& ele Minaa-Geraes, o 
qual, novo Paulo em sua viagem para. Dama.eco tocado 
por um& l~ divina abraçou a.s idéas hum&nitaria.s da 
época derramando clarões del~ sobre a magna queetio 
do elemento &enil: entretanto S. Ex. ha de permittir 
que cu o não acompanhe em seus poeticoa vôos, e 
antes vá rastej&ndo pelas a~êa.s do solo, onde paira a rea- · 
lidade d3S COUB&&. 

Sr.. presidente, s. id~ de emancipação do escravo é 
uma idé.a. de propa.so, e como tal nã.o põda deixar 
de eaminbar ( apoiedo.. ); ella entra no progr&D!IIla de 
perfectibilidade para cuja as.tisfação se eilorça ~ huma
nidade, e ella de ha muito pro~de cadà. vez mais 
veloz em sua. marcha, e tende por 8i meama con,·erter-
lie em uma realidade. · 

Senhores, ha. no mundo physieo eomo DO mundo moral 
a mais perfeita ana.logia, principioa claeonhecidos em 
sua natureza revelii.o-se em leis eolllõtanteseinvsriaveia 
em sua .a.cçã.o. 

Quando actuando sobre a. sociedade eat& não se 
amolda e subordina á sua seção, então appareeem as 
crises maia violentas ás vezea do que aquilla.a qne se 
dão na natureza materi.a.l, onde o equilibrio ee r~ta
belece com presteza. 

E' por isso que o homem politieo, o estadista, 
deYe empregar a. maior attençiio á. marcha da. sociedade 
que rege, e deve po3snir como sua principal virtude a. 
prudencia., elle deve como o lavrador amestraio pre
para.r o terreno, espreitar a oceasiiio oportUna. para. 
traduzir essas leis áa 111pi~õea aociaes, Par&; que lhe 
nüo succeda como ao mio lavrador que atira. a se
mente em terrenos improprios onde ella morre sem ar 
e sem a seiva, qu:~.ndo podia. converter-se em arvore 
frondosa e util. 

E' o que acontece com esta lei que se projecta ao
bre o estado servil, a. q.nal longe, de ser uma simples 
amputaçio de galhos 1nuteie1 vai desorgauisar o tra
balho e mesmo eeca.r-lhe a ongem sem que tenha. ha
'·ido prepara.th·o algum para t:l.manho commettimento. 

Sr. presidente, a época em que deve ter lugar a. 
em&neipaçiio entre nós :~.inda não chegou (apoiados), 
nem uma medida prep:~ratoria d&quellas que se tomá
rio em os outros paizes ainda. fo1 tomad8. pelo nosso 
governo. (Apoiadoa.) 

Não temos instrueçio primaria. em no88o pa.ã; o povo 
em geral ignora oa primeiros rudimentos. Em nossos 
sertões, sol:iretudo, não se eontar:í.õ 5 ou 10 % sabendo 
ler e elicreTer. 

Sr. presidente, sem a elicola, onde l!e illumine mais 
ou menos o espirito do povo, elle não póde conhecer 
os lieus direitos e deveres, e é essa a causa principal 
de não termos eleições que revelem a. opinião do p&lZ: ; 
é desse ''iciamento das urnas que nascem as ca.nw.ra.s 
doceis, onde o' governos encontrão maiorias de tole
ra.ueia, para com ellao sacrificarem o paiz. (Apoiados, 
muito bem). · . 

Sr. presidente, a eaus~ effie:IZ e activa que tem tle
terminado a. emancipação dos escravos na Inglaterra, 
na França, Hespanha. e Estados-Unidos é sem a me· 
nor questão a. eoneurrencia do trabalho livre com o 
trabalho escravo; quando abundão os braços livres, o 
braço escra,·o desapparece, porque a.quelle é mais fe
cundo em sua acção. Muitas Tezes a. emancipação foi 
apressada como, por exemplo, nas colonias :franceza.s, 
pela necessidade que tinhão os governo11 de dar empre
go aos ta.balha.dores lioçres ~ eafaimadoa por falta. de 
trs.b:Uho, foi uma. vttlvula de seguran~ aber..a. para. 
evitar as reToluções. (Apoiados.) 

E estaremos n6s em taes drcumz;tancia.s~ On.Je está 
o tr:~.balbo livre 'r Onde ae eseow agrícolas que ensi· 
não a multiplicar as for<;':ls e diminuem a neces,idade 
dos braços <f 

Onde as estradas de fe::ro '! 
Eu as vejo circumscriptas ás borlas do mar e nos 

suburbios das cidades. 
Pois é nestas eircu:rmta.ncias que o goTerno do meu 

paiz vem fazer pressão po:: uma medida, que, Da phrase 
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&r honrado Sr •. pr~~. do ... co~Q. i. o~prim~: 
}laSSO no plano inclillad.a;. on<l& .. ~~e. MP' P.ó4A. mll.i;, 
parar.'t . . 

E se-por ~itnweristueJil.Ull},,doas.ou.tr.eun.:
:nos etre.ctuar-:so-.a. e\lllloiiiCi~o tootal.'t 

Sendo.:~.. hvo.ura.. a..unic& .in~tria. de onde ~ufere o 
Estado as suas rendas, sendo ella.a..b.u.edewda. a.no~~
nqu~.publica.,o. se.u. aniq'll.ila.lnWil ép.;pa.UJ.?~~&lllO dos 
pl1Ití.cu!Arce11 e a. desgraça. da. nação.;. nó~. nao. temos 
:mdustrias nmnufa.ct.ureitas~ como auccelle em lng1aterra. 
e Estados--Unidos,. e .. .ain.da. a.s&Ítlf.•ne~>:~e;; p~es_ houve. o 
:mais profundo abalo •. (.Apai(l(!o ... ) 

Sr •. pres4lellte, p3$.So.:a.. r6$J:!Qn~r. ao. meu honr;J.d-o 
collega. pelo 1• distric!;o_ de. Miu.as,. v:awndorme de. 
ligeiros a.pontameptos que pude to.ma.r. 

O bcto.de. ha.:vet S .. Éx.llb~rtado.seus;esera.vos não 
é mo ti v.,.f para.. que .se eollo.que. ao .. la.d.o da. :proposta ; . nos 
ba.neos, da. minoria, sent.ÃQ,.se dous. honmdl)s .m.embro~>, 
os Srs: Perdig:iD Ma.lheiro e Andrade FigJieira, que 
pratic:i.riio. um semellla.nt.e .u;tü -de. henefieenci.~. e nem .. 
-por isso acomt?anbio. as idéas:. !ia:{l:roposta. 

O Sn: GuA. CERQUEIR-A: -Ha- muiU!. diffe;eoça. de 
:lma. para outra cousa. 

O Sa. MPN'I'&moDr: .CM.TilO.::- A.lludio S. Ex. á .reu
:nião que hn. -pouco teve lngar ne~ta.. côrte entre lavra
dores e ncgoctantes, e disse que. essa. reuuiii.o tillha. sido 
provocaüa. pela. minoria.:. da..· eaiXlara., .. IIIiuoria. de que 
ainda.. h:~.. pouco fa:zi:t .parte. o. nobre• deput.a.d.o.: Como 
~rova.r.á. S. Ex:. uma. semelhante ll.ll!et:çiio'f. Creio que 
:S •• Ex. enga.nou-ee complct:tmente a semellunte.res
pelto. 

Essa reunião ha.vida na. côrta. niio. é mais do. que 
mna manifestaçi'io, espontanea e. mujto natural daquel
les q-r..e: com jqsta.. r~. se julg:Qo oilenmdos em seus 
direitos: e- a.mear.a!los em s~m. s~"'lltança .. individual. 
(Apoiados.) 

Só quem.!lão.conhec~t. os, indi:vidllos. do.:c.ommercio e 
lavours.. que. :tllUorão. presll~ttes é que poderá. .suppôr 
'J.Ue tão dis.tincto$. ca.:va.lhe®s P.reeisár.ão ser estimu
lados pelei dep-qtad,os para.semel.ho.n.te. fim. (Apoiados.) 

Querendo. S. Ex. .lançar-nos o odioso, disse que nin
guem.. conWl!l;ava á.minoria o direito de pensar livre
:::nente; . et~tr;eta.nto que. ella. queria. .. neg!U: el!Se direito ao 
chefe do Estado:! 

Senhores, aqui. ninguem disse semelhante cousa.,. 
(Apoiados.) 

Permitt:l..OJlobre deputado que.lhe diga, é m:üs.um 
:serviço que S •. E,.;. quer· render ao chefe do Estado. 

O que·havemos.dito é que a. origem.- dessa proposta. 
:não. deixa. de-ser algum tanto viciosa, porque niio é a 
traducção do. sentimento nacional, não é a. expressão da 
~pin;;;:o public L. 

O que respond.em o a honrados minisJ;ros., quando M 
lhes pergunta: pelas lllLtO.Ü~staç,ies.da opi;lião ~ .A.lludem. 
ás manumissües por bencticeuci.a, as quaes sempre ti
Terão lugar desde, tempos immemoriaes; a.lludem aos 
:rela.torios dos seus · delegados, cuja. opiniii.o é sempre 
:suspeita. a- semell\ante re&peito-; allud.em. ás con-espon
dencia.s ou. escript.os dos jor.naes da. eôrta: e ser:í., senho
:res, cfte o modo de conhecer que a.. opinião act~ita sc
::nelha.nte proposta~ 

Senhores., o pa.iz rejeita. semelhante pr.oposta. de lei, 
e a pr.ovo. ahi est:í. nesse grande numero de. represen.-. 
:açües vindas de S. Pa.ulo, Rio de Janeiro e :111inas,. e. 
~e- não. houver atr.opello, todo o Imperio ha,de.manifes
ta.r-se em-.sentid.o contrario .. (:lpoiad0$.),A id.éq.,da.pr<>
-posta. tem· sido .(l()ntra.riada foJ;tem.omte desde. o conse
lho de estado, ahi $o os p~~res d.os,illustres con
FellJeiros,. que a.inda.ha. diaS for.ii.o,analys.ados ·pelo meu 
:n~:>bre <~.mjg9, e collilg~~- -peiG: ~· d.iôtTicto. de, lo;lina.s •. 

O que é· mais.:uudll, tem- todo vigor o topi~o. do 
discUIW do- hcnr.ado SJ.'. ministx:o da. justiça, a.. quem 
muito respeito, e veael'o,; ei-lo: " Falia-se no. ele
mento servil, indica~se a idéa. de ema.n~ç,ií.o p:ua 
!er opJ:JO~te oonsidefollda.sem a.mi~ att.enção 
pa.ra as reaes cireumstaneias. do pa4.! O govB,rllo re.-. 
co~menda. opportunidade :í.cerca desea gr-"vissimam:t-. 
!ena.,_ quando:. tóio. impertinGnte, e inopportuna.mente 
"-~enta. -lb.s.nte.que&tao, que. ainds., em tempos. or-
1immos,. só .em,~- seoret:a. <ievh ser tntt;ada •..• de 

To:uo m 

193, 

sua n~ é ella. fa.isça. electriea, 11ue levará. a cons
- tema.ciO e-abalo a: Wdo·o paizo ,.. 

F.Jilla..se. que. n~~~a~~, cir.aU!tlllta.neiM ~-m"Ril.adq.-d~:~: 
então, para. cá;: ~&nto, Ql.lO.In~Q~tps,t.ê,QJ. .ha~ 
v!-do~ O(q,~e-se... no.ta.;..--.1.~137! ~ o4 &to .4-e.AAP~e
eunen~o ,da gue~: dQ1?4rllgu~,, eQj~·.des_p~. 11\\0,,&.e, 
sabe ainda, a quantQI attii!g~,, 

O que é-~~é-a,dillin,uiQão . .d&,no~lle'lll""comQ .. 
nos .annunci.A, a. falll~ ·do, tbron~, phenomeqo. q*,.se, 
julga transito rio ; @tre~otiQ· que~e»>l te.1n de .ser: con~ .. 
sta.nt~, sobretwlo at.tendezulo-~ á gpnde f!Ub~ na co.-. 
lhe i ta do nosso principal producto de exportação, o café; 
cuja. cultura é qu<~. vai· sod\-er• o ns&ior· abalo eom a 
pa&agem da· proPJlsta :· os f4zendeit-os "llivem· ater.ra.dos,. 
e esse susto tem· de· infiuir-profllllda.menta sobre-o,.tra,-
balho. ( Apoictlo&.) · 

:1:\Ll.s, Sr. presidente, como-- se nio ·bustassem -ta.llto&•· 
males, a.ind~ aecresoe um.- outro não menos· grave, e 
digno da maior ponderaçiio i é a descrença. que g•u-.ak 
mente lavra em todos os,eepu.'itos, e nenh\lllla.coniian<ya 
nos poderes do· Estado, 

A' confiança. illimita.da. no· gover_no, a cu5l;J-•S~br:~~ 
dormia o lavrador o eomno tre.nqmllo, temsuéeed.tdO.Q. 
sebresalto., e amargas queix,as se ouvem. con\ra· o- go.-.. 
verno pela sorpreza com. 9:u. e se· pretende:::· aggredir 
direitos os mru.l> sngrad~s. c;.4poiadoa.) 

Sr. presidente, eu perten11o a U\1\ município onde des
cobrirão-se indicios, ve.hem..entes. de Ulil;l., g~an~ iQ.Sn;-. 
·reição de. escravas. 

O Sa. Bs:s~.uux.: - E' o resul.tadq das·reurliú~J •. 
o SR. 'MO)I't'EIRO Dll c~sTRO :-- Perdõe-mo O·D.llbre 

deputado, ahi uii.o se fez reunião. alguma.. 
o s~ G .. uu. CI!!B.QEIR~. : - Elles_ querem declinar da 

responsa.hili.da.de. . 
O Sa, Mo:'IUll\P ns;C...ST.JI.Q .: ...... Come, ia dizllndo,, Sr., 

presidente,. alli reinouto SU8to··poxunuil!os.di~ e a niiQ. 
ser a a.otividade do; d.ignojuiz.mllllicipal, o Sr .• D11r Al.~
fredo Leite Ribeiro, talvez ti vessemos. de..latneutal: al,. · 
guma.cata.strophe. E· quereis sab~U:-. que for~ ,ma.nd.9U 
para alli' o chefe de- pPlicia.~ For,ã.o sei.D ou. oito .pr~W?-8.: 
commandailas. por. 'Wil. tenqnt.e:! E . era: com: es!ill.. fot~ 
que se, ha.via de 111.11nter a. orde!n em urn m~cipio 
que eont;l. c::er03 de 12 ou 13.,1)00, escra,vo& l 

(Ha varios apartes.) 
E' desta sorte;. Sr. presidente, que se pretende a. 

emancipação da escraTataua, fazendo passar precipita
damente uma lei,. que mlll interpretada: pela ignorancia. 
póde produzir pelo inte_rior do paiz uma. verdadeira colj.
fia!n"açíto! (Muitos apoiados da opp03içiU!) 

Sr. presiaente, eu entendo que ainda ha tres meios 
pelos qnaes os Srs. ministros )?Odem acautelar grandes 
desgraças, e vêm a ser: o. adiamento, a dissolução da 
cam:u-a, ou a retirada do poder por parte de SS~ EExs. 
O adiamento dava. lu~r á rellexão poP parte de n9s 
todos, a dissoluç<io era. um. al"pello.ao paiz, a.retir:tda do 
gabinete um :~.cto de patriotismo. 

O Sn. Cnuz 1\bcuA»> :-Elles temem-se das, urnas
O Sn. GAJL~,CEaQU&IRA:-Elles bem sabem porque! 
O Sn. MoNTEIRO DE. CASTRO :-0 ministerio assü:n 

dev<:ra. proceder, ao menos por um impulso de verda
deira. caridade, porque estas discussões a.crirnoniosa.s 
vão. levando grande excitação para o interior do paiz, e 
quem sabe se, quando menos pensarmos, não sere1n'"'' 
todos envo1.vidGs em -um verda.deiro vulcã.o! (Apoiados· 
da, opposiçilO.) 

Sr •. pr~i~nte, set: que. estGu clamando no deserto, 
porq-ue minhas razões. não ehegií.o aos Srs. ministros. 

O SR. P&NlDO :-Quem. falia. pM'& a na<;iQ, niQ cla.., 
ma. no deserto. 

O SR. MoNT&JUO.-.Dii: CASTao.:-E' para. quom ap~l
lo,. porque. o paiz.sa.be. que noo, teJiho a.m\lições.. poli
ticns, e sou uuicnmente impellido por um.- d.e.ve~; d.e. 
conseiencia.. 

Sr presidente, não quero concluir sem· reiterar o 
meu pedido aos Srs. ministros .afim. de-qnlll deixem 
as pastas, visto como um outro ministerio pod.erill..re.
solver a. gra.nde. questão sem abalo.,(JIWtoa apoi11dos 
da. opposiçl.U>.) · · 

25 
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194 SESSAO EM 18 "E. JULHO DE 1871. 

O Sa. DtoGODE 'V A&CONCEu.os:-E' o que precisa o paiz. 
O Sa. MoNTEmo DE C.un.o:- Ainda. repito, vejio 

bem o que fazem... lembrem-se do que dizia em 
certo tempo • Sr. B:não de Urnguayana; vejão bem 
o que pnticio, olhem que a de;cren~ la.vra. por 
todo o paiz, e não queirão que um 'bello dia, qua.ndo a. 
hvcha revolucionaria. erguer seu collo em nossos cam
pÕs, em nossas praças, o lavrador e o comBlerciante 
a.ssistão imps.ssiveis :LO funeral da monarchia. 

(O orador é comprimtnta~ por uus amigos.) 
O Sr. Alencar Araripe (Signaesdeattençilo): 

-5r. presidente, quando tomei a. palavra p:~.ra entrar 
neste debate certamente não medi as minhas habilita
ções oratorias (muitos não apoiados) 1 todavia, a voz do 
dever chama-me a esta tribuna. 

Tratando-se de objecto tão sagrado como é a igua.l
<hde do homem perante a moral, niio era. licito que eu 
me conservasse suedo e silencioso, contentando-me com 
um voto symbolico, sem que explicasse aos meus cons
tituintes e expnzesse ao paiz os motivos que tenho 
p:~.ra defender a nobre e importante e:~.usa da emanci
pação servil. 

Se não tenho o brilho daeloquencia nem o polimento 
da expressão, terei em meu favor o esplendor da ver
dade e a força da justiça. (.Apoiados.) 

o SR. PINTO DE CAMPOs : - E e quanto basta. 
O SR. ALENCAR ARARIPE :- Não farei ~Ia. de sono

ras e bem coloridas phrases , porém s1m exporei a 
crença sincera nascida de uma convicção profunda; e 
contando com a. benevolencia. desta. illustre assem
blêa, começa ei. 

Sr. presidente, neo.te debate convém observar a ne
cessidade de repetir a.r~mentos j:i apresentados, por
que os nobres deputa.ctos cfusidentes que hão tomado 
parte na comtenda não têm sabido de um estreito cir
culo, em que as censuras variiio apenas de fórma sem 
,·ariar de fundamento. 

Nestas circumstancias, forçoso é seguir o exemplo 
de um grande e notavel orador do parlamento britan
r.ico, que, adstricto a combater argt~ições sempre refu
tadas, porém sempre renoT"~das, d~ia; " Emquanto 
fizerdes as mesmas accusaçoes repetire1 os argumen
tos já. ap· esentados. " 

A questão que nos oecupa, quer a. encaremos pelo 
lado politico, quer a consideremos pelo lado econo
cico, nos tem dado oecasião de mostrar quão facil 
é defender a. verdade coDtra. o erro, a justiça contra a 
cppreseão, a. liberdade contra. a tyrannia., a igualdade 
contra o privilegio. 

Os nossos contendores (lamento dizê-lo) "erguem em 
r.rol da cau.sa do captiveíro v_oz~s que mefhor uso te
não paT:L a.ludar-nos a. supprun1r esse estado de cou
~aa, cuja contipua<;-1\o já nos en"'.·ergonha. (.Apoiados.) 

Observo que nesta questilo quatro especie.s da oppo
r.:tores ~ hão apre~entado. Primeiramente estão os que 
Lilliio em nome do terror ; loâo os terroristas, que nos 
a:nea.ção com a de,·s.•hçã.o da guerra civil e com o 
bangue derra'"ado pela insurreição ; em segundo lugar 

·temos os políticos, que apresentão-se em nome dos 
princípios do p~rtiio conservador e querem n gloria. 
exclusiva de os zel:~.r; em terceiro lugar apparecem 
:o:quelles a qu.;,m ch~m:~.rei retardarias, os quaes tudo 
procurão demorm- ,.,.b o ·pretexto de estudos e novos 
planos; em qu.1rto lugar Mhamos os objectistas, isto é, 
aquelles que •·fferecem duvidas e difficuld:!des :L exe
cução ca propo>ta do governo, !e fôr con\·ertida em lei. 

Examinaret os argumentos de cada uma destas clas
ses de oppositores da proposta do governo, e creio que 
a fortaleza. da. eausa. que defendo me ajudará. a. combat.;
los -rictoriosamente. 

O Sa. A!'(DJUDE FIG'CEIJU : - Entre os defensores do 
iO>erno quauta.s classes h&~ Faça V. Ex. agora essa 
classificação. 

O Sa. AlUe~ o Lna:- Isto é dever dos dissidentes. 
O Sa. A:mJUDE FumEnu.:- E• dever de imparcia

lidade. 
O Sa. ALEXCAJl AJUBIPE : - Sr. preaidente, antes de 

I!Dtra.r na apreciação dos diversoe a.rgmnento8 opportos 

§. idéa da realização da emanci~o servil, ee~a.-mt 
licito ventilar dua.s thesea prelimiilares. 

O modo por que tem· corrido o certame nesta a
mara exi~ que essas duas theses eejio esclarecidas e 
bem defimda&, afim de que, desembaraçado o campo d& 
luta, nos possamos haver sem tropeços procedentes de 
causa estranha á qnet 'io. • 

As duas questões que desejo previamente liquidar 
são : Ha uma força. in venci vel que dirigio o governo = 
apresentação da proposta e que prepara os nossos votos! 
Quem eão os inimigos da livowra, nás, sustentadoref! 
da. proposta, ou vós, que a combate!s ~ 

Importa. estabelecer qual a verdade em relaÇJiio ~ 
estes pontos; e os averiguarei por partes. 

Direi, Sr. presidente, que com effeito existe UIJIJ. 
força inveneivel, que não está. no poder de ninguem 
deixar de reconhecer e respeitar; esta força. é~ vontade 
nacional, é a opinião pnbllca (apoiado&), e não aq.u.ella. 
a. que os nobres deputados, nossos antagonistas, ora 
chamão pedra desprendida da montanhA, ora chamãe 
l'rincipiodeleterioda sociedade brazileira. (Apoiados.) 

Sr. presidente, por mais de uma. vez aqui se tem ~
severado que a vontade irresponsa.vel intervem na re
solução do problema emancipador, e os nobres deputa
dos, que isto affirmão, julgão iDaudito e grande crime 
que esta 'l"ontade exista. COnvem distinguir as cousas 
e colloca-las no devido lugar. 

Ha. porventura na manifestaçio de uma vonbde por 
parte d.o imperante brazileiro o eY.et·cicio de uma. facul
allde que não esteja. nas raias da delegação constitu
cional 'f 

A cru; o na presente que~tio essa. vontade se :faz sentir 
e manifesta-se por f6rma. irregular e censuravel ~ 

Creio que a. nossa constituição politica e:xpr~sea e 
mui judiciosamente permitte que essa vontade mter
venha nos negocies do p:ili:: a du"tida não é ds. inter
venção e sim do modo. 

_b,. constituição do Im~:~erio do Brazil diz que ao Im
perador é delegado o poder moderador, e que a este po
der compete barmonisar os demais poderes, afim de q~c 
o Estado possa. ter aquella marcha re~lar e proSJlen
d.ade por cujo fim a mesma constituiçao foi promulga
da.. Ora, deede que a constituição política do lmperio 
confere esta faculdade ao Imperador, não é possível 
que elle seja considel"ll:do ~omo !!ntidade. nulla,. ~en:. 
acção alguma na soc1edaa.e CUJOS destinos dir1ge .. 
(Apoiados) 

O Imperador é o chefe supr~mo da nação e o seu 
primeiro representa11te , para mcessautemente \"elar 
sobre a. manutenção da independenci.s, equilibrio e 
hnrmonia dos I>oderes có::1stitucionaes, tendo tudo por 
fun fnzer effecti'\"':l.s e reaes as garantias offerecidns pel<~ 
pacto Íun<hmental da. nação brazileira. 

O"a, Sr. presidente, por~u~ metapbysi? inc~mpre
hensivel póde alguem adm1tt1r que a ent1dade mcum
bida de tão augusta , diffieil e import:J.nte miFsão tor
ne-ie impassive.l espectadora do bem e do mal' _ 

Olhemos para as cousas humanas como ellas sao n:. 
terra. Quem quer os fins concede os meios : e se 11. noss:~. 
con~tituiçiio den ao imperante tão nobre encargo, pot 
certo deu~ lhe os meios de realiza-lo ; e um ente sem 
,·ontade nada. póde fazer. 

Logo, o lm_perndor d~ve te~ von~a~e e deve.infl.uir ~o
bre os negomos do pa1z, cuJa. felic1da.de é 1ncumbtdc 

de :/~~éo::\er e manifestar a sua. vontade, ou a Sn:l 

opinião eobre as cou~as publicas, que ~ a questão: 
a questão está. no me1o ou modo de manifestar os seus 
intentoE. O meio é a intervenção dos ministros ; log<~ 
que ministros apresentio-ae ~o parlamento ~m ~ 
1déa admittida. como necel!sana. ao bem publico, nac 
::lOS importa buscar a sua origem e saber se veio ou_n~ 
do Imperador ; o deTer dos rep~ntantes da. naçao e 
3 verigua.r a sna bondade para ~ta-la, ou demons~ 
a sua inconveniencia para. re~etta-la. Tudo o mata .,. 
sa.hir das Taias da lei constituc1ona.l e perturbar todo o 
nosso evstema governativo 1 procurando fatalissimG 
deni.o. • . _ -

~e porém a curiosidade de Cl<iadios :nos leva a 
sabe; que~~ idéa ~ner'!sa part}o do Imperante, en~ 
ahi só motivo de satisfação deVIamos achar, veudo-G 
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capaz de tal idea ; e neste caao, Sr. presidente, está. a 
;déa. emanciJ?adora.. (Apoiadol.) Se esta idéa delle par-
1i8se, cumpna-nos, não censurar, !IlllS receber o facto 
eomo feliz demo11stnção dos aentimento~ liberaese ge
Jierosos do monarcha brazileiro. 

Quando a. Europa o o.pp!aude por sentimentos tio 
:nobres, como nos denuncia o écho que hoje transpõe o 
~o para. vir despertar a nossa imparcialidade no 
julgamento de !uas a.eções ; quando os e&tranhos apre
ci:.O os esforços que tão legitimamente elle emprega. 
para remover do 11eu paiz o vituperio da escravidão, 
nio é sensato g_ue o exprobremos, e lhe imputemos só 
<11 tão sõmente des~jos de um predomínio inutil. 

Quando os Estados-Unidos leva.ntãoestatuns a.Abrabão 
LincolD. por dar impulao á emancipação dos escravos 
:aaqnelle pniz de liberdade, nio cabe ao Brazil, paiz 
!ambem de liberdade, desdenhar qualq,_ue.r esfor~o ten
dente a. restapelecer o democratico princ1pio de igualdade 
llumana pela suppressão do captiveiro. 

Mas ""oi temos a.o assumpto de que nos desviámos. 
\'ejo que repetidamente citão-se exemplos do go

verno inglez para mostrar que o nosso regimen con
Jtitucional se deprava e abastarda. l?orque no Brazil não 

·se f:lz o que nn Inglaterra se prat1ca. Notarei, porém, 
que aqnelles que assim nos aJmoestão não ponderiío 
bem sobre & dilferen~ mui sensível doa dous governos. 

Na Inglaterra a. constituição pohtica, toda fundada 
e.m praticas, é diversa. da noasa.. No Brazil domina o 
~incipio democratico, quando o nosso pacto fun::la.
ment:t.l estabeleceu a babe da delegação dos poderes; na 
Inglaterra a vontade dominante e superior em tudo é 
a d:l. nobreza, a da elas~ rica, que impõe seus dictames 
!lO rei, e apenas se esclarece na opinião publica. 

O Sn. A.'"DRA.DE FJcm:nu. :-Não apoiado. 
O SR. ALENCAR ARA.RIPE :-Deixe-me o nobre depu

:ado proseguir. 
O Sn. ANDRA.DE FIGUEIRA. :-Está em erro. 
O Sn. ALENCAR ARARIPE :-Coneint& o honrado depu

tado que os outros discursem sobre o qüe se passa. ióra 
do seu pa.iz: nii.o queira o monopolio dess:J. scieucia, 
nem perca o seu tempo com li~iies a. 'luem as não 
:ecebe. 

Sr. presidente, n:J. Inglaterra o rei é apenas um idolo 
de quem a nobreza se sene p<ra. governar; é mais um 
agente seu do que um cooperador intelligente e a.cth·o 
!la obra da governaç.iio do paiz. Se outros factos o não 
demonstrassem, bastava. attender á sorte dos reis que 
hão resistido a. e!sa nobreu; porque ou são decapita
dos ou cedem, aceitando par:~. ministros e conselhei10s 
homens que de pro~sito e mui deliberadamente co
brião de injurias e vlli~ndio a pessoa do monarcha. 

O fim de•sa impow;·io é mostrar que o rei nS:o tem 
;·onta.de senão tnnta. quanta essa nobreza quer. Póde a 
.~ação impôr ~ua vontade ao rei, como acontece nas 
monarchias democraticag; roas quando se impõe ao rei 
nma a.ffronta, como se faz na Inglaterra, é porque se 
•1uer cl:u-amente significar que o rei não te::1 valor 
algum. 

Os exemplos da. In~la.terra não nos são applicaveis 
~nda em relação á opinião publica. O go~:erno, ou 
~liás a nobreza, cede nns pequenas cous:1s que não 
:..ffcctão a esscncia do seu poder ; nas grandes q uestúee, 
porém, é tenaz. Se cede na proposta. de um pequeno 
imposto, não aceita modificações para a. Irlanda. nem 
-pa.ra a India ; se liberta. os eseravos da Jamaica, não 
levanta. o jugo lançado sobre as infelizes popul:u;i:ies 
l!s Asia decadente. Alli o fructo era pouco a\·ult:J.do, 
aqui os lucros enrique~m os potentado•, que desprezão 
·)S shelings para eolbcr as libr<W~ esterlina,, ba:e àa ma 
·jl:::eponderancia e dot?inio: 

O mundel Sr. pr•mdente, exslta. os triumphos c a.-,~
pada, considerando como heróes a um Napoleão Bo
:lapa.rte, que ensanguenta. a Europa toda; a. um Julio 
•::esar, que invade e escravisa as G:.llilis; a mr. Ale
:xandre Magno, que penetra na Asia e destrõe o impe
rio de Dario: e porque assim julga o mundo 'r Porque 
se penuade que ·~· os desnstres e o sangue esses 
oonqui~tadores tra.z1ào a c~vili8ação. 

Se, pois, aoe berõ~ que só com o poder da espada 
Quão os bens da civilisação, prestão-se encomios, creio 

que os não devemos recusar aos grandes cidadão&, 'lue 
procurão es..ces mesmos bens por meios brandos soli o 
mfiuxo da. paz. 

O chefe de um povo, que por meios ra.ciouaes e jttatos 
esforç~s 'busca o triumpho de uma grande idéa no seu 
paiz, não é merecedor de censura. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-Está deprimindo a elasee 
dos defensores do governo, a. que V. Ex. pertence. 

O Sa.. ALE!ICU. ÂUIUPE : - Par& vermos a. inj1111tiça. 
com que se accusa. o Imperante do Brazil, dizendo-se 
q:!le elle encarna um principio deleterio que baeor.rom
p1do e avassallado a nação, basta uma. pequena -vÜ!ta 
retrospectiva sobre o estado do nosso paiz. 

Quando em 1840 o a.ctual imperante subio ao throno 
qua.l era o est.ldo do Brazil 'f Então eramos vencidos 
no Rio da Prata, e em 1871 somos vencedores (apota
dosj ; então era.mos ma.l conhecidos no mnndo, hoje 
somos respeitados por toda a. parte ; então eramos po
bres com um o~mento de 15,000:000S hoje somos 
ricos, chegando a nossa renda a qua.si 100,000:0008; 
então não tínhamos communicações promptas e com
modas, hoje temos aa vias ferreas e o telegrapho ; a 
nossa. imprensa. então era. apenas um orgíio fraco, hoje 
é uma voz poderosa, instrumento de civilisa.ção e li
berdade! (Muito bem.) 

Ora, quando o principio director de uma sociedade 
apresenta. estes resultados, não põde este principio ser 
a.quelle manancial de corrupção que os nobres depu
tados dissidentes agora. denuncião. ( Apoiadoa.) 

Não deixo de notar, Sr. presidente, que os mesmos 
nobres deputados inculcão certo merito em accusar ao 
monarcha, Ian~audo · á sua conta factos que nii.o pra.- ... 
ticou, e attribuindo-lhe intenções que nunca teve ; 
mas, inspirando-me no pens:unento do famigerado histo
riador Cornelio Tacito, censor da realeza. e flagello da. 
tyrannia, direi que a obediencia e a moderação, quando 
acompanhadas de firmeza, a.lcanção o louvor procurado 
por muito~, que por c:~.minhos tortnosos, mas sem van
ta~?em da republica, procurão ennobreccr-se com sa.cri
ficlo ambicioso. 

Então o ambicioso sacrifício, que denotava valor de 
animo, e1·a. o suicídio ; hoje será. porventura a. invec
tiva. ao ·monarcha 'f 

·l\Ias em um J.>aiz demoera.tico, que grande esfo~o 
de animo é preclSo para molestar ou aggredir o roo
narcha.'f 

Os Sas. ANDRADE FlGL"EIIlA E ANTOliiO PRADO: -O 
nobre deputado está fazendo ataque- para tornnr neces
sa.ri:J. a. defesa. 

o Sa. ALENCAR ARARII'E: -Não surponho aggressi!o, 
infelizmente ella existe. 

O Sa. ANDRADE FIGl'EIB.A: - Que:n atncou' V. Ex. 
é que está. fazendo a defesa de pessoa que se não 
atncou. • 

O Sn. Au~!ICAl\ Al\Al\IPE : -O nobre deputado, que 
me interrompe, já diseet e tem repetido neste recinto, 
que uma carta de credtto se mnndou para a Europa 
afim de poder alli appnecer o Imperador do Brn.zil ..• 

o SR. ANDRADE FIGUEII\A : - Iste é exncto. 
O SR. ALENCAR AliAB.Il'E :-Se esta e outras ameni

dades· aqui proferidas uiío constituem ataque, não sei 
então como qualifica-las. Não é ataque dizer que o 
pa.iz está ava~sullado pela corrupção da. coroa! Nãe é 
ataque 11ffirmar em pleno parlamento que os ministros 
e a. camara. dos deputados são meros e subservientes 
in~trument~~ da vontade imperial, que na questão 
emancipadoru cede A pressão estrangeira! 

O Sa. ANDRADE FIGl'EIB.A : - Hei de explicar tudo 
isto; mas ha outros meios de pre&tar serviço. 

O SR. ALENC.\Il ARAiliPE :-Se o nubre deputado co
nhece os meios, então os sabe prestar. 

Eu estava certo que a in)aria não faltaria; venha. ella, 
porque nunca TeCUPO expnmir-me com isenção de ani
mo; dicendi periculum non recuao1 e a minha dignidade 
zomba. das ~uspeitu e da !Illllignuiade ainda ®s roais 
ouw:los. (ApO<adM. Muito bem.) .-

Defendo uma instito.ição que se começa a a.tac:a.r 11a 
peas~ do primeiro representante da nação; e, acoatu-
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~o""''j;pll)liAe,rar-.sa . .illtti~o ~o-ingjapq&&vel 
/1. ;ff!).ici~Ja4# -. de ,~be._.f:L~ 'Aio ll"®~JII.{Ite . &8(i..o&i
nusçõea d:L male,·olencia, nem diante de:~uaUluer>o'Ciiro 
~O·· ÂIDO : amQIIIUI;);üa, !e.oa~~~orça.s 
!lhe~,:.o~. 

O Sa. A:~Dl\ADE Fu1UEJaA: -'Eu nunca pedi consti
~m~, »!elJI. .h.~i lj.e ~ir:. e. v. -&. iá:~. 

O·Sa. ~ -A'IIMIIP!I :...,.;lsto -j:ldoi ·reapondido: é 
_.ar,guiçii.o . -~~ça. O .d<JCilll:Wlt.o •• em .. que -puz .. o -meu 
,no~e -~ . r4~:;a. , confia~ no <mD~anilia ( apoi.adoa); 
.ili~-;:.a. da.~ .acçSo .a-.aa.lva!jio do,Bmül. (Apoiados) 
· .Não é n4e eatrllllhal' . .que .011 • nobre$ , deputa.dos que 
tentão escalar:o OlYl!lpo· dirij~ coutra.,mim, .em pesi

._ção mo~esta. e debil, settas ·. que.R}iás ;e.pellirei. 
O:Sa. PlftTOJIE C.UCs:-·Settss que não chegão ao 

·nobte ,deput:l.do. 
·o Sa. ·A:ma.u>E FIGU~IJlA : . ....;, Não atirei -setta.s, recor

_dei um .facto hütorieo. 

<O Sa. Auscu. -Aau.IPE : - Para. reconhecermos a 
.v.a.n~em•de-u:n principio,dev!lmos:ver ~ ~~ couae
,q1,lenC188; ora,.se ae .. eon~uencJ.aS do pr1nc1p1o gover
,na,\ivo -que D<IS tem dirigl.do no presente reinado são 
_..,-a.~ta.josaa para.. o ;paU, niio devemos .aceita. r .as propo
sições dos nobres deputados quando dil.em que da cosõa. 

._pa.rt.e, a COrrijp~; .ee.della partisse n -corrupção, este 
pai.z ,niio. ·.progrediria, como .. tem ·progredido até hoje. 

.(A1loia6qa..) 
Dizem ~:.imp!lgna.doreS<da. proposta. da. reforma. ser

. viL que ",a. idéa emancipadora. é do Imperador, e que por 

.isso-deve l'Qjeitar-õe neata ciUl&. 
UllA.·Yoz:...:Ninguem' <Üsse i.no. (Apoiados.) 

. O Sa • ..Al.E . .'~IllR AB..uw.>E :-Se .os nobres deputados 
estão .. dispo:~ tos .n neg:u- Muillo que. têm dito até aqui ••. 
e a já. me-Jiou -o parabem do. meu triumpho. 

O Sa. ·Cauz · ltúc-.u10 :-,Ninguem disse i~~So, nem 
pMia dizer. 

"O Sa.. ALENCAR AR.U\Il'E :-Tem-se dito e re~tido. 
Il~as nntilemos a questão: <Se a idoh da ernanc1pação 

d041 escra.vos é ·do ltlllper:t.dor, isto é, se e!le s. aventou 
e a quel." ·impôr ao voto nacional. 
. Desde qua.ndo appa.~eetu no pai.z a id.;a. emancipa
dota 'f Dude a nossa iudependencia como nl\çüo. Então 
ventilou-se -o. questão ; e os ·nossos estadistas seria
mente se p~ccupá.rii.o della., julga.ndo alguns que se 
devia..desde logo .abolir a escravidiio. 

Ora, se já .então a idéa existia no .paiz, e era aceita., 
até o ponto de a considerarem eomo digna de imme
diat:r. realiz.a.ção, .como ha. quem venha agor_a. di~er pe
rante o pniz, }'erante um povo que _tem h1Stona, que 
esta. idéa é do Impera-dor Y 

Os que pen~w ·11.6,im censura-lo -fazem-lhe a mais 
~ompleuu~pologia, porque o inculciio como autor entre 
nós de uma idéa eh'ilisador:t.. (Apoiados.) 

Já se 'l:ê, .pois, ctue a. .idéa.oP.xistin.no p&iz, e j~ se 
trat3\':l. de rea.liza.-1:1 .. antes de .ser na.sctdo o actunl1lll
pernntc. (.Apoiados.) 

O Sn. Cnuz !ll:A.c~u.llO :-A idéa·não·precisa de defesa, 
porque niio é combatida, o que precisa .defesa ~ n pro
po:;ta. 

O S11.. .ALJ:l'IC.\:k AaA.RlPE :-O illustre deputado por 
Minas e seus collegns dissidegtes .combatem a propos
ta, ·e

1
. combatendo a .proposta, .coUlbntem a. emancipação 

sen·i , porque esta se !!Üo póde ope_ral." subsis~indo _o 
M4.lu quo, objectodosmalS fortes deiCJOS e J.o m:m dccl
dldo .empenho dos noEsos ant::lgoni~t:~s. 

Agora, Sr. pr~dtnte, \'ejamos se o meio indtcado 
D ;\ proposta. do governo como base da effeetiva ema.n
eipa.,-iio é idéa nova no raiz, ou se é recentemente en
gendr:t.da. por uma -vontllde quP. tudo domina neste lm
{lerio; vejamos quando -a ftcm~J$a tledr~ começou aro
inl" do alto pua se n:io deter e tl'llll~piir vnllos e bar
reiras. 

..A .id.!a a ~ue l!le -refiro é a. do ventre li\·re : a pro
posta 'J.Ue ;dl&eutimoe con•agra eau idca como m~io 
.effiou de nalizar o. .teuppreaaiio da-e..cravari.'\ no Brnz1l. 

Ninguem .poderi "~stentar ~ue a idén. do ventre lhTe 
:acaba. de ~· DO pai%; em 1&3G um!!- sociedade -pa
-'triottc&, que )louy~ nesta córte, sob o tttulo de Defen-

.actra -d.a..Liher..ip.de,;;agitou .o problema..ema.ncipador, e 

..J~a: .CÜ$eussio d-o :seu P.r~~ a idéa- do;v~.e li'Ut 
,ioi lembrada, .diS(),l,l.~ ,.e .. 11.Cata como :·idéa JIUts. e 
-~':el. 

Ora., Sr. presidente, •em • t~ er.· o :J;~OBSo- ·monareha 
·ainda infante; partiria-~Ue a-- idéa•'f -

O .Sa. PifiTO DE· ~~ -.(oom .ir0t1ia): ~.E' pro~ 
.'\"av,el. 

O ·S11. Au::o~ca'll. Au.JtrPI!: : .,-·A idéa. não morreu, foi. 
.discutida. então, e em ·1850 ·tomcu novo -co:rpo, nova. 
animação ; a sociedade philantroeüm •qui estabelecida 
em 1850, e denominada Associaçao .Contra o 'Trafico e 
'Promotoro. da Coloniseção do Brazil, -consagrn,·a. a 
mesma idén, que hoje vemos ·aoeita no art. 1• da. pro-
posta. do go\"emo, o 1-~1r11 ·liwe; 

· ·E.m um dos artigos d~ ·nm projecto offereeido ac 
estudo da ·nação,·por. esta sccif!iade, lê-~e: 

« De~is da. publicação da .lei, tod()s 011 q~aseerem. 
no Bra2aL de .m)l}her .esCJ."nva seriio COJllliderados livres, 
e como ta.es serii.o bapti.zados, mas com a obxigação de 
servirem aos &enhoteS -de suas mãis . emquanto lllio che
garem á idade de 18 8llD.08 .sendo .mulheres, .e de 21 
8~do varões. _,. 

Ei&-aqui, .&enhores, a id~a. do .. ventre· livre, apresen
tada. a.ute o po.·z, diseutida e 1.iio g&ralmente aceita., 

·que, ultimatoonte, quando foi apre8enta.lia. no parecer 
da illustrada commissão ,nomea.da.. o anno passo.do por 

· iist:l. 3ugusta camara pa,-a. examinar a. questão dz. 
emancipação. servil, · a. nosse. lavoura, -em-ger-..tl, a a.cei~ 
:tou com -toda. a benignidde; eu · onvi honrndos e im
portantes la.Yradores ·dizerem -que a deca:ets.çlo do ve!l
tre livre se.ria tão . .fa.vora.'<"elmente-recebida., ·.que muitos 
proprietarios dispe~iiio n indemnisação, o que aliis 
muito se coaduna. com o =cter generoso dos Br:~.
zilei.ros. 

J:i. \"imos .que a -idéA -do ventre · li-vre a.s&im como a 
da emancipação ruu;cêrão do espírito ·n.acionnl, desse 
espírito .de liberdade iugcnito .o.o povo brnzilci.ro, qne 
Ií:io podia. deixar de ter .ldéa tão .grandiosa e pb.il:i:n
tropica.. (Apoi(ldos.) :Depois de assim apresent:l.das e 
discutidas estas id.bs 1\'Ute todas as classes soci:l.es, 
po_ rque a imprensa . .tudo .di.vulga. e . a todos nd\·erte, o 
que houve de m:üs positiva.'t Um 'B:tazileiro illustre, 
cheio de titulos. par-n a confiança nacional, o Sr. Pi
menta Bueno então, c hoje Yi6conde de S. Vicente, 
le\·ou :J.o senado projectos tendentes . :~. realizar .a =
cipação dos captivos no Brazll. 

"Estes projectos forão por elle .apresentados no aunc 
de 1866, e só depois em 1867 começúão os trabalhos. 
do governo em relação aos meios de tornar effeetiva :t 
ems.ncip~úo servil. 

Já vêm, pois, os nobres deput:l.dos di88identes que se 
deixárão possUir de prevenção contra a origem da. idéa, 
que tal pr~\'enção é complet.'\mente erronea. 

Só pll.6iados (lS annos depois de aventado o pen
samento emancipa.dor, por oc:casiiio de realizar-se a nossa 
independencia political e 35 depois que se aventou o 
pensamento .da. liberdade do ventre, ,foi que o governo 
do Brnzil tomou parte activ.a. no. 9.uestii.o da ema.nci
paçiio, e por conseguinte só daht ~e ~derã ach:lr 
origem olficial par:t :J. questão da abolição da escra-
Yntura. . 

Amadurecida. a idé&, .cumpriu ao governo dar-lhe 
direcção e estudar os meios pr3.ticos de dar realidade 
ao pens:tmento ema.ncipador: se asbim o niio fizera, 
então seria censura\'td. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro foi oprimeir<l 
a impugn~r o. competenci:l desta eamara parn resolver 
a questão que nos t.git:l.. Se nos falta a eompetencia, é
porque não temos a legitimidade do Yoto popular: rnu 
o nobre deputado, no tempo da elei~ que constituio 
a. actual cam.ara doa deputados, presuiia a província de 
Minas, e certamente não violentou a vontade deSB:. 
briosa pro..-incia. Eu o interpello •.• 

(lia -.:artos ap<Jrle&.) 

Esto:\ certo que us Mi~~eiros se não sujeit:lrião a um"' 
designação presl!icncial. 

O Sa. Á!'DlWlE .Fl&I!EUU. :-Y. Ex. está invelltall.do: 
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porque eu . .nio .disse wnelhante .cou.sa., nio contestei 

.. & J.iberSade ida. elei~o. 
O. Sa.· ·Au:Nen. i.A.umP&·:-Pois ;bem:: ee. neste ponto 

me engano, ao menos -é-oel'$0 q,ue do lado:do .nobre .de
putsdo tetn•puti.do .a <lOUtest:lçiio. da.noss& · -~znpeten

•:;Cia.cpar& a: deciaã.ocda.·presente questão. 
~(lia wrios apq:rzu,) 
.Se é .. certo que-em Minas. a. eleiÇão corre11 livre, ha 

.de o nobre.deputado.conswtir .que se acredite que nas 
demais provincias os seus collegas de pre~idencis. pro
.~dessem p.or 1ónna. t31, .qu.e:nellas a eleição tambem 
,coaesse em· plena liberda-de. 

O illustre ex-ministro &.imperio do gabinete de 16 
.de Julho da.rá testemunho dessa liberdade; e não po
derá. ver satisfeito que -de parte dos sem amigos parta 
uma ·dllvida. que póde converter-ee em suspeitas sobre 
a liberdade da eleição feita. Fob o seu minmerio, 

. qua.rido na verda.de em uenbuma.VQtra. occasião houve 
·ma.is espontauea demonstração do sentim~nto -popula.r. 

Po1 tanto, se esta cama:ra.·tem a. legitimidade do ma.n
. dal;o, et.mo pôr e11t duvida. a aua. competencia~ (Apoiados.) 

Yoc:s -Nesta questão~ 
O SR. ALENCAII. AJU.RIPE : - Em todas as questões, 

sal:Yo ~'de reforma. eonstitueional, porque,, se nesta 
· queaW:o a. eamata não-ex:prime.a vanta.de.na.cional, nio 
:expcimicl· e:D!Oiltra qualquer questão ordina.ria. 

('He--.;ario• apartes:) 
.Não exhibão essas representações dos: fazendeiros 

. co:no .argumento de que a opinião publica. do pai.z con
demna. a proposta· do governo. Porque alguns la.vrado-

_res de um· ou...outro mtlllicipio .... 
· (Ha 1)(1riw 17f1o.rles.) 
Cemi dazentaa; trezentos, a.dmitto .... 
Ux Sa. 'DEPilT.A.J>O :-.Mas VV. EEx. niio ~ã.o capa

zes. de apresentar uma repreeentação com cem assigna
turas a .favor da proposta.. 

O Sa. ·ÂLI:NCU. ÂR.UXPE: -Se não.exhibimos repre
sentações de. lavradores, ahLtemos o .,.·oto .nacional ma
nifestado por todos as modos possiveis no .systema re
presen~ltivo. 

U=Yoz: -·Ha.. representações com det milassiglla.-
turas. 

V,ozES:- Ob.! Oh! 
(Ha t:ario&. Qi>~Jor.les.) 

·O Sn. ÁLENCAB. ÁRARil'E: - Não insiatirei sobre o 
Talo r. der;aas representações, aliás tão limit<\da.s. V amos 

. ao.que . .m.e importa-agon tra.tar. 
.QUaes. sii.o os :vQrdadeirQ& amigos da. lavoura, aquclles 

. qÚe. combatem a proposta. .. da reforma. do estado se~:vil, 
ou aquellesque . .a sustentão.ne$ta camara ~ 

(Ba·'I>Oir.io& aparter mlt'tl:flarios•Sr.~ •. tkputados.) 
Sem trepidar a.ffirmo qu; os verdadeiros amigos _da 

· lavoura s.iõo os que sustentli.o o governo nesta questuo, 
. parque· são aquelles que. defendem os interesses ·reaes 
d.essaclasse tão importante. (Apoiado•.) 

O .SR. Ca1lz MAcBADO:- Agradecem esea amizade. 

O·Sa. Pntto DE CA.HPO~: - E agradecem mesmo. 
O Sa. ALEI!ICAR ABARIPE :-Sustentamo~ os intereilSeS 

r.eaes lia l&vonm, por.que cumpre resolver o problema. 
com brevidade ; a demora. exigi~:á. ·lll&iores sacrificios 
parn o futuro. A idéa emancipadora avança eempre, e 

.ninguem a pode~:á. deter. Oa nobres oppo8Ítores da. pro-
post:J., retardando a providencia concorrem, embora. 
involuntariamente, para. que o llllll cresça pela exigencia. 
. de lii8Í6 energico remedio. 

.Se-qWUldo. nos E&tados dD sul da. União Americano. o 
propagandista João Brown foi enforcado, porque pré
. g:n-.a a libertação dos escravos, se cuid»se de p1:over de 
. ~edi.o tama.Ilho.mal, ee então .não a.ppll.l'ecesse .a. obs
- ti:oaçiio e.lll llW fazer, mio teria o mundo assistido. a.o 
la.menta.vel espectaeulo da. guerra que uaqaelle paiz 
. dev11,11toups cam_pos, an'IIZ011 ~ida.sles, ceifou milhareS de 
'ida.a .e.eonsumto riquezas fabulot:::s. O que ~sl?ro-

7ptietario& de.eecra.vos não quizerão por meios pacificos 
e .sua-ves, o ti verão pelA força e ,·iolencia das cir-

· cnmstancias •. Fujamos de semelhante hypotheae., e 
ap!endmnos na alheia calamidade a evitar a. noasa 
rmna. 

O accordo ·trará o ac-erto, 'OU procara:rá remediar o 
erro :. a divergencia obsta:ã a verdade, e ·impedir.í. 
·que .$IgamllB cnnelhor· 'l8.IIDnho. 

Se a emaneipaçã.Q deve f:uer-se,: -como os nobres de
puta~ os dissidentes .co:üessão,, como lhes fa.ha a pru
dencu para Ter.os. pengos da demorn.e da..discordia ~ 

Vamos ver quues slio as doutrinas dos disaidentes 
em rela~ii~ ao meio emancipador; confrontemos as 

· nossa.s 1deas com as. !111Ui para conhecermos· a zrossa 
vantagem. 

_Nós qu!'remos futer a emancipação com indemnisa
çao a m&Is completa possivel, em attenção aos recur
sos do p3.I~; os illustres deputndos dissidentes não t~m 
essa doutrma, a. sua. doutrina. é que a emancipa~ão se 
póde Íazer sem indemnisaçü.o alguma. ' 

. Or~, ·Ee que~mos :fazer n emancipação com a. indem
msa.~, e !>s il_lust•·es dep!ltad?s julgio poder fuzJ-la 
sem mdemn.ll;lÇSo.d_o propneta.r1o1 está claro sermos nós 

.os verdadt:iros am1gos 4a lavour.a, ·C .niio 0 s, illustre11 
deputados, que a. pretendem despojar,- extorquindo-lhe o 

.fru:cto de um. trabalho garantido pela. lei. 
O Sn. Cn-cz MACHADO :-Isso é fantasia. 

O SR. ALE!'ICA.:a .AJtAll.lPE :-Não -fantasio- tal: a dou
trina aceita pelos nobres de).lutados é esta que fica ex
posta_; e pa.m.au~orisar a. minha pro~os!ç!io ·le~orrerei á. 
theona de um iUustre · députado diEs1dent.e, mfemo {L 
proposta., o Sr. Perdigão Malheiro, -o. qn.al entre .os seus 
amigos tem voto mui valioso e a.ttendid.o. Elle sustent:l. 
o pnncipio de que a abolição da escr.1vidão póde e!fec

:tuar-se, sem · indemnisação; eis suas palavras, -escri ptas 
:na sua obra ·intitulada 'E6CfY!:IJidão no Bro.::il : 

" A desapropriação só tem legitimamente lugar 
qu11ndo se trata de haver a propriedade do cidadão ou 
o uso della, ··e -consegui~mente tambem em rela<;>ão 
ao escravo, quando se qmzer havê-lo, conservando-o, 
porém, escravo. Nilo assim quando se trata de liberta-lo; 
aqui essa propriedade ficticia, . e odiosa mesmo, d~-
appa.rece. » ~ 

Já. se vê, pois, que para. :os illustres deputados dis
sidentes não ha.. propriedade de escravos. 

O· Sa. · PEanrGÃo ·M.u.mnao :-0 illustre deputado não 
me comprehendeu, 

O Sn. ALENCAR AtU.lllP& : -· Terei a· infelicidade de 
não comprehender palavras tão.cla.ras e termin:mtes ..• 

O Sn. PERDIGÃO M.u:m:rao: - T.e.nha a bondade de 
continuar a ler . 

O SR. ALENCA.ll ÁlWUPE :-Satisfurei ao meu uobre 
collega. ; e eis a continua.ç5.o : " Se uma lei decla.ra.sse 
lhns os escravos, ou escravas, ou um certo gtcpo, 
abolisse. em.fim a escravidão, mediunte inde~nnisa.ção ou 
sem ell.,, estaria. fóra. das anas attribuições ~ Certamente 
aue não.» 
• Ora, se isto nio é. comprehensi~el, então o illustre 
de~utado quiz em sua. o"~?ra. apresentar um systema 
&ibilino, que ninguem penetrará. 

Mas, como uós d~vemos comprehender as inten~ões 
do escriptor e daquelles que fa.Uão segundo o sentido 
obvio das palavras. de que . usão, não posso deixar de 
entender que o illustre deputado é de-opiniii.o qu~ a.li
berta~o dos escravos póde fazer-se sem indem:nisaçiio. 

O Sa. PEnDIGÃO ltúLllElRO :-Está. fazendo intriga.. 
O Sa. F&ni\Elll.A DE.4.Gl!IAR:-O illustre deputado esti 

6Ujeito á apreciação, por isso que escreveu urus. obra. 
O Sa. CilllZ :MACILU)() :-Tambem ha. um folheto . 

O SR. ALEI!ICA.ll ARARtPE :-Eu irei ao iolbeto . 
O Sa. PEIIJIIGlo :MALHEmo :-Não é o meu tr:lllai!Jo 

que está em disc11S8Ão, ó a proposta do.go\'erno . 
o Sa . .AI.E~CAI\ ÂRUUPE :-Nio ; 32edemos :1. uiscus

·siio, vsmos calmamente. Queremos a 1ub ào r~cio
einio ... 

O Sa. PEant&io 1VIALBl:IRO (em "'lO: o.lla) :-Eu não 
estou -fazendo politica., estou em plena C<>nvicção. 

O Sa. Can !>ú.c1UDO :-.0 illustre. deputado, e:n ,·ez 
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de discut.ir a propost t1 está. discutindo a pes~ do 
Sr. Perdig-:io Malheiro. . 

O Sa. PEaDJ~Ão M.u.u&mo :-Len. a dii!CU55Õo muito 
mal encaminhada. 

O Sa. Al.l;:o~CA.ll A1lA.1ll'PE :-0 pai% vê o que se ~ 
p~ndo, e no- julgará.. 

O Sa. A:-.-rosro PIUDO :-0 illustre depnbdo é o me
nos competente para bllar de iacoberencias. 

( Ba. t:arioa e repeti doa apa.rtts.) 
O Sa. An:o~cu AIIAJI.!PE :-Qun.ndo os illustres de

uumdos consentirem eu continu:trei. 
• O Sn. Pru::sm&:-.-r&:-Peço a atteação ! 

O Sa. ANDRADE FJGUEIIIA:-0 illustre deputado é ho
mem muito sincero. 

O Sa. Cauz IlúcuA.no:-E' um caracter muito nobre, 
que nlio deve ser chamado para. padrão de incoheren
eias. (Apoiados.) 

O Sa. ALENCA.Il ÀMatPE:-E' a primeira. -rcz que 
ou~o dizer que referir as p:tl:J.Yr:IS de outrem seja uma 
intriga, e seja. expô-lo como padr-lo de incoberencias. 

O Sn. Cauz llicuno:-0 Sr. Perdigiio )lalbeironão 
pretende favores do governo. 

O Sa. PEaDIGlo MallEra.o:-Tenho bastante inde
p~ndencia.. 

(Seguem~e apartes en're os Srs. Andrade Figueira, 
Ferreira ~ Aguiar, Cardo&o deMme:es e muito1 outros, e 
h a gra.ruk agitação.) 

Voz&s:-Ordem, ordem! 
O SR. PRESIPE!Io'TE (agitando a campainlla): -Peço 

t.odas.moderaçã.o (a:poiado.r); do contrario ,·ejo-me obri
g:tdo n suspender a sessão, acto sempre desagrada-,·el. 
(.1poiac!<».) 

O Sa. CRm MA.cB:.A.BO:-V. Ex. nio consinta. questües 
pe$SO:IC9. 

(Pama..) 
""· O Sa. A.t.ESCA.n _<\RA.RlPE:- Está. serenada. a. tem
, pe~ude. 

Eu começarei pedindo desculpa ao illustre deputado 
1'or :11inn.~, a quem estimo, se o affiigi, citando uma 
><Us. opiniii.o escript&, e entt-egu.e á. apreciação p!Iblica. 
Sioto que elle se incommoda.sse com a citação de ~;nas 
pa.laYrns; e para. mím é novidade que se julgue intrlgl'. 
citar qualquer trecho de um a.utor como fundamento 
de uma. argumentação. 

Eu tinha. co!lfiança nas palavra.!! e doutrinas do illus
tre deputado mineiro, por iaso as apresentei como ar
gumento : e em vez de ser recebido o meu procedime:1to 
como aet.> de deferencia. para com o illt1.8tre depu:ado 
\apoiados) .•. 

O Sa. P.tiaDJGÃo UnaEra.o: -Agradeço a de!ereucia. 
O Sa. At.'I:SCA.I\ Arua.tPE:- ..•• o illustre <iepu:ado 

<iiz que é intriga ; mas peço 'á eaman que note que, 
~e li& intriga, foi então o mesmo illustre depu~a.do 
•1uem a fez, porque as pala.vras são su:.s. 

O Sa. PEaDtGÃo Mum:tao:-Não podem r.eg~:r ,· ~e 
estíi.o a querer molow.ar-me. • 

O Sa. ALE:oiCA.R Aau\\PE:-Não é esta a mi::ba i::
:enção; P, como o illustre collega. incommoda-~e, n!o 
prosegmrei neste assumpto, nem farei mais ci::a,üe~ 
·!a ~ua obra. Assim ficaremos em boa. paz. 

Creio que as minhas duM proposit;ões estilo de::: .J::~
:;adas Çapoiad?•), isto • .;, que :nenhuma -,·ontade S<lp~
:nor e 1nco:;mh des,·1rtua a proposta. do gon:rno e 
coa.ge o ...,oto desta. :~.ug~ta. ea.mara, e que o~ ·.-e:-Cl\
,!eiros amigos da lavour.1 são o governo e os depat.l~<:h~ 
']Ue o apoiii.o, F.eodo os illustres deputados diss1C.e::!A!s, 
por sUAS doutrinas e por seu actual proeediJllento, ir.
iensos aos interesPes re.1es da clasae agrícola, q&e, .:o::l 

. impen~ado zelo, julgiio defender 
A illuitrada commiS~;ão enca.rre::,'llda de e,.;a.minar a 

propo~ta do ~overno t;Obre a reforma servil procurou 
com escla.rectda. philosophla. est:>.beleeer a. questio em 
~u:r.s verdadeir:u~ bs.aes; e, co1111iderando a proprieea.de 
em seus juatoa fuudsmentos, u110u das expressíie~-de
nolllinados proprietarlos de escravos. 
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. Tanto bastou pan le\"antar contra si as mais amar
gas eensura.s, chegando o falso zelo do direito de pro
priedade a decl.uar que a commiaaiio estabelecia ea 
principies da co=una de Pari%. 

Tão infund..d.a. aggressio 8Ó patentêa uma cousa; e é 
a falta. de solidli& razi;u ona. combater o prolie1ente 
trabalho da commi&lio, que com louv&vel diligeneia 
n~ t:J.rdou em sa.tisbzer os 1\Dheloa desta aasembléa, e 
dar provas de sua. aolic' tude pelo bem publ~co, eontri
buiudo para que a questão magna. vie55e á. tela d& dis
cussão. 

A propriedade é o direito de U81lr da cousa em sua 
substancta1 ju1 utmdi et abutendi: & propriedade eneen:a 
o dominio absoluto c illimit:ldo. 

Ora., se em relsção ao escravo n~ ha ~se direito 
de usu e abusar, nem esse d•minio Ulimitad.o, é cotll!e
quencia que a propriedade sobre elle uiio é compleb. e 
perfeita como :1. propriedade sobre os demais objeetos. 
Podemos desti'Ult' as eousas sobre que temos domínio 
sem que ninguem nos embs.rgue ; entretanto em re
la.çiio ao escr&\"O não o poJ.emos fazer; e até as nosaa& 
leis nos prohíbem dar-lhes ca.stigos sneros, :reapeitando 
assim a. personatidade, que repugna com o dominio 
absoluto. 

Daqui se segue que ~ uosllllo legtslaçii:o reeonhece .a. 
differen~a. entre a propriedade do esllr.lTO e a proprie
dade sobre os demais objectos. (ApoiMo& da ma.ioria..) 

A propriedade sobre o eicmvo é uma verdadeir:t. usu
:lruição dos seus ser\"iços ; 8Ó de.tes podemos us&r e 
abusar, ficando enh:a a pessoa ; e foi firmada nestas 
idéo.s que a nobre commissão empregou a expre&3ão 
tão acremente criticada.. · -

O muito illustre fia.ado Euzebio de Queiroz niv du
vidou. empregar expre~siio qua.si semelhante quando, 
no seu parecer dado no consi:lho de esudo áeerea da 
questão de em3.ncipaç5o, chamou ao domínio aobre v 
caeravo uma. propriedade injusta e deshuman&. 

A commias5.o, autora do bem elaborado parecer, não 
commetteu fa.lta, nem quizlevantar iojnstaa prevençÜQs 
pam indispôr o proprietario de escravos; qm a~nas 
exprimir a rea.hdade da' cousas e tiecl3l"ar a verdade 
com o seu verdadeit'o nome. 

Entro agora, Sr. presidente, no exame de vo.ri.os 
argumentos adduzidos contra as providencias da pro
po;ta. em discussão. 

Dizem-nos os terroristas que, se passar a proposta 
da reforma servil, ser:l. inevita.vcl a insurreição doses
cravos com todos os costumados horrores de semelha.nte 
acontecimento. 

Eu quizera que o' nobres depnta.<los ex.plicassem como 
se não têm daio :<té agora factos de insurreição no 
B~il, qua.ndo o escravo soffre oe rigo~:e& elo eapth·eiro 
e vive sem esper:~.nç .ls de liberdade, e se dariio esse~ 
:facto!, apen~s o. sua condiç.'io melhorasc;e, ji pela cape
rança da red~mpçiio, e já. pela grande conw!aç.ii.o de ...,er 
livre a. sua. prole. Gbjecto de seu amor e de seus des
velo•, a ponto tal que niio é raro vermos o esctavo tl:a.
balha.r para com SlUs economias, adquiridas á. custa <!e 
imJ?robo labor. dar a. sens filhos a liberdade, preferindo 
asstm a felicidade destes i sua propri3.. 

E' bem incompreheasivel o argumento que nos asse
gura que, toda a ,.~" que se melhora a condiç~ do& 
que so!l'rcm, estes U.evem rcbellar-se contra. o autor do 
beneficio! 

A \"erd:i.de é que os nossos eontradictorcs não acha
r:lõ eolido fundame r.to pa.r& demonstrar a procedenci3. 
dos eeus su<tos e remorcs. A insurreição não virá com 
o ador.a.mento d:1 &orte dQ escravo; pelo eontr:uio7 ella 
poder-lnppareeer ~;e continuar o e, tado actual; por
quanto, a.vent:lda e cxdtada 3. questlo como se ach<t, 
o retardamento a& sU:J. bOlução p6de d~spe~ no es
cr:t'I."O o valor do deeespero ( Apoia.das da. mllior!G.) 

Dizem mais os nobres deputados, que é eapantoaa. 
temeridade do go\"erno atrever-se a t=r a proposta 
da libertação doa e~cravos ao d~b:tte e dt!ci•~ do ~r
la.mento, qU3.ndo ainda ec não prevenio de forç.a. ar
mada bMt.nte par:o. qualquer int:1dente deEoagrada.vel. 

Ao ouvirmos os iUu.et. es deputados parece-noa qu~ 
o pa.iz eatÃ prestes a uma conllagraçao, levantada peU 
eseravaria.. Para conoçoen.cer-se de que 8Ó a imaginação 
crea. semelhante perigo, basta reflectir aobre o numero 
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doa etiCI'&TOI em ~ :t poEulaçio livre. Sendo eat:l. 
de 8 & 9 milhõet de almu, nao é aensa.to admittir que 
milhio e meio de escravos espalhados por vlll!ta exten
são de p&iz e por entre esses 8 ou 9 milhões de pes
sou .livres eosaa ter a idéa de in•urgir-se, e muito 
menos os me1os de realiur a inaurreiçS:o. · 

Sabemos que no norte do Imperio a escrav:~tura é 
em numero mínimo: alli não ha possibilidade de receio: 
fica, pois, o susto tão só mente para o sul. Mas neste caso 
a fozva existente no paiz é muito sufficiente par& 
conter o movimento, ou tentativa de movimento dos 
escravos das provincias do sul, onde é admissivel a 
hypothese. Só no Rio, S. Paulo e Minas póde exnge
rado temor presumir a possibilidade de um _pensamento 
insurreccional: para tres províncias o Braill tem força 
arm:ada bastante, e mnito basumte. 

Portanto,o argumento da insurrei~o é ficticio, filho 
da fantasia dos nobres dcput&dos. 

Temos ainda o argumento da guerra civil. Duem os 
medroeos: • Apenas fôr decret:l.da. a emancipaç.io, como 
o governo a propõe, virá a guerra civil ! » Donde vir:l. 
esta ~erra 'f Qual o moti,·o que a h'l. de levantar 'f 

PolS n'uu1 paiz onde se procura respeitar os princí
pios de igu:lldade, em um paiz democratico, ha de le
vlllltar-se a opini~o para peg.u: em arma.s afim de ob~tar 
o estabelecimento d& igualdade civil e politic:J., que o 
paiz tanto ambiciona ver realiza!Lt 'f 

Bem "pelo contrario, a. guerra civil só p,oderá. :ippa.
recer se os altos poderes do Estado conservarem-se 
quedos1 e não derem remedio ao mal da. escnvidão, 
ebstaculo perpetuo para essa. igualdade. Um povo livre 
nunca empunnou arma• para manter a cscravidiio; 
algumas Tezes ha. lançado mão della.s para destrui-la. 

Ainda &ffi.rmão os terroristas CJ.Ue a proposta do go
verno póde trazer perigos, susctt:l.ndo ciumes entre o 
norte · e o sul do Imperio. MBS por que 'f A causa. é 
commum; o norte e o sul do Imperio qu~rem a eman
cipação, e com ella. aproveitao; por que motivo, pois, 
se erguerá o ciume '? E' uma idéa. que se nilo deve ex
plorar; mas, quande a queir!io excitar, ella est:l. mort:l. 
e não resurgirá.. 

Todo o Brazileiro conhece o valor da união do Impe
rio ; ell11 nos dá força e poder, com'> a mouarchia nos 
ci:í. paz e soce~. Sã.o duas grandes idé11~ que não podem 
J;ahir do l?ensamento de todo o homem ~ensato ; não 
receio, pote, 9.ue a di,•ergeucia de opiniões sobrc os 
meios de realizar a abolição dos escravo~ em nossa pn
tr:a trnga o funesto cffeito de despertar um ciume vii.o e 
sem objecto. 

Quem quer o Brazil dividido, quer o Brazil pequenino 
e fraco, e é preci!o niio ter alma nem coração para domi
:l:t:--se de um pensamento, cujo exito seria a nossa divi
são e o nosso enfraquecimento, quando não fosse o nosso 
tct:tl aniquilamento. 

Nio ha motivo de ciumc,niio ha c:msa de queixas. O 
::2orte e o sul têm iguaes interesses, e são rcciprccos 
::to a:nor. 

Se o sul di uma renda de mais de 50,000:000S, o 
nr.rte concorre paro ?s co!rl!s nncionae1 com perto d<: 
40,000:00011; as-.im as forç:lS economicas não diffcre!:! 
mú~to. Se attendetmos :1. populnçit.013. igualdade é per
feita, rois se o norte possue uma popubçio <!e qu'i<l'i 
!) milhües de homens livres, o sul apresent'l. uma popa
bção de mais 4 milhões de cid:ldã!>s. De.ste ::no<l•· :ünd::. 
pch iDtensidade de inkrcssei o :~cto que ferir ou b.vo
recer :10 norte fere ou fa\·orec~ ao sul com igu:l!da·l e. 

Portanto, niio nos digão que a ema.acip:1~0 NC faz 
porque pouco prejudica ao norte, e muito aggrav:t. :ts 
circumst:lneiae do sul. O cidadão brazileiro não tem 
norte ll'!ID sul, tem o paiz. • 

Sob a. í~~ee do terror ainda. nos mculcão outro :l.rgu
rnento, que qu"-lificarei de mero de~abafo. Di::em os 
inculcados amlj_tO& da lavoura. que 1 ee a monarchia no 
Brszil nio serve para uee!nlrar' a propriedade, ella 
de"l ~a-se d& sua base, e vaci7lad.em tareno movediço. 

Orn, Sr. pl'e3idente, esb argumento IIÓ póde IIMCCr 
da irreflexão· poie n&d& menos importa do que confun
dir a eseravi~ com a propriedade, e aUBtentar que a 
monarc:hia tem por 1im amparar um estado anomalo e 
pernicio10 á liberdade., quando & monarchia brazileira 
exac:tamente tem por intuito a liberdade em todo o seu 
desenvolvimento, quer a consideremos pelo lado politi-

co, · q.uer a consideremos· pelo lado civil. A monnrchia. 
trahiria a sua miaaão na America se creasse obices á. 
liberdade, sob pretexto de firmar a. propriedade ; e que 
propriedade~! A propriedade do homem sobre o ho
mem! .•• 

O desapparecimento da escravidão no Brazil é um 
argumento a favor da monarchia. O facto demonstrar:i 
que esta é compatível com todas as fórmas de liber
dade, e que por conseguinte niio incute receios nos es
píritos mais escrupulosos e ma.ia ciosos da.a regalias do 
homem e do cidadão. 

Longe eston de pensar ao menos que n nossa mo
narchia funde-se ou receba vi:;or di. escravidão ; por 
conseguinte, qualquer providencta tendente a snpprimir 
essa condição irregular e injusta, e a restabelecer o es
tado nc-rmal e necessario da sociedade parece-me um 
acto decoroso e adeqnado á consolidaçiio de uma insti
tuição que bs.sêa-se nos sãos princípios da igualdade 
democratica., tão felizmente .ambinado~ na no~sa con
stituição política com a idéa monarchico.. (Apo iadas da 
maioria.) 

O Sa. PI~<'To DE CAMPOs : - SQm du\'ida; seria uma 
injuria que a mona.rchia livre se baseasse na escra
vidão. 

O Sa. AnNCAJ\ Al\ARIPE : - Os nobres deput.<~dos 
dissidentes, inculc&ndo-se unieos m11.ntenedores das 
idéas conservadoras, dizem que resistem ao pensamen
to da propost.'\ apresentada pelo governo porque in
tentão suste:1tar em toda sua pureza a bandeiro con
servadora. 

:Mas quacs silo os títulos com que se ap~c~entiio os 
iUtlStres deputados para levar comsigo c.;sa bandeira 't 
Serão porventura os honrados collegns os porta-ban
deiras, que conduzem o estand:trte con•ervador pnra 
o:1de se mud:io~ Não, Sr. presidente; ainda não ihes 
cabe esta investidura. 

o Sn. PINTO DE c .. lfPOS: -Sem duvida. 
O Sn. ALENCAR AnAI\IPE :-A bandeira conserva.:lora 

não est:i. entregue :l.s -vossas mãos. Os chetcs que di
ri~em o pendão conservador não estão comvosco1 os 
prtncipios '[lOliticos do pa:t!do não são. p~r _vó• r~spei
tJi.dos, e só onde se respe1t:lo esses pnnctptos alu est:l. 
essa gloriosa bandeira. (Apoiados da maio ria.) 

A m:t:tumis&ii:o dos escravos nunca foi excluída. dn. 
doutr!na conservadora : logo, n:io póde a dissidencia 
aca.stellar-se nas idéas do partido consermdor par:~. 
oppur embargos :i obra de libertação dos captivos, obr:l 
just&, human:~, altamente politica, e, port:tnto, ,:tceitaY~I 
por e•5c p:trtido como por qualquer p:trttdo nuo doml
::t::uio pelo erro, pela obstina~iio ou por caus!lS incon
fe5>~wcis. 

Os :~dversarios da proposta, encarando-a ainda sob o 
lado político, dizem.= «~·ta camaro. ~ão róde resolYer 
a que5t.~o d:~ emanc1pa~.ao porque faltao-lhe poderes. " 

O SR. C.mO'Etno DA. CuO'BA. : - Isso prova de mais. 
O ~n . ÂLE~CAn AttAniPE: -Não sei como se possa 

tnzer a e5ta illustradn camara semelh:mte :l.l'gumento. 
Desd~ a ae somos eleitos, romos competentes parare
s~h-<::: à.i.:::mte o quatriennio todas as questões que não 
e!:.!e:tdem com priocipios constitucio:l:les. (Apo1ados du 
r.-.c.tiori«.) Ora, resolver~ queotão da. eecr!Lv::_tura não_.; 
~e:::i() ~esol\'er uma questito de desa.proprx:çao, que nao 
0 que~tão constitucional, que é quest;OO toda. civil; e 
:l.!SÍm e\'idente é que temos os necessanos poderes para 
::~~~h'·~-la .. (,1poiadas da ma>oria..) ·-

Niío ereto que os nobres deputados est.epo convcn
c ià.o." üust:l ra~o ; ell& apenas serve para. mostrar que, 
= f:l!ta de solidos moti\·os, os honrados contradictores 
:1panllão todo e qualquer argumento que se lhes apre
senta para combater a propoat:l. d9 go'l.'erno, s~u per
petuo c constante duende. 

Pe:-seguidoa por esse duenàe, cbegão a sustentar qv.<: 
sem dissolução da actual camara dos deJ?ntad08 niio é 
posaivel decidir a qu~ do elemento servil, cumprind() 
que venh~ a. este recinto outros representa.:1tes, eleitos 
sob o influxo da idéa emancipadora. 

TMO insubsistente opinião quasi se não discute. ~ 
ainda não houve confiioto entre o poder executivo e<> 
ramo temporario do poder legielativo ; ee ainda o go
vemo :tio foi vencido na eamara dos depntados, que 
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fu~cla.mento. b!L'\'eria. p:ll'&- a dissolução 'f Pua. a .. diseo
lu\)iio . os .. princi.pi<~~i:>e..:ali~iOllAes: exigem. .l11ta., e vi.e.
tor.ia.dos represetantes.do po.vo .contra. o governo: dia
solver a ca.mam· dGe cblp~ta.dos . e.em a,causa·.coa.stitu-· 
cional, seria ptaticar u~ n.cto de e tpricho ou de insen
sntez.: ~ 9,119 oê : impossiv.o~ auppõt no .supremo j~da ·. 
constttni~-

Sr. presidente, outra ·. ordetn de·oppo&itores. á..J?ro
posta..em:.t~~cipadora. .é a daquelles a quem em prine~.pio 
denom.inei ret&rdata.rio&. Oa. retard.atarios, cou.veucidos 
~e que n_ii.o pod;m com vantagem combater de mnte. .. a 
1dea da libert:tçao dos escr.1.vos,; o que fazem~ Ladeão, 
e então dizem. que precisamos de . estudos, que deve
mos esperar da. a~.ão do. tempo, que só convem o em
prego. dos . meios iadirectoa, e finalmente que cumpre 
contiar na obra da. co!lllciencia excitada. pela. : re.ligüio. 

Ns. verdade, <luem fuada o. •eu systema em:mcipa.dor 
em taes principtos não quer a. ema.ucipao;:ii-c; quer» 
retardamento indeliaido , quer ·a pe=nci.a. <ia.. cs~. 
cravi<Uo. 

Veja. mos que resultado darão esses meios em rel:l~o . 
:í. effectivida.de da rcmissi'i.o do c:1ptiveiro. .. 
~-.A, necessidade de estudos já estãass:u debatidã; e o pa.iz 

reconhece que por todos os mool.os a questão tem sido · 
examinada. ·remos os estudos da impNma, os estudos 
dos nossos homens eminentes no conselho de . e~ta.do e 
os estudos·feitos pelo governo. Qua.es •são e~s estudo~ 
que os nobres deput:ldos desejão é procur:io 'l Nilo apre
ientão a. questão por U:ma face no\'a, ainda. ní1.0 con•i.
derada; portanto, os seus desejos de estudos são apenas 
esforços para deter a m:J.rch:l. da. proposta, apresen
tando-a como acto de imprudeocia e prccipiraç.'io:.. 

:Meios· indirectos: quaes são elles 'l Se ·os. meios indi
rectos são esses que os nobres deput:a.dos nos. hão in
dicado, cabe dizer-lhes que e6ses meios nii.o produzi.
ráõ a ema.ucipa\"ão servil. E'. tão lenta a su:~. ncyão, que 
debalde espetnriamos a suppressào dn. escra.vatura, se 
dei:'assemos a solu\)iio . do problema co.rúiada a esses 
lllClOS. 

Que esses meios niio bastão, o revela a simples con
sidora.çii.o de que elles actuã() c nctuárão sempre sobre 
a no&sa.. socit\dàde., e· no enttetA'O.to a escra\·idii.o sub
lllistio e prosegue. 

Entendeis talve7. como meio indirech o itnpotsto so
bre o eseravo; mas este rec!U'l!O já. foi tenta.do por nós 
contTa a escravidão, e nada produzio. Ou o imposto é 
modico~ como foi estabelecido por nos~as leis do orça
mento, e então nada adiantA, conforme estamos vendo ; 
ou o imposto é excessivo, absotve n. propriedade, e 
.tleste CMO .; U171 vexa.me e ·um esbulho ao propriet:l
rio. 

Se não é o imposto o meio intentado, em tal ca~o 
são as pro,·idencias que tornão incommodo o uso da 
propriedade servil pelas re.;tricções e limitações no 
seu uso, como, por exemplo, a obri"'ação de nii.o se
parar as familia.e pelas vendas, a prohibição de trans
porta-las de umas p:u-a outraa provindas ; mas essas 
providencias, emquanto modem:ia.!l, não ub.sta.ráõ a 
exi~tellcia da propriedade Eer:vil ; se forem rigorosas, 
co:~. verter-se-hão em tyrannia, e entií.o mil vezes prefe
rh·el é o n:.eio que hoje se propõe. 
F~se na .acção do tempo. Ora , esta acçii.o do 

tempo mflue sobre-a nossa escravatura, dc"<ie que ella 
existe; e porque não tem extinguido a. escravidão~ 
A acção do tempo opera-s-. pela mortalidnde, havendo 
nos escravos um desequilíbrio entre os nascimentos e 
os obitoa. ~tes preponder-.lo, e assim e~ longa serie 
de annos 'VIrá. a desappa.re<:er a escra-vana no Brazil, 
Yisto ·que ella a.ctualmente é !Illl.ntida eómen.te pela. 
fonte da. reproducção. 

E' certo que a esta.tistiCA apresenta-nos este resul
tado, ou antes um calculo de probabilidalie. Se infeliz
mente confiassem os neste :tgenu ernancipador, tarde ou 
nunca teríamos a. emancips.ção. O nobre Visconde de 
Abaeté, noa sem trabalhos no .. ()Ofl8e}ho de estado, ex
hibio 1nll caleaJ.o lllÍ!II.UCÍOBO, peJo qu.a.l. fe de::noustJ:a 
qae, confiado o problema de etna.Qeipa.ção ao tempo, 
este só no fim de 3GO aBnos daria conta dA sua missão. 
Nós não devemos nem podemos esperat por este ncar
dal4rio: é muito refiecti.do de mais. Hoje 20, 10 =os 
pan. a solução completa do pt'Wiblema, já. ttiio .; tempo 
longo, em 'Vista daa. exigeuçias d3 opinião. 

In~ oa nossos• antagoDW;as,a religião chriaiiiA:oOmo. 
eapa. .d': ualizar oa.no$11os··désejpsr eman~~ A 
I.grej:~. {dizem. elléa) prégll. . a igwudãde; e..a confr.ater~ 
n1dnde, e-assim -pelo,.cle.ver,de..consciencia.a. manwnia
~o .geral virá. a ser llJD& renlidade. 

Esquecem-se oa ~ a.i&i.m .!iai:ol:rem q_ue..1oi.llo. aeio. 
d~ religi>'lo christ.ã i . e . nãó obstante .as préai.ca.s . da.. 
I~~:reja, . .que a escro~.vuücnlasceu, e .cresceu. entre nóa : e 
não. só entre. nós,- mas tambe:m .entre vuio8 povos chria
tiios, O!M).~&es 'Só, com~ intervenção. dós meios .temporaea, 
consegnu:.iio expellir de ~·o. vergonhoso . estigxwl., '\'Ol
tando a. essa. confraternidade que o E:van~lio ·e!llli.na. 
O egoi.&lllO é mai& .. forte dõ .que. o preeeito da .caridade; 
e O· .homem, sem a.tteniera.esta., mant. ém.o.seu..aeme,... 
lbaute na Of?presaão, de. que cui.d.a. tirar ~em. 

Os princip1o_, do chris&ia.nismo .. nos dão fortaleza, Sr. 
presidente, . para . .ru:eitar oa meios que a. aociedt.de de.
cret:>., afim de realizar a grande idéa humanitaria. ; m:u 
elles por si sós não .. ~em a .extirpação. do.ma.l que 
tant.o prejudica.. a. ci~o. de. nossa. soci~da.d.e• 
(Apoiadas.) 

O Sa. Pu~TO ·DE.C.u!POs:·- A Igreja. s~ recorreu 
ao brnço secular_. 

O Sn... AL'&Nc.\a AaA.mPE : - Considen.'!nos · agora · os 
o?jecti~tas em suas duvidas. sobre· a e~ecuçoo da.s pro
ndenclas da proposta,. caso seja ella· convertida em lei. 

Expoem elled como pti'ineiro embaraço a. indisposi
ção dos lavrndores, qae J.'Or não serem ouvidos . nem 
cons~ta.dos sobre os meios praticos dn, emat:cipa.r~o 
servtl .oppori'io obstaculoe á. execução da lei. 

Oa la-vradores não forno indiVidual 'e directllmente 
ouvidos, nem o podião ser. Nos -p:W:es livres, agitada 
uma questão, e posta em publica. disc~iiO, & todos é· · 
licito" expôr sua. .opinião,· e ate representar aos poderes 
ào Estado ácerc:a da sua nceitaçào ou reprovação. 

Desde o anno passado, que no seio destu. camara •:i
tou-se a neceesidade de· solver o problema em&ncip:i.
dor por meio do ~entre li'\'I'C : a lavour:t; pois, sabia. que 
a qnes!iio estava posta. em ~·ia · ~e solução : podia, pois, 
c:l.csd~ logo representar e dtsG~tir: 8~ o n~o fe~ en0o, 
()esta. fazendo agora. ColllO, po1s, d1Ze1s:-N110 fo1 Oll\'1da 
a. lavoura ; ella. é sorprendida 'l 

Admittido que :1. li"oura. opponha. du.vid!lll :1. rellliz:l
<f.io da. proJ.7osta, não é isto bastante para que ella.. não 
\":Í a.vante. Na resoluç:io da questão ba interesses d.a 
lavoura e interesses de todos os Brazileiros. Se ~us 
desses .interesses Ee combatem, aos poderes nacionats 
cumpre attender aos mais fortes e ur~entes. 

A doutrina. de que sem annuencia. de uma cem el~'e 
mais interessada. em qu:Uquer reforma esta niiO deYe 
fuzer-.se é erronea. e a'bsurd:~.. Na.s sociedades. civi~ 
attendem-se as convionci:ls do maior numero, as co!l
veniencias gcraes, que em ultima analyse são cou,·e
niencias dessas mesm•.s classes, que em principio repu
tão-se lesada.-s-

Confio no pa.trioti~mo dos nossos lavradores pa:J. 
não opporem difficulda.des á execução da proposta con
vertida em lei~ elles dentro de pouco t~mpo reconhe
ceriõ que na proposta está. n. mais util e vantnjosa. 
providencia para acautelar esses interes,es, que por 
deploravel prevenção alguns ·fl!Zendeiros julgiio ata
cados. 

Xão é só :í. grande lavoura. que . interessa a refor
ma que '[lrojectamos; a transformação por 9.ue vamo~ 
passar affect& tambem a causa dos pobres. :;e se tra
ta de ponderar sobre qU!llquer prejnizo que sobre..-e
nb:~. á. classe agricola fortnuosa, de\·emos considerar os 
bens que dessa tran.sformaçã.o do tra.b:tlho forç&do em 
trabnlho livre podem pro-vir :ís classes privad2.s ce 
riqueza, i propria classe dos proletll.rios, que hoje, 
selll occupação, sob- o regimen. da el!cravidão, a.cba
rá.õ depois :l.!llplo camp.o a; explo!lll' .no tr.1bàlho es
pontaneo. 

Á lavoura. não póde parar; sem o recnno do braço 
esét:tvo ella engendrará meios de . obter os braç)s 
}Í\'T'el!. O exemplo dos outros :po..-os, que aboliriio. a. es
cravidão, nos di util ~ pro'\'ettoso ensino; 

Oatr3 dllliculdade sn~ciucla contn a proposta da. 
reforma sen-il é-que ella a.balA a producção agrícola. 

Se s aboli~o dos escr.n-os . deve fnzer-se, é \-i.<to 
'lu e o que hoje receiii.o os no:;sos antagonistas reeeiariõ 
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daqui a. mais alguns a.nnos : logo, a eonseqnenoia do 
seu temor é que a escra vidii.o se perpetue. 

A. proposta o que determina' Determina a liberta
ção do ventr~ e mantém a escrantura. actual: logo, 
não di abalo á producção pela repentina :retiratla de 
bra<;'OS do seniço agricula. : a. retirada não se começa. 
a. fazer senão no _fim dos oito anaos marcados para. a 
entrega. dos nascituros, e ainda assim a mesma p:ro
~osttt permitte ·que o emancipad() pelo nascimento 
tique sujeito ao trabalho sob a autoridade do senhor 
da. llSerava mãi. 

Se assim é, não ha~erá. abalo na producçii:o, porque 
no 1• caso, isto é, no easo da entrega. do nascituro, o 
lavrador tem o prazo de oito annos para prevenir-se 
sobre a ~ubstituição de braços; no 2o caso, isto é, no 
caso de ficar com os serviço~ do mesmo nascituro, elle 
tem as mesmas forças de trabalho que teria se conti
nuasse a escravidão, dando-lhe novos escravos. A d.itfe
rcnça é sómente que, em vez.do homem escravo, elle 
terá no trabalho um homem livre, e :r.or conseguinte 
um o:eerario mais productivo e mais utll. 

Assnn a proposta do governo nii.o púde prejudica.r á. 
lavoura, como os nobres deputados dissidentes· sup
poem. 

O Sa. PtsTo DE CA.m>os :-Apoiado. 
O Sa. ALENCAR AI\AIUPE: -Vamos á impo,ição da 

caridade, qu~ os nol!llos a.dversarios considerão como 
um grande obice ao progresso da. emancipação. 

Hoje c sempre a.lforriárão-se escravos por mera. phi
lantropia ; mas, se passar a proposta. em discussão, o 
coração do Brazileiro se indignará, e rebellará. contra. 
a. lei, que lhe impõe a caridade, e a consequenei:~. é que 
não haverá. manumissões. 

Sr. presidente, para responder a esta e~tranba.· coar
cta.da, só me cumpre .nppellar para o cor~ção dos Bra
zileiros: ainda que a caridad~ fosse imposta, clles a. 
exercedão, porque nease coração ha. o -sentimento do 
dever (apoiados), e o sentimento do dever n:to inquire 
se ha. lei que o ordene. (Apoiados.) 

Mas ondecbtá na pl'oposta aimpo~içlío da caridade'? 
Niio a vejo : portanto, escusado é combater um castello 
:fa.nwtico, que desapparece ao leve sopro da meditação · 
~obre a tão arguida e tão calumnia.da proposta. 

Perguntou-se-nos qual o modo por que tornar-se-hia 
effectiva a obriF;ação da criação dos filhos das eecrava.s 
nascidos depois da lei de emancipação do '\"entre es
cravo ; e suppoz-se que, para. realiZação dessa obriga
ção, ahi vinha a intervenção constante e esmagadora 
da. autoridade nublica nas fazendas :~.gricolas. 

A obrigação· a que nos referimos n:"io c :n~is ::~em 
menos do que a ol>ri!!:!.çã.o civil de alimentos que as 
nossas leis consagriio. Se temos os meios civis par:~. os 
casos legaes, e se estes meio; hoje empregnà.os não 
causão perturbação alguma na sociedad~, quan1o ap
plicados, não podem esses :nesmos meios empregados 
em rela~iio aos filhos das cscrava.s produzir os trans
tornos e' vexame' que os nobres deputado;; figurão. 

Dada a falta do senhor da mã.i esera\a, em relação 
aos filhos desta, não se e~torquir:i. por modo violento 
que esse senhor o'bsel"\"e o seu dever, o prcceit~ le~!:al: 
h a o meio especificado na lei ci.U para se:r com pellido 
a esse qe,·er. 

Foi censurada a proposta, porque cutende"J.-Ee que 
elb difficultava a :1l1orria das escravas, ns quae~ em 
:nuitos casos ver-$e-hião impossibilitadas de con~eguir 
a liberdade, porque, se th·erem filhos, não poderãú se
parar-se destes, e aseim terão !lecessidade c!e maior 
qua.ntia para a.lforrhr-se a si e a seus filhos. A nilo ser 
assim, podérião reegntar a sua pessoa e gozar da li-
berdade. ·· 
~ão dll.vido que assim s~ja., mas cumpr~ obe~n·ar 

(i'ae a di• posição da proposta consagra. o re>peito á pro
priedade. Se a propo•ta contivesse determinaçr.o co::~
tra.ria., succederia qut>, quando uma. escrava p~• des>e 
libertar-Ee, pagando o seu pre;o, le\·aria co:n~igo os 
filhos, ficando o senhor privado da lndemmsaçEo cor
respondente a e5tes. Isto ~eria a.utorisar a eFpoliaç.:;o ; 
serin ·infringir o preceito claro das nossas leis, que ga-
rantem a propriedade. ., 

A qualidade de ingenuos, que se confere aos ::asc;dos 
de ventre line,_ sezov;o de argumento contra a proposta. 

TO:U.lfO 111 

Srufentiio os impugnadoreida propoeta nesta parte q~e 
o homem procedente do ventre de mulher escrava nao 
póde ser ~enuo, e sim liberto, seguindo-se dahi a 
sua incapactdade para. o exercício de certos direitos 
politieoa. No pensar àe a~ honrados deputados, a 
concessão da qu:\lid&de de mgenuo ao nascido de mu
lher escrava., embora procedente de ventre lin·e, é 
ignomínia que se deve repellir. 

Admiro, Sr. preoidente, que hoje queiramos mostrar
nos mais atrazados do que o er!'o nosaos a.ntepa.ssado~, 
ha cem annos. Em 1773 um re1 portuguez, em um palZ 
onde a igualdade civil não era um principio, onde 
havia o pri'l.-ilegio da nobreza., um rei portuguez digo, 
nàQ.tev.~. escrupulos em decla:rar ingenuos os filhos de 
escravas. Então· esse rei declarava ser grande inde
cencia a escravidão, que motivava odios entre os Tas
llallos, e causava prejuízos ao Estado por priva-lo de 
snbditol'. que se torna.vão inuteis e incapazes para os 
cargos puolieos e para os contratos de todo o genero; e 
por i10so abolia a escravidão dos nascituros, aos 9..u~es 
mandava reputar como aptos parll todos os omc"'" 
honrosos e empregos; nós, porém, nós Brazileiro~, h:l
vemo3 no meio de mais adiantada civilisa.ção escrupu
lisar c f:~z~r questão de dar aos filhos do ventre livre a 
qualificação de iugenuosl 

Ingenuo é o que nasce livre; quem nunca foi es~vo 
não Jlóde ser liberto, é ingenuo: ingenuua qui ltber 
nascllur, eis a expressão commum da lei romana.. 

O que c liberto~ E' a.quel!e que recebe a liberdade 
sendo escraYo; o 11ue nasce j:\. livre, embora seja a 

-- müi escnva., é ingenuo, isto é, nunca foi escravo, nunca 
foi remido, nuscendo na igualdade natural de liberdade 
commum a todos os entes humanos. 

Os grandes J?rincipios humanitarios e a civilisação de 
nosso paiz exigem que não façamos questão de se
melhnntc objecto. 

Nós, legisladores de um paiz livre, não· sejamos 
menos liberaes do g_ue um rei que governava. sob o re
gimen despotico. Serin contr.t nós prova de idé~s a~
nhadas procedermos dominados de precon?e1to tão 
ridículo, qMl é o de considerar a superioridade de 
raças em sua!\ qu:ilidades moraes. 

E' bem pn.ra sorprender uma objee~ el'post& 
contra a proposta que defendemos. Dizem os seus con
trudictores q_ue clla é digna de rejeição, porq~e não 
contem providencias completas, e deixa :1. 9-uestao :por 
solver-se em todas as su:\s pa1'tes, de mane1ra. que em 
pro~imo futuro terão os poderes publico~ de occupn
se deste objecto para. poderem conseguir a fimu ex
tincção da escravatura. 

lia ahi falt:t de npreciaçõío da proposta: e é ex:tf.:L
m~r.te nesta parte que o governo se mostrou pren~e'"
tcl porquanto a sua proposta previne o present~ e a.c::m-
te a o futuro. . , 

No presente :ttaca. a fonte de p~od?eçiio, hberta:~_"-o 
o Yentre; no futuro estabelece o amnto de redeml?ç:!o. 
Estes dous meio• bastão para dar cabo dn escr.avld;,o. 
<.:omo não nascem mais escravos, e como os ex1stentes 
vi!o desa.pparecendo ];'elo cffeito da. morte e pe~ remis
são ou resgate, é c_v1dente que estes dous .lllel<;>s crea
do3 pela proposta s~o sufficientes para extlngmr a. e;;
cravatura no Brazil. 

O r!lsgate será. mais ou menos demorado, CO?io=o 
forem as forças do thesonro nacional: de lll&neira S. :1e 
dentro de certo numero de :umos os escravos co::se:;:
vados pela preposto. já. não cxistir:íõ, porque ou t~ra•l 
morrido, ou ter-lo ~id~ alforriados pelo Estado, ou pela 
benevolencia particular. 

Como: -poi•, aecusão os nossos antagonistas a P!o~o~:a 
de deficiente e incompleta, e por conseguinte m~a"t>ll 
para. desempenhar o desejado intento'? (.lpoiados.) _ 
o~ a.d~ersarios do governo nesta questão a.asegur.;o a 

todo o momento que querem emancipação ~os ~c:avos. 
'!-las de que ~~rve a11i:rmarem es~a. b·,a. di~pos1çao, se 
obrio em sentido dia1netralmente opposto'! 

Eu \·ejo aqui e fóra daqui o pensamento d<1 estorv~ 
as prol·idenc1as conducentes ao pnde.fun daemancl
pação: lo"o de,·o acreditar q1:e os nobres deputados 
aissidente~ ião iufensos a ella. Se assim não fos&f!> 
elles eontenderi;io tio sómente ácerca dos meios ma1s 
adequados; porém não é o que fazem ; o seu systexna 

2G 
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é obstu ·atodo,o.tnuae. que.-algwna.couaoa.,afaça, 
e .tanto. é.illto1 ·Yerdad~ que- os m~os llobres dep.!Ztados 
dissidentes . .nio.aprosentão :í.diSCilslliio.meio al,"1UXX. para 
eo~ a aua. .. boAda,de .. com a.bondad.e .dos.llleioa 
indica.d01t pelo, go;ç-erno em_ . sua. propoata.' .· 

Tudo. quanto .. é. obstar a.marc.ba. ,djj.emantipa.ção eUes 
fazem;. promov<lm· represent&~rões e reuniões, em que 
se combate o governo,.fem toda,.is. indicar-se ·o.melliol:' 
systema.. de emanci(lllçiio. 

Ainda ha ponco teve. luga,r nesta <lQrte uma. reunião 
de fazwdeiros, . a. que assistirão os· illustres deputados 
dissidentes; e o que .alli ·se resolveu 't · 

_0 Club da Lavoma e do. Commercio•(assim se deno~ 
m111ou a &Siociação :aess:1. · occasião -fandada) começou 
protestando que llão pretenma.cr~r difficuldades.nem 
contr:lriru:. o. principia- ,da libertação da escr:.va.tnra; 
mas a.cabou decidindo que só aceitaún..medid&S prepa
ratori:u;, EÓ . quereria uma . transform~o gradual, 
operada. pela •prudencia dos, estadistas,, s.quem a. nação 
delegasse successiv:unente os poderes-oonstitne!onaes. 

Ora, quem quer a elllll!lcipaçã.ocom tQdos estu·requisi
tos nii.o .a quer-em verdade.; só busc~~o p:!.liativos, que 
devem peiorar a. nossa condição . em relação :!.,solução 
do problema ·emanoipador. 

A associação proclamou guerra ~:í.s · provi.denci:l.S da 
proposta do governo; e quem nã.o quer .a mais prompta 
suppressão. da . fonte da producção de escravos O.U' cst:í. 
cego pela . prennção, on . nao. deseja sinceramente a 
abolição da eser:~.va.tum. 

O pensameDto de obstar a. saluçio -da qu~s':ão1 e .. de 
contrariar tudo quanto predispúe-para;.esta.lloluyão, eu 
descubro. no. modo. por que os li:Ohres deputados dissi
dentes recebêriio-o parecer.da.mui illilstrada commissao, 
que estudou a proposta do governo. 

A commissiío com-lou..-avel zelo procurou d~monstrnr 
com ei'clarecidos e oonvincentes argumentos· quão fu
nesta é a lei da escravidão, apoiando-se n:u; nzões phi
losophieas, religiosas e economicas. Isto . perante os 
nobres depu.tados- :foi Ulll crin:e. .-\. commissão exorbi
tou, . ·veio pôr na. mão do escravo o facho do incendio, 
negando -o fundamento do direito com que o hom~m 
tem outro home:n no_ c:tptiveiro. 

Se a-escravidão não é um facto condemnavel' em 
fa~e da . religião e da moral,- .se o escravo é um!!. pro
pnedade como outra-qu:Uquer, f1111dadn·em· :r-..zao e uti
lidade geral, porque. devemos. então destruir essa pro
priedade'! 

Desde que intenta>amos supprimir a propriedDde so
bre o escravo, nada maia intuitivo do que mostrar o 
falso fundamento dessa propl:'iedadc, a ma desna.turn
lisação e a sua. inconsistencia. 

Se. os illm;tres deputados reconhecem verdadeiros os 
princípios desenvolvidos. pela commissüo 3. qu~ me 
tenho referido, u;;:o de>ião contestar a. vant3gem de sua 
exposição ; se, por~m, os não reconhecem como exactos, 
~ consequencia. é que niio quererão j:l.ma.is a suppres~ão 
de um:l. propriedade qúe contra $i não tem motn·os de 
repro,·ação: logo, querem a permanencia da escravidiio 
no Brac:il. 

O Sa. DI:QL'E-EsTnAliA. TEIXEIRA: -Não :~poiado. 
O Sa. PI:\'TO DE CAXPos: -Apoiado. 

O -Sn. ALE;\'CA.R AuruPe:- Em nome-da lavoura se 
nos· diz que a emancip~ão feita segundo · a propo~ta 
do go~erno trar:í grande sacrificio para ala,·oura, ~endo 
:! unica classe- sobre a qual pesará o onn~. 

Ha completo erro nesta; apreciaçãO'. Qualquer que 
~eja. o o nus da lavoura, ell:s. o não soffrerá. ~6: o sa.
cri!icio se · dh-idirá por todas as- classes sociaes; porque 
é uma. lei economica que o imposto· se distribue em 
i.;n.alda.de.rel:l.tiva por todos os consumidores. Ora., as 
mauumissões 1eitas pelo Estado o serlio por meio de 
quotss ~tadas j>elos poderes competentes, e sahir:iõ 
do thesc:uro publico: . PCU:•l!-to; não é só a lavoura quem 
pag~, sao todos os -Br:u:tleJ.ros . na prol'orção dos ~eus 
na..-er~ . . 

Quanto ao. prejuizo di:-ecto -da lavOUJ:'a, elle é mais 
appa.rente. do que real. Se com a diminuição dos..csera
vos dimmuir ~ producção, est:Ls11bir:i.. de prEço pela ra
gra O.e -ser m8.10r o·preço .quando o-g~ero esc:tssêa .e:!. 
pmcnra 3.'lgment:r: c .assim o11ne o la-..-rador nerde em 

.. ··----·-· --·--

nlUilero ~;,.em qWillf.ia; , p.enie -p_or.um.lado .e.l~ 
por outro. 

l&s. concedamos- que.o.p.l'Oprie.tario de esaa:ov'Os fa% · 
um sacrilic.io com . &.-.ema.>.ci.pação• ainda. .assim_el.le a 
deve· .desejal; •. P.a.r.a.. que tmballia. o homQXll. de fortl:Ul.a. ~ 
Entre VJ.rios ' fuu.liã. um. prill.cipal; .. e.é deixu. aos• fi
lhos a iortuna.her.dada ou· adqnii;ida. Para .lh.e,., legar 
r.iqu~,esfol-ÇII.-se Oj>:Ü1 que tanto :mais aoertadllm.Wlte 
praticara. q~to mau;.desemb:J.raçada- e p_ro.veitosa.,fôr 
a. propriedade q_ue deixa a<-J seua. herdeires-

Ora., hoje toilos ·reconhecem que a ema.ucip~ão h3. 
de íazes:-se: l~o, .o . sacrifício . é · inevita:vel • .Assim, se 
havemos de den.:a.r para..~- nossos filhos o .saorificio, 
façamo-lo nós. Ha..nii!BO mais a.mor . .aoa.filhos do. que 
na egoística idéu de poupar-nos ao . saarificio, . reser
vando-o par:~- a.qucllcs a..quem desejamos. melhor som 
e condição-

A lavoma decahir:í por falta.. de. braços;. eis o. que 
nos repetem continuamente. os inimigos ~proposta do 
elemento servil. 

Não partilho deste receio-, q11e julgo infundado :.é um 
terror panico. 

Já. fiz ver que a-l:n·oura n;;:o pôde soffrer p_re&ente
mente falta. de braços, porque, segundo a proposta, os 
escravos actuaes permanecem: mas figuremos .o tempo 
do desapparecimcnto' do escr:tvo. 

Nesse .tempo.já o propr.ietario· de -e3Cra.vo~.terá tido 
oppol:tunidade pa.ra. o& ,substitllirq>or operarioslivres ; 
e não se digu..que esta,,. substituição .é impTatic:xvel,. Os 
factos , estranhos · e , domesticoztr provão n.. pra.tiea.bilidade. 

Citemos: :factos. nossos. A provineia: do Ceati tra
balha~a com eseravos; mas estes ioruo sa.hi.Bdo da 
província:,. .e notou-se que a .sua producção DiD decres
cia nem paralysa.va., e pelo -contrario augmentava-se. 
'Esta. observação produúo ·uma. •importante:revolução 
economica ·naquel!& pro.vincia; os. QSCI'&'\"08 forão apar
tados em·: grande .esCllls., e o. trabalho livre generali8ou
se com proveito da. riqneza· da .mesma.-pr.ovincia. 

E aqui cahe fazer- uma. confronta~ •digna. de- toda a 
a.ttenc;ão. Em dez a.unos; de 1845 a lll551 o Ceará.· foi 
privado de..-'Perto de, lO,OOO•escravos; qoo•vierão vendi
dos para.: o· sul ; . e · nesse mesmo esp3.90 de tempo ·.a pro
vincta do Rio. recebia. de v:u-ias prorincias do norte 
para cima. .de -30,000 escravos. 

Mas . o que · :~.conteceu n:o system:x: eeonomico das 
d11as provincia& 'l No' Ceará. a. producção a,"Ticola -cres
ceu; a. ponto .de •sua .exp6lrtação quadruplicar; pa.ss3lldo 
de menos de 1,000:000$ a mais de 4,000:000$; =s no 
Rio não -se dava igwll . phenomeno~ pois apenas a .sua. 
exportaçEo a.,"Iicola. ele\·:~,va-se de 14, 000 : OOOS :1. 
18,000:0005, havendo por conseguinte: um accrescimo 
apenas de ~,000:000$000! 

E não vêdes ·aqui o effeito do trabalho espontaneo e 
do trabalho forçado 'l 

Se pudessem ter realidade a.s·apprehensões dos nobres 
deputados dissidentes, os fnctos que npanto· dariiio re
sultado mui diverso. O Ceari deveria decabir e o Rio 
crescer; cada um na prol?orc.-.ão da perda· e do ~nho 
dos eecravos ·; ma.s não fot isto o que aconteceu. E' um. 
facto summament:e instrnctivo, e para o qu:!.l chamo :1. 

atteução do p:J.iz, e especialmente da 1:~-voura: elle é 
digno do ·estudo dos nossos homens pensadores. 

Como não se poupiio razões para. oppôr a obra de 
emancipação, os nossos ad>ersa.rios hão repetido que 
não ha opportunidalie na apresentação do projecto de 
lei para· a reforma -do estado sen·il: cumpria esperar. 
Esperar é o intermill'a>el sophisma dos que não querem. 
que a reforma se opere, mas que julgão não de>er 
atac:tr de frente a mesma reforma. 

Quando uma opinião é· forte, o meio de impedir o 
seu triumpho ê tergiver~:u- e ir adiando pela contem-

porAisação. '-'-d b' • · di d '"' · opportumua e neste o Jecto e 111 ca a pea opt-
nião publica ; e esta asw tern manifestado que é tempo 
de· resol>er a questão que nos agita. 

A opinião pnblicaananife~ta-se por na da imprensa., 
por. mcio. de associaçt>es p:tt.rioticas, pelo parecer dos 
homens eminentes, pelo voto . das corporaçQes políticas: 
por tod<ji. estes modos n opi::tião.em:mcipadora se h3. 
re>elado:; 

.A imprensa a.dvoga a i•léa d:! libertaÇão. dos es-
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er.wos; -' U«a.ssoeiJ19éés •formão-se para.- 'Prop6T'e' discutir 
~ystemas de emancipação e reunir dinheiro para. 'a8 
=~es; as llossos 'hQmws .mais not&vtis•, hão 
opinado !Pela ne<le!!sidade · rda ,solução . do difticil pro
bloma : as _ !lSScmbléa.s pnrvin11iaea conslgnão. q'lliW.tias 
pua alíomns ; tud;> conspira ~a:_a o fim da. libertação 
co ·e~cr.l''r• ·e ceasa~otill OS'Cl'a\'zdao. 

Niko .; >6 ·irto. ·-A ·idéa da .em=cipll~o . penetrou tão 
prôfnnu:Lmente · r: o · ·animo ·do povo brazilciro, que. não 
.ba hoje -festa; nem alegri:t· publica ou particular, que 
:::1ão se · solemnise .eom o ·.a.eto ·meritorio de :~.lguma ma
::mmi.ssão que V:lhuranc:n- o infeliz, _quebl'!lndo-J.he as 
algemas da. servidão. 

O que falta:"a .neste unh·ersal concerto~ A acção do 
governo. 'Mas emfim ella. apr.areceu com a proposta. 
que·tc.mos sujeita· á: nossa :dehbernção. 

E· no meio ·de todo este apparato de pro~= da. opinião 
:oaeional · ainda. hontem nesta ca~a onv1mos . sustentar 
que · a · opportunid:rde·não 'era chegada;· mas não admira 
que tal proposição affirme quem diz que no conselho de 
estado não ho.u,·e e.ecordo. &obre a. idéa. do ·ventre li.Yre1 quando nos tr:J.balhos do proprio conselho de estado ja. 
publicados e divul~dos pela imprensa, ~e l ê esta for
:m:U declaraç·ão: " ::.obre a geral emancipação das gera
s:ves futuras foi quasi uuanime o·voto do consellio de 
et~tado pela a.ffil'll'l.ativa, sendo voto contrario sómente 
o do Sr. ·Bllrào de Muritiba..·» 

Eis ~ eemo 'fie Tejeita & ' evidencia:! 
&unpre-IIU:, ·Sr. 'presidente, '}ledir permissão a ·esta 

!.ugnsta : oamara para. ll.i€pensar ~omigo mais um·pouco 
de osua.· benevoleneia, ·ouvindo uma '<>:xplicação, -que· me 
é pe!!soal. :fui '}lrovooado. 

Por -m:üs ·de •uma ·vez ülg®s illustrcs ·tollegas, e 
ngora m esmo um nobre depo.tft.do pela :província de 
:llina.«, .hão indioado .eomo contDa.rio.á..idéa capital da 
propost:J. ,,que.·defendo -Uill · • opusculo ·meu, que . corre 
impresso, sobre a emancipação servil. .Busoa.-se neste 
meu fr.aco e .insigDifiC.1.Ilte' trabalho .acharmnteria :para 
nota de iMongruellcia.. H:L nisto ·a m:J.is · compl11ta il
:':lsiio. 

O meu voto de hoje é o de hontem : opportunidade, 
idéa de ventre livre, tudo isto que agora sustento vo
t ando peb. .IJroposta ministerial, sustentei nesse opus
culo. 

Vejamos o que eu -dizia. sobre :a opportunidade ·ou 
:J.eccssidnde de resolYer a questão. Eis o que escrevi a 
;->agina 31: 

" A escravidão, condcmn:J.da pelo juizo do paiz, 
acompauh:J.Udo o br:u!o universal, oue a reprova como 
injust;l. par:. o escravo e como prejudicial para o senhor, 
dc>e ter o seu termo entre nós. ::Oobre este ponto assaz 
tem ven ado :J. discussão; agora. cumpre-nos obrm-, sn
hindo da bcarteza e d:J. polemien.; c"G.mpre-nos tra)ar 
o caminho que dc\·emos seguir r.a. pbnsc final da 
quc, ti"•o. 

"X:. proxima scs•ão lc;:-isl::tiva convco que o paiz; 
:5:p~ ~abenào como o prol.Jiem:t tcsoh·e- sc .. . A conti
:-ma-yão da duvida é uma. .:mco.ç:J. c1uc n:ío pú-ie deixar 
'lc "'!r íuncd a :í. J!OS~:J. EJCi<!-b<l..,; porque de um h> do 
:t)ara!ysa. n. n.cção dos ca.ut\!losos e do outro arri=c:!. in
:cre>~cs dos t emerarios. 

" Aos s1:prcmos p0deros do l;.:.Otaã.o corre n. o brigaç~o 
,Je r esponder a.o appello d" pn.!z e pl>r tc:·mo á anxic
~auc. O que lucra o p:!iz com " procra stina•;:i.o ·? " 

Se eu a~sim tão formelm~ntz 're~ouheci:t rr oprortuni
d:ttle, achando-me conforme c:o:n a aprcscnta.<·ão <la pro
posta do governo , que v&.i re~olver o 'problem:J. , 
~~~~~os se discordava da iut:J. capital d:~. mesma pro-

. ...\ idea capital desta mesma proposta é a.Jibcrtaç:io 
•!o " eot.re. Pois ·bem : :ilii est á o que no r e!erido op'lls
culo ·oa folheto e$cre•·~ ;;, pagina 13 : 

r: Dissemos qu~ o resgate do "\"entre ;!SCra'"o era o 
:mico ~~do . legitimo- e V:J.n_tajcso de abolir ·ou preparar 
a aboliç:..o linal da. :escrav1di.i.o . no paiz. » 

O qne eu comhati-<entã.o·foi a. idéa de nntre li-.."Te sem 
mden;_nis:w,~, -e tomando a mi ? Estado a criação das 
~raçoes · sahida:s desse ven~e ltvre, ol;!rigando o mesmo 
~tll.do -6 fo~ar estaheleclUientos ·por ·todo o lmperio 
para receber mfantes, que não podião ficar .ao·aM.ndono. 

203 
E' hem .patente o. meu pensamano .. dos :te~tes 

trechos, g,ue estã.o a. .pl\gÚ:Ia ·18 : 
• « 'Qu~ a~eore~:da liberd~edo ~~, &elll;pl'évis. 
mdeumw.çao, _:v.ola. !a ~p~opriedade, !éi ev1dente; por
quanto contrar13. o pnnc1p1o d:J.S D!fsas leis civis con
eagrado nesta mui conhecid:J. fórmúla. : .pa.rtus .;quitu.r 
ventrem. Em conseqnencia. 'deste prinCipio o filho d:~. 
escrava é tambem escravo e pertence ao 

1
dono desta. 

Log<_~, o_.proprietario do .f ructo procedente do ·ventre 
~e~vl.Ln_ao pód~ -ae: privado de •sua pr~pricdade sem 
p;~:v1a mdemxnsaçao, -()o~llorme o. preeeito constitu
CIOnal. Logo, decretar a liberdade do individuo n:l.Scido 
de ventre ~sc;raYo, sem ~demnisação, ·é manifesto es
bulho do :d1re1to -de:propAedade, c cono>titue olrcnsa da 
nossa oonstituição-Jlolitioa. '» 
. ~óde hav_er ·maior ·conformidade entre as minhas 
lden.s•enwrciadas·nesse folheto e as idéas da propoFta 
que eu. agora def4!ndo 'l · 

N~t> sei ·por'lue_ ·:fátalid:ade os n.ossos grandes netos 
rela.tlvas a emancrpação servil bii.o ~de eer a.ttribuidos a 
forc;.:~. estranh:t, e não ao sentii!Iento ·da. ·consciencia e 
do dever! 

Os honrados .membros ·di!sidentes .proclamão que ·da. 
Ingl:J.*rra nos -vem a impo.ição .para .a obra que ora 
~mprehendemos; e ()()m espa.uto 'llleu ouvi .um mui 
1llustre c:walheu-o :úfirmar -p~rante -esta. ·respeitavel 
assembléa. q_ue·uiilii.-:CIU't:l de .sociedade i.ngle:ea. contra 
a escr:tvid~o constituia o nosso primeiro m:u-cc da. 
emanclpRf.'dO. 

Pezn-me, Sr. presidente, .que ·a.sim. pretcnda~se. offus
car o merito _da nosea espontaneidade. Não,. Sr. presi
dente, a glona do Bro.zil ncst& questão ha. àe ·transpa
recer ·e :o nosso decoro ficará intacto. 

Não é •a "Primeim vez que asserções semelhantes a 
esta, :que · ts.llto nparo me e}(citou, ·se hiio proieriC.o 
nesta easa, : mas debalde, ·pllra. escureeer a nobreza de 
nossas instituições. Q.nando se tratava em 1850 da. ex.
tineçii.o do tratico dos escravos boçaes da ,Costa. d'Afri
ca., 11. mesma desairoEn censura se fez ao paiz, e o nobre 
conselheiro Euzebio de Queiroz te>e ·de ·~eva.ntar-l!~ 
nesta. tribur.a. para lamentar que Brazileiros viesseMl 
~pregoar qne quanto fazíamos entiio para começar a 
em que ~gora deve ·acabar, :1. éra da. re<:l.emp).ão do 
escravo, procedin. de imposição · estmngeir:J.! 

)Ias o mundo nos ha feito justiça, e nos íar:ininda. 
O Sn. _PnEslnENTE :-L~mbro ao nobre deputado que 

está expm•do o pr:J.Zo marcado pelo regimento. 

O Sn. ALE:<C.ut AnAnlPE: :-Em vist:J. d3. ·a:iYcrtcnci:J. 
de Y. Ex., procurarei terminar com brcvi<l:tde. 

Sr . presidente, a ra<;>a africana, como toda.s as mais, 
tem o seu destino providencisl no mundo. Barbar.:t e 
grosseira, clla entra nos calculas ela infinita. bonclade 
como parte concurrer:te p:<r•t a ci,·ilis;:.ç·i'io da huma!li
uac.le. ~iio era sórnente n:l. Afri c:~. que ess:~ raç:1 devia 
e>:e:·:cr •t _su:J., :~ct ivi~ade em prol ~o bem commum ; a 
Prondcnc1:J. L e destmav:J. n:J. Amer;c:< um papel i:npor
t~nte , o de preparar as , -ias d~ civilisaçiie neste va.t!s
simo coa! inen:c pel:J. inici :<;i\o <In t ral ·:J.lho mnterial. 
E st•t b iciaç:1o está. fei t a , e, c:.tmPr'üla a sua missC.o no 
novo_ munuo, o. raça ctiopic•t deve rdir:tr->e com a cs
crandão, a •;u.c :1. sujeitou outr:: l':>.":t ü.e mais vi~oros::t 
iutelligcncia. ' 

0 

Nos demais p:1izes amcric::.nos 3. escravidão ce8sou ; 
resta que desapp:<reça no Brazil, :tondc eohl : travado o 
liti~ io da c: " ilis:J.çüo, que contra a barbaria reinYindica 
os i'óros do homem l)el:J. igun.ldade n:ttural : somos os 
j:.izes do~tc liti; _i;;1 e, vat;>-o• decidi-lo : sejamos justos, 
e a boa. causa tn umpuara. entre os apphusos da nnrão 
e os <1ncomios do mundo inteiro. ' 
~ concluindo direi: min~stros . e legisladores <2e mett 

pa~Z , a proposta que EC diSQ<te tem de trazer a re
~empçiio do escravo, telll de trazer a re:llizocr:io dn. 
lgtmlda.de civil e politica neste ausnieioso lmperio ; é 
u~a. ~bra. m~ritoria: fazJei_, porta.nto~ co !O que a-força da 
opuuao pubhca. que a lex.tge tenha m:us '.~or ao que 
qualquer outra. :força .que JL obste. eApo&ados.) 

Voms: -Muito bem; muito bem. 
(O orador é CO"Jprimented<l.por m..UO• -•Sr.s.. deputad<ls.) 
~do· quatro borns e mtia da 'urde, e decllttalido o 
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Sr. Yice-presidente <,lUe ia. passar-se á. 2• parte da 
ordem do dia., euscita-11e 1llll& <JUestão de ordem, em 
que tomão parte 06 Srs. Pereu'll. da Silva e Duque
Eatroda Teixeira; e tendo dado a hor.t. o Sr. presi
dente declaraad.i.;cuallio da proposta adiada pela. nora. 

!OU TIUCOJ..&. DE ESTt;DA.'~TES. 

O Sa. 1• SECRETAI\JO, obtendo a palavra. pel:l. ordem, 
procede á leitura das seguintes reda.cções, que vão :t 
primir para. entrar n& ordem dos trabalhos : 

« A assembléa ger:U resolve : 
cr Art. 1.• E' o go\·emo autorisado a. mandar ndmit

tir n exame das ma.terias do 1• :~.nno da faculdade de 
direito do !tecife o a.lumno ouvinte Adolpho Tacio da 
Co~;ta Cirne, depois de se m011trar nppro\"ado em 
geometria. e portuguez, preparatorios que lhe faltio. 

« Art. 2.0 S:io revogadas as disposições em contrario.» 
« Sala das commis&ües, em 18 de Julho de 1871.

A. Coelho Rodrigu~.-Benjamim. " 
cr .A. :~SSembléa geral Nsoive : 
" Art. l. • E' o governo autori8ado para mandar que 

sejão Talidos na facnlda.de mediCA da cõrte os exames 
preparatorios feitos pelo alumno Carlos Gomes Ribeiro 
d:1 Luz na eecola de marinha. 

" Art. 2.o São .revogadas as disposições em con
trario. » 

" Sala das commis~ões, em 18 de Julho de 1871.
A. Coelho Rodriyue.~.-Bcnjamim. " 

·" A assembléa geral resolve: 
. " Art. L• E' o governo :a.utorisado para mandar 

presbr exame do 1• :~.uno n:edico da. faculdade d:l. côrte 
o :llumno do 1• anno pharm.aceutico Francisco Bahia 
d:1. Rocha J11nior1• depois de approvado no preparatorio 
de bistoria, que llle fa.lt.'\. 

" Art. 2.•Sào revogadas as dist>osiçõcs em contr:~.rio.» 
" Sala. das commissões, em 18 de Julho de 1Si1.

A. Coelho Rodri9ues-lknjamim. " 

" A a.ssembléa geral rerol v e : 
" Art. t.o E' o governo nutorisado para m:~.ndaT que 

sejã.o aceitos na faculdade de medicina da cõrte os 
exames preparatorios feitos na de direito do Re:üc 
pelo bacharel Theophils Dolllingos ~l_:el'- Ribeiro. . 

" Art. 2.• São revogadas as dispos1çues em contrnno. 
"S:lla d:IS commi~sões, em 18 de Julho de 1871.

A. CMlho Rod1"i[JUI'>.-/Jf.11jamim. » 

Dada a ordem do di:~., levanta-se :1 sessão :is cinco 
horlS d:l b.rde. 

Acta em l9 de .Julho. 

l'lUlSli>"&."iCIA DO SR. CO !'iDE DE JJAEI'&:SDY . 

.A.o meio dia, feita a chamada, e nchando-se pre
s<:ates os Srs. Conde de Bnependy, Portella, Paranbos, 
G::ioar::es1 An~elo do Atnnral, Vicente de Figueiredo, 
Jeito )lencles, :Sobral Pinto, Barão da. Laguna, Lea:~
•!:o Maciel, Jucqueira., Evangelista Loba.to, Affonso de 
Can·alho, Dionysio Martina, Lima. e Silva, :Menezes 
P::'3.d.o, Banos Cobr.\, Joaquim Pedro, Gomes de Cas
t-o Alencnr Araripe, Paula Toledo, Le&l de !11enezes, 
F~rn ~a. \ei1;3, Araujo Góes, Pinheiro, Gama. 
Ce::-q-:;eirn, Bahia, Mello Rego, Floria.no de Godoy, Fiel 
a~ <.;arvalho, Beraclito Graça, Pinto de Campos, Joa
atÜm de Mendonça, Souza Reis, Teixeira. Junior, 
Theodoro da Silva, Almeida Pereira, Silvn Nunes, 
Barão da. Vi.ll& da. Barra, F. Bclisario, Simões Lopes, 
Perell-3. Franco, Cnndidoda. Rocha, Duarte de.Aze,·edo, 
Ga.l;-ã.o, R:>drigo Silva, José Calmon, Pinto Lima, 
JA:lsen do Paço Cuado, .Azambnja, COrrêa de Olh·ei
n. "Corrêa, c;;Jozo de }.ie.nezes, Mello Moraes, Raposo 
da.

1 
Camara, Candido Mnrta, Barão de Araçagy, Fer

reira. de .Aguiar, ~into Bra~ Aranj:' Lima, -~!auoel 
Clementim~, Ferreaa Lage, D1ogo 'elho, CarneU'O da 

I 
I 

! 
I 

I 
! 
i 
I. 

CUDha, Barão de Anadia. e Fausto de Aguiar, abre-se :t 
sessão. -

Comparecem depoia de aberta. a eeuão os Srs. Craz 
Mache.d.o, Pa.ulino de Souza, Font.est Monteiro de Cas
tro, Duque-Estrada Teixeira e Cane<to. 

Faltão com participa.yio os Sra. Pinto Pessoa, Aesis 
Rocha., ÂUguBto Chav~ Barão de Anajatuba, Borges 
Monteiro, Bittencourt, '-íandido Torres, Coelho Rodri
gues, Cícero Dantas, Costa. Pinto Dias da Rocha, Fer
nandes Vieira, Ferreira Vianna, José de Alencar, Leo
nel de Alencar, Luiz Cu.rloa, Mello Mattos, Nebia.s, 
Rosa, Pedernelra&, Henriqaes e Salles ; e sem ella os 
Sr. Andrade Figueira, Antonio Prado, Augusto de Oli
veira, Benjnmim, Ca.mmo Barreto, Camlllo Figueiredo, 
Ca.panemat Domingues, Diogo de Vaeconcdlos, Gon
çalves da. ::;ilvn, Gomes da Silva, Jeron;rmo Penido, 
Moraes Silva., :Moreira da RochA, Perdig-.1o Malheiro, 
Finto Moreira., Siqueira. Mendes, Taques e Pereira. da 
Silva. 

Lê-se e appro\-a-se a acta da 3lltecedcnte. 
O Sa. 1• SECRETAIUO d:i. cont& do seguinte 

EXl'EDIENTil. 

Um officio do ministerio da ma.rinha, enviando o 
requerimento em que o vice-almirante Barão do Ama
zonns pede a esta camara um anno de licença. com to
dos os vencimentos e vantagens, como command.ante 
de forçu n:n·al em paiz estrangeiro, ou pelo menos com 
a.q.uelles que lbe erão abonados no dia do combate do 

. Riachuelo, nfim de tratar de sua saude na EuropJ..-A.' 
co=issão de pensües e ordenados. 

Outro do ministerio da fazenda, transmittindo o :m
togf:lpho aa.nccionado da resolução da. assembl~a geral 
que autorisa o governo para conceder isenç:io de di
reitos de import:lçào aos materia.es ne~B!ll.rios para. as 
duas vias-ferreas contratadas pela presidencin da pro
víncia das Alagôas.-A archiv3.l', communicando-se ao 
senado. · 

Outro do mesmo ministerio, enviando, em addita
mento, as informaçt>ea sobre a. pretenção de Jolm Mac 
Ginity relativamente :i. concessão gratuita de um ter
reno de\·oluto na pro"incia do Rio-Grande do Sul para 
construcçiio da principal est.ação d:l. estrada de ferro.
A quel:l fez a. requisiçiio. 

Outro do 1• secretario do senado, particip:J.Udo que 
o mesmo senado a.doptou, c vai dirigir á sancção impe
rial, a resolução q_ue approvn as pensões concedidaS a 
D. Lui:z:a da. Costa 1-'erreira da Luz a a outra.-Inteirada. 

Um requerimento de Alfredo José de Oliveira, pediu do 
p:u-:t ser matriculado no curso :pbarmaceutico, ·pres
tando :l!ltes co acto do 1• ann() os exames dos prepa
n.torios q\~e lhe faltão. -A' commissão de instrucção 
publica. 

Outro do administrador, escripr.n-ario e a.manuense 
dn typographia nacional, pedindo augmento de venci
mentos. -A" con:uni.esão de pens<:íes e ordenados . 

Outro de Socrates Ludo,·ico JoEé Yaleriani, subdito 
italiano, J?edindo ser natura.lisado cidndiio brnzileiro.
A' commlss~p de CQnstituição, 

Um officio d.., Sr. deputado Antonio Coelho Ro
drigues, communicando que hontem, á.s 5 horas e 
urn qunrto da tarde, falleccu o Sr. deputado Aure
liano Ferreirn de Carvalho. 

O Sa. Pru:siDE!'In: declara que a c.s.marn recebe a. 
notiCia com o mais :profundo pezar; e nomêa. = de
putação composta dos Sn. Coelho Rodrigue~ Sal!es, 
Herncltto Graça, Dionysio Ma.rt.in& e Fiel de ~arvalho 
para assistir ao funeral do mesmo Sr. deputado. 

O SR- Gom:s I>t: CAsr:ao, obtendo a pa.lana pela or
dem, requer c;ue, :í. vista da commuuicaçio GO ~r. pre
sidente de terfallecido o seu illnstre collega. AUNliano 
de Carvalho, &e consulte a casa se deve levantar-se a. 
sessão em sign:ll de dor por tão triste acontecimento. 

O Sa. P!lESJDE.~ consulta a ca.s&, e esta decide 
affirm:l.ti..-amente. · · · 
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Em seguid:l. o Sr. Csrdoro de Menezes requer que, 
eegundo o regimento, se celebre amanhã duas sessõas, 
eomtça.ndo a primeira. ás dez horas da ma:nbã, e a se
gunda ás seis da tarde, visto serem urgentes » mate
rias que e..tii.o dadas paro ordem do dia.. 

Indo proceder-se á. Yota.çã.o deste requerimento, re-. 
conhece-.ie níio haver numero leg:Jl ; pelo que o Sr. pre
sidente decla-ra. 'P-rejudicado o tequerimento e 
xna.nda fazer a chamada, e por ella. se verifics. terem se 
ausentado, com '(larticipaçlio,os Srs. Affonso de Carvalho, 
Dionysio Martins, Guimoxães, Araujo Góest Fiel de 
Carvíll.ho, Beraclito Graça e Duarte de .A.zeveClo; e sem 
ella. os Srs. Lea.ndro Maciel, Junqueira, Lima e Silva, 
Barros Cobra, Joaq1:1im Pedro, Pinheiro, Gama Cer
queira, :Bahia, Mello Rego, Simões Lo~es, Rodrígo 
Silva, CIUldido Murta, Cruz Zlf::tchado, l'ontes, Mon
teiro de Castro e Canedo. 

Vem á. mesa, e 'Vai a imprimir, 3 seguinte rcctüi
cação: 

" Quando o Sr. nlin~tro da. am:icultura. pr<>ferio o 
discurso inserto no )oNUfl de 18, ~ouve diversos apar
tes que deriio realce ao debate, e n. não publicação 
dellee é de sentir-se, bemque sedeva. a.ttribu1r a OmlS
ãao n•,& no as tael y .;raphicas; nem 1l!IIa reclamaçíi., fa
ri:l. a ·resp~ito de dous apartes não tivessam &ido pu
blica.dos com diversa pbrase e sentido. Declarando o 
Sr. ministro que o Sr. PerdigiioMalheíro era o general 
da idéa, eu não disse que nesse caso· devia fazer parte 
ào movimento, o que eu disse foi: se e!le era o general 
da idéa devêra ter feito pnrte do mini•terio; e houve 
numerosos apoiados. Qu!l.lllio o Sr. Araujo Lima nffir
mou-Entiio não querem nada ;-eu não disse-:!!: -..·6s 
quereis tudo; o que dis~e foi-Se dizei, que não que
remos nada, diremos que ..-ós quereis tudo. 

o: P:p da camarn dos deputados, 19 de Julho de 
1371.- Antonio Cítndido da C.l1u;; Machado. » 

Sessão em. 20 de Jul11o. 

PRESIDEl'ICU DO sa. CONDE DE n.~El'E:SDV. 

Scl\01.\JUO.-Expedienle -AposentaJoria ao di:sembarga
dor J. F. P. Jorge.-Prelençlio de E. P. Wilson.-Pre
tmçiio_de J. C. de Almeida.-Pensdo aos filho• do bri
aadciro J. -~I. de JH. Barreto.-JHo.tricula de estudan
te.< • .Approvaçiio.-Ordem do dia.- VcncimentM dos 
empregados desta camara. Discuna da Sr. c:aelho ]!.o
dr,gues.-Orça.mento do imperio. Discurlo ào Sr. An
drade Figueira. App>'OI>açilo.-E'tmento 'eruil. Discur..: 
~o do Sr. Duque-E•trada T~ixcira. 

Ao meio-dia, feita a. cham:J.da, e achando-se presen
t"~ os Srs. Conde de Ba•pcnd,;, Portelh, ParAnhos, 
Pi11to Pessoa, Guimarães, Angelo do Amaral, Casado, 
Barão dn Laguna, Ferreira .U Veiga, Jo~é Ca.lmoa, 
Sobral Pinto, EYanzelista Lobato, Coelho Rodrigues, 
Diony-~io Martins, Leal ·!e Men.,ze,., Alencar Araripe, 
Camillo Barreto, Junqnc:ra, Araujo Góc.;, .Jo::ur.lim 
Ped:ro, "i'i~:~nte Figneiredo, Lu~ Ca lo~, G~t,·uo, He::
riqu.es Pedcrneirn.s, Cardoso de ~!cnczc•, Azambuja, 
U~dido da Rocha, Manoel Clemen~ino, IIernclit'> Gra,a, 
:Monteiro de Castro, Teixeira Junior, Paula Tolcdo, Jo:~.
qulm de 1\Iendonça., Ja.nsen do Pa)o, Ationso •lP. Can·a
lh'>. !\uão da Villa da Barra, S:illes, Cuneiro à~ Cunlla, 
Siqu.eira Mendes, Fontes, Ferreirn de Aguiar, Mello, 
:ll!oraes, Canedo, Moreira d& Rocha, B=s Cobr:l, 
Pereira. Franco, João Mendes, Ba.hia, Bar-lo de Ara• 
çsgy, Pinto Li. ma., Finto <ie Campos, Fiel de Ca'!\'lllbo, 
Gomes de Castro, Corrêa, Crw:. Ma.cbadQ, Raposo da 
Cam:J.ra., Floriano de Godoy Bandeira de Mello, Pí
nb.eiro, Ferreira Lage, Gama Ôerqueira, :Menezes Prado, 
Bitteucourt;_ Benj_amim, Jeronymo Penido, F. Belisario, 
O>rrêa. de ulivei.--a1 Ferreira Vianna, Souza Reis, Ca:J
dido Muorta, Tbeo11oro da Silva, Pinto Braga, Leandro 
Maciel, Gonçalve$ da Sil-v-a) Liwa e ~ilva, Do:nillguea 
e .Aln:teida. Pereira, abl'C-~e a sessão. 

Comparecem depois de abert& a. eessão os Srs. Ne-

bias, Bario de Anadia Costa Pinto, Taque.51 Pereira. 
da Silva., Araujo Lima_,_ biogo de Vasconcellos, Augusto 
de Oliyeira, Ro~~ ::silva, Gomes da Silva, Pe!digão 
Malhe1ro, Antonto Prado, Mello Rego, Simões Lopes, 
Silva Nunes, Leonel de Alencar Dias d& Rocha, Duque
Estrada Teixeira., P.aulino de Souza, Capanema., ·Mello 
Mattos, Andrade Figueira, Pinto Moreira e · J. de 
Alencar. 

F:ütS:o com participação os Srs. Assis Rochl\_, Au
gusto Cha.ves, Barão de Anatajuba, Borges ·Monteiro, 
Candido Torres, Ci<:ero Danta~, Camillo Figueitlld(), 
Duarte de AzeYedo, Diogo Velho, Fernandes Vieira, 
Fausto de Aguiar e Ro51.: e sem ella o Sr. }.la!l\1)5 
Silva. -

Lê-se e approva-se a acts. da antecedente. 
O Sn. 1° SEtiiETA1\IO dá ccmta do seguinte 

EXPEDIE!O"TE. 

Um offieio do 1• secretario do senado, t>articipn•o 
~ue o. mesmo sens.~o adopt<:lU, e vai di-rig1\' 11. sanec;ão 
1mpenal, a resoluç11o que approva as pensões concedi
das a. D. Ca.rolina Francisca de Sá <iodi.uho e a outras. 
-Inteirada. 

U:a. requerimento dos empregado~ da thesourari:l. de 
fazend:J. do Maranh::io, pedindo augmento de ;encimcn
tos. - A' conunissüo d" pemões c o\'denados. 

Outro dos empregados da alfandeg;t do Rio-Grande 
do Norte, fazendo igual pedido.-A' mesma c:ommisEãa. 

Outro de Fabio Cabral de OlivPira, pedindo pará lll11-
tricular-se na. facnldade de direito do Rcci:fe, depoi~ 
que fizer os exames da liugua ingleza e ns.c:iou:tl.-A • 
commissão de ínstruc<;ão publica. 

AI'OSE:-õTADORU AO DESE:UD.U:GADOI\ J. F. P. JORGE. 

Lê·se, julga-se objecto de deliberaçüo, e vai a im
primir para entrar na ordem dos tr:~.balhoE, o projecto 
cotll que co:1clue o teguinte parecer: 

" A c:om:r.issão de penwes e ordenados, a quem foi 
prese:1te a. c~pia do decreto de 3 de Junho de 187 t, 
a.pos11ntaado o desembargado'!." d:~. relação da côrte Joa
quim Firmino Pereira Jorge, com o ordenado por inteiro 
e com as ho::~ra.q d;) ministro do supremo trib1mal de 
jULtiçJ, tendo examinado a referida cópia do decreto c 
os docmnentos 'l_\\C 2. :J.c:>mpanhão, é de parecer que se 
adopte o segui:lte projecto : 

« A asse!:lbléa geml resoh·e : 
« Ar~. L• Fic:1 approvada a aposentadori:l conce

dida, po~ decreto de 3 de Junho de 1871, ao dcsell:lbar
;:!;ador da rd:v;iio da côrte Joaquim Firmino Pereir!l. 
Jorge, com o orden:J.do que lha competir e com as 
honras cie mi:tistro do supremo tribun:~l da justiç,_ 

.-Art. ::!.• Sii.o re-:-ogadas as disro~Í\Ões e::n contrJ.rio. 

.. sala d.ls commissõP.s, 20 de Julho de 1871.-car
neiro a,, Cunh<l.-C. Rocha.-A. O. Gomes <U Co.stro.n 

L~n::.-~e, e são appro>ados sem debate, os seguintes 
pn~ecer<s: 

PnET:E:SÇÂO DE E. P. 'WILLSOlô. 

" A co~missão de commercio industria e artes re
quer q-.:.~ ~e pe<;-ll ao mini<terio da a~icultur!l. in!or
maçt;es e todos os documentos relativos á. eoileess!io 
feit::t u E. P. Wilhon, por decreto n. 4,385 de 30 de 
Junho de 18G9. 

S3la. <bs commissves, em 19 de Julho de 1871.
A. de 0/irp:ra.- Ferreira Lage. » 

" A commiss:io de pensões e ordenadoe, a qn.;m foi 
preseate Q requerimento documentado em que João 
Coelho de Almeida., ex-ofiicial da 4• classe do ~:orpo de 
fa..e:>.d:!. da armada, pede uma pellllão, com a. qual pos!?!l 
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minorar os seus sofi"rilllc!=.toa . phyaieoa,. eonsidiNQclo 
que 11.0 cunpo legislativo· tião compete ·conceder ta.ea 
:favons, ·e de ·p:u-ecer que ·se :nmetta. ao governo are
ferida petiçio ·para ·delerir como ff>r .de jus'-..iça. 

l. Discutindo este ,pa.reoer,, de'ClO .t»meçar,. cocofeasando 
· qu~ em the&e não !ll.O&so eon~ com .a . praxe · ~ 

· · gu1da. ·nesta. e . na. outra. casa. .ao pa.rlam.en~, a respeitO 
dos empregados ~ . .suas secretarias. Sei _que, além d& 

« SaJa·das ·co=i~sõea, e!U 19 de JUlho lle 1871.
A. O. ·&lmcs cleCaslr.o.-C. Bucha.-CarMiro da- Cunha.» 

I'E:'iSÃO .\OS FILHOS DO BlllG.lbErt\0 J. !1(. DE X. DA.IIliJ:TO. 

U-se, julga-se ohjecto de deliber!\Çii.o, e vai á. c~m
missi'io de pensões e ·orden:~.dos, o seguinte projecto : 

« A l!.Ssembléa. geral resoh·e : 
cc Art. 1.• A resoluçlio n. 1,759 de 26 .de0utubro de 

1869, que appro,·ou a pensão annual de 600$ con~did:!. 
a. cad:t Ulllll. d&S filhas e no filho lllenor do bri!!:!.deiro 
Joüo :IIanoel de:.'>fcnna. Barreto vigorará.co1nac~u.6ula 
-sem prejuízo do :meio soldo que lhes compete, na. 
fôrma. do.s leis existentes. 

« Art. 2.° Ficão revogadas as d.iRposiçÕ1!s em con
trario. 

" ~la das sessões, 20 de Julho de 1Sil.-J. E"an
ge!í&tá de N. S •. Lobato.- Bittenl'o .. rt.- Antonio Alllcs 
Guimarães de .{::.amlwja.-Ilds(onso Simüe .. -Lopts.-V. 
Pedcrneira.s.-Joaquim <h Mendonça. » 

:11.\.Til.lCt:LA DE ESl:lõD.\NTES. 

Entr;.1o succcssivamente em discussiio, ·e silo ::tppxo
v:~.da.s sem debate, a~ redn.cções sobre matricula de cs
tudalltes, que foriio a imprimir na.s<ssão de 18.do cor-
rente. · 

O .Sit. COEuro RonnrcCEs.:- Tenho.a .bonra de par
ticipar que n. deputa~ão nome:;da por V. 'Ex: .para 
acompa:ahar os re•tos ·mortaes do nosso .:tm1go e 
collega. Dr. -~ureliano Ferreira de Can·alho cwnprio :1. 
sua. penosa missão. ' 

O Sn.. Pn.Esrot:o.'TE declara. que a. c:.m:trn fica intei
rada.. 

O SR. SouzA. REIS (pela ordem):- Sr. -presidente, em 
nome dos agricultores~ proprietarics da freg\lezia de 
Una, da pr-ovíncia de Pernambuco, que tenbo a honr:l 
ãe reprQsentar nesta ·ea.sa, me foi remcttida uma re
presentaçiio contra a. pro posta do gaverno sobre o ele
mento servil. Peço a Y. Ex. que se digne d:1r a essa 
representação o conveniente dCJ;tino. 

O Sn. PnESIIlE:OiTE: - A representação fica sob,·e :t 
mesa, para ser tomadn em comider:tçlo na discussão 
da propoeta " que se refere. 

Fica tambern sobre u. mc5:1. \tm aàditam<!nto :í. rerre
sent~ç~o dos lanndores da ·Pr,rahyba do Sut d:1 -pro
-rincia do Rio de J n.:1ciro >Obre " mesmo :mumpto. 

O Sl\. CARDOSO llE ME:o<Czr:s: -3r. pre•irlcnt<!, :1 dis
cu~s?io do orçamen~o do im :1~~i Q, m:t:erb ll~,'!<!:ltissim.l 
l)()t sua n:::.turez:~., foi 11:1. ultim:.. >ces::::. prcjndic:d:t pcl<! 
elemento scn·il, e como é !'l't'!ci;.o :.~ r~o,·citar o tcm ?o, 
que nos foge rapid:tmer:te, ,. a li:ult:t\" n. <~i&cu~,;:io do dito 
or~nmeuto, re:p1eiro a Y. Ex. qn·~ co nsn~ te ::. casa €() 

c~m~ent c na invl'!r~ão d:t l.fr.~enl (i o dia, Ci~· c· atinclo-f'C ua. 
11 part~ à ~ll a ( J o~ç-~n1cn to Uo Imp~:;io t· ~ : a. ~a. o t"'l~tn~nto 
ecrvil, proroga:1<lo- ' c :1 ses,~o até :b (i llor.as da tarde. 

Oon.sultad:t a c~n1~ .. ra., resolve pela ~ii ·~rtn:ltiva. 

PRDIEIRA P.-\RT~ DA OI~DDl DO DL\. 

Entra. em <liscus!Go o parecer ela commi~ffio <le po
licia., regula!ldo os ,-~ncime!ltos e sc:,·iços dos empre
gados deEta ca.roar<~.. 

<>Sr. Oool.ho Ro<:.ri~uos:-Sr. presidente, 
estou acanhado por ,·er-me n::. necessidade de im
pugnar um parecer da commissão de policia., tão digna
mente presidida por V. Ex.; mas V. Ex. 'óabe que os 
grandes ora.dorcs, as gmndes eabeças desta casa ~6-
mente . se~ occupil.l com as grandes que,tões, onde nno 
posso acompa.Dba~los. 

Nestas coudições prefiro ac~ pequenas, .c e esta a. ~razão 
por.qae· b.llo 'luaai .sem.pre"'iui· 

I 

\ 

I 
! 
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I 

\ 
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praxe, hl!. um artigo expresso. etn .cada mn. -dos res
pectivos regimentos (riã.o lembro-me agora. . qual o do 
sen:>do, . mas o noMo 'é ·n. 223), autorisa.nao as·-nomea
ções ·e i do~misroes desaee emp!"!gados, !eitas·_pelliS cama
re.s; sob propostas 'das mesas. 

Ora, a. to~ legal doa nossos·regünentos -diriva-se 
doa ·arts. ·20 e 21 ih -eQnsti.tllif.ío ; mlll! ·estfs .sómente 
se referem .:í.C{Uelles 'Il'O que -toos.· -i maneira ·ae con
stituirmo-nos, á·direet;iio dos norsoa 'tr:tb:tl:hos -e ·á ma
nutenção da ordem nelles, e de modo ·algttm ·aoa em
pregados publico;,, que por serem da. ·aecr6aria. da. ·ca
lnara.. dos Srs. ·deputados, on.-dll. doa·· Srs. ·senadores, 
não estão isentos :da :regra ~al. •Uma. ·exeep<;ão não 
se })resume uma. lei, nem póde ser'feita -11em uma dispo
sifão el::pre~ ou nm a.r~mento .a contrario que a 
:tutorise; e pois não é poss1vel admittir-s~ a intelli• 
gencia d:l.da: pelo art. !!.23 do regimento aos a.rts. 26· e 
:! l da constituiçrw, nem considerar estes isolo.aameníe. 
e muito menos em contndicçiio com o.~ 16 do art. 15. 

::\este p:n·agrapho ennumern-se como attribui<,,;to d(l 
a.ssemblé:l. geral, e po:r consequ-enoia das duas ca.ma.ras, 
" crear ou supprimir empregos publicos c est:i.belecer
lhes ordenados » ; ora, .os funccionarios.ilas secretarias 
d:J.s duas camaras eüo ell:4lregados puhlic:>s e como taes 
recebem {)S seus vencimel!toa ;. logo, cst.:to 4eb:ii.'i:o dn 
regra· ~rnl, e devem por isso .mesmo a~ suas nomea
ções, demis.~õe~, .numero e vcncitnlentos -ser determi!l3-
dos por uma lei geral. 

Occol'!'e ainda. que .pelo § 4,• do art. !02 compete no 
poder c:~ecutivo o .provimento dos empre~o& ci\'is c 
políticos, c que· por maisesto motivo não é procedente 3. 
mtellia:encia. dada pelo .ru:t. !!.23 do.:regimento aos 
:u-ts. 20 e 21 da constitui~:ão. 

Escusado é notar que n materia dos artigos citados é 
constitucional, nos termos do art. 178, e que, por eon
sequcnci:t, sómcntc póde wr alterada. na fórma. dos 
arts. 17!1 n 17i. 

P:1recc·mc que j:i. eston -ouvindo a arguição de inco
beremo da pnrte dos meus collega~, porque na sessão 
de J 3 de J uilio do auno pe.e&ado offereci.i consideração 
dn cas:t um projccto qtte não esti 9e n.ccOl·do com as 
minhas iJéas agora e:s:J.lost:l.s; mas n!io m.ereço-n. 

E' Yerdllde, ::ir. rr~ldente, que cn~o niio propuz :l 
mesma cousa. qne hoje tenho sustcnt..'\do; mns ta.mbem 
o meu fim niio em realizar o xnen pell€nmento, e ~im 
t\niformis:<r os est~·los que encontrei estabelecido~ n.qui1 
e <lc cuja nbc.lição des(lSp~.ra~·a, como aind:1 desespero 
p Cit c:nquaato. ~'lo podend<l fazer t<1do o bem.. quiz 
apenas cvito.r o maior mal. Fcrío-me profundamente 
ver a; lic~uç:18 com toJos os \"cncimcnt~s e•csms :1po
senud.ori:1s di>•f:w;aüs em dispensas de excrcicio 1101' 
t0mpo illimit::ulo c i:ll!efiuido, Íl;to é, chris:ndas com 
este nome. 

(Pu:·c.,pufOt•'e o ·'tn mJnutus uúo JHltlcmos ouciro craJ•Jt.) 
Y. Ex . c ;l. C<llnmi,<iíO ue policia prr poem que o 

0Ülcial-mai<·r i~<1ue ch:un:mcio-s~: J.'or:t em diunt~ dircc
tor. Por 1~1•Ú~ que :fvrcc ~ minha. im::zgi r:a~·~-:!o não r_Jo.:so 
dc~cuh:-ir qtle c0nveah~1~cin.h!l. ne~sa.InnUu.cça de ~0111e ~ 
ap.:a:cs :.ti:1o com :~ r='io dn economia ele pa!:tnas, lJOr
'lue em ,·c:·d:lu~ uircctor é uma tú1 e oil.iclal-múor s:to 
t..i u: ~ :' . 

Depois rroi>•ic :t commi<süo que haja nove on:ciaG~, 
Gem <li ::tiacç:io entre ~i sem cl::~~iticaçi'to algltma ; npc
nus no fin ~ l da·tahelh notn-~c umn uifl'<.Jrcuça Jc ;,:·ra
ti!ics.çücs entre os e:1cnrre:;ados da rcd:tc~ão .O.as act:ts, 
cor:e•pondcncia offici:tl, etc. , <lo> qu:l.<!s n i\o tr:t;:arei 
agora, por'}ttC prootcndo voltar a este ponto q=uo ana.-
1,p:~or a _mc;-ruu tabclla. . . • . 

Parecta-me, entretanto, que ~erlll. mUlto m:u& ·cunnl 
(uma vez que 11. comm':s~o jufga con·.eni~te ~l~:tr a. 
nove o numero -<los ·olhcta.es .da ·secretana) dl''Hii-los 
em ·tres ol!!.Sses, de tres ·cadll.·uma, e cstabele~r ·:>. res
pectiva. precedencia pela au'tigliidade a-brolllta, c:as fi
caria de 'booje em diante-regul'a.ndo.a promoçito das ~n
feriores plll'8. n ·mperior, ·95ím. 'COmo o accrescimo dos 
seus vencimentos. 

D&hi ~tlll:ia -ainda a. _COJl.veniencia. de cm-vidar. os 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:06- Página 3 de 22 

S'ESS1AO.'RM 2o:iDE;JULRO DE! 1871. 

empregatlos.da;secretozia:a.perma.necerem:uOineus-lu
gares, e esperar do tempo de ser:\·iço,e·sémente:delle,o 
aul;.Ule.Dto·d~a.~ ordenados-. e<gratificayõ'es;. o ·que é 
mUlto pre.fen!llol 4KI 8talv ,._ . 

ActUalmeuta;.como. ellea • .se:a.cbãoc.::í::mereê-·das·affei
çõee. variueis.d&. uma . eommissão,, . cujo• pes!!O&l póde 
mucla.r,de·.um mez·ilfll&-Outro;-a~têm exercido al
gum tempo'Oa.seus;emprego&) asp1rão as IiceuÇJas com or
denado -e gr.atiticaçiia,: emqll&Ilto uão podem obtar·essas 
aposentarias· ehri.!.mada.s .com: o nome• de dispensa; de 
ex:eroicio,. que temoa--concedido·nas · mesmM condições a 
empregadoa; .. cnjo .. tempo>de serviço:não. excede a. seis 
annos, qu:l.l:ldo a tanto chega;{. Para. evitar est:l.· ordem 
de.cousas foi que o: meo.: projecto os ·dividia em elasses, 
mas niio basta.âsto •. Eu-pretendia. completa-lo na· dis
cussão, ·estabelecendo: o •COncurso ,, para o provimento 
dos;lugareso.da.oprimeira..classe;o unicJ m~io ·que me pa
rece. ca.paz.-,de:,obviar· o m:bitrio: e .. o patronato•nessas 
nomeações •. Nio se ve.ja.nas pa.lavrns-o.rbitrio. e patro
nato-uma. .een~a. V. u. nem aos seus dignos;oom
panheiros-:da.. commissão ; eu: fallo em ·geral. O homem 
cazece ·,de:.um mwel par& obnlr;. e, = falta. de concurso 
ou outro qualquer=eio. de prov:u> dais· habilitayões .. dos 
innumeros pretendentes que sempre appa.recem pedindo 
esses.luga.res;.é·fon;o~o que .o.capricllo ·ou o empenho 
decida. da .nomeação. 

Para: corrigir: os Jlllales ·da: a:ntignidade· absoluta< fica
va-nos· a.-ar.m. da demissão arbitra.riu;. até certo ponto, 
sobpro:postad&:commissão de·policia, além; dos meios 
ordin:u-uis, .arma .de cujo: abuso pouco -deveriamos- re
ceiar; porque, se,é.eeTtn,eomo penan.Stuart'.l\1ill, que a 
nomeação de funccio!larios publicas não•é••muito con
senta.neatcom ·&<Jlatureza:'doa<•cerpos colleetivos,. não é 
menosr certo por outrot lado· que· estes•.peccão • mais de
pressa.. por• excesso:de geneDO.sidade do q.u~por··espirito 
de vin~t;a.,ou· preconceitos·:partida.rios. 

Dest·arto, cst:WelecJdo:o .concurso ·para•o provimento 
dos primei.-os -lu,"lLL:eS.e a .antiguidade .absoluta do·excr
cicio pall!.·· o·acces80 a.todos•.os· outros, nó&teriamos 
mais•garantia.s de:acerto nas IlDmeações; e os emprega
dos da..secreta.ria desta ca:mara mais·segurança:·de fu
turo, mais certeza dos. seus ·dinitos;. mais incentivos n 
perma.necerem:-110 :e;x:ercicio· das· suas •nmcções- e ·abste
rem-se de pedir licenças e aposentadoria'S disfarçadas, 
como hoje:acontece com tanta.fre'l.uencia. 

.o\:J.ém ·disso; a di.fferença das classes, importando dif
ferença.·.de .... mcimento, importuia tambem .uma•dimi
nuiçiio• de defpCU$, cil"cllln$tan<liA•qne não é para:..J.es
prezar,se nas. condições aetuaes: do thesouro publico. 

Outra:. disposição,. cujos fundamentos :r.ão posso pe
netrar,-. é t~.:que·esta.beleoe· difi'e:-cn.va· entre o modo de 
nomear: os ofliciaes, inclusi:o;eo.:mru.oor;· e os·outros•em
pregados;, determinando que.a.~destes; seja .exclusiva da 
commis5iio· de .policia. e. a dal}uelles compita. á eamara, 
sob _Proposta. da mesma·commissio. 

DIZia. um.antigo jurisconsulto·quc-:a.mclhor.lei é a 
que deixa .. menos·a.rbitrio, e'isto, .ao menos.em regra, é 
,·erdade- O:ra,. o estado ac,ual .. .é m:í.o,. porque· niio ha. 
regra el>ta:bcleClda para .essu nomeações, ntm meio de 
verificar-se, a.. capacidade dos· pretendentes·; mas ao 
menos• temos ·-o recurro ·da discllSeiio;· .que é sempre um 
correctivo ao arbitrio; ao pas~o.-que, sdmittida.a pro
posto.::.da commissão, nem· :isso teremos mais; as-cou88s 
ticar:l.õ peiorce do. que estão hoje. Não me refiro á. com
missã.o que temos·; mas· ella. póde ·variar de pesso:a.l, e 
não podemos· contar com a: 'Unanimidade· em tudo .aqui. 
Pa.saarei.a·outm .ponto.,, 

O parecer não é claro, e deixa em du\"ida no:Vllgo 
da redacçãoJ do art;, .2o~ . se-: na. .ncmeac;i.o. dos offieiaes 
deve ter: lug;u-: o mesmo arbitriu, que ê expresso a 
respeito. da: .do director; ou.não 1 e.eonvém que se tire 
a limpo em tempo-·esta .questão. Pela. minha.:pa.rte ape
nas. admittiria que: :fosee pcnnittido. preencher com 
pessoa. estranha .á secretaria. c.; cargo do:<director e os 
primeiros lugares-:· estes por necessidade, e·aquelle por 
motivos de. -confiança, poM;o•,que isto .me~mo cause-me 
alguma· :repngnaooia. 

Quanto· ás. licenças, que: pelo a.rt 4• ficm:á.õ.aendo 
da competencia daccomm2:ssão d.e.policilL!om de nm·dos 
seus membroe; no intervallo. das sessões, ·)lào. posso 
acimitti-Ias-, e prefuo:os-males do estado ad;gaj•aos . 
perigos(desta innovação, a-qual vai dar á. mesma.:com-

millsão umlt arma; que muitas vezes parecerá'exceasi
va.mente pesada ás suas· prtlprias·mãoa; O mesmo regu
lamento de·18~de Abril; de 1866, que este artigo in
voca;_sómente o•permitte ·ao governo dentro do·termo 
de· Bel& mezes; ao pllSSo··que ella. poderá; conceder até 
um anno:· 

A proposito· do· citado regulamento·, devo obsenar 
q~e não acho condrgn~ de um dos ramos do ~oder Ie
gJ.Sla.tJ.vo esss . referenc1a: a um ~cto· do· executl'I"O para 
regular negoc10s exclustvam(!Ilte· seus como· direitos 
dos seus empregados e attribuições d~ sua. mesa em 
relação. a.elle:s. 

So~r': ·a~ =?-PO~nt~d.oria.s disfarçadas em dispensas de 
exer<l!-e1o ':_ mutil dissertar; . porque ns minhas idéas a 
r~spe1to Eao bastante . conheci~; niio as reputo ille
gitunas só~ente, COI!Sldero-as mesmo sem·razão de ser. 

Sr~ pres1dente, eu desejo ser informado se ainda 
po~o ~ou~· vez ·sobre esta mn.teria; ·porque tenho 
~mto ma1s a. duer, e não quero cntrnr pelll.• hora des
tmada. .á segunda parte da ·ordem. do dia.. 

O Sn. PntsmtNTE: - Póde :W.lar segunda \"ez. 
O Sn. CoELHO .Ronn.IGVES·: -Neste caso concluirei 

lembrando á. casa. que, no intuito de concorrer-Jara 
melhorar-6e esse C$tad.o de cousas, offereci sobre~elle 
~.projecto, qu~ tem sido até hoje preterido pelos iu
?-!-vlduaes, porém deve ser discutido bre\"emente, porque 
J:l. t;ve.:. o parecer da mesa, cujas idéns · alli emittidas 
modificao em parte·as deste . .A' Yi~ta. disso entendo que 
s~ melhor adiar esta discussão e· reservd-la. para de
pois da outr-J., afim de nii.o estarmos tomando hoje 
resoluções que teremos de revogar amanhã Tenho con
cluido. 

A discussão· fica. adiada ·pela hora. 

ORÇA!IIE:-ITO DO lllPERIO; 

Contiuúa. a 2• discussiio do art; 2° do orçamento ua 
parte relativa á..despeza. do ministcrio do imperio, coLl 
as emendas apoiadas. 

VAm mais :1 mesa, siio lidas, apoiadas, e entrão con
juntamente ·em discussão as seguintes emendas:. 

" Ao nrt; 2• ~ 22 nccresceute-sc: sendo 12:000$ para 
continuação d:a.s obrns do seminsrio episcopal de :1\la.to
Grosso.-Camil!o Barreto:-Sil~n Paranhos. " 

« Augmente-se a verba. do ~ 39, art. 39, com 8:000$ 
para; a. construcçii.o de um lazarcto na. provincia de 
Mato-Grosso.-.Silva Paral!hos.-Camil/o Barreto." 

« Ao ~ 25 accresccnte-se,:- mai•· 2:4{)0$; ficallào 
igualados os vencimentos de todos oa professore• desde 
já.-.l:orcira da Rocha.- Ferreira drt Veiaa.- Jlene=~·' 
Prado.-Guimariies. • 

O Sr. Andrade Fig:ucir:e (sianaes de at
tcnção):-Sr. preoidente, sorprendido pela. tr,lmpo>iç:i<> 
das ma terias dadas paro. ordem do dia, mal po~so conte,· 
a cmoção·quc sinto e chamar em meu ::mxilio todo o 
sangue-frio de que hei mister no presente deh~te. 

O governo c a maioria, sc;ntindo faltar-lhes o t-er
reno na questão do elemento seiYil (apoiados da, oppo
siçilo), nlí.o se têm dediguado de recorrer a todos o' 
meios regimentaes; a todo o ''buso da força ·aumerica 
par-J. alterar :1. ordem do dia, niio. s6 na. sessão de hoje. 
m:::is s.i:lda em o dia de sa.bbado, em que o regimentÓ 
e os costumes consagrão as opposiçües aqui organisa
dus para. apresentarem requerimentos; interpclla<;õcs e 
reclamações. (Apo:ados da opzlos:~u.o.) 

Se o governo e· os sens·amigos coníião-exclusivame::te 
sobre semelhantes meios pnra conseguirem o d~s:dr·
tum ministerial, :1. rdonna. do elemento scn·ii, cnp;a
não-se, porque os a.bu'\os·<l.n. for~·,\, podendo p>.;judicar 
aquelles que os empregiio, jámaiS' conseguiráõ abafar 
as vozes daquelles que, convencidos; se julgão inter
pretes do bom-senso nacioll:ll e dos grandes mtercsse.• 
publicos. (Apoiados da op)losiçiio.) 

A. camara é. test~muba do interesEe.e empenho co::• 
que este humilde orador (11iio apoiado.•) tem procuradt• 
:~corrpanhar ·a :fu..aç:io da.~ de~pezas e o orçom'-'n:o da 
receita publica.s, desàe que tomou asEento Deete reei::!" 
(apoiados); não e~tra:~har:i, portm:to, que r.Et' d~~:l'~~ 
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encciTAr-se o d'lba.te do orçnmento do Imperio eemu
guer mc.is uma vez .sua. Yo:a. 

Senhores, o exa.me minucioso e detido da receita 
., das despezas publicas torna· se l:toje mais qae nunca 
J:ece~S<lrio, inl.prescindivel. Se em cucumstancias ordi
nari:u! e eete o primeiro dever do~:~ representanr.e. do 
po'"o, zelar o emprego dos dinhtiros puolicoa e decretu 
a percepção dos tmpostos, nas circulllStaneias extraor
uinarias em que nos achamos esse de\·er cresce de 
ponto. r.:poiados der oppo&içüo.) 

Trata-se hoje de atacar as fontes da receita publiea, 
tr:lta-se de le'\-:~.r :í. riquez:~ prh-ada. e publica. Ulll3. per
turbação mais ou menos gr:l.\"e, que lhe deve trnzer uma 
crise mais ou menos duradora e profunda.. 

Cumpre, portanto, que na decretaç.Uo do orçamento 
tenbanios muito em vista os elfeitos que as medidas da 
propost:l. do go,.erno sobre o elemento servil de'>em 
acarretar :is fontes onde o orç:unento gernl do Estado 
Y3.i beber os recursos de que vive. 
~ão e sómcnte por esta. considcroçiío que a discussfio 

do orçamento se toma. imprescindh·el n3. presente con
ju':ltur3.. O paiz duront~ os ultimos nunos de :;uerm 
contra o Paragu:~.y supportotl silencioso, pagou com sa
tisfação os crescentes impostos que as urgencias da.s 
circumst:tncias lhe impuzerão· mr.s records.i-vos de que 
no decretar ditrereutes medià.~s sobre ag!rra,-a<yão de 
impostos já. esta.beleddos e sobre creaçiio de outros, o 
corpo leg,islath·o fez uma promessa. solemne :10 p:üz de 
que esses impostos teriiio limite ou attenua~iio depois 
de finda a guerra, com ns necessidades a que ella nos 
ob1·ig-.wa. 

Ora, tendo-se find:ldo a. guerra, e com ella as des
peuu; ex.traordin3.Tias, t:mto intern:~s como externas, a. 
que o movimento de tropas nos forçavão, é dever ri
goroso do corpo legislativo instituir o mais consciencioso 
txame ~obre o emprego de taes impostos, afim de 
a veri:;uar se com effeito a promessa feita ao paiz de 
diminui-los póde ser cumprida. 

:O.!:J.s, por ms.ior que ~cja o men de!ejo de acompanhar 
a. discu~são do orçamento do minis~Tio do impcrio, 
Yerbs. por ,·erb:t, como tenho constantemente praticado, 
niio posso desobedecer :~.os estylos da casa e 3.0 preceito 
r. o seu Yeg;imento, que no presente debate permittcm 
colloidetai a. marcha política. do gabinete. Pedirei li
een<;1. para entrar ue.sa averiguação, que procurarei 
;;.brcviar, m3.S de que não posso t'rescintiir, visto que 
não ha boas finançllS sem boa pohtica. 

Sr. presidente, esperei sempre que al~as dos cem
bros do gabinete de :!9 de Setembro de 1Si0 e r.omea
damente o honr:~.do ministro do impcrio do actua.l ga
bineté, qn.e o foi t:unbem do primeiro, apro\·eitae;;e o en
~jo da. discussão da. resposta :i falln do tbror.o ou esta 
co orç::mento da. repartição a seu cnrgo pura exhibir 

' ;>cr:tnte esta. augusta crunara. os motivos de dissolução 
da'iuclle gabinete. 

o honrado preEtdeute do conselho do gabi~e~e de 7 
,;e ~Iarço, ao abrir-se a presente sessão, apre~sou-se em 
!!l:tnife~tar a um dos ramos do corpo lep:is1ativo, 3.0 
senado, o progr:;mma do g:J.binete a que preside ; e por 
esaa. occasião o honr!l.do ex-pre&idente do conselho do 
gabinete de 29 de Set~mbro cumprio tamb~:4ll o lleYer 
de exhibir per3.nte a.quella. camara os motivo~ da reti
roda do ministerio .s que pres'd<ra.. 

Igual attenção, porém, não te\"e para com e;:n cn.
m~.ra nem o (:.hefe do •ctual mini5terio, nem o bo:.ra.do 
!!!inistro do imperlo, membro ~obx-evi'\'en:~ do gabi:Jete 
dem\S~~ionn.rio. 

Entretanto, teubores, não i in<liffeJ:~nte a i:we~tiga
ç·à. d3.S ea:us3.S d:L retirs.da do gabinete de ~9 de Se:em
bro, assim como a,crígua.r-se até que ponto o ea binete 
ac:ual é co:1tinu3.dor di politica do se11 anteceswl'. 

_; camara 11e ha. de recordar de q_ue, por o::::;o~i<:o de 
:ti·:resent:u-se o ministcrio de :!9 ce ::>etem!Jro e:d:ibindo 
o :eu pro~ma, ert.th·e a ho::ra de 3.\·e::::ura: !:;<
:ll.ild.es duv1das a respetto do alcance desse pro.;:a:mna., 
:10 qual pa.receu-me enxerg3.r f<>rmulado o pe:-.sa:-:1e::to 
,;e obliterar os principios da situação, de c::jo ~eio o ~:n.
l.>inete Eabia; de cl1a.mar, pela conciliac;i:o, p<:l2. trans· 
;J.c~:1o, por wna. politica. <J.UC nio qualificarei, como não 
v fiz então, porque pmeri deixar a quali5cação aos 
actos do min1sterio, de attr~ cmfun por = te::.-

denc:m mtÚto pr?n_uuci&da a opposiç!io ou alguna dos 
matizes da Qppos1çso. 

O programma do l;r-lbinet.e d<! 29 de Setembro pres
t:n•.a-f.e sem du'rid:l a e.u. inteDigencia, e :não elll ne
eeeaa.ria. muita ugsci(bde para eompreheuder que elle 
deixa\'JI em um \·ago de ineertez:u .campo asuz ~o 
para \odas 1111 evolu\ve. e psrn o desenvolvimento aa 
politiea que bem lhe aprouves~ pt$r por obra, para 
desempenho e exeeuçã.., d.o plano 'upenor dA emanci
pação ~~en-i!, em que cim~·a.-IM! realmente toda. a missão 
do g~t.binete. Este era o fim a. que se propunha; a. po· 
litica. do g>\binete ~ubordin:~.va-se a elle como subor
dina-~e o meio no fim. 

Não ha\·ia duvidar: vago qua.nto á. política que 
atira.Va•se a \'Oracidade das ambições, O progrnmma 
trazia. muito Cllaramente formulado (e isto attrahi11. a. 
a.ttenção) o pensamento de resolver por medidas go
vernamentaes directas a reforma. do elemento een-il.. 

Eu, que haYia. acompanhado o gabinete de 16 de 
Julllo, sobretndo por amor da. questão a. que acabo de 
referir-me, pela. prud.encia. e moderação com que pre
tendia resoh-ê·la., rão podia deixar de receber eom dee
confinnça. e euspeiç-:io o gabinete de 29 d8 Setembro e o 
seu program.m:~. 

Essa desconfiança. eu :1. e:xprimi em termos claros ; e 
infelizmente, longe de ter sido o.pplncada, a~gra.\"ou-se 
com explicnc;-õ<:s que em reEposta me farão aanas pelos 
honrados ex-presidente do conselho e ex-ministro <h1. 
agticulturn e pelo meu nobre amigo, deputado pelo 
C&lrá, que n!ls~a noite ganhou por sua franqueza as es
poras d<' cavnlleiro com que pouco depois subia. ao 
ministerio da gue-'"r:l. 

Senhores, ns minhas apprchen.;Ues a respeito d:1. 
march3. JlOlitic:~ do gabinete renlizirão-se. Encerr.>das 
as camaras, no dia ~;e~nte :iquelle em que aqui se 
apresentou, o mini5terlo começou essa serie de incerte
zas, que .lhe devorir:io a cxistencin., mas que ião bus
car a _ongem em >CU programmn : h\ctenudo nas trc'\·as 
sem ter a coragem de 11poiar·se fortemente no partido 
conservador ou no part1do ::Ldverso, fnllou a tõdas ::~.;; 
anibiçües, pareceu inclin3.dO a rectutar pal·tidQ qne o 
apoiasse, Jançou mão de todos os meios officiaes pa.rJ. 
::Lttl'J.hir se não a opposiçii.o, pelo menos alguns m3.tizes 
da OJ.lPO>içito. 

Fo1 chrun:J.do um illustre militar rio-gr:~ndense 3.q_UI!m 
o pa.iz deve serYÍ<;os relevante$ c chamado Mm ínsta~
cia para occupar a p3.Sta da.guerra, qt\e de proposito 
se con5crvoa vaga.; só depo1s de long-.1. demora., du
rante a qual o illnstre gencr:ú "l"indo a esta cõrte ma
nifestou os s~us sentimentos políticos, foi ella dcfiniti
v:~.mente pree:1chida, sendo chan.ado o illustre depntado 
pelo Ceará, que füm então estrenuo defensor do rro
gr:uruna cm:wcipador do g3.oinctc de 29 de Setembro, 
como o é ::.inda hoje do do miuisterb actual. 

Outro facto: a nome:~ção frn>tr:ida. do illu•tre se::n
dor Zacarilll! para o conselh• de e~tndo. Reconhece:: do 
como fol~o de reconhecer as qualidades superiores do 
illustre cidadão, seja-:rne licito, todavia, duvidar de Ç'le 
:fosse tal escolha determinadn pelo sen merecimento. 
Ú11tros cidadãos illustr.tdos co.~ta n opposiçiio ; :;;;ei!l :.zm 
delles foi lembrado par.\ alguma <las vagas que da-.·iio
se entito e ainda hoje se dão nnquella corporação. 
~o entanto e~sa. nomeaçií.o era por si só um d.eaa.certo 

político, 1üi:o só porque o jornalismo da. opposição j;i 
indicanL por uq\4elle tempo a. linha de ()onducta. que 
ella teria de ~guir com relação ao ga.binete, se n::io 
tambem porque o nomeado a ha.via previamente é!e
clin:l.do. 

Como quer que íos~c, as tentath·aslcitas- pelo gnbi::lCte 
p:I.Ta. crC3.r apoio artiiicial e qual<JUI!r que tcnlia siJo o 
seu r~sult:J.do, Sl4 politica tornou-se mAnifestAmente 
conhecida, clündo do ,-age, em que a principio ;;c cn
ee:rr:im, e1n um3. ce~ebre ci.J:euls.r ex.pedi<UL pelo t•re~i
d~nte do consel!lO ao' dele[ados do governo nas pro
víncias, com data de 10 de uutnbro. 
~ão pretendo an:tly.;;ar a doutrina da clrcuar. Para 

tanto não me sobra. tem~: tom:trei em considera:-ão 
sómenu os trechos qttc m:üs po..•it.íY.a.mente desenbiio a 
physionomia po!it!ca do ga.binete. 

A pe~ official dizi-. que no intuito de ata.1har a 
successão dos !l.busos que 'iciiio nossas instituiçVes e 
tolhem os se:;.e be::l~!ictos pra.ticos, tomou o ga.binete 
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o solellUle emrenho de ~ o parlamento e na. 
modificaç:1o de algumas de noSWileis mais importai) te& ; 
mas qce .~tas reformas, quaesquer que ellas fossem, não 
alcançanao 08 nobres resultados se 08 dele!!adoa do "'o
verno nas proviccüur, compartilhacdo os nfesmoa se~ti
mentos,e tendendo ao mesmo fi.m1o na. -o Bjudati&em por 
uma harmonia. constante de estorros a firmar a con
fiança e a sustentar a verdade e a' eJiicacia da.s pro
messas do regimen e»cstitucioal. 

Senhores, n~~ ~ais .absurdo do <!Ue est& parte do 
programma m111isterial. 

se o governo tomAra o solemne em~nho de auxiliar 
o ~r~ 1~!gislativo na modificaç.'io de algumas de nossas 
leis auus Importante•, estÁ clar<_~ que ~··a um programma 
de fat~, e <!De, quanto á.s le1s ex1stcntes1 nada mais 
cumpna ao governo do que recommcndar-lhes a fiel 
e il}teim exe~u~o a eeus delegados, não só como meio 

. ma1s seguro de conhecer-lhes os defeitos que intentava 
reformar, senão tambem porque era o processo mais leal 
para o cabal desempenho do progra.nuna. ( Apoio.dos.) 
O absuz:do, poré_m, so~e de ponto, attendendo-se.a q t:e a 
prometttda mod1fiCIIÇUO de algumas das novns leis era. 
mteiramente V3o"'8. e incerta, pois a circular aecrescen
tava : Estas reforma a, quaesqu$r qllf •ejão, ele. 
. <h:a• como elcigi.r dos delegados do governo nas pro

VlhCIA$ o seu concurso J!flra. o desconhecido, para re
formas que lhes nl\o.er:1o mdicadas; como firmar a con
fiança c sustentar a verda.de e efficacia do re,.imen 
constitucional solicitando esfo!"Ços a. · bem de rcf~as 
quaesquer 9ue ella.t fos:sem ! Não em dizer cla.ra.men~ 
aosdelcga.dos: ." T~ai a linha de conducta. que vos 
aprouver~ RealiZai o pensamento volitico que vos pa
recer 'l_ » Concebe-se ana.rebia. p<>litica mais desastrada'? 
~ Circular accrescen~,·a.: " O gabinete asJ?ira pri

meiro que tudo a colher os elementos de sua Vlta.lid.:lde 
e força no _apoio moral do pai.z.. .• " 

Sr. pres1dente, se temos ao menos a apparencia de 
;;?;:er:to parlament:lr reprC!s~nt:l.tivo, parece que o mi
m;;oo:no. 'lue sobe n.o pooer c el~\-ado pelos elementos 
de '\"lta_hda.de e de for~ do part1do <J,UC! o apoia; mas 
o g~bmetc de 29 de Setembro, aspu-:tndo a. colhê-los 
<lep~1s dc.ele,·ado a.o poder, reconliccia a. su:~. organi
saçao :mt1·pnrlamcnt:tr. 

« O apoio moral só se obtem pela realização dos 
progressos reflectidos, e por uma administração que 
níio se confunda com a politiea, gyrando separada 
na esphera. seren& e io.acc~~si,·el :i. intlueucia dos sue
cessas que produzC!m a continua mobilidade e acitaç-.ão 
da es~hera polities.. " 

0 

Ass1m se defi:lia com :mais clareza o pensamento ca
pital do yrogramma. 

O gabmete procurava desembaraçar-se dos compro
missos politicos do partido da. situação, vh-endo "ida. 
:1_ parte, arvora.va uma. nova politica1 a politiea admi~ 
mstrath·a, que não precisa de 3.J?(Iio de partido politico 
que vive com os recursos officmes da administração: 
. Ne~ por .oatr& maneira se,:ia comprchensivel a dis

tlncçao ca'P1tal que se apregoa com ares de novidade 
entre a administração e a politica. 

Na nossa. fó:rm:~o de governo, connmdidos como estão 
n03 m~9'?os agentes o poder govelõlam:utal ou pol\tico 
e adminJ.Str.l.th·o, presupposta :l. dontrma que ensmão 
:od08 os Jlnbliciatas de que a admini~traçiio é o ins
:rumento. do pen5;1m~nt_o p~litico que predomina.~ go
•:ern;r.,_ a 1n~ulcada. d1~tmec;ao entre esphera pohtica e 
admm1strat1va1 como progra.mma. polit1co do "'overno 
::i!: o póde si~ficar senão a oblltera,;iio de todo~ pensa.: 
mento '{'Ohtico. 

Tendi:~: .evidentemex:te ? r;rogramma. a estabelecer 
-::o·:a pohttc_a, que de!l•)l:mJl.'l.rei -politica. administra
';I.V::1. on offici.a.l; e para que não rest:lsse du'\·ida a respeito 
o n.o~re presidente d" conselho accresceatava que esb 
pohtlca em a do_ prol!oresso re~ec~ido, isto é, ediç;"i'l 
conecta e aperf~1çoada do pmneuo partido do pro
gresso, que o palz coodem:cou. 

~· por isso, accrescenta a circular, . que o minísterio 
eJO.~ 9-ue V. _E.;:. t?me por princip4l missão ser o 
:a.dmm1stra.d?r 1mparc1a.l da provmcia, antepondo o des
..-elo ~lo adiant:l~ento moral da população e pelos seus 
p:ogreseos ma.teriaes a quaesquer outras prcoccupa
çues. 
_ ~hores, qua.es podião ser as preoecups.ç<ies a que 

To:~~o nt 

se m:l!ldarlo e.ntepôr os melhoramentos ma.teriaes senão 
as preoceupns:ões politicaaY O pensamento é a.saaz 
claro ; disp~nsa commentarios. 

Tenni= a cirellla.r: 
cr Como guarda da lei cumj)re-lhe empre'!':lr es

forços parto. que não sejão acoroçoados pela i~puni
dade os abusos e violeucias que os agente& sub,J
ternos da. a~ridade possào perpetrar a pretexto de 
~~:~;. ~1"\"IÇO• que. o governo imperial rejeita. e con-

Eis-ahi clnramente definido o pcnsa~ento que tenho 
a~usado: npresenta.-~e sem rebuço. O govetno imperial 
DliO co!ldcmnava IW.lc.amente os abusos que os a<rentes 
subalte~os pro~cassem, não i condenma~-a e rej'~ita.va 
os proprws se:Vl.ços <lU~ os amigos ~ sitnação pudessem 
p_resta.r. (Apot~dos.) D~pensad.t a. 111tervenção do par
tido d_a. s1tnaçao .I? gabmete propunha-se a inaugurar 
DO pa!Z nova poittieu, sue U:\0 podia ser senão Official. 
. Se C!m pr~sen~ de tao explicito progrn.mma pudesse 
a1n~restar d!'v1d.a, o. nobre ex-presidente do conselho 
a ter•a rewov1do mte1ramente nas expU~ que deu 
no s_e.oado ~a retirada do gabinete. 

DJSSe a~ S. Ex. : « pel!de o principio (isto é de~de 
que or~nzsou-se ~ gabtnete) comprehende~ que hniio 
dol!s mei~s de reali.z&r :u reíormas <1ue ~gttava, o pri
metto sena o concurso de todos os parttlos, o se!!UD.do 
a eoadjuv:~.~o forte e effica.z do partido conse~ador, 
que ern o partido da situação. a 

Do primeiro meio estava disposto a usar, porque se 
as reformaa erii.o uteis, se niio erão crenças exclush·aa 
de um pattido. mas antes conformes ás de todos elles, 
não devia julgar impossível um accordo. Or~ o con
c~so d11 opposiçi!o em favor das idéas do governo im
plica,-a compromissos deste para com ella, e d.:lhi senão 
a obliteração & attenuação pelo menos aos principios, 
das tendencias e desinteresses legitimos do partido da 
situação. A~sim o ministerio de S. Ex., como que re
pudi,wa o <tpoio que o partido conservador podia pres
~r-lhe. Felizmente por honra doa partidos não era. 
a1nda tempo de colhera. fruta sazonada, e o procedi
mento da opposição foi t.a.l, qne « do seu concurso, a.e
crescentou S. E."l:.1 o ~binete j:l. nada espera'l"a. u 

Com effeito, poucos dias depois da formação do 
mesmo a illt~stre opposição eomprehendeu que não lhe 
era. possi,·el sem. d~sar sustentar semelhante gabinete; 
teYe S. Coragem ClVIC3. de romeer1 se bem que U!D pOU~O 
.tarde, e por f6rmr. que jám1.1s approYarei. 

. ~adal porém, esperando mais do conc~rso da oppo
slçao, ::;. Ex. pretendeu recorrer ao me1o que con!i
dcrou em segunda plana, 5. coa.djuvacão fmnca e ef.i.caz 
do partido conservador. · 

Ouçamos a S. Ex. em suas e"plicaç\íes: 
« Para obter uma grande maioria do partido con

servador cumpria que .o ministerio não. &C! enfra;uc
eesse .•• Serei franco : o partido conservador não te:n 
toda. aquella unidade que íõrn para dllsejar e que o paiz 
reclama delle... . 

q lli no pnrtido conservador ilguma.dh·hiío, 01: pr.:>
venba de dissensões provinciaes, ou de re5entimen~os 
~soaes ou meswo de algumas divergenciàs de opi
ruões... Eu não pretendia de certo a. unida.de inteira C. o 
partido, mas precisa1.·a da maioria forte, numerosa. e 
at~ certo ponto enthusiastica por certas idéas. ~:o 
se impoem medidas, embora. DC!cessarias, que impor.:.o 
em certo ~;acrificio, sem que a aeção moral do parh.
ment<;~ :~.ctuc. com vigor sobre a i;nnginaçii.o nacion:;~ . " 
_ A 1ngenu1dade de S. Ex., digna destes tempo> ,:e 

, m;;cnuos (apo iados), suscita '\"!!rias reflexões. A pn mei.ra. 
é que S. Ex. ,6 :>ppclhn-a p11ra o apoio forte do P"r:Icu 
conserrador em fa1ta e depois de irustado o plano de 
apoio d.t opposição. A sc~nda. c que em taes cireum~tan
ct:u n:~.d:~.muis natural do que achar o p:~.rtido eonsç: r

. vador ~ntibiado e dhidido pela de~confia.nça. pn:l com 
o ;;?-binete, o que autorirou ao nobre sen:~.dor pela 
Balli.a (o Sr. Sarah·:~.) a dizer-lhe q_ue a unidade d<:~ 
partido esta'l"a fõra de S. Ex. A t.eree1ra é que a poli
tiCJ. do gabinete concorreu poderosamente paraas t!i·:i
~ões Pn;>rinci:tes, entregando as pronncins, niio a pesso:l! 
1mparc1aes, mas aos chefes ou representantes de grupos 
em que ::tcllas se ia o partido di-vidindo. 

Como quer <lue seja, faltando-lhe o segundo recuno 

27 
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.do guv:emo,-.. poia:qu~ -eneontnva :>O. pe.ttidoo>eon~dor 
. dividido, · pareee que ·: estavii.o . esgoOld.os . todos os re

cursos, e nenhum out.ro·.'re~~tnva; EIJtre.tal:lto ·S- Ex. o 
lobriga~-a, e sem levar a ingeullidu.de. até •o pC:.nto de 

. no-lo denunciar, a&EIU · clnrau1ente deix.ou -.entreYer e 
-=pei:t&r sua . existe!lCia no· ~guillte .. treoho: 

« N'"ao podoodo; ;pois, :eoDtar> com·; os ' diversos· .. par
tidos, . ret-tnwa. .. me · fol'bleeer o m\nisterio · ~o ·modo 
que· julgava indis)lenm'<'el· ou -~tir~me. " Por <>.n tros 
termos, fórada influencia dos partidos e do o.poio que 
lhe pudessem pre!'tnr1: ::;, :Ex.· ninda. : cnxerga:..·a. meio 
de fort:ll>eeer : o .seu-=ministerio e · eontinuar. E' uma. 
con&eão ;por dem:úa- explicita. • • 

:.Ma.s1 l!enhot~es1 q_ualqner,<que, ~;I!Ja a,proceden1na das 
explicU:c;ões prestad,as1no· eena,do,. o ·que é ''1óra de du
,·ida é>que o· ·nobre·-:ex-préeidente ·-do conselho não 
esta'\'& habilitado :pa.r:~. li:llirtiulr, :na; S()i&ÍIO de 8 de·'Mnio 
de 1871, que o partido conservodpr está. -®sunído 
como .não ·esta.n ·habilitado a ~9 Q.e'!Setembro de 18i0 
para ·organisar um ·. ministerio . con~rvador. A razão 
é simp~es : !S. Ex. nilo conhecia, e · não conhece o 
partido. Elle proprio~ndou o titulo da · Sll&· ascensão 
na. índicaçiio que de seu · nome :fez & opposição do 
seua<lo.•em odioao ·gabim.te de 16 ·de.Julbo. 
.Senho~, :~ndo hom<!nagem: e • resp~to 3.08 talentos 

· elevados· e· á illw!tra;ção ·do hc.nrad.O"·ex·presídente do 
. conselho;· mas, membro :do .. partido •to~erva.dor, ·tendo 

toma.do parte nas llllllS nobrts lntas•.durante· a prcs
<;ripçã.o, -posso attestar· que- elle. foi alheio a. essas lutas 
ptn:- Í>ÓI:Ill$1 a .não poder conlleeer 011 rec111'80s. e o pessoal 
·do :panido co-~'llllor. (Apoiado.r.) 

A·:at.m&ra•Ee ha. -de reeord,u de <1Ue~ ponco 11.11tes da 
ú'eensão-;:do . t6 de. JuHlo,. o nobre ex-presi~tc do 

· comialho·.dizia uo .~en_a.do que a situação era. impossivel 
p:ua. <> . .partidcr1porque Z)Õs .os conservadores niio •esta
vamos prepa.rodos. ·S.· Ex. conhecia. t.~o pouco as forças 
do .seu··.partico, que: o julgava. ·io.ea.paz de governar ; 
:miiS ·' ;i-o .poucos >dias ·depois ~guet-se com e:x.trnor
. dinaria •pnjan~ .por .todo o.J~perio . :(Apoiculoa.) 

. O Sa; E.'EaJUGlo .M.uuElno •-S. Ex. -estava. retirado 
· .d:l. acti. vidade J>.Uhlica, -niio .conheoia o paiz. como tan-

tos 'Outros o !180 c.onheeem. . 

O Sa. A-sPIUDE FIGtlEIIlA. ;-;Depóis da use!Cns!i.o do 
primei:ro .. gabinete ·· Conservador adquino o nobre ex
presideute do oonselho.·o necessario conhecimento dM 
forças do· •partido para: que pudesse organis:.r· um mi
r.isterio regula-r Y 

Senbor.::s, •appello p!lra. cada nm de vós. · Quantn.s 
e:ltrevistas th·estes com S. · Ex.? Quantos de VÓ3 o 
conhecíeis? Quantos lhe fld~tes '? 

O nobre presidente '.do conselbo não era, portanto, o 
. maia habilitado para. .dizer JJQ senado, ·em presença de 
.. uma opposi.ção que teYe. o Jlli!rito de. o repellir, que o 

partido collsen·ador -..este.Ya :<iividido, desunido por 
quacsque-r rooti-o:os. 

Agora que tenho procurado definil.-:•.qnal foi a .noli
t:ca, do gabinete de 29 de Setembro, .seja-me licito 
perguu.ta.r 'UO J.lobre ministro do imperio, que foi soli
darío desb. politica . e 3. acompe.nbou .em todo o seu 
desenvol;imento, se elle traz o .meeJOQo progrnmma. para 
o actu.al gabinele. (Apo:Hrio>.) A con•id~ção -que me
reCi! o . nobre miuistl'o' não me per.mitte seniio re~posta 
af.irmati va a. Ci'ta pergunta. 
· O müús~rio.de 7 de ::\I:tr<;o .prof<->o>a a. me~m:t}>ohtíca 

que o : g:tb.i::~e~ de 29 de .Setembro, a ·S:lber :. a poli
t:c;J. administrati>a, a politicJ. dos progl'eosos 'l'efiecti
dos, a pol.ilica das :duas · e~pberas, a nolitica que re
puQ..i:!. o concur;o, os princípios, as· tendc::.cias e os 
sen-iços do partido consen-ador, ,-a política <h c<mde:n
r.,;ção ·de todo o principio purit.:mo do p:rrtido, e do 
e:l""Od~ a to.das as a.mhl~·ões. Se o nobre ministJro do imperil> . .não :.dopta o me~ mo 
pri:ucípio, como parocea-rue ouvir em um aparte com 
q~e honrou-me, direi <p1e' nã.o . }iúde . conserv:< r o ~eu 
!:<;ar. 

0 ·Sa. !I!DIIS'PRO J>O,lMPEBI~-dá. um ~parte. 

O .Sa. á."WR.\JIE ~ FJ.Gt:EJu .,-TuJo qu:mtodisse est:í. 
escripto, e e~cnpto por pessoa mais ll.lltori;;a.da. do que 
Y • .Ex., pelo nopreex-p~si<le=~te do conselho 'que pos-

1luia o ~en~ politico dosabinete, c de·quem V~ E~ 
. ~ reoebia.. 

O . Sa • ..}b~.-JSTI\0 no ~o:-.- J.:í. .. ti-çe o~:eli.!Í.:ÍO J.e 
explicn:r ••• 

O Sa. A~ :F'I.GVEJJU ,, -'Não 'Ouvi -explica~~ 
·;alguma, : OU!lÀO 111.& làtisfez:,.e: 8. deu. 

0 Sa~ 'Mti\.'TBO .oo l"'IPEIUO: - 'Sinto não -ter con
vencido V. Ex. 

O Sil.. ANDuDE ' FIGUEIRA : - .A camara ouvio 3. lei
tura.da circular, e decidirá. . se .lhe dou -outra. · inter
p~ta.çiio que lliio 6ejo. ,a ,littetal. 

Mas, Sr . .presidente •. se esta. .não .é a. politica. do mi
n.isterio de 7 de !t!arc;o ... 

O Sa~ .. 1\Imts:rao.,no ·lm>EJUO .dá wn:aparte. 
O Sa • .ANnnAM 'FJGUZJilA :-... o nobre ministro do 

imperio no& dirá. qual ella'1;eja; Ancioso aguardo :l.Sua 
resposta e explicação. · 

Sen~or-es, é este um debate import:mte (apoiados}. p<>r
que1 m1.o·havendo •orçamentos regulares nem boas 'fin:~.n
ças sem a. boa p<ilitica. a.ntes ·de nos emma.rauharmos 
na discusaio ·longa. e minuciosa, como esti pedindo o 
estado do paiz, ·dos diirerentes orçamentos, cumpre que 

· rei!Olvamos e apuremos a que~tão política. Desta depen
dender:í. o ·nosso voto, o ·woto de confiança. da. ca.lll3.r& 

·para as cone!esSÕC!> qu~ · poss11. fazer ao governo. · 
Em meu ccnceito,- ·a J?Olitica do gabinete de · 7 de 

Março, é e .. nào ·-p4:ie deL-..::ar .de ser n mesma do·g:tbi
nete· de ~9 · de; Setembro, com a dtfferenço. apenas de 
contar ·um'-' com o apeio de pesso31! que mal compre
h1!ndêéío o · ·pr~gmmma do énrtro. Mas, uxna "VU que 
nií.o '<liscuto. pesso:~.S nem o apoio aue·.c;nas· prestão, e 

. si= as idéas7 a& tendencia.s da -política, seja.-me licito 
ir·buscar o ·pro~mmn. do ·.gabinete de'7 de Março, en: 
um documento U'reensavel, ·no discurso . da corôa..' Este 
é evidentemente . o mesmo do gabinete de 29 de Se
tembro. 

0 .Sn •. 'PERDIGÃ.C }ULJtEUlO :-A.per~içoa.do • 
.o·sa.·ÂNDJL.L'OE FJGVEJaA :--Isto-é, ~forma.. sobre. 

todos-os asswnptos d& legislnção, .wbre a guarda na
cional, sobre recrutamento, sobre eleições, sobre or
ganisa.çio judiciaria., 110bre .o elemento,servil; · emfim, 
sobre , tod.os .os .pontos· que .a. opposiç.ão liber..U tcc:. 
a.pontado.-pan crear em.b .lr~: a.o . pa-rtido coooel""ador 
desde que subio !lO poder. l:'ois bem: · é o mesmo pro
. gramma do: gab1aete de .29 de Setembro • . A differen<":t 
uniet1 é que um nãt' teve tanto tempo como :u,·e ·o 
outro para formular . todos os pontos do seu progrru:n
ma.; limitou-se ao vago, mais modesto ·em apparencia, 
i~almcnte ambicioso na realidale. 

Vou comprehendendo, Sr. ·presidente, q,ue.:apregoill'
se a. um ,tempo todas e.s reformas possivelS e imagina

. veis é o pl'()C(!!;~C! mais seguro. plLI'- nã.o re:ilizu-se :J.e
. :nhuxna: os espll'ltos preoccnpão-secom todos: os a.ssum?

tos e facilmente, esquecem a reforma ·mais neces>an'l. 
qual é a dos :~.busos de nossa administração. 

O pnrtido conse~·ador, no conceito do actual gabi
nete e d.o · ~eu: prcdece>I!Or1 perdeu o antigo ,·ezo d~ rc:l
l.izar lenta.me11te :~.&· ref01'lll:lS á. propor•;iio qtte Yiio sa
zonando ·na opini:io publica. 

A opposi<;:ao liber.ll, obedecendo i propria natur;;za, e 
conhee!endo a tendencia inspirada pela: fraqueza. do par
tido conservador, tem procurr.do ·p roclamar reforma~ 
sobre rc1ormas a respeito de todos os assumpto~ 
d•t nossa leglsbção c ad.miuistra<;-üo; nenhum ram<l 
escapa i propaganda reformista. 5e o partido conser
V;l.dor a fôr nceitando, l'eceio que se assemelhe d~ntrG 
em pouco· -a es~ estJ.tua da ·fa.bula que. · por tão desfi
gw-ada :não mais e:ca.pos~i.vel reconhecer. 

T~l .!: :.ambem.. :~. · parte applU':l.tosa do progrn:nmo1 da 
ga..b1aete de7 de 'M:~.rço. Reforma~ sobre reforma.s. )las 
os nobres ministro\\ \dll deixado correr n sessão até: 
:hoje sem apresentarem um só de talttas :projectos de 
reforma. que .anno:neia. a ·falia do 'tllreno. ·E ' que o mi
:nisterio llem vi•·ido -occupaJ.o. exclusi'\'3mente co:u o 
ponto c;apital , ·cam a pane real .co seu progts!:1:!U1 :i. 
r~fo)!'llla Eervil . 

. On, Sr. Pf~sidente, se e~ta era a · f~ição característica. 
do gã.binete, como podia elle im·ocar o apoio <io ;nrtid(} 
CODisen::1dor ~ Ccmo .. ,podia e.."igir o eo:J.Cur&) õ.e = 
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Jo311ido,~ cujo· :set:Viço' rejeita,. em •. cujo. ·apoio se~· 
:mer.te. ee: ';lâa sustenta.'? 

O partiÇ.o conservador .tínba,.sobre. a. questão · se"il 
=a opinião conhecilla' ..• 

O Sn.. AIWJJo LllJ<~. :-Não apoiado •.. 
O ~:a: .-\NDllAbE·:FtcuiHR.\-.. •• pautada pela indole de 

:m3S 1deas •.• 

O 811. • .AlU.t:Jo .Lt>r>\. :-~a sua opinião, 
O Sa. ANDIU..DE F~1161ll.<\-•••. oomo se>bre. todos os 

outros assumptos. da : p:ublics a..!ministra.çãt.! .. 
Não é come> &nppüe o n~bre depnllarl.o; ·minha opmiio 

<iUe é singuhr, m~11- <>piniíi.o colleetiva. do partido, ex
Ultna.da:.em ·documentos. officiaes. inequivocos. pelo • Sr. 
:presi~nte do. conselllo;:pelos chefes-do parlido con
:serva.J.vr. na ~e nado, pelos .ci.U.dii.os: • m:W considerados, 
em vot;~ções de~ta. c:u:nar:~-, em a resisten.cia. que o.ga.-.. 
lJinete de .16 de Julho oppõz a. ;que·,se consin:!U1$Se em· 
duaR faJltts do t'-rono o periodo; relati:>'o P o": elemento 
aervil, em .documentos., que : a . historia-•lla ·.e npreciar 
~c.mo ma.nifem1ções de. re•istencia -q\1-e.·o . p rtido oon
:scrvador oppunha i propaganda. a.bolicion" t:t. 

O S11·• .AB.WJO· Lnt11.-:- 0;; homens do partido, o par
lido não. 

O Sn. A:-;nn,~nE FíGtrEIM: -0. gabinete. que V. Ex. 
:apoiou nesta c:unara em.lSG'J .••. 

O Sn . ..A.ru.vJo, LJHA. ·:-Não ha. na· minha vidai uma. . 
palavra ácerca. desta. questii:o. 

O Sn. AxniUDB FJGllEliU.:-Se n:io ha uma palavra., 
:ha cansa qnc equivale, o süencio; por occasião de dis
cutir~sea re!Spo~tl :i. .fa.lla do. tllrono, em 1.8G9 c . 1870 .. 

O Sn . .Ar.At:.w Ll:~U. :-0 Sr. Alv.es Bra.~co diz.ia. que , 
quem se, cam não. appro~a ... 

O Sll' . .A:.~nnADr; .FJGu.emA :-;\Ias Y. Ex. "\"oton em . 
silencio a: c..xcllliSii.o do topiC» sobre o elemento servil. 

O ~n. :\IUUJO :_Lt:ttA: - Não votei. A respe1to.desta 
<J_uestao '\. Ex. nao me m~stra uma só pahvra -minha. 

O .~n •. ANDRADE FIGCEIRA::-En desejari:t que V. Ex. 
:~pph<_:asse . o mesmo preceito·,do silencio reprovador ·cm 
;·clay:LO aos nossos lnvr;1.dorcs que a.té aqui não se tinhão 
pronunciado a respeito do elemento servil. (.Apoiados.) 
. O SR. Au.uJo LrnA : - Esta proposição applica-sc 
aqucllcs que est!ío aqui na camara, que. não podem 
:!':illar ... 

O SR • .ANDRADE: FJcu~>znA :-Tal,·cz exist:io dons pre ... . 
ceitos diffcrentcs, u.m paro. esta camara. e outro pa.ro. 
:!úra dcll.-t. 
. )b:; o purtiuo com~n·ador teve sem;;rc nm principio 
~ili~~-t:we para a.prcctar as questões de interesse pa-

0 ~n . .AaAu~o LniA :-O que cu approvo aqui na 
ram:l' ": appro,·o o :fúm daqni. Cumpro <:>,; :ueus deve
res como eu tendo .. . 

O Sn. A~ !.lltADJ:: FJGl\E~RA :- Pvr n1uito re.sp~!ita.vcl. 
'luc feja e rcconhc~o que é a autoridade do nobre de
putado q!lc me interr~:n pc com s_eus &('artes, não ter:i 
sem u;tnh a preteoç-.ao de rc;;un11r em su...'l. pessoa todo 
"' pa:·ndo cooscrvadJr. A's objecções do n?brcdeputado 
oppo::ho docum:ntos officiues d:l. maior importao.cia e 
>-OII!runid:J.de, (: dos mais insuspeitos, s~ndo um J.elles 
d-~ 11obre _ministro da justiça, que é 'sem duvida. o ca
:rar!t;r m:• ts ~ocen~uado e de mais pr::stigio do uctual 
g .J .nroete. 
. "'hts, ~r. presi .ente,_ não é 9ue . o p:trtído conservador 

!t_;·eo:'~ fob:-e a ques:uo. · servil um modo de aprecia.
'.'"0 d:,·erso daquelle que. tem . a .respeito de todas as 
<h·ma:~ qucs :ü,~s que interessào ao ~tado ; não. O pr•1· 
':e" o 110 padi.o -conservador, :tpphcado a esta.. que~tão 
~ o meslll.D empreg&do cGm rehição a outras -reformas. 

O ::in. Aluu~o LlllA·:-Nãoapoiado.· 

O Sn. ANDRADE Fu;tJEtnA :-Nem hnvia nec.::ssid.ade 
de certo <J_Ue ell.e. se pronunciasse como o fe:z; tão clan.
:cneate· - ~:,:·e ·a. que~tiio em espede·; bast:l.vã.o as suas 
~endenc~s, ~na.s u:adiçües e a 1ndole. das idéa.s, .o pro
.::esso connec.tdo de r83.liz<U" reformas julgadas. illdispen- . 

savei&o.b~va. a. Sll3; .COilaiUlllmada. prud.en.cia.. em a.~
panhar:·a opinião e. .deixa·Ja. primeiro, prannn<:ia.r-se., . 
Pa:&._que as_ reformas .. sejiio .antes ~- eonqnist:A rl.1. 
opUU<lQ. J!ublica. de q11.e wna.c,onquist& .dó. !JOdar. ~Apoia-
dos ; mua.o-bem:) · 

Apelilca~ .o . mes,tno .processo :- :!. questiio,do elemeo.to 
servll~ .c di.Usl-me qu:ll..era . .a politlca. Datur,J,mente .in· 
dic:tda 'l Sem dU\·ida. -S.!plell:l. que nós.. legitilnoa con
sena:iorcs, sustentá.mos, e não aq_uella que '·ós com. o 
vosso progre!;S() reflectido introd~1stes no pai:z: .. 

0 SII.'ol .Á.IU.'(]JQ !..mA. :-Quem nãO ·eedec.B.O prO!lTCSSO 
reflP.ctido é doudo• " 
~ Sn.. A:-.nttA»F. FrGt:Eltu. : - Não é para·admirar.a 

d~hc~<iez.-a. ·que V: E.-..: . nos ~irige, qllll.ndo jã. aqui. se 
dis~e que n6<> nos tet»os w:tdldo :i. lavoura.. 

(Fl•t .apartes;) 
O S~~: . .-\RAWO•·LI:.u. :-0 que .. di-'o é que V. Ex.· não · 

ha de-seguir sen.'io -um progresso r%ftecti11o. 

O Sn. AxntuoE Ftcur.m<~.: ..:..... v: Ex. comprehende 
bem o sentido de. ta.<!S p:U.a.vns, :pois foi. melllbro .do 
gabinete que as empregou; é o m:us competente para 
assiguaJnr-lh'e o alcance. 

O Sn. •. All<~.U~o Lrn.L :-E' .uma palavra..conunum,~ue 
~ada . ~=--~ime; n;io, ha pa.rtiW!.nenhum qu~,,não. dig;~. 
1sto. 

O Sn. Cnuz !lfACH'AJ)o.,-Fiquc a.ssent&do que as pa
la.Yras do ·ga-binete -de29de Setembro· silo cousa-vagn e 
commum. 

O Sn. A:-.DIUDE· FICllEIRA: -0 tempo· foi;e, e por 
muita...considel:&Çáo que . me ·mereça. o. nobre d~putado. 
que me .. tem .interrompido, .não poderei responder aos· 
!leus apartes,, porque é .precise> <li.scutir o · orç~mento do . 
ImperJo..; 

D~mollStrava eu1. Sr. presideo.t.e, qu!!, ,q!Ulndo; mesmo · 
o partido. conserv!ld.or niie>-tivesse =i.íestaliq sua .opi
niiio, b3Stavão as suas tendallcia.s ... e . tradiçi;,es .. para. que 
fica.sse ·con.heci.da. a aoluçã'l que dAri.u :í. qu.~. SCJ:Yil. 

O Sa. MI:>~fsmo DO· IMPzJuo :-Os· f:lotos-'1 
O SR • .A.:-.DnA»E FtGUEliU.. : - Tenha :paciencia. Se 

'V. Ex. pretende. que. evoq ne. a histori& do ~attid.a para 
mostrar· como. tem procedido, seria exigir que entrasse 
aqui em uma expos1çilo retrospectiva por. demais longa 
e enfa.donha p:tra a camara e por demais de~necessaria., 
porque uma camara. conservadora como esta está com
penetrada dos verdadeiros princípios do seu partido. 
{Apoiados.) 

!lias se o processo do partido estava previamente i:J. 
dicado, vej::.mos se as circumstancias do p:tiz exigiiíJ 
um pronunciamento diverso, a saber, q'le o partido ~c 
divorciasse da opiniüo publica, á viva força, c co::1 
violcacia, impõr mn •y;<tclll:'l. de emancipaçüo. 

Senhores, a pol 'rica conscr.-:tdora JJC>te como c::l 
to -i os os outros .n:;~ '-.Hllptos, (:ra. de u2na :u.Imir~ ;·cl !_.;!:..• 

bedori:t e pre;·ide:Ici::. A conqu~:; t« opcr:ti·a-sc na Oi>i
niiío ; a. ema.ncipnçüo era pl"<lt iccl<la. em todo o Im pe:io 
desde o seu extremo nor~e até o s·~U cxtren1o sul; por 
tvdos as clas>es o movimento cl1lanc<p:vlor tinhn p~
netra.do, as m:::.:mmi;sücs volu:lta,ias :wultav:i.o feita,; i 
custa de cad:1. nm., por co:Lta J.c: todos, sc:n ss.criii~io, 
sem abalo, te.~J pc: turbação na ordc:n publicn e n:J. 
produ~çZi·>. 

E c· a u inici::::iv:t m,.i;; eóplen <l iJ.;l que est~ p.:Ü:z; te:.1 
mauifcst~do na. Stl't \'ÍU:l. p ul,J.ica! ( .riu.' tos apoiados.) 
E' qna.uclo r>coah~cem to:lo.-; os c;t::t<liH:.ts, é q :umclo de
n b ru.mos to<.l:.>s os <lia<;. '' faltu <la iniciath·a. ind.i,·idual 
d:-t. no~s:L po pubç::io, ê UI!:: tas circum:;tanci!l.s que o g:l
biuctc ;>:·ocura atrophiar.o genuen e priacipios fecundos 
para. ' uh;tituir-lbes meios artificiaes de r e;,ulUdos 
duvidosos 'I ! 

~i,gular cont:adicção da nossa idade! Qutix:.i-,•os 
da f:ilt.'l. de iníciati ,·a rio pov", e i:ics 1n.atar o movimento 
ge:Jeroso e e..pont>neo que eilc. ia rc.ali=do! Não 6Ó 
prej udica.is , em seu mag.ni.lico desen . .-ol \"imento o movi
n::cnto popular, Ill3S ain<Ll. ousais prejudicar o principio 
de iniciativa. parl:;mcnt:tr, que suft'ocastes na.votaçã.> 
de um encerramento extemporaneo.! 

Disse-se, porém, Sr. pre&ldente, .. e é este u.m ponto, 
que desejo pôr a limpo, porque n.ós temos. a. prete:Jção 
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legitima de representar os verdadeiros principio& do par
tido conse:vador, que baviamos abjurado daquellea 
principies para abraçarmos outros oppostos. 

Sr. presidente, quando A revolução de 7 de Abril de 
1831 desenvolveu-se praticamente nas imtituições do 
pa.iz, a camara. sabe a que ficou reduzida a iniciati.a. 
que a constituiçio do lmperio conferio ao poder exe
cutivo para propôr projectos de lei: annullou-se com-
pletamente. . 

Foi sem duTida uma conquista preciosa do partido 
conservador, nos seus aureos dias, ei!S& que teve lugar 
nesta ca.mnra, por occ.:ISiiio da. discussão do voto de 
graças em 1837. Depois de debates; memoraveis, tal v e~ 
os mais notaveis da nossa vidll politica, vingou o 
priuciJ:>iO da iniciativa governamental; mas notai 
que elle \"ingou quando conculcado, desprezado, des
conhecido pelas tendencias revolucionario.s da época. 

O poder ~overnamental, porém, marchando aos pou
cos comegu1o para si o mesmo resultado que a revolu
ção tinha produzido e:n beneficio do ramo popular da. 
legielatura., isto é, monopolisou a iniciativa. parlnmen
tar, assim como, segundo proclamou a falla do thro
no, exagerou a sua acçiio em prejuizo dns garantias 
dos cidadãos e a. outros assumptos. 

Ora. se o partido conservador reconhece hoje o ex
cesso do principio autoritario, que quereis reformar no 
que respeita á legislação sobre a. policia e admioistra
çào da j11stiça, a. primeira e a mais ind.ispemavel re
forma a iniciar é ag,uella que tenda a restituir ao 
corpo legislativo a. Í01ciativa. que lhe compete. 

O Sn. ""-1\All"JO LDIA :-Que gmnde reform:1 ! 
O Sa. Al\"Dn~DE FIGOEinA :-Que grande reforma! diz 

o nobre deputado. Eis-.àh.i o programma do governo, 
expressado com toda a. franqueza! O governo julga-se 
assaz sabio e omnipotente para dispensar a iniciativa 
parlamentar, e.portanto não é p:u-:1. eatranhar que se 
oppnzeese á._ rei vindicação: que nós procur:ímos promo"('er 
de tiio prectosa prerog .. uva. (Apo1ado•.) 

Esta reforma seria immen@a, sobretudo na questão 
servil, porque, social por natureza, a sua solução devia 
partir das camadas da: sociedade até nós que a.s repre
sentamos e o ultimo poder a 9-uem devia interessar 
era exa.ctamente o poder executwo. (Apoiado•.) 

Invertendo as posições e assumindo o papel que lhe 
::::"o cabia. o governo com a sua proposta contrariou 
as tend.enéias da opinili.o no sentido da. emancipação. 
A prO\":l é facil. 

0 governo procura deduzir o fundamento da sua 
prcpc•ta desse movimento espontaueo e generoso que 
tem le.,.ado todns ns c:1madlls da sociedarle a concor
re:n por sua cont:J. e á. sua. custa para a solução da 
,.:!lnde que:;tiio. 
"' Ora, ee assim é, quo.! ser:í. o effeito dainiciath·a que 
0 rroverno tomou nesta questão ~ o effeito immedinto será que aquelles que lhes são 
centrarias, e não podeis desconhecer que poucos não siio 
e!les, aquelles que não aceitão a proposta, deixaráü de 
pr:tt1car as manumis:úes para nüo foroecerem ao go
,·ernc :lTgumentos e:n fa.,·or da proposta que con1batem. 

Outras paixües virão misturar-se: a cubiçJ. em uns, 
o espirito de resistencia em outros. 

A propaganda. governamental não póde desconhecer 
a res1stcncia que no pai:>: encontra todo o pensamento 
~ue parte do. ~ov~r':?-o· ~, este 1?-m ponto para que 
:nll.nca prestara o mrnLEt~r!o .d~ma.srada. .attcnção. Toio 
0 ""Overuo que procura mrcrar ao paiZ uma grande 
reforma, deo;e antes de tudo estudar as disposições do 
povo para que pret~nde. le~~ar Jap~iados), procurar 
conhecer como acettar... as msptraçoes do poder pu
blico, se com xa.vor, se com desúvor. 

Ora, ae o :;a"!>inete institui~e um semelhante exame, 
:::ri.o apresentar•& de certo a Imprudente e provocadora 
prop~ganda ~e 12 de M~o. Xão ~a d~vida que o 
;roverno é hoJe a força actrva da. nac;ao, que elle pro
prio julga. ~r confiscaio muitas das gara.ntia6 dos 
cidadãos brazileiros, que francamente tem confiscado 
as preroga.tivas parlamentares como ha poucos àias 
a.q ui deiDonstrou-nos. 

Mas não se illuda o gabinete: é exactamente esse 
excesso de força e exuberancia de poder que fazem a 
sua fraqueza, (Apoiados.) Se não pôde fazer tudo quanto 

I 
I 

I 
\ 

i 
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a. imaginação nacional della espera, é respons..vel por 
todo o bem que •hixa de fazer e responsavel por todo 
o ma.l (Apoiados.) 

Se o poder publico é a influencie., a força vi v& da so
ciedade, é ao mesmo tempo impotente e muito fraco 
pe_lo espirito .de resistencia e de discus.ão, que predo
mma. na.s sociedades modern.u:, e sobretudo nas socie
dades democraticas, pelas pequenas paixões e interesses 
paqueuinos que deseuvoh·em ">as lutas politicas. 

Ponde a mão na consciencia e dizei-me : Qual o meio 
ma.is seguro para fazer perder a popularidade do oue 
oc~upa.r o poder por a.l,ooumas bo;as'? (Apoiados.) ~os 
p3.1Zes onde as fôrmas representativas llS1>então sobre a 
educa.ç!'io p11blica, os home:ll! politicos sobem ao poder 
quand~ lhes chega a vez, Sf!bem com os eallS principies 
?0D~~c1dos, com seus a!D1gos, e as pr~tenções, quer 
1ndivrduaes, quer co!lecttvo<s ·ou de puttdo, são vasa.
das por um v .• sto molde. 

No nosso paiz os honrados ministros _podem attest:Ir 
desde h?je ou em futuro proximo a efiicacia. da per
manencla. no poder como a.rma. propria p:1n1 prejudi
ca-los na. popu!aridade que conseguirão fóra delle. 
(Apo i<> dfls.) 

Sobreleva. que difficilm·~nte conseguirá. o "'abinete 
desfazer a. con,·icçiio geral de que a origem da proposta 
lhe é estranha e d'ahi o enfraquecimento da força 
moral de que preci5a.Ya. acercar-se. 

Quanto :1. responsabilidade legal, já os nobre! minis
tros, com a lealdade de caracter que lhes folgo reco
nhecer, dechrárão que a. tinhão tomado inteira. 
Ap~z-me reconhecer que esta part!cipayão n11: a.pre

sentaç:\0 e na di<fesa da propo•ta S::.. Ex.s. a tiverão. 
Mas, significa a proposta a inteira e profunda adbesão 
dos honrados ministros ás idé:.ts nell:i consignadas"! 
Não, senhores, o mesmo pensamento que desvirtuou a 
situação conservadora, para crear o gabinete de :!9 de 
Setembro, produzio o gabinete de 7 de Março, e o fez 
contiu~ a política de seu. antecessor; prChidio á apre
~ntaçao da _proposta, preHde á su:~ defeõa, e presidir:i 
a sur, sancçao. 

_Ent:arei neste deb~te1 não _co.m a~a;,hamento, que 
nao smto para expnmrr as 1deas de que me acho 
convencido, mas com as reservas que . IDe impõe a 
minha dupla posição de membro do partido conserva
dor e de representante da nar,üo. Tanto mais de bo:1 
mente o farei, quanto sinto a necessidade de defeo.
der-me da arguição que aqui se me tem feito de pouco 
zelo!o e convencido mona.rchista. 

Sr. presidente, a proYa de que~ gabinete actua.L 
como o de 29 de Setembro, como o de 3 de A "'osto: 
todos os que inici:irão a questão obedecem a uma"'pres
são ~upcrior, eu a. vou buscar em docume:atos officiae& 
a.utbenticos e ins11speitos para o governo e para a maio
ria que o sustenta. Esta pro\·n eu a encontro n:t confis
slio do honrado Sr. presiden'e :!o conselho, o qual no 
conselho de estado declarou que u aocieda.de brazileira, 
nem pelo seu estado mor:tl, nem por su:JS circumsta:l
cias materiaes, comporta\"a a reforma. da emancipação 
nos termos em que era projec:ad.a, sendo que era ex
clusiv:l.mente de.vida. á. pree~ão official . E&ta provr, eu 
a \"ou buscar na retractação que poucos dia.s de?ois 
fazia o nobre presideo.te do conselho, affinno.ndo que 
essa pressão não era. interna, mas que o propriogo\·erno 
do paiz obedecia a uma preSEão extern~, a dos phila:J.
tropicos Europeus. Essa prova eu vou buscar no modo 
mysterioso por que os projectos sobre a em:mcipação 
forão t>Ostos em discu!l!'ão no conselho de estado. 

Não foi o gabin~te que tomou a inici.1.ti va de formu
la-los e apresenta-los a.o conselho <h corôa. E' um 
membro do conselho de estado a quem a lei desUJI or
ga.nisa~o não deu sem duvida iniciativa, senão a obri
gsção de consultar sobre assumptos em que devess~ ser 
ouvido, quem officio!amente apresenta o projecto ao 
chefe do poder executivo. E' o chefe do poder executi
vo que depois de ouvir aos seus conselheiros de e~tiuo, 
que se pronunci:írão to :los com mais ou menos clareza, 
mais ou menos precisamente sobre os diíferentea pontos 
da. opportunidade, da natureza das medidas a empre
gar, pou~ dias depoi~ convoca oova reunião, e exige 
de seus conselheiros mais fra.oqueza. e clareza na pro
ducção de seus pensamentos ! Ã8sim o diz a acta da 
seseiio do con.-elho de estado de 9 de Abril de 1867. ( U.; 
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- Isto depois de haverem toolos os con8elheiroa em 
uma. longa sessão mAllifestado os sens pensamentos e 
apprebeosões a respeito do projecto o!reJ"ecido ; uns 
verb:Umennte, outros por escnpto, e todos abundante-
mente. ·· 

Com outros, o nobre presidente do ce~::selho enten
dia q.ue na sua primeira exposição havia sido assaz 
exphcito; e não . deixou de estranhar que assim se 
não tivesse julgado e o obrigassem por nova determi
nação a manifestar de novo o seu pensamento. Lem
brou S. Ex. idéa.s sobre a conveniencia, modo e op
portunidade da projectalia reforma., mui diversas das da. 
actual proposta. Ainda pertencia ao numero daguel
les que não julgavão conveniente decretar-se medidas 
di~ectas. 

Ora, sal-'o todo o respeito, parece que ha'"ia. funda
mento e oiio malicia em exigi.r-s-. do nobre presiden
te do conselho mais franquez.& e clar'!Za na expo~i~o 
de seu pensamento. . 

Comquanto educado nas f6rmas seYeras das mathe
maticas, o nobre presidente do conselho tem Yocação 
àecidida. para a. carreira a. que finalmente se dedicou, 
para a diplomacia, em que, como disse pessoa autori
B:ld:l. a palavro. é muitas vezes empregada para dissi
:;::.;1,.~ o pensamento. 

O nobre ~residente do conselho, em Eeu primeiro 
parecer dissertãra larga e proficientemente no Eentido 
co::~trario ás medidas projectltdas, limitando-fe a me
didas indirectas, :1. estudos prepa.ratarios. Entretanto, 
com grande sorpreza. da. logica e das matbematicas, 
de que S. Ex. fõra distincto professor, qual foi a sua 
conclusão~ Concluic em sentido inteiramen:e oppo~to 
ás premissas que ha'"ia estabelecido. 

O Sa. GA.'\1:.~ CEnQm:nu. :-Estabeleceu a5 premissas 
co:n'l :natbematico, e tirou a conclusiio co:no diplo
n::.:a. 

O Sa. AsonADE FIGUEmA :-Definido ::soim o terreno 
nue occupá.mos na questão, nós, os conser\·adores e '"ós 
Ôs amigos do governo, perguntarei quues si:o d'entrc 
nós os dissidenteA ~ Quaes aquelles que se nrrcdão 
do gremio do partido~ Quaes os reYolucior:arios CJ.Ue 
c<:erem introduzir doutrinas n~was '! Qunes, emfim, 
i~r.elles q_ue querem quebrar a cohes5o d.o p:u-tido con
se::Yador~ 

Deixo a resposta ás conscienebs do~ nobres deput:J.
dos, deixo :i decisão do pait, para quem cheios de con
f.a::ça. app~llamos. (Muito., apoiados da •Jf'pos i~·J.r,_ ) 

Sr. presidente, ni'ío por mim, que ~ou peh\ primei::-a 
.,-ez representante da nação e tambcm pela primeira 
·'l:ez occupci posiçõos officiaes durante :1 actu:ü situnrfto, 
mus por meus honrados collegas e amigos devo respo::~
C.e~ a al~nmas proposições impensadas que por amigos 
i:::imos ao governo nos têm ~ido dirigidas. 

Quanto ao nobre presidente do conselho, bvocá.rão-se 
o seu passado, os Reus •en·iços, o.• seus annos, e até destas 
c:7c1o:n~~anciasfortuitas do tempo prccurou-se t1ma '·ar:
t;J.g.!:n pa::-aesmagar-nos; mi\S reflectirei :tS. Ex., a quem 
·v7 considera<);io alguma d~sejo magoar, e a seus 
aa:.i~os, que nestes bancos •e scnti>o cidad<ios que occu
r"-rào J:>OS!Çües as mais clendas e as occupá.rão brilh:~.r.
te:n·~nte, com grande pro,·eito parn o paiz e para o pa7-
tlê.o a , .. ,~pertencem (muito.< apoiaJos a,, oppc.•irüo): que 
:::ei<tes IJ:lDCos têm as>entooutros cidadãos qu~ occup:í.rão 
Fesideudas de algumas de nossas principaes províncias: 
e oue todos :19_ui repre~enta.mos :~s idéas e os interc5scs 
le~l.:i :r. os de distrk.tos do po.iz e a uma fracção conside
r::.:.-,: do partido conEerv11dor fúra. desta.camara.. (Jtu:t<< 
ç;:,o;·.: .'vs dJ. opJlosiçUo.) .:.. 

Não somos éco isola•.los, não; representamos as in
f:uencias de amigos que têm encanecido Das lutas poE
nca~ e nos sen·iços os maia leleva.ntes prestados u" 
pai::. (Muitoa apoiados da oppoúçã•.) 

Quanto a mim pe860almente, nada teria a dizer, nem 
oe,;mo aceitaria a luva, porque, com effei~o, o que pO·· 
deria retorquir, por exemrlo, ao nobre ministro da. 
jl:.Stir,a. que tem uma carreira politica. de 35 a..nno.~'t 
Ousaria. apenas estranhar que S. Ex. etgues"e :hoje t:Ão 
nobre bandeira para cobrir tão mim carg::. (apoiados da 
oppo•içllo); que procurasse hoje, pela maia notavel i:n
coherencta, não direi afeiar, ma.s seguramente impa:1ar 
os seu~ 35 annoa de coherencia ! 

I 
l 
l 
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Ao nobre ;>re~idente do .conselho, cujo passado politi
co não reYoherei, lembraria. que ainda!. ha poucos annos 
a.eeitou S. Ex. de um governo advenario, ~e!Jl ou'"ir a 
seus amigos politieos, certa mis~ão importante no Rio 
da Prata, I:! a. qual foi indignamente despedido, como se 
fôra (S. Ex. queixou-se no senado) um lacaio que hou
vesse furtado o relogio do rei da mesa da. lareira, lem
braria a sua pouca Eagacidade em ir combater os ini
mlgos do rei deixando o rei cercado ~c seus proprios 
inimigos. 

:Mas, Sr. presidente, qua.esquer que sejão os factcs 
d:~. minhu '"ida. politica. ..• 

OSa. MELLO :i.\JATros:-Todos muito honrosos. (Muito• 
apoiados.) 

O Sn. A:sDI\ADE FtGt:&tnA:-.•. ha. princípios de que 
nunca me npartarei... · 

O Sn. P&notGÃo ~IALBEtRO :-Sobre os quaes não se 
p6de transigir. · 

O Sa. A~mu.llt FIGUEIRA:-.•• entre elles o da. mo
narcbia constitucion:~l e representati v3, segundo a cons
tituição. (Jluitosa[lo iados da opposição.) 

O Sn. Atut:Jo L1:~~.~ :-Ninguem poz em duvida. 
O S~t AxnnADt FIGt:EIRA :-PuzeTão em du>ida este 

meu sentimento todos aq1.1elles que tém fnlla.uo no de
bate do elemento ser,·il, põe em du'"ida o go,·crno em 
seus nrtigo~ editori:lc~. c o nobre presidente do conse-
lho nesta r::n>a. · 

'rozEs D.l ÜPPOSlÇÃO :- E' ju>tiça que n n:t\'ão lhe hll 
de faze•·· 

O ER. AR.\I:JO Lllr~ :-Apenas se e;tranhou trazer-se 
a corüa co:lti:Ju:unentc p:m1. a discussão. 

O Sn. AsntUD'E FIGt:&tn.l :-0 moti•o para esta re
criminnção Co:ttinun foi a censura. ligeira que aqui fiz 
do modo por oue tem sido exercido. entre nós a faculda
de dada :w ·poder moderador de perdoar os crimes c 
com:nu:ar :~s pen:~E impostas por lei aos cscrnvos em 
virtude de sen:e::ç:t. 

Ma•, ~e:1hom, h:J. d:1. part~. daquell~s que me nccusão 
muito e~~uccin:~nto c pouc' jt:stiça. Em Yereade, diz~i
me: O •:uc t.-!ldes feito em toda " VO•S:l louj!a ca.rretr:t 
politica: o llllhre JlrC>idente do coi:selho e o nobre mi
nistro <h j••,tip, qual o thcma mais constante e fre
qucntê •ie se~:.s dlscurs~s ~enão a. censur:~. do exercicic 
do pe>.J.Q;- :noderaJor, ~o; :1cto• de díssoluçiio das ca
marn~, de ::o:z:eaçilo e cernis>-iio dos mini<terios, de 
nomen<;-,(•) ri'! fc:::J.dor···s '? ( .llu 'lu> npoiatlo' da. oppro.,içiJ.o.) 
Poh~ te~:,.i t:s o di:-eito de <"l't~surar o excrcic!o do po

der n:od.era,ior c_u3.nJo ee trat:l d:~quelles neto.•, e não 
m'o conc~ · ie!s a mi:n <Jna::do o abu~o tem lugar e se 
verifi.c3. :.:.a a:r;we 01:-e~i:~o do cicrncnto scr\·il! (Apoiados 
du O]i})O.'il~'!l'l.) ... 

O cue ho. J<n~i :\ estranl1ar eobretudo , quando fui 
asFaz ê:c;.~!ici:o .. f:\Zt!!':.do recullir 3. re~ponsabilitlade svbre 
1nitli~!ros ,~ c .;-.:;.=~lh.::iros co1~1plncentes, q t!C a;.i\o c.uvidos 
sempre qt:·~ o poder moderador excrclta trw elcY~das 
prerog:.'l!~ya.:; ~ ( J!:úfiJ'S ,,poiodos da opJ>Osirtw.) 

Neuhurr.. poder CO:J,tituido púde isentar-se da censu
ra de ;;cus r.c:os : :1. pe,soa púie e dc,·e conservar-se 
ino.c<!cs~ivct :id~scttssü.o~ os actoi nunca. 

Se vin<J;ac.~e dív~r;u ;.\.lu trina, :1ão ua. po~sivcl a vida. 
pnlamcr~tar, o 3o;o :r~,::nl:lr do ~ystcm:\ repr~sentntb·o, 
desde que r. t om:ituiç:io commetteu ao 11odcr modera
dor a t.~calísa,ão <!o> d~mnis poderes constituídos, · 
desde q1.:~ lhe co:.fe::io a preciosa. preroga.ti\-a de ~i~
aoh·er :.t ca<:~ara dos deput:ulos e de nome~r e dem1ttlr 
os ministros, n:io .: pos~h·el supprimir a censura em 
termos de,·idos ; o contrario seria atacar peb base o 
sy~te:na patla.::nentar e o go\·crno repre~<entati'"o. (Mui
:o.\: apo ~'a d!1 .~ df.t O]lJJO"i~·.jo) 

Sr. pre•ídcnt~. j:í.rnais estabel cerei debate a respeito 
da q~ificação que me qneirão do~.r; o ultimo senti
mento mio de que terei de dar contas a Deus ..er:l. o da 
adula1·!io :~.os poderes dai. terra. (Muiro b~m da oppoaiçuo.) 
Seria este um ge::~ero de adulaç:io que nem ao menos 
teria o merito d:t no'"i1bde, pois ha 18 secnlo~ Tacito 
já o denunci:n·a i indignação rb. po&teridade. (Apoia
do• d 11 oppo!i r•l<J ) 

No <liat.:rso que sqni proferi por occ:Wão do ~-oto 
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de gr~çasy referindo"!IDJl,á intervenção por :de~s ma
nifesta da corôa na, .&Jlres.!lil~iís:ão "da.,pr,q.po:;ta: sóhre o 
o elemento seriül, . e,u,. recoilhec~a .. que· •. ha:Via •muitos 
re'JI,Ollsavei~ . ; nãp o: cont~ste\,. e · .tan~ç .• qne Jmme.dl.ata~ 
meJlte' lhes. 1>~g11~i o D:leu · yoto,; .pr.écis.ament~ ,pela .res~ 
ponsábil~dade qúe tQID;árão. :Ni\o,;podia· ser. :tnais;:fra)l.co : 
declarei que com s.entimento, mitG..tambem.sem )le_sitp,ção, 
não SÓ S>LCi·ifi'Caria .. O ga bincte,por , a:p~~Sent~J;.r semeJhaBte 
proposta, . mas a . mesimi::situação cGuller;iadora.. . . 

·Bem o sei: pela const<túiçiio, os responsaveis .. so1s 
vós~ e pois que:coJJ:Lvosyo.tereL .. de ent~nder-:.me, , começo 
por negar-ves o meu voto! 1\'fas .. podels,trazer .ao. dellate 
do priljecto e á execução da lei sobre o elemento.servil 
a Ínfiuericia; a · f<>rgn Jrnbtal'<ile""CJ:Ue >GareCelSi 'COillO se 
defendesseis as pro.prias idéas~ Os principias nioraes •. e 
phil0so.phicos,· qu.e tanto recom.mendãooaratoJ;ma. no.;eon
ceito da nóbre commissão especial,:p:odew. -pres.cindir 
desta conSideração moral que influe sobre o 'gabinete 'I 
Terá o gabinete a. ·mesmá ·força· :nreràl"para jmp'ôr ao 
paiz esta reforma, 1·ecebe'ndo-a, como a n!ceheu,·imposta 
pm; ,pres,;ão, . estrangeira . pu ·nacioual ,: ou ,a;dvogando~a 
como, idéa · pro,prh;" sustentaud-Q.-.a t.comQ : resultaào 'de 
convicções sincet·ae--, e, 'jililófundas ~ ,iflor" certo qu~.não. 
(ApoiadO$ ,da ,opposição.) · . : · .· · 

A camara compT.ehende ··que n'nm assumpto desta 
ordem · é' mister• .,todam> : for~a ;,mor.al1 .hão ' SÓ· ·parà•·fazer 
vingRJ'. a i!iéa>:llO eo.fp<r>ljlgialáti'I(Oj .mas,:aiàda; · C"Prln
ci pain:ente,.,par.a• pô-la• em~:l!lee,u~ão ;. ,e Apaiados' ·da·-op-
sição) · 

O Sn. PERDIGÃo MALHElno: -E neste assun:ipto mais 
da· qae.iem .nenhnrnnoub:o. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - O accordo de opirt\ões 
é .tu.do .. nesta·JIIRteria;; .e. i;; to .• só: é .. po.ssicveL ·pdas~coavic-
çõcs, nunca pela, impo&ição. . . . 

Como conservador, que me prezo;.de ser, hmtte;-me 
a lembrar que; mais· a:m~o· da;mon:arcl1ia é· aquetle que 
adverte do 'que ·aqü.elle tine ·ai Jisop,gêa'· ( rriuitos apoiados 
da opposição) ;" a:qrielle ·qne,'-antevendo os perigog; ·lem• 
bra · ao · gabinete· respoma'vill ·que '·'attfrilds ·bem- para; os 
fundamentos solidos da'·'Ínstifuição ·no:Paiz, isto. é, ·para 
os interesses da proprieda.de e da ordem. · 

,Se ·é -isto atacar a: ·rúonarchia·;; confesso que· ataquei-a 
prófundamente. . · 

. Mas; ''Vêde bem •que se ·algum • risco ·'l'loirer essa ins
tituição,·· vós · .me 'Veréis ·no· ·mesmo·:. eauiinho entre 
aquelles ·a quem·· houverdes de · atirar a 'pedra. no mo
mento do sol poente! (JJ<Ittitos apoiados da opposiçao.) 

·::ir. •J>residen·te; reservando· parn ·outra opport.unidade 
a Tesposta a diversas increpações que nos ·· têm ·sido 
feitas, visto qu~ .. o tci.:lpo ·.foge,: entrarei na discussão 
elo ·orçamento do imperio.. · 

·-Senhores; lendo a ·, relatoriõ do · ministerio do im~ · 
perio, sobresahe naturalme•1tc a sua completa esterili
dade. Inágnificante ·sobre -quasi ·todos;os ramos de acl
ministrs çã,,, o relataria só aventura considerações -re
lativas a , dous pontos·: eleis:ões e · ·instrucção pu hlica. 
Mas. ai'nda n~stes ramos, ··com tanta infelicidade o :l'ez, 
que limitou-se a aununciati· ao ·co>:po· legislativo que o 
minis te rio reapectivo a.prese·nta-ria propo>tas consignando 
idéas e principias que já se · ncll<io · fJ eb ·m aior parte 
consagrados na kg1slação do pniz. 

. Se o úobre· ministro ·do illlperio fosse: de facto refor
mador tão· parcimonioso como pl'ornette no seu ·relato-

' rio, ·pocleria contar '"orri o· meu voto. '1\lits não lh'o posso 
hy:pothecar; porque, longe de 'dar-lhes execuÇão, S: Ex. 
só cuida erh traduzir, t .alvez em má linguagem, precei-
tos e reformas aceitas .pela legislação. · 

Assim, sobre a· reforma eleitoral, hoje, wbi'etudo que 
as idéas -da emancipação estão em -voga, o que pretende 
S! Ex. 'I Alterar o. proMsso de qualificação, abolindo um 
conselho àe revisão, e ·estabeleceado· outro;· suppiimir os 
recursos para as relações· e passa:1os ·pa.ra os ·juizes de 
direito, entendendo dar ossim .esta:bi!idade á• qualific:t
ção dos votantes, fixar definitivamente o numero ·dos 
eleitores; •determinar o maximo ·e•miuimo' dos colleg.ios 
eleitoraes, etc.; etc. · 

Ora, ·taes· assnmptos estão ·:tódo3 regulados · por lei. 
A permarrencia da. qualificação é um principio cardeal 
da .Jei de i9 de Agosto<de '18!1.6) a qúaJ .. determin :i, tudo 
quanto enmpria· a ·e·ste resp,eitó, ' permi~tindo apenas a 
revisão annual. . 

.E"tal).tp . .fq~ .est"- q;.peÍiBQ.mllnte .;..d~il~il, ~·~ <!, podE\r 
e~.ec.u ti:lr<?,,j u,lg.o.u ~$l! .,aut~ill~~ , a: il1~~tar:'i}lo:rlll<ll'\ ·~:C~e
to; .oitadofpelo m_llsJ,nu,nolil;ré,:Oini~tr>9 d~ iwpeni:u, .l>f~>:.eiõ . 

, cesso . das ,!Jl.çlusoe!!t e, e.xcluso~s ,;o.'.ils.r,l1!1iJ;as, ~e. , ·~lili• 
cação. . · 

E' .. :c.st~ ., o .. xem~d~Q h~roica.,oom,.qüei ornoh~ministro 
pr~tende ,ema~cipaT ,po.)!i,t,icamll<!1t~ .q, 1pà.i:? '/, 1:;f;esta,,wrte 
a P.Ôv;ida;d~ que, S. _,•E:& .. ,. aos hlemhriL,,,e <eJ;tat)]l·~'ipó.:de 
m~re,cer •. or,meli. vo.t0y ~a;da, t):lll,lsf.er.encill!•: dp!t>re,c~so~ 
ás J>eljlções, dQS. . ~is~r.jcj;os p.ara.~ , ijuiz:s rdé,~;r~itO.f• aoil-
ver.tendo-o.s ,.<lm . ]tUZ.e~ . . i!;as, .. qu;J.ljjl.C'a?O.C/l. · ·. · · 

Sr .. , pxesiden:t;e. ;é, ,t;tllJ.<, il?en~amento ·;r~?oin ,.o. ,ql#l!l i diffi
cil.mente<CClJ1C<l/-:~a,reir. 'Quan~o ·.a tend<nJ.Ci!\ tpi;onupciada 
da, nossá., Jegisla<~ão-. ,.é, l;!YU0eac\>, , a.. n;iagisli!l{tt.\l;ra. .de.,l• 
instancia ióra da Juta da política, o riobre mio~ti.s.tro 
do. iq~.perio;. preteqtle .q;u,e ..• os ~~zes . de. ,dlit{)ito, iinterve
nl!ão . ino ;p~ocesoo.,é~nQJ:aH . ~ll: a, lei ,daS/ i!l:c0ntpatibili- . 
da,de~rprocurou.., arr.~ffi', <i;s ,j1Jizesrdel d.ir.~ito·, da.po:litica, 
m3.S não nrredou os membros das re.laçõ~si ·1Preliende o 
nobre·miiüs.tro.' arredar,.e~tes .'<contra!que.tiJ,~t ~eimm:rhuma 
Sll,sp~ita .te.ve. · e,,en~oly,eJi,.aquelles ;,de ~ q<lU!m; a, J,ei,sus-

peiOto:U ~ . . . d -'I. . . d ·. d' . . 
..ma;8:Imo ... e.o .• mJD:n~o .. .- os :. p!"i .eg~OS ·: ·os,! IS:tliíctos · 

: • eleitor11es, o,.num:ero.:dos. eleit:l)r.es:·a~~s4!! previdi:neiaà:o 
· podei, que acautelou pruderrteinente.~dO!< '.est.e.s•alll!ump

tos, ·:.Um , óu .. out~o. pouto,:'Pella~ í>bscl;li'!Q! ,,ael;la.,.se: hoje 
escl~ecidq ,e fi·rp:ul:i,L)) p6lllilim;\s!JI'1l,d,el)liia ·~wi.ooiatr;~;tiva 
do~ga.verno . e ,do ,.Qon&elho;de. i)<-.tl\Q.o, 

.0~ Sn:" &luz ,M:AOli.!iDo: -7JO: mal' · n1ío , élitál ;:na:·lei, ·e 
sim·•n.o ;propria;.<systema, ~léitoral. 

·O' Su: ·ÁND'nADE ; F,IGU'EIIik; -'c- Sr. pteil:4imtet,<iou!asso 
a V. 'E;,r. qrrti ' foi corri . 'dôr;que o avi !i :4des~ · do.Jü>.bre 
ministro do imperio axespeito ·da contrádicção 9.u:é llie 
foicd;trguida cCOill' •ll'lilat;ãÓ, •;;l. . e}ei~ão · ;o;lll:e_ota.:•· ;{;); Jl.:lustre 
depl!>tado ,pele ,Ce!~!rá!lla'g.\lio o moli>re,D:Iinlstr~nl:b; i:mperio 
de contr!tditorio, visto que, membro de uma commiss!ío 
para dar parecer aobre .um .proj.ecto,. ae..Jei em que ,se 
consagrava , a eleiçãd direcit:i.; · )iãp ·j~gou isso.inC.o.nsti
ttici.on!ll, hoje entende o ·contrádó; . A censura ·~L~ntei

. rarnente procedente. ; .. Se o riobre.·\ministro· ,do ~zp:perio, 
como· inenibro <àaquella· comn:iissão,•entendesse que a 
elei~ão directa ·era inconstitucion~lfter-se.iliia. ássignado 

.venciclo no parecer, o .que. não' .fez; se .tivessE: . duvidas, 
t.rataria . de ·esclarecer -se antes de firmar nm,parecer 
qlje adoptava, um prÍ!Jcipjo .anti-constitucional. 

'Ma.si ·.prescindindo deste . ponto, . qne-es.tá.. a:veFigu.ado, 
e por ser pessoal acr nobre ' miuist!'.o. não . apro yeita·. á 
causa püblica, · ·S. Ex. po(lia, seni .é'l:\egar· · á >eleição 
directa, operar uma, 1'eforma no nos,so systema .eleitoral 
muito mais. éflir:az d'o. que ,esta . cataplasma .. Çper.mitta
se"me a express~o., que repúto consagrada· . clesde .que 
foi ll.'lada pelo nabre 'relfltor· da cominissã.o. e.special), 
estes terrri.os· de·mais .ou.'de menos expedientes· empy~ 
1·ioos ..improficuos. Ainda .r~speitando os -esc1;npulos 
daquelles que entendem ·ser a .eleição directl!< contraria 
á' constituição, ·ha meio de melhorar . . sensiv.elmente a 
qualificação e o ·processo eleitoraL . · 

Está indicado na constituição, que · nesta parte,. como 
em t<'utas outras, não tem tido até ~oje.adequada exe
cuçõ.o . . Esta reforma eu a hnnularei mui to perfuncto
riamente, ·porque ol'itros asbnmptos me estão chamando 
a · attenção. · -

Até hoje temes .praticado. 6 sü.ffragio universah indi
recto; ,votã,o todos. aquilllcs que os partidos querem 
que voteln, e !'lão .sómente ,aquelles ·que reunem os 
req~üsitos legaes. · Infelizmente .tambem 'são .excluilos 
de .vo.tar todos aquelles. que o$ paJ:t.idos' -não. quere~n 
que votem. E' uma ·quali:ficai;ão inteiramente arbitr~na 
(apoúu/os), q11alificação difllcil ele .corrigir, porque 0 

dii:eito eleitoral nãO' assenta errí dad.9.s positiv~s, que ;pos- . 
são ser. provados ·;por documentos. · 

· Os requisitos da qúalificação .c\ependem., de , uma 
apreciação. mais ou· .menos• arbitraria pas autorii:lades 
quaüficadol'as . Es.te é o defe:it.o zii,pitat _das ,qU:alifica~:ões 
qu'"' ·os expedientes do nobre 'inimstr.o hão .corrigem. 
' Pretende,S. E.x; su.btrahil~'as .q~ia!i'fi.ç:~J,ções; :í.'.infijlen

ci!li 'das · p,a'rtidos para -entrega~ las .não .• se .aab.e a ,qtteJ~' · 
Nó 'dia:··em- que S. ·Ex. tirasse {IÜ& .partidos a .infil.<enma 
nas . ~Jeiç\les; ·,que · São o, instni1Jl:enÚi ,de .que .. precisão 
pàra o thn;npho de suas · i.déJ;ts, tê-l01i,.,bia. aniquil~do . e 
com 'elles o regimen , cólistitüciotial represeutati:vo. 
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. SESSAO ·mr 20 'DK JULHO DE 18'71. 

._A· co:~stituiÇlo; Sr. presiàente, 'ru\o tem tido e:«:ecu
~o · :u!&ta "pa.rte. A mesma lei de 19 de .A,gosto de 18i6 
nao .. tentou -reali2lRl" . pratica.m.en1e -o pe!lEamento .consti-
:tucional. . 

A ·c~:astituiÇio ·nii.o 11.dmitte a -vot.'\r todo -aquélle que 
tem SJmplesmente as qualidAdes .exigidas pela lei de 
19 ·de Agosto·de '18{6. 

:Além.·dos req~isitos da idade. e do estado, nlém das 
· categonas ·d:os clda'dãos, a;respe1to das quaes :não pre
va:lecem os ·outros requisitos geraes , a constituicão 
exige muito· pll&itiVl11Ilente ·que o cid:tdão votante tenha 
uma. ·certa·Tenda. 'liquida. 

D . Sa. Mr-o -:no !MPEruo·: -Trato ·dúto no meu 
projeoto. 

O ·Sn.. ÁNnliADE Fr~UEffiA.: - ·Mas·devia -vir no· rela
torio ·como ponto muito.mais importante do .que aquel-
les ani. lembrndos. · 

A lei de·19 de Á~sto procurou corrigir o abuso com re
.laçilo· -ao ·requisito ·relut;ivo 'á renda, &.ferindo a quantia 
marcada na-constitliiÇiio pelo padri:o monet:trio d&época, 
o que a. ele\"ava. ao .dobro. 

;Foi· uma "intellige.ocia razoavel1 . pois a constituição 
referie~e · ao :valor da •moedA, que <i muito varia:vel. 

Mas nem. a: lei .de '19 de Agosto foi executada..nessa 
parte, pelo·abuso· das •qualifienções, nem délinio o que 
fosse renda liquido.; e era exactamente .nes~a definiçiio 
qu~ oem meu conceito reside emquanto.niio chegarmos :i 
clerçito ' direeta, .. a. .t~.nica effieaz ~rnntia da. legitimidade 
das quslificnções. 'Defina o legislador a renda liquida, 
t<lll':ando ):l1lr base o imposto _peesoal ou outros directos, 
abllxe .. ·o l~post_o, quanto ser. po8sa., . pa.·a al~.;-ar,) cir
-culo. dos · -ciaadã011 -votantes, e ta:nbem o c1rctilo dos 
eleitores, - ~tere a:~ entre estes e.aquelles; e.o.ssim, 
.gra-çaS" aos.J.mpostOS' directos, que tcmGs hoje e podere
mos des-env-olver ·tom o ~po, mas que não tinhamos 
por oecasião·d-a lei . de.18~6,.nem n:~. época da. constitui
ção, satisfarea:os ' em grande parte ns necessidades do 
nosso ·· processo eleitor.al, approxim:mdo-nos do typo 
ds. eleição direct:~. ccnsituria.. dentro dos limites da con
.stituiçii.o. 

As vnctagens ·principl\es ·desta. . reforma, que é uma. 
transição para o -regimcn ·.da. eleição direct:l., 'üo dar aos 
cidadi\o-s · garnntias ·contra as inolusõel!, e contra as ex
clu5Ões arbitrarias na li-sta· de qualificação, facilitando 
os recursos que assentá.riio sobre base fiXa, e. arrednr 
~·massas ignorantes e dependentes, que hoje tanto 
concorrcm·.par:1 detnrplll' o novo processo eleitoral, e que 
siio mais expost11s ás perseguições das autoridades su
balternas. 

De · accortl<> cem ·a constituiçüo attender-se-hino ás 
c:Ltegoria.s de cidnd< os qualificado~, coMlo sejüo os mi
·liJ:ares, os )?rofe~sores, cll'ligos de ordens sncr:~.s,· empre
g'.ldos pubhcos, · ernfim todOs aquellea que devessem ser 
chamnd1ls ·a. exercer o -direito eleitoral independente
mente dos requieitos ·dn idade e da renda. 

Simplificada a qu"lificaç.üo, Q n>sentada sobre tacs 
bases, poder-se-hia entregar :J.o r>oder judiciario o co
.nheci.mento de 'eus netos.· 'Niío haveria mais paixões 
.e arbitririo~ ·a: recci~~r-sc. 

Passarei á. instrncç-iío pnblic:n. 
Sr. presidente, se as ÕMes ·dn reforma eleitornl que 

o ::~obre minist1o prot .üe siio perfeitamente innocentes 
por ingenuas .e superfiuas1 no tocante :1. instrucção pu
blica, só tenho censuras n àirigir-lhe. Nem "&O menos 

.. S. Ex., .que : nes:e ·Bssumpto . se· proclama. :refonn:J.dor, 

.teve o merito de execntar .·a.s -pr<rr.i.deJ!Ieins ·que, a bem 
da instrucç::io publica, ·o ccn-po · le~sl.&tivo votou. A cn
mar.a ec. h.a. de recordar .que• o m1nistro do imperio do 
gabinete .de 16 de ,Jtilbo tenoiolla.va. pôr em execuçiio 
o regulamento de l'85q, nn parte em que estabelece 
ne&tn :a~Lo ~naino- publico obrig:ttorio quanto á ins
trucçao . pnm&Tl:l. 

Para. $se. tim era. ·,n~anrio conhecer, -.em .primeiro 
lugar , a população do município neutro , .afini de col
loca.r :ao. alcance de cada. nucleo importante· d.e popu7 
la.Ção uma.escola. 

·.Era necebsruio, em .e41.,--uudo.lugar, erear :t:Ultas !'O
vas cadeiras qu:tntas fOssem . ;neceMll:l'iu pnrn. pôr ao 
nlc:1::.cc da pop!llla.çio escolar. 
. Sem t~es pro:idencia.s .não era possível pUr cm_p:-a

t!C:l o ene1:1o obr1gntorio1 nem con>tra.ngcr per me;o c!.e 

·_pena.s aos ,-pais,·.~tores.e mais pessoas: a qae:n:iacumbe 
a educação da juventude 11. ccmpri!em um -preceito 
para o -qu:U ·o .governo não :dava.· o~ ·mei;,s ·necessarios. 

· 0r.a.1 . ~ste .intuiU> ., o '.Jl!iuistro ·do · imperio do :gabi
nete . C1e. 16. de .Julho .. solu:1tou ~st.a. aamara. ·a .cr:ea.ção 
de. ea.delr:l.!I ,61Jl .numero eld:raoràina:rio. :t'ute intuito o 
mesmo _ministro •mandou proceder . .ao.arrolamento da 
,popu:laçno desta. côrte. 

Creo~ o actu.al Sr. minisko·do ·imperio o ·numero 
de .cade!T3S par.a.q(le o corpo le,.i~lntivo o ha,·ia. auto
.risado 'l Niio: .S. ·Ex. ·não · creo~ todas ~s cadeiras· e 
tanto. mais d_ign~ de _cerunn-a se torn.'1.1 quando é certo 
que a autonsaçao fo1 pnra. crea-bs desde lo.-.o. não 
esperando pelo novo e:x:ercicio . parn ·que foi a lei vo
tada.. 

•O ·SR . . MmnTRO DO WERio·d:l. .um aparte. 

O Sa. Ál'>"ll!IA.DE FuotrEJB.A. : - V. Ex . . apenas creou 
rug_um~ cadelT~s das 20 para. cuja. creaçii.o o corpo 
leg1slat1vo .o .tí•1ba . auto~iê:i.:lo ; outras o :furão por 
.conta das sobras das verbas do exercício pas
sado. 

Ú ·.SR. Jl-Ú!II&TD.O·:Jío lll!l'EIUO:-Niio ha: •tal . 

-o Sn. ÁNDJrA.DE FlGUErllA.~-Fallo.com os dados offi
cia~s que aqui tenho ; .fallo. C<>m o ~elatorio do minis
teno da fa.zend.at., o:1de, mencionando-se os credites a. 
·ru;nul;u-ac, se vê que a: quantia· votada pelo corpo le
gislati\'O pnrn ll. .creação-da:quell:l.S cadeiras uão foi dis
pendida: V. Ex. não o pMc coute•tn. 

Não é só hto . 
. ·Satis~z V •. E.. .... a ?Utra. providenci:l. .para qne o en
s~no obr1gs.tono funCCl~na.sse .na. cõrte, isto é, o conhe
·Cimento que lhe del'Ja ter dado o.receme:llllento dos 
nucleos da população escolar 'l 

O nobre muústro "traz á ca.cn:mt o resultado do t·e
censeame.nto; ma.s -limita· se 'á notar n impcrfeiç5o do 
.trabalho feito pela 'COmmissüo-.nomeada paT:le!Se fim e 
.de que -eu tive ·a. .honra. .de fazer pn1·te. :Parece Í!!llo;ar 
o fim que com elle se te\"e em·-..·ista, c bem >e p~deria 
conseguir .ninda. com o .tr:1.balho im}l(!rlcito, a saber, 
crear caderras no a:lcnnee de cnda nuclco muior de po
pulação, 

5~ O ~OVC1!10 nc~itu. <l pri~cipio C insiste em pô-lo por 
obra, nuo Ec't'IB m:uscon\·emente que trnt.<t•se co:nfirmczl\ 
e segurança. de <axecutar o regulamento de 185~ n:~. parte 
que estabelece o ensino obrigatorio, a lei do orç:rmcnto 
na ·pnrte que-creou nO\-ns cndeiras, o recenseamento dn. 
população na parte que p6de nproveit:tr á. instru~iio pu-

· ~~ . ' 
'Niío ser:í. isso mais prúficuo :í. in~truc:çiio publica do 

quo f:•:o:er cFcusadas solicit:1 çõcs de nov;.s ~utori.:l-"ÕC~ 
para reformar a in~trncçft•) · publica, pam e>tn hdecêr 0 
e:tsino obrig,.torio que já o regul:uncnto de JS:l!t uu1o
n sou 'r 

Sr. presidente, o nobre :nini>tro C..'t:l>emlc u respeito 
da c reaçiio de escolas uormaes e. de e~col,Js . pri m.1ri ,, ~ 
de 2• grão ic.l.éa s que me nàr1 parec~m nccit:l\'eis, e , em 

. todo o caso, improficuas para os effci:to• q:te prctettde • 
O .no\}remini.tro .preteude crear.escol:!s 1:ormn•s par:~. 

prepnrar professoces de inetrucção prim:~ria de 2• gr:lo 
c não professores de inotrucç.'i.o primnria de 1 • gr:ío. 
Ora,~ sabido que~:1pezar. de creadas já por lei escobs 

d<l instrucção pnz=ri:1 do ·2• -gr6.o1 todavia., pelas cir
.cumstaucL:ts , <i<J municipio ·neu:ro e do tbe~ouro, o "0-

,·erno não julg~u ainda cheg:J.Ja a occa.~iiio para ~:h
belt:cer -nqnelles institutos . . A~sim, se n l<i!i 11ão tem ti -lo 
e~ecução nessa parte. se não temos ·~~!'Oal hahilit.ndo 
para. a:.instrocç:iv primaria: de ]o gTáo, como n0~ a!lirm:J. 
o nobre mi:Jis:tro, po.ra que cuidar de c~colas do 'l' ;.;rã o~ 

Tratemos primeiro da instrucção prima.Tin do 1" gráo, 
que interesoa .:í. maior porr;ií.o .da populaç;io, e d.::pais, 
.quando · "Chegarmos!': um mell:or estado trataremos de 
·crearinstitntO&de in~trucçàQ primaria do 2• gr!w. 

Mas o nobre mini.tro, que não quer perder :J. ;::!oria 
de: reformador, ate! mesmo pi!Tn transcre.-cr ·em ~OYOS 
projectos o que já . cWI. conaagzsdo .. em lei, · \'ai ereo-r 

.1nstitutos ·de imtrucç.'io pri:n•ria: do 2• gT'.io. ·t> , n.'ico 
:1cbnndo profe~:sores, procum habilit.a-loa por meto c c 
uma::tscola nor:nal, q_ue .htentn. Htnbcleccr . 

Quantas C3dciras do ~o :n-áo 'Pretc:.de o .~o-:c:r:1o 
cres.r~ Du:B , t re •. :::é~ <i t1ZÍ:t. ~iiu poder:í cr~:~~ :nais: 
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e o fará nu :frcgueziss importantes, urballll.s, onde 
exi~tem já est:lbelecimentos . de instrucçiio em a.bun
d:mcia, a titulo de cllfaio . 

E' par& preparar meia duzia de ptofeso;ores que o 
goYerno yai cn:ar uma. e~la normal 't Prepa,mdQs que 
seji\o, não t~ria de fecba-la 't Ao pa..«FF que o goYerno 
v:ü fazer uma crea,riio custo~a para prepara.r meia 
•l.n:~.ia de professores do 2• gr:i.o, não faz o que m:üs 
importa, que e prep:s.rar os profes~ores de instru~·ão 
primaria. do t• gr:ío. 

O nobre ministro pretende que estes sejão preparados 
~ habilita.~os nas escolas de 2• gráo; porque, a.ssevera. 
S. Ex., uquelle que ensina de~c s:1ber mais do que 
aquillo que en!ina.. 

Ora, Sr. presidente, parece-me um plano inteira
mente falso. Nem convem creor eo;eolas uormaes só
mente para preparar professores do 2• grão, nem os 
DS professores do 1• gr.io ~em ser con\·enientemcnte 
preJ.>arados nas escolas do :...• gr:í.o. 

:r acil é a demonstr:t<:r~o dcstn ultimn ptopo~ição. 
A instrucçiio primari:~. do 2• gr:ío niio é mais do que 

:t mesma. instrncçiio primaru do 1<> gr:i.o app1ic:uia, e 
o citado rcguJ.!lm.,nto assaz o explica e define. Assim, 
:~. in~trncção prim&ti'\ do 1 o ~ráo ensina. o ~ystema. le
gal de pesos e medidas usallO no paiz ; o. do 2• grão 
compara-o com o syste1na de pesos e medidas de outros 
pai:z.e.~; e assim qna.nto a outros ramos. 

Ora, se a instrncção primaria do 2• grão não é mais 
ilo que isto, conlonne se pratic;1 na Allemnnha., na 
França e em todos os p:Uzes onde semell1antes insti
tutos têm sido e;;ta.belecidos, como pretende o goYemo 
prepara.r profês&ores do 1• grilo em suas escola.s ~ 

Se o soYerno tem o pensnmento de crenr escolas 
:1ormae~, nellas de,·e preparar os proressorcs tanto do 
1 • c_. mo do 2• gráo. 

O Sn. !III:.-I&Tno Do lxPEnzo dá um ap•ute. 
O Sn. ANDRADE FIGllEIIlA. : -1\Ias ru1o prepllr3r os 

prof~sores do 1• gnl.o nas do 2•, onde :~ão acba
ri;;o ~lementos de instrncção superior uo ensi:lo a. que 
ter:i.o de d~dica.r-se. 

O Sa. :'.li:.tsTno no llll'Ento di um npa.rte. 
O Sa. A:>Dl\AD& Fua;&IRA : - E' o proprio :~obre mi

o:.istro quem o confirm:~o no seu rebtorio. S. Ex., que 
t:mto desej:~. illustmr os pro!essot·es de instn:cção pri
maria do 1 o gl'áo, encarece como um dos a;smnptos 
q uc m:~is coln·êm en~in:u·-lhes a peJaâ .... ogiu : o:-a, esta 
m:\tcri:~o não f, z parte do progr:unmOJ. o e:J.si::o das es
colas do 2• gráo. 

Outros pontos da instrnc~ão -:'-ablica -xe =eê~'·õ;o a. 
considerar ; mu V. Ex. b.:m .-.; one ::os !'<J::coJs mi-
nutos que m~ res:ão... - • 

O Sa. Pn&SIDES'!'E :- Re>:ào-Ihe ::penas ::"eE<. 
O Sn. A:o.nl\AnE FIGtEIR.\: - .. . preci!o jns:ifc:u- as 

~mend.'lll que mandei á mesa :t respeito do o:c;=ento do 
i::Jperio, a.s qusu terá :t bo::<bde de ::DR:ld:ll'-me. 

(E' .rati ... f<ito.) 
. .\inda este anuo, e presumo .qn e emon:l:l:.o ~i·.-er as

>cnto no corpo legislati\'o, nüo ab:mdon:ll'~i o proposito 
·!~que nos cumpre fazer redncÇVe$ largas =~ de;;pe.:as 
,nperfinas dos nossos orç.u:Jentos, meio :.1:1ico de ::::lelho
rarmos o nos~o es~do ful.a!:ceiro, e de r~~os as 
graudes obras de ,-iaç5o, de melhoramentos ::Dateriaes 
e de ito•truc,iio publica. de que este pai:.: ::J.::tt .:> ~rece. 
( .~ p0i11d<n.) 

Cumpre que com toda a firmezs. proc~e:mos extir
par estes polypos que se apoderárão de noSEO& ore:~ 
::nentos e lhes \'Ü.O consumindo a ;;e;.-a, :t !o=,·::. e a vida. 
-::6 a...o.sim con~guiremos apura.r do rroo::~c:o' d:J.s :-ecei
tas ::s sobras indispea~a"eis. 

O gabinete actual parece lliío esw compe::e:ra:io 
deste penS3.1llento porque, n os or\a:ne:::os, lv:1;;e de 
1:a.ver aimiani~o. lia co::tstl::.te augmen~o <!as :!tespezas 
c.r.l.in:s.riu. (.tpoiadvs.) 
~o exercício que ha pouco fu:<!ou co::<:=io-re ::._, 

:ci::tisterio da marinha, por cre:ütos ex:r.a.::roi.::uios, 
qu:mtia igual ao credito ordi.nario vo:a:!o ::.a lei <!o or
proento. 

c:. ~o minif~erio da guerra despende-:1-se por ::redlto e:s.-
~acrdinario cerca da ::netade do creCi:o o::-<!i::.a..-io. 

Nem por todo o dispendio é justo tornar os nobres 
mini~tros respons. ... ~eis; pois que entrárão a 7 de !>iarço, 
no oitlwo roez do e.."ereieio ; repnrti!.o a respone&bili
dade com o gabinete de 2.9 de Setembro, a ~-.e seacbio 
li~d~ pela mais perfeita 10lid.ariedade polittca. e a.dmi
IllStl'atlYa. 

O ~binete ji revelou sua disposição2 pois bem longe 
de intciar o Pystema. das economias bem entendidas, 
começou por hnçar mão do 'lltimo emprestimo para a1 
estrndas de ferro• Se elle o quizesse; "POdia com as 
economiali q~e realizasse nas despezas ordinarias do 
e~tado prolongar não só a estreda de f~rro D. Pe
dro li, mas as da Babia1 Pernambuco e de S. Paulo, 
sem recorrer :to emprestJ.mo externo, e sem desorgani
sa.r os !ervi~os; b:~st&va que cercea.sse a1 d~ im
producrh-a.s que Ee fazem com todos os mimstcrios. 

·O anno pllssndo, como V. Ex. é testemunba, fiz 
uma 1o!lga. exploracão pelos orçamentos, propnz eco
nomias, que justifiquei, pelas quaes obtinlia uma re
ducçio de ~ a 5.000:0001! em despezns que reputo 
superfiuas. Estou disposto a entrar na mesma discns
eão este anno. 

Pa.ra come,ar pelo ministerio do imperio proponho 
varias reducçües: « Supprimli.o-se 011 ~~ S• (do
tação da princezn a Sra. D. Januaria); 11• (alimentos 
do principe o Sr. D. Luiz); e 12°· (ditos do principe o 
Sr. D. Philipve·)" · 

Proponho s1mplesmcnte ~uppresslio da pensão de S. A. 
:1. prince:w. D. J :muari .. e de seu.s iilhoa ; porque a ca
IJlara. foi testemunha de que no a.nno ultimo, aventando 
aqui esta. quest:"io, o nobre ex-presid~nte do couselhoto 
Sr. Visconde de It:l.borahy, nceitou a doutrina d3 
emend:t, reconhecendo a. necessidade de pllgarmos o. . 
dote a Sua Alte.:a. E' o Jreio de acabarmos com este""' 
abuso de 2q, :lllnos em virtude do qual temos pngo 
pensiio e :ilimcntos áquella serenissima princeza e a. sens 
fil.ho81 quando devia-se-lhe ter entregue o dote lo"'o 
que ausentou-se do Imperio (apoiados), na fôrma. do 
contn~o :~upcial, da lei respectiva e da. constituição do 
I..npeno. 

A emenda s.pproyada pelo corpo lejl;islativo faz p~r.e 
do actual or<;-au:ento ; é o art. 1q, da. lei de 27 de Se
tembro de 18';'0, pela qu8ol o governo ficou desde logo 
autorisado a entre~ o dote á. pri:~ce:z:a., cessando como 
con€CI{Uencia. os alimentos de selli filhos ausentes do 
Imper1o. 

O go'<'er:::o ficou c:om dons exercidos diante de si 
-para cumprir o artigo da lei, nquelle q_ue findou no dia. · 
30 de Junbo. e aquelle que começou a. 1 do corrente e 
ful.da. a. 30 de Junho do a.nno proximo futuro. Yotando o 
orçamento em discussão para o cxercicio de 1872 a 1873, 
não é necee5ario con5ignar fundos p= ~;,ii.o, porque 
o go:erno ter:í. tido ~mpo para CU;mpnr a. disposic;ão 
da le1 do orç:unento '\'lgente. (ApoiadOs .) 

E' um:~. economia de t26:000S a.nnualmente, 'ice se 
deb:aráõ de despender com a entrega do dote por :ne:o 
de operações de credito, para. que a lei citada o a-:::o
risa. 

Nii.o ha ex. C:t!O algum u:zão l'at!l.eontinnar a. fig'l!ra.r 
em nosso orc;at:~~nto eemelhante verba, a menos <;ue ~ 
queira ~y~temuticamente -viol:Lr a çonsti'tuição, o; cox:
:ratos e as mais graves consideraç<:ies de co::lVei:ienc5ll 
politie:~o e social. 

2• emenda: St:í•prima-59 o ~ 13 (mestres da f=ilis 
im~rial). 
• :Sr. prel>idente, a f:unilia imperial, semyre que neces

Sltar de Il:lestres, deve, em meu conce1to, merecer a 
maior liberalid.:tcle da nação e do <:<>rpo legislati'<'o (apcia.
do• ), como o recla.mão altos intcreli!CS nacionaes; ma.; 
hoje_ nio ~i que tenha ella alumnos, para os q=t!! 
precu;e do: me~tres. (Risodao.) 

E' um dos ;JO!.rpo8 introduzidos no nosso ~rçame:-::o 
que conve::::J. extirpar. (Apoiados.) Se eate11 mestre~ ~o 
emprega_do~ aposen:ados, de'<'em pas1ar para a clasee 
dos pen!lOI:l!t3.S. 

3• emend& : '' Reduza-se a -r-erba do ~ 15 ~=ara 
dos senadoi1!s ),~uppri:nindo a quota para.mobilia.Ç .. :OOOS), 
e reduzindo a metade a da! despeza.s extra.ordina.ria.s e 
eventnaes (~:0005000). • 

O senado a. empregar em mobili& todas a1 quo~ 
annuaes de !!:000$, que se t€m '<'otado, não ter& ma.!s. 
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.J :(:j ~~ Üi~ ; ~; ~ ~~:~ .. ~ . ~ l··(). ~J,:... o;;.:. . 
espa,o l=3- mobilia; ficar& abatrOtado de trastes. (llisa- Eate pa.triotico' e ntiliasimo estait.lecimento p~ 
J~ ~O 'Senado· hoj1nião -deve•ma.ia -prtc~ .de 1,11~bilia. rou, ~q,wm~ .~v,e ~~~ d,a tutela. ~ffi!l~· .A:_protecção 

Quanto· ás .despez&s' even~ . . ilcl.CM&S ,e;qgei~; de alguns cavilhell·crs, ·e ·sobretu\iO a dedldÇI\o .de:\seus 
no ,orçam~:o • se• consi@;:a.·uquantia. .m&ÜI4lue ~~ ~~4,o. res_ ~J.is_.'_~Jl_:etb_s _iirélf~·\aei?~' . .o~ten.-
p:sra oexpedienre e W4&&. as despeZ88·Sill)l.~teJ~•. P~, ~;eiJ1-,p_ol?~,d~gtnFd~ta.;e&ptta1.:· .• ' .· · · · 
l'ealmenre uma ver~a de .!l:OI?OS .pata .:nm3o , secre~IJI. . . H'oJe, ~r~,· .flue ~ yrentémle atrophia. -lo sob--s. tU-
como a. do -iena.do,•·.t: extJ:a<lrdinoria.5 :& <4 .cam,ua. .dea- tela: official; ncew._níuit.o ~10' . &eo, _1llWrt1; ,~-me 
pende ·2:900S; .· não ~ejo• ~ã.a p:lra. .que (\ ,do .. sel?-q.do ql_le- ~m •po:aeo . \empp o,'. I.;y.ceu de · ~.e Offi~o~ ~a 
g.l.Ste m8.1S do qné e""a ~-crb:t. , . . · · .·• . . de.d~nhai, · como:-tezn de'Jiubado ?Instltuto ~~nco, 

4.• emenda: ;. I:..:.Juza~se a .Yerba do § 16 (cama.ra 0 doa· ' S!J-rd'?~~~dO;s,· · . o--d~ ~Yemu()s . Cegó~ -:~ -~ 
dos de/)ôtados), cvn~igu~d6-:se mensalmente a quantia ~~:,r.all · lDBtl~çues. qu:e o .go:veno tomou soo_.s~ ~ 
:.í:~n!fti~,~:bli,~o dos .debates,- ~oni~mne 0 ,:on- Lembnrei . ao ~obre .ministro a n:gencili de to~ 

· . ' al~. prov1dencm . á.c:erca. .cdo, Instltuto dos l\1eill.llos 
.V:.. Ex., Sr: J.>r~sidcnte. como dignolD;embro da. _com- C<igoP1_'qne,·,conta.ndo apen~"25 alumno11, éustà..::aos 

:anssao, d~ poh,CI.a, sa.be,que.o contuto :fetto. com, o JOZ'!lal cofres . pubhoos' 48:468S, ·, 1sto, ~. cercs. . de . 2:0,00~ _por 
que pubhca ~s debates desta augusta <:a!IllJ!& cons1:;:- cadaum;e·<ácerca .. d<>lniltituto.do~ ~urdos-Mu_ dos, com 
nava. a g_u:mtm. mensal de 5:800S, que fo1 a quantia. 13 -alul:nnos; custa' .26:{)()()8,, lBto c, Z:OQQS. por cada 
que ~empre recebeu; e com que-sempre s~ deu por, satis- um~· . · · · · . . · · · . , . . · · 
feito. ' . . . . ·, . ' . onr.,. parece-me conveniente·confia.rem-àe eSaes esta-

EntretAnto, com :15 di8cussões c:lloroSllS que a.qui belecimentos a associ&Çõ~s . pias, . dot;a.ndo-os. com uma 
.houve em 1867 ,a camara, dividida em tres grupos, pro- quantia para :seu patrimonío.· - . 
grcssista., liberal e conservador, com se..<SÕes prolonga- P6de · o . Estado. ·. ai2nulmentl: eoncorrer com 2:0008 
das, _com materias muito importantes, como fosse o para a. instrncção de cada alumno 'l Demais pelos· dados 
augmento e ~reação ~e im~~s, o trabalho do paria- officiB~s eol~id~ .em. , ~5 provincias, ~11: 1,S9~ ~te;n:es 
mcn~ augmentou extr~rdin:ma.mente. O cambiO·l_lOr aos qnaes:o ~nstituto nao.~~e prestat:!n~. A1nda. 
essa cpoc:r. chegou a um estado d~ç;tdo, o que 1n- &e se CJ:entlllê em:. ell.d:1:provmcia Ulll&·'lnBtrttuçãO · destas, 
fi~áno preço dos nrtig~s importado5; 9 jornal que pu- e se , régulál'is~se · &. â.e~eza-elmi ell;D-~i. pOdeJ;-Se-hia. 
bli.ca. ·os· deba~s. aprove1tou-se do enseJo, e all~-;ndo a colher resúltado p~oporc1o~al ~os ·sacrifie~os~ · · · · · · 
bmxa do·C!I:Inblo e <i au!!mento de tra.bulho, CXIglO .que l>t&S ter-se nn. corre um tnstttuto por mero apparato, 
-se lhe P•lg:tsse mais 1 :gOOS, na r:lzii.o· do preço . estipu- que apena..q 'póde receber meia; duzia. de almnnos, é per-
lado p~~o cont.,L~, primitivo., . . . . • .· . petuar ~ma de8pa&. que não se justifica pelos resul-
. Em:Vlrtl<dll a~, contrato addiclonal '()rOVlBOno, o tados obudos ou a. abter~se. 

Jo'l'naLdo Com~râotem recebido snbvl!nçiles elevadas, V. Ex. pennittirá que' jli$tifiqne a emel\da que ele\·& 
chegando a. 10:000S men.Sae·s, .pelà., pu'blieaçito dos ~- a co.ngrua. do~ pa.roclios colla.dosa 900SOOO. (Apoiados.) 
balhca dest:u:amars.. Em cinco e s~ . mezes de sessao o·, sa. Gw C&n~UEIM ; ·,:_E' ,muiti>'Ju.sto. t 
:mnUJLlmente to~a-se: a despeza:exa"'erada· o mesmo · · · · " ... · · · '.' 
jorDal fru:á a. publica.çii.o. Por 5:8008_, e"' _senão'outra em: O Sa. ANDRAD& FtGtremA.:-A ter de:vi~gar a pr?-
preza a tomará., ·Se nenhu!lla a q~cr. sempre pugne~ posta d~ gc.ver!lo• sobre_ o elemento servtlt c neccs~o 
para que se fizesse a publicação· no Diarío Officit:l •. E que as populaçucs ten~~ o ~de .soccorro..da. religuw 
o meio de dar importancia. áquelle jorna.l, o qtiallP.va p_ara ~nsmar a su~Jl!-lSSa~ ~o elcm,ento rev.olto e a. re-
a. sua indiff~rença. ao ponto de não da.r noticia. . n.o me- Etgnat;uo aos senhores despOJados: · · · ·· 
:nos. resumida., do que 68 passa nas , duas ~:ll'as. Tenho conduido: · · ' ' ' ' 
( .4[!oiados.) ' . . VoZ&S : - Muito bem; muito bem. 

O Sll.. PaESil>ENTE: -Permitta-me o nobre deputado 
C!Ua lhe declAre que já. u:cedenn hora. 

O Sa. A:sn'IUDE FIGOEIRA.:-Permitta-me V. Ex. al
gumas palavras para. justificar a.s emendas que faJtão. 

5~ emenda: « Dedtna.-se do § 23 (faculd:l.des de di
reito) a. qunutia. de 1 :GOOS de orden~os e gratificações 
dos ajudal!tes de bibli.,thecarios, ctijos lug~es ficiio 
,;up?rimidos. " 

Os nobres deputados que conhecem as bibliotheca.s 
das faculdades de direito, sabem que o lugar de aju
dante de bihliotheca.r.io não é necessa.rio: !oi creado para. 
afilu>ld.o~. (Apoiado$.) Peço a eliminação da. veroa. e 
supprcssii9 do lugar. . · 

(}& emenda: a Dedtna.-se do ~ 3L (arehivo publico) 
a importa.ncia. de 3:600S de aluguel de casa.. » 

Acredito que o ·nobre miniotro só por. esquecimento 
dei:otoa de ~u?primir esta verba; porque S. Ex. nos diz 
::10 seu rela.torio que o archivo 1_lublico foi mudado 
par.1 um proprio Dllcional, do qt:ial saguiamente o E3-
~do uno pa;;arã aluguel. . 

7• emeuda: «No ~ 33 deduza-se o subsídio de5:000$ 
<lO Inatit:uto Historico, reduzida. ::t -verba a 2:0006 para. 
acquioiçáo·. de aocnmeutos ~ noticias que interessem ã 
historia. e :;eographia do ~razil, .» · · · · 

Est:J. emeod:l. justifica-se por si · mesma. _o\:nigo d:t 
íuiciati..-a partic:ular., niio pa.so coueo:n-.er ~ que dos 
cofres pub!icos. sá.~. re=sos . pira.:.as.soc:uç:;,e3 parti~ 
cnlut'lls..• Oa socill& pagio joia~ e 1U~lidád~~ as qua.es, 

• me.iiute .. uma..admiui&tração .. financéin. .. um pouco re
gular fonlecel:á5 . ~ institUto .reciinôi;. ba.Stal:it.eS ; ao 
:pasao,qne,.; :t continJU.r, a subven~ ·e :coiii .e:rra: a tu:. 
:ela;.o~eW, os ,eotios -não -ma_i&. ,~õ.? J~Ía!J nem 
me~~saljdades., . · · :, ·. .. . c ' ' 

0uti<~1_)Õr-ce mn augmeuto pa.ra o Lycr;n de .u-
. -·e-~as. ' . ." ,. 

'' Tbx~ zu 

(O oraoor é comprimentado por muitos Sr,. depu
lados.) 

O Sa. MELLO R&c;o requer o encerramento da. dis
cnssão. 

Yozts: -Oh! já 1 
O Sa. ANDRADE FrGt:&JRA:- Assim se responde? Já 

outro dia. respondêrão com encerr:~.men':.O, e hoje . outra. 
ve:t. Protesto que· hei· de usa.r dos reour.sos.regimenta,es 
interpellando o governo; governo que ·nii<> sabe o que 
faz, que não sabe' o que diz, mas que-~6 6abe.ence=. 
(..4poiado8.) · · 

Co!Ulultada a ca.ma.ra. sobre o requerimento de encer-
ramento, resolve pela. affirmativll.. · 

Procedendo-se :í. votação do art. 2° do orçamento, é 
appN-vado com todos os seus paragmphos. 

São igualmente approvadas .aa . . segU.ffit.es emendas, 
sendo rejeitadas ou prejudicadas todas as outras : 

«A.o §to . .:.:.. Em iulr:li 4 paJa-ç-ra~reeem:.ua5cido
diga-se-o St. D. fniz.-Pereira da. Silo:~-- GG.m4 
Cerqurira.-M anoel C~mtntino • ..:..Pe!'eír'a.' Fr4fiQO·.-Pinto 
Lima.-Henriq\:es; ;,· · · ' " · .; , 

' " Supyrilnll-Se,' na ~erba 19 a quantia. de '5:000$, 
tr8Ilsfenndo esta quantia. par.& & 43,- relativam~te aos 
veúcinientos. do -director geral. _.:. P~reiro. da. Si~. -
Perdigao .Ma!Miro.~·Go!na CerqtUm1._.:. C'OSio.' Pmto.
.:..:...pintD Limo.- Diogo VeJho . .- .J>ereí.-a .PràrK:il~- JIQ.-
fltlel ~.-Hmriljuu •. » . · · · 

«Ao§_ '~L(~to pulílieo) ~nt;e;.le-fieando 
elevaÚ' a ~ '& coa~" doa .- paroehos collados. -
~-· ·: PJ'grt_eiró[}•J! .' ·~_!!,; .. t ~ -.~~; , ._ ·: _,,. .1'" .\ ( -_f ,. ;•t 

· : ~ ~"~','30. àdlii~Ôúe.,.àe:..-Coi:n ó ~~ento dafl 
o,..,bii!·.U-. de ~oarida.ile da 'ciUde. dO SobT'Jl, na 
p;Qvind;:dõ·Ceàne~· '5':000$! ::::.-Pin'taiJ.fAJti;..C/Wltlcira 

.;.~ : -Y ~) ~· :~ ~ - ~ •. :' ~~ ·~~.{.~~~ 'r~· -~~ .. ~·· ·~~ !:~· ... ~~ .~:~_~:· ;: .. ~ .. 
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218 sESsAo~Ínl 21 DE JULHO DE 1871. 

de llello.-Araujo l.ima.-.Hmcar Araripe.-Dom!119ut1. 
-.l.oreira àa. Roch.a..-Jamm iW Paço.» 

« Ao~ 35, que ae inaereve-:-Lyceu d~ Artes eQffi.
cios-accrescente·se-dcsde Já..-Paul•no de Sou::a.» 

« Eleve-se a verba do $!S 42 do ~ 2• com 50:0006, 
destinados a. auxiliar a edificação já. começada da. 
igreja de Nossa Senhora dJ. Penha da cidade do Recife, 
provincia de Pernambu~.-Pinto ~e CampO$.-Ferreir_a 
Vianna.- Alencar Arartpe.-Paultno de Sou:a.-Pt
nhetro.-Diogo Velhe.-Joaquim de Jlendonfa.-coelho 
Rodrisuu:-Rapoao da Camar11.-L. Carloa.-Jamen do 
Paço.-Floriano rk Godoy. -João Mendes. -Affonso de 
Can·alho .-A. Prado.-Teia:eiraJun'or.-CandidoJlurta. 
-Cro:: Machlido.-camillo Barreto.-Siqueira. ,llendes.
Sou:::a Reis.-Perdigão Jlalheiro.-Fausto de Aguiar.
Fontu.- Gama Cerqu~rs.. -ll. da Silw. -Leonel de 
Alencar.-B. da Villa da Barra.-Barãc rk Anadia.
Fernira da Veiga.-H. Graça.- Dom.ingues.-M6rlira 
da Rocha.-Ferreir«. de Aguiar.-Barilo de Araçagy.
Cardoso de .Mene:::e&.-Mello Rego -Gome• da Sil,a.
Cuado.- Paula To'edo. -Portella..- .-!ugusto de O!i
-t:ei,.a.. )t 

« Augmente-ae o § -i2 co~ 2q:OOOS.par;J. acontin~a
çio da constrncçã.o do sem1na.r1o ep1scop:~.l do Rio
Grande do Sul, em Porto-Alegre.-I. B. C. Bttlencourt. 
-J. Evangelista de N. S. Lobato.-Simões Lopes. » 

SEGUNDA PARTE DA ORDE)! DO DIA. 

ELEJIIESTO SERVIl.. 

Co:ttinüa a. 2• discns..<io de art. to da. proposta do go
'"emo sobre o elemento servil, eom o parecer da. com
missão eapecial n. 167 destea.nno, e emendas :~.poiadas. 

O Sr. Duque-Estrada Tel.xcira pro- . 
nunci:t um discurso que se acha no .Appeudice. 

A discus,ão fica adiada. pela hora.. 
Dada. a ordem do dia, levant:J.-Ee a sessão :is sei$ ho

ras e um quarto da tarde. 

Sessão em 21. de .iJulbo. 

l'BESIDESCU. DO SI\. COli"DE DE BAEPE:s"DY. 

St~'lA.B.IO -E:rpediente.-Venda de bilhetes rle l&teria.
f.<en,.,ifQ de direitos de importaçllo.-Prctetir<JO do ad
m inistrador, escripturario c amanuen.<e da typographia· 
71acional.-Matricula de estudantes.-Ordem do di:~..
lrenô mt'IIIOs do., empregados duta. ca'I!Ulra . Discursos 
dos Srs. Alencar Araripe e 1• secrctario.-Elemcnto 
:~crt·i!. Discursos do1 Srs. Araujo Lima. c Sou:::a Reis. 

Ao meio-dia, feita a chamada, e a.cha.ildo-se presen
t~~ os Sra. Conde de Baependy, Portella, Paranbos, Pinto 
Pessoa, Gnimar-les, João Mwdes, Angelo do Amaral, 
Josb Calmon, Junqueira, Casado, Barão da. Laguna, 
Alencar Ara.ripe, Pinto de Campos1 Gomes de Castro, ' 
Camillo Barreto, Vicente de Figuetredo, Pinto Lima, 
Teixeira Junior, Lniz QLrlos, Salles, EY:mgeliata Lo
bato. Carneiro da Cunha, Candido da Rocha, Pinheiro, 
Leal" de :Menezes, Heraclito Graça, Sobral Pinto, :Mello 
Mors.es, Menezes Prado, Camillo Figueiredo, Ferreira 
de Aguiar, Mello Rego, Coelho Rodngnes,_Corrêa, Au
~to de Oliv~ Manoel C1ementino1 l'·. Belisario, 
A."&ujo Góes.l Diony&io l>hnins, Bandeira de ~tello, 
AffGnso de l:arvalbo, Benjamim Barão da V'illa d.8. 
Rar:a, Henriques, G1lnçalves da. Silva, Fiel de Carva
lho, Bahia, Cardoso de Menezes, Barão de Araçagy, 
Fausto de .Aguiar, Barão de Anadia., .Moreira da P.ocba, 
Pinto Braga, Feneira l.ageJ Bittencoart, A.zambuja, 
Pe~ Franco, Corrêa de Oliveira, Pedemeiraa, Theo
doro da Silva, Araujo Lima2 Diego 'Velho, Gah·ão,Fer:
reira da 'Veigà e Barros CObra, abre-ae a aenã.o. 

Comparecem depoia de aberta. a !eleão oa Sn. Leo
nel de Alenca.r, Joaquim de Mendonça, Dia~ da Roc:ha, 

Fontea, Souza Rei-, Antonio Praao, Gama Cefc~, 
Ferreira Vianna, Monteiro de Ca.atro, Pinto M"oreir3, 
Diogo de 'Vasconcelloa, Candido MlU"ta Canedo Al
meida Pereil'&1 Lima e Siln, Capanema, Rodrigo Silva, 
RaJIOso da Camara, Joaquim Pedro, Cruz M~o, 
A.néirade Figueira, Silva Nunes, Simõea Lopes, Lean
dro Maciel, Coata Pinto, Jeronymo Penido, Gomea da. 
Silv&, Perdigão Malheiro Duque-Estrada Teixeira, Ta
ques, Panlino de Souza, Ja;-&en do Paço, Paula Toledo, 
D\UU"te de Azevedo e José de Alencar. 

Faltã.o eom parti.cipaçio os Srs. Aaaia Rocha, Augustó 
Chave~~, Barão de Anajatuba, Borges Monteiro, Can
dido Torres Cícero Dantas, Femandes 'Vieira, Floriano 
de Godoyz Nebiu, Mello Mattos e Rosa.; e sem alia. os 
Srs. Dommgnes1 Moraes Silva, Pereira. da Silva e Si
queira. Mendes. 

Lê-se e :Lppron-se a a.cta. da antecedente. 
O Sa. 1• SEca&uruo dá conta. do seguinte 

EXPEDIE!1'1E. 

trm officio do ministerio da fazenda, enviando, em 
resposta., com o requerimento do tenente-cor.nel hono
ra.no do exercito Jôão de Macedo Pimentel, pedindo 
a remissão da divida em qne incorreu Jl&ra com a fa
zenda nacional, a informação prestada pela directoria d3. 
contabilidade &obre o mesmo requerimento.- A quem 
fez a requisição. 

Ontro do 1• secretario do senado, enviando a p-ro
posição desta cama.ra que autorisa o governo para 
mandar pll[tSl' ao juiz de direito da oomar<:a. das 
Alagôu, João de Carvalho Fernandes 'Vieira, os o~e-,, 
nados qne lhecompitão; ã. qual o .senado não tem podido 
dar o seu consentimento.-Inteirada. 

Outro do Sr. deputado Diogo 'Velho, pedindo licença 
pa.ra fazer uma "\"lllllllm fóra do lmperio, por ineom
modoa de saude.-A' commissão de poderes. 

Lêm-se, julgiio-se objecto de delibera~o, e vão :1. 
imprimir para entrar n:L ordem dos trabalhos, os pro
jectos com que concluem os seguintes pareceres : 

TESD.\. DE BILIIETES DE LOTEUIA.. 

« Miguel Ferreira Dia:! dos Santos & C., negociantes 
estabelecidos ll!l cidade da Bahia, representão á a.ssem
bl<!a geral lc~l&tiva contra a dieJ>OSiçã.o do ~ 32 do 
art. 2:• da lei n. 11131 de 17 de Junho de 1870 da 

. assembléa legislativa dnquella provi11cia, assim con-
cebida: 

« .Art. 2 .• À receita. d3. província provirá do se
guinte: 

« § 32. lTm conto de reis para c~sas em que se 
venderem bilhetes doe loteria que niio forem desta pro
vincia, e 400S por J.'C&&oaa que os venderem pelas Nas. 

« O ~rti .. o da le1 provincial não crê& um imposto 
regul..r e ~onne sobre a venda de bilhetes de loteria, 
pofém estabelece ta."U& differentes entre a venda de 
bilhetes de loteri~ antorisadas pcla.s leis da assembléa. 
legialativa daquella provincia e a '·end& de bilhetes das 
loterias de todlUI as :mais provincias do Imperio, inclu
l!IÍ"\"e aqnell:~.s .qne. ~o autoris:1das pela.s leis da assem
bléa lttrnlle~lati,-a. 

« õ fim eVIdente da di<posiç-Jo citada, impondo taxs 
tão pesada, não é crenr um imposto propriamente dito, 
porém impedir nessa pro'"ineia. a. venta: de bilhetes de 
loteria não autori~a.dos peu respecti.a asaembléa pro
vincial. 

«Este t.ESUmpto temeidoobjecto de decisões do governo 
entre u quaes a re!oluçiío imperial de 15 de Novembro 
de 1848 (cita~ n.os E•tudos pr;:atico• aobre a adminis
tração das pr01:1ftCIM, do Sr 'V1scoude do Urnguay), e 
o aviao de 16 de Abril de 1855. Eia eomo se exprimia 
a secção do imperio do eontelho de estado em consulta 
de 6 de Novembro de 18~8 sobre a lei n. Mi de 1840 da 
assembléa da provincia da Bahia, que lançou o imposto 
de &O% sobre o valor dos bilhetes de loterias de outras 
provincia.s : « Que a exorbitancia do impoato 8Õ tinha. 
a nature:r;a de prohibi•iYo -para &I! loterias que não foasem 
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coneecüdas por essa asae~bléa provinci.;a e ofrerecia. o 
as~ de um monopolio ••• accrescendo que, conati
~~ tambem ren~ geral o_ imposto sobre loteíid, não 
podião oa que pagárão eue 1mposto e de boa fé remet
têrio para ~quella pro\·incia o• bilhetes de loterias cuja 
concessão tivera origem em outra provincia, ser com-
pellidos a tamanho prejuizo. . 

« O imposto de i %; o do eello, o de 8 % mais sobre 
os premios de 1:0008 para cima, legitimio em qualquer 
pane a ven<l& de u.es artigos. • 

« A commissão de assembléas provinciaes entende 
q_ue o a.rtig_o .Ia lei da assembléa le~lativa da pro-rin
ca da Ba.liia, contra a qual recl&mão os peticionarias, 
contraria a execução de leis gera.es do Imperio, e ta.m
bem os direitos das outras províncias, sendo de parecer 
que se adopte a seguinte resolução: · 

« A assembléa geral resolve : 
. « .A.rti~ unico. Fica re\"Ogado o ~ 3'2 do art. 2• da 

let n. 1,131 de 17 de Junlio de 1870, da a.ssemhléa 
l~"!alativa da proyincia da Ba.bia ; revogadas as dispo
siçoes em contrario. 

« Sala. das commissões, em 19 de Julho de 1871.
F. Beliaario S. de Sou::a. - J. Mendes de Alme1~. -
Faualo .A. de .Agular. » 

ISENÇÃO DE DlllEITOS DE DIPOilT.~ÇÃO. 

c A commisslo de commercio, industria e artes exa
minou o decreto n. ~,575 de 23 Agoeto de 1870, que 
~cedeu a Felix Emiti~ Ta.unay auto_!isa.çi·1 para, por 
me10 de uma companhia que orgamsar, construir e 
c.ustear uma estrada de ferro entre o ponto terminal da 
linha de carris de ferro concedida á. companhia Rio de 
Janeiro Street Railway no .A.ndarahy-Peqneno e o .Alto 
da Boa-VISta da Tijuca, e bem aa.im as conclições que 
ba.ixá.rão com o mesmo decreto, e é de parecer que 
seja a.doptado o seguinte projecto: 

• A a.sseml?léa geral resolve: 
«Artigo unico. E' approvada a concessão feitlL pelo 

decreto n. 4o,575 de 23 de Agosto de 1870 a Fclix Emi
lio "Faunay para, por meio de uma. companhia que or
garuS&J", constru1r e custe<>.r uma ·estra.da de ferro entre 
o ponto terminal da linha. de carris de ferro concedida 
á companhia Rio de Janeiro Street Rai.lway no .A.nda
:rahy-Pequeno c no Alto da. Boa-VISta da Tijuca, bem 
como todM as condições das cla.usulas que ba.ixário 
com o referido decreto. 

" Sala dos commissües, ·em 21 de Julho de 1871.-
J. J. de Lima. e Silva Sobrinho - Augusto F. de Olivei
t'a,-Ferreira. LD.ge. » 

!'RETENÇÃO bO AD:oii'IISTBA.DOR 1 EI!CBIPTIJBABIO E AliA
llllENSE D.~ TTPOGIUPBIA NACIONAL. 

L-a-se, e é appro\-ado sem debate, o seguinte parecer: 
« A comm~são de penMs e ordenados, tendo exami

nado a petição do adminietrador, eseripturario e t~.ma
::JUense da t\·pograpbia nncional, em que pedem &ug
::nento de Vencimento~, é de parecer IJUC s~ja OUvido O 
governo ácerca da ~retenção dos snpp1ican:e~. 

" Sa13. das commtssões, em 'lt de Julho de 1871.-A. 
O. Gome& de Castro.-Ca• tl~iro da ~1111h<I.-C. Rocha. » 

:WATlliCULA DE ESTtD.~\"TES. 

Lêm-se, e vão a imprimir para. entrar na ordem dos 
trab:U.hos, a.s seguintes red4cções : 

" A assemblêa gt~ral resolve: 
" Art. 1.• E' o govel"no &utoriS!tdo para I:Ja~dnr m~

trieular no 1• anno de qu&lquer das :l'acuMad.es ce 
direito do lmperio o alumno do 1• nnno medico dt~. b
.::uldade da cürte Fr&nci~o Cesa.r da Sih·a Lima, mos
trando-se habilitado no exame de rb~torica que lhe 
falta. 

" Art. '2.• São revogadas as di!po~ições em <lo:l
trario. 

" Salt~. das commis.iões, em 20 de Julho de 1871.
Jo•é Calmon.-.{. Coelho l!odr:gucs.-!Jenjam:m." 

" _. a.asembléa geral resolve :· 
« Art. 1.• E' o govemo autorisado pata. ii!a.ndar pres

tar .exame do 3• &11110 da escol& de marinha o alumno 
V mato Antonio da Silva Bubião, depoia de approvado 
no exame qne lhe falta da l• c:adeira â.o 2• auno. 

"_.Art. 2.• São revogadas as diaposi~ em con
trario. 

«Saladas commisaões, em 2(] de Julho de 1871.
.A. Coello llodriguu. - Benjamim. " 

~ Sa.. PrliBEiao reqner que ~e discuta amanhã, de
p~ls da apresentação de projectoa, indicaç&!s e reqne
nmentos, a proprosta. sobre o elemento eervil. 

Consultada a camara, resolve pela affirmativa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DU. 

VENClliEII"TOS DOS EXPREGADOS DES'I'A. C.UUILI.. 

Ço_ntinúa a discussão _do parecer da. commisaão de 
policia regnlando os ven=entos e serviços dos empre
gados desta camara. 

"V e~ á. mesa, é: lido, apoilldo1 e entra em diacU!ISio, 
o seguinte requenmento : 

" Requeiro que seja. adiada. a discuasão do pareeir 
n. 82. da commisaão de policia até que se discuta o 
projecto n. 1_32_ do anno passado com o parecer da 
mesma comml88&0. 

" Sala das ~eseões, em 20 deJulho de 1871.-A. Coelho 
Rodriguu. » 

N"m~em IJe;din~~ a pals.vra, e pondo-se a votos o 
requenmento, e reJ&tado. 

Continúa, portantc-, a discll$5ão do parecer. 
O Sr. Alencar _-\..raripe:-Sr. preside·~, 

vou mandar uma. emenda a.o ~r em discllS8ão, não 
para. oppôr-me á. p&rte dispo•itiva, ma.; P!U'=I- prepõr 
auas alterações na tabella. dos vencimentos dos empre
gados de~:ta e&mara. 

A illustre commissão de policia. reconheceu que cem 
efreito os actuaes vencimentos dos empregados des~ 
casa erão insufficientea e deviiio ser au~mentados. 

A mesma illustre commis&ão de policia nesta parte 
attendeu :i. justiça. que assiste a eetea empregados, to
davia. parece-me que essa justiça não foi completa. 
Entell.do que com iebção ao official-maior e aoa por
teiros o aagmento. não é. sufficiente. 

Segundo a reforma que faz o parecer, eetes empre
gados ficiio sujeitos ás mesmas obrigações que têm os 
emprejtlldos da. secretaria do ministerio do imperio ; 
para. elles estabelecem-se as meamns regras alh exis
tentes; por consequencia, era logieo que os empregades 
desta camnra fie&S'em igualados ta.mbem aos "enci
mentos q_ue têm os empregados da. se<:Ntari& do mini~
terio do tmperio : nada mais razoavel. 

.A. nobre ·commissão de policia, porem, não íez assim: 
augmentou com effeito os vencimentos, mn.s nuo na 
razão dos empregados da secretaria do imperio. 

01--J., para que se fnya. augmento razoavel, permittir
me-ha. n illlllltre commiSsão_c,ue apresente unta emenda. 

Pel& emendt~. que apresento os vencimentos do offi
cW.-maiorque, segundo o p:l.recer, toma o titulo de di
rector, são elevados a 5:000S de ordenado e 1:-iOOS d~ 
gratific:çio, e os dos porteiros a 1:40011, de ordenado 
e 600S de gratificação. 

Conforme a tabella annexa ao parecer, os veMimen
tos do director montlio a 6:000S e os dos por+..eiros !l 

1:800S ; conforme o qne a_gom proponho, os venci
mentos do 1• a.ndii.o por 6:WOS e os dos 2• chegã.o a 
2:000S. Ha por consequeacia umll. pequena difreret~ça. 
entre o augrnento que faz a nobre commiBlliio e o qne 
ú.z a cmenaa, estabelecendo assim um meio termo en
tre os vencimentos dos cmprega.'os da s~creta.ria do 
imperio e o augmento da nobre commiuão. 

O directdr geral da secretaria do imperio vence 
i :200S, e o offici&l-maior desta. camara, seltlllldo esta
belece o parecer da commissão, vencerá. 6:000S. En
tendo que, tomando-se o termo médio, pra.tica.r-~e-ha. 
= acto de justiça.. 
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O. mesmo ae di -~ -~~~s ~~~.-~e~;_ 
tantO · é :justo:.quê~ ae, elev~I!iais.M,. pouc:O Qs:venci
mentQS. dos.. sobi:ilditps. ~~ga~óit : desta ~- . . 
P~em-.. ~.--ee_,infen506 a,_ e.Ge.Btugm~to . os ·que 

dizem que os emp1:e.gadóa da,tecretai:ia .do,~_perio tra
balhão t6do o anno, e não asaizxi os empreg&dos desta 
eam:~.m;.,ie.vend9-. por., oouseqneneia aqudles ter maior 
vencimento, oomo têm.. , , . .. ·, . . . . ._. . . . 

Esta considera<;io deBII.pparece, porém;· desde que se 
a.ttenda -a•qne·oa·oempregadoa deata.,emnara' -nii.o; tN
baibio' lómfllte-.-dun.nte: as..ses;ões, ·mas . tambem du
nnte o intervallo•da.s sessõeS:'· E'' no>periodo de~~~e in
tervallo ,qne.,..ee;:fazeJD...trabalhoa muito,~rta.ntes,na. 
secretaria, como o registro da oorrespondencla, as ey-
nopses ,e o~t~s. . . .. , , . , . .. , . , , . , . . 

O Sa.' CoLmo RonJUGUES :-Peço a. p:llavr:l. para. res
ponder. 

O Sa. ALtiNcÀa ARAIUPE :..:.:ora, Sr.-presidente, desde 
que o empregado consome todo o seu tempo no serviço 
d()\Eatado.:deve ·&er; ·retzibuido aa; ra.zão · dease tempo. 

-Dus:a.nt& .- .a.s<•-.& · 88a8Õea• · oa"trabalh~:~eoio:: feiWI! 
oom muita ra.pidez e breYidade, e á.s -~ezea .. com.·presaa 
tal,::que,trazem excesso de trabalho, e por isso incom.-
mod:o soa empregados. . . . . ·. 

Durante o 1ntervallo da& !eSsões ha.·trabslho cons
tante i' não ae· suspende, como algnma.a ·pe8:;0&S presu
mem,- ' 

· Pannnostrar•·que ·a ·1!eeretaria. niio fica· em ocio· du
rante o interva.llo das sessões, basta attender ao•regill
tro·que é·preciso fuer. -Osprójectose-emendas süoem 
grande numero, a correspondencia. offici:U. · sobeq10r 
a.nno-.a .-m&is. do:600: offi.cios,· a. -aynopse . é .. um. trabalho 
difficil e minucioso com informa.ção de. todos os. nego
cios de que. tn.tamos : . assin1 : pois não se, p6d.e .dizer 
que dura.nte o 1nte-rva.1lo das sessões os empregados da 
secretaria desta · C3DIIIZ'& • noo• trabalhão;· • aend.o ·.Jiliá.s 
o~oa todos a comparecer diaria.mente :i. sua re-
p~o. . . ' 

·Vemos ·O· ·bom ·arra.njo e - ·methodo em ç_ue o,actual 
official-ms.ior tem posto a secretaria. E~ justo, -portanto, 
que não ; deixemos· a& corres-ponder ·á. diligencin. e' dedi
ca9io•CORI. <J.U~ -eU e procura. bem-aervil" oom vantagem 
di causa.-pnhüca. · . · · · · . 

-Jh trabalhos muito euriosoa e · importantes já. por elle 
execu::ados, os ·qua.ee se -não fuem·,sem muita-appli
cação··e•eemo:o emprego' de muito· -tempo; . por isso é 
justo :que 2'etriÕUamos otra.balho e. zelo do funccionnrio, 
que com reconhecida intelligencia e :dta aptidão des
em~nhae honra-o~n ~agar. . .. 

Envio á. •'Dle!a e.· minha · emenda.; .. peço a Y. Ex., 
Sr. ·-_presidente, que n. mande ler e lhe dê o destino con
ven;ente. 

Vêm .:i. mesa, .:io lide~, ,npoia.!Ls, e 6llf:ro.:io conjun-
tamente em dis~o, as seguintes .~me.nda.s : . 

« Emmd<U á tabtlla.: - Os "encimentÓs do director 
serão: . 

" 5:000$ de ordenado e l:WOS ·de;gctificação. 
" Os '-.eru:imentos .-dos porteiros serão : 
« l:WOS· de- ordenado e GOOS de gmtilicação.-

T. Alenc~r Araripe. ,. 

«,Ao a.rt. 1° depois da. pala'ml-' DirectÓr- em vez 
de 1:1ono.fficiaes- diga-se -quatro primeiros officia.es 
e Clnco-s.egundos, ,-sendo o ordenado.da~ueHes 3:0008 
para cada. um, conserrando-se· as gratilicaçõew da. ta
bella e . . sapprimindo-se as extraordi:narias ooncedidas 
~~~;~tra uffi.chea que pasfoão a ser primeiros.-Pinto 

'-<> --Sr~l Porte11a (1•: oec•·tta:rio): -Não pos,;o, 
como-membro daJcommi~o -de,polieia., deixar de usu 
da palavra, 11.pez:!r"de incomnrodado. · 

úvantei-me;Sr. presidente,- não-ta.nt<>-pa.ra.-impngoar 
aa· emenw qne aeabio·~ !er &J>Nf!'enta.dlla·pelo-'llobre 
deputado pela Ceará; · esta•~ umara-u &pNCiará, 
e· cOII!ro~tmroo-"as com 'a·t:lbella annexa. ao pm-recer em 
dise~o, e- pesando os motivos ~e no" leYárão a • ano 
propt>r tra:rde 'ele.va.ção-de· Teneimentos .do&e..'Dprega
à:os da. secref:aJ;ia e da essa·,• as '11JI'Pro""ari<ou nio1'como 
melhor entender em sna E&bedoria : creio que ·nenhu:n 
dos membros da. commissão far-.í. questão disEo. Le~·an-

tei .. ~~ .prlncip~~~ páà jllàillicú, .o~ ~ii! & 
CQllimiesio ,de . policia· tev~ _a,]l!lnra. de< apresen~ e 
quo'-*'í .~ fortemente, pombatid<r ~lo rlobl"!l ~e_pu~o 
~o - Pia.uhy, que chegou a. tàclia-lo de :mconstitu-
Cloilal. .. . . .. , ... . .. . _,, . · , 

Peço veni& a.o nobre deputad9 ,para. ·~po}ldei-lh!l
NãQ.poderei acqm.pa.nha.-~o, ~=do4!,~ ~o~os.po:n,~s 
~ ~Sàçio ·que _f~ ; ape~. d,e Pe.B;B!U':.J;Ile _Jjt.ra ~ 
perto' de· S. EX., afuri· d!! mel~or. ouVJ.,-1~, div.ersas Ul
teil'llPÇÕeS me. privArão de 'preata.r-lhe a &tten'çio que 
costumo, e . de &P,ânha1; toda a: sua argumenta~; pro
cura~ei~ p(lis, trat&r -d&quillo que me fõr · o~rrendo á. 
memorlll.. . . . , · . . _. . . . 
.Oce-upar-me-he~ prhi:Ieira.mente .. da incon$titucio~a.

lidade que o nobre dep11tado en:-ergouno p~ecer. D1~ 
S. E'lC., se bem o comprehend1, q-ae· sendo da compe
tencia. do peder legislativo a -c:reaçicr;.;de ~regoue
gunde o art. 1~;§.• 16 .da, , eo~r.t!tui9ão, .. ,não .pociep:lC?S 
aqpi1 por um .pareeer i de- CQIJlllliSSao ~~. ,ou di
I!Ul1lll.r . o numero. ,dos ,emp_r~dos., ~,sec:rlltarla.. _dest3. 
ca.m.a.ra., e ~ómente por me1o de uma resolução que 
pasae por~ tc;adoa os . tramites d:dei., . .. . . , . , , . .·. 

Primeiramente .C1llD..Pfe ._obseryar .. que. o_ parecer que 
discutimos não propõe a. creação .de ,cmP.~ al~m., 
nii.o a.ugment& o -pes~oal existente na. secretaria., dlSpõe 
apenas que <lO]ltinUem .oa .e~P1;egados , . q_11-e . existem, 
percebendo cnda. um ta.nto de ordenado e tanto de gra.
tificaçii.o. Mas, . quando as_sim nii.o fosse, e tivessemos 
proposto .a.ugmento :de pessoal: e .de venciinentos, não 
pr-Ocederiam_~ .. i.neoristit1;1cionnJ,:ne~~e~ ; ~vo. se ta.'mbem 
é inconstituc!Ol:al o .. noS&o rejp~nto, ·que no at"t. 2.23 
dá á. commis,siícide pólicia o · éirei~ depÍ"!-'pôri a.ppro
vaçií.o . G.a. c:a.ma.ra o num~ e vencunentos dos empre
g~dos ·da. l!lecreia.ri& .e~ _dos uia:.i~· que f'orem necessarios 
para. .. a_ guárd:l: .~ serv~ço ·da ~· , . . _ 

}tas, "Sr. pre&Jd~ote;. b~- ~ua.ntos longos a.nnos estão 
ambas as ca.mara.s leg~slattv:l.S, tanto a dos Srl!l. depu
tados como o sena.do, na posse de crcar empregos nas 
respectivas •ecretaria.s, e nnncalhea tol eontesta.do esse 
direito!. Eu _poderia ler aqui.~ecerea .da commiaeão 
de. ;policia desta ~a, de diversasle~slaturas e pllltidos, 
as!igà.ados por . .ho~aens . illuatradissimos e de. firmada 
reputaçio, augmenta.ndo o. peaaoal . . E~ , ve_rd.&de que 
te!J1po . .houve .. em . q_ue . . ~trou~~e , em : .duVlda. se os. 
emptegados das · seeret:l.rias d~s cam&r;~-~~ p8dião ser 
cousi.d~os. e!!!pl:Íigatlos .... publicos; •. m.aa veio S!!-UlLr 
oa escrnpuloa . . o .deC:rew le'giSl'a.tivo .. de 13 de. Julho 
de 18371 que' declarOu qúe os o'ffi.ciaes .da .secretaria, 
po~ros. e mai&1l1Jlprega.<:los n,o serviço d&S .eamara.a le
gislAtiva,; ü"' ~ptega.dos pnblicos, amoviyeis, ~S!l:ndo 
pa.recer convemente ;i camara. a que perte:Dcerem. -Note 
o nobre deputado que esse decreto niio é do poder e:.:e-
cuti\'p, e s1m do legi~lativo. . . 

O SP .• CoE~O Roo'llt~~~~ dA U:m ~parte. 
O Sa. Poan:LLA :-Perdão: o art . 178 d:J. constituição 

distingue o que é constitucional e o que o llâo é, e póde 
ser. alterado. po~: uma• iei otdino.ri>1. ·Portanto, . o decreto 
de :.13:.deJulho,de ·:l837,. aato que-pas!!Oilcom -a.·_a·ppro
va.ção-desta. c:msara,.-eom a do senado, e obteve-a. ~ancçio. 
decreto,legisaativ.o ·em .summa, e nii.o .simples p&recer 
de commi .. sãa, tira.to.:ia a duvida. E na verdade, Sr. pre
sidente, cada.·uma das camaras é-41ue p6de bem conhecer 
o que :é ·pecaliar· 3.-reapeetiva·aecretaria, .avaliar. ps seu, . 
tra.ba.lhos, remediar as au&a neces~idades ; e a.&?im foi 
razoa:vel e justo deixar a. lei a. cadn. uma dellas orgtt
nisar n.s suas secretarias como julgas .. e mais conve
niente. Sujeitar s. oTgani~ação da de uma ca.mnra. :1 
a.pprova.ção de outra ,;eda. põr uma na.' deperidencia da 
outra naquillo que lhe é pecUliaT. 

Cumpre ainda niio esq~er uma ~oaideraçiío, e' é, 
que,. se .por um parecer .da. c_ommissão de policia fôr 
crea.do wn •lugar-nn. secr.etaru~, e. mareado o seu or
denado, toda a -vez q11e a lei do o~.amento votar qU:l.n
tia. para. o seu eniaznento. tem inlplidtamerite appro
vado -eJ>sa .crea.çao. e ,':XIde-se dizer, pé:Jrtanto, que o lu
gar subsiste em \'irtude da. lei. 

Demais, a .entend.:r-se a constituição tão rigorosa
mente como quer o· nobre deputado, tambem cumpria. 
ellUnder-se-oue os emprego~ da,secrcta.ria. desta cama.ra 
devem ser pro~idos pc lo_ . ~der executh;o, na. fórm:~. do 
:~.rt. 10'! ~ - 4•, do que W.Ultaria n5o krem as eam:J.ra.! 
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legi$la,tivu. ~%11 ~ ~- P,esaoas .de sua eo:afian
ça, ,e.~·~ \i~,~rn1?. ;N~ liávem c:oin,issó, um 
grande 1nc0livéliiente '1 E o nobre deputado, tão iutelli
gep.te ~ pl.lljl~O·:Ç?%110 é1. ,que tem -6e mostrado sempre 
um,:g~;al,'d=!-~ , d:a, eoB8tltp.iç4o, e tão 'estrenuo 
del~o~· Wj.a_,prerogativaà do par1alnento, querêrià seme
lha.nte cousà Y 
.li~ par~.,~;~:. ,p~ide~te:t qu.e,, \m~ora P\lrfuncto
r~a.me~~' .. ~bo ·ªemonst;!l<iO g~e .o ,pa.re!le.r. da;. mQsa. 
nao é,gi~OUI\t$1Clop.al, .ll. qne nao devemos a.bnr mã.o 
do dir.eito _de q. ue te. mos estád·o·· a·e. p. osse, e q. ue o, decreto 
legis~tiy9 de 13~P,e Julho 4e 1837 :reconhece, de crelll' 
e proy~t ,os, em.Pregos da secretaria d3. camara. 
..P~iai,oz:ll..,a too~r. em.outros. pontOs do discurso 

do nobre deputado. Est•·anho.u S. EX. qú.e se substi'
tuiss!l a,denoiJÜl:l,açio de o.ffi.Ci:.l~mà.ior pela ae direêt{)r. 
E'. ~a. qú~. de ~ala.~; ~o enx'"rgo nellil a im~ 
pc~nc1a.: q~e ~b.!l.!lWZ A~~ o n~bre deputndo. ~ójc os 
chefes da.fiecre~ de estado tem o nome 'de diricto
re& i o. o~çi&l::.ín,a,ior ~ .• '? clíéf~ i!O.\Jfé~ià.to da.'s'eeretaria 
da camara ; quem dmge os seus trabàlhos clia.ràá-se 
dil;Qctor .. , . . . . . . . . · 

Fallou tambem S. Ex. contra ·os vencimentos mar
cados na ta.bella •nnexa. ao: parecer.· O que vou dizer 
sirva'igual2ilente de zo?sp«?sta" ab n'óbre deputi>do pelo 
Ceará, que acaba de JUStl!icur as· emendaS que ll.pre;.. 
sentou. 

Senho~es,, a com.miss;w, de policia., reconhecendo que 
OS vencirh~ti~ó~ <J.U~ pc,réeb.e·m.-~ctu!lm:énte. os empre
gjldosda·secreta,):ta.e Wi. casa nao sa.o suffictentes para 
su'11o decente m&rlll~n9ão1 ~~a~~ do a que detíde o tem
po 'enl. que tàefi venlli.Dl'ento~ fórao marcados tudo tem 
enc;~a.recid~, .~ .. ,vendo 'tlir!?-~ém qu'é·os trnb:Ulios tGifi mtg
me'iitad.o·consí\ler-.n•elinent,e, ·e que o·movnnénto· dos p;;.
péi~ qúe' pâ.s~o Iíela secretária é muito maior' do que era 
ha annos, e p:lili orêeonhee'er'bás't.a .ver one~sti-os e as 
synop'ses ánnuaeà, · niio podia 8. commissão, dtgo, deixar 
de, até certo ,Ponto1.attender'-ã:s'instanteúeclamações de 
t~es emp'reg:l.'dos, reclamaÇões. aliás' réconhecidas 'Capa
troéínà.;:as)ot -Iriuitos dos n'óbres. deptit:idos. Por outro 
lado, . cons~d:erlm'do qual. o nosso er.'fudo financeiro, e 
qu:les os ..-'etl.cimentos de' ou ti-os fúaecin::a.rios pub1icos, 
propoz o auzmento que lh~ parec_;u ra;:oa.vel, e consta. 
ila. talle1la. Sem· alterar a: proporyao ex1stente entre os 
a.ctu:úis ·"~:itéimentos, -F,O]:loz a coll'inliss!o _o angmento 
de 400S para :obfficiâ.l-maio~'e para eada uiri dos ·offi
ciaes e porteiros, 240S'para.·oscontinuose'1201fpatsos 
correios. ·neste mbdo ·o ·offiêial-maior2 qu·etinba5:600S, 
'\'Cm a. ter 6:'00!11!; _cs .offi(!i:i.e~2 que tmb1io ·2:8001!, vêm 
ter 3:20011; o• porteiros, q_ue tJiihão 1:4.00$, ~ém n ter 
1:800S; os contínuos, ;que .tinhiio 960$,· pa!são a ter 
1:200S, etc. 

Jú. vc a camara qual,foio a~<?Illento de vencimentos 
q~e a. ~Ómmissão. pro~oz p~ cada u.m· aos emprega
dos: fot o que lbe pareceu razoa.vcl, a.ttenta.s :!s nossas 
circum!t:l.llci~; énfr~ta!lt~, :r~pito, sê os tióbres depu
t;,dos .juTgarem que sno .ms1gnlficantes esses nugmento~, 
,·otarú.õ como ente!lde~ll1·., ... _ , . , 

. Quanto :1. . f:í.lta. de classtfieac;-.s.o dos empregados, da 
qual t.~mbem occqpoU:-:se o nobre deputado pelo Piàuhy, 
direi 'que, segundo O 'meU :rilodo Üe p~nsat individual, 
não estou longe da opinião de S .. Ex. Tenho alguma. 
pratica de repartiÇões publicas, .e recOnhe~o que a. 
cla.ssificaç.ão dos empre~dos não só éconvimiente para 
a boa ordém e divisão dó trabiilllo, como nece!aaria para. 
o accesso. que ,; .um incentivo pará. o liom :procedi
nienio do ~~r~ado; pi:lr isso não du ,-iaitrei dar o meu 
,-oto em fàvór d:L émenda apresencida. pelo 'nób~ de
putado péla. B&liia.. 

s.r. p~e~~-=n~e, ~ejo que ~t~ a dllr a li_?ra 'de pa.S~ar
~e a~l.Sctissao. de óutro assulJ!p~o; m:úl nao posso d,G~nr 
de toe~'e~ 'outro' ponto. ae .9,1?-t;_trat~u o nt>bJ;ejl~iutado 
~elo P1:tuhy, com cuJa. ~pmtao nao posso eoncoidar. 
0elísurou S. Ex. que a commissão. fiies8e distin~ no 
modo da nomeaçij.o e demissiio dos · emprega.aonupe
riores'e do.~ subalterios, ·e enten'd~·que'umn como os 
officia.es da :Seeretilria sio noniea'lios e defnittidos pela 
camara,•ta.mbem o:Eejão os-porteiros,· contínuos e.guar
d'!l.s das .galerias. Senhores, comquanto e!teja.mos .em 
unm cotóotação legislativa, ·tem ::. mesa uma. parte ad
mit:istrati,-a. O~lUI' diz•respeito ao go,·erno 'e regimen 
Úl.tel'llO da· CaS.~,. a distribuição de Sen·i)O pelos CD1pre-

ga.do~ subal~oa · e respectiva. inspecção, é, conforme 
o 'P.gnnento,. ~ ·eo.miM!tenciA da -c~si'~ de policia, 
e. por. con .. egum:e a. me&má comm'iSI!io ·deve ·fer acção 
d.ireeta; e-·immediftta sobre'tâeS'CIIl'p~•; e•eatea de
vem· eatai- 'na. dep!~nde!Sei:adlella. •. 

OSa. PINTO l..uü.E ocTaos Sas. DEPil'l'ÀDOS:.;:.;.:A:poia.do. 

'O.''!Sa; PoBTEUA. : - Dis~e~ 1J_ae·~!'>·eommilsão de 
póliCll&; !l!Dlllds: de tal B:t~pb~tção e :peneneêndo a.um 
lado· politl.co, poderá. m111s. fa01lmente o&Xeteer "ingaaças 
em empregados subalternos que pertdnção ae lado op
posto. Este argumento não póde ter força. ·TOdos·sa
be~os .que a. mesa é eleita pela maioria- d& eamara. ; e, 
po,ts, amda que desta dependa a demissão de taes em
pre~ados, p6de ella. ter lu~~ tia. hY}lothese-iigur&da . 
. Sr. pre5ldente, está ·ternunado o telli!Jo, e V. Ex. 
lollto mesmo me observa ; assentar-me-hei: :faltava-me 
tocar em outros po:1tos1 deUes·me ·occuparei' se 'tor:Jar 
a 'bllar sobre o p:trecer. 

A discuss\i.Q fica t~dia.da. p~la. hora.. 

SEGUND,\. ·l'ARTE DA ORDEM DO DIA. 

JlUll!E!'TO SERVIL• 

Continúa. a 2a discussão do s.tt. 1• da -proposta do 
governo $Obre o elemento servil, com o parecer d:l. 
commísl!ão especial ·n. 1437 deote .anno, e emenda' 
apomda!. · 

O Sr. Ara.ujo L:l.Jna. (cttlenç•7o):-Mens se
nhores desde o oomeço desta discll8são acho-::I:e do
minado de um sentimento de sorpreza. 

No seculo XL'\, no anuo de 1871, trat'.\-Ee de medida! 
tendentes· a abolir a escravidão, e levantn--!e um:~. gri
t9.ria. desmad:l, incomprehensivel. .. 

O Sn. DuQUE-ESTnADA 'l'EIXEmA:- Gritari~~ "õ":iõ
a.poiado. 

O Sn. ÁRAllJO LtlllA.:--- ••. contra a. mais nobre das 
causas de que se tem• occupado este ·p~>rlamento, como 
os parlamentos· do mundo, a·:aobre causa. da liberdade 
h11ltia.na! 

Eis-o '{Ue é o homem, o rei sobarbo d-a creaçii.o! 
Senhores, o que é a . proposta. do governo, que su ~

levn ta.ntas tempestades~ O que quer· ella ~ Qual o 
fim a que se dirige 'f .. Quaes os meios com que lJQra 
a.bi caminha~ -

Na vida do homem, como das llações, ha mon:ento;. 
!Olemnes, em .que se tomiio :reFOluções mblimes !'Or 
sua. grandeza e· hetoicid.'l.de. Cedendo .i ''OZ do chris
tianismo, á torrente da civilisaçiio, ao cst:tmpõdo do3 
canhões que· ainda reboü.o em llOJil>os o.ttVido~ !l.turdi
doe, e que afog:írão a escravidão ern rios .de sangue, 
na .America do Norte, bem como até o e..-ternplo do 
bey de Tunis, o governo ch:>mou-se a. 'i n conselho. 
como :Deus da. crea~ do homl)m, e di~ : « N~o é bom 
que o·Brazil Eeja.eternament~ infmn tdo,.acabemos com 
a escravidão. » 

O· Sa. DtrQUE-EsTno\DA. TEIXEIBA : - Prote~t9 contra 
aJeXpréssii.~-infsma.do. 

·O Sn. A'RAllJO LmA. :-Eis. o q12e é a proposta do 
governo, grande· pela. mage~aue do ·fim a que se diri
ge, bella pela. •imrliciuade dos me1os qtte emprega. 

·1.1:1.s, quaes são oa meios -de que lança mão o go
verno para chegar a fim tão grandioso 't 

Quando se trata de abolir a cscr:lvidiío, dons ca
minhos se offercccm na.turalnrente ;ao·oespirito·bumano: 
a 'li.boli~ão ·simulta:n'ea. ou a. ·pua!. Mais logica ~ -ex
pedita em seu proc-esso, a ·nbolição 'Sim'lilt!l.~ ~ria a 
primazia, se'll.ã.o e!>barr:use em •obstaenlos·in'\"enci-reie, 
pbysicos e momes. 

Na. vida das nações ·hn impossibili'OOoes que llll!s 
brad<'io etimo ·Deus i.s ·ondas enel!.pell~s: « Daqu: 
não'pass:\tás." (A;wiau:r.) · 

E' impossível materialmente, ·eenhote!l; dCllpeoàet 
biliões para indemnis:~r cerca de 2,000,000'd~escravcs. 
E' impc'ssivel mora!mente lan'çàr "'ali eonsequcncia.' àa 
esernvid:iio, ou ·a iodemllisação, · :t eon~ de· S,OOO,OO·J 
de 'iknlldros em be~eficio de alguns mil h ara· de rc•
snidotes de escra 'l'o:;. 
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O S11.. Duo1!B-Esn.uu. TEJunu.:-ht:> é mal apre-
cia: a questão. Pe90 a p.lh.vr<l para r~sponder. · 

• O S.. AuuJo LorA: -Na impossibilidade da aboli
ção simultauea aarge naturahnente 11. a.bolição grad'Ulll 
com o v4!ntre line. 

SeuhoJ"OS, qna.nd.o ~quer efi:Otar o poço ~nvtnelUdo, 
supprime-se a fonteq_ue trau. Rpa eorrompula; quando 
se quer extinguir o 1ncendio, remove-se o peb'oleo que 
o- alimenta. Assim, o ventre livre justifica-se por si 
:mesmo, porque salva. oa principios e attende a todas aa 
conveniencias. 

O Sa. Joio l{EXDES:-Apoiado. 
O Sa • .AR.u::Jo Lnu.:- O direito natural, o direit... 

por excellencià, o direito immuta-.:el e eterno, o d;rtito 
de qne todos os direitos não são senlio npplicação e 
desenvolvimento, niio conhece ~enão homens. 

A. lei M~iou ao ventre a escrs.vid.:;o; a lei d~fa.z 
o que a lei faz. 

O direito civil respeita a. propriedade, embora illl
perfcita, que au~ruou, porqu~ n~o póde illudir ~quel
les qué confiárão em &ua fe. .ass1m, 11 proJ!neaade 
ex.i&tente e completa nã.o é retirada do poier ae quem 
quer que seja. sem iodemnisaçiio ; mas o nascituro, pu
:ra espennça, eatâ debaixo da acl'áo ampla da lei, nes
ta. ordem de factos, como em qunlq_uer outra. 

Desta fórma, a proposta. do governo, proclamando o 
'\-entre livre, respira o san~ ;amor d:l. liberda.del como 
:respira. o santo amor do dire1to1 consagrando a lUdem
::üsa<;ão da propriedade escrava. (Appoia<los e ni:W ap-.ie
J~s.) 

O Sa. Dll<!llE-EsTilA.DA TEIXEnu:- Santo amor da 
-propriedade esorava I 

O Sa. AJU.li.JO LutA: - Da propried=-de mesn:;o es
C%':1'1"&. 

No intuito de cbegnr ao :fim r. quQ se propZí~, estA
belece n proposta um fundo de emancipa<;iio; e~Ul me
üida não precisa de justificação. 

Segue-se o peculio e a remisaü'o. 
O t•, é o reconh<c·mento legal da perso::~il!ade do 

~ecravo, que nenh~tmalei lhene~ou absolutamente, por
que o e~cravo nUDca. foi, não e, nem ha ce ser senii& 
um homem; o 2•, objectoou a remissão, é ainda. a a.ppli
cac;Eo ~olemne do principio eterno de direito ch·il que 
resolve em perdas e interesses todas as obrigaç<iesdefa.zcr. 

Ambas estas medidas, cumpre recorda-lo um<:. e mui
~as vezes, não aii.o novas, já. estavão con53gradaa em · 
.nossos usos. 

Seahorcs, estas medidas recommc:1dii.o-St ::ne!loll por 
sua con\·<!nienci:l. do qne por eeu valor mo:ral. 

No coraçii.o do ueravo desperta. a lei a dignidade 
a.dormecida, &8Sim como no coração do ~enl:or senti
mentos mai1 humanos . 

.A um, ae escravo, diz elh : " Confiai na. lei, ergtlei
-;-os lentamente até chegardes á plenirede ele homem . ., 
A outro, ao eenhor, diz: "Aprcndeiareconhecerno es
aavo um começo de homem, que em br~'l"e &er.í. um 
:r.tb:Llbador completamente lh-re. " 

Com relaç5.o aos menores, eis o que fe pus:a ll:lo pro
oosb. do governo: « Uti~ai Oiberviços das :nãis d•s 
menores, tn86 criai-os até certa idade. :Maz:t:a-o a jus
ti<;a, pede-o a caridade, a.coneelba-o o proprio in~reSlle; 
?Orque depois de 8 annos ficnreis com C.irci!o aos ser
-:içes des8es menores, ou :i indemnUa9io ~ue a lei vos 
con!ere. " 

Eis o que é a propoata. do go'~"emo. conE!à.er:u!a. u 
0eneralidade mais a.mpln de 6\laS disposiç<Jes. 

Mas que Ticios ou defeitos encerra. a. pr~po6!3 Y Pol'
que é c:ombatid:l. com t&ma.nha violeneia 't 

A proposta. do goven.o tem ~ido impup:aea po1: ~o
·las &8 consiierações imagi.na..-eis : de poli:ica, ce ori
gem, de jUl!tiça, de convaniCllcia. 

Ex:unina.rei tudo is.o, a.:ero•eita.ndo-me <h b onda.de 
com que o meu nobre &m1go, o relator <la co:r:Jmissiõo 
tlignoa-se, a meu rogo, conceder-me a p:iorieade :co 
llSo da pala ,.ra.. 

Senhores, em ~u louco orgulho, diz-:cos a ~scrip
tura santa, untárão os homeosle;anta.r uma torre que 
chegasse aos céos. Com o fim de puni-los, mandou
lhes Deus a CODfusão das linguas ; não se eJ:-:.e"ldtrão 
as obreiroa, interrompeu-se a obra, di&per&árão-se elles. 

Reina a me~ma confusio entre os nobrea deputados 
que impugnão a proposta. Attendei ·ao que se tem 
passado. 

Desde que se a.brio a seniio, este a.nno, t1io h& dia. 
no qual dia oe nobree d11putadoa nãa tn.gSo a quutão 
servil pan. o~ deba~a, com uma. diseri.çiio que e'll ~ 
admirO de 60bejo. 

Apezar de ser esta materia • a~sumpto obrigado das 
disc:Ussües de todos os diae, nem os nubres deputados 
se entendem, nem ninguem os entlonde. E' uma Babel. 
(Ri•adas.) 

Se não, vêde o que se paasa entre elles. Levanta-se 
um e apresenta-noli uma bella dissertaçiio á.eerca da 
iniciativa parlamentar, segundo o diluvio de COD.6titui
ções que têm inundado 11. França. 

« Deixai-vos.-de _puetilida.des, diz.-lhe outrv, isto niio 
tem valor algum.» Procl&ma est:Al "excelleneia dos cor
pos livres, pul>erisa. outro este systema.. Este argu
menta com estudos, aq11elle com meioe indirectos, 
aquelle outro com a di!Ierença da.a taxas entre nasci
mentos e obitoe. · , 

Senhores, nem os nobres deputados se entendem·, 
nem ninguem os entende. (Hilarfdath.) . 

O Sa. PINTO MoREillA :-Não receb~Õrão a norma offi
cia.l para a. discu~são. 

UXA. Voz:-~á a quem toca. 
O Sa • .AIIA~JO LnrA:- Assim é, Sr. presidente, lil:e 

hontem .fiquei esp~tado quando ouvi o discurso ele 
nobre deputado pelo Rio de Juneiro, a. quem eempre 
presto a attenção mais respeitosa, segundo ;. sabedoria 
e eleva.~ de idé:u; com que discute. 

DepolS de .t:-es mezea de ~essio, depoie de tanta' 
occasLves so!emnes, em qne te chama a centas o gabi
nete que se retirn, como nllu~lle que o substitue, julgEou 
o· nobre deputado apropriil.do trazer para os deliates \l 
·:;a.binete de '29 de Setembro. 

Chegando quasi no fim do discnrso do nobre dep:::
tad.o, collocado em posição nnti-ncU&tica, bem póde 
ser que não tenha comprehendido a · argumeat:I~iio 
do nobre deputado n quem deYo comtudo 111p-11 lígei:-a. 
resposta. 

Alludio o illustre deputad.o á. expressão - progrea&o 
rell.ectido -que •e acha. na. eireulal- ou programma do 
nobre presid~nte do -c:onaelbo. Notavcl cezaura.! 

Senliores, todo o pYOj;tramm&. é como uma definiç;";o, 
contém o genero, ~ di.lfcrença, idéa.s communs e idw 
que e~peciu.lisão o programma. ProJitiesso reJ!ectiGlc ! 
Póde haver «abinete que o não ame'? 

O Sn DcQc&-Esn.\.ll.\ TEIXEIJU:-Algnns qaerem-::'o 
precipitado. 

O S11.- .Auu1o Ll'!ll ... :-Fóra. do P""gr~o ~fl.ect:ido 
~õ b& o pnlo OI! ulto dos epile}lticoa ow. doulio5, o:1e 
repugna & todo • mUDdo que tem jw.i:r.o. -

O nobre presidente do conaelho, do ~~&binete de '.!9 
de Setembr1>1 alludío ao progrea60 rell.ectido, oo~o o 
wem todos 08 gabinetes, oom• o faria o illustre c.~
putado se !osse c11amado a fazer parte de um gabine:e, 
Clo que é muito digno. (..tpoitt.do•J· Es~ censura é ser.a 

. f11nd.amento. 
Separação da politica e <h administração foi. o o:;~ro 

objecto doa reparoa do nobre deputado. 
Senhores, a politica. a.ttende especialmente á.s con..-e-

:aienci.as do Estado; a administra~io aos interesses col
lectiTos d& sociedade, no tocante á. execu~ií.o das leis, 
em que estii.o envolvidoa direitos muit&ll vezes. São ob
jectos oue podem UldAr 1epan.dos. O qHe é que se Te 
em no.&o :p.U<f Uma mudànç<L de p , liticn re,·olvc a 
sociedade 1nteira; demole tudo defde 01 empregos dt. 
eoxdiança. até ~oos Tamdoe ramoa do serviço publico. 
Póde hAver homem honesto que não deplore um u..l 
srstem& de go\·erno, uma t.J direcçiio, que tie imprime 
aos publicos negocios 'r 

O Sa. Duon-EsTau~ TEIXEIR .~ :-\". Ex. não pt'07a. 
que se rcvolncionasse o pesroal administrativo. 

O S11.. ABA'tJO L:M.\ :-Não accuso uinguem; maa 
a -verdade que e.~tá no espírito .de tcdos é eata : uma 
m11da.nça politica em nossa terra é um '\"erdadeiro ca
taclyama. E' com relaçlio a .este ()bjecto que o n~bre 
preridente do conselho, = CirCular a que ee refeno e 
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illu•tre deputado, reeommends.va espeeialmente a. sepa
ração entre a politica. e a adminiltra.ção. 

O Sa. DlrQtTZ-ESTJU.D.l Ta:u:ru. :-O nobre presi
dente do co~lho queria dar um ealto. 

O Sa. A.auJo Lnl4: - ütra.nhou o illustre deputa.do 
o auxilio de todos os seus agenteS que peàio o nobre 
presidente do conselho para a realização do seu pro
~ma. ~ governo repruentativo e o governo da 
na9"0 por && mesmo, todos devem coneorrer para a. boa 
direel(ii~ dos De_E;oeios p~blieos. Desde que as peç8.11 deste 
maehinJSmo nao funee.~onem com regularidade e har
monia, tudo vai mal. 

Ha homens enfatuados que, sentados nas cadeiras 
de. ministros! acred.itão dirigir tudo vautajoEamente com 
aVISos. oa circulares sabiamente redigidos. E' erro 
grosserro. 

E' 118l!im que o nobre presidente do conselho jul~;ou 
preciso o apoio de seus diversos agentes nas proYincl&s, 
para o fim de e.."tecutar o programma que apresen
tava. 

Censurou ainda o illllbtre deputttdo que aquelle il
lustre chefe do gabinete de 29 de Setembro procurasse 
o apoio de seus adversarios. Esta mo. teria tem sido }lOr 
vezes discutida no aenado, achando-se desfeiUI.s o.s cen
suras do illllbtre deputJ.do. 

O Sa. ANDRADE FlG~Jll.l : - Ellc coclessou no se
n:l.do. 

O Sa. ARAUJO LnlA :-0 gabinete de 29 de Setembro 
tinha em vista realizo.r reformas importantissimas, e 
eutre ellas algumas de :Jl.canee social, como aquella de 
que se trata. O partido conservador achava-se mais 
ou menos dividido. Para sabê-lo não serio. preciso que 
o presidente do conselho assistisse frequentemente aos 
clubs do partido, onde appareceu uma ou O\\trn vez. 

O Sa. Dt:QUE-ESTMDA TEIXEIRA :-~unc:l.. 
O Sa. ÀIU.t"JO LIMA :-Bastaria ter olhos e ouviàos 

p_;Lra con~ecer a. divisão_,que lavra.~n no seio do par..ido. 
!Sestas cucumstancias entendeu o nobre presidente do 
CO:!Eelho que, rodeando-se de conservadores insuspeitos 
e apoiando-se na larga base conservadora., podia dar 
uma direcç.'io larga e generosa. á. sua politica por !órma 
tal q,;.e pudesse obter o apoio d:~. opini:i.o adversa para 
a solução do importante problema· que tinha em "\"l~ta. 
:Fê-lo ~sim, apoiando-se em exemplos de paizcs es
tra."lgell'os. 

Na Inglaterra. são os tories que muitas ·vezes reali
zão grandes reformas chamadas liberaes, com apoio de 
todos os po.ttidos, sem que pori~so renunciem á politica 
a que pertencem. 

Foi assim qtte lord Wellington effectuou a reforma 
C.:. emancipação.dos catholicos sem que fosse accllbado 
de abandono.r a bandeira. a que uma ·vez a.dherira. 

O nobre presidente do conselho enganou-se em suas 
J>re~·isões. Pel:l. opposição liber:Jl. foi recebido com re
pu!o:io, e pela imprensa liberal com brutalidade e vil
leza. (N<1o a]Joiadcs.) 

l:x Sa. DEPUTADO: - Isto é um i:lsulto que V. Ex. 
d:.ri::;e a seus collegas. 

O Sa. AaAt'.lO Luu: - Fallo da imprensa liberal. 
O Sa. YAsco~cEu.os:- E' uma palavra q,ue se n:io 

!•Me applíear a este grande p:trtido político. (Apoiados.) 
O Sa. E v .\l'iGELlsTA LollATO: - Estã referindo-se :í. 

impre!lsa.; e os senhores de certo não quererlo ser dc
fet;õores dos esca.odalos desta imprensa. 

O Sa. A.a.u:.1o Lm4:-Illud.ido em suas previsões, 
" ::obre }lte!idente do con$elho teve de recompôr o !!1!U 
gabinete, em consequencia de desfalque ou falta de 
:ol;:u.ns de seus collegas, que soffrêrn. Esgotados os 
me1os de :fazê-lo com toda a for~ que jul!!ava. i.ndis
~nsavel para realizar as idé&s que tinb~ em vista, 
ertt_endea o nobre presidente do conselho que devia 
ret:rar-~e. 

Cma grande intelligencia, um grande caracter que 
mostra tamanho desa~go ao poder, a par de tão llobre 
aferro ás idéas, não póde ser objeeto de cel:laura, 1e não 
de louvor e appla11808 de todos os homens honestos. 

OuYi dizer, porque não .a.sristi a. icxlo '> discurso do 
nobre deputado, <{ue S. E~. referira-se á minha indivi-

dualidade, com respeito ás esporas que ganhei. Peço 
licença ao meu honrado amigo para. dizer-lhe que está. 
em erro. Nio ganllei esporas; quando muito, me ap
pa.recerião ella.8 prep;ad8.s nas botinas, sem que eu o 
pedisee ou nmo pemasse. 

O Sa. ÀNDUDE FIGUEiu·: - Y. Ex. ganhou-as no
bremente. 

O Sa. ÀU.UJo l.r.IIA. :-Niio ~anhaí esporae, porque 
entrei para. est~·gabinete e sahr delle· em minha. pe
quenhez ordinaria. (Não apoiado•.) 

O Sa . .Al\'DRA.DE F1G~IR.l :-Ganhou muitod.istinct::
mente as esporas de.cavalleiro na noite em que aqui 
sustentou as idéas do gabinete. 

O Sn.. AaAtJ.Jo LI3lA : - Pondo de par~ estas consi
derafões1 que podem ser imperfeitas, porque não ouvi 
todo o d1scurso do illustre deputado, passo ao exame 
dos motiyos com que tem sido col:llbatida. a proposta. 
que se d1scute. 

À proposta, dizem os illustres deputados, é infiel i 
bandciro. do partido conservador. 

O Ss. EVA.'IGELIST-' Loauo:-Que nunca teve ban
dciro. m·gra. 

O Sa. ARAUJO Lnu:-E' nota~el semelhante insis
tencin. Da. parte do illustre deputado pelo Ceará niio 
me caus:~.ria isso grande reparo. A po.r de estudos atu
rados, couvieç·úés profundas e talentos reconhecidos 
(apoiados), o nob1·e deputa.d.o é tenaz e inftexh·el nas 
idéas que uma vez teve. 

F..•creveu elle em o.lgum tempo contra o. emancipa-çüc: 
directa, f(z parte de um gabinete que se mostrou des
favornvel a esta idea. 

UM Sa. DEPUTADO:-Desfa.Yora.vel, não; prudente. 
O Sn. • .AR.A'CJO Ll!ll.~:- Peree.a. primeiro o Brazil do 

que uma virgulo. gue elle empregou! Mas com rela
ção ao~ illustree deputados, igualmente notaveis por t~
lentos e estudos, porém um pouco mais fiexh·ei•, creic 
eu, presta.-~e a insistencia a grande reparo. 

Em seus planos gigantescos de ambição aimava-se 
a Prussia o.té os dentes, la1·çando á conta dâs naçücs 
que queria empolgar a responsabilidade de pretendi
nas pro,·ocações. 

Quererão os illustres deputados, se é licito ma9:tit 
compouerc pan•a, fazer uma scisão completa em se~:. 
partido por semelhante moth-o ~ 

Pela minha parte deplorarei um t....J resultado, ~x
primicdo, creio eu, o sentimento de todos aquelles que 
npoiito o gabin.ete. (AJwiad:~s da maioria.) Está à.:;. 
parte dos nobres dep1.1tados remover um semelhnnte f~:.
turo, <l'-'e uão pod~rá deixar de trazer consequcncias 
fataee. 

A;or~. a oucst<io politica. Senhore~, a emaneipaç1io d!
rectn. contrâria o programnm do partido conservador'f 
Yejamo-lo. l:ma 1déa só pódc ser elevada. :1. categori:l. 
de prindp:o de um partido por duas consid~ro.ções: 1 a, 
<J.U!lndo está ligo.da essenci:ilinente :í natureza. dc•se par
tido ; !!•. qu:mdo as summidadcs do partido ~ elcYárão 
a se:::~e!!la=~e ounli6.ca<;>ão. 

Ora., ne:::~ t:.~u nem outr:l destas consider.ações póde 
ter referencia :i. questão da: CEcravidão. (Apoiado.. de 
maioria.) 

~e:c:. a~er-:::~e a theorias, que J?Odcm ser inapplicaveis 
a llosso paiz, dirijo-me :í. fClot~ hmpa, á. legislação, :Por
que n leg>>!::v:iio é ::1. expressão mais segutn da '\"ida c 
espiritv dca partidos. Busco.rei a.hi os elementos consti
tuti\·os doa partidos que :nos dividem, para o fim de 
saber se :1. escrnvidão pó!c ntllllerar-se entre esses ele
mQlltos. 

De 183i. a 183i dominou o J.lA'I'tido liberal. Tres leis 
principaes assignalárão sua exu.tencia: a lei da guard::: 
nacio'!lal, a do codigo do processo e o acto addicional. 

Qual é o pe:1sam.euto qu~ resulta dessa~ lei.~~ 'f E' 11ste: 
Tudo procede do elemento populil.r, a força. eivica, a 
policia, a ju~tiça, a legislatura pro\·inci:!Ll, a adminis
tração, co:n os ""ice-presidentes das provinciaa, que as 
respectivas assemblén.s nomeavão. · 

Daqui concluo eu : a p:toeJI!inencia do elemento pc
pular é o característico fund&:nent:U do partido liberal. 

De 1837 a 1853, com intermittenciaa, d.irigio os :ne
gocios pt!blicoa o partido c:onsenador. Appare= 
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tree leiail;npo~tes: a. interprete.çio do aetq addíciDDlll, 
a lei ·da ·ruo:nna., a ·da guard.& nacional. . · 

Qml é o ·pensamento que .se dtt~QGbre..n.easaa .leMI'f 
E' o dia.meU'&lmente oppostc>: tnd.o próoede: da auto
ridade: a força cívica, a policia, a justiça. e a. admio,is
tração. ·prorincial. com os -n~presid.e~iel!, cuja p.o~eação 
é conferida ao governo ~eral. · 

Daqui.intiro eu: . o pr!.ll.cipio . 9.a. .._utoridade é e ele
mento con&titntivo do partido coneervador. 

E' elite o vallo profundo, como di:i.io~. um nobre ~e
nador. que separa . os dou~ · · partidos, ·conservador e 
liberal. 

Se e&ta é & verdade doa fa.ctoe, pelo exame que faç;> 
da Jegislaçiio, que tem a queat:io da. eser&vidão coro a 
'Preeminencia. de um ou outro dosses.pr.incipios, a. liber
dade ou a.,autorjdaie'? Cousa. .neuhuma. 

Assim dizia. . com logioa irre~istivel o nob.re Sr.,prçsi
dente . do oouaelho :.....,Esta. q~1esf,iio .n::.da. tem de . poli
tics, é social, póde e deve ser resolvida com o a.poto de 
todos os il&rtidos. 

VozEs DA 111AJORJA. :-Sem duvida. 
O SI\. Dt:QilE-ESTRADA TEtXEIRA :-Mas nl\o minis

terial. 
O Sa • .Alo~Dn.\DE ·Ft&1l'&lRA :-Desde que o ;;o,·crno a 

resoh·e, é quest:i o politica. 
O Sa. AJU.Wo. I.uu. :-E ji que tratei desta. ma teria, 

accrcscentarei. duas observOl.ções. · 
Em nosso paiz· as rn.itts do~ p:lXtidos conserv:1,dor c 

liberal quasi que se confundem e desappnrecem: 
Não na muito tempo um distineto parlamentar, que 

Deos tão cedo chamou a. si, roubando-o :i. patria, :i 
.sua f:unilia. e amigos, em cujo numero não tinha cu a 
honrn. d.e contn.r-me, o fins.do Dr. Urb:mo Subino 
Pessoa de Mello, p;:dia nesta casa a .policia., electiv,t • 
• o\ inda este .s.nno, no . senado, um. nobre senador pela 
provinci:~. de Minas, com rel:~.Çiio :i reíorma ~udieiaria, 
se exprimia assim, accr~centando que o fazm 11or ,sua 
conta e risco: «A reforma de que carecemos é ores
tabelecimento C.:~. legislaçiio anterior a 18/ü. " 

Nestas id~as vejo eu distinctamente o partido li
beral. 

Quanto aos outros nobrca chefes desse l,la.rtido, a 
quem tributo a. maior admir~ão .e respeito, os Srs. Za
carias, N~buco, Souza Franco, Oct:~.,·i:mo, . Saraiva, 
?aranagu:í., etc., etc., meus ~enhores, são. tão liberaes, 
mais o.u menos como nós todCls . 

O Sn. A!\"DRADI!: FJGCEJIIA:-Creio que mcno~. 
O Sa. ÀUUJO Ln•A:- Liberaes de pé ou em cppo

Eiçüo; consen ·adores sentados ou no poder. 

O Sn. A~nnADE FIGtEmA: - J:i. v.! que somos mais 
lib~raes. 

O Sn. AnAUlO LmA:- Cms outra obsen·a~ão. Sendo 
a preemineucia dos princípios o caracteri>tico que dis
tingue os partidos,julgo-~e autolÍ~:t~lo a admitir quaes
'l.uer reformas ouc se refiriio á l e;.:;i~Iação em que o par
tido •·onservadÔr Ee enc:ll'n<>u, lei da guarda naCional, 
org&nisnç::í.o pl)licial, etc., uma. ..-cz que provej:io ás 
conveuiencias publicas ; porque :ts id<las consen·adortts 
não são pontos m:J.thematico~, insuscepth·cis de au~
::nento ou diminuiç::o. Desde que se m:.ntem o vallo 
profundo que eepara os dous partidos, a preeminencia. 
do elemento popular on :.utorita.rio, cada. um ê fiel 
á bandeira . que adaptou. Eis eomo entendo . es~s 
COUII&S. 

.Assim, com rêlaçio 11.1);; principias, a. proposta. do 
governo em nada. entende com a. índole do partido 
conservador. (Apoi4do8 do. maioria.) 

Maa, 11.0 menos, a.s summi<j.adea do partido elev:ir-:io 
esta questão a programma de partido'? Os !acto& pro
teatio contra. uma .semelhallte.pretençio. 
. Em 1867, é verdade, CCD~tll'<ln-se o gabinete de 3 de 

Agosto-~,allusões . 'Dle mia a: C$t.& aa;\U!l~, tal~ 
. vez por· tnopportnnidade. · 

Dé 1868 a. 18i0 n:JOfltrou-ae. o gabinete de 16. de Ju
lbo aveHO .a. semelhante idéa, ' 

.Mu. es~ u~e:os !a.ctos, .que podem invo~-fllj a chão
H contrariados por outros mai& im~rtantea-lple os 
annuUio C!QD!pletamente. · · · - • 

J)e·1866 a· 1867 !9i a <;,UtttM lenillevaà ao.con· 

~lho, de ea~o, ~ gue,. ~"~ as,1 a~i~ades ~OD.: 
senadoras. Q~,disae; o conseüio .. áe : ~~~cr.,-Ailh~o a. 
liberd:~.de do vêntr - . Ué é. o " nto ~enial 'da to
p(l!ta. do go~emo'. n,.~, · · · ~!CJ ~· · · < • · •"·~ · · · t · " : • ,'P 

de?~yo~J~~':I~~ .~o~!~=.~,Ç~~t~~~~ ~~enas 
O. Sa • . A~ elo Luu.:....., ):;' :manif~~ie:. importante 

do. partido conse.nadOl'; · ' 
.Ã:cru~a.do pela. opi.niio . p~lict., optoptjo pbi.Ilete de 

16 de. Julho, , }':u& os ,fuia da. sua. e:ristellcia., ~iO:.se 
o~iga.do :1. ac~er. á. . remissão forÇi!da., que é outro 
ponto capital da 'propoata do governo, , bem ,_como & 
eomprometter-se a propOr, .na. .sessã.Q seguinte, a: solu
ção . do problema., tomando -eor bue o t\rojecto . que 
a.pr~entou a .commissio especial,que ~t1;1<iou o a.uumpto 
o anno pusado. · 
" O Sn. ANDRADE FJGilEJIU:-Foi contestado. 

QSn. Ev~~~L;sr~ L~B;.J.o =~.Não .p6dh ser contes
tAdo, !oi declararão de· 1llÍl dos membros'proemirielites 
dess'l, g:!.binete. ' "' · · 

(Há. !JU:ros apartes.) 
O Sn. AnA'ClO Lnu. :-Seguio-se o gabinete de 29 

de Setembro, que ':.dherio ·a 'es!!a'idéa . e fez da. ·questiio 
sen·il um dos elementosca.pibesde ·seu jn'ogrammà.. 

Foi chamado ad poder· o g:~.binete de;7 'de .:Março, o 
qual ainda. prestou n sua adhesiio a. esta. questão. 

Isto p.osto, senhores, onde çstão . :111 ,declarnçõ~s das 
sum.mid,ades do partid~ conservador que bajã:o dado a 
e~an<;ipn~.ão como,. antipathica. ~:í. indole . do partido? 
Nüo \'Cjo , em parte l:l'ltlbunia. · ··· " · · · 

.Eras~Q .. com .os ~~bres. d:p,uU.dos :u;.si~ ope:ns5o. ~ 
E ' opmi'lo rcspetb.'\"el, nao o contesto, . mas que n ao 

elev~~: o.s nol?r~ · ~cputa,dos :i . ca.t.e~;?ria dil cll.cfes. 
(Apo1ados.da 1MIOI"!a . ) · ' ' 

Por ~eus tnlentos ~iio os nobres deputados cb=a.dos 
a grandes aestinos; 'mas peço licenç;1. para observar-lhes 
que os chefes de partidos não' se i:tomeã.o á si mesmos, 
o partido é quem os nomo!a.. Nada de tanta pressa ~em 
de t:lnt.'l. immodestia. · · · · ·· ' 

Julgo, pois, fóra de dn•idn esta '\"etdade: a. abolição 
directa. da escrnsidão não tem ·relação 'com os priuci
pios fundammtaes do· p~do conservador, nem com 
o juizo das summidad·es conservadorns; queantes lhe 
são fa. voruveia. · ' 

A maio: i:\ nacional, prosegue o nobre deputado, es~& 
<;omno~co. · ' · 

Eota ~reposição não é exacta., e ainda a sê-lo nada 
adi:mta.na a bem da c:<usa em questlio. · · 

Y on:s D~ lli1~on1A : - Oh ! 
O Sn. DcQa:-EsTn.,nA TEIXEIRA :-Ou~:i.o a demous-

.tra.ção. · · 
O Sn. EvA~GELtsT.~ LoBA'l'O:- Não é exacta. 
O Sn. Dt:QL"E-EsrnADA TEtxEmA.:-Uma these delita~, 

n 'um p:<iz coustitucional, é interessanti! ~ 

O Sn. EnNGELtSTA Lonuo: .;_A pro\'!1 est:i. :tqui ; 
onde e~t:'t a maioria 'l . 

O Sn. ÀRAt:Jo Lllu: -Senhores, ou nos refiramos 
no paiz offici.tl' ou •to paiz rea.l; n m:J.ioria não eati com 
os n0btes deputados: (Apoíad1» do. maio':ía.) , 

E sta c1mara, s.o que parece, a5 eummtdades do par
tido conservador, os diversos gal.úuetes que Ee tem 
~n·c~dido dc .. 186S até o pre&ente, não Eão favora'\'eis 
ás_ idéas dos nobres deputa.d,oa. Incontestavelmente o 
paiz official ,lhes. niio , pertence. . 

~nelt:1o.os , nd_?.qr1es_dep~l;9-d~s . com ~J2ll;l:t real'l E' im-
posst\' acre 1t:1- o. · 
· Com ,a . lnterpella~ão que .. ap,Parc~eu . nesta ~amara , 
nom~~? .~ 'co.UUÍli,ss~!l. · ~ue fc: lh~ ~eguio;, debate6 
que oceorrerao, ·o. que SJl!>!~Cu ~ · A: 8~P1~'.j.llll&'\p, ~Jil.S:n.ci).),B~P, proromJ:M:1l o c~
thu5JaSmo naCional do mOdo m111s C6trondoso; desper
~u"se a cl\l:i~4e nrivad& · form;írii.o-se assi>ci::içõts; 'rom-.. , . . , • .. ·u·" ·· . ..... , 'd·' ' 'f ' "dii&" , •. . · · Ut · 
~.o~ ,en~~·?~, p~1~1. ~~ •. ,.P~f':eC~j:11 . us.L:l.ts

' .m .. ~o-se,. at. assemo~ t:•,,.,;mctaes .: urauou o .. qmn o 
·~ ·d9J~~o o !à: im~~úS4:.:"Coljlo' o'~s'dixer que 

. ' · · .a: :~ ~Í!~~O},i~. ~~*-~~~':Xl~·O~Õ . ., I ~ . . . \ ,j • ~ . 
(H a. ~~~~~;01 Oí"'f:le6.) 
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Mas, Wlhores, co~o que tenhais a vosso faYm- a. 
opi.Uiií.o nacional·. E' ÜltO bl!l!it&n"'..e 'f· · · 

(HI' t~ario. .a,partú.). 

Sl!:l1horu, q~ montões de a.tt.eAaLdos, se . ~bro a his
toria, Tejo . ~mmettidos·em:noll11! das ·m1tiorias 't 

A maio ri~ opprimio a mulher; :l maioria deu a be
ber. ~ So<:J:ates. a oicut& ; :t ma.iom pre_,'"Ott em um:~. 
~ o Homem-Deus.; a maiol:'ia lan~u os clnistãos As 
:fer&.$; a. maioria escr&visou o. homem; a lllaio.ria des
}K)v6ou n. AmCirica com h=tombes de lndios, que 
sacrificou. Çessai, pois, de aturdit'-nos cQll1 maiorias; 
hasteai pcimeiro \'O&sa.'b:mdeira, oom os grandes prin
cipioB que .a. ennobreçãa~ e bradai entr\0 : • .Aeompn
nhai-nos, ~ maioria está e não · póde deixar. de estar 
CO.lllllOSCO. 

(H" "af'ios 11par1es.) 

Devem ser on,•idos, dizem os :1obres deput:l.dos, os 
fazendeiros, os propriet:l.rios de csora-v~s. 

Quem :j:Íina.is c:ontos~on um t:tl direito ~ Não têm sido 
ouvidos os interessados com as r~presentações·enviada.s 
a esta. cama.r:l., e acolb.ida.s com toJ:J. :1. consideração 
que lhes é devida. 'l · . 

Não .wm os proprieta.rios de e~cuvos lll'UStrados e 
eloquentes defensores nos nobres deputaios que com
ba1ém a propoot.'l. do gover.no ~ Como, pois, •e e•t! a 
l'episar eteroa.me~te: -é preciso ouvir os fazendeiras, 
os intereEsados na questão 't 

(H a "ario• apartes.) 

Andiencin. quer dizer nccordo ? Novo e de, usado sys
temn de legi>l:~.r! A c:1.da. proposito, a. cada. passo sere
mos obrigados a ouvir .:I.S divcno.sc!a.>:;es da..soçieda.de, 
a ln.vom:a., o commercio, a indus:1·ia, pn'a. conhecer a 
sua. opinião e conform.nrmo-nog com cll& ~ Neste caso 
nio s<:ri.:l.moa represent:mtes da. r.a~o, investidos de 
mandn.to illimitado, para. p:.-omover o bem publico, te
gundo as indicações de nos:!ll. ::o:1sciencia. 

Se hn. nesta ca.su. quem as;;hn p~n€e, ra.sgt\e o seu di
ploma, que nada exprime, e recolha-se :í. aua casa.. 

(I/a varios ll)lartcs.) 
Allcga.-se :~. import-'\nci:J. e serYi•;o:; do conunercio da 

cvrte c da. bvoura. 

(H« tlarios apartes.) 

lt que Yeru i~soY Que~~l 1:ega t~~s SI!~\.~Í~os c hn
porta.ncia~ 

1\!::u~ quando :u;sim íallais, oi;rig:us-nos a. que vos 
lembremos alguma. cousa t:l.mb~n\ . 

Nüo vos csq,ueçais tiio pouco ~o commercio c da la
>our:~. <lo Brazll inteiro, que preat:~ o seu ~poio •i proposta 
do ~:overno . (Apot,.<ios.) 

:t\i'1o \"OS esqueçai. t:io pouco (',o po\·o, de cujas camadas 
sahirão ess,1s bgiües de br::.vos •1 :J.e se ::.• rojár<•o aos 
p3-llt:lll:tcs QO I>ar.~gu.-ty pn.r~ vi ngar a honra n::cioual 
ultrajada, cobrindo-se de glo,·w i:mnorrcdoura; que 
to:ios dito, c não pod~m dci:t!l.t c(~ J.!lr ::. ~u~ adbe!i'in e:l
thusiatstica á proposta do ;;o;·c::J~. 

(Ilu t•urios apartc-1·.) 
Senhor\!s, as minh!lscxpre ~ 5~.<:.6 eü.o :Jy clar:~s que não 

])OO.em uccommot.la.r-~1! a ~~~a;s <!e um sentido; j:í. o 
•lisse e repito-o, met"ccel:l ll!O.:<.Íl'lO t"espcito as classes 
!JUC rept·esentüo co:~tm es~n. nle•lida, :10 ÍJ.Iso prcsup
-:rJO~to de serem prejuà.! ~. J.d::t'!Õ · ! :~1 ::>\:ns intcres~<!~; u\a.6 
tambcz:2 tCm direito a. igual i·! t:.i::l lll:tior rc~pcito 
f><llo •cu numero toil·ts :Js classes 2.) ~rru:il <;uc n.poiiio 
'' gr:l.ndc propos::t do gover;: .). 

A corôa! Tem elb. si <lo ~r:túl :• C•):J.!~::.ntcmcnte a este 
•kl>atc. Coul!8. uo:.nvcl. ! .·,q,n~:i. •; que escrevem em seu 
Eva::tgelho oa nl<'oriio !1. '!l:.t.l:.v.-:.. c~ravidão riee:iriiv 
uabi, 8.0 que pu~Cl!, 3. re~:·~;: ·: ..:o;!~ti~ucional! 

(lla tvzr,os apartes.) 

O Sa. EvA,.GELI&T.\ Lvt:.To:- ~:;o <~r:e:eJL•)S nada., 
isso n:io ~ logico. 

O Sn. Aru.t:.w Lr:trA: - E.t·;~u~~e~, ~em er.tr!lr em 
l\l'gumenb•~·iio lon0":t !1. re>t.c i~., ~ co:Õ;l, e eó:n~nte p:na 
desencargo d~ con~ie:1 cb. '! :;_c: ~'.~e, 5cja. Ui to em pa
:-enthesi~, a. IU1ha. tort:-..~ ?-1.~';:·1-~~ ·.! o c."tminbo mais 
.~!lrto para S. Cb.ri6tovão, :!·;: ir~-~!':'! a ":l:"na •)h~~~a~iio. 

Tono IU 

N111;l re}Qções da; real•u oom &e11S ~stroc h&, não 
póde deL"t:l.l' de ha.ver, uma. troca 1'8'Ciproca de idéas. 

0 SB.. Âl~DIL\Dl! ' FJGCEIIU. d! ·wn aparte. • 

O Sa. · AMllJo LlSA.: - V. Ex. ~stá, .eiU. erxo. Tendo 
grandes defeitoa, como é natural, recuso-me um pouco 
:i. incoherencia."; o nobre deputado utá:em erro, repito 
ai.nda.. 

Na.• rehções da. r.ea.l<:za. com os seus mi.ni.>tros ba, e 
niio pó :!e deixsr de haver; umo. troca. :reciprQca de idéas. 
(Apoiado..)A corva. influe so!Jreosseusminiatros; os mi
nistros influem sobre a. co$. Só a 04-trema vllleza do 
oorteaão púd,e convertet o m,in.is~o ejll au,tornat,o 
(apoía4o,.); a.s~im eomo ~ .a cx.trem:~. iiiSQlcnci.1. do tri
buno pôde con~~~er a corôa. er_n a.uto111~· (Apoia.do,s.) 
Desde que o mmtstro, convenc1do, apropn·a-se as 1deas 
da corôa, :fa-la• suss, assume a. responsa.bilidade della.s; 
vós, conservadores e liberaes, que respeitaia o principio 
da vossa fórma. de governo, que tendes cQlll a corôa'? 
Por propria dignida.~, e pnra escudar a cot.õa com 
seus .nobres corpqs, incumbe a todos que têm tido a 
honra de se sent:l.r no3 conselhos da corõa o dever tte 
protest.tr indignados oontn. .~ iasensae.u .D:ceus~
ções, exclam:tndo com o poeta: cr • .J.d.>~m qu• /t:ct , 
in me in me cont•crtíte arma! » O facto e men, a. res
ponsabilidade é minha, e sobre minha cabeça rce:üiro 
to~ a' nccusações. 

(Ha t>atios apa.rt~.) 

Senhores, gosto pouco de Wl:l.r n:1s cousa.s fmnct:t~. 

O Sa. CG.ELIIO RoQIUGt;ES:-Eiaz V. E~ . . muito benl. 

O Sa . .á.aA'I!Jô Lnu. :-Con5agro um respcito .sem limi-
tes a essa gr=3e naçii&, e sobretud& :ls .granJes desgra•,!<IB 
qne a. opprimew., e que se e":pliciio por '\':l.rÍt\das c.~nsa.s. 

Elll .Fr:~.nç" cont<:st&va-se, vilipendi;na-se tudo, o 
cio como a terra, e chefe do Esta.do como os poderes 
publioos , como as verdades fundamentaes em que 
assentüo ns aocieda.<les eh::iüsadas. 

Qn:J.Udo um povo ~~llgllo a tal c~tndo de :marchia 
rcli,.,iosa mornl e polinea. ·est:l. :L dons dedos de gran_.des 
des;;a,.:t' •. Nós somos, •liz-sc, oa Franoczes.dn. Amertca. 
Ap~o\·~itaudo o torrivel exemplo, uiio aviltl!m~ tu~?· 
A realczo. constitucio!Uli é o bolot::~.Ufito de um:~. fo,nuha 
ao bem pu!llico. Pal;'a_co~scguir?e este fim é ;O ':h~fe 
do Estado proclamado l:J.V!ol:wel c sagr3.do . .A ln'l."loln
bilicht.le pertence ú, ordem politica.,.a sa~çi'lo ã.ot-dem 
moral. Em nomo do bem pubhClo tnbutcmos lllll 
respeito sem limitei! :í. c..:t:l. constitucional. ••.. 

O Sn.. Co&LilO RoDRlGI/&S :-Qua todo o BruilciN 
deve saber de cór. 

O Sa. -·buJUnE FlGt:Ell\~ :-E que todos de\·em rra

ticm.•. 

O 5n. An u :•o Llll.\ : -com os grandes principias. cea 
a r~alcz:. inviohwel que e.l!:L comngr:J. ; sirn, a. c::z.r t:;., 
na.llmlinm de noss .. s liber~\a<le~, condkiio <h pro~pcr:-
Jade, .~randezn e glorja deste Imperio. . 

:::culiorcs, bo. accusaçües que seriã.o iuncredita.":t!~> ><! 
nlo fosse conheci•i:J. a ccgueim Jns p!l.ixües pohtlC:l>. 
Se n magc,tos:t idé:l. d:~ emn.ucipn<;-i\o procede~e ~e um 
~ó homem, sel'ia. elle o ~:tde hoocm tlo Br:lzll, e <l. 

nuçi\o o refugo d;lS ua.çü~~ -

1 fi<t t ·a.rÍOb U]JL1TICS.) 

'i'rasi~o. Cl dcYo come<:nr por í:'tzer um p~i-io :;•J 
nobr~ dcpt:t.l<lo pelo, provil1ci:t de: Miua.s. 
D~'dc que no8•:>.s opiniões on nossos escripto~ ~>ti,o 

no dominio publico, a nin~em a.s~i~te o circi~ll ,:,; 
ofi'en,.!er-FO d.~ que ~~,..n~ OJ ):r\iõe!j ou escttipto"' ~cjiio !'.1-
\'0C:t<lOtl. Servir:~ i$to p~rn justificar-me pcr~n:~ o nob:e 
deput<Ldo, a <lucm tll!to ro>pcito c admiro, ~~ p·)f> ~:: 
:ura. ul;;t\ma. V<!L :ulttdir :t ~uas opin1õe~ ou c .• crip:o<. 

(J Sn.. En:'iCtLl>T.l Lou.\TO: - Ellc nii.o moli::~c· :~, 
>:!,tentou tod~ :~. su:s. uoutrina na di,cussio. 

O Sn. AnA\:JO Lnl.\:- Isto posto, ~c:nhore~, '''P · !
~e" 'r& o.o nohre d <!putauo l?nra fnzcr-lb!l uma. <-=.:,,;.~ 
quen:~. Dcp:m!i com um h'-~i dev.oret-o, ~nt,ha~:~.'
:n••i-mc por ellc. C~u:tndo de1 .é, :u de nmn. tm.,~ 
cabido J?O ?.b_:·smo d:: emnncipn<;!lo. Em t:J.l ap<:r~~, ;··c:;:
mc a gnt:~r: -Ac :1rl:-m~, 6 rn~t~e ~ _o\pp:trece a •·· ' :· ... , 

29 
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do abysmo o nsbre autor do li •ro, e m: -Não p0950, 
mudei de opiniio ! 

O Sa. PEilDI&Ão ~hLJU:IIlO: - V. Ex. não ouvio o 
que eu disse aqui. Mantenho a idéa, só ~o depen
dê-la de opportunida~e. 

O Sa. ARAUJO ÚlL\: -~las eu tio, senhores, qu&l é 
o &Tstema a que se a~;" actualmeute o nobre depu
talo pela provincia de ~1mas 't Refere-se elle aos meios 
in lirectos, ou ao ~ystema da differença entre nll.llci
mentos e obitos't 

O Sa. PERDIGÃO ~I.UBEIRO : -Tive a. infelicidade de 
não fazer-me comprehender por V. Ex. O meu discurso 
est:í. publicado i peço a V. Ex. que o leia.. 

O Sa. A. -munE: FIGUEliU: -Não querem cÕmpre
hender .•. 

O Sa. AII.A.UJO Lun: -Senhores, seja o svstema dos 
meios indirec\os do nobre deputado pela provincin de 
!llinas, ou o do nobre deputa.ào pela pro ... ·incia do Rio de 
Ja."leiro, que n5o nos disse ainda qual é o seu pensa
mento. (Apoiados .) 

O S11.. A:o.-naA.DE FiGUEIRA.:- Não encerrem o debate, 
e eu o exporei. 

O Sn. ÂR.Al!~O L nu : -Qualquer que seja o autor 
deste systema., o certo é que elle tem sido npregoado 
como capaz de trazer a abolição da escravidão. 

Entretanto um tnl syatema f inaceitavel por sua 
singularidade, risibilidade e iniquidade. (Apoiados.) 

Em parte alguma. do mur.do moderno a. abolição da. 
escra.-idão teve lugar com o systema. de meios indi
rectos, que Lão atnca a. fonte do mnl. Em toda a Europa 
e em toda. a. America a. cscravidüo tem sido abolida com 
os meios directos-ventre livre ou alforria. dos escravos. 
(Apoiados e di.:erso• opartes.) 

Além de discorde do concerto do mundo, este systema 
seria a irrisi".o. O que dirieis de um homem que désse 
este conselho : - Trnblilhai para. ganhardes a vida ou 
serdes aabio, mas podeis dormir toda n noite e todo o 
dia~ Seria a zomba.ria i seria n anedocta. de Bertholdo 
icerca do inàh·iduo que pedia para. ser enforcado na. 
ar\"ore que escolhesse, e que nunca encontra\"a. 

(lfilaridade c d.iffe~tes apartes.) . 
Senhot"es, os nolsres deputados invociio a histeria! 

Il:1 uma resposta immediatn e categorica. : no ac
c1l.lo XIX, no anno de 1871, na quadra do \"apor E: da 
electricidade, os nobres deputados recorrem a medidas 
le::.tae, secalarea, para a. extiucção da escra\"idiio. 

(Continuüv os ap4rloa; o Sr. presidet1tr. reclama. alten
~1!•.) 

Senhores, nos tempos em que vivemos, a face do 
nnu:.cio altera-se de um instante a outro. 

Os temposnii.ocomportüo reformas de siMlelhante na
tn:c::l. ou de duraç~io secular. 

O S:r.. DlQUE-EsTn.\DA. TEIXEIRA:- De modo que a 
propos:a do governo é de electricidade e de vapor! ! 

O Sr .. Ct:-cz ~fAc&.\ DO:- E antes ser Bertholào do 
•1ue c enforcado. (lliwriilcHfe.) 

O. S:.o.. Au.\u~o LmA.:- Mas, Sr. presidente, além dos 
J•!iNtos q11.e tenho indicado, o systema. dos meioe in
dircctos é i:liquo. 

O nosso patz, senhores, é mais feliz do que outTos, 
a;.~olado•, c )mo o nosso, da peste da escr:widão. Não 
lt:~ entre nó~ theoristas que aesfigurem as escripturns 
~J.::.t:l3, :1dl!ltcrcm a historia ou calumniem a n>lturez& 
d·1 raça atr:cana, pars justificarem a escrnvidão. 

Todcs rel:onhcceme>s o escravo eomo formado pelo 
m~:<:no Deu•, dotAdo do me~mo corpo e espirito~ remido 
~o:n o mesmo. unguc, chsma.do aos mesmo• destinos, 
t&n:o ::eta '\"ida como na outrll. Como havemos de 
:n:&:~ter, e:n ~ua. integridade, :L iniquidade da eNJra
vi•ii?, ::n.: \"ersalmente condemnada em principio 't 

O :011. A:voun~: Fu;çzno.A : -A proposta o mantem. 
O ~ •• Auu1o LI:WA. :-Senhores, J?Cr&ntll os homens, 

co.:no ~rante Deus, não h:t. remiesao possit"el yara s 
impea.1~ncia final, ou para as fnlta.~ que ae :mo eon
f~•sao ou se niõo repa.riio. :R•paren::os a pude fnlta. da 
~sc:-a.-id:to, applieando-lhe meios energ1cos que a ex-

tin~- Só &SSim teremos · eumprido no1110s deverei de 
legisladores christãoa de um pai% livre. (Ãpoiaào&.) 

AlludiC>-Se &inda, Sr. preaide::.te, nesta. casa á abo
lição da escravidão pelo exceuo dos obitoa sobre os 
nascimentos. Não reputo aeeitavel este principio por 
duas considerações priucipaes : fallibilidade de sua 
base e iniquidade. 

Tem-se desenvolvido, é verdade, em larga esca.la. :1. 

caridade privada. a. fa•·or da emancipação. Folgo do 
fazer justiça a todo o mundo, e principalmente a meus 
concidJLdãos. Todavia, cumpre não exagenr o bem nem 
o mal, porque dahi podem nascer a.precia9ÕCs erroneas. 

Sabeis qual a causa principal que explica a energi:t. 
da caridade privada. com relação á emancipação? 

Ao meu ver é esta: - O po-vo que se nii.o compõe de 
E&bios, que mudüo de opin.ão todo& os dias, como se 
muda de camisa ..•• 

O Sn. CARDOSO Fo:-o"TEs:- Isto vai nos nossos sa.bios. 
O Sa. AaA.u~o LtMA. :-.. .. Niio me refiro a. ninguem, 

o povo com o seu bom senso comprehendeu logo que a. 
escravidão toca ao seu termo, tendo ahi de intervir 
poderosnmente a acção da lei. Então discorreu ellc 
assim :-Se os meus escravos hão de ser forros pela lei. 
quero ter o merecimento do a.cto perante DeUB1 pera.nté 
os homens, como perante a minha conscienc1a. -Eis 
como se explica em grande parte a grandeza da. caridade 
pri...-ada. 

Mrs estabeleça-se umn DO'\"& ordem de idéas. Acre
dite-se na perpetuidu.de da escravidão. 

Reapparece então o imperio dos sentimentos egoísti
cos ; não falta.ráõ razões para. justificar-!e a escravidio: 
crenr-se-bi\o taJoçez fazendas de cre çii.o, como em al
guns pa.ize•Ê e li baquêa a relaçüo entre os nascimentos 
e obitos. is por que accusei eu a fallibilidade du 
bases em que se funda este systema. 

Mas, além do exposto, ha a. consideral'.ão moral, que 
faz em meu eapirito immenso peso. 

Nos excessos e horrores da revolução franceza. de 
1793, de que o espirito fica contristado, ha ai~ le
nitivo pela. grandeza de dignidade moral e nacional 
que nhi se respira. 

E' um po...-o que conquista a sua liberdade, e resiste á. 
Europa colliga.da. 

Nos excessos e horrores da revolução da commuua 
sente-se o homem igualmente a.s~ombrado1 mas crava 
os olhos em terra de envergonh:.\do, porque ahi só se 
vêm questões de barriga, de dinheirc:>. (Smsação.) 

Na questão da emnncip1ção nii.o banamos o elemento 
moral reduzindo tuJo a dinheiro. Pela. grandeza. do 
mal nossas difficuldades sii.o superiores áa de todas na 
nações (apoiado&) ; encaremos, debellemos tudo, pondo 
de parte os interesses, e dando o quinhão dev1do ao 
principio moral. Agora os estudos. 

Os estados, tem-s~ dito J>Or mt~.is de uma vez, oa 
dados estatísticos que habihtem o legislador ptlr& as
sentar n sua refonna em b::~ses conhecidas são conve
nientes,. mas niie indispensa...-eis, ~cgundo o syetem::~ do 
...-entre ltne, que se ncfopta. 

O Sn. DcQl!E-EsTaADA TElXEI&A : - ~ão apoln.do. 
O Sa. An.\UJO Lnu : -Desde que só se trata. disto, 

não tem grande importnncia a cifra. da população, por
que tudo se reduz n rcstit11ir á liberdade mais milha· 
res ou menos milhares de esar:n·os. 

(Ha alguns apartts.) 

Mas, senhores, uma con~i<lera\':ÍO capital me e>brigs, 
e den obrigar a toda a camnra1 a prescindir dos estu
dos, a tomar unl& dcliuer:1ção definitiva ácerca deste 
uswnpto. 

A duvida, a incerte7a é o que ha de mais antipathico 
ao espirito humano, e nuis detrimentoeo pa.ra todos, 
para. o Eatado, como psra OltJ:U'ticularM. Eat&-~ aobre 
uma pre~~são temerosa : rece1ão uns a aboli9io illatan
tanea. da eacraTidiio; confiiiQ outros em 1ua duração 
indefinida. Como con~eontir que permaneça esta anxie
dade d.o espirito publico~ 

lo.~ se fa7. na.Ua ~ Contiuuão a anxiedade e p&Torea. 
Com aa mudan~s politicas, que são ordinariaa, e 
pa!!ll&lldo o poder pllr:l os libet"ae•, permanece ameaça.
aora a. solução d• terri<rel problema, podendo aer maiB 
adiantada do que a de que ~ trata. 
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Eia por que entendo eer urgentia8imo solver a ques
tão, embora faltem os estudos que .se invocão. 

Agora algurnaa pahvru com relaçãe ao nobre de
putade pE:lo municipio neutro, cujos talentos, eloquen
ci:J. e saber roubiio o so~Uno a.. quem o ouve, como a. 
Themistocles as gloriaa de ?o!ilc~.ades. 

Edifioo11· nos o nobre deputado eom a explicação 
9.ue deu ácerca dos reformadores insensatos, que qua
lificou de espiritualit;);a.a. 

Acreditava eu que eaeea reforma.dorea em sua. gene
ralidade não passaviio de atheos, ou de materialiaw 
oonsummados! de que é a communa de Pariz a ultima 
expre111ão. F o go com o meu erro, que se dissi~u. 

Segundo o systema do nobre deputado, a. abolição da 
escra~;idi.í.o commette-sc li. prédica. da Igreja. 

Estava eu, senhores, t&mbem em grande erro. Acre
ditava eu que o espírito humano gyrava em tres eSJ.lhe
ras de actividade, que Eiio distinctas. A razão ens1na
lhe as noções fWld&lllentaes do espírito humano • a. re
ligião reveste-as da. força que eó o céo }l<>a&ue; o k;t&ol& 
desenvolve-as na medida da misaio que lhe é confiada. 

Segundo o nobre deputado, o Estado limita-se a. ir á. 
Igre~a e dizer a.o l_)adre : irrãão, prégai neste ou naquelle 
sentido. ~Rilaclas.) Segundo seu sy•tema, o que é o Es
tado '1 E um grande ae.cristão. (Hilaridade.) 

O systema do nobre deputado, eu vo-lo denuncio, é 
a abeorpção do Estado pela Igreja, é a theocra.cia pura, 
que a religiiio condemna, com as sociedades civilit;adaa, 
tanto da. Europa, como da America. 

Passo ao nobre deputado pela Bahia, que rompeu o 
debllte. . 

O nobre deputaào dirlgio au:us censuras ao trabalho · 
da commissão, tanto em sua exposição de motivoa, 
camo no fundó. 

O nobre deputado não ama a belleza; entende o nobre 
relator dn. commiesão que as grandes idéae exprimem-se 
em um estylo nobre e elevado. Nada de disputas. 

Trahil •11a 2uemque eolupla8. 
Não tem a commisllào a louca pretenção de entrar 

em luta &Obre quebtões llledicas c•m o nobre deputado, 
que é um luminar cia sciencia, como todos reco:ahecem. 

O Stt. CoELHo RonmGVES :-Apoiado. 

O Sa. AllAC.JO LIMA. :-Peyo, porém, licença para. 
ob~er~ar-lbe que o diagnostico da commissão parece 
·;erdadeiro, ou ao menos de accorde com os grandes 
escriptorcs, \ue qualificú.riio de cancro oa grandes males 
moraes que 10vadem o ce~rpo social. 

'1a:ece ainda ~r fundado o tratamento que a. com
:rusaao emprega. 

A commi~iio1 ainda o repito, disae a grande ee 
não a ultimo\ palavra a respeito do. abolição dot eacra-. 
vidão. 

Bem vê, pois, o nobre c!eputado que a commisa:io 
marchou re&<>ltxta á. extirpa~iio do mal. 

(Ha. um aparl•.) 

)las1 pondo isto de parte, qUAl é o plano que recom
menda. o nobre deputado 't E' o que elle a.ppellida li
berda.de doe corpos. 

Por ma.ie de uma razão não julgo adoptaTel seme
!h~nte ey_titema,J.orque <! contraditorio, inexequivel, 
nu~no e 1mmor • 

I,! · ·~ ·•do se trata da liberdade do ventre, levantão-se 
c!:moorea implacaveis contra os inconvenientes 'lne lhe 
sao •luncxos. 

Ni.-> sii.o acompanhados os corpos livres de identicos 
pcri~:os 'f Niio &e dá a coexistencia ·de escr&\'os com 
libertos e lh-re• 'f A contradie-;-iio .; manife•ta. 

Além disto, um t:ll sy•tema assenta na indcmni
t.açii.o total toa eacraYos. D'onde, eenbores, ba de vir 
õinbeiro para indemnisar cerca de 2,000,000 eseravoa 'f 

E', demais, eate sy•temacondemna.do porumnsuprema 
iniquidade. 

Como lançar todas as consequcncias da escraTidão, 
:. indemnisa.çüo, sobre 8 milhões de Brazileiros, que 
::~ão têm escravos em favor de algun" milhar.:s de se
:nhores de C!ct'li.Tos't 

Finalmente, a imllloralidade é manifesta. Coasen·iio
ee oa eecrnTos nu :fazenda.s 't -"-pparecem os perigoa do 
ventre livre. Retirão-ae ca escravos dAs !azendu't E' 
:1 11ccumula.ção iuunoral de individuos de um só aexo. 

A commiaeão bem o 11:1be, não era preciso que o illus
tre deputado o dissesse. Os vicios contra. a nãtureza 
não dependem tanto da. · fnlt& de sexo e.mo da. depra.
nção do coração humano ; maa além dease motivo 
dar-se-hia.aqni uma cau.ea neces~aria, a exiatencia de um 
só sexo A.aaim não parece adoptavel um tal syste~Ua.. 

E' occa.siiio de occupar-me com o illustre deput&db 
pelo Ceará, que applicou ao exame da materia os ta.
Ientos que todos lhe reconhecem. 

O illustre deputado não 'l'io no pa.recer da commissiio 
senão defeitos, perigos, incoherenci3.8, incestos, prosti
tutas simulando virgens, etc 

Senhores, o illustre deputado não foi justo . na !\la 
apreciação. Em. face das declamações tão exageradas 
que se têm levantado contra o projecto, tão mo:ier.tdo, 
e o mais moderado que se concebe, em relação :1. este 
assumpto, vio-se a commissão obrigada a. enfei:nr os 
grandea princípios de reli{;iii.o e moral, que conde=ão 
a esc:raviilio e obrigi!o cada um a extingui-In. 

Descendo das regJ.ões elevadas do direito, recoDheceu 
a comlllissão que a. lei civil admittira. a escravidão, 
cuja indemnisnção era devida.. Onde o incesto'! Quan
do muito será o incesto em que cahio um Duque de 
Broglie1 que a commissão tomou por guia. 

Prostltuta. '! ! 
A apreciação não é exacta. Quando mlllto seria a 

:M:a~da.lena compassiva e arrependida. que ~onfes_sa suas 
culpas e as exl.)la com pet"everança e res1gnaçao. 

SQm accumwar nem explicar textos que converterillo 
esta casa em concilio, recordarei apen:\s ao nobre de
putado uma cousa:Deade<luesereconhece nohomem a 
unidade de origem, de destino e redempçito) consagrada 
eatá. a igualdade humana e morta em pnncipio a es
cra.vidio. 

Não ba escravidão possivel eDtre irmãos. 
Relega-se das discussõn do parlamento a rcligüio 't 

Segundo pensa.dorea profundos, toda & civili.saçio mo
dem& prende-se ao Calvario; fóra. d'a.hi só ha. a bar
bana ou a com. muna de Pariz. Assim, não e5tá. em culpa. 
a. commiiiBão invocando os grandes princ:ipios religio
sos, que 5ão a baee fundamental de toda a civiliaaç.ão. 

« Com YOS&a.s theorias, diz o illustre dGputado, armais 
oa escravos contra os senhores. » A commissão record:.t 
a.a grandes verdades, para que cada. um conforme c:om 
ellas as auas a~õea, e evite oa perigos da violação. 

Tambem Fénelon foi accUIIdo de acender o fogo 
in.pudico de paixões criminosas qua.ndo descreveu os 
amorea do heróe d.o seu romance, com o fim &em du
vida de assignalar e remover os perigos de p:l.ix~s vio
lentas. 

}!as, como o illustre deputado combate a proposta <lo 
governoY « Conaapa.ia, di% elle, ainiquidade, com &e!
cravidio a {'Ar da liberdade; rompeis os laços de f.<tmi
lia; conta-.nlllais lhTes e escr&Toa; promoveis a mort::.
lida.de doa nascituros; &llle&«;&ÍÍ a seguran~.a. privada, 
como a ordem publica. " 

Senhores, hu. maia de uma resposta ao illustre dep..::
tado. O nobre deputado exagera ou desconhece o q-c.e 
já. existe. · 

Iniqnidade da. escravidioa par dalibercl:l.de'1 E' pre
cisa.mente o que se dá. em tõdas as f.'l.Zendas, em q-;;.e 
coexistem escravos, liberto! e livres. Rompimento acs 
bços de familia'f E' facto existente, a contento dos se
nhores ou dos escra.vos. Contaminação de escravo& e 
lhTcs'l Não é isto novo segundo & coexistenci.a. do~ 
dona elementos. Mortalidade dos naacituros'l A estatis
tica já. as&ignala uma elevação espantosa Seguran7:1. 
privRda e publica 't Todo o povo, em que h:1. escra;oa, 
pisa em um solo vulcanisado. 

Mas, senhore!1 ha ainda uma resposa ao nobre C.t
putado. 

Não b11sta combater um aystema, :wignal:mdo os 
defeitos qae elle contêm; rel~va notar o !ystema q~~ 
permanece, ou o q1le ae aub~titue, para que ee compa
rem os defeitos de um e outro, e se reconheça qual telll 
preferencia. 

.A. proposta do goTerno outor~ a muitos a liberdade, 
a todoa a esperança. Qual o ayatema do illustre dep::.
tado'l E' a perpetuidade U. eac:rnidio que aniquila. o 
bomelll em todo& a. .sem elementos funda.mentaei, a. 
propriedade, a fa.milia, a re~. . 



Câmara dos Deputados- Impresso em 23/01/2015 15:07- Página 11 de 19 

lSESSAO .mt 21 . DE JULHO DE 1871. 

0Rde ha maioree inconnniente.s e p~os-'? 
:A propoaw. do ~verno ab:re horizome& lllií:nitad06 de 

liberdade e de ~perança ao escrav.o ; o ~~tem:!. do 
illu.strado deputa<io co:o.àemna. o esct:avo :~. todos os 
horrores e d~esl*ração da escra.vidão. 

Ollde ha mais males e ·periga&'l 
. F&lla·&e 1empre da Be.,"Ul'll.llÇO. privada c rublica! 

Senhores, :força .; recordar-,·os .lmla n.rdade: O es
crnso é um homem sensível &O!! beneficios-recebidos. 
Já o nobre presidente do conselho nos &pre6entou o 
exemplo dia colonias h espanholas, em que pel& doç11ra 
da escra.vidiio os escravos não aba.ndonár:lo os .senhores 
em revoluções q~e ahi se derão. · 

F:tetoa a.ri!degoa a.preaellta;a. W.toria das republicaa 
antigas. E' o que s'DCcedeu em A.tnena.s,ondea csera.vidão 
era ião k:uid3, ao envc:o: de 'E~p;uta e de Ronn coxn 
aeus. Espartncos, .cuja guerra se compArou .âs guerras 
plllllc:IS. 

(H a di~:cnat aportes.) 

Senhores, já o disse e repito : com uma discrição que 
não admiro de sc•bejo, desde o principio da. sessão tr.a
zem _os nobres ~epttbdos e8ts. materia p:~.-ra. o. debate 
(apor~ios da -mQ.loria), quando, por accordo muversal, 
cle>erta ser tratada em sessão seerc't:l. (apoiadOs); reeiia 
a C'!!lp& ~obre OS :r..obres deputados, <,!Ue, de~áe que ~e 
abno a, caman, não !e - ~m ocoupa.do ~;CI~ão·daes.cra'\i
dão! (Apoiadc8 da mai!lrie.) 

O ~a: D-oQm:;,E$TllADa. TEIUJB..I. :-Pois se o governo 
a exhibio DJI. .fa'lla. do throno,.não o. lm.vi.axnos do.tratar 't 
Prop!l2esse elle a sessão aecreta. 

-() Sa. E-v~A LoDA.TO:- Tendo apparecido ·11. 
propobta., esperassem pela sua discnssE:o. 

O Sa. ARAllJO Lou. : - Resta-me ainda d~er ·a].. 
guxnas palaVrn& com relaÇão ao nobre deputado pelo 
xnunicip1o neutro, que últimamen'te trs.tou do a.-sumpto. 

·()nobre deputado julga. qne o projecto <leviaserpre
eedido· de medidas JlrÍ!par&torias, que consultem a sua 
exeeuç:io, Telativas á.. inatrucç'ií.o, á. educação, ao eulto 
pu'blico, a a.Jylos1 força p•blica. Senhores, a& conside
ra~õea do nobre áeputado são despidas de fund:u11euto 
por dona motivoe princi~s. 

A escravatura está. disseminada por todo o_ Brazil, 
está. eoofundida eam toda.. a. popul:lçiio do Impcrio. 
Daqui. se ~gue que at medidas a.. que o nobre depu
tado alludio 11ão em grande 11arte dispeneadas. Escola, 
igreja, ÍU&trucçio, elluc:açi'IO, reli.,<>ião, tudo esti 'patente 
:\QS indivi.duos de· -que trata a proposta, coxno a toda a 
população livre do Imperio. 

Asylos, força publica : senhores, o governo pensou 
c pen&OU bem que tudo isto seria 'Bem applica~iio no 
Br:J:-Jl. 

O Sa. Dcoo:-EsTIÚDA. 'IEJltElU : -Oh! 

O 811.. Á11.All'10 LntA:-Segundo o ~ystemaqueogo
''erno adoptou em 8Ua proposta, estielle convencido de 
que esta medida não tr:u-.í. incon•cniellte de ordem al
guma.. 

Fundn-se estn crença na nobreza do carncter brazi
leiro, bem como na doçura ·da. e.sc.ra.Yidiio entre nó~, 
como e universalmente reconhecido. 

Ainda poroutr& razão merecem pouco reso as medidas 
prepara.toria.s a que allude o nobre deputado: «ERperar, 
di:lia Toequeville em 1838, por medidas prepar&torias 
que habilliem o escravo no bom ex.ucici:o~e ~ua lib<!r
da.de, é adiar a soluçüo iDdefi-c:id!l:mellte, porq_ue tudo 
isto é ixnpraticavel na. eecravidio." ( ;§poiado~ da. mu í<~r•a . ) 
Comba~u o nobre deputado a indemrii..oaQõio como 

fraca e como devendo fer a.nnual, por ·i,~o que ae Te
feria a trabalhos de crillç~. 

Senhore~, nesta materia cumpre proceder com um 
esEirito de conciliaçiio. 

Inct~mbe ~os- senhores das E'~crnY:aJl o dever de criar os 
filhos lhTes ~Ih~, po,que 6iio mui.e que pai~, ei9 ee
nhorea. 

Em attenção á! düliculdades que têm de dar-se na 
trsnsi-;ão do trabalho I!IC1':l. v o para. o liVTC, a lei 'Vem -em 
au~ilio do :fazoodeiro, oiferecendo-llie nma indemni•a
çiio pelat! cdes~ d& crillçio ; mas ~ão o 1az senão de
pois de um certo prazo, que diminua. O« encargos co 
:t::~~~do e ao meEmo tempo promo>·a ~ intere~~ da 

lav~ura, co~o ahi os .filhos das esc:r.avas, Ds qu:ws: 
serao 'braços unportantes par:~. a lavoura. 

O S... 'DcQJZ-Esn.u>k T1n:.u::nu. .dá um apnrte. 
O SB. •• <\nA-eJo· LDU.: -Senhores, oem minha opiniia 

o unico ou o · principal meÜl de supprir as fa.zetid:ls de 
braços está. nas escra-vas, ilóto é, na prod:ueçio dellas. 

O Sa. D-o<WE-Es:run.1. 'IEll.:ElRA:-0 unico meio! 

O Sn. ÀII.A'CJO LtliA.:-0 principal; V. Ex. n:i.o se 
apegpe a palavras. 

O Sa.. PJtESJD&I'iTE:-Lembro ao nobre deputada 
que a.t.& COllcluido o tempo que o regimento marca. 

O Sa.. ÂR.I.'OJO Ú.'ILl:- =Vou concluir, !f3Zendo ÜIW!. 
breves refiex<íes, para roesponder -ás di"ret~ duvida•~ · 
que têm &ido apreaentadas·contm a · proposta. do· go
verno. 

Peço de&I::Uipa. Este a'!Ulo não abusei ~:s. paciencia. 
data. caman., eomo o ta.ço aetwúmentle· (muitos ~ 
apowdGS}, obrigado pelo dever. 

O nobre ieputado 11.·quem me refiro oombateu ao in
demui~ pelo :fundameuto de ~r indeterminada.. O 
nobre deputado ni:io tem :raziio. Se se mandlll!5e pagar 
a so.mme de que se trata, a arguição do 110bre ·depu
tado seria fundada. Zll&s ·~tqui não se faz senlio reeo
Dhecer oo 'Principio. 

O Sn. · DuQUE-EsTRA.DA TElltEI'IlA:- Contrabir a di
vida. 

O Sn. Áu.'CJo LtliA: -Reconhecer o principio, se
gundo o qual o Estado é obrigado a indemnisar acri&
çao, dO& llascituroa -depois de· 8 -a.nnos eo:.m _ o valor ~e 
6006000. Quando o gabmete que tiver de prover á. 
e;:cecução da lei proceder aos exames devidos,. virá; pe
d1ni ea.ma.ra ·Oõ fundas precisos para essa indemui
s~. 

Assim, ugora., nt.da. hn-que pngar. 

O Sn. Dcom:-EsTlUDA TErunu. :"-Contrahe a divi
da, precisa dos meios d~ pa~a-l:s., ainda que .seja da.qui 
a 20 ·s:unos,-qmmto·mau a 8. 

O Sa. Ân..I.UJO Lnu.:- Parece qu.e o principio do 
nobre à.eput:tdo é· sem app1icaçuo. 

O Sn. Duou&-l'.:STIV.DA. 'IElX'EIIlA:- A minha cou· 
sciencia me· pro'hibe votar um -onus indefinido. 

O Sa. AuuJo .Lhr.ol. : - TTm outro nobre depu
tado, alludindo a multall, desejott saber se, nos ter
mos da. proposta do go"erno, a . !alta. da eri~ do!: 
menores sujeit:ná. os senhores das mãis ás multas q_ue 
porventu~ pt\der impôr o go\"Cl'no em seus regul&· 
meutos. 

Est • materi:~. ._fica fóra. da acçüo p<!nal. Por espírito 
de justiça, de caridade christii e de interesse, não se 
recuenráõ os senhores de eH:ra.vos a. esse dever que a ·lei 
lhes impõe. . 

Se apparecerem :factoe que demonstrem a neeessidade 
de providencias· a tal ~ito, o go..-erno nüo deixad. 
de cumprir os 11ens deveres. 

O noore deputado pelo muuicipio neutro estranhot:. 
&~~ disposições do projooto eom relação á m&tricula. .• 

O Sa. ~Qt;E-ESTnADA TEIXEIRA:- Pedi apenas ex
plica~o, á vista da lei de 1870. 

O Sa. Â.llAllJO Lnu:-Só a mi di,.posição com que 
se acolhe eEta materia póde explicar duvidas dest& 
ordem. 

Q.uaes. são .as matricula~~ de que a pro~ta trata 'f 
A matricula. geral dos escravos. E' neceseidade que 
Ili:oguem conte&ta. 

A matricula ~pecial dos menores iil.hoe odaa escra~r; 
é & eeguuda. Segundo o d~stino que eaees menores de
vem ter, esta matricula. é indispelll!!Avel. 

Impõe-se ao& ymroeb.os a nece8sidade de :fa.ZI!rem um 
asento ~pecial rclntivo aos menores, filhos de escravas, 
cuja explicaçiio é :facil~. Qtte ha que dizer contra 
ino'f 

Referio-ae o t:obrc depu~'do á. inspecção do govemo 
robre os libertüs até cincc; coos e á que texn lugar 
dahi em diant~. 

A q~tiio é I:mi ~iL'lple~: .Até os dnco aunoa estiá<> 
os libertos ,ujei~c.s :i. ac'.-E.o CSL'ecial do governo, da!:. 
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em diante-á .acção . ~ela.! d.aa IU!toridadea .que. pro~m 
cun tra 11 'l.·ad:iaçiio. 

:!"edinà.o desculpa aos nobres, depmadoa de não Tell
pon~r o. todaa a&•au&s dnVldu por falade1em_po, vou 
ter:mLDar. . . 

Senboru, plll'& u gr:mdes hltas, pa-ta :n gorrmdu 
expiaçõa que as accmpa.DhiDha lllll:u.-uprem.teoasola
ção : é a dignidadê no soffrime!ÜO.. sem cole~:a, sem 
grito.S, IDas em um espitito ela concilW.çiio e de~dade, 
reoonbeç=o.s u noêSILS hltu, rep>~remo-las na ZDedidá 
que ae coDveniencias.:privadaB•e publicu o 'ílei'IIlittio, 
sem e!Sies pa.;ores iofunda.doa que se tem mcutido á 
laYoura.. · 

.{Ha tarios 'llparle.r.) 
,Possuidores de escravos, lhes direi eu, condemua<U. 

pela. religião, pela. moral e pelo mundo inteiro, & escn.
vidão toca ·a seu termo. 

A JJtoposta. do goTe.rne. :re~~gu:U"da. os vossoa d~t.Gs e 
protege 011 'I."OSibs interesse&, na. melhodórma. qne é· poa
sive1. ( AtJGiados e nilo -apol<z ·los.) 

·Demos todos este passo glorioso nas vias dn civilisa-
<;iio e d-o christia.uiSXlo. 

Voto a :fa.vor do ·projecto 

· Yo.zn : - Muito · bem, muito bem. 
(O ·OTarlor é ecnnprimentado por t•anos Srs. dep!llndo.~-) 
0- S:r- Souza. R~S.s pronuncia um discus-

bO que se acha no .ÂpfNidicP11 
A discussão nca. :tdiada pela ·hora. 

Dada a ordem do dia., levan~-se a sessiio ás cinco 
hor:1s -da tarde. 

Sessão ~m 22 de Julho. 

Pllf!SIDEI'ICU DO sa. CO!\'DE DE ' 11.\IEPE:VD \', 

St-Amo.- Experlieute.-Pen~ilo ao·• filho., do brit;.Jiiei
ro J. !>I • .M • .llurrt!1>.-Jubiloçüo aos oon'"llllcirox J. 1. 
llamnlho c oulro.v.-Privile!Jin 1z A. A. Cotlho.-PI.llt
siio á 1:im·a. do general H •• ~!. Li.•boa.-Malricula tle 
~-•tudn1Ve• .-Ordem do dia..-Elemento •·er~il. Vota_ção 
do art. 1•. Di~cu.<Hão <lo nrt. 2o. Di.vcursos dos Sr.v. 
José Calmon e Jfenc:e-• Prado. 

Ao meio-dia., feit& li chamada, verifica-se acharem-ti 
presentes os Srs. Con-de -de Baepcndy, Portella, Para
nh05, Pinto P.easoa, Gni:m~r.ães RO!!!L, Barão d:>. La
gun&, Coelho Rodrigues, Gomes de Castro, Angelo.:Io 
Amaral, Sobral Pinto, Pinheiro, Benjamim, Tewira 
Junior, Evnn~elista. Lobato, Alencar .An~ripe, Csudido 
da 1!ocha, Luiz .Carlos, Pinto de Campos, Araujo Lima, 
Gomes cb Silv:11 Domingo• Martíu•, Manoel Clcmen
tino, F.tel ·de t;arvall o, Sallet, :r.ren.ezcs Pirado. Car
neiro ·da Cunba, Camillo Barreto.. Floriano de Godoy, 
.Joio Mendes, Casado, Camillo Figueiredo, 1Ieraclito 
Grara, Theodoro da Sil=, Moteira da Rocl\8., Do
min2"!2et<. Carda~o de1>fenezes1 :Bandeira de ::II~llo, Jan
quein, :Bittencourt. Pereira Fmnco, 'Vioente de Fi· 
;!UCÍTedo, Gonçalvts da Silva, Leal de !11ene?.es1 Bahin, 
Ferreira. Lqge, Anoujo Góes, HenriquCI!, Fcrr.eint de 
Agui&r, Pinto Brap, Corrêa., Siqueira !\Jmdes, Cor
réu de Oli,·eir~~, Mello Rego, Fnu•to de Agniar, Mello 
1\!oraeF. Pinto Lima, Gruviío, Diogo Velho, Bar:io 
de Anadia, Paula Tolêdo e Bar:ío de Arac;n:zy. 

O Sa .• lo:\o )lt:.'I'DE.~ (pela ordem): - ·Niio Eci em '·ir
tude de que artigo do regimclrto se far. no1"A ch:~mada 
logo depois que ee abre a -•:lo. 

Sabemos que, tendo de prooe<kr·•e a qualsua vota
çio, e ni.io elCistindo !lO recint~, numero sutficie'!lte ou 
legal, o Sr. pTellidente deveri mandar fazer a. chama.da 
para -verific:1r-se qnaes o~ deputados IJUe hajiio se au
l!entado; é at(, isso uma dispo~i<:>ão regunental. Prcten
tender-..e. porém, novA chamada, s6 p~r3. impedir que 
:t &e>são, já al,crta, ~t>ja continu:td:t, é cxpcd1entc no•.-o, 
de aue o re:rlmcnto niio cogitar>; tanto rnai• que, n:t 
bypÔthe~e iigun.da, e111bor.o ntio haj~t numero lt>pl 
'(lllr:< votação, nem por i.eeo levanta--l!e a !el'~ão, e sim 

prol!egue~se ·:no debat1! das ms.terias da ord~m do dia. 
(Ápoiado3.) 

''Nio é a. primeir;J. ,·ez que es;e facto tem occorrido; 
e eeri pessimo o · precedente. E reclamo ainda. maif; 
pOrque, como acabll. de verificar-se. o proprio depu
tAdo pela provinci& do mo de Janeiro. -que requereu 
s nova chamada, é o ucico qrze fultou.a. ells !(Apoiado$.) 

Ha manifestamente o pl:r.no de impedir a regulari
dade das sessões por parte dos di~sidcn te~. Nr.o fac:o 
ccn.•ura .> me~a: mas requeiro -que sej:L lido qualquer 
a.rtlf!;O do regtmento q•lc porveutum autorise a. no~a 
pratica. 

O Sn. Pnt:SIDENTE : -.A Eessiio não estava aberta, 
tendo-se apenas concluído a . cha.rr;ada, quando um 
Sr. deputado dirigio~se á mesa e commnnicou-lbc que 
nii:o se nchavão entiio nu casa alguns dos Srs. deput:l.
dos cujos nomes e>tavão incluidos na. lista feita por 
um dot~ continuos, ante;; da chamada a. qu~ ie procede 
na mesa . 

.A.' 'l'ista. dt> tal iniormn9áo, eu não podia. düxar de 
m:~ndar '"erificar o facto denunciado, a!im de que não 
se ,ahrioE:e a ~;e,.,.;; o ;,em ost:l.r pr~ ·o numero ·de de
putados e:-;igido pelo aJ:t. 55 do .regimento. 

Eis a raz.:;o por qne o ·Sr. 1• Eecretario ac:r.ba de ve
rific:<r a. . ch:lm:ida r)()r ...Ile {•its. anteriorm(lllte, ~ervin
do~ee psra i>to ·do. lista reía·ida, e eliminlllldo della os 
IlOllled dos ·Srs. deput&do• qu., não e>ÚLO neste recinto. 

O Sn. Jolo ME:-<DES:-Quando ~e trata de uma vo
ta<;:ã.o é que 1 e .f.az a chamada, c se não houver numero 
fica a discussão encerrada. .... 

O Sn. P:REsin~::o.-rE :-J::&tá ·engallJido o nobre depu
tado: f~z-se tambem cl1am:~dn pa.m se verifica.t Be ha 
na. c.asa. numero legal de membros p:1n abrir-.sc a 
aes!"ilo. 

O Sn. JoÃo MENDES :-E note-se CJ_nc.qu<!m requereu 
que ec fu:e5se a chamada retiroc-se, o qne p:u-ece um 
pl=o. Ora, '6e seTeproduziren:. e~es factoR, acontecerá. 
muito facihncnte que levnnt:nemos a ses:;"o, tendo aliás 
ha.vido numero p:n-a. abri-ln. 
· O Sn. PRESIDENTE :-Sempre que .houver rec!ama~lio 
de que não existe na. casa numero legal de membros 
p&rll. abrir-se :J eessiio, eu não n abrirei l!em que se re
conheça. que de fa.:to estiio .pree~ntes 62 deputado~, 
pt:lo meuo~. 

AEsim, pois, verificando-&e agora. .que -existe este 
nnmero, declaro ~erta. a ~~essã.o • 

. U!IIA Voz:- Niio·-foi um& een~nr.s que ~e fez i n:c•~t 
:foi 11ó para ~<e consigpsr o iacrto ,de 1=e l'lltirar aqndle 
qudez a :reclamação. 

O Sn.. G.u.T:io (pela ordem); -Noo prc:endo 
a•entn r a qn('f:t..'io j:i. vencida, i~to é 1 •e exi~te numero 
ou não para abrir-~e a ·seBFiio; mas ~im Eaber ~e é ou 
não poa;sinl fallar-se, discutir~ :.nles ile aberta " 
seBBão. 

Estava ou niio abem a •e~~;ão quando Y. Ex. co!1-
cedeu a. palavra no nobre der>ut!ldo pelo Rio de J:lnci
ro ~ Se e•ta\'a., Y. Ex .. como fiEcal do regimento, Gevc
ris. affirmar no nobre 'llcputado que 1egnln>ente cst:wa 
aberta. a se3são; porque nóo ·podianbri-ln~em ter V. Ex. 
verificndo a cxistencia do numero legal: se não estava, 
como V. Ex. crmcedcu a pa]aYra.? Para reclamar contra 
o que 'f Creio, Sr. presicleute, que sem abSUTdo não e 
'POil~inl fallar-sc, di~cutir-se nntes de nberta a ~e~siio. 
De!ejo que se finne uma reA:ra para Fsber EC é J•Or 
nopso :rel!imento permitido ínilar ant~s de :~bert ... a 
sesriio, ainda que pcla c~dem. 

O Sn. Pe:BlJlE:'I'J'E :-O :Sr. deputado, que tez are
clamação ,obre o rm.mero de membro!' ~~~" llll rontava 
eomo pNsente, não pedio a pal&,Ta: veio á. me..a e 
communicon-roe a retimd3. de 11lguns Srs. deputano•, 
cujos nomes ent.r&\'ÜO .llAqtlêJJc nUmt'ro; e CU faluuia 
a meuR dever-e! M não attencic!f'e á. reclfUlla~·ü.o, ]'O r 
qu:tlquer f6rma que fos~e feita, afim de que ..e conhc
<'et~~e EC era, GU não, fund:tàa., e no c:tso nifll'mnt.i:·o, 
nõio abrisse ~u n ~<~s~iio te!Il 11. pr<?sent;"'- do numero tn~ 
di~pen~:~,·cl d'e deputado;. (.4poittdos;) .AiDua qnando 
e~ee 110bre ~put;~dü p~i.·~ a palavra. para Jaza .PU
blicamente a ~ua :-c;:l:~m:u;-r.o, cu nüo 1be neg:tn• " 
palan.a, c:niJora. :::;-;.- e~:i;·-:~!c ~bcrt:J. a !'essiio, come 
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procedi posteriormente em relltção ao Sr. deputado João 
Mendes. A. mesa p6de eng:mar-se na conta. do numero 
dos membros presentes ; e como o seu empenho .; acer
tar, nunca "e recw;ará a aceit..r <j.ulilquer reclam11ção e 
deferi-la convenieDtemCIIte. (Apowdc&.) 

Lê-se e approva-se a aeta da. seesio antecedente. 
O ~R. 1• SECJIETARto dá. cont& do seguinte 

El>PEDIEliTE. 

Um officio do ministerio da fa.zend3, deTolvend0, em 
respost:l, o requerimento informado, no qual Frederico 
)!ery, proc'Ur..dor de Hugh Wilson, pede i~ençüo de 
direitos p:.ra todo o material neceeeano á constrncçlo 
de uma ~nte de ferro no porto de Jaragu:l., da cidade 
de :Mace1ó, provinda das Alagô:LS.- .<\. qu~m fez a re
'}uieiçio. 

Outro do 1• secretario do senado, enl•iando, com a 
emenda feita e approvada pelo mesmo aenado, a reso
lução que augmenta e reg11la. as ajudaa de custo a ~ue 
tfun direito os presidentes de província.- A imprimu. 

Um requerimento do btcb:uel ~Iarcos Corre& da Ca.
me.ra . Tamarindo, ~uiz de direito da comarca do Rio
Formoso~ da. proVlncia de Pernambuco, pedindo um 
anno de licença com os seus vencimentos para. tratar 
de fU& Paude na Europ&.-A' commiseão de pen~ões e 
ordenados. 

Lêm·se, julgão-se objecto de deliberação, e '\·ão a 
imprimir pe.ra. entrar na .ordem dos trabalhos, os pro
jectos com que. concluem os seguintes pe.receres: 

PENSÃO A.OS Fll.ROS DO JllliC:A.DE!IlO J. :11. ns!<.~ Jl.U:I\ETO. 

« A commissão· de pensões e ordenadoe, te::C.o ex.::
minado a resolução apresentada a esta =~ pelos 
Srs. deputados Evangtfuta. Lobato e outros, C.etermi
nando que ::1. pensão annual dto GOOS, concec.i.d& :por de
creto de 26 de Outubro de 1869, a cada = doa :ilbos 
do b• igadeiro João Manoel :Menna. Barreto "-i~or:n:i. com 
a. clausula.- sem prejuízo do meio soldo c;_tle lhes com
pete na fGrma da.& leis existentes, o! de parecer que 
se a.dopte a referida resolu~iio nos se~:e" toem: os : 

« A aa..embléa geral resoln : 
« Art. 1.• A resolução n. 1,759 de ~6 ê.e Out:1bro 

de 1869, que appro\·ou :1. ~usão a.nnual de ti()\)S ~ cada 
um dos filhos do brigadeirõ João )!a.noel )!ell!la Bar
reto, morto em comli&te no PJJr&guay, :!l!aria. .Ade:laide 
)ienna Barreto , Balbina Palmeira :'.!elll!a Barreto , 
Alice Palmeira Meuna. Barreto e .João Carlos :!<!ez:l& 
Barreto, sendo qu:1nto ao ultimo at\Õ :í. €1la maiorid::de, 
oçigorari com a. clausula-sem pre~ui:.:o do ~eio soldo 
que lhe competir, na fórma dali le1s e::..:isten:es. 

« Art. 2.• São revogadas as disposi~\í'"s ~ con
trario. 

" Sala das cornmiSl!ões, em 2'2 de Julbo C.e 2871.
CarM;ro d11 Cunha.-Gome~ de Ca.tro.-C. T.co; iu~. » 

>I:BIL.•<;ÃO .\OS COSSELIIEIJ\OS J. 1. 1\ ... :-1.\LiiO 1: Ot õ i:O. 

,, A commi~o de pew;ües e ordenado~, (;x.J.::ninanC.o 
o requerimento dos con~elheiros Dra. Joaquim :gnaeio 
Ramalho e Francisco Maria Furtado de ::Olendonça, 
JenteR cathedraticos das \a e 3• ca.deira~ do 5• an~o da. 
faculdade de direito de S. Paulo, em c·.:e p~dem ser 
jubiladoe eom todos QS vencimentos, âs.im como os 
documento& com que in&truirão o !eu pedido, e o me
morial docu'?en_tado que lhe :!oi pres'!nte, verificou 
quanto ao pnmetro : 

" Que, tendo sido nomeado lente daquell.;. !aculuade, 
e te::~do tomado poi_~e a. 28 d_e _:Maio de 1836, compldou 
~5 a.nnoa de e1fect1Vo exercJcJo a 28 de )laio ce 1861. 
d:~.ta. em que, sendo-lhe jul~do a.quel!e :emno, :foi re-
conduzido no magisterio; • 

" Que continuando a. exercG-lo até :hoje, cott.a 35 
annoa, 1 mez e 24 dias de exerci cio e~ectivo ; 

fl Que, tendo anteriormente 6ido nome&do, e ~:o:ucido 
o cargo de profeuor de philosophia, no curso de p:-e-

pe.ra.torios da referida faculdade desde 13 de Agosto de 
183~ &té 27 de Maio de 1836, conta mais de tempo, 
que se lhe deve ter em attençiio, um BllllO nove mezea 
e dezeseis dias, o que eleva. a wa antiguidade de bona 
aen·iços a 36 :n:mo&, dez mezea e dez dias, contado 
até esta data. 

« Qullllto ao 2•: 
a Que tendo sido nomeado, e tendo tomado pos~e a 

G de Novembro de 1839, completou vinte e cinco a.nnos, 
um mez e qU&torze dias de exercício effectivo em 20 
de Dezembro de 186~, data em que, igualmente julgado 
aquelle tempo, foi reconduzido ; 

« Que, ccntinwmdo 110 exercicio do magisterio até 
hoje, cont& de antiguidade, tambem de bons sezTi('os, 
trinta e um anno!, oito mezes e qua.torze di:LS. .AJ.e1;11 
disto, verificou mais a commissão que este peticion&rio, 
como allega. e I?ro>a, prestou outros e importante& ser
viços no exerc1cio de diverso~ c.ugos por espaço de 
muitos annos, e que, posto all:eios ao magisterio, aio 
:.ttendiveis para a jubilação, de conformidade com oa 
estatutos e decreto n. 1,386 de 18~, eomo reconh~eu 
o :tviso de 19 de Outubro de 1859, que ae f=dou c:n 
consulta resolvida do conselho de estado. 

"Coneequentemente pensa a commissiio que, ad ins:ar 
das outras jubilações concedidas por esta augusta ca
mara, e do que d.ispüe o decreto que regula. a instn:.c
çã.o primaria. e secund:uia. da. côrte n. 1,331 de 1854, 
q_ue nenhuma razão milita par:~. que não se faça exte:c-
81.,,.0 li.OS suppli=tcs, como se fez áquelles; a equida.d.e 
e a justiça exigem que igual f:.vor se conceda aos co:
eelheiroe Ramalho e Furia.do de Mendon'l.& j pelo que e 
de p&r~cer que esta augush camara adopte a segui::l:e 
resoluçao: 

« A assemblé:l geral reso!Ye : 
« Art. 1. • Fica o go>erno autorisado a jubilar ~05 

con&elheiros Joaquim J~a.cio Ramalho, lente catbed:-a
tico da 1 & cadeira do 5• anno da faculdade ele direito 
de S. Paulo, e Francisco Maria de Souza Furtado iie 
~!endonça, lente cathedratico da S• cadeira do mes::Jo 
anuo da referida faculdade, com todos os seUil '>e:Jci
mentos. 

".Art. 2.• Ficão re>ogadas as disposições em co::
trarJo. 

" Sala 9-a~J commi~õu, 21 de Julho de 18i!.- c. 
.Rocha.-carnf,·ro da. Cu11ha. " 

1'1!.1\"ILECIO A. A.. A . COELHO. 

· L..:-se, julga-se objecto de àeliber~.ão, e é reme:-..õoio 
i. ~mmissão de commercio, industria. e artes, o Eegc.:n:e 
proJecto: 

" _\ aaaembléa gernl resolve : 
,, A?:. 1.• O gc~verDo fica autorieado a conceà.<l= ;;. 

~tO!JlO A-ugu~to Coelho, sem mbvençiio a!gtima., ?=i-' 
Vlleg~o excfUillVO por du a.nnos para empre~, no 
transporte de gado da.s provincias à.o Paraná. e Sa::J.!a
Cs.tbarin&, para esta côrte, as bucas a vapor cons~:!:1~ 
segundo o de&enho por elle apresentado, sujeitando..;;e 
2. obrigação de conduzir gratuitamente as malas do 
correio, de que tr:J.t:l o decreto n. 4,239 de 2~ a~ 
.~go.to de 1868, que fica approvado. 

,, Art. 2.• Revogão-1!41 aa dispo~ições em co:::tr...;:io. 
., Paço d9. amara dos deputados, em 22 de J:::Jho 

de 1871.-T. Almcar .Araripe. » 

PEXS:Í.O ~. Vlt:\".\ 00 GENERAL U. !lHRQt:ES LJSBO.\. 

!!:' l~do, apoi:tdo, e approv~o ~m debate, o seg-«.::nte 
reg_uenmento : 

'' Requeiro que sejio remettidos a esta camara <>• pa.
peis concernentes :i pensão solicitada pela \"ÍU\'& do G~ 
:ne:-al Henrique Marques Lisboa. 

" Sala das se&..'Üe6: 22 de Julbo de 1871.-.lJenjc. .~: im 
Rodri9uea Ptreirtt. • 

!lHTIUCI:LA. DE E~~ l."D.\~TES. 

lhn-se, e -vãn a. imprimir para. entrar ::13. orde:r .los 
::rabalho~, as ~;egui:ltes reda.cç\íes: 
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« A assembléa geral' resolve: 
«Ar~. L• E' o _govern6 autorisado para mandar ma~. 

tricular- no 2• anuo m._edico · da. faculdade da ___ oôrte o 
alulliuO do 2• &ll110 pharmaceutico • Antonio Vieira de 
Rezende, acêitando-se-lhe o exame de inglez feito . na 
escola de marinha, e não .. podendo ser admittido ao da.s 
respectivas materias sem mostrar-se approv11do no exa
me de anatomia que lhe falta para completar o- t•anno 
medico. _ - - - ·. -

« Art. 2.0 São revogadas as disposições em contrario. 
ccSala das coinmissões, em 20 de Julho de 1871.

fi .. Cqclho Rod,rigues.- Benjamim. » 

" A assembléa geral resolve: 
" Art. L• E ' o governo antorisado pará,' mandar ad

mitth· a exame das materiafi do 1• anno da f~culdade 
de direito do Recife o alnmno ouvinte Melcbiades Cor
rêa Gàrcia, depois que o mesmo se áchar approvado no 
exame do preparatorio que lhe falta. _ . . _ . 

« Art. 2.• São revogadas as 'disposições em contrario. 
" .Sala das commissões, em· 2Q de_ Julho de 1871.

A. Cvelho Rodriguc•. - Bc,Jc•rn m·. » 
· « A assembléa geral resolve : _ 
« Art .. 1.0 E' ·o governo autorisado para mandar ad

mittir _á matricula do 4° o.nno da escola central b alu:m
no ouvinte Emygdio Cavalcanti de :Mello, afim de 
poder obter 9 gráo de ba.charel em sciencias physicas 
e roathematicas. 

« Ar't. 2..• Sã o revogadas as disposições ~m contrario; 
« Sala das commissões, em 20 de Julho de 1871....,. 

A. Coelho Rodrigue8.-Be-njam.im. " . - • 
a A assembléa geral resolve: . 

.·:" Art. 1. 0 E' o:governo autorisado para mandar pres
tar exame do 3° annõ medico, depois de a~provado nas 
materias que lhe faltãp para completar o 1°, o a'lumno 
approvado no 2• anno pharmaceutico e matriculado no 
2• auno medico da faculdade da côrte, Constante da 
Silva Jardim. 

<< Art. 2.• São revogo das r.s ~i pos'çies.em contrario. · 
<~ Sala das commissõ.es, em 20 de Julho de 1871.- . 

A. Coelho · Rodrigues.~Benjamim. » 

« A assembléa geral resolve : 
"Art. 1.• E' o geverRO .o.utorisado para mandar ad

mittir. a ex~me das matel'ias do 1• anuo da faculdade 
de direito do Recife ·· o alumno ouvinte Màno'el Pinto 
Damaso, depois de exbibir approvação de inglez e por-
tuguez, preparatorios que lhe faltão. , 

« Art. 2.. 0 São revogadas as disposições em contrario. 
« Sala das commissões, em 20 de Julho .de 1871.-

A. Coelho Rodrigue:.-Benjamim. » 
" A assembléa geral resolve : 
« Art. 1.; E' o governo autorisado _para mandar 

prestar exame do 3• anno da escola demarmha ao alum-
no Luiz Pinto de Sá, ~epois de approvado no exame 
que lhe_ .falta da cadeJra de. physica d_o 2• anno. 

« Art. 2. 0 São revogadas as disposições em contrario. 
« Sala das commissões, em 20 de Julho de 187L-

A. Coelho Rodrigues.-Benjamint. » · 
O Sa. TEIXEIRA JuNIOR (pela ordem) :...,.. Acha-se 

nesta côrte o deputado eleito pelo 1 • distrlcto ·da pro
víncia da Bahia, o Sr. desembargador Figueiredo Ro
cha. As actas da sua eleição já forão remettidas á 
commissfio ,de constituição e poderes pnr~ examinar, e 
dar paracer; mas, não .se achando presentes dous dos 
membros -daquella commissão, e sendo urgentes tod11.s 
v.s questões relativas .á verificação dos poderes dos mem
bros da camara, pareceu-me conveniente providenciar
se a respeito, e por isso requeiro a V. Ex. que se digne 
nomear q_n~m deva interinamente completar a com-: 
missão, afim: de habilita-la a dar parecer sobre este 
assumpt-o. - -

O SR. PaESt»ENT~ : -Se os outros tnembros da com
missão não. vierem hoje á sessõ.o, eiltão farei o que o 
llobre deputado requer. · 

. O Sn. F. BELISARIO (pela erdem): - Sr. pre
Sidente, cumpriudo a honrosa miss~o q~e me foi in
cun:btda, ·re:netto a V. Ex., afim de · dar o con
ventente destmo, duas representações _assiguàdas por 

gr~nd~ numero d~ lavradorea da mil).h& província. A 
p;1:neJra eetá asstgnada por fszendeiros do muni
mpw de- Saquarema, e a. segunda pelos. da comarca 
de Cantagallo, pertencentes a este município, ao de 
Santa Maria Magdalena e ao de Nova-Friburgo. Est~s 
duas representações, . utilisando-se da faculdade consti
tucional, impugnão a reforma do estado senil tal com'o 
deseja. equllr o goverl).o. Lendo-as, V: Ex verá que 
estes Iavra.dores não só não se oppoem, como desej\io 

. que a deplo~avel instituição da eocravidão se extilw& 
• entre ~ós. Com _a experiencia, porém, que têm de~e: 

negamo,. que tiio de perto lhes · interessa, elles mostrão 
os i~convenientes do projecto do governo, e. in di cão as 
modlfica9ões que reputão adequadas 'para conseguir-se . 
o mesmo resultado sem as perturbações _e ·males qu~:
decorrerem das medidas consagradas na proposta. 

As palavras sensatas e patrioticas destes lavradores 
mostrão quanto foi injusto o juizo do Sr. presidente 
do conselho, d:r.IJ.rando os noss_os lavradores in?aJ?a:ies 
de serem ouv1dos com prsve1to neste uegomo, ·por 

, serem elles intere6sadss na manutenção do estado 
actnal. ·· 
' O SR .. PRESIDENTE :-As· repre.sen~ações ficlío s.obre a 
~esa P!Lra serem tomadas em ·con·stderação durl'-nte a 
d1scussao dp assumpto a que se re.ferem. 

O Sn. FERREIRA liE AGu;AR (pa1·a negocio urgente):
Requeiro urgenoia para que-na primeira parte da ordem 
do dia. continue, de preferencia a outro qualquer as
sumpto, a discussãe da proposta sob~;e o elemento servil. 

O SR. PRESIDENTE: - Segtmdo o art. 13_5 do regi
mento, a primeira hora da sessão itos sabbados é desti
nada á apresentação e justificação . de projectos, indi
cações e requ'etimeutos. Não sei1 pois·, se o requerinient() 
de urgencia do honrado deputado comprehende tambem 
essa primeira hora. ' · 

0 SR. FERREIRA .DE, AGUIAR :-Comprehende, sim, 
senhor. · . 

O Sn; Pn~sn)ENTE:-Á vi~ta da declaração do-hon
rado membro, a· c.tma~a decidirá como entendei: em · 
sua sabedoria. 
- Apoiado .o rec,:uerimento de urgencia, é po$to a vb-

tos e approvado. , . 

ORDEl\oi DO DIA. 

ELEnlENTO SERVIL. 

" Continúa a 2•discussão do at·t. 1 o .-Ja proposta do go
verno sobre o elemento servil, com . o parecer. da com~ 
missão especial u. 167 deste anuo, e emendas apoiadas. 

O SR. JoÃo MENDES (pela ordem): -Sr. llresident~, 
á vista das oc.currencias que se derão no p1:iuc_ipio ~esta 
sessão, parecendo que se que1· prejudicar a marcha ''e
gular da discussão desta proposta; reque.iro o seu: en
ce;ramento: Peço ao nobre relator da commissiio que 

·de1xe d~ fallnr sobre o art. 1•, para fallar sobre outro 
qualquer, certo de que, assim procedendo, prestará re
levante serviço á cansa publica; até mesmo porque nã& 
exiote cousa alguma a relutar, e a sua voz autorisadG> 
póde ser aproveitada em debate· ulterior. (Apoiddos.) 

O SR. PnESIDE:'ITE :-Os Sra. deputados que ·approvão 
. o requerimento do Sr. João Mendes qu~iriio levantar-se. 

Contados os votos, o Sr. presidente d~clara appro
v~do o requerimento e conseguintemente encerrada a,; 
discussão do art. 1• da proposta do governo. 

_(Ha muitas reclamações da parte da mi1lo?·ia- e contes
t-açõas da maioria; o Sr. p1·esidcntc inter-vem, pa1· _-rczes, 
reclamando o;tte>tçilo e ordem.Bastabelece-se o silencio.} 

O SR. ANDll.ADE FJGn:rn.\ :-0 que se vai vo.ta:r? 

O SR. PRESIDETIE : - O epcerramento da discussãoo 
do art. 1• da propoat:< do governo sobre o elemento 
senil foi approvado, e agora tem-se de votar ·o mesmo 
artigo. 

(Ha -mt<'tos aparteJ, e o Sr. _pr,•sülenle Ttciama attcn-o 
çaa.) . 
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O Sa. A~lll\ADE FrGC"EIRA. :-Requeiro votação nomi-
nal. IRto é fazer muito pouco ca1!o da. opinião publica. 

(lla.flariosapa,.ks. O Sr. presiJm/8 reclama de """o 
tençiiA) 

u" Sll. DEI'GT.WO :-Nilo !>e v.ot<>U ainda o encerra 
mento. (Apoia.Los ela. mí1wria. e tlilo apoiados. d11. mo.io-
ria.) 

O Sa. PnESIDENTE :-0 requerimento ·do Sr. deputado 
João Mendes ·foi appro.-:~do; porbnto, est:i encerrada a 
discuss~o do art. 1• da propoEta. 

(lia flarioa aparte~.) 
Ux. Sa. DEI'CTAOO :-Nelll ao menos .fnl.lou o nobre 

relator da. commi~~. 
0llTilo Sn. DzPtTI'ADO :-A proveitol!-se a ooca.siio em 

que não estava presente a oppo:;iç:<o. 

OcTllO Sn. DENiUDo:-No <!ia.. ~i, ::;:Jle o paquete1 
quizerlo que ellele..-aEse a noticia.. 

(lla 11ario: apartes.) 
O Sa. .A.:<DRADE FrGCEinA :-Peço a pa.l'l.vra pela. 

ordem. 
O Sn.. PnE51DENTE :-0 nobre deputado j:i. requereu 

Totaçiio nominal, e neste ~eutido TOU consulta.r a =· 
O Sn. AxllMDE FIGCEmA: -Ní:.o é só sobre i~;to que 

desejo fuliar ; tenho mais :llguma causa a dizer. 
·O. Sa. PaESIDB!"iTE :-Tem a palavra. 
O Sn. A.~DRADB FIGuErnA (pela ordem)•:- Sr. presi

dente, nuuca :~gitou-~e qu~stão m:lis. importante desde 
que o Imperio est:i constituido. Y. Ex. sabe que no 
regimento interno est.i consign:~do, e muiro sabiamente, 
que li. p.cimeu:a. h<>ra das ses.õe.;. nos $U.bhadoa <i de!>ti
uad:l._;i. aprcseutaçiio de requerimentos, projectos e in
dica?ões. Nessa conformidade Y. Ex. deu·a ordem 
do d1a para hoje e m!l.rcou o projecto sobre o elemento 
servil para uma hor:r. da t::trde. Como, pois, antes de 
traar-se da. primeira ordem dos objectos que siio desig
nados pelo regimento para a <>Mem do dia., se requer o 
encerramento d:~. disc~são do art. 1• d:a. propo~t::t do 
governo sobre o elemento ser..-il ~ Julgo que V. Ex. 
não póde :~.ttender a !'emelha.nte r~queriroento. 

O Sn. PnEsrDE.'iTE :-A c:unara appro"t"ou o requeri
mento de urgenci:J. do Sr. depu:ado Ferreira de Aguiar 
com ll. decl:~.raçào de que conlpl·ebendia tamhem a pri
meira hor:~. de Eoessi::o em que I'odião ser apresentados 
projecto~, i:1dic~çõ~s e requerimentos. :::\ão deixei então 
de lembr:~r á. cam:tra a. f:~culdllde concedida pelo re
gimento aos deputados pa.ra, dentro desEa. hora, funda
mentarem verbalmente a apre~eutaç:!o de projectos, in
ilicaç<:ies e requerimentos; ma~, ;;:'.o I!'le tendo sido an
nunciada a apresentação ae m~çüo :l!guma, deixei de 
insistir uas minhus observa<;êies, e submetti :i. "J?provução 
da cama.m o :requerimento d~ ;;~ge::::cia nos ter:!los em 
que ioi formulado. 

O SR. _hDl\ADJ:: FrGt:Em.• :-:,: as o regimer.~u não a 
reforma por um simples reqne:::ne:1to. 

O Sn. PnE5SDE:'\TE :-Se eu e::.:2:1d.essc q_u!! o rcqce:i
mento importa.""a. reform:l do r.:;i::::.:.!r.~o, t<:ri:l b:2.sta~tc: 
firmeza para op ;.rôr-mc 3 lst-c~ c:;=o :;.~ou~=as cc:c~s.ives 
tenho :feito. (Muitos apoiad.:s.) 

. O Sa. ... -\~nn.wE FlGtiEJRA :- :=:nte!'i.J3> (lue fo~ ~::tn. 
v1olaçii.o flagrante do regimento. Desde q_::e o r cgrment'J 
detennina quats são as materi~;; oue uevem s2r tra.t:l.
das na primeira bom das seH:,ú dos s:tbbados, uma 
votação ds. carns.ra n:i.o ~ ~uffich::1te pa:-a. reformo.1r es~a 
disposição, pois tieria. 1nis:er ~p:· eaen:.:4: um& indicação, 
a qual t~ria de &eguir O! tran!:-:s a.Ui determinados. 

Peço, pois, a Y. Ex. qae r~ecnsidere a. àecisio, um:o 
mais quanto 11.:1. orUem do ili::. C ~ :...:-.je \~~:ll ~ll!lun
ciado •.• 

(Ha t:ariDS at>arks.) 
o Sll. PU:SIIlE:O."TE :- A =:~:L <lecià.:.r.í cc5nitiva

mente esta questio de ordem e::1 ccc::.si::o opport=. 
O Sn. CcELHO RoDIIIG~s. (p?;a. o::;::em):- Sr. pre,i

tlente tomo par!c nest:~. disc-.:.>~ão c~::r. no-.:.c'l co:l~
ris.do. Pa.rec-!-me que ell.a. L;:,. 13. ~~.-.(:r«:!:!"~ ·> ca!n~~ 
e pacifica como fõra pa:ra de~ e;...:·. 

Y atei contra o requerimento do n".obre deputado por 
Pernambuco, que pedio a urgecia. ••• 

UM SR. DEPIJU.JlQ:- Honr&.lhe .. seja Jieita. 
os&. eo-o BODIU&lllll .: - ••• IDS$ ea.elqllico-me-.: 

Vollei cGntra este req_u.erimento, porém.. não porque o 
IIOSEO regimento-determino. que a t~ hora; d& ordem do 
dia dos sab.bados sómente possa ser occnpada QOm a 
justmc.açij;o.dicpro-jectoa, ir..1tcaçies.erequerimentos,em
quanto houver requerimentos, indicõl.ções ou projeeotos 
a serem apr~entados. .kosim e com elfeito; e . ainda 
mesmo no caso , do art. 71, que trata. da. urge:1ciA, esta 
ordem não podia ser alterada. :Maa V. Ex. e a .casa sa
bem que não cxistiii.o mai~ prcjectos1 nem indicações 
nem requerimentos, e sómente hav1.a a discutir·se o 
pArecer dA mesa n. ~ deste a.uno. 

Ora, tendo-se esgotado a apresentação. de requeri
mentes, projeetos ou indieaçõe&, pa.ua.w- á. ouwa m&
teria., que era a discu&Sã.o desse~eer' 

Nestas condições, a urgencia podia-se verificar, e por 
isso, 'ltte.ndo votei contra o requerimento do nobre de
putado por Pernambuco, não entendi que <Se feria. o 
art. 135 do regimenoo, <:az:no agora re preten~. 

E $e o nobre deputado que me precedeu tiiiTesae as
sistido i sessão desde o principio, veria qa.e o que estou 
dizendo é a fiel e:~>pressiio da. verdade dos factos: não 
havia mais iudicaçüce, requerimentos ou projectos a 
apresentar •.. 

O SR. DuQUE-EsT&A.DA TEI::tEt'ft.A:-Ha:via o requeri
mento do nobre deputado pelo Ce:u-.l., ~obre o <;tttal es
tavão . com a. pala.vra. o . Sr. ministro do impeno, eu e 
m 'lis um orador. 

O Sa. CoE~Ro RollUIGUEs:-Não estalla. na ordem do 
dia.. 

O Sa. DuQUB-EST1U.DA TEn:EtnA : - Não pr<lcisa"'a 
estar, porque é. o dia destinado á disctUsiio dos reque
:r:imentos adiados. 

O Sn. A.-.unADE FIGUEIRA: - O nobre deputado não 
tem aqui gar:mtia; atr.opellou-sé tudo, porque cu vinha 
disposto a interpellar o govcnro. 

O Stt. D&QUE-ESTI!.ADA TEI::tEmA.:-Não se podia re
querer pref.:rencia, havendo uma. di~cussão pendente. 

O SR. PnESIIlE:\TE:- hlio eGtava. na. otdem do di:l o 
requerimento :~. que o nobre dcput:ldo &llude. 

O Sa. Ev...:o<G&us-rA. Lonuo: -.A palavra. do Sr. pre
siderite vale m3.il; que a.s recl.amaçii~s do Sr. deputado. 

O Sn. DuQUE·EsnunA. TEtJCErM:-Repillo uma tal 
lJroposiçü.o; só me curvo :L lei, só ella. vale mnis 
<JUe nós. 

( lla muitos outro• apartes.) 

O SI\. PnESID'E:'iTE:- O que affirmei consta da. acta 
da. se~são antec~dente, e está publicado no Jornal do 
Commercio. Son incapaz de dar uma. infonnação 
inexacta., e acredito que tenho dado testemu!lhos de 
imparcialidade nesa cadeira., com que a camnra hon-
rem-me. (.Mui:os apoiados.) . 

O Sn. ETA!'jGELISTA LouTo;- E' digroo de to<lu a 
!lossa. con~;ideração e respeito. (Muitos apoiados.} 

O SR. Pru:srDE!'TE :-0 que diópüe o regimeuo:o ~o 
:~rt. 135 é que na primeira hor:~. du eess:io do~ sabbalos 
se p~sa. justificar >crb:llmente projectos, i:l.dicaç;)es e 
:-equ ~rlme.ntoP .. 

O art. 13~ dispõe que os requerim~utos adisJ.os e 
os que forem de no\·o apresentados nos termos do 
,m;. 133 sejii.o discutidos aos sa.bbados, de pre:ferenci& 
a outr:r. qualquer materia, excepto se a camarn. re
s~h-e::- o contrario, como decidio na ~cs~ão de ho::1te:n. 

As.<im, pai~, n<\o podi11. eu dar para a ordem do ciia 
c:':l hoje a dis:.:uss.ão de requerimentos. 

O Sl\. DcQt:E-ESTl\.'-DA TEIXEtl\A:- Peço a palavra 
pela ordem. 

(Ifa redamctçúes.) 
O SR. Fnt:StDt::'iTE : -.Attendiio os nobres de.:.utado. 

um pouco: eu n;Lo e:;tou :tpaL"onado, estou • co.lmo, 
(Jliútos ap•n'<'.Jo,v.) O que é neces..oario é dis:i::-..s:--..ir ~. 
J~tifi~ç,.'i? de req~rimentos, indica~s e projectos as 
o:.J.'c~sao ae requenmentos. 
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Q1:9-ndo o nobre deJ?ut.ado pela provinci& de P~
buco fez o seu requcnmento pa.ra que se entrasse UD
me:iia.t:unente na. disC118São da proposta. do guverno 
sobre o elemento servil, eu fiz as ponderações que j& 
referi. A ea.mara, porém, resolveu sob;e a. urgenc1~ 
como entendeu. 

O &. FEIIBEIJU. DA. VEIGA.:-0 requerimento devia 
ser vota.do hontem, hoje nii.o tinha maia lugar. 

Voz:Es DA. !l!.uoau.:-Oh ! 
O Sa. Cauz :MA:cB.U>O:-Se fõra hontem, est:triamos 

a.vi5ados. 
(Ha. outr<U recla.maç!ltl.) 
O Sa. PJU:SIDENTE:-0 que desejo é que os nobres de

putados procedão com calma . e sem paixão, como eu 
estou procedendo. (:Muiloa apomdos.) 

O Sn. CoELno RonBlGUES: _: Como dizia., Sr. presi
dente, decidia V. Ex. com muita. ra.zã.o a que.;tão de 
que se trat:l; não eramos obrigados a esperar de bra
ços cruzados até que findasse a. prilneir.l. hora. de sessão. 
:)e existissem projectos, indicações ou requerimentos 
para fundamentar, ell chamnria a. attenção de V. Ex. 
para e&e objecto; mas o unieo requerimento <J,Ue ap
pueceu foi o do nobre deputado o Sr. Belisar101 que 
tinh:l j:i. cessado quando o nobre deputado por Pe=
buco llropoz urgencia p:~.ra ser preterido o p11recer da 
commlSsiio de policia. 

Nesses termos, como preceitua o urt. 71 do regi
mento, a. inversão podia ter lugnr, e se niio pudesse, 
:~.pezar da distancia que no~ separa dos .dissident:s, e~ 
teria proteatado pelo cumpr=ento da. le1 ; m:J.S nao fo1 
preciso, porque V. Ex., Sr. presidente, cumprio ~em 
•>S seus deveres, e esteve on. altura. da. su:t C:J.derrn. 
(Muilw ap<>íadoa.) 

O Sn. C11tr~ llúcluDO (pela ordem):- Sr. presidente, 
h:~. duas disposições regimentaes que re!!Ulão a ordem 
dos trabalhos nos saboados: uma que é illlllteravel, e 
•>Utr:J. que póde ser alterada. por votação da. C:J.tnara. 

O artigo, creio que 135 do regimento, dispõe que nos 
sabbn.dos a. primeira hora da.s sessões seja destinada para 
apresentaçiio de projeetos, indicações e requ~riment?s 
e P.ara verba.!mente fttnda.menta.-lo~j e. de~1s da pn
m~a hor!l. dispõe o al't. 13q que BeJaO discutidos os rc
•tuerirnentos cuja diseus:ão tenha sido a.di?.da., não :c 
tratando de outl-a. mater1a emqu~nto houver requen
ment.os por discutir, excepto se a =:J.ra resoh·er o 
contrario. 

!Ia differença entre fundamentar propostas e reque
rimentos e se discutirem os mesmos. 

O Sa. CoELHO RoDI\IGt;Es:- Não o diz o regimento. 
O Sn. Cnuz 1\!A.ctu.DO:-A primeira. disposi9-;:o é de 

car3.cter permanente, não póde ser alterada. por uma. 
vot:J.ção da ca.1uara. (Apoiu.dos da mínoriu..) • 

Quanto, porém, :í. disposi~U.o dn segunda., isto é, depo1s 
·la primeira hor:~. de sessão, em que a carnara se deve 
•Jccupar com a discasSão dos requeriu1entos adiados, essa. 
pôde ~cr ttltera.da. por Ulll3. votação da C:J.mllr:J., (Ap"ia-
·lo.,.) . . 

Portanto,a nioguem é licito re9.uerer que 3. pr1mcu:~. 
J~ora dos sabbadostenba destino d1ve!"SO ti:J.q_uelleque foi 
;orc~crip~o pelo regimento; podendo, porém, ser alte
rada a 2• parte d:~. o~dem do dia. 

Esta é a. lei que r.os re~e. (Apoiaclos.) 
Portanto, em minha optniao não se podia destinar a. 

]'rimeir- hora. dos •:~.bba.dos para. discutir a propo~~, 
preterindo-se o fim especial marcado no regimento, 
justificaç:<o e apresentação de projectos, de requeri
mentos e ir.dicaçües. (Apo!ado.v c:la minoria.) 

Bem ponderada esta questão, appeJlo para. a mesma 
camar:t c para o paiz, pa.ra. que reconheção que, tendo
se fixado & uma. liora. d& t~rtle para. continuar a discussão 
•la propost:J. do go>emo sobre o elemento eervil, ainda 
'iuando se ti>esse resolvido, com infracção do art. 13á 
do regimento, que come~a.sse · :~.discussão ~ntes desta 
hora, podia-ee proceder á. votação do encerramento 
:mtes daquella. hora marcada, sem que se désse n= 
sorpre:u contr:J. os impu~ores da proposta (.lfttif.o ,. 
<:poiado.• da minoria.) 

O Sa. C.u>.L,"E:.u :-Foi uma tiaição. 
To:uo m 

li 
O Sa. A!'iDIWlE FIGt:E;B.A. :-Indigna d& ca.ma.ra. e do 

a8Sl11Upto. 
(Ha OUIJ'O$ aparl~s; O S". presidente reclama attetiÇÜO 

e ordem.) 

O Sa. Cam :t.úc!Wlo : -Não farin notar o procedi
mento da. maioria., se se pretendesse antieipa.r eómeilte 
a. discussão, ma.s encerra-la na hora li1ai'C8da na. ordem 
do dia1 e com '"iohção ãaquella. disposição inalteravel 
do regimento, import:l uma sorpreza. (muitlia apoúulos 
da.minotia.), e o paiz q~e julgue da. causa que se 
quer fazer trinmphar pela sorpreza, sorprezn impro
pria. d:J. C:J.mara. dos deputados. 
Vo~Es DA. M:NORIA :-Muito bem ! 
(Trocl!.o-se .muit.os ~. 'fJehementes aparta; o Sr. p1·e.-é

dmte reclama atunrilo e ol"dem.) 
O Sa. DoQuE-ESTIUDA. TEIXEIRA. (peb ordem): -Sr. 

presidente, não pretendo di~cutir a questão regimental 
que se agita, até mesmo porque V. Ex. já. a decidia, 
nem quero desenvolver n. questão dn sorpreza.; eu não 
estou sorprendido, não: já. ha.\'ia o nobre presidente do 
conselho, com pasmosa anticipa.ção, annunciado que 
possuía m:~.ioria af::tYor da proposta antes de qualquer 
\·otaçii.o; que muito é que :~.pressa.sse essa. votação para 
eompro"ar suas pa.l&vras 'f · · 

se podia.mos e de•i:unos regularmente contar ou não 
a votação hoje, e por meio de uma. nrgencia estra.tegi
ca. e inesperada, o paiz que o diga, á. vista da im110rtan · 
cia da :materia. e do modo porque se precipitou sua. de
cisão hoje, estando a.inda tão em começo a. analyse da. 
tremenda. proposta do governo. . . 

Límita.r-me-hei 11 justific:u 3.S energicas reclamações 
que fiz, e que, infelizmente, farão mal interpretadas 
porY. Ex. . 

Eu disse, em apoio da. contestação que se oppOz all 
nobre deputado pelo 4• districto da. provinoia do Rio 
de J:~.Deiro, dizendo-se que nii.o h:~. vi:~. requeririle?to em 
discusslio; que ha'l"ia, sobretudo, 1llll requer.liilento 
importante, apresent..'l.do pelo nobre deputado pela.t~ro
"'incia. do Ceará , o Sr. conselheiro AltDC:J.r, rela.th-a
mente :to celebre decreto de 14 de Jan~iro do corrente 
:l.llllO, e a.eerescentei xnais qu~ o Sr. ministro d& im
perio, assim como ~u e um nobre deputado pela. Babia., 
estava.mos eom & palatra.. 

Havia, pois, um reauerimento em discussão pende:::.
te, est:J.udo sobre ellc Í:lScriptos tres oradores, só o des
conhecime!lto desta. importa.nt\l circumstancia podia, 
•1uan:o a mim, permittir o requerimento de nrge_ucia, 
•>Ue ~o just1s reClaznaçüee tem provocado. Rogo a V .E:". 
q11e corn a impnrcia.lida?-c qne já.mais lhe cont~stei, e 
com o profttndo couhectmeuto que tem do reg:tmen~o, 
me esclare<;a. sobre se, h:n·cndo um req~eriJ:I:ento co:::: 
.:!isc-.:s~i'io pendente, e eom tres oradores wscuptos, p.:.
dia sem deliberaç'\0 prévia d:~. commissão, ser a.rredi:.G.o 
•ia ~c-~são. (Apoiados da minor1a..) 

o s~. PaE51DE~'n:: - Níío teudo sido dada. para 
a. orde:::: do dia. de hoje, em virtude da decisii.o toma.da, 
l:o::te;:1 vela csma.ra., 3. discussão de requerimcll:C~ 
:tG.ia.dos, n<i.o podia. ser disc~tido o de que trata. o h,)!~
~ado ::::embro. (Apoiados.) 

O Sa. _\;o;DR.\DE FJGOEIB.\ : - Então a. ordem do ·~ i :, 
~<de abafar ate a.s votações pendentes 't 

O Sr .. PnESIIlt.~tt:-0 que foi marcado pa.r:t :~.ta par~e 
ela crC.e:n do dia de hoje, como já. disse, está. mencion::.io 
:;a. act~ e publicado no JornCI.l do Commercio,, senti•J : 
" Ap::-esentação de projecto~, indicarúes e_requen~entc_>, 
~ n!í.o a di.\'Ctusii.o destes, e 3. contiuuaçao da. discus~;;.·J 
do p~ece::.- n. 8:! da commissão de polich. » (Apoiacio• .) 

O Sn. _.l.n.u:Jo LDL\ (pel:J. ordem): -Pedi 3. pab.,-r::. 
ua::-~ :!az·:or, 3. respeito da mate ria que se discute, -.::~:t 
::;im?les coasidera.ção, que remove, p&rece-me, os cl:;.-
1110:::-es que se tem le,·a.ntc.do da p:ute de :~.Iguns !:::-s. 
det,.;:~ados: . 

R'!clamio os nobres dissidentes contra 3. altern,;ão 
·F• e s~ fez na ordem do di::t, p.1588Jldo para. a 1 a p~e 
u::1c. ~nateri!l. que estava designada. pa.ra. n 2 ... 

Pe<;o licença. aos nobres di~sidentes para dizer-Jbes 
<pe se tem procedido coustantemente nesta..~ por 
semelliute fórma. (.Apoiados.) Isto tem 8<! fetto LJ?lU
m e;c.s veze~. (Apoia dos e '!tio apoiados.)Sema.dduzu as 
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diversas disposiç5es do regiro~nto, que nãÚ podem estar 
presentes agora á minlia memoria, recordo aos nobres 
deputados :que· ainda ha· poticó aitet@il-'se · a ordem do 
dia .. Estava na 2• parte o elemento servil, e em·primeira 
o orçar,uento do ministerio do im:perio. 

Que se fez, senhoxes'l Inverte1.1-se tudo; 
A discussão · do orçamento tranru'erio-se da 1• parte 

da :ordem ·do:.dia pa1;a a. ·2• parte; a discussão da•.pro
posta relativa ao elemento servil passou da 2• para á 
1• parte daordem d0 :dia. (Apoiadvs.) · 
· O SR.' CRuz MAcHADo: -Não conÍúnda a dispos1çã6 
do art. 154 do regimento com a do art. 135. 

O Sa. ARAUJO ·LmA: ·- Senhores, não posso argu
.. mentar com as di~ersas disposições .do regimento, mas , 
o qu? asEevero aos nobres.:deputados ·é que um tal syste
ma e fundado nos estylos pratiços desta camara, que 
são o meio mainegu.ro de applicar as .leig, (Apoiados.) 

Tal tem sido a pratica da camara, taes têm sido os 
estylos aqui mados. (Apoiados e não apotados.) 

Senhores, em matcria de discussões· rege, creio eu, 
um principio :fundamental : não se póde dtscutir senão 
aq uillo que está na ordem do .dia, · mas a ordem do dia 
póde ser alterada pela camara. (Apoiados.) 

O SR. CRuz MACHADO : - Menos nas' sessões dos· sab
bados, quanto. á· primeira hora. (Apoiados e diversos 
apartes .) ' · · 

O· Sa ARAUJo Lnn :-São estes os precedentes dé que 
tenho con~ecimento. (Apo(i:tdos.) . 

S~, porem,. os .nobres deputados acreditão que esta 
prat1ca não é razoavel, que não consulta ao bom anda
me~lto das materias que têm de ser resolvidas, nada 
ma1~ natural do que dirigirem á mesa uma indicação 
para ~er tomada na consideração devida. (Muito bem.) 
, Ass1m, Sr. presidente, resumindo o que tenho de dizer 
acercil. _deste assu.mpto, conclúo observando que está 
tomada por esta camara, de · conformidade com os esty
los e praticas, uma decisão a qua.l nãopóà:e' Eer alterada 
a cada mom~nto. (Apoiados'.) 

Com relação á mesa1 eu invoco até o testemunho dos 
proprios nobres deputados dissidentes . Todos el!es sem 
duvida recouheceráõ a imparcialidade e sabedoria com 
que o nobre presidente des'ta camara tem dirigido os 
respectidos debates. (Muitos apoiados da mcâoria.) . 

o SR. Cauz MACHADO : -_ Ningnem nega isto. ( Azloia
dos da minoria ) · 

·O Sn. PRESIDENTE:- O Sr. Andrade Figueira pedio 
que a votação do artigo :fosse· nominal ; vou consultar 
a camara a este· espeito. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA (pela ordem) :-Eu susci
tei uum questão regimental, que não foi ainda couve
Jtientemente resolvida . 

Invocando a discussão uo art· 135 do regimento, o 
qual dispõe claramente que a 1. • hora das sessões dos 
sabbados seja destinada· á apresentação de pr.ojectos, 
indicações, requerimentos ou qualquer moção; obser
vei que não podia esta . discussão ser, com foi, violada 

· por uma simples votação de requerimento de urgen
gencia para votar-se o encerramento. (Apoiados da 
opposição.) . . · 

O regimento nesta parte só póde·ser alterado em vista 
de indioação e seguindo os. t ramites designados no 
regimento, isto é, com parecer d9. mesa. 

O Sn:· -ARAUJO LrnA: - Ha prececlentes mesino em 
sessões de sabbado. 

O SR. ANDRADE FrGUE111:A ;- Não ba -direi mais, 
não pódehaverprecedente algum contra a letra expressa 
da lei. ( Apoiadvs da oppoú;J~ ). 

O ·sR. ARAUJO LrnrA :- O uso .é o melhor interprete. 
(Apoiados). . 

O SR. ANDRADE FrGUEIBA :-Não póde haver inter
pretu ção usual contraria á literal expressão do regi
mento . 

Ainda quand<? não houvesse 'ryqnerimento algum dado 
nara 'discusssão de hoje, o direito conferido aos depu
tados de ap resentn.rem projecto G, indica~ões, requeri. 
meutós ' ou qualquer· moção na primeira hora das ses
sões .dos sabbaclos, é um direito sagrado, que não póde 

ser. preteri dó,. é direito. furiãa~o · e.m_uDia. 'd!~posiç® 
regrm~rital, que só por outra d1spos1çao · pó.de ser alte
rada, e não por precedentes. que . inv?éalil·,. m~ não 
Citais, ncmi podeis citàr, porq11e rião ax~stem, ~em por 
estylos; que serião . verdadeira cortupt~\a: ( Lipotados d~ 
oppàsição.) . . ··.. - . • · . · , ' . · 
• A .votação· de ur&encia para: se mter.romper. :à 'Ordem 
ao dta só póde ter luga~ no ·?aso, ~o :a-rt. 13~ ,~o regt
mento, em qu_e se trata da dlScussao, .de requenmentos 
adiados em outros dias .da semana. · 

Para este càso é que a camara ·por uma·siínpl·es vo
tação póde in~erromper a o ruem do dia; mas no caso 
de q~e se trata, nunca. . · · _ . . .. . 
. Senhores, sobreleva que o corpo.legrslatívo.te;n le

vado · annos e le"islatúras inteiras à discutir questões as 
mais rediculas ~ me"qninhas ·; e como podeis . bóje com 
sorpreza de todós 'abafar· a discussão de mà.teria: tãs 
importante, do ~"sumpto ;rriais moinentóeo do-Imperio? 
(Apoiados .da opposição.)_ Como .quereis abafa-la por 
uma questão de encerramento intempestivo '1 , 

Os governos e maiorias que lanção mãó .. de seme. 
lhante meio são indignos de viver, não podem sobre
viver a taes victorias ar tifiüiaes, 'obtidas pela sorpreza 
e ·pela violencia. (Apoiados da opposiçãó e vi11as r~cla
mações; o Sr. presicler<te reclama a ordem.) 
. Insisto em que V. Ex. reconsidere a resalução to-
mada.. . · 

Comprehendo que ba o maior empenho em qne o 
paquete que est:í. proximo a partir pam . .r Europa leve 
do Brazil essa tão desejada cinta de credito, que a 
impaciencia · do servilismo procura dirigir · ao chefe do 
Estado . (Apoíados~ da opposição; vú>as reclamaÇões:)' 

(O Sr . presidente reclama a ordem.) 
Ao . menos aquelles que defendem aqui a· causa- do 

bom senso e dos j.nteresses · nacioJ;Jaes - levar.taráõ co
migo um brado que accusa a vergonha da·. victoria. 
(Mu-ito bem da ppposição; differentes apa•·tes e reclamar 
çõe•. O Sr:. presidente reclama attenção e ordem 

O SR. PRESIDENTJ;J: -Peço ao nobre deputado que 
attenda á. seguinte disposição . do regimento: 

"Ar't . 17i. Toilas as qaestões de ordem que occorre-
.. r em durante a sessão de cada dia serão decididas· pelo 

presidente, àté que a camara, a requerimento de• qual· 
quer deputado, em oc,casião opportu.na, . as decida· defi
nittvamente. J> 

A' vista desta disposição regimental, • já declarei o 
que entendia; por conseguinte, está decidida. a questão 
de ordem. (Apoiados.) Vou, pois,; consultar· a -cr1mara 
se quer que a votação · do art. 1° da ·proposta seja no· 
minal, conforme requcretl'o Sr. Andràde• Figueira ... 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:-0 meu requerimento de 
votação nominal era sobre a questão · do eml'erramento. 

O SR. PRESinENTE :-Essa está votada. 

VozEs:-"- Não, senhor. 
OuTRAS VozEs : - Sim, . senhor. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA : - ·E' preciso q.ne o paiz 

inteiro eonheça quaes os seus representantes que · têm 
a coragem de suas opiniões . (Apoiados.) 

O Sn. P.nESIDENTE : -A votação do encerramento 
está feita. (Apoiados e não apoiados.) 

O Sn. CRuz MAcnno:-V. Ex . está equivocado; 
não h ouve votação sobre o encerr<.~.mento. 

O SR. PRESIDENTE:- Houve; e tanto assim foi , que 
vi votarem contra o ~encerramento os Srs. deputados da 
minoria que estavão no recinto. 

( Cruzão-se diversos apartes de todos os ladvs da eMa.) 

O Sa. PRESIDENTE:-Desta maneira nã<D é possível 
continuar a sessão. · . 

Não ha ordem, não se observa regimento, tudo é 
confusão. (M·uitos apoiados e •·eclamações. Restabeléce-" 
o silenoio.) , 

Niío sendo, portanto, o requerimento do Sr. dep1::tado 
Andrade Figueira r:ara que s.ej a nominal a votaçao do 
art. 1 o da proposta do governo, o que me cumpre fazer 
é su.bmettê-lo á votação symbolica. (Apm:ados.) 

O SP •. Jur>QuEmA (pela ordem) :-NI'l mei0 ·desta co11-
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.iusão é. ne.ceasario tamhem, Sr. presidêute, .qué a voz .da 
màioria SI! Jaça o.uvir. :(.i!Iuitos apoiados,) 

Níio. J;émos a men?r hesitação, . o· m·euór receio . de 
assumir a responsab1hdade de .. noasos. v.otos. (A,poiados.) 
O q rté ·não qnerem~s é~ g_Úe por. meio de expedientes 
desta orde.m; que n;10 . sao coniormes. ao .parlamenta-. 
ri sino,· fique inclefinadamente , .protelada a v.otaçiio de 
um" mataria importante como aquella de que tratamos. 

. llrft~itó bem; apóiados e àive,rsoo apartes.) . 
' Em ,'riome .desta illustre .mlúo6à., :de _quem neste .mo
mento me .eomidero or!lliío, repillo •todas ·as. insinuações 
que lhe . ~P'- sido.· feltas nesta . questão. (Numerosos 
apoiados.) Temos .. bastaot.e .. coragem .(apoiados)'; não é _ 
a primeira ;vez que .. -muitos de nós têm :vindo a ·esta casa. 
Essas -insinuações com que alguns Srs. deputados dis
sidentes· tem. ·procnrado atemori.s •r-nos, fiquem certos, . 
não nos .intimidão. '(Numer.osos-apo iados -' ) .Havemos .de 
manter 'a nossa -posição, porque entend.emos que,:assim 
fazemos um .gra-nde . beneficio .no .. paiz. ,(Numerosos 
apoiados -e .dicersos _apartes.) . 

Não ha de ser a gritaria nem o tumulto que nos 
ha.de . àeméwer do proposito · em que estamos, (Muito 
bún, q,poiados.) · . 

Esta maiol'ia . illústre, que tem s~do victima de vi tu., 
perios .i1Ilmer.ecidos; tenhão dis.to . a- -certeza, h a de cami
nhar desassombrada, .-sem:trepJdar,·mi:senda de seus de
veres. (Numerosos apoiados; .muito ,bem.) 

Não aeertámos no· encerramento· a ·. votação nominal 
por i=til ;. querêmo-la, :sim, na yotação do art. 1.• 

Tomamos 'toda a responsabilidade perante o paiz. 
o Sn. -·ANÍll\ .~DE FIGUEIRA. ,,_ o escandalo do encer

ramento · da : discW<S:io · é muito •m:tior do que o da 
propbsta. 

·O Sn. J UNQuEmA : -'- Havemos de sahir desta casa, 
mercê · de Deus;--com a cabeÇ(\ erguida, como .perella 
entrámos, Respeitamos a·todos, mas 'tambem querem(IS 
ser respeitados . . (frluito bem.) A .. onda .dos apodos e 
recriminações níío .nos pede tocar! ·(JI:(uitos apoiados e 
divorso& apart<S. . . O Sr. p>:esidente reclam.a .or.dem.) 

O.SR, ANnn:WE ·FrGUEIRA'- Quero v:o~ação .. nominal 
sobre o .encerramento. 
. O SR, <PR·ESIDENTE : -Não é possivel;. já foi votado. 

(Muítos apoiados da maioria, reclamações da · opposição:) I 
O Sa. : ÁNDRADB :FrGUEIRA: -.Eu requeri. a. . votaç"ão 

nominal 10go .que· V. Ex: annuncion que ia pôr a votos ' 
o requerimento de encen:ame.nto. (Apoiados da .. appo-
sição.) · 

o sit. PnES!JlENTE : ..:._Faço ·justiya !Í insistencia do 
nobre ·deputado, e as,11.im cumpre-me in~orma-lo de que 
já tinha sido votado o encerramento quando o honrado 
membro occapou oo·seu lugar no salão. 

O Sn. ·ANDRADE FIGUEIRA.: - Perdôe-me ·v. Ex., eu 
a.té perguntei sobre que se ia v0tar, e V,. Ex, declarou 
que era sobre o encerramento da proposta do governo 
a respeito do elemento servil, e pedi immediatamente 
votação nominal. .( A.poiadoa. da opposição.) 

O Sn. Pli.ESJDJ;:NrE: ...-o -nobre -deputado onvio mal a 
resposta que. dei á sua pergunta, o que não é para 
''dmirar, á vista . da agitação . que nessa occasião reinava 
11a -casa. ( Apoia,dos da maioria.) 

O Bn. ANDRADE FmuEmA. : ~Pois aceitem· uma recti
iicação nominal. 

O Sn. PRESIDENTE: -A· verifieação .da votação não 
Be pó de fazer senão pelo mesmo methodo por que se 
fez a primeira, isto é, symbolicamente. · 

O SR. F. BELISARJOz- Porque. não se póde fazer no-
minalmente 't · 

O Sn. PnESIDENTE:-Porque assim dispõe e regimento.' 
O Sn Cnuz l\1AcnA.no:-Séja mesmo symbolica; mas 

•1ueremos uma·rectificação. 

. ~ Sn ~ PnESillENTE declara que se vai proceder á ve
nf1cação da votação do encanamento, e para este .fim 
convi.da a se levantarem os senhores que votárão contra. 

O Sn. Cosr,\:PJNro:...,.!lfas eu, Sr. presidente, não es-
1tava na casa, niito ·votei, ·cGmo hei de· votar agera? (H·i
!IT!dacle:) 

C O ,resultado .da ·votação. confirma. a approvação do 
encen·amento.J 

O Sn ... ·ANDn~E FtGunrnA,:-E'aa primeira-vez que, a 
maioria reeusa.utua·•vota9i\ll nominoaLno ·parlamento. 

O SR. PAnA~nos ~- ~Já- estava- decidido o encerra-
mento. · 

(T-t:ocão-se militas •apártes:) 
O Sn . .e..J.EN~AR ,A!lARIP~ _(pel-a . ordem):- Sr. pr.esi

dente, ·ten;Jos. sido. accusados .. :de ,.commetter.,nma ~orpre
~a, mas··.ós .nobres deputados dissiden.tes, .qu0 ... assim nos 
accusão, não se lembrão que ·quando se fazia .aqui a 
cha1Ila.da para . que começassem : os nossos trabalhos, 
cónservavão-se. elles fóra ·do recinto deste,salão, e pro
cedião,. por conseguinte, de uma ·. maneira .irr.egular, 
m.ostraudo ijue. não· querião dismni6ão, ·mas siiri . prote- -
!ação para o projecto .da' reforma do .estado servil. . 

Votou-se o encerrame!lto, e os noQres . deputados .ela
mão que .não ha v.alor para se -arrostrar a responsabili"
dade do votct; . pois b.éin, para ,mostra,r, . Sr, , presidente, 
-que não ~a receio, que nós temos a . coragem dos.·nos.sos 
actos, como os nobres -deputados têm dos . seus. C Oh f 
oh! Yivas reclamaçõe.~) , .. peço que a· .vota9ão sobre o 
art. _ 1° da proposta Eeja nominaL · 

Posto a votos o requer.imento, é -approvado, 
( Ci:u.zão-se· numorosos e vehementes apartes entre a 

maioria e· a: Ol>posição. O Sr. presidente · ·com e·fier:gia 1'8-
clama attenção e ordem . .- Regtttbelece-se o si lenciei-, e en-
tilo -procede-se -á votação nominaL) . , · 

Votão a favor os Srs. Angelo ,do Amaral, J;'iuhelro., 
Fausto de Aguiar, Siquira Mendes, Gomes 'de Ca•tJ:o, 
J:Ieraclito Graça, Coelho Rodrigues Salles ·Bandeira 
de' Mello, Pinto Braga, Moreira da Rocha, Dqmiqgues, 
Araujo Lima, Alencar Ara1·ipe, Gomes. da Silva, Ra
peso da Camara; Carneiro d11- Cunha, ·Pinto Pessoa, 
Diogo Velbo, Hemiques, Corrêa de l'liveira, Theodoro 
da Silva, Fetreira de .Aguiar, Barlin de .A:açaay, Por
tella, Mello Rego, Pinto de Campos, Manoel ~l~men
tmo, Bal'ão de Anadia; 'Casado, 'Mello Morae·s, .Sobr!~-1 
Pinto, Menezes Prado,· Fiel de Carvalho, . ·Guimarães, 
A:fronso de Carvalho, Pint<> Lima, Bahia, .Leal d!l Me
nezes,'· Di0nysio ·Martins, . Gonçalves da Silva, Pereira 
Fraaco, Araujo GÓes, Junqueira; Teixeira Ji)nior,' 1;\eÚ
jamim, Camillo · Figueiredo, Ferreira· Lage; Candido 
da Rocha., Vicente de Figueiredo, Luiz Cailost João 
Mendes, _Paula Toledo, Floriano de Go_doy, Cardoso de · 
Menezes, Camillo Barreto, Paranhos, Corrêa, 'Barão da 
Laguna, .Galvãoj Evangelista Lo bato e Bittençourt.-62. 

V o tão contra, os· Srs. Jansen do Pa9o, J, de Alenca~, 
Souza Reis, Ta9,ues, . Silva Nunes, Ferreira Vianna, 
Duque-Estrada 'leixeira, F . Beliz:nio, Alm.eida Pereira, 
Pauliuo de Souza, Pereira da Silva, Andrade Figueira, 
Lima e Silva, J?iogo de ~asconccllo~, Perdi~ão Ma.1hei: 
ro, c,~nedo, Pmto Moretra, Monteuo de Castro, Jose 
Calmon; Gama Cerqueira, Jeronymo Penido', Capnne
ma, Ferreira da Veiga, . Barros Co.bra, Cruz l\1a{)bado, 
Candido Murta, Joaquim Pedro, Rodrig_o Silva, Costa 

.Pinto, Antonio Prado; Nebias, Mello Mattos, Azam
buja, J·oaquim de Mendonça, Si]]'lões Lopes, Pedernei-
ras, e Leonel de Alencar-37.·. . 

Achaviio-se ause!ltes os Srs, Duarte de Azev:,e.d(i,Dias 
dfocha, Rosa, Fontes, ·Barão da Villa da Barra, Barã~ 
de Anaja~uba, Augusto .de Oliveira,. Leandro. Maciel e 
B, rgesMonteiro.-9, . 
. l,..a emendas e os paragraphos. do artigo sã,o ; pprova

dos, s.endo rejeitadas as do-Sr. LUiz. Carlos. 
Vêm á mesa as seguintes declarações àe voto : 
« Declaro que se estivesse presente votaria contra o 

art. 1 • ·da proposta sobre o elemento -servil.- Custodio 
Cardoso Fontes. " 

" Deciaro que se estivesse presente votaria contra 
o art. 1• da proposta sobre o elemento serviL-Dias ela 
Rocha-. " 

« Declaro que se me achasse presente á sessão teri!i. 
votado contra a · proposta · sobre o elemento-servil.-;
Ba1·ão ·de Anàjatuba. " 

Entm em dio~uosão o art, 2• da:mesma proposta. 
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São lidas e apoiada.s as emend.rudmprassas ~da coi:n-
missão, e mais a ~eguinte do Sr. Luiz Carlos ; · 

" Art. 2. • Acerescente:se depois da palavra autori
sados-ou a particulares in.stituidos tutores, que quize
rem ter o beneficio do ~ 1• deste artigo. » · 

O .Sr. José Oa1mon:-Sr. presidente, não 
tenho a pretenção de trazer luz ao debate, não a,ó por 
que faltão-me para isso as condições necessarias ,(não 
apoiados), se não tambem 'porque, na opinião d:1 cama

, ra ainda ha pouco tão publicamente manifestada com 
a votação que houve lugar, está a ma teria sufficiente-
mente discutida. . 
, Entretanto permitta V. Ex. que me prevaleça da pa

(Ia,·ra, que acaba de conceder-me, unicamente· para ex
)>licar á camar:. dos deputados e ao paiz, que a touos 
nós tem de julgar, o meu procedimeato com relação á 
proposta do poder executivo sobre ·a emancipação do 
estado servil, votando ,contra a mesma proposta. 

Este precioso livrinho (o orado1· mostra o folheto que 
contém o parecer da commissáo.; risadas), que me scompa
nha desde o dia em que foi . aqui distribuído, será o 
principal objecto de I)'línhas observações. · · 

Rogarei, pois, áquelles dos iUustres membros da 
corrlmissão, que desejarem honrar·me cor;1 uma respos-
ta, dignem"se atwnder a essas· observações. . 

Antes, porém, de entrar na analys~ promettida, seja
me licito dirigir uma pergunta ao illustrado presiiente 
do conselho, que .se acha presente. 

A eamara ha de recordar-se de que, quando :foi lido 
aqui o parecer ua ·honrada commissão, deliberou-se 
manda-lo imprii)'lir em folhetos para serem .distribuídos 
pelos de'putados e senadores. ' 
. Entretanto, não sei qual .foi o motivo que obrigou o 
governo a mandar extrahir mais alguns milbeirps de 
exemplares desse :folheto, fazendo distribui-los aos cen
tos pelas províncias, cujos presidentes ti verão o1·de1n ele 
os fazer chegar ás outras classes da população por in
termedio de seus agentes policiaes ! 

Eis a portaria do il!,ustre presidente da província do 
Rio de J aneiro, que se encontr:J. no Diario do Rio de 11 
do corrente, e que lerei á camara para. provar o que 
digo: « Palacio do governo .da província . do Rio de 
Janeiro. Nitberohy, 8 de Julho de 1871.-2• sec11ão . 
....:.sendo da maior conveniencia dar toda a pu
blicidade ao parecer da commissão, especial da camara 
dos Srs . deputados sobre a proposta do governo ~ res
peito das providenciàs que se devem tomar para rea
liz'ar pailsada, ·mas ~uccessivamente a emancipação da, 
escravatura no Braz1I, remetto 250 exemplares domes- · 
mo parecer, que V. S. fará distribuir por intermedio 
de seus delegados pelas pessoas mais interessadas _ em 
_conhecer as verdadeiras intenções do governo imperial 
em t~o importante qu_estão, e apreciar o espírito da · 
:refenda proposta, na qual se guardou o respeito aos 
interesses da lavonra, combinando-os com os princí
pios do direito, da civilisaç1ío e da religião. Deo:; 
guarde a V. S.-Josino do Nascimento Silva .-CSr. ba
char~l :J.ntonio ca.rnei?'O de -Campos, chefe de policia da 
provmma." 

o s.n:. Ronruco SrLVA:-Ha uma portaria., tambem 
do mesmo presidente, muito interessante ! 

o SR. PERDIGÃO l'vlALHEIRO: -Não bastava ser publi
cado no Jornal do Commcrcio, que distribue mais C.e 
12,000 exemplares , e ainda no Dia.·io do Rio ? 

O SR. JosÉ CALliiON: -A camara ha de ainda 
estar lembrada de que, mais de uma vez, não s6 por 
occasião de discutir-se o voto de graças, como na p~e
sente discussão, declarou aqui o nobre presidente do 
conselho que, se o governo imperial se collocál·a á testa 
da idéa emancipadora, tomando a iniciativa da proposta 
que. se acha em djscussão, fora impellido pela opicião 
naciOnal. 

Uma de duas ; ou a opiniio estava feita ou não ; se 
a opinião não estava feita, o nobre presidente do c'on
selho illudio-se quando nos veio declarar que fõra o 
governo . impellido pela opinião ; e tanto reconheceu 
depois o erro em que havia cahido, que ordenou a dis
tribuição, a que já alludi, dos exemplares d~ pareoer 
da honrada com missão. 

Se, porém, a opinião estava feita , com ~ r rnuço s 

poderá <ioncluit que 'era d.esnecessario dest;ribúir esseS 
·exemplares pela populaÇJão. · (Apoiados da: m'inorià.) 

O que se segue de tildO.Íst9 é que o governo ,inipé · 
rial estava bem COnVeJ1Cjdo de que a opiJ;lião .não Se . 
havia · ainda formado (muitos apoiados da minoria), .e 
consegriintementé póde dizer~se que o :verdadeiro pro
pagandista é ,o governo. (Muitas apoiados da minoria.) 

' VozEs:-Esta 'é que é a verdade. 
O Sn. JosÉ CALI\ION :-Se o gabinete estivesse since- · 

ramente convencido de que a opinião estava feita , não 
tinha· necessidade de espalhar · estes folhetos, tanto mais 
porque o projecto do governo, acompanhado qas emen
das da illustrada commisslio e deste immeneo trabalho., 
que não chamarei form idavel para uiilo offender o hon
rado relator da commissão, ti!lha sido publicado no 
Jomal do . Commercio e em outras ·folhas desta capital, 
que percorrem todas •s províncias. Conseg)lint(nnente 
era desne'cessaria aquella ostentação, mórmente quando 
tinha ella de sobrecarregar os cofres publícos com·mais 
essa despeza. (Apoiados.) - . 

Feitas_ estas observações, particularmenw did~idas ao 
honrado presidente do conselho, a quem ped1rei que 
sobre cllas nos , esclareça, entrarei na analyse deste 
longo parecer, que, como ha pouco di~se, não denomi• 
narei (onnidavel,- porque o illustrado relator da com
missão j~ se mostrou magoado com o adjectivo ba di~s 
empregado pelo meú honrado amigo o Sr. Dr. Pe.dro 
Luiz, no Club dos fazendeiros e cotnmerciantes. desta 
praça. 

Entretanto ~o nobre relator .da con;missiío permittirá 
que lhe observe, defendendo .as boas mtenções daqnelle 
meu illustrado amigo, que a palavra empregada, longe 
de ser offensiva, era, pelo contrario, a .mais natural e 
apropriada: fo rrnidavel, por· ser o projecto muito exten
so, bem elaborado ~ concludente. (Risadas.) · 

, O SR. PINTO DE · CAnr~os:- Não fiz repa1·o senão no 
sentido de ser a verdade formidavel um en-o. 

O Sr. JosÉ CAL_ru:oN:,.,...Não:foi, portanto, com.anhn<o 
de offender a S: Ex. que aquelle meu illustre amigo 
empregou o adjectivo l creio· mesmo que a sua intenção 
fôra elogiar a S. Ex. por este magnífico trabalho. 
· O SR. PINTO ~E CAniPOS : -Muito .;brigado I 

O SR. JosÉ C.U.JION : ·-Mas, começa a honrada com
missão. dizendo que · as outras nações abolirão a escra• 
vidão sempre com debates pré·vios e precauções minuciosas. 
(Apoiados da 'minoria.) . 

Ora, ·sr. presidente, o mesmo .facto, ninguem .o po-· 
derá contestar, não teve lugar entli( nós. (Apoiados :da 
minoria.) . · 

Entendo por deb~tes prévios,- no caso vertente, as 
conferencias e as .discussões que de ordinario nellas se 
levantão entre o governo de um lado e os seus amigos, 
todos nós que o acompanha vamos de outro. Entretu nto 
haverá quem possa em consciencia asseverar q 11e essas 
conferencias e discussões houverão lugar 'I Certamente 
~ue não. (Apo•ados da nmtoria.) Se o contrario succe
neu, pelo menos não foi com a minha presença, uem 
com a de muitos de meus amigos desta casa (apoiados 
da minoria) , por que todo6 nós ficámos sorprendiclos'guan-. 
do o honrado ministro da agricultura aqui se apresentou 
na celebre noite trazendo esse (o1·midavel torpedo, que 
alli (o o?·ador· aponta para a mesa) fez explosão, divi'
dindo a camara conservadora em duas metades, como 
ainda ha pouco Yerific,ámos na votação que teve lugar 
sobre o art. 1° da proposta. (!Vluitos apoiados da mi
noria.) 

O Sn. PEnnroA.o MALHEIRO:- O paiz só tem· mar
chado de sorpreza em sorpreza. · ' 

'0 Sn. JosÉ CALDIOJS:-Fica, .pois, demonstrado que 
esses d~bates prévios, tão preconisados pela nobre coro- . 
missão, não tiverão lugar entre nós, como no seio das 
demftis nações, sempre que tratárão de abolir a escra
vidão. 

Quanto ás precauções minuciosas, . aliás aconselbac 
das pelo honrado Marquez de _Olinda., na sessão do 
conselho de Estado pleno de 16 de Abril de t868, e 
cuja conveniencia S. Ex. tratava de demonstrar, quan
do foi interrompido, sob pretexto de que a discussã 
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devia litriitar~se ao· : ~ssum_pto do art, 1•, igual mentes 
ninguem·. dir~ ·que forão tomadas pelo gttverno ~!!e
:tiâl.. AsBlm e que, de• todos· os yontos das provmmas 
que mais,abundão de escrav.o~, sao enviadas co;astau:
temente para esta côrte nottmas .aterradoras á:cerca da: 
conducita· dós captivos; tentativas de insurre~ção têm 
appárecido em varios pontQs da província de Minas, 
da qual sou o mais humilde representante. 

VozEs : .-M~itó digno. (Mu,itos apoiados.) 
O Sil . . JoSÉ ·CALMON.: -No entr.~tanto h a muniéipios 

nessa extensa · província, em cujas -povoaçõ'es não se 
encontra ;!orça . publica, por diminuta que seja, para 
coRter os reyoltosos e desordeiros e manter a ordem ! 
( A1ioiados da -minoria.) 

O Sa. PERDIGÃO MALHEIRO : -'-Para Leopoldina :forão 
manda.ios quatl'o soli[ados e um sargento para . conter 
14,000.cscravos! · · 
(H~ outms apartes,) 
O. Sa. JosÉ CAUION: -Por conseguinte, muito.menos 

prqtecção haverá nas _:fazendas, âlgum.as assaz ~stan~es 
dessas povoações, e onde os respectivos proprtetanos 
esti,\o e_xpostos . a serem victimas da furias de centenas 
ele ~scravos, o 1u.e não é di:fficil acontecer tambem nas 
provinc\as .do Hio de Janeiro e S. Paulo. (Apoiados da. 
mina•·ia .J 

O Sn.· PERDIGÃO MALHEmo :~Nem nas da Bah1a e de 
Pernambuco; quando menos pensa1·em hão de achar-se 
sobre .um brazeiro ! · . . 

O Sn. PINTO DE CAMPOS :-De Pernambuco temos 
caitas as mais .Iisongeiras. 

O ,Sn . PERDIGÃO MALHEmo :-Não me refiro a cartas. 
O Sn. PINTO DECAMPos:-Não ba .sócartas , tambem 

ha representações de Pernambuco a favor da ·proposta. 

O 5n. JosÉ CALMON:-Itesponderei ao aparte do no
hl'e deputado : as cartas e as representaÇões ele Pe•'
nambuco em favor da proposta 'do· governo·. são esppn
taneas; representações das :províncias de Minao, S. Paulo 
e Rio de Janeiro são devtclas a suggestões dos depu
tados da minoria ! 

YozEs :-Muito bem. 
O Sn. PINTO DE CA!liPOS :-Não apoiado. 
O .Sn. J~sÉ CALMON: -Mas é a illação q ue tiro do 

aparte do nobre .deputado, . em relação ao qu~ se tem 
dito aqui nos ultimas dias, e foi repetido pela honrada 
commissão no seu llarecer. 

O Sn. PrNTO DE CAMPOS.: - Eu só a:ffirmo ~ cne sei> 
deixo as armas da insinuação para quem o uizer usar 
dellas, eu nunca usarei. .. -

O Sn. JosÉ CALnroN: - Voltando, porém, ao ponto 
em que me achava, quaqdo fui interrompido I>elo no
bre deputado, continuarei a affirmar, sem receio de 
contestação, que ni'io se observárão, por parte llo go
Yemo, os debates prévios e as precauções minuciosas, tllo 
justamente aconselhadas pela homada commissão. 

1\'Ias, SP-nhores, coino era possi:vel que o mirtisterio 
H: lembrasse de todas essas conveniencias, quando tra
tou de vir aqui apresentar a sua proposta sobre a eman
cipaç.'io do estado servil, se, despr~zando o sabio don
selho e prudente observação de S. M. o Imperador . ao 
honrado Visconde de Jequitinhonha, naquella mesma 
sessão do con~elho de estado pleno de lf:i de Abril de 
1868, quando o nobre vieconde declarou a Sua Mages
tade que tratiJ,ria de offerecer ao projecto as emendas 
que mais tarde a discussão lhe suggerisse, ao que Sua 
:rviagestade dignou-se· de .observar-lhe que qutüquer póde 
mo1H{icar suas opin1l ies depois de o·uvir as de o11trem, sendo 
essa uma dl(,S vantagens da discussão : se · o governo, re
J?ito, tem aqui por vezes declar,tdo pela voz nutorisada 
do honrado presidente . do conselho, no que é acompa
nhado pela illustrada commissão e pela nobre maioria, 
que faz questão quanto aos pontos capitaes do projecto 'I 
Melhor fôra votarmos já. · 

O_ Sa. ANnMDE FIGUEIRA:- Apoiado; por accla
maçao. 

O Sn. JosE CALMON :-Os votos eBtiio contados, não 
vale a pena proferir-se mais uma palavra sobre a 

proposta; e seja s'em demora confirmada á victoria do 
governo, que bem se poderá comparn.r á victoria que 
Pyrrho logrou alcançar contra seus terríveis inimigos, 
porque ha de ari"astar·comsigo a quéda do actnâl gabi
nete, depois de haver consummado a desgr~Ça · e · a 
ruina deste pobre paiz. (Apoiados da. opposição.) · 

Sr: presidente, é para lastimar que uma simples 
coincidencia de nome de baptismo e de collocação 
na ordem de sU:cce&SãO· do throno, entre um dos 
reis de :Portugual, D. Pedro II, e o actual Imperador 
do Brazil, sendo que no reinado de um abolira-se a 
escravidão dos Indios no Bra.zil, e no reinado do putro 
trata-se de abolir esta má instituição, fosse bastante 
á honrada commissão . para que ella envolvesse no 
mesmo elogio o rei, ·do qual os proprios Portuguezes 
não podem orgulhar-se muito, e o monarcha virtuoso 
e sabio que pr.eside . aos destinos de nósso paiz, 
(Apoiados.) 

Re:fere >t. historia que D. Pedro li de Portugal cons
pirou contra seu legitimo rei e irmão, D. Affonso VI, o 
vencedor dos Hespanhócs nns linhàs d:'Elvas e nas ba
.talhas de MQntes-Claros, S. Miguel e Castel-Rodrigo; 
ob1:igou-o a renunciar em seu favor ao throno de Por
tugal, a depois de o haver encarcerado, para melhor 
garantir-se contra as tentativas de restauraç:ão, annnl
lou o casamento do infeliz rei com D. Maria Isabel 
de Saboya, que havia 15 mezes se effectuára, (fasando 
c.om ella aincltt em vida do marido! 
' D. Pedro II era tão ignorante que mal sabia assig
nar seu nome. 

Una Voz: - Estão querendo desmoralisa.r o mo
narcha. , 

O Sn. PINTO nE CAMPOS: -NiLo o consegniráõ certa-
mente. (Apoiltdos.) ., · 

O Sn. ,JosÉ 'CAt.nroN: -Concluirei, poi~, que a com~ 
paração feita pela nobre cpinmissão não póde deixar de 
ser. considerada muito e muito infeliz. (Apoirodos.) 

O Sn. Pr~To DE CAMPOS : -Se commeLteu en·o, foi 
excitado. pelo Sr. Pel'digão :Malheiro. 
(H~ t•a•·ios apartes.) 
O Sn. Josli CALMON :-Decida V. Ex:. essa questão com 

o Sr. deputado "' quem se refere; o que eu disse estú 
dito, as iúterrupç:ões não me farão calar; como o nob•·e 
deputado pelo Rio-Grande, eu. direi: ~á vc<lentona nin-
guam ·me le~a . (llila•·idade.) . . 

Sr. presidente, as minhas obsermções estão feitas·, ç . 
os nobres deputaclos que tomárão a · responsabilidade 
a.estas co usas rcsP'onclão-me se o quizerem; mas fique 
bem consignado que protestei contra :r comparaçãp ,· 
que foi ~ll,a uma idéa muito infeliz. (Apoiados da opjlO~ 
siç~o.) • . 

O Sn, PrN'ro DE CA:m•os : - Não tem in1'elicidad8 
âlguma. 

O Sa. José CALJION :-Não menos infeliz, Sr. presi
dente, é :> comparação >que se encontra no .cap. 4~- : 
"Baixanclo á lc1'ra Gh,·isto, Senhor nosso, (oi de seno q"'·'· 
tomou a (órma. ' ' . . · . 

Mais adiante .: « O servo paga· ao senhor em edio , 
o que dellc recebe em desprezo. Sem educação, nem 
instruccão, embebe-se nos vícios .maio proprios rio ho
mem nÍio ci\'ilisado. Convivendo com a gente de raça 
tl:uperior, inocula nella os seus · m{,os h:tbitos ! " 
J Deixarei ao bom senso. dos nobrés dcputndos que me· 
ouvem o traballto de tirar a illaç1io do que 

1
ac:tbo dEi 

~r. . 
Conclue a honrada commtssao este importante 

cap. 4• com uma notavel descoberta, a eaber : o juris
consulto Ul piano, viveu no tempo do impeTador Jus- -
tiniano ! Tambem póde o nobre deputado responder 
aisto'l · 

O Sa. Pr:'iTO DE CAIIIPOS :-Foi um equivoco. 
O Sn. JosE CALntoN :-Pois um trabalho desta ordem, 

que ha de percorrer o mundo ci vilisado, e ser tradu
zido em varias línguas, não devia merecer da honrada 
commissão mais algum cuidado, tanto no fundo, como 
na forma'l . 

Senhores, ó que se dirá do parlamento bi"azileiro se 
e)le o sanccionar com seu voto 'l Que nem ao menos se 
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sabe aqui que Ulpiano não foi · contemporaneo de Jus-. 
tiniano! 

O Sn. PINTO DE CAMPos : - E' apenas :um. erro . ana-
chrouic.o . · · · 

'(j Sn. josli CALMON: ~ (U)t. oc Os labores · entregues 
áquella c1tsta'{icão · env.ilecidos aomo e.lla. " · 

Ul\LI. Voz:- Creio q~e o parecer da comniissão niío 
está e in di.scussão. 

o Sn. JosÉ CAL'liON' - Discute,se. o parecer com a. 
proposta, . sal v o se quizetem tolher -,me à. liberdade de 
1·efutar os argumentos dll honradà ,commillsão. 

0 Sn:. PRESIDENTE:-0 . nobre deputado . deve cingir
se á materia .do ·artigo que se discute, podendo entre
tanto .:fazer observações geraes ·que ·tenhão. relayi!o 
com a :mesma· materia. 

O. Sn. JosÉ CALru:oN:'-Tenho tocado nestes pontos por
que entendi que tinhão elles relayão com a materia prin
c~pal. Repetirei, pois, o período do parecer, para ~e.lle 
tuar a conclusão a que me propunha, quando fu1 m
terrompido.-Os labo1·es entregues áq1-tella ·casta ficao en
vilecidos como ella.-Ora, a renda do Estado, a sua 
principal renda, aquella com que o E stado augmenta 
a sua riqueza e sol v e regularmente seus debitos, pro
vêm dos labores dessa casta; logo, a renda do Estado 
é uma 1·enda vil. 

Isto é que é aviltar a patria ! 

O Sn. PINTO DE CAruPos: -Oh! V. Ex. não tem 
razão. 

O Sn. JosÉ CAuibN:- Estou tirando as conclusões 
dos princirios estabelecidos no parecer da nobre 
Commissão. 

" A aristocracia dos livres consiste em se não mau
char <;om empregos contemptiveis; para o escravo, o 
trabalho manual, para o· livre a iáenção delle. ; dessa 
isenção para· logo. se gerão a sobranceria stulta., a 
preguiça ímproductiva, a ociosidade viciosa. Nobili
tando-se, porém, os homens pela igualdade, nobilitàdo 
fica~á todo o trabalho, cessando distincções; ·então, :e 
só então, impossíveis » 

·se o servó é ele raça inferior, como fica dito no 
cap. líP, onde está a igualdade? 

O que admira, ~r. presicleute, é que a honrada com
missão, em vez de vir aqui dizer-nos todas essas ame
nidades,_~ dar.,tã,, solemne descompostura a todos 0s 
cidadãos brazileiros, não se lembrasse de nivellar. im
mediatamente todas ·as classes de' nossa sociedade, esta
belecendo a igualdade abwh;ta paranqbilitar ~trabalho, 
começando o exemplo por Bl. (Apoiados; hilaridade. ) 

(Lii): « O producto escravo é sempre de arremedo, 
tosco, brutal, moroso, pouco lucrativo; o trabalho 
livre é emprehendedor, é intelligente, é habil, "é activo, 
t\ creador, é lur~t·ativo em ·decuplo. , 

Quem desconhece estas verdades? Mas onde está o 
trabalho livre, que nos offerece o governo e a sua maio
ria , para substituir o .trabalho escravo? 

Dizeis que a e1;ni.g·ração niio póde ter lugar entre 
nós em quanto extst1rem escravos no paiz. 

E nós respondemos: no intervallo, entre a emanci
pação dos e'cl'M·os e a realização da emigraçiio o paiz 
deixar~ de te; renda, e necessariamente empob~ecerá. 

Tratao, porem, os nobres deputados rle retorqnir.,.nos 
dizendo : Enganai-vos, está provado que o traballi~ 
livre é incompatível com o trabalho escravo: 

111.as, senhores, se assim é, como nos autorisais a 
serv1rmos-nos dos vossos ingenuo ~ até á idade de 
21 annos, trabalhando hombro . a hombro com os es-
cravos? ' 

Não ha maior contradicção ! (Apoiados ela opposição.) 
Fôra ma1s razoavel, Sr. prest~ente , · que o governo 

tratas~e de abn~ as portas . a em1gração, empre~ando 
para 1sso os mews necessanos; Não se ti•·a o. estew ve
llio e ap_odrecido do e~ificio que se quer restaurar, sem 
ter á mao. o.nov~ estew que o tem de substituir, para 
qu: o edlficw nao se clesmoroue. (Apoiados da oppo
szçao.) 

O sy:stema que se quer empregar é, pois, o mais in
co~veuiente , além de desmoralisar a sociedade, desmo
rahsando os senhores para com os escravos. 

"No captiveiro, nem os .animaes.· se ,perpetuão. " 
Ora, ·quem não sabe; Sr<presidente., qué é no capti.,. 

veiro cque a gallinba. cria pintos '1': (Hüarirla.de,) · · 

O. Sn . . Cnuz .. MAmuDo .: .~ O . i,'lrinéipio · do , ;parecer 
condemna .a .. dorp.esti\)açiío .. dos 'Rnill'!aes. eRisadas.) . 

O ·Sn; . ;JosÉ CALMON:- i<·~Não se ·elevará o ·nível da 
civilisação quando•todos ()s homens forem cidadãos, . e 
todos os cidadã()s aspirarem a · tudo~ » .. 

Está visto, é a • lei da · communa de · Pafit!:"todos para 
tudo·<e ,tudo para t0dos; (Apoiados .. da •opposíçüo.) 

«•· Â: servidão é· mentira. " · 
Se ·a escravidão·· é mentira, ·a lo~!ca pede que seja. 

abolida.immediatamente. Não o ·po.deis fazer? Então 
porque corrimetteis a imprndencia de o :dizer? (Apoia-
do& . da., oppdsiÇ/Lo .. ) · 

<i- Se· não _houvessemos sido edneados com. este es
pectaculo, pasmaríamos de o contemplar. » 

Ora; os nobres deputados que são ·' Bra zil~irosj ' farão 
educaàos. com esse espectaculo, Ioga· não . podem .pasmar 
diante· delle. Quem, portanto, poderia ·revelar•1hes o 
segredo derise, sentimento, para S:l. EEx. >desconhecido, 
á vista .. do seu :.enunciado? Seria ·acaso o autor deste 
tt·3fbalho outrem que ... não os .nobres· deputados. como .se 
tem espalliado ? . . 

Não. o c~eio 1 Sr. presidente; entretanto, f)S nobres de
putttdos com aquella suá · sentença dão· lugar á. suspeita. 

O Sn: PINTo DE CAru:Pos:- Pa1·a mim.' é. iildifferente 
que. V. Ex. · creia ou deixe de crer. · · · 

o Sn.· JosÉ CALniON:- Exige v . . Ex. ·que ·eu me ex
prima melhor do que dizendo que não creio? •' : · 

Sr, presid~ntc, eu estou convencido de oque.,no nosso 
parlamento sobrão talentos, . . para qu.e pTecisemos re
correr vergonhosamente ao estrangeiro, quando tiver~ 
mos de pr&parar trabalhos que deviio ser sujeitos .ao 
exame dos podefes publicas, e que tendão ao eng·ran:
decimento e felicidade da patrià. (Apoiados.) Estou, por
tanto ,.:fazendo Justiça · á honrada · commissão; o que 
disse, e repito, .é que a'phrase empregada auterisà. a 

. SUSJ>eita dos que lerem o parecer. · . 
"' Reveste todas as condiç7!cs oo abso·luta propriedade o 

mais,que incompleto dominio· que a lei .eoncedé ao se'lihor? » 
A honrada commissão já não se limita a .dizer que é 

incompleta a propriedade do senhor sobre o escravo, 
vai adiante, e diz que é mais que incompleta! . · 

Ora, uma propriedade de tal natureza :fóra a. m~ior 
das iniquidades, logo, devemos abolir ·incontinenti a eà
cra vi dão, até mesmo. :(Iara não incorrermos no justo 
desprezo das nações ctv1hsadas. 

O Sn. Cn uz MAc!iADo : -E' a these de que a pro
priedade é um roubo neste caso. 

O Sn. J osli CALMON :-Sem duvida. E' a proprüt com
missão quem reconhece que niio póde haver escrayos, 
quando mais abaixo accresc(mta: «Resta finalmente --enca
rar a ·que~r:ilo pelo aspecto dos DENOMINADOS PROPUIIlTARlOS de 
escravos., E, pois, eu lhe apresento as pontas deste di
lemma : ou ha ou não ha propriedade ; no primeir·~ 
caso não podeis u sar das expressões -prop?'iedade: :in
completa, dc·nominados prophetarios, que se encontrão no 
vosso parecer; no segundo. caso não p6de haver direito 
á indemnisação que vindas aconselhar-nos. (Apoiados.) 

{LiJ.)«O pendulq político deve <;ahir a prumo; e mal 
vai a um Estado, .quando pretende fixar a lei sobre 
qualquer dos oppostos limites das suas osc.illações •. » 

Ora, Sr. presidente, este pendulo político que tem 
de cahir a prumo e ao mesmo tempo oscillar, 'princí
pios diametralmente oppostos, é a passagem mais cu
riosa deste. magnífico trabalho, excepto a Vaga- Veiw s. 
( l!il~ridado .) · · 

O Sa. PINTO DE CAMPOs dá nm aparte. 

O Sa. JosÉ CAL~lON : - Se aqui não ha contradicção, 
V. Ex. explicará; e já. prevejo que a explic:tção será 
tiio completa e sati&factoria. como é completo e sajis
factorio o parecer da honrada commissão. 

Mas permitta o nobre deputado-que eu continue. 
Sr. presidente, sobrcsahe no cap. 9• um estupendo 

gallicismo (apoiados ), que em qual9.uer escola de me-



ninas' nãO deixaria de· . mêrece1· a ·cotrecção ·de que é 
·advogada Santa . Luzia (J~Ilariâa.de) ; esemvagent será 
tv.do .quanto · SS. · E;x:s. q.uizerem ... 

ú Sn. lPI.N'TO. DÉ CAMPos·:~E~cravagem é.gallicismo I. 
PeçC\ ao nobre .de:putado .g_ue retire .essa ·.exp:yessão. 
A:' · viste. .diti~o · estou satisfeito com .a·.an.alyse do.·no;bre 
deputado ;. · 
. O Sn·, J(.)st .CALM'ON ':-Estimo maito; ainda "bem, 
Sr. p residente, que não ·e.st8u isol:..do; ha. . aq1:1i muitos 
collegas .. que. pepsãó. do mesmo ·modo; escravagem s.erá 
t\Ido quanto o nobre qep.utado quiz,er, . menos: ·vo.ca
bulo da.lingna portugueza. (Apoiacto~.)Porqne não em
pregaria .. aqni a palavra escmvaria, de. que ma~s tarde 
usou a líOm-ada; commissã() ~ Isto ·quú diz;er .o ,se
gumte .. .. 

O Sn.;·•ARAmro LmA:-Isto .apenas mostra que a cóm
missão nãe ·sabe a Iingrta. : ' 

O Sn>Jost CullioN:~Istci quer dizer queestétrabalho, 
iJomo· j:í: :foi dito por uni· honrado· collega 'nesta casa, é 
mantt de ·retalho·s; é nm guízado. feito. por mnitos . co
zinheiros, para agradar a todos os paladares (risada.~), 
meti · estomago·, porém, é fraco, não pó de supportar ,se-
melhante iguaria, . . . · 

O Sn. Cnuz MAcnAno:-Apoiado; estas inistnras. 
. 0 S~. Jost·CALUON :-Dis;,e hontem o nobr:;- deputado 

.: , ... :pe~o Ceará q:ue .a. minori a se havia. cengregado, sem 
· .. '!i.deas, sem prmclpws, E em programma,: mórmente qu~n
·;yt!}i,'I!P. assumpto de que se t r,l.ta, ~ que, portanto, podla-

'cl);\o§jil!lr comparados aos obreiros. de Babel ! 
· 'E'slé; trabalho, .cuja analyse estou fazendo, prova suf

ficientemente que os ob rêiros de Babel são SS .. EEx. 
( Apo·iaáos.) . 

Assini é qne. a -honrada commis>ão ora figura. a. mu
lher escrava um anjo, e tudo quanto h a· mais doce e 
terno,. ora a considéra uma .perversa·, uina :féra e tudo 
quanto ha de ·peior! Querem mais completa Babel do 
que esta~ (Apojaáos e o.partes.) ., . · . 
. (Lê.) "_Terr, alguns imp'ortantes membros da respel
tavel classe agrícola sido indnziclos a crer que as :i:iro
videncias propostas cavaráõ ·sna rnina. " Qual foi o fim 
.da.commissão empregando aqai o verbo induzir ~ . · 

Induzir-significa persuadir, instigar, aconselhar. 
De maneira· qne a honrada cotninissão está conven

cida do .que já se:tem 'dito aqui por varias vezes, a sa
ber: que as mnitas representações contra a p1·oposta, 
enviadas das províncias onde ha g rande agglotnilra·ção 
.de escravos, pelos .· respect ivos proprietarios, são devi
das a suggestões dos deputados da· minoria! E~ uma 
jnj.ustiça;· contra a qual temos protestudo, e é necessa
rio ·protestar todos os dias. Essas representações são tão 
espontaneas como ·as de Pe.rnambnco, a que se referia 
ainda ha pouco o nobre deputado por· aqnella província, 
relator da commissão. , 

O Sit. Cnuz MACHAno:~Seiscentos grandes proprieta
r ios, rennido'S nesta óôrte1 já protestárão. 

O Sn. JosÉ CÀLMoN:-Os nobres ,deputados hão de 
recordar-se de que· ainda iD governo 'não tinha apresen
tado ·a sua .proposta no seio do corpo legislativo, quan
do o~ lavradores da provinçia do "Rio de Janeiro diri
girão cartas ao honrado depntado pelo 3° distridto da 
rne~ma província, que se collocára á frente -da idéa, pe
dindo-lhe que . reconsiderasse sobre tal assnmpto. 
(Apoiados.) 

(Lê~) " Será Jlrudente espara1· A nnibal ad po1·tas ? " 
A pergunta · contida nesta pbrase é digna da maior 

attençüo. · / ·· 
Qnem é este Annibal que ha de vir ameaçar~nos dian

tede nosBos'muros~ Será o estrangeiro~ (Apoiados.) Por 
ventura as ·grandes nações civilisarlas interviérão nos 
negocio5· ·internos ·de outras, quando tratárão estas de 
abolir a escravidão~ Será, pelo contrario, uma ameaça 
do governo, valendo-se da :força de que dispõe? A tanto 
se atreverá:~' · 

Serão os proprios captivos1 açnlados por este .. proce
dlment0 ·do·governo imperial e por seus amigos contrà 
GB• in:l'elizes proprietarios, baldas de prote·cçiio; e sem 
n:ews ·de de!esa ~ . 

Fôra .. ·esse o maior dos horrores; mas· é necessario 
observar· que ne>te paiz as c.ircnmstanc\as são mui di-
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versas daquellas em que se acháriio .os Estados-Unidos; 
aqui a grande propriedade é tmlo, e ella dispõe de ele
mentos taas, que não· é dado resiotir-lhe. E en tão quaes 
s~rião os resultados desse ~hoc1ue tremendo entre ·o'despo
tl~mo de· ·um Jade, e a . md1gnaçiio nacional do outro~ · 
Nmguem os pó~e prever; e depois, a nação brazileira 
tem.provade ma.1s de ·uma vez que não se compõe de 
míseros cordeiros, que humildes estendem 0 .pescoço ao 
cntello do .. algoz. (Apoiados ·da mmoria.} . · 

• (Lêc)'" Não · ~e amp';lta ~m membro grangrenado ·sem 
dor .. " Parece a pnme1ra VIsta qne h a aqui um conselho · 
medico su• · genens, qne a ·CO mmissão.nos veni ·dar a 
saber :. o ":lembro grangrenado·, que não traz dM 'ao 
enfermg, nao ,deve ser amputado! (Risadas.) Compre-

. hende"se, porem, que houve apenas rná redacção pois 
que o fim · da com missão :fôra dizer q ne não se '.pó de 
ampntar, sem dôr, um membro grangrenado. . 

O ~a. Cauz J\llAcHADo :-E a proposta é o chl0ro-
forml0. . 

O Sa. JosÉ DALUON :-Ninguem terá olvidado o qne 
ácerca de&t~ objecto foi dito aqui, não ha. muitos dias, 

' p.elo honrado deputado pela. Bahia, autoridade na m~t~
rla ; S. E::;. as;everon -nos qne era inexacta e .:falsa a 
smt~nça. CJ~urgwa ~a honrada commissão; que a ci
rurgut .dispoe de me1os com os qnaes péde .evitar a dô1· 
ao paCiente que tem de ser operado. · · 

Só a. honrada comtnissão rciio pôde desGo brir chio-. 
ro:f?rmw :pa;ra noss?s male~,_.e J'oi buscnr Í\18tamente o . .. 
meiO ma1s ·Imperfeito, mas mconveniente, menos ade
quado para a solução· da.grave qttestão qne nos.preoc~ 
cupa (apo1a~s da mmor>a), qual o que ha pouco se vo
ton, e que nao possó discutir por ser materia vencida 
e eu não quero·desviar-me d>t ordem· tratarei diss~ 
em 3• discussão, se me couber 'a palavr~·. 

No capi. l5 a honrada commissão, censnrando a opi
n.mo daqnelles que . ~ustentão que fôra melhor eman
Cipar as escravas, deixando os escravos no captiveiro · 
d~: , 

. " Poderia ' frequentemente dar-se um· phenomeno cn
;noso, qlJ>tl o de tornar~se o marido e$cravo de'sua 
rimlher e de seus filhos ! · ·· 

Este argumento prova contra a .honrada commissKo . 
(Apoic:_dos.) . Oa nas~ituros que hoj e libertais tambem 
.Po.derao .ma1s -~ard~ .vrr_ a ser proprietarios de ·seus pro. 
pnos pa1s, mms· e 1rmaos. . , 

Conseguintemente vindés ministrar-nos· um aran" 
mento contra os vossos ingenuos. (Apoiaçlos.) 0 

O Sn. Cnuz 1\ücnADo : - ~ão serve, prova d~ mais; 
e qmd provat mm1s1 p1·ovat nthtl. 

O Sr •. JosEÉ CALMON:- Exactamente · e é ainda b 
caso de dizer-se : virou~se o feiti ço cont;·a o feiticei-
ro . (Hilm·iedade.) . "' 

No cáp. 16 , tratando des meios indirectes, expri
me~se desta fór!lla a nobre com missão : " Ha quem 
opine pela prol0ng(lçüo do mal, confiada á sua extin
çi\o, não· á sabedoria do legislador , mas .á ac6o diu
turna do tempo, ao influxo deleterio da nature~a; que
yem reg~lar a su ppress.ão elo captiveiro, não pela pena 
e pela le1do ljomem, Sim pela pena e pela lei da· mor
te. Má legisladora é essa! Selvagem crneldQde fôra 

J 
pe~petu.ar uma institniçã~ homicida, que em seu pro
prw seJ.O traz o prog•:essJ vo definhamento, pal'a nesse 
me~n~o definhame11to v1r a estabelecer esperança de. des-
trmçao . . , · 

De maneira que dizer-se .que o obitnal'io·· a.nnual dos 
escravos excede aos nascimentos, o que não· poderão 
contestar os nobres deputados, é lanÇar mito de um 
meio reprovado para extinguir a escravidão ! (Apoúulos.) 

Mas .a l?ropria commissão é quem se · encarrega de 
dar a dev1da resposta:, quando no co.p. 18, referindo-se 
ás desl;lezas · qne podem. occ~siona1: aos coi'res pubhcoe 
o proJ ecto · da. emauCipaçao , d1z: '' Os. obitos em 
idade tenra, e a preferencia que ·. os senhores dêm aos 
serviços do. menor. até os 21 anuos, tudo convergirá 
para reduz1r a mmto pouco o encargo da fazen da. '' 

De sorte que a c.ommissão, na primeira hypothese, 
condemna o ·argumento do excesso· do obitu.nio sobre 
os na~~imentos dos escravos; na .segunda hypothes~~ .. 
serve-se delle para demonstrar que as deéllez~' õ.o tlH;-
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~oúro recl~m-se a. muito pouco ! O argumento. serve· 
e ao mesmo tempo não ~erve! Se isto não é Babel, não 
,;ei então o qu~ ser.i. Babel. (AJloiados.) 

( U.) cc Antes de tudo obsen·a.remos que o determinar 
umn. epoca para a ex:tincçiio geral da escr&vidão é crear 
um grande per1go p11.ra a sociedade. » 

Sr. presidente, se ha. ponto em q_ue eu me ache de 
;lc<>ordo com a commiss:io, sem dunda. é este. Entendo, 
•enhores, que nlio será. prudente marC3.r um prazo, ainda. 
que remoto, para effectuar-se a extincçiio geral da 
<:scravidiio. 

o·sa. A.:snnA»E FlGllEtnA:-'Mas a commissão marca 
o prazo de oito annos. 

O Sn. JosÉ CALllO:S :-Esgotado o prazo as difficul
ua.des •erão as mesmas, se não ma.io.-e~; e ai ~~ paiz 
em que, de um momento p:l.ra. outro, se prec1p1tasse 
no meio dn sociedade uma. h~rda selvagem de 2,000,000 
de improvisados cidadãos; nem é dado prever, e muito 
menos impedir, os horrores e calamidndes de que pode
ria. eer Yictima. a communhão brnzileira! (Apoiados.) 

O Sn. Cnuz !lúca.l.no :-Não é preciso ma.rC3.r prazo; 
a emnncipação universal seguir-se-ha a esta proposta. 

O Sn. JosÉ CAL!IIos:-Eu quero tomar bem salientes 
~rtos factos, para. que mais tarde tenhamos razão de 
cemurar o procedimento daquel!es que t11m procurndo 
illudir a. naçiio. (Continúa. a. ler). « A lei de q de Setem
bro de 185') deu novo e mortal golpe na instituição, 
,1doptando as unica.s pro..,idencia.s de efficacia. incontes
tav::l, que forão M intern:LS. » 

!lías, senhore~, 6e a lei de 4 de Setembro de 1850 
deu golpe mortal na institniçiio, porque vindes pedir
nos novo golpe no indh·iduo que jaz moribundo~ 
(Apoiado~). (U). «Após esse quarto acto, só é para 
admirar que 21 annos decorressem :tntcs de se erguer 
o panno para o derradeiro. » 

A honrada commissiio figura aqui n representação 
de um grande drama, cujos quatro primeiros actos forão 
levado~ i seena em outras épocas •... 

O Sn. ~Dn.I.DE FIGtEm.l.:- Nüo é um drama, é 
~ma. tragedia.. 

O Sn. Jos& C.uMoN: -E cujo 5• e ultimo acto é re
]JreEentado agora.. O papel de centro perten~ no mi
aisterio, ou ao nobre relator da commissüo. Quem quer 
•JUe delle tome conü, bom proveito lhe :faça; nós não 
lhe invejaremoa os appl&u,;o;; que porventura. espere 
c~lher no de~empenho desse papel. (Apoiados.) Compõe 
v côro a illustrada maioria; qu~.nto á min<~ria, essa 
JJi:o foi a.dmittida no cõro, por•1ue logo nos primeiros 
"nsaio~ desafinou. ( llilaridadc.) 

Admira-se a honrada commissiio de que um longo 
i:1tervallo de 21 annos ti\'csse lugar entre o 4o e o ul
timo neto; não lhe vejo raziio. Muitos dos nobres de
pu::.ados da. maioria, n!gnns dos quaes pertencem á 
~ommiss:lo organhadora. debte ion;o parecer, tiYerão 
"s;euto nesta ca..«a. em varias legislaturas , dura:.ote 
;">es 21 annos, c se ncn1mm E·~ lembrou de propôr a 
~·eprc,cnta1·ão do 5° acto do dnma, a. culpa. é sua. 

Talvez respondão que o ::1ão fiurí<o porque os conven
c~ra da e:-.:temporaaeidade a palana autorisuda do 
':ctual Sr. ministro da.justiça, <:~;put:ldo nessa occasião. 
Xão duvido; t3mbem eu me CJnvcnd dessa '·erdade, 
:nas então e::::~ vez de admirar-·:< da demora, deYerião 
.<:ltcs os no1re• deputados ex:)lica-la, ainda que da
;ucll~ modo, afim de 5ustifica:·-se. (ApviaJos.) 

(Lê.) " Dizem ser indi>Deusa·:cl o n.di:l.mento para se 
'liligencia.ren1 se;u.:-os J...--:.jos e!;tatütico.5 ~obre o , .. .,,alio 
~·'rei/ do 1 lllJWrifl, :t!hn d<t $e :mt-2ver o a.Jca.nee da lt::i 
>ob o a<pecto fban<:eiro, e cct>~ular '!Wl~s os cnc.1rgos 
;ue dclla possão pr:o>ir ao t!J.e-ouro nacional. Podião 

1e\":tr-nos lon;:!;e a,; consideraçü~s oue a esta exi-.encla 
~e ligão ; mâs continuaremos êom o systema. "'de só 
:ocar nos assumptos pela face •JUe interessa :í.que>tão.» 
• Pondo de parte ::Jgnmas co,-.,~<!~ra\·Ü~s que eu poderia 
"azer sobre a nllns:.o que se co:Jt<:m na phrase-estado 
.ervil do Imperio- observarei aue a honrada commis
c:o entende aqui que o l;tdo iinãnceiro n:io interessa á 
':ue>tão! l\1as clla e~tabelece a indemnissrão aos dmo
. 11 .·uad•_).s prflp!··:t.útr.··.-~; r~rcscit:dintlo da ~Hatistica: a 

consequencia. é que, sejilo qua.es forem os resultados 
q_ue mais tnrde tenhão de offereoer-nos os da.doa esta.
tlsticos, determinem estes muito embora um crescido 
numero de individuos para. libertar, estamos tiio ricos 
que tudo isso será. um pio por um olho. (Risa.d.tu.) 

Entretanto, mais abaixo, .. diz a. nobre commi88ã.o: 
« São peqtUnos os sacrifícios pc::uniarios que irupõe ao 
tbesouro nacional ; e logo após : em nenhuma, das des
pezas, ha. o minimo concurso do theaouro. » 

Cumpre obsen·ar em primeiro lugar que são inteira
mente oppostas as duas proposições; (aJioiados da mi
noria) em segundo lugar direi: se é exacto que não ha. o 
mínimo concurso do thesouro, segue-se que a belleza do 
systema consiste principalmente em ser generoso á. custa. 
alheia, e sem q ne ao menos se queira. consultar os uni
coa contribuintes ! ( apo iadoa.) ( U) «Para tal solução se
rião precisas as regras, não da estatistica nem da. her
meuttca, mas da arte dixmatoria.» Pensa. a illustra.àa. 
commíssão que a cstatistica para determinar o numero 
dos escravos, os obitos e nascimentos, de nada servirâ á. 
solu~o da. questão, pois q11e, p'-l"a esta, sómente a arte 
de a.di vinha r serviria. ! 

Ora, a honrada eommissão jacta-ee de haver desco
berto o unico meio de resolver o difficil problema; logo, 
tem o dom de adivinhar; mas a. arte de adivinhar não 
c:-tistc, é um absurdo; logo, a nobre commiEsii.o confessa. 
resolver a questão pelo absurdo. (Apoiados, apartes.) 
Se as consequencias não se contiverem nas premissas, 
SS. ~Ex. o dirão depois; entretanto, permittiio que eu 
conhnue: 

" Não é arca santa em que seja defeso tocar. O go
verno, por um alto e patriotico impulso, repetimo-lo 
tambem, longe de infistir por m:.tis que as tres idéas 
capitaes, convidou os representantes da. nação a. modi
ficar o projecto em tudo o que julga~sem attinente ao 
sen aperfeiçoamento. A commissão introduzia, com ac
quiescencia.do mesmo governo, a alteraç..'io de que adiante 
vos daremos conhecimento ; e mais que tudo os vossos 
supprimentos tornar:íu o projecto digno do gravíssimo 
a~sumpto e da assembléa augmta. » 

Por um lado, Sr. presidente, não é a are& santa. em 
q_ue se não possa tocar, tanto que o governo, por im
pulso patriotico, consentio naapresentaçiio de emendas; 
por outro lado o l;OYerno e a commis•fio fazem questão 
da.s· tres idéas c:J.pltaes, afim de que o projecto pussa 
ser dig::o da gravidade do assumpto e da augu::~a 
assembléa ! Isto é irrisorio. 

Se o fim da. discus~Zto é averiguar os meios mais ade
quados e convenientes para obtermos o resultado <;.ue 
tod,<1s desejão, e não c!ln<;>a.rei de repetir que todos nó' 
queremos fazer a emancipação (apoiados da minoria), e 
se o governo declara pré\·iamente, como tem declara
do, s_-ae 11iio preecinde dos meios por elle oJThrecidos, 
para <;ue nos conYidão os nobres deputados a apre;;en
tar er.1endas, para que nos provocão i discussão ·? 

A discussão neste caso apen:LS serYirá, ou para perd~r
mos o tempo, que melhor êmpregariamos se .cuidassemo,; 
dos o~p::ncntos e das reformas pelo governo promet
tidas. ou para firmar ::. opinirw que de ha. muito ínfeliz
me:J.te ,;e :faz do corpe legislativo do Brazil, a. saber : 
que cll·; não é mais do que uma chancellaria por o::2de 
tra.n-siG~ o.s ordens do governo imperial. ( Ap?ic:do., ·la 
1ninoric..) 

O Sn. CRt:z )hcn.\Df,:- Emquanto niio tive=<:>'~'" 
corpo ·?12itoral pccma::,;nte não be Fóde tentar. 

O Sr.. Jost CAL"O~:- Sr. presidente, a. disc::!;;,:o 
neste caso, feita r>ro /ormula, porque o resultado, .. ; 
sabid?, ba de eer a :•a<>a~em <io 11rojecto sem a:: .. ;
n:çi:íe~, :;enirá aind<t para provar que esta propo'''' 
veio r~r:lme1:te do 0\ympo... (lia dit:er•o• apCLr:e,.) 
Quanà-~ fallei em Olympo. Sr. presidente, não tive a 
i:J.tenç·lo, que tal\'ez Fe me quizesse attribuir, de ~
clinar-:ne á opinião d:!Ouelles que sustentfio a exl~
tencia do governo pessÔal neste paiz, onde só e per
mittido o go·:erno representati,·o. (Apoiados.) No Olym
po residem mmtos deuses: Jupiter nfio mora. alli só; 
os <lenEes a que alludo &ão certas entidaàes privile
giadas tie no~so paiz. t o zninisterio, por exemplo, .; o 
con~e:ho ce Estado; et;jas resolu~<·es, uma -.ez to:na
da~, e ~s,~l temo& a amos~:-3., s:\o irre,·oga'\"eis; c::u:~-
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pre aos represeutrult.ea da Jl&9ào curvarem-se e obe
decer. (Apo~ ela minoria.) 

Monarcbista sincero, J?OSto que não seja. ps.la.cia.uo, 
eu não me j~ com direito a. :eroe= por qualquer 
meio desmora.lisar o principio politieo que auatento :eor 
eon'ric\)ão, ~ ainda menos a.taca.r a pesaoa. inviol&...-lil e 
sagrada que representa. ~ principio, e que é irres
ponsaYel segundo n lei fundamental que eu jurei. 
{Apoia.doa.) 

UxA. Voz:- Isso lhe faz honra. 
O Sa. JosÉ Culloll: -llbs1 Sr. pre'>idente, desde 

que o governo faz questii.o das idéaa ca.pit&es do pro
jecto, 9.ue sií.o euctamente os pontos princi~aes de 
noSS3. divergencia.; desde que elle declara préviamente 
niio aceitar modificações, no que puece ser acompa
nhado pela. honrada. maioria, como faz crer a. vota.ção 
que ha pouco menos de duas horas teve lugar, eu niio 
vejo qt:&l. o fim a que &e propoem, governo e maiori&1 
quando nos eonvidilo con5tantemente o. <J_Ue apresente
mos nossas idóa.~ no sentido da. emanmpação dos es
crs.vos. 

Elle& nos provocio todos ós d.ia.s, dizendo : tendes 
idéas, por que as não apresentais'! Nós lhes :f:l.remos 
tambem esta. pergunta. prévia: estais dispostos ·n acei
ta-las, se na discussiio vos convcnccrmo.s de sua. pro
cedencia 'f Não, é a resposta; já se fez questão de ga
ilinebl, e não é possh·el mais reeua.r. E, na. vetda.•le1 
•enhores, tendes raúio : não vos é possível mnis recuar 
com. dignidade; outro gabinete poüeria. realiza-r as no~
sas idéns, o vosso nunca. ( • .fpoia®s dG mittOria.) 

Sr. presidente, se não ÍOSie: oa motivos que acabo 
•lc apontar, n6s da. minoria, 'lue temos tambem idêas 
assentadas no sentido e!IUDapador, e que, portanto, 
n:io somos escravocratas, niio duvidari&mos offereoo-lu 
ã consideração da. camara dos Srs. deputa.dos. Páde ser 
que o façamos mais tarde, m~smo porque estamos ape
nas em 2& discussão, ainda que seja. sómente para aar 
A? pa.iz a. explicv.c;<i:o que lhe é de'l.ida. do nosso pr-:ce
•limento nesta casa. 

Eutret:mto, para que niio se continue a dizer que as 
vozes da minoria se limitao a. censurar o projecto apre
;;entado, sem que oll'ereçii.o idéas que possão substituir 
a.s que alli se acbão consignadu, seja-me permittido 
externar o meu pensamento sobre a gra>e 'lU estão que 
noa preoccupa, accrescentando desde já que, sem imitar 
o governo e a commissão1 minhas id.;u poderão ser 
modificadas de accorà.o com os meus a.mtgce, sob a 
unica eondir.io de restringirmos, ta.nto qunnto i.õr ra
zoavel, as wneest;<ies !e.itas a. ~sa. claM.e de individ"os, 
unicos favorecidos no projcc:to do governo. (.4poiaàc$ 
do. mínorio.,) 

Entendo que o governo deve, antes de tudo, ::nil.Ud.a:
proceder á. matricula, por provincias e municipios, de 
todos os escravos existentel! no Imperio, p;~ga.ndo os res
pectivos propriet:llios, por uma. vez só:nente, e i~llis
tincta~ente por ~da. individuo escra>o, urea qt:an!ia. 
determ1nada.1 que ná reforçar poderosamente o !n::.do 
J.e emanciJ?açáo, crendo pela. proposta. do poder e::e.:::o:
tivo, declArando-se libertos os escravos, cujos pror-:o:ie
tarios, em um certo pnz.o, nii.o os a.pres~tar~'C.! :i. ::::a.
tricula. Deste modo se evitaráv os :ioasos que ::C3so se 
<:!<lm com a abstenç-ão doa ser'''>res quanto ií. apre.se::
t.<t~ão de seus escra.,·os para serem matriculados. 

Penso ainda que de'\"e clevo.r-se o impos:o s::::J-:~~1 àc• 
escravos :residentes na côrtc, c:1pitnes das pro·.-inz5::s e 
outras cidades e Yillas do Imperio, isen~::uo-e~ 2e 
qualquer imposto os la.'\Tadores, p«llos escra\"os qt:e ?O•
suirem eft'ectiva.mente empregados nos serviços da. !z.
,-oura. Dest:r. fórma inic:iarismos a obra <:ivilis::.du;-;:. 
pelas povoações do Imperio, o que é mais na.tunl e j~st:·, 
~ n"o a.bandons.ria::nos a a.,"Ticuttura do p:üz, -c:~ic:1. ionte 
de nessa. riqueza, a:- definhamento em que hc;e l' ,-en:o> , 
por falta de protecção dos poderes do Estado, e t~~.s 
u.r_.:le á sua completa ruína, que t~mbem ser:i. a :j:::a ::o 
p3.1Z. 

Sou de parecer que urge considerar destle j~ ))i:.e:-:.c.s 
os escr:t>os pertencentes á nação. 

E ainda, Fenhores, o que seria. preferi>el, ;::. c'.le c:le
::-eis commctter um attentado contra. o direito-c e p:ro
pJ?edade, garantido em tod& a. sua. plenitude .P~lz. co::.
stituição, decretar a ingenuidade dos ll&8CJtu:-o~, ou 

To~1o m 

libertar, ainda mesmo Eem indemnisação, os velhos ea
Gravos, m:üores de 6~ :mnos, que, tendo ji. experimen
tailo os horrores do eaptiveiro, terião ma.is iüreito á. 
vossa bene'l'olencia, para, no ultimo qus.rtel da vidA., 
~ozarem ao men )S cio de:>callSO e da. paz 'f Entre os 
<l.O\\S ahitres creio que a escolha. não pMe ra:zoavelmente 
ser duvidoso.. (Apoiados da minoria.) 

Em vez de decretarmos o ventre livre, aupponio 
mesm.o que é necessa,rio fazer alguma. cowu. 11. bem das 
gerações futuras, fõra ainda preferível ao voseo sys
tema, decret:lrmos que os proprietariO& liberta.sáem. 
annualmente, com livre escolha sua, medi110te a. in
demnisação 'lua fosse marcada em uma tabella. &nDe.'U. 
á. lei votada, 11 decima. parte do numero de 61laa crias, 
maiores de i anuos e menores de li, pelo preço de 
40011 até l:OOOS, pago em moeda. eon-ente, ou em apo
lices d& divida publica. O augmento o.e valor doa 
escra.vos cie i a 13 annos, inclusive, seria de 100/1 em 
cada asno. . 

Desbl modo ainth conse:;uiriamos o resultado que 
todos devem desej:u-, a sa.ber: nõ.odesmoralisar, fazendo 
a em3.Dcipação, u boas relações ent'l'e o aenhol' e o es
cravo, tão necessarias :í. manutenção d& ordem. publica., 
o que infelizmente não faz o systema do projeeto mi
nisterial. 

Assim é que, pelo mcthodo apontado, os eacravos·pro
cur:u-ião sen·ir cadA vez melhor a seus senhores, ã.fun 
de que estes, no fim do anno decorrido, premill.S&elll seus 
bons servi9os, escolhendo pAra compôr a. turma. dos que 
houvessem de ser libert 1dos, os filhos daquelles que mais 
se tivessem distinguido no eum-primtnto de seus d-eve
res. Este systema f<lro. sem duvxda. muito lllll.is mora
lisador. (Apoiado~.) 

O Sa. AM!i10 Ltn d3. um aparte. 
O Sa. Jo1i: C.u.xo:-;:- Se o gol"erno não tem dinhei

ro, não liberte. 
:iir. presidente, de preferencill. ao system& da. propos

ta., ainda poderia. mos autorisar o governo a. liberta:r 1 
sob proposta. dos proprietarios, os escravos maiores de 
1~ 110nos, mediante um& avaliação que não excedesse 
á quantia de 2:00051 !eita nas povoações que fossem 
cabeças de municiptos, pelo respectivo collector e por 
do11a arbitras, sendo um de livre eseolha do proprieta.
rio, e outro nomeado pelo juiz dos orpbios, preferindo 
o gover11o, sempre que fosse possivel, qU&Udo tivesse 
de aceitar taes propostas, os escral"os do &e."i:o feminino 
maiores de li e menoreo~ de 45 anDO&. 

Deste modo respeita.r-se.hia. o meito de propriedade, 
já. ~rd&ndo 11. manifesta~ da. vontade dos ptoprie
tarios, jâ. eobcedendo-Ihes uma. indemnisacão rllZOa>el ; 
e aindA conseguiria.mos dimi11uir a fonte de producç~, 
desde que de preferencia libertassemos . a mulher !!a 
idade em que p6de produzir. 

Q.w.nto ao systema de illdemniss~o, eresdo pelo go
verno na sua proposta, a qual estabelece o J;>&.gamento 
em apolices periveis no fim de 30 a.nno•, d.ir<!l, Sr. pre
sidente, que é elle Uttl3 invenção COiltrW a todo& os 
princinios economicos. O capital desde que entra para 
as mãÕs do dono, e este o não quer d.issip:u-, blnae a 
a.ugmenta.r, ou pelo menos conserva o mesmo valor ; 
as apolices periveis do :;onrno, no 1• dia estarão ao 
par, mas dentro em pouco hão de valer menos, até que 
desappa.reção completamente. 

O imposto á. v:J.i<ia.de, ta.mbem níio seria um mão ex
pediente pllra. o fim a. CJ.UC nos propomos· poder-se-hia 
considerar serviços rclevabtes feitos ao hltado os do
!lativos pec=iarios superiores a uma. quantia que. se 
dete~·minasse • em f:wor da c:aixa de emancipação, e 
bem assim ás :Uforrias gratuiW em numero n>,:::ca 
menor de tre' cscr().vos do ~exo feminino, entre as ida
des indiC!l.das de 14 a. 45 :~.nnos. 

:\Ias , Sr. presid.e.::.te 1 a.pe.zar das consi.deraçves q11e 
~nho íeito, pe:1so que não vale a pena apresentar 
projecto que ~ubstitr:a o do go\'erno, porque ~te faz 
'luestão <le vida e morte da sua proposta. (ApotadGS da. 
minor:a..) 

Eu estaria cesmo disposto a ofi'erecer, de aceordo 
com os meus nobres. :urugos. algumas modifie&çQes, 
tendentes a restringir os favÓres exagerados que aqui 
se con.!edem aos escravos, e sómente a elles, com 
grave prejuúo dos senhores, c o que mais é, com risco 
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da. seg)l'ran9a, da ·vida e hó!lra . <;los 3Jidadito&. : ~às 
veJO fl:U.e ·o _goverJlo_n,enhwna mod1ficaçao quer aeeit~_r, . 
(Apoidâ~s 1/a ,mmortat)- . , '·" , .. . 

Ool).s·~g,ulpteinente; ' nós outros, os ' 35 •· rebellles da 
memoravel · s·essão · eÍlj que ,se 'votou aqui a respo'sta ·á 
lalla do throho, · bett;~ ' avisàdos; fomos ~m não-querer 
suj~it_armos-nos á triste 'cerémoilia ·que· o valêrite gepe
ral'_~bs S·amrti'tas outt'_ora i:mpuzera -ás colúirtes ' ro
marias . 
Voz~s . D.A;, MiNo RI~ :' ~:Mtii.to .bem ! 
O SI\• ·JosÉ 0ALIU:oN! - ~ A norma .de nosso.' procedi

ménto foi sempre. a -coherencia (ap9.iado3 da-minori.a); 
por·'ella -nos sacrificamos, cop:L ella havemos •de suc
cumbir ·afinal ~ - mas. fica-nos a·. conviçção profunda .de 
que se acha comnosc"' a vonta:de . íia.eion!)l. (M·uitos 
apoiados da minoria, e. nãiO apotados 'dei m(!Í01~a.) 

··voif:s :...C::M~lito' bem;I'Müito bem! 
(:0 orq,dO!I' é felicitado pelo.s seus _amigos.) 

-:o,S:r.• Mex:>,ez~s·.P;r~~O.·(~ig;\a'es de · attençãó) : 
--',Cumpro·;· .senhnres; um· dever. :telil!lando · pa.rte neste 
debà:te : · · ' · 
· ·V. ·E:x:.' se ha de. recorda;r; Sr.' p~esid~Bte, que em 

uma das ultimas sessõ.e~ ·do ·anno passado suséitou-se 
aerui uma· questão de, ·;prefQr.ell.cia, entr~ ··um pwieeto ~la
b'oÍ!ado· ·peló•meu :nobre:aDJ,igo Q,epuJ;a,do' peli> 3• •. di;tric~ 
to•.de,:s, . Pàulo e o p~<i>d~cto ,s,presentado, pela ; comJillis
sãq .especial ' W.OmQad:j; pqr .• es,ta .. a)lgusj;a Caplll\Ta p.ara 
dar•.parecer! sobre•,as.medtdas co~ce_r,!liintes .!lO elemento 
servil :. nessa ocea.siilo .. eu prouunciei-'me pelo segu~do. 
Este• voto,. que· talvez , a muitos. p:~.reêesse pouco refi ec
tido, me impõe hoje,. antes de tudo, ·o dever ·de entrar 
em algu~as explicayõp~ a ~s~e respeito, .. com~ me offe
r~Gle eJ;iseJ o pa;ra J usttficar actualmehie o· meu _voto n~sta 
questão; ·para: euiittir li! minha ·opinião sobre·· a proposj;a 
que se acpa em discussão. 

· Dm~s. 'motivos; senhores, me déterminárão' a votar 
pelà prilferencia do·proje<it9 apresentado por· essa illus~ . 
tre ·p0mr;iissão· especiaL ·. _· . . 

Tel;ldo sidd essa··cor:rimissão •nómeada para dar CO!ll 
urgertciá ' parecer ·. sobre;. a gb.ve ; q)l~Stão -do 'elenieí,lto 
sahil, é ·'havendo·em mililia .opiliiiio, comispondido' á 
confiança com que foi honrada, apresentandcicdentro de 
ilm prâeo nillíiàl)la:qte cu~-to, attenta a impdttancia e a 
diflhlúldade dà ma teria que-tib.ha de" eatndar; um pare~ · 
cer e'lúen ~o e'luminoso; p~recim"'me que, erà recompensar 
mal 11. dedicação dps m.embrall que a compunhão, · áfastar 
dá dis'cussão ··o resultad·o·dos seus-'esforÇos, o -fmcto das 
&nas iueubraÇões; ao·céJitr!J:roi'o,·eu pensava que QSSa illus

-.tré cejnmissiio merecia. ser louvada · pela acti vidade que 
desenvolveu e .. pelo· ielo . com :que . se houve Iio desem
penho da espinhosa t1trefa-qué 'lhe ·fôra commettida. 

Por outro lado, senhores, ·eu' · estava profundamente 
conTen'cido de que o 'projecto elaborado pelo meTi no
bre: amigo deputado · por ' S. · Paulo .. não satisfaúa . ~s 
~~ospirações' de. paiz. 'Eniquanto que o projecto formulado 
por aquella illustre · oiJmmissão especbJ · cblltinha nm 
pl11oho làrgo e -rei>ular, •offerecia um' conjuncto de medi
das mais amplas e n1a\s completas, o'projecto do meu 

·nobre aluigQ· tratava· sómente ·de resolver pontos•secun
·,dariqs · do vasto problema da emancipação do· e~emelllto 
~ervil. 

Mas, votando pela prefereücia ··do projecto dessa 
i)tustl'e pommissão especial, éu .não aceitei.tGdas as.suas 
i<).éas . . A:dopto grande patte ·das medidas que -esse ·pro
jecto ' consagra;'I1lilit~s da.s qua6s encontro consignadas 
na prqposta do· góverno1 que - ~ · pres!ntement.e ?bjecto 
de nosso estudo e da nos~a -dehberaçao. 

De' todos os 'males1 serilnores, ·que nos legou a antiga 
metropole, a ·escravidão é-incontes.taveixr,ente o mais 
_prejudicial. Effectilraménte . nenhum outr<> 'produz e f

. feitos mais destistrQ6os { m"itos 'ltpoiaàos) ; nenhum outro 
exige, · para stír êxtirpé.do; esforços mais perseverantes 
nem maiores eacrificibs. . 

'Pór : toda a: pa-rte onde esta - fatal instituição se ha 
estabelecido tem sido um germen de lutas e de per
turbações, _e· em alguns paízes tem ~~oté gerado gra vcs 

· conftiiltos. (Muitos apoiados.) 
''E!atá. :ainda na · m~mo'ria•de todos,. como uma salutar 

adverten'cia, como uma proveitosa lição para os ·paizes 
que ' posa'uem· ·escravo!, a horrortsa carnifioina pela 

qual tern1in:ou· n:es Esta.tlos-U nidos• essad)lc,andeseent~ 
questão. Nos paize! ma,is adiantados d!lil!hi'riip.a.,:~ ondas 
de -sangue· humano nlío ~anchá!rãe . e·: splo;:81!' ,não se 
ferirão, como ~aqu~lles Estad?s, : ~ab:lqms,r. col~ss!les1 
em : que perecér'!O ' mdh4Tes: ile-Ift:dtv!lduea; ·. 2: ~manmpa~ 
Ção e;x:igio durante. muitos .a.nw"s uma., luta. acti:var e in
cessante; quer• n:a imprensa( quer · ha•··trHmna.J. "'impoz 
pesados ~noargos. · . , ' . . . , .. 

Na Inglaterrl< a escravidão foi atacada ]l!)r · ·Wil~
force, segundo ~fereA::ocbit;l, nG:!llesmo_&lJ.Il.Ocell), :,que 
as potencias- reuniqas ~m o co)lgre~so . ele Viennaise 
cqmpro~ettião sole~ement~ .. a un:ir, séu~ . ésforços pa!a. 
consegmreii;t· a a bol!çao do trafico,- e ':nesse. mesmo ·al)no 
a ... ema.ncipac;:ão foi propost11, no paclajneP,.topor'Buxtan. 

O. SR. DuQuE-ESTRADA.-TÉrXEJRA,:-i:l'ifão·. a]Joiado. 

.o· Sn. MJ!dsTRODA ÁGarcuLTiJRA :~Col)tiinue, :.que:·vai 
muito bem . 

. O . SR. MENEzEs · PitADO :-'Cito :um 'f~t;cto hi:storico. 
se_, ,o n,_?lire deput/Ído acha que éstori. em ,erro, verifique 
a Cltaçao. 

o SR. ·Duqmli-EsTRADA TEIKEÍRA dá"a;u{ro aparte. 
O SR. MENEZES }"aAno·:-4-Eri'tl'etanto, Sr.- presidente, 

o'õill para a emancipação ·s& ·foi" -adaptado· 'em 1833. . 
(Ha varias apa•·tes.) · 
Na .]'ra!lça,. a que~tão ··foi desde .. 1838,-. iniciada por 

Pàssy, ~ue ·e.n;t Fevereiro-, desse anno, propoz 11o emánei
p~ão, ab!tndo)lado , o proj®.to de :,Passy, ~m :conie
qúenoia, da; · disso~u.yão' da, ca~m;a. 
· Reprodu3icl,o- por Trass;r .'ern J ,tnb.o de-. 1839,. a idéa 

só veioa: ·tri:umpi:)ar.- em .1848. 
O SR. DuQuE-ESTMDA TEIXEIRA :~Gomo triúmpbou~ 
o· SR. ·MENEZEs PRAllo: '- Peld prêdomiirio da idéa. 
o· SR. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA : - Mas , :revoiu~io-

:qariamente. . · · 
O SR. MENEzEs ; PRADO: .- i3eja·. como--fôr, :··trium-

phou. . · · 
O SI\. Dv9uE~EsTRAD.<~. ' Ti:rxE:QlA :, -Seja como ·fôr1 

Ah! ~ 

O Sri.. MENEZES. PitAno :-Por não' de~~jàr que a idé& 
t,r~]lmphe · no nosso. paiz por meio de revolução, é qa<· 
quero que se resolva,· emquatito é tempo, essa questãG. 

'Mas, senhores., aquellc l()ngo inter:Vallo não foi es· 
teril. Emqu'!nto se · debatia · tio parlameD.to a questão 
dw emancip~çi\oi decretavão se, no intuito de apres
sar-se ·a. ·sua so uçã&·, medidas auxiliares de summ$ 
importancia, . tomav_ito-se . provi9-encias tendentes .a . pre~ 
para-la e a facilita_-la. · · 

b SR. D.uQUE- Es:rRADA :I'EIXEI~A =~ Ap,oi;>do ; ainda 
beu1 que o no.bra .. depntad0- rec.onheee a necessidade 
dessas providencias. 

O SR. MENEZES PilADO :-Eti responcferei a 'este apàrte 
do . nobre deputado. 

Assim que, Sr. ·presidente, a orden~>nça de 11 de 
Junho de 1839 fixou os . casos de rnanumissão forçnda. 
Decretou· se o recenseamento regular dos escravos, 
abrangendo os casamentoa; nascimentos e obitos. 

A ordenança ·de 5 de Janeiro · de 1840 regulou• a ins
trucção primaria e religiosa desses mesmos escravos, 
e os confiou á protecção dos representantes' do minis
teria publico: 

.'() SR. :QuQuEcEsTRADA TÉIXEJ.Ri:-MuitQ bem! • 
O S.R. MENEZES PaAD_o>-Além ·destas •s.abias e .o.utras · 

judiciosas medidas qne; muta!is mutandis1 ambos. esses 
paizes . décretárão, os -seus l'espectivos, parlamentos· vo· 
tárão largas sommas para indei1lnisação ·dos · senhores 
de esc1·avos. . . 

O SR. DuQuE-EsTRADA T~rXEIRA:-Qae contraste! 
o SR. MENEZES PaADo:-Mas mtiita3 dessas medidll.S 

necessarias na Fran~a e na Inglaterra, ónde a ero~u
cipa,çãe se fez imme'diata e sirnult.aneamente, são m
uteis no Brazil, onde se pretende eifectua-la por mo~~ 
muit.o diverso , onde se quer 'realizar lenta e -paulatt
namente. 

O SR. DuQUE-ESTRADA TrnxEmA:-Emancip·ação im~ 
mediata e simultanea, está- engana:do. 
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· o Sa . . ME.NJ!ZE~ P;\A~o: ' --:- .A.s outras, na9ões do .c9n
tmimte ' e:ui,(Q"~~u •segnif.ã!l o'&méinoti,.;eis ·e#e~plqs ' des
~a.s diÍii.'s :gr~íidés ' }Hlteíl.Cíasj' irias 'eln tp(h1s• ellas, a 
en\\incipitfãq<do ·elementl>' ··Mrvil an:!lont~.~u ae!li:pra' 
<rt·âiíàes~re!iisténci~t~ 'éj;ê"a'd>a~ e f~mentatlàs 'J?e.los:' iJ:it!l0 ·. 
rllsles óff.ilftdi~~. · . •· · ' · ·.·· • ·· · ·• · · · ' · 
· Filreçe si\ngi119;r, . seq:hotés, que· ·a . instituiÇão ).Ilii;~s 
geralíi1~e~til: te~rbvad;~ séJil:. ~~~~~!la: 'c.? i~. extí11c~ão .oijfe~ 
r«Çíl· mliWJll'll:~.a~a~os1 . de\i'íaniJ!e;. t!law.res esfor~os. ;M.as 
ta& ~~o ··as · f.at2e}HtU~ .l~nwt nps· 'plitz!ls em que- mfe" 
Jiztnente ·kmõ~itló ·l!'déptad;i)'tão ;foPC.es s~p ó.s vínculos 
q-i:ê •eré:l.; quec nã~.:se pó'd~ :abalar· s~I)l ~hocar; gJ:liV~s< 
int,ér.esses, . se.l!l st\sq1_t~r. ~randes apJ/~el:ien,soes, sem •a,';l~· 
sa'r·uma ~rtiá. ag~ta,çao·> · .' . . · · · 

En:t))etaJito·, sêp.ho~es, ,tudo co!}s,pi!a coi;ít~a". ~lla, tu~o 
no5 iwrW ·C> dév~r de ~xtingui-1a: !; · ... a rnoJaL ~. a rel1-' 
giiío, ·eis. sentim~!)t,os no~Vtu~áes· de .caridaie· e :de co:n
paix~o, o: ptog~essl) ·e; 0 1. ~ngt~ndecimento do-pa:iz. (ivlu<to~ 
~póíailos:);'N~o li~ : n.a.yiló · g\ie tenh~ m.ar-oh,á~o a 'l":rg?s · 
passos para a prospendade e~nq,~an:to ·c,onser'fate!fi s~u selO 
~sse cancr.o roedor da sua s~na ·e da ·sua vttahdade ; 
liiiÔ ha p~'iz _ que, diiva. & ess.é<perniçjoso efementó .o 
flêu engraüô:e'éimento. .. · 

0 S~. D~dUE•:Es:r~AD~ '.ÇEd:EI!fA d~ Um a),l_!J:rte. , 
·O Sn. 'MENEzEs . PB.ADQ,,:~ ·Sinto . :não ter aqui .-uma 

co~respotldlmci:a:de.No1!a-X:orki·pu)Jliiiá'd,~ ·.pelo J orna.l. do 
Commer.ciq, onde ·se pr9vil. a. •toda . evi,depcia· com os 
censos alli. féitos que-com a . :mesm~t ·popuhtyãb os.Esta; 
dose do Norte pwdnziito o triplo do. q_u~ yrod~iãC> os. do 
Sul, que a prosperidade daquelle l'a~z .,e d~vtda :·ao ele
mento li yre: 

O Sn. ·DUQUE-'Es:rnADA 'l'·EIXEIRA:-Mas •a razão não 
é essa. 

O· Sn.. MENEZES. J;!R.ADO:-' Per ,toda a parte, ' senhores, 
onde ~e tein. eitingüido a escravatura, a I'r-l)dU:cyão e a 
riqueza tem alilgmentado. Isto q~'e se tem ·dado nos 
~utro& palzes se ·observa rtambem rio · nos~o; ondeca 
p1'oduqção e a rique?~a ·vão crescendo á proporção que 
o e~emeato :servil vlii en~raqueeendo. (Apoiados.) '· · 

Emquab.to os ap.tiges Ro.rmtn9a·,. diz um distinoto eco~ 
no~ta, ,cultiyárã:b •por Bl prepillQS'·Os:seus ca.mpoa, ·a 
ltalia era af>tmada pela fettilidade de . suas i terras e 
pela abundancia des viveres, mas a agricl:lltrira qecah~o 
logo ql\·e foi abandonada aos escravos. Então, em vez de 
se !ater· cultivar as·.terra.s, se S:s trausformollt ém prados; 
e os ha]:)itantesdj!ste bello paiz·totnárão-se de pendenteS., 
quanto á sua' s~bsisten~i'ar; das províncias ·de além~mar. 
\Js peqtte O:os:proprietaries e· os arrendatarios desappa
recêrão, e este paiz; .que tinha outr' ora o aspecto riso
nho •de Ufila mültid·ãC> de ~ldêas povoadas J..>Or ·homens 
livres e abastados, couverteu-se em uma vasta solidão, 
ande existião seme(l,dos aqui e alli pala()ios magníficos; 
que formayão o mais 'salié1;1te contraste · com as mise
raveis cn)Jauas ~m que .se encerra vão os ·eacravos. Estes 
Ía.ctós são referi'aos por historiaderes romanos ins.us~ 
peites. .· · · . · 

Out.rotanto, senhores, a:conteceu :na idade média. 
Emquanto subsistia a servidio,· a agricultura langue
ceu e definhou.; apeRas desappareceu·este fatal regimen, 
uma nova éra se abr,io á lavoura; suas terras cobrirão
>e de trabálhadores, seus iru;tmmentos de cultura a per. 
feiçoáião-se, seus processos oimplilicárão-se. · 
. A liberdade gerõu a riqueza, e esta desenvohr.eu a ci

Yilisação. 
O mesmo facto, a mesma.tra.nsformaçãC> se tem obser

vado nos tempos "maderries nGs paizes qüe tem. pas
Eado d0 regimen escravo ·para o livre. 

Nas colonias .franc~zas, vencido o · período de deca~ 
dencia, que não roi muito longo, a producção augmen-
tou consideravelmente. " 

Na 111artinica', dez annos depois <!la .emancipação, a 
prt•ducção excêileu de um terço, e em Reunião montou 
~ mais do duplo do que attingia anteriormente. 

A mesfila.coi\sa acouteceu nas colonias inglezas. 
Referindo-se aos felizes remltaclos obtidos nestas 

colonias, dizia em .1842 lord Stanley, já citado pela 
lllustre çommissiio especial deste anno : · « O resultado 
da g~ande experiencia da emancipação tem excedido 
os m~is vivos interesses dos . mais ardentes. iupigos da 
]>ropneclade coloniaL Não sómente tt prosperidade ina-

teria! de cada ltp:ta d.as illi!l! creseeu gral).demeRte,, maa,,·, 
o. qtul- ê 'an;t'tj.ru lllellior.{ 'terii ·l!~>vid" . progí'es!l'~; ·ni>s ·lha.<: 
btt?s. industf.iàes; 1!-pe#eiÇoa:ill,enta · no~~yiltema: ; ,o,eiil:} e. 
re.llg~<J>so, e desenvó1\lir.tentô· entre os 'í:ndiVi.dll•s ·'dessáa' 
ql\alidada;.· ~e·!ífor11~1i~ -eidê ;éspltitõ~tJ:iie tíiiíó ~nis il.~G~~~-' 
sariá:s•1ii felicidâ'dê'do >qüe 'os·'~tbjeÓiô'S' Ii:Íàt<ltiãe'll !'.~ .· . ·'! ~ 

Tudo,, senhores, me indaz a crer que o me_smb 's}\e~~ 
ced~rá' 'n~!'!Ettados~ (Jni\lo8'1··logo 'qua '~ .· c.oliâliS' l;G,rliem 
a seu· :e~tâld:ó ! norlri~tli '·'alpeíi~~,sJ• S.e-' 'téo'i'ga·nü(el ~n!pletà-'' 

m~d·~~:~fr~7~~:: ·~~~~htffa~J~~4·: ,~~~~· .·~co~~~~-
cel;) o. . · 

r• , ,, , ; _ ·, . 

,Qdllt. M.EJ:IEzEs .l?a.).n.o : ........ E: i.;onega:veli sànb.ores;;,a.. 
supeliorida.c].e : de uixi •r<lgime,n ,sO"bré lout'ro· •. O ; e~cta:vo;-· 
não apro\\Qitando· do isen,:trai&alhó s!i>não ·· :o ~ndiQpenllil.-. 
vel susterit.o, cotihecendo:··qu:e•' a , sua <.spnte setá; •. semp:re 
a meima., ·.qual.quer,. q,tt~ : seja. .•a:•S?mnia .d,'e e&ror;o <l.lle 
em pregue, : trab:.lha 'o: menos :que-; pófuh·. E,sta •,ve1dade<ê 
tã'o gena:lmente' !}onheoi!la •Jtos· Pl"izes ide. , iftli®'ll.VO!l•• quõ, . 
j'áo' algilem chegou ,a :· : Mfi.ni~,,:o :escMvo-..o>J~o!Üm&1 qull . 
mais come e ménos trabalha. ·· . : • :. '•; ·'· ,, · · " ·. : ..... , 

Til.mbem · os 1{omanos, q1:1e ·.no ~~eu . ~mpo passavã~ 
pelos melhores. agronqmos)' ·,a~·:hav~ão\patenteado, :,· , ,., 
. · Columella;diz•cjue qualquer q:lie<•seja.'o ·genero~<de; eul-. . · 
tu~.a;· o.toâbalh'o do,coloM li vré.é,pr~~ri vil ao· d'o er>cra.vó: : 
om.ne ·~grHqlemb.ius . sub !ibe~ís qútim·§ub • vil!iGi~., · ·'. 

E Plínio ' acctésêenta: ·"""''o•,qi;te; s!}faz•p0r:. mã~~ liv:~;eij, ·· 
não':sóse'.executa; de:'melhor v.ontaue; '·por~m.aindfl. co-qt . 
m'ais intelligenci~t-hantslis · ,m{JJTI.ibu,s >.orrmia.·lwtiús pfe<o; 
veni'fMl:{,; quonúvrn :et :curiosius .fiu.nt ; •E' natural,·senhorea, 
que ·a~~im. acoiJ.teça, visto· fa;ltar ·:w : esCrM[o tod'O';o esti"' 
n:iulo: ·-Emquanto• qui' o colono li:vre ·'trabalha. · exci~ 
tadcv:pelo:-'a;ttractivo. do, ganho, ,Oilo'Pélo receio ol~ :perdér 
a sua reputação, de ;pa.zsar por homem preguiçóio Olf 
vadio., o escravo, á· quem súai.ti·iste con:d.ição.:tem feito 
pE!rd.~r este· d~lioa1o ·sentíme.ntO,.• .>este <poder.esci · .estíY 
mulo,• só ·é. imp.el!ido pelo·• ·temor·' do ·: çastigo.·j ' Ora-l·.:o 
temor, segundo observa Storch, longe de augmentár;os 
esforç~s do trali~lhado.r, os diminue, é ma:is•pro~rio ,pai:a 
pro·dnzir ·O .desanimo; :a,.ineroiln .a estllipidez/• do · que .. o . 
vigor, a . applica9ãC> e ;a ... destreza. · · · . •' • .. . · ·· ' '. "' ·-

E', pois, para mim indubitfl;vei que.o.trH..halhooB!'CmVQ 
é•muite •infevior em .. qnantidáde··ao tra,b.alhi:wlbvre< Ora, 
se o ticaM\ho livre . . · é·supeúor, -em quantidade ~·ao ·•tr~t,.; 
balho escravo, mui~o · rriais · o é em quali<faàe; ·O e&era,va. 
nií.o ·tem.. · interesse, · nij:o: ·tem · ·inaenti.v'o . a,lgum .par;t 
app!iéar· ao trabalho que executa,:aqúelle. zEllo e·aquelle 
esmero: que pod\lm :aperfeiçoa~Io·, Ao coptrario, ;tüdo'lhe 
a.eo~'selha ·que ~.e po~pe · o~ mais possível. Se .po'! >irrspi~ 
taçao d~ sua llitelligenma ,q.escobre )lm .rrrethofio, ' 1llll 
processo; utn ·meio qualquer capaz .Q.e áugmentar ou 
a:rerreiçoar , o a productos · do trabalho . de ,qiJ,e -:foi' inc:mm-. 
b~do; n1i:o o Piwela a seu senho~; trata ·muit& •de 
proposito de ciccultar a.s. suas habilitações, ·por.que ·saiie 
q~1e, se forem descóbertas ,"os seus deveres angmen*«.r.áõ, 
màioxes terã.o •de ser' 'aS suas fadigas: . · · · · 

Em taes circumstancias bem vêdes, sen):10res, que a 
eo;cravidão é um · grande obstaclilo ·ao : progreaso e ao 
desenvolvimento d31lavoura Ro'.BraziL , .-· .. 

O Sn. DuQUE EsTn.AnA 'ThrxEIRA :-J;'or que Rão. vo-
tais a emancipação immedia,tii.? · · · 

O Sn. _ :M:ENEZES ].>nAD~.:·:_Porq~e não é p;mivel, 
porque n.ao quereipos arnunar o ·patz, porque I! ao que
remos remediar um I(J.ál causll.ndo oütro maior. · 

Eu listou sineera:ment" J;lersuadido. de q,ue o Brl!l\il . 
estaria/ em · condií;ões ma1.s . prospera,s., em sitwí9ão 
mais florescente, se nunca ti:vesse existido em seu ·seio 
esse pernicioso elemento. I~felizmellJ.te, senhores, a :fa
tal influencia da escravidão não se l1m.ita unicamente 
á agúcultt:ra, estende-se. a t odos os. ramos da activi-' 
dade lmrnàna. 

Na industria manufacturcim, sobretudo, a escravi
dão é de um effeito desastroso, ãbstrahindo das ·bellas 
artes e das sciencias, que aqs escravos não e dado 
cultivll.r. 

Se o t (abalho agrícola, diz Storch, não se apelfei
çôa senão fracamente sob o regimen do constrangi
mento , o manufactureiro não faz quasi progresso . 
~lgum. 

O prodncto da agricultura ii e1u grande parte obra 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:07- Página 16 de 17 

244 SESSAO EM 22 DE JULHO DE lS'il. 

ia naturua ; ainda 'lu• o traklhador desempenhe mal *' aua tarefa, a n.a.tureza faz sempre o eeu dever, e por 
imperfeito que aeja. o processo do cultiv.ador, o J?.rodueto 
não se reaente aenio rel&tivamente ã. C}Uanti.íiade ; a 
respeito da qualJdade é pouco mais ou. menoa sempre o 
mesmo. 

Os J?rod.ucto• das manufactutas, a.o contrario, são 
quasi mteira.mente creação dos homens, e conseguinte
mente não ae podem aperfeiçoar senão pelos zeus es
forços, pela. aua int.ell.igencia. e pela. sua. a.ctivida.de. 

Ora, o con&trailgimento jáma.is produz esses etfeito:s ; 
ae chega a forçar os homens a tr:tbalha.rem, niio os 
torna m:Us zeloso•, mais a.ctivos, nem mais intelli
gentes, de modo que a superioridade do tt-abalho livre 
sobre o e!Cra.vo é ainda mais 11ensi~el na industria. m&
nufactureira. do ~ue na cultura das terras. 

A época da completa abolição da escravidão na. 
Europa., a.ecrescenta Storch, é & auror:l. de toda.s a.e 
grandes descoberta.s que honrão o espirito humano, 
liUe ennobreeem a existencia do homem e a tornão 
mais r.ua.ve e ma.is agraW!.vel. 

Todos os progressos que a Europa tem feito n:~.s 
sc~cncias e nas artes, pro~ressos que llie assegur-:to uma 
procminencia. tiio gloriosa sobre todas a.s partee de 
mando, não datão aeniio des(a gronde e benefica revo
lu\'ão, e não ha duvida de que bll ella. não tivesse tido 
lu.ga.r , a Europa. ain.d:~. jazeria. n:l. mesma ba.rbaria. em 
que <ste.-e sepultada durante tentos seeulos. Enea.ra.da, 
pois, deb:~ixo de&te ponto U.e \·Üta, a escr::~.vidão ~rretn. 

_ grandes inconvenientes, C.'\usa. muitos males; porém 
não menos perniciosos siio os effeites C}Ue ella .produz 
sobre :>. mor:Uidnde i'ublica e privnda . • h. escravidão 
co;~ompe os costumes, e.;tu.ga a mor:U publiCilio. e a 
przva.d:i. . 

O espectn.culo da escra;idão rebnixa os car:~.cteres 1 e 
o contact9 com entes degradados c.lÍraquece nos cid.a
é.ios aquelle.> grandes sentimentos que constituem n 
sua nobrezn. 

Por seus vicios e por !luas depra.Y:>.9õcs os escravos 
eontaminão o lar domestico, e muita.& vezes por ca
lumnias astuciosamente combinadas lan"ão o descredito 
sobre fa.milias puras e hone&tas. ' 

Creio, senhores, ter perfunctoriamente demonstrado, 
q\ler ;r>elo lado moral, quer pelo lado econoxnico1 :1. 
supenorida.de de um. 11obre outro regimen. 

Já é tempo d8 gozarmos das grandes vantagens, dos 
b~!:·;:ficos resultados qu<~ offerece o regimen da liber
dade. Jd. é tempo de dar o Brazil um passo fecundo c 
t\eci~iYo neste sentido, effectuando a passagem, lenta 
~:1.~ ~ffi<::a:tm<!nte, de um para. outro regimen. 

Acredito, Sr. pre~idcnte, qu~ est·;~. tr:msforma,.iio não 
:t_?re~ent,:t embaraço$ ni.Sust:l.dores, já J?Orque a cxpe
:r.~:lc::~. ao ',lUC se passou em outros paucs nos sugge
r:o ::~~io~ de attenua-l,t, j:l tnmbem porque a emanci
P"'C:~O :::ão encontra no Bra.zil a. ml!sma resistencia, op
:'~•ição i;pul á que ene1mtrou em alguns desses paizes 
(·"!a (lopula"iie m:~.ntinha preconceitos infunda<los e um 
vEo be;n pr'onunciado contra os c.~cravos. 

i)e ~;Cl':lTO& no llraúl não f::ÍO odiadoe, a caridade 
p::li!.:ca e particular os socco~re, a no>sn legitil:to;iio os 
:>rO';e~~ c- l;t,·orece as mauumissües; em sUllllna. a es-
Cc1vtdão ,: aqui g~Talmente ~ondcmnada. · 

Na pro,·incin que tenho a honra. de representar nesta 
cus:;, en: Sergipe, ll ~mancipaçiio lenta c gro,dual níio 
e::ccnt::a geralmente gmude resistencia,não conta. muitos 
opposicio::istas. -

Nilo a&:mente to. a85samblén pro\"incíal, legitin:n reprc
~~:tt:mte e fiel interprete dos ~;entimentos da. provincin, 
ve-tou ror indieaçii.o de um carido~o sac~rdote. um do& 
set:~ i!lt:s!res membros, a quantin de 6:000$ ·para. ser 
applicada. :t ma.numis~ões voluntarins como t:l.mbem se 
f-cu dou, no mesmo intuito, r.a capital, uma associJl,.ão 
~~s::1cipa.dora., cujo nome recorda uma época notnvel 
da. !:Ol>:t hi!toria política -25 de Marrr,-, a.ssociaçiio 
que ji pagou sea tributo & essa generosa e philantropica 
idé&. 

Esta :u~ociação, cuja crea1ão i: devíu aos esforços 
õe um talento aupiczoFo, compiie-se em sua maxima 
pnt.e, se não em l!UR tou.\idade, de pessoas que, ae atien
dea~em :tos aeua inte~~@~ individu~~. mais 4.cverião 
pugnar pel& conterVação dl\ esc:raYidiío, e aliá.s niio 
du .. idirio concorrerpan tão pie<!oeo :fim. 

. 'IDtimamente fundou-se na cidade de Maroim. uma 
outra associação, C}Ue propõe-se a promover por todos os 
:meioa a seu alcance os mclhoramelltoe agncol.aa e iu
dnztria.ea. No oflicio que me dirigio o presidente, agri
ealtor ~entoso e ~forçado ca.mpeio •o J,>togres&o do 
seu pa1Z1 communlcando-me que o Con11cio .A.sricola 
Sergipense m.e elegêra p:u-a representa-lo perante o 
Imperial Instituto Agricola. Flumineme, distiucç&o que 
aummamente me penhorou, QUe já. agradeci, e quede 
n~vo agra~eço desta tribuna., ê:l~clarou-me- o Dr. Feli.s
mmo l>lolllZ :B:u-reto que é necessaria es~a tra.nsforma
çii.o social. 

Entre os maia agricultores niio notei duranteaminba 
estada. no. provincio. ogeris& á. idé&; o que todos temem 
em Sergipe • é a abolição repentina. ou dentro •e um. 
prazo demas1adamente curto, que traga a a.xüquilação 
de suas fortunllS ; mas & emancipação lenta. e gradu:U, 
feita cautelosamente, aem grande abalo da nossa prin
c!p~ industria., I}ÕÍ.o causa~eralmente grande repugnan
Cl& a. classe ~cola serg1pana. 

Os agricultore& scrgipanos são bons christãos, estão 
bem com penetrados dos deveres que Thes impõe a nosm 
$a:l.t:l. reli,;iã~», que até permitte a venda dos va.sos sa.
gudo~ para. o resgate de escravos. 

:Xiio sei bem como se.pensa.geralmen.te na.s outrn.s pro
'"Íll.cias, .mas acredito, pelo que tenho lido e pelo qui! 
tenho ouvido, que prevalecem por todo o Brazil ig~ae:; 
sentimentos; assim, pois, só nos resta escolher os meio~ 
mai~ adequados para realizarmos este grande desidera
tum, e!>t:l. a~pi.r!l~i\o nacional. 

O Sn. DrQt-E-EsTnAM TEIXEIRA. : - A questão i 
sa.~er :;e a. proposta. consagra os meios mais razoa
Yels. 

O Sa. MENEZES PaÀ.no : - Quhl é o meio mais 
:lde'l.ua.do para conscguir-s~ esse fim~ Empresen9a.dru; 
circmnstancia.s em que se acha. o Brnzil, o primeiro 
meio, o :m:l.is efficaz e ao mesmo tempo meno~ preju- , 
clicial, é incontestavelJnente o que consagra a pro
po~ta do governo, a liberdade dos nascituros. De
crete- se a liberude dos nascituro;;, que a escravidão 
irá-se extinguindo paulatinamente no nosso pcüz, e se 
exti:lguiri de modo tal que contentar6. á ma.ioria da 
nos.~:~. popula.ção. 

E' :.;:~.bido, senhores, que a escr::widão er:t entre uós 
alimcnt:td:l. per duas 1ontes1 o trafico e o nascimento. 
F cli::rncnte não conhecemos no Brazil os outros meio. 
r~pro..-:luos que esta\·ii:o em ,·oga no;, Estlldos-Unidos 
de r1t1e :lvs d:i. notici·~ Cnrlier em su:~. importante obr~ 
s•bre a cscr:~.vidãe n:~.quellcs l::st:l.dos. 

Gr.:.~·:;s :S. dedica(·ito e ao patriotismo de um illustre 
'l.":tr::io. de s:~udos:t, memoría, o consell1ciro Eusebio de 
Qttch'Óz. o ex.t<Jrminad.or do tr:~.fico, na encrgica phra.sc 
de u::l !!lt•st>ado collegn q.ue tem asse'ltO nea ta. cas&, 
a p:·i!'!1eir:l fonte ba mUltO deixou de existir. Cum
:;:,re·:.lts completar ~ obra de tiío distincto Bra.zileiro, 
::1ul::sc:mdo a segunda.. Emquanto niio se estancar esta 
~Q>:te , emquanto se nlí.o eliminar , acredito, Sr. pre
siden~~- c:ue a. e&eravidão J:lermar.eceri mais ou menoll 
\'i"or::;;A i:o Impcrio por muito tempo. 

'Sr.:.s stu;CÍt!\-f.C a segninte di.fficu!d::.dc : poderão ser 
o~ se:,horcs legiti=mente prh·ados dos filhos de sua' 
e!Cl"a\·;;s "!Entendo que sim. 

Ser.<io :1. propriedltde esctav::t meramente civil, niio 
t~~ o -:c::or•riet:ll'iO aos seus fructos direitos inteira
mente ldenticos úquellcs que tem ::tos da. propriedade 
:::.a!:u.'"!ll e legitima.. Não podendo uma. ser equipar:l.d:t 
:i. c;;.tr:l. l'ela dive;sidade de su:r.s origens, sendo dis
semelh:l.!l.tE!!> e de31guaes em força, :a~o lhes devem ;e1· 
:tppi.ic:!À3.5 a~ ~nesm:~-'6 -regtas.. 

E' cer.o, aeuhores, que a constituição no a.rt. 179, 
~ ~. ga.ra:lte o direito de propriedade em toda a saa 
plenitude: nlll.s este preceito não nos inhibe de fazer res
tricc;Ve" ::a propt-ied.adc escrava,~im cotno não nos inh~
be de f:1z~-la:;; nn natual e legmma. O que a constl
tuiçíio prohibe o! que se destrua, i que te IUliquile e~;te 
direito, mas não obsta a que façamos nello~ uquellas 
modífic.'lçi>es que exigir o bem dO paiz. 

01"'-. decretando a 1iberdade do ventre, nio se dee· 
trl>~ esse direito, &J?f.lna!l se modifica., de a.ccerdo com 
os i::l.teres!M!s do patz. 

A eot.,titni<;ií.o, n.o paragn.pho ciU.d.o, garante em toda 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 15:07- Página 17 de 17 

SESSAO EM 22 DE JULHO DE 1871. 245 
a aua. plenitude o dir•ito de propriedad•; e no entanto 
e poder lePJativo lança aobn a. propriedade puadoa 
tnbutoa, que, dai:audo de ser pagosl em pouces a.unos 
a abaorTem • .Acon~~titui~, ne referia.o para.grapho, ga.
't"&Ute o direito de propnedáde em toda. a sua plenitude, 
e no entanto o :llroprieta.rio que tem herdeiro• neeesaa
rioa.não póde dispõr livremente de todos os •eus bens, 
de tod& a sua. propriedade ple1amente garantid,t. • 

Se, poia, •em offena d& constituição se póde :fa.zer 
:aa propriedade naiural eatal! a muitu outru modifica
ções , como úo se poderão igualmente lazer na. pro
priedade eacraTa, mnito menoil di~a de ruptito, cren
çiio meramente da. lei civil 't 

Não ú s& no Brazil, senhores, q11e o direito de pro
priedade é garantiào em toda a sua plenitude. 

Em Portugal, cuja. constitui9õ.o consap relati-v!l
mente :1. llitcl direito preceito intein.mente identico, n~ 
E!tados do Norte dã. União .Amerieana, na Heap:~.nhn 
este direito é tio plenamente garantido como no Bra
zil ; m:u essa. g.\rantis. não servio ne!SCS paizes de e:n -
bar:~.ço para se decretar, a datar de determinado tempc:o, 
a liberdade doa filhos das escra.-:rs existentes em .. eus 
territorios. 

Mas, se entendo que os senhores podem ser leg1ti
ma.ntente privados dos filhCis de sua.s cacravas, penso, 
todavia, que elles dcveln &Qr retribuídos peio tra9alh<> 
àa cria.ç.io. 

Esta. remt~nera,ii.o 1 porém, pócle eonsiltir ou em U"!Jill. 
retribtti.~li• pecuniarJ1l1 oM no sen-iç<> dos mesmo6 me
uores. 'Entretanto, como alguns senhores poci.em jul
g?or eat& remuneraçio insutficiente1 e pres.:indão dos 
~erviços desses menores, a. l'ropoit'l. procurou R o art ~o 
attender de um modo al!saz ruoa.vel a essa nec~ssida
de, :mtoriae.ndo a fund~çio de a.saoeia\)i)es que se ql\ei
rão enearr~gar da. criação desses menores. 

ConvinhJ, poré~n; ampliar :1. di~posição desse arti;e 
consentir que a.s associaç-ões se h1enmbissem da CI.'J:l.

<:>iio desses menorea desde idade mais teor.~, um" ... ·cz 
que os senhores das mii.s dea~:o. menores qui.ze~sem 
cedê-los. Em t!U c:z.!o, ~aeri12 preeis., ~i} niJ?arar comJ.>l~
t:t::nente e<-sas assocln\oe& :~.os propr1etar10s, connn:~. 

conceder-lhes os mesmos direitos, dar-lhes ot faculdade 
J.e escolherem a. 1·etribuiçiio ou em dinheiro ou em ser
v i(-es dos menores por ellas criados. 

O Sa. DI1QC.&-EsTn~DA T.El:otEJRA :-Esta era :1. idoía. 
~r.ai1 lo~ea do projecto. O nobre deputado neste pon:o 
~·!::t:. o mea apoio-

O Sn. )h::s&ns Puo~.no :-Passo a~rn, Sr. l'rosioleut.~, 
a. t;mar em consider:J.ção a.l:;ut?s.s elas ob!erTaç5cs q_u~ 
f •>z o illustre deputado por Muu•~~Gerae<, que me pre
cedeu n:1. tribuna.. · 

O illustre deputado leu no começo do ~eu discnrso 
uma. r-ortaria, sobre a qual fc:z: algumas ponder:u;õe, . 
<.Eri~ida pelo presidente da prol•incia do R1o de Janei:c· 
ao cb.l!fe d.e policia. remettendo-lhe 250 exemph=~~ 
J.o p:~.rece~ da comm1ssíi:o especial desMI. c:.mam, :tfir.; 
<l·! en\"ia-loa aos deleg:~.dos c subdelegados par:1. o> tE~
t: illu.irem pel:J.S pe~soos mais i:l:er~sada~. ~ão d~sc~\~r" 
::-,·;t:vo :U~"U:n para reparo neMe procedimento do illt:.b
t~•oio 11re$idente da província. do Rio de ,innciru. l:l! o 
' •o~.rec~r da il.lustrada commi8s>lo espeei:>.l fo;~" um tr~. 
~a:uo secreto, se coutiv•s1Se materia res~rvada, or(·p~:· ; 
.i·~ ::ollre deputadoteri.atoào ocabi:s:.ento. Desde, púré,:: . 
• cu~ estie parecer jáfo1 impn:&so n:> Jernaldr, C•m•mercio. 
·tc~de que teve . publicidade, niio vejo inct.>nven ieat~ 
:ü;;m:n em que sej :1. distri\tuido pcla.a pe6soa.s que té'" 
ia:~rcssc em conhecê-lo. Ao contn.rio, ~ toda a Y:l.i<

b.gc~ em que as pessoas maia intcressnàas na &oluçii.o 
<l:~. q_uestúo sobre que vena esse p:~.recer o IeiiLo e me
ditllm, verifiquem por si propri&s que elle não contéu:. o; 
abau:dos que ae J:he tem emprestado. 

O nobre dep•ta.do estranhou que o goverao tive&3~ 
•i••clarado nuta casa 11ue fazia questão dos potltos ca
pi:aes àa propot~ta, porque ~in!U. de~~ta .fórrn• impo·;
ai\)ilita.de 01 dissidenies de apresentarem &$ au.a.s idéa~ . 

r.ra, o govenzo, àeclarando qt:e fazia questão pe~~s 
-p•::1toa capitaes da. propo;ta, não os ~pecificou; s~ 
taaea pontoa estinaaem plenamente conbeeidot~, se " 
go.:-'!::no os tiveaae enumerado , ainda se pederia des
cul:lar o aca.nhamento doe diEaidtntel em exhi!Jir~::: 
&11 iuss idw. 

H.as, deade que o governo não os declarou •••• 
O Sn. DvQu-ESTl\.U).I. TEIXEIRA. : - Iaso não ! Deede 

a fall.& do throno que os declarcu. 

O Sn. MENr.ZEs PJWIO: - Q.uaea aã.o 'r 
O S11.. DvQUE-EsTRAI>A. TEtXEIIU. :-0 ventre líYre. 

~ S&. MENEZES Pa.ulo:-0 governo fallou em pontos 
cap1tac.s da. proposta, mas não di~sc quaea erã.o; um 
dellea e o , ... ntre livra, os outros não e6tio conhecido•. 
Ora, .se. lWim é, os di.s.!identes podem spresentar as 
IIU.'\8 ldCal!<. 

~ SR. PRESIIIE~TE DO Co!'&I!Ll'IO:-Não excJuio, O q11e 
ped1o é que iui•iem as !!U8JI idéas, e nos convenção 
dcll:ls. 

O Sa. l\I.E~Eu:s Pn.U>o:-Não obstant~ a censua que 
fe:z: ao governo, o nobre deput:l.do a que me tenho refe
rido con~nio _o ~cu diseu.rso :1presentando o seu pla.no 
de emanc1parno. 

. Desen"t"o!'l'endo o seu plano, S. Ex. indicou duas me
d1d:Js pdncipaes, que ~ii.o: m:~numittir, mediante indem
nisac;iio, as criu.nças que a.ttingir"m a idade de 7 an
nos, e tloclarar livres oo escravos que <:t>mplewem 60 
:mnos. 

.Ambas esaas medidae 4iio inconveRiente!. A primeira, 
&lé!l:l de outros meth•oa, oi impruticavel, á "'latA do 
estado das finanç:1s do Bra.zil. A 61!gund:J. :fere muito 
positiv.'lmentc o ~ ~~ do nrt. 179 d3. nossa constitui~iio, 
que g:n·ante e\ll toda a sua. plenituue o direito de pro
priedade. Com effeito, em fa.cc desse pangrapho, nií.o 
podemos declarar de nenhu01 v:~.lor, tornar completa
mente :cull:.. Ulnll. pro.priedn.de garantida., um direito 
certo e existente, por 1sso que o objecto desse direito 
ch~gou s um.'\ certa idado, tornou-se >uis antigo. 
Pelo contrario, a antiguidade t! mais um motiTo par.1. 
~c resp(::it~r ess•: direito; lon'e de cufraquecci-lo, o cen
solida e fortificu.. 

Dem.ais, Sr. pNsitl.cntc, e~t:l. u:etl.i<tn suíi"~crida. pelo 
nobr~ deputado te:u o grande ineo ~vemente de so 
conceder liberdnd<l aos cicra,·os qunndo siío valetudi
nario~, quando as sua,; for~as se :~.chr,o >;lst:~s, qu:~.ndo 
ellcs j:i. u:ío podem sul.tsi•tir por sc1t l':-oprio trabalho. 
.A lil:.erdauc, em tal e&t:ldo, em w~ de ser um benefi
cio !'ara coses escr<tvo,, e q_u a.- i um :1cto de crueldade, 
equivale :1. :~.bn r.dona-los :i. 211iseri:J. e a me:ltlicidade, 
prcc:~~me::.tc na. quadra. (b. viJa. em qu.: elles mais ne
ces•1ti<o do~ ~occoJTu• " ilit protccç<io dos seus senbore&. 

Creio, !!e~bores, ter s ~lflicicntcmcnte ju,tificndo • 
r.:~u "Yeto :wsta qn<)stão. O:tal:í. que ella tcnh:~. = 
'clu ·;~;, <j\:.C honre o corpo lc::;i•lal i v o Lraúlciro, c eeja 
a~· :r:e~::to tem~o pa.ra o p:uz um:~ fo:1~e de llro~p~
ndKc. 

Yoz:: ; : - )h<ito bem ; m11ito bC:11-

A i!:;ct:ssão fic:t a 'l ia.d:l. pcl~ hor:t. 
Comrar~ccm <l~pois de aberta. " ><:.;~ii o o.> Srs. Jo!!.

q\:i::l :i:'ctl~o. Diogo J.e Yusconccilos, F. Tielizario, Pinto 
::iior•::m, G~:>: a Ccrqneira, Bo.rrus Cobra, Peuen:cirns . 
i!~!;o3 o Ü:J. C;l!1!:lrtt , Nebi~s, RoUrigo Silva, Ferreira 
(1~ ~:c ~~~, ~1osé Calmon, .. Jo~quim lle l\leadonç!l, Souu 
Rei>, 'r:>q1:es, 1lonteiro d (; Castro, J cronyn1o Peuido, 
Patú n·) c.., :lot~za, Pere1rn da Silnl. ~le!lo :Jiattos, 
An:c>:lÍr• ?raào, Capnnema, Cantlido ::,;nrt;\ 2 Cru:z: 11a
cl1ado , SE\':\ Nunes, Andr:>dc Fig-,:cir:l. Sin.ões Lope~, 
P.:rili<.:i:o M:tllleiro, Duo-ac-Estrnda Teixeira Cost.'l 
?i::~o. _;:m~td.'l Pereira. Áffo:lso úc C:m·al!J.o, Ferreira 
\"i.xl::.:' , Lima c 5ilva, J~nsen do Paço, Azambuja, 
Ca.:t~~''· .:;. ue .Alenca~, Leonel de Alencar, Fontes, 
Di:l.s d:t Ilocha, .~11gusto de Oli,-eira c Dtl:1rte de Aze· 
•·e\:o. 

F:lltão ~om p:u-ticipaçF.o o~ Srs. As!i~ Rocha, .Au
õ!".tsto Cila,·e~ • .Ba.rão de Anajatuba, Borges ){outeiro, 
~andido TNiea, Cicero Dantns e Fernandes Vie~_; e 
se~n clla os Sr~ . Ea.r.Áo da. Yilla da Barra, Leandro .Ma
dd e::'II c-raes Sih·a. 

Dold:l. :\ ordem do di:~., le\"anta-se :1 se~siio á~ qu&trP 
l:o:-;~s cLl t:trde. 
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Ses'são e1n' 2.4 l\e -oJul,ho,. 

PRESIDENCU. DQ SR .. CONDE DE B~PEED'f. 

SUJUllfAR 10.-Expeô.iente, -Elei,çio da Bahia ( 1 Q · distr:i~lo) • 
·. -.E:ieenç«: ao • Sr. : d~puta.da· D . . Y . . C .. de • .A!buque·rque. 
-M&t?'icula de estudantes. Appre·VafáO.-Qrdem do 
dia.- Ven•i1Mfitos dos empreiJÓ.dó• 'Msta camar,a. ·Obsm·-; 
t·açiíes do Sr. Coetho Rodúgues. -Ap'frovd1í1o.-Ele
mento servil.. Discurs•' do .,Sr. ·:Bal'1·os Cobra.- Chça~ 
mento do ministerio des, negocivs estr.,n!Jeiros. Discurso 
do Sr. Taques. 

.Ao meio dia · ieita a tilia1nada:' · e· aebm\do-ae presenc 
tea " os Srs. Collde de Baependy, Portella, Par~nhosf 
Pinto Pes11oa, Guimarães, .·casado, Roea, . CG~lho R<>
drigues •Bàrros · Gohra Ba1·ão ·da Lag:una., Jansen !lm 
Paço, Galvão, G:;mJeir~ ' da Canha1 Evangelista taba-'" 
to -Bittencourt GomQ3 de . Castro, Camlllp ·B~trrato, 
A~geld do Am~ral, Viaente · Figueiredo, Luiz Carlos, 
SaHes, . MeUo Rego, Siqueira : 1\<Iendes, S_obral .~mto; . 
Jun:quetrit, •• \l,aiUjo Góe-s·, Gon.çalv~s da S_llva, F1.e~, -d:e 
Carvalho, Paula ToleO:o, :Manoel Clemeat1:'-o, Theo~o
ro da Silva, Pinto' Lima, Fau•tl9 de .A.gmar, C:gmll.o. 
Figueiredo, Pinheiro,· .Azrrmbuja, J oaquim,-de. Ment)~tn
ça, Ferreiu-da Veiga, Dias .da Roc\Ja, F~ne1va 'Y1an-· 
na .. FontGs Barão da' Yilta :da Barra, Pmto de Cam~ 
po~ I!ertri<iue• , Moreira ' da , Roeha, Almeida Pereira, 
Sil~a ·Nunea·, Bahia, OoJ'J!~ .de, Olinira, MenezQs· ~ra
do, Floristno de Godoy, Pereira Franco, Gom_es dtt S!l.va, 
João MQndes Bandeira de ·MellG, Pedarnenas, A leu~ 
oar ·.A:raripe, 

1
.Affonso ·de Ca_rvalb.o, Pi~t-o.;I3r(l.ga, Diony

sio .Martins, Gerrêa, Fene1ra de A~uar; J_oaé Cal'!'on, 
Barão qe <À:rllyagy, Candido da Roeha e Luna e, Slivll.,· 
abre-1uí ' Q. , ser;são. 

Comparecem depois de aberta a ses~ão os Sra. Tei
xeira Junior, Leal de Menezes, -F. Belisario, Leandro 
M~tclel Gama _ Cerqueira, Benjamim, Raposo da Ga
roara, 'Jeronymo Peniiio, Monteiro <ie Cas~ro1 Souza 
Reis, Rodrio-o Silva, Cruz l;(ac~ado 1 Joaq:1:t1m Pe(k?, 

· Pareira da Si~ va, .Andr~<de : F1gnem:,_ Taques, .A1at_omo 
Pra:do, Cand1do Mlll'ta, Pmto Me;etra, ·Ar~UJ?-Llma, 
)fello :Mattos, Capanewa, Duque-Estrada. Te1xerra, :He~ 
raelito Graça, Canedo, Djogo de Vasconcellos, Leonel de 
Aleuoar, · Augusto de Olinira, Barão de knadin., 'Dnallte 
de Azevedo e J. de Alencar. \ 

Faltií:o com particip!I:fÍÍO :os Srs. Assis Roch3, ÁUí(l>Bto 
Chaves, Barllo de· Anajatuba, .Borg0s Monteiro, Can
dido Torrell, Cardos<> de Menezes, Cicero Dantas, Costa 
Pinto, Fernandes Vieira, Diogo V elh~, Ferreira Lnge, 
}jebias, Paulino de Souza, Perd!gão Malheiro e Simões 
Lopes; e sem ella os Sra. DonungaeR,. Mello Moraes e 
:Moraes Silva. ' 

Lê-se e approva-se ·a acta da 'a·nteced.ente. 

O Sn. 1• SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

l'Jm offid@ de ministe.rio do impetio, transoottindo, 
em· resposta, a cópia da informação que so.bre ·o reque
rimento em que o porteiro· e o .eontinuo do arehivo 
publiGo "pedem augmento ·de vencimentos, prestou o 
àireetor daquella repartiÇão.-A quem, fez a requiSição. 

· Outro .do 1.• ·secretario do sel'lado, participando que 
o mesMRII seuado adopteu, .e vai dirig1r á sa:ac9ão im
perial,"'b .projeGto de lei fixando as foryas de terra para 
1> ·an:t~o financeiro de 1872 a 1873.-Inteirada. 

Um ·requerimento de Jeão'Mami.rio de Paul:~r Martins, 
·Jledindo pa~a fazer· exame de anatomia dd' 1• anuo, 
unica: mate ria em que diverge esse anuo d.o 1• do c11rsm 
·:PharnMtceutioo, prestando· antes os exames de latim e 
philosophia.-.A' commissão de instrucção publica. 

Outro de ,Isaià.s Guedes de Mello, pedindo ser ma
triculado no 1• anl'lO de direito Elo Hecife, presta.nde 
a:gtes do aato o exs.me ~os preparatorios que lhe faltão. 
-A' nesma con:unissão 

Outro do padre Manoel Thomaz ele Oliveira, lente de 

theolQgia mor.aLdo :~er:t;~illl}ri?·~- ~.Pi~\li?P~~ .· :q~ pro,vinp~a. 
de Pernam'b,nco;"pedjnd,o ... ,~e'r.Jnlll~ado .cQ;:n '~"'~~ vencl
me:ato~ . ..,A' · eam.niissií,o de pensõ,~ e. o~i[eri~q'oli. .. 

Outro de .éluill'herme :deoAlníeii:là>M~galh!t~s,i· ~mp~e
s&rio • daitt,~tve·g_:tção ·.a va;pQlhlo•:c~nrul 'de .()a,mpos, . p'e, . 
dindo 'isenç'ão.de• direitas 'p!jl'a; oanateniai .:dsl ::empteza. 
~A' •borinriissão.-•de•fuzendà. · 

:Cê•se; ' e ·vai• ~ , imprimir:· p!lra' entra-r · ·;nlli-'"rdein dos 
trabalhos, o seguinte parecer; · 

A' com.miSsãio de .con·stitqiÇão e podere$ farão pre
sentes as act~s dll, ~ eleiÇãq a' !J.U~ S\1 ri·o~edeti Ulti_qi'~, 
mente na .província . d;a)3à~i!L ,pa.a> j)r.,eenclJipi~hto da 
vaga que, nesta caml!.ra . aw~ou o, p,. , ~oaql,ltm. J~ro~ 
nymo Fernandes qa Cunh!}, d~pl}tl!.d.o _peJq. 1° <i!i!t~lcto 
daquella pro"incia e escdlhid,o sen:adqf do I~perio. 

Exa)Ilim<!Jdo as, ~espec~ivas actas, a commissã.o veri
fi,cou qu~ co)Ilparepêrão ao éoJ+~gio daéa;p~tal '222: elei
tores, obtendo o desembargador Antonio Lapisláo de 
Fj:gaeiredo Rocha 1.3Q vp~gs, sem c~n~ar ps votos de 
d)las ced]->lRB qlle se · tq~áriío {lm sep~~-a~ól uma per 

. est11-r escripta em p)lpel .dwerso do fqrJ.tec~dq , pela ca
mara municipal, e outra por-conter o nome do desem
bargador J. Ladisláo de .Figueiredo l}o,<Ülli· . . . . · 

No collegio de A)ilrantes compare'Cêrãq ' f~,: eleitores, 
· dos qt)aes votárão 9 no PJ;e$il)o 'd,eseml:larga'àot Anto

nio ,Lamslá:o ele Fig11eire!lo noéha·, cl)j,~j- . vllt~Çãq, !ldili~ 
aio.uada á d.o colleg~o ·da c;t~ita~ préí~ ij. s.om~a de 
148 voto~, e ~g;:tall~o .a : JPB,~o:r~a abs?~ll~}t dó~ eleit.ms 
que coll).p:u:ec.erl\\) ,aos colleg1os do :d.lstn,C.tp • .. , . 

Finalmente, tendo-se ultimado o proilesso eleJtoral 
'com toda a. .r~ularidade, e acharid.o,se v.eriúcadit 
aquella ·v~tação, ' à co:nr.nissã? é de, parec,er: • . . 

Que s,eJa rec.onb,eCido ,d~pl),tado p.elo 1• (listncto da 
Bahia o Sr . . desembargaQ;or ~ntonio Ladisláo de Fi-
gueiredo Rocha. . · 

Paço da cainara .dos.depu~ados; 2:4 de Jtilho de 1871. 
-J. J. 1'eixeira.J~J;r<ior:-..:L. A. da Silva .Nunes. 

LICENÇA AO SR·. DEPUTAD!l' D, V·, C. DE ALBl)'QUERtlll'E. 

Lê-se, e é apptovado sem debate,· o segUinte parecer : 

" A' commissão .de constttuição .e . pP\i~r~s foi p~e
sente o . req,ueritnentq em ,qüe o .. Sr. 'der,utado · Dlo
go Velho, allegando q máo · es1la4o . de sua ~!J.ude e 
a nécessidade da retirar-se para fóra do Irup,erio, !O)i
cita .desta: augusta. oamara .a necessaria lic~n.ÇI!. para a 
fazer. Em vista dojusto motiyo allegado, é a me.s)Pa 
commissão de pare.cer ·que se conced11 a .requerl4a 
licen9a. 

" Sala das commissões,. em .22 de. Julho de 1871.-
L. A. da Silva ·Nt111es.-J. J. Teixeira Junior. • 

MATRICULA -DE ES.TUDANTES. 

Ep.trão successivamente em discussão, . e são ap.pro
vadao .sem debate, .as redacções sobre matricula de e,s
tudantes que:for1ío1 a .imprimir nas s.essães de 21 e 2'1. 
.do. correute. 

·O ·sR. SILVA NuNEs: -Sr. presidente, _entre os mu
nicípios tla previ1icia do Espirito-Sa;nto-avulta pela sua 
riqueza, . pela sua prosperidade ·agrícola ·e pela sua po
pulação activ':J. e intelligente o de Itapemirim, .ao sul 
da mesma provinda. Reunirão-se em' grande numero 
os mais im'pórtantes lavradores desse innnicipio1 e 
manifestando-se contra a proposta do. govemo a:respeJto 
do elemento servil, pedirão-m~ que ,suhl!jettesee á con
sideração da camara a representayão que tenho a 
honra de ·mandar á mesa, afim de que V. Ex .. lhe dê 
o destino que entender conveniente. 

O SR. l'RESIDENTE : - .A rep:e~entay1\0 fica sobr~ a 
mesa ·para ser toll;lada em cons1dcração durante a dis
cus~ão d~t proposta a que se refere. 
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Cont~p,i\lo·•ll"diaç~s~iio do pareeer da · .commissã.o , d.e 
po1ioi&, .reguLando. os. :Yenciw,e)iltos .. e ,serviçqs• .dos em,. 
pregadolt. :de~;ta. ca,ma-ra,. ()Olll.&S·!e,nl9ndas ·!I<Póià;das : -

'V'~m á mesa,,,sfio .lidas, ·apoiadil.S, e1entrã0. oonjnncta
ment~•em• ·d(ireüssão., · .!ll3 ,.seguintes emendas ·: 

"'Süb-emenda ·á 'do Sr. Pinto· Lima -ao art. 1•:·
Em v~z de-:- cinco 2•• officiaes- diga-se ·quatro 
2'" ·officiaes. · . . · 

" ··Acói'esdeilte.-se• n<i'fiin da 1• parte. db ·artigo : -
O numero- a.ctual de ofliciaes será conservado, não ·ee 
prove')1dq, R9Jéiü, a primail·a ·'vaga· 'que i;e der de 2• 
offi.cial, ~fi,;;n, de .que o· numero 4estes 'fique reduzido a 
ql!litto. _ · · · 

" Em,en,d'a .ao,· ·art. 2'.'•-Accr~·cente~se no. fim -dapri
meira. ;p~rk:---05 iugates de 1'• official ,que vagarem 
serão providos p!)t'RCéeiso entre · os. 2•' o,1ficiaes.-'Si-
911eira Menties. » ·' · · . · 

''Se passllir a. emenda ·dó ·Sr: ':Pint<r Líma, .depois ·das 
palavru-sendo o ordenado · daquelles .. de 3:0006, 
acoreseente..se"""'e' O· destes ·de 2:6001r .; o cma•is •como se 
segue .. -{ilenéoK Araripe'.-cardoso• de M'f!nezes. » 

«-.:Em:enda á .tabella allJlexa a.o.pal\e.een-Qnanto.-aos 
contiuuos, correios . e ,guardas., . . di!(a."se :· ~ Cçm,tinuos, 
900fl-de \)rde-nado.e iOOS .de ~atifica9iio; correio.s 9006 
iJ.e. :o.rdenado. .e 4006 ,de gratificação j .gnardas, sõbs de 
or.ilenado :e ZOOS de, gratifiaação.-Mella il1oraes .. » 

« Se !ôr approvada ·a emenda ' do Sr. ·Pinto Lima 
accre~CQnte~se :·--;Os 2•~ officiMs · perooberltõ 'de ordena
do 2:8006 e a ·gratifica9ão: será a·da. tabélla do parecer. 
-L,is.·Carlos. ·» 

Sr. Coelho R<>drig.U'es: ~ Sr:· presidente, 
quando na ·sessão.•de-quinta-feira tive a :honra de tomÍtr 
parte na discussão deste·;pareoer;:expuzemprimeirolugar l', 
como .pensava em tbese- sobre os .empregaâos das secre-
tarias. do eor,po legislativo. · ' 

Expliquei em s~~:uida a apparente -contraclicção entre 
as idéas então emdtidas e as do. projecto que offereci 
o anuo pa,sado. Analysando depois o mesmo parecer, · 
notei a,.,fa:lta de razão que ha -para ·mnda:r-se o. nome do · 
efli,cial-maior; o vago que Tesulta da nomeação dos 
outros . no;ve. officiaes_ sem:distincção .alguma · entre si, 
quer ·<fUanto.aos ~enmmentos, qn-er quanto á.s :l'uncções 
de cad'a· um; a differença, ,que não.me pru;ece razolYel, 

· entre a nomeaç.ão dos ofliciaes, do official-maior e a dos 
outros empregadas, sando estas da ·competencia exclu
siva da·tnesa, e. aquell1!;8' dependE!n:do da approvação· da 
tasa. Quanto á nomeaçi:o das officiaes e do official-maior, 
ainda no,tei que não se declara ·se sómente· poderão ser 
nomeadas pessoas qne fação ·parte ·da sécretaría, ou ·se 
mantem~se a"r espei'to · daquelles o ·mesmo"a\"bitrio que 
·se ·permitt'lca ;respeito destre .. 

Depois censurei a faculdade conferida á. mesa de 
concedet ·licenças ·Sem. discussão ,da camltra. Imnngnei 
a.inda as dispensas de exercício-nome disfar9ado"-das 
aposentadorias, que temos concedido .. Censurei tambem, 
em ultimo lttgar, "q~te nos· referiste mos ~tqni· a nm re
gulamento do governo para determinar · as ·relações 
entre a.camara dos· Srs. deput·ados. e os empregados da 
aua se<iretária. 
_Mio p~tde levar àdian·tea an:aly"e ·do parecer, porque ' 

nao deseJav:!t'D0Ct\par ·o ·tempo precioso-destinado · pa1·a 
O!itra parte da ordem do dia, e V. Ex. disse que eu po
dia ter .se~un!l9; -:ez a palavm. sobre .. o,mesmo assumpto. 

Contmuo, po1s, donde fique1. 
q a.rt • . 5• contém :nma autorisação para a meea ex- ' 

ped1r um regulamento, onde se estabeleçãe os meios de 
regular a correcçií.o dás faltas commettidas pelos empre
gados da seeretaria. 

'Esta disposição não é nova, ·porque já existe o 
art. 223 do regimento, consagramJo .. a. 

A ;espeito della tenho o mesmo pensamento que a 
respeito .dás autori'salj)Ões em gera l tenho manifestado 
tantas vezes nesta caija. -

Acho perigosas, e até inconstituciona~s, estas subde
legaçõ~s de nm poder .delegado, sem faculdade expressa 
GU taclta no se~ mandato. 

E, ee M•im pe1,1so em these, oom razão m!!.ior .nego a 
legitimidade dcs~as ' . autorisações , quando se trata de . 
mater.ia· como estrt, . a · qual é baatantc grave e melindrosa 
pt1ra .. que fosse reg11lada por delibe.raçiío da propria 
casa, e não sómsnt.e pelo regulamento da commissão 
.de policia . .A; _penalidade do~ fuMciouarios puhlicos in
teressa :I. sna segurança, á sua. prop:riedade, e sobutudo 
á .. sua. honra. . - . 
E~aminando a tabella, vejo ante11 ·de 'ttido a. de~pr.Q- . 

po~çl\o que ha entre o vencimento do officia.l-maior e 
os dos outros of!iciaea..; assim.·coino entre. os dos o'ffic 
craes e os ·dos. ou.troa empregadas .:subaltenaos·. . 

Di:r.-se"hia. ao primeiro aspecto q 11e o· o:fficial~maior é 
como .um s.ol .rodeado de nove .phtnetas chamados offi~ 
oiaes1 cada-. um 1dos .quites. tem seus satellites chamados 
contin.uo,, porteiro . ou c.orreio, e alguns .aindt\ um !Ub-
saten,ite, <:bamado .~u~nh das .~alerias. -. · _ · 

Alem .disto .noto :tp.aJs o sqgumte, ,para-. lY 9.ne chamo . 
especialmente a attençiíe , clà." .nobre .. comnnssão, .é•.a 
irregulal'idade que hn u fix:a ~ão das . gratiticaÇ6es a 
respeito .dos vencimentos de cada um. : 

.Assim por exemplo .:. v~ Y. E :lP .que os .. gu;ard~ts têin 
de . .grutificação dous quintos dos vencimentos ; -os. ·cor- · 
reios um terço:; . ·os continuas tambem um ·terço, ,os 
por.teir.os s.inda .um .• terço,. os offimaes . um .quarto e '(). 
offici a~-maior· ap~n!IB nm q LLmto ! 

A clifferon~a .. que vejo não me·-pareee. jm.ia; por.qne, 
qual. é· o .effeito. desta differença ~.Nós "· -vemo.s . na .pt\'-~ 
tiea . por .aoeasiiíq das . Ji~~en~"'-S -~ das .. apo•antadori!l~ . 
disfarçad~s com o nome de dispensas do· exercido .. : 

Quando se. dá licença.ou.se ooncede .. dis;pema a:gra
tilicaçit<Hiessa, OU.RQ menos .dava cessar, llOS termos do 
a1·t • . 3, do parecer, e . nós v.emos que o pela. tabella o 
em.pre:gado que . tem . maior . yencimenta <1: .. o que tem 

.a.gra~ilieaç!l.o relati;vamente menor; de modo que ·é tam
bem o qn9 menos soffrerá. oom a falta do . exerci cio, nos 
cas:os. ile licenças ou aposentadoúas,. sendà por isso. na-
tural que. as dlj!~je .'mais . de . qpe .os outros·. . 

Desdo·- que neste. :.pontó.niio .se ·gnarda·um& regna .fixa, 
e qne-tem menores nnoimentos devia .,Eér . . aq11elle que 
tivesse maior gratificação ; porqüe, quando. entra no 
gozo da licença, .eoffre mais necessidade~ ,. .. pecunia.rias 
em sna .subsistencia . e para a .de8ua .familia;. Não acho 
neste ponto uma explicação qualquer que possa justi-
.ficar .. a tabella .da bonrz< da commissão. . 

Senhores, eu penso . qne. o fnnccionalismo no Brazil 
é mnito mal retribuído,. mas {J ó funccionalismo em 
gsra.l, e.riíio os·empreg!<dos da,.cam:tla dos deputado.s, 
que nãp têm a menor razão de. ,se. queixarem .. A' co
me.çar dos. primeiros.agentes ,·espouMI.veis do poder exe
cutivo e dos membros do corpo legislativo , a.tãásoutras 
classes inferiores do . fimccionalismo, a retribt!i'Çií.o é 
muito mesquinha, não fallando dà m:~.r.;istratm:a, po;rgue 
ioi ultimamente ampliada a -sua ~emune1:açiío. 

.Assim, poi:;, considerando os vencimentos actnal~ 
mente · ~tbitrados· aos empregado.s, da~ secretaria da, ea~ 
mara dos deputados, eu não julgo que elles·tenhão·ra
zão ·para serem augmentados; porque, 5e. os merrihro·s 
do corpo legislativo, que têm muito ·mrlis razãe de se 
queixaTem da exiguidade de seus vencimentos, não o 
fazem, e reeuão por um espirito de economia, que os 
honra, como hão de ser tão faceis em votar accresci • 
mos aos desses iuncciõnarios, nlém de incons_titucio
nalmente empregados, arbitrariamente pa·gos? Pa5-
sandó da tabella á nota additiva, vejo que est:í alé.m 
do que marca a~uella, dá.'maie duas ·gratifioações ·de 
600n !lOS otficiae• encaJ'reg~d·os um d·à .redacçlio d.as ' 
actas/ outro da coli, abilidade · e eorrespondencia üfH
ciaL j Dá aindll. duas gratificações de 400$- aos .en
carregados da synopse e do arcbivo e da hibliotheca. 

Ora, a respeito ·da eorre•pontleneia oflieial, eu lembro 
á. nobre commie6ão. de. policia . que i• to é obrigação. do 
1• secretario,'llos t ermos do· .art 28 : <lo nosso .regimento; 
e propôr uma gratificação a um emprega~ o. pàra fazê
la, é confessar '!,Ue elle não cumpre e seu dever. 

Q!Aanto á redacçio das ao tas, eu sei que nlti.mament<!. 
não é mais obrigação do . 2• · s<rcretario; limitanrlo-ee 
este ·unicamente a fisc?-lis,tr a · re<lltcçiii<J · dn• mesmas 
actl\s. . 

Não era assim nos 'bons tempas qne lá ,·?io. A ·pro
posito, devo confeasar -me ré o desse pecoado) de que 
fallava Horll.cio quando ~e referia aos velhoa; taw.hem 



Câmara dos Deputados- Impresso em 23/01/2015 15:18- Página 3 de 24 

SESSAO En 24 DE JULHO DE 18'71. 

<ou • ·I.Gudator lcmpoN acri » e, apezar de não aer 
dos mais velhoa, lembrarei que eaae trabalho er& do 
2• Peeretsrio, o qunl não fazia aeta na ~IDIIZ&, fazia-a 
em casa, trazia-a no dia ee~inte1 e, quando •ii.o 
·vinha., m~tndan-a, e quando por alfl:m mC>tiYO üo a 
podia mandar, iMo mesmo re dec.arava em meaa, 
como ainda hoje póde ,·er-se nos auaaes d& nona 
Comtituintc. 
Hoj~ poli~ oe te111pos mudirão ; o progt'eSSO che

gou a tudo, iav:a.dio até o corpo legislntl'"o1 e a.a func:
' 'ões do 2" aeereta.rio eatií.o limit:ldas n fi&calisar a 
redac('ií.J das aetas, como disse. 

Ainda maia: s. commias~.> de paliei& propüc nli.o 1!6-
lliente que ae dê uma çatificaçio ao offiCJal enc.'\rrega.do 
das aetu, eemo até ao encarr•g:ado da cctrrespondencia 
olfici9.l que mesmo hoje OQDlpete ao 1• aeeretario :fuer. 

A respeito das outras, tenho a Aeereseentar uma. oon
~idera~ que abrange, não só a. eU&& como !s prim~izu. 
.-\. c:ommiaiiío de poüeia, a;em qnerer ou aem preTer1 
chegou 11: mn accordo eo:IUgo. . 

Eu q~er& que aquellcs officna.es ae eatabeleeeastm 
em · tree cluaea distille~, 11egundo a.a auas fuue~ões, e 
foeaem differentee não &6 nos grios, eotno noa veoi-

- ~ .mentoe; a eommillf'ão de policia j11lgou melhor nio pro
pOr eáea diffo~renf&; mas dopois Teio sempre oom a dis
tincção, estabelecendo duas gratifi~e addieionaO* 
de 6003 em faTor doe que redigirem na alt&a e fizerem 
a correspondencia official e outras dnns do .WOS em 
faTor doa incumbidos da. aynopll'e e da. bibliotbeea e 
arohivo1 doiXl!JlClo Qli outros cinco com a. ~tific;,çi.o 
.simplea. 

seria melhor q.ue ae ella jalga urgentt propOr a re
form:~. do que e:aste, para a11gmenw os vencimentos, 
!oese ma.is adiante, fizesse o que . eu indiquei, pCirque 
ha\"eria maia ordt!m, e permittiria qne ee pereal>es!e á. 
primeira ~sta. a diftine~ão reel que lica '"istindo en
:re os offiol&e8. 

Ha.veria niato mn.is eounnieneia1 porque não fica
ria. ao arbitrie nem da commiesio de policin nem do 
official-mo.i<Sr marcar qunes os ofticiaes que bii.o de ser 
e11c:arre~os das netas, da eorre~pondenoia, da synopse, 
da bibliotbeca • s.rchi'"o, arbítrio q~ae uistirá. dUda 
qae nós não fizermos e1M de&ignaç~o, o qne impona 
ums. diffuren'i'a nos ,·eucimoc.tos, que nii.o se p6de d~s-
preza-. · 

O illustre depumdo pelo Cea.rá., que fallou depoiS de 
mim, e cuja eloquencia niio deixou, aomo adiante moe
tr:crei, de modificar as minhas idé&ll, dis~ que & c:ow
respondencia. official. t<llbi.o. a.. 500 ollicios, e q'lle & ~
nopee era eousa mUlto dilfic1l. 

Ora, que a. c:orrespondencia o.ffieial mba. a 500 ou 
1,000 officioa, pouco importa., porque divide-ss o tra
balho pelo pessoal que elo:iste, e o pessolll, se fiO&r 
com perto de no\·e offioia.es, como a. ooiD!lliae:to de 
pC>lioia. propüe, .; mais que ~uffi.cieliM!. 

Qll:Lilto á.s synopses, seria. difficil orgnni6nr a l,lrimei
ra; mas, feita esta, organisnr as nbeequentes e cou:\ 
muito facil. 

'(; m official que }.; as ordellB do dia das eAXDar.cs, :De 

:<!mpo d&a aessGes, quando ell:l! se encerro.rem plide tu 
~ synop&~l prompta.. Xá<> é nenhuma. collSa d.:~ arco da 
.,.elha, nem alguma. d:u; m::ravilhas do muado, ora&
nisar uma. synops\!; por eonsequoaeia, nio cxr.gere
;:no~;, porque, se hll. alguma couss digna de admiração, 
,.;o os apuros d:J thesouro e a. nos~a indiffere• por 
elle. Peço aos illustres deput:v:lo& que me ajudem a. 
<!efe:ld.;-lo <:ontra. as prete:"lf{ies e:..ageradae dtll e::::
prega.dos que menos traba!bão, e qs.esão relatinmente 
ll!elhor pagoE. 

Não posso, poi•, conccr <br com o p;x-ecer dede o 
-.::rimeiro nte o ultimo srti~, c de~de o principio da 
:ahell.'l at<> o :fim d:~. not.'l ll.dditi\"a.. Mas recordo-me que 
v illustre deputado pelo Ceará, que fallou depois de 
mim ne'ta materia, modificou as minhas idea! : ~e 
:::.odo quu hoje t~nho du\·idaa fG alla.s serio ''QTC.s.
cleir.u;. 

Senhore~, eu teubo um preconceito velho contr:t & 

.,Joquencia. pulawent:Lr, que repu:to u:ma arma perigo
~=- n~ corpoa deliberantes. Â rt\·oluf~O dae minhas 
!ci.éas hoje póde bem ser uma pron de que esse pz-e
couecito .O razoa,·~!; t.ah·ez a eloqu.cncia. do illu!tre da-

puhdo me tenha. ~inado. Elle apreseatou c trabalho 
da eeeretari& «~mo tão penoso e dülioil 4J.Ue D& reali
dade o que percebem actu~ente oa leUII emprei&doa 
é uma bagatela, uma ninharia, \UJl quui n&da ... E' 
verdade, as IIUa& physiouomiu maeilentae1 o ar triste 
e eadaverico. deste~~ empregados proviío o que acabo de 
dizer. E' preciso melhorar a !lU sortt; mas TPmos 
eata.beleccr uma. medida completa, que -,.tisfap. es1e11 
pobres homens, ao menoe até ao fim âo mu torrente ! 

Eu tenho de apre-entar uma emenda para que, te 
o ~cer nii.o Tol~ á. CNDmiwo, demoa-lbe o ee
gnmte: (U.J 

E' o meio que vejo para fazerme& llm& obra oomfleta 
e que pollha-oa a. salvo da Jniser~, pelo meaoa at4 ao 
fim dC*te muI 

·Vou, ~is, ma:nda.r á. mel& um ~uerimento para. 'iue 
o parecer volt, ;. commieeio do policia.. Se, porim, ..Ue 
n~ pasll&l, e se predominarem u idéea do exceuo do 
trabalho e da exiguidade doa veDeimantoa, nmoa tomar 
uma medida que satisfaça; Totemoa maia e&Ut cento 
e tantoa oontoa. pan. e11ta a&eretaia, P.Orqv.e iato n11da 
afrcct& aos eofrea inesgot&Teill do Bruil. 

V ~m á mesa_, e lida, apoiadn., e entra t:unbem em J.is-
cussao a segumte emcndn.: 

« Se não f<lr &pprovado o meu re.querimeato: 
" Emenda á. tabella.: · 
« Ao odicial maior.. . • • • • • • • • • • • • • • . • 24:0009000 
« Ãos too offieiaes ................... 18:0008000 
« Aos 200 ditos .................. _,.. 12:00011000 
<< A.oa 3•• ditos...................... I!:OOOSOOO 
<< ./l.;,a porteiros.. .. • • • • • • • • • • • • .. • • • • 6:000&000 
" Âos eoutinuos.. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 5:0008000 
« .!.oa correios ........... - •• • • .. .. • • 4:0008000 
« Âos guardas daa galerias.. • . • .. .. • • 3:0008000 
" Um terço deste& vencimentos aerá considerado 

gratifie&çi.o.-A. CGtlho R~ripu. » 

Yem mais á meu., é lide, apoiado, e entra em ciia
.:u.u .. 'io o e:eguinte requerimen*<l : 

" Requeiro que o parecer n. 82 dNte anno, d& .aom
missio ae policia, volto & mesma commiaaio p&ra. re
conaidera-lo, com u em~ndaa, aubmendu e additivos 
:xpoiado1.-Coellco Rodri!Juet. » 

Ninguem mais pedindo a palano.1 e pondo-ee a '"01oi 
o :requerimento , é rejeitado. 

Continús., portsnto, a discaallio do parecer; • uill
gucm pedindo a. p&l&'\"r8.1 ' posto & voto• e appro\·:u!o 
com as seguintell emendú : 

« Ao art. 1. • Depois da palavra-direetor-otm na 
ce nove officil\ea-aiga-ee-quatro 1•• ollioiaas e cinco 
::!••, l!eado o ordenado daquelles de 3:000R para cada 
um, conservando-..e as gratific:açõea da ta.belfa, e sllp
primiado-se aa e:.xtraordinaria.s couoedidaa aoa quatro 
officiaes qu.e puaiio a ser 1".-Pw.to Linu.. » 

" Emenda 4 t4bella.- Oa "'"eneimentoa l!o directox-
~erio: 

" ~ 5:0008 de orden:~.do e 1:~8 de aratifioatio. 
" Os vencimento& do• pDrtoiros 1erão : 
" ~ 1:400$ de ordenado e 6008 de ara.tifiC3çio.-r. 

Alrncar J.ro.ripe. » 

" Se p:l.SSar :1 emenda do Sr. Pinto Lim&, depoill das 
·: :.!&YtM- Eendo o ordenado da_quelles de 3:000S -
i:ccresceute-so-e o deste• em 2:6008; o m:Us como •e 
~~gue.-Alencar ArarizJe. - Cardo.o iU JIIIIB::~6. • 

~ Submcnda á dC> Sr. Pinto Lims. ao art. t.• - E::1 
,.ez da- cinco '2 .. o!aciaes- diga-u -quatro <,toe offi
eise~:~ 

" ÁCCTC!'CCUte-s c DO fim d& pDmeira. TA.rte do at
z!go :~ O numero actulll da omehe• será COllsen·lldo, 
~iio ~e provendo, por~m, a primeirs nga q,u• ~e <ler de 
':• offic13l, afim de que o numero deste• fique re<la.ico 
t. quatro. 

,, Emendn ao art. 2.• .A.ccrei!Cente-ae nC> fim da.pri
:~:eira parte:- Os lugares de 1• .official que vasarem 
~e:-ão pro\'idos por aceeeso entre os '!•• otütiaea.-.'ií
t;u!•ira JientUs. » 

T<!dal as o•tras &lo rej eit&das. 
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O pveeer 4 remettido i ootnmiuio de policia eom. 

aa ~eu.du approv&du, para ndigi~lo collforme o 
vencado. . 

Continíla a 2• diaCUJeio do a:t. 2'> da. propóat. do go
verno aobrt o elemento servil, eem. o pueoer da com
miasão especial n. 167 deite anno e emendaa apoiaiaa. 

o Sr. Barros Cob:a:-a. (ngna~• <U «t~o; 
sileflcio) :-Sr. presidente, é com o m.a.ior acanhamento 
e a mazs embaraçosa timidez que vou usar da palavra 
que V. Ex. acaba de conceder-me, tomsndo parte na 
presente dieeusaEo, que versa sobre.a.ssumpto tão grave 
e importante, sobretudo de~ de haver ell& chegado 
á. altura a. que a elevárão os illustres oradores que me 
preeedcirão, e a que já.mais eu poderei attingir. (Nilo 
apoiado..) 

Sem o habito da .tribuna, absolutamente privado de 
todos os dotes que constituem o orador (não !lpoiado$)1 
niio tendo as habilitações indi$peusaveia para occup~ 
me de uma materia da. mais alta. tran.scendencia e 
magnitude perante esta. au,"''lSt& e illu.str&da aaaembléa, 
eu preciso e imploro toda a benevolencia da ettmara, 
cuja generosidade anüna.-me a esperar ao menos tole
:rancia e paciente resignayão para ouvir-me. 

Vous.-Com muito prazer o ouvimos. 
O Sa. B.l.l\11.05 .CoBIL'- :-Como V. Ex. e a casa. hão 

testemunhado, desde que tive a bonra de eutrur para 
o parlamento tenho-me conservado quasi completa
mente arredado da tribuna ; abstenção esta procedente, 
:nio de ceusuravel indilferença. pela cau.aa publica, 
nem de md.olencla no cumprimento do meu dever, ma.s 
do receio que sempre inapirou-me e inspira-me a. mi
nha. fraqueza.. (Não apoiados.) Conscio da escassez dos 
meu& recuraos, reconhecendo que não posso trazer luz 
aos grandes debates aqui agitados, entendi sempre niio 
dever roubar á cama.ra o tempo precioso, que ella. dia
penderia. utilmente, prestando ou-ridos e attenção aos 
mais capazes de eluc1da.r as respecti>aa materillB. (Nao 
apoiados.) 

Hoje, porém, Sr. presidente, razões de alta pondera
~o p:ua. mi.uhil. coXlsciencia., exigenciaa impenosaa dos 
diréitos e legitimo& interesses que represento nesta. ettsa, 
razões e exigencias que a vultão na razão directa do vasto 
e immen~o alcance ao debate, im~llem-me irresisti
velmente para a tribuna, e não me deixão o a.rbitrio de 
seguir o prudente conselho de minha fraqueza.. (NII• 

· apoiados.) 
:Reprellellbi.ute da na~o, e mais p:u-ticularmente da 

nobre e imporbnte província. de Minas-Geraes, uma 
tlaquellas a q_ue m.a.is interessa a grande reforma do 
el~ento servil, eu faltaria ao mais sagrado doa meus 
deveres, desertaria mesmo do posto de honra que im
merecidamente me foi contiado (11ão apoiados), se por 
meu orgão, embor:1- debil1 não trouxesse :to selo da re
presentd.çiio nacional o protesto aolemne e energico do 
pa.iz contra. a fatal e irnprendente proposta. do governo 
a resp~ito dessa. reforma. (Muito bem.) 

Sinto o mais profundo peznr em sepa.ra.r-me de ami
gos que prezo, e1 sobretudo, por achar-me nesta quelltão 
em co:npleta desllarmoni:t com o gabinete de 7 de !~Iarço, 
em cujo seio vejo eminentes e~tadista.s, a quem estou 
acostumado a. respeitar como chefes do p:utido a que 
tenho a honra de pe.-tencer, e amigos que considero, 
como v nobre ministro de estran~iros, e pri::lcipal
mente o nobre ministro da. ::lariull4 , a. <iuem, a. par 
de verdadeira amiz.a.de, trib";J.tO perfeita gratidão por 
atten<;Ues que 'Prodigali.sou-me em tempos que nunca 
lle esquecem. lias, na. questão de que se trata, não posso 
guiar-me pelo sentimento o·.:~ pe1os impulsos do meu 
cora.çio. 

Se puder:L obrar se~ndo as i:lspirações do ~ntimento, 
eu votãra pela !!boh~ completa e immedia.ta. da. es
cravidão; mu, não o podendo fazer, devendo Cl:lllprir 
o meu dever, por maia que isto me custe, acompanho 
a illustrada opposição que te ergue nesta. camara con
tra. a. proposta. do governo, e acho-me alistado neSS& 
patriotiett pb:Jlange, de que 60U o mais humilde membro 
(nao a.poiados), com toda :lo força de mi:lhu convicçõee, 

To:llo m 

com. toda. a energia de . ct ue a minha. e<~nscieuoU. é ca
~- (Muito bem.) 

Sr. presidente, a solução do grave problema do · ele
mento servil no Imperio1 imp!>rtluldo uma completa 
transformação da vida aocia.l, interessando as mais 
extensas e complicadas relações sociaed, eeonomicas e 
politicas, devendo aft"ectar profundamente a ~cul
tura, nossa quaai unica industria, a solida base de 
nossa actua.l prosperidade e de todas a.s esperanças e 
calculas de nossa grandeza futura (apoiado&), de-ria. 
merecer aos nossos estadistas, mais do que outro qual
quer assumpto, toda a attençio, a ma.xima prn.denci:t 
e reftexão, em ordem a. acautelár as gravissimaa com
plicações que ella. póde produzir, tanto na ordem social 
eomo na. ordem politiett e economiett. (ApoiadD.Y.) Em 
lugnr, porém, dest.'\ prudencia e refiexiio, o gabinete 
de 7 de l\Jarço provou precisarneate o contrario, a.ti
n.ndo com sorpreza no meio do paiz absorto e aterrado 
a.. horrorosa proposta, permittio-me que assim a. qua
lifique ... 

0 Sa. Jost C.U.. .. ON: - Qualifica·& muito bem. 
(Apoiculo1.) · 

O Sa. B.1.Raos Coaa.1.:-.•• que se acha. em discussão. 
Sr. presidente, V. Ex. e a camara. hio de recordar-se 

de que o p:üz recebeu com dessgrado1 experimentou 
gran.de ~ba.lo desde que .se ~uxeao &e~.odo parlamento 
11 pnmeu-a palavra rela.ttva. a. 60lução desta grave qnes
tiio. (Apoi!ldo,.) 

Em 1867, pela primeira vez, a f:illa do throuo c.ha
mou a attençao do corpo legislativo para a solllção do 
pude problema do elemento servil. Então, não só a 
11npr~_u, como a.. opposição desta ca.ma.ra e do senado, 
~gue!"l'o:ae una.uu:z:es para. reprovar e condemuar & 
manditumprudeue~a. com que, naquella qúadra critica 
e difficil1 se aventava essa queatio melindrosa, ~o 
ehei:& de embaraços e ~s. Ambos oa partidos de 
opinião 1 conservador e libera.!, então f6ra. do poder, 
tiveriio a mesma linguagem, e com voz unanime re
pel!irão a arrojada tentativa. 

O ~er teve de dobrar-ae diante do voto ma:ni!esto 
da optuiio publlett; não só nenhuma. medida. legislativa 
foi inicia.da na. sessão. de 1867, como tambem a falls. 
do throno de 1868 nii.o e."tigio maia a 60lução do pro
blema servil, nelll mesmo para ella convidou a atteução 
do parlamento; limitou-se apenas a dizer que o assumpto 
continuava a. aer objecto de a.ssiduoa estudos por parte 
do ~vemo. 

Este modo de exprimir-se da. falh do throno de 1S6S 
gerou a. trauquülida.de no paiz, e esta trnnquillidade 
confirmou-se e consolidou-se quando, em 16 de Julho 
dnquelle anuo, foi chamado ao poder o partido co~
serVador, que, nos dias da adversidade, combatêr:\ com 
tanta força a palavra imprndente do gabinete de 3 ce 
Agosto. (Muito bem.) 

O paiz não acreditava, senhores, que o partido cor.
sen·:l.dor, cujos honrosos antecedentes bem conheci01., 
tivesse no poder linguagem diversn da.quclla que ti>era. 
na opposiçiio; o paiz não desconfiava sequer que t:! 
idéa! deste partido, uma vez le,-ado á.s regiões gover
n:tment.aea, hn>iio de p:l&sar por tão prufund:~. trans
formação , que tão depressa houve88e de aer tra.zid:l. 
de novo ao parlAmento aquella iuca.ndescente e peri
gosa questão ! 

O primeiro ministerio da situa~ conserr~dor.., 
composto de nota.veis estadistas, chefes do partido, uão 
só eliminou dos discursos da corôa de 1869 e t870 ., 
topico relativo ao elemento servil, como manteve s. 
esse respeito uma politiett firme. esclarecida, energics. 
e patriotica1 de accordo com os principios políticos que 
representava, com os votos da opinião ~ublica. e coe 
os rea.es interesses do p:üz, repelliudo ngorosa.ment~. 
nesta e na. outra casa do parlAmento, toda a. iniciativs. 
preciplt:td:t de emancipação p!>r meios directo~. 

A e:unara recordará, e o paiz nlio pód.e ter esq1le
cido, 118 pala= claras, profundamente couceituOillll 
e patriotiCIIII, com que o honrado preaidente do conselho 
do gabmete de 16 de Julho, o Sr. Vzsconde de Ita.bo
rahy, enunciou-se mais de mna vez nesta. ettmara co:l
tra as medidll8 directas que tendeii!Cm a levar de Íl:ll
provillo a reforma, na ausenci:& de e~tudos, dados e pro
videncias preliminarea ou preparatoriaa. 

32 
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O gabinete de 29 de Setembro n~da fez -ou nada_p&de 
fazer; mas, a julgar por aWIS p&ls.vras, elle bem com
prehendia a prudenci11 e cautela que o assumpto exigia. 
Apruentando-se :is CIUllarllll na. sess&o de 30 de Setem
bro do anuo passado , o Sr. VJSconde de S. Vicente, 
chefe desse gabinete. procla.m.ava-o continuador da. po
lítica do· seu. antecéssor, e tomava o compromisso de 
promo..-er a reformo. do elemento servil por meio de 
um11.s0lllçilo prudente 1 preoidenle

1 
que procura.ue harmo

nisar os dit:er•o•intere~ae.r legitimo& que eJta quul<lo com
prehtnde. 

Mas, Sr. presidente, com m~oa o digo, · o gabinete 
d<1 7 de ::Março, sahi.do do seio do partido conaiirvador1 
e que o representa no governo, não correspondeu á 
confi.a.nc;a que o paiz nelle depositava, confiança fortifi· 
cada. pela. J.><?siçOO energiell., d4!cisiva. e eohereatc que 
ha..-ia mantldo o ministerio de 16 de Julho durante os 
dous a.nnoa que esteYe no poder. O gabinete de 7 de 
Março, contra a espectativa. publica, de8prezando o -pro
cedimento do de 16 de Jullio, atirou-se á frente da 
propaganda com um :bnatismo e uma imprudenciaque 
eu niio · comprehenderia se a minha. consciencia não en
contra&e pa.ra isso exJ?licaçio em .factos e motivos que 
não poJsso nem.devo discutir. (Apoia.dos.) 

A fall.a. do throno, que a. Ul respeito emmudecêra noa 
dous ultimos annos, na. abertura iia sessão actual inse
rio de novo o topico relativo · ao elemento servil, e em 
tom eategorico ou intima.tivo affirmou-nos que ~ra tem
p~ de .resol"er esla. quuUlo; e antes que o corpo legisla
tivo se pronnncia&~e pelo voto de graças a resJ?Cito da 
idéa contida na.quelle topico, 3ntes que pela. d1scussão 
e votação manifestasse a EUa opinião e pensamento com 
relação i opportunidade e natureza das medide.s ten
dentes a resolver o grande problema., .trouxe o governo 
a esta. camarA a celebre froposta de -12 de Maio! Tal 
foi .a. precipit:l.\'.ào, tal a 1mprndeneia, que, existimlo 
nesta ca.mara \UX1 projecto elaborado pel;~. illtliitrada 
commissão especial do =no passado eobre e3tc gra.ve 
nssumpto, o gabinete, que nos impuzera. a. opportuni
dade:-é ttmpo-, resolveu impõr-nos t:l.mbem o modo 
de solução, · arredando e pOêtergando a iniciativa dos 
mais directos e immedia.tOs representantes da ua.çiio, 
por isEo mesmo ma.is habilitados a attender e tran
qu.illisa.r os diversos e rcspeitaveis intcreeses emrolvidoa 
na. reforma. 

Se, até aqui o governo se houve com sofregaidão 
inexplica.vel, com deploravel aç:odameuto, da.hi eu
diante continuou na. mesma marcha, já. fazendo accu 
mula.r a discn58iio do elemento servil, que devêra sc1 
calma, rellectida e desassombrada, :i. das leis a.nnul\s1 
das qnaes dependem os meios de vida rar:J. o proprio 
goYI! mo, j:i. iníl.Undo p11D que aquella mesma discus
são Yiesse preterir até a. do 01'9a.mento! (Apoiados.) 

O Sa. A~DR.\DE FJGllEJRA :-0 gol'erno não quer or
famento ..• 

O s ... DcQt:E-EsTIIA.DAo. TEIXEIRA :-Apoiado. 
O Sa • .ANDJUIIE FlGllJ~uu. :-••• nem a. approvnção dos 

creditas qne abrio; quer libertar o ventre sómente. 
O S11.. Bu.aos Coau :-0 curso destas idéa~, Sr. pre

sidente, leva--me na.tur.Umente a consider11r um ponto, 
em que deixaria de tocar se não th·esse necessidade de 
le,·antar uma increpa<'ão muito grave que se lança sobre 
os divergentes desta. 'camara., que tem-se 1·epetido por 
todas as fórmas. e que cadl! qual exagera a seu sabor. 
(.Apoiados.) ' 

Tem-ae dito que somos agitadores, revolucionarias, 
que renegamos os princi;tJÍOs do partido con8erçador e 
a.br3.çamosu idéae rep~blicana~, trazendo para o debate 
a coroa, a pe&soa sagrada. e i:lviola.,·el, que deve estar 
fóra e acima de tod.n e qualqUtt discn•siio. (Apoiado•.) 
Começarei por prote&tar o mais profundo reBpeito á. co
rôa. : monarchista sincero, conservador de coração, obeer
varei até os aeua derradeiros limiteq o preceito con!ti
tncíonal dn inviolabilidade do chefe da. nação. (Muito 
bem.) Mas terão porventura razão os que nos accusào de 
trazer ao debate a pessoa do imperante, c de le~ n 
ce:~snra. parlamentar a.té as regiões constitucionalmente 
i:~a.ccessiveis ~ Entendo que nZío. 

O Sa. A:<DBADE Fu:.t:JI\A. : - Não se traz no debate, 
ne::n se Í!lCtepa a corôa. 

O Sa. Baaos Comu.: -Se a . qualifie&çií.o é bem 
cabida, os principaes, os Yerdadeiros agitadores õiio os 
ministros· ou os governos que, aem consciencia do seu 
dever, tém especula.do ·com a.coaeção moral resultante 
da iniciativa da corôa, insinuando nas confidencias 
particulares, e-allegando mesmo nas disci166Ões publi
~, que a vontade superior do chefe do Estado exige 
esta. ou aquella solução . . Esta.. in ... :~nveniente allegação, 
o modo tennina.nte e comminatorio com que se exprimio 
o discllr5o da corôa e com que se a.preaenton· a pro
posta, a incoherencia de muitos doa nossos homens pu
bicos, a sofreguidão e intoleraneia com que procede o 
governo, deixando entrever que obra sob uma pressão 
de que não "J)Õde libertar-se, taes são · as verd.àdeiras 
call!as das·allmões que aq,ui e allise-fazem a eM&~on
tade superior. (Apoiado..) Espero poder -provar esta. 
minha asserção. 

Senhorel;, têzn-se dado, a respeito deste gravíssimo 
assumpto, uma at>rie de :factos que, não se col16erv&ndo 
no mysterio das · altas regiões govema.mentaes1 são co
nhecidos do paiz e devidamente apreciados e commen
ta.dos. E' sa.bida. a. origem d.& propo!!t& de que nos oc
cupamos. Em Janeiro de 1866 o illustrado Sr. Vu;
conde de S. Vicente, colllliderando que, á. vista da 
opiniiio e do movimento do mundo ciVllisado1 a dcs
gnçada institu.içiio da escmvidão nii.o poderia mauter
se por muito tempo ainda no Brui!, e qne por isso era 
mister qt~ os altos poderes do Estado tra.ta&sem de 
occnpar-se· sériameute com a solução desse problema, 
para que a.l~ ncontecimento deplor.avel não ~riesse 
cahir de chofre sobre nóij, colher-nos desprevenidos e 
l('var-nos de improviso em tão grave assnmpto, apre
sentou reservadamente á considera'ri\o de S. M. Impe
rial diYersos projectos contendo as soluções qne mais 
aeerta.àas lhe parecião. Estes projectos conservárão-ee 
no mysterio, nem sei me5Dlo se o mini6terio de então 
teve delles conhecimento. 

O certo é que em Agosto ~cguinte, recebendo o Impe
rador uma carts.d:1Junta Emaneipadora. Frnncezo., que 
o couvida.va. atoma.r a iniciativa nessa questão, o minis
tro dos estrangeiros· do gabinete · de 3 de Agosto respon
deu immediatamente, e::n nome de S. !11. Imperial, que 
11 emancipaçllo doa e4cra'C06 entre ~6s era aptfUU quest.lo 
de (6rma e de opportunidode, e que o !101lernD se eompro
mettm a trcttar de-lia; tilo d6pruaa cessauem as pmosas 
circumstancillS dct guerra do P11raguay, em que entllo nos 
achavarnõs. Tomado imprudentemente esse compromis-
80 solemne :p:tra. com a estrangeiro) sem sciencia. do 
pa.iz, sem pronuncia.mento da. opint:io, só então, em 
principio de 1867, foi convocado o conselho de estado 
para. serouvidosobre o trabalho do Sr, V"u;conde de S. Vi
cente, e para. con8nltar ( note-se bem ) 1e eonlli~ll& 
abolir directamente 11 escra~tdl!o, e, no caso de af!irmatt<Ja, 
quando. ~omo , e com que catJtelas e providmcillS cum
pri•ia :,.eali:::ar usa medida. 

O conselho de estado, n~s diversas ses&ÕC3 que cele
brou em 1867 e 18138, estndou e discutio 11. m:lteria, mas 
os seus pareceres, apezar de rcit'lr&da.s requisições desta 
C:J.mara, conserYádio-se em rigo~oso '!.egredo at.é ha. 
poucos dias, quando começou a d1scussao1 que Tlll pro
seguindo agora,. da proposta. do go\'e~no. E no passo 
que este m;,;sterto se consen·ava. no p:uz, a.o passo que 
se nel!S\·a. á camara dos deputados o coabccimento ds.
quell~s importauti~;Simos documento~, j:i. revelou aqui o 
nobre deputado pclo Ceará. (o Sr. Alencar) que o fo
lheto contendo os ~arecercs do conselho de ettado era 
remettido á Junt.'\ Emancipadora de Londres. 

Sr. presidente, ningucm contesta. que o imperante, 
no desempenho de sua alta missão, possa e deva pen
sar ácet·ca. dos ncgocios do Estado1 e ter a respeito 
delles o seu mo~o de vc:-, a. sua opmiiio; nr::1 monar
cha illustrado, como é o nosso, não póde deixar de es
tudar, conhecer e apreciar todas a.11 P."'~'es questões; 
que interessão :í n"ção e i sus pro~pez:tdade ; mas e 
ta.mbem incontebta\'el que, segundo a le1 fundamental 
do Estado essa opiniãô não póde preponderar sem o 
concurso dos outros poderes, e é preciso que ~es gy
rern livremente dentro de suas etpberas de acçao. 

O gabinete de 16 da Julho, que elimín:í.r:l das falias 
do throno de 1869 e \870 o tonieo sobre o elernenU. 
servil inserido n:1s de 18&7 c 1868, m.antevc com fi 
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meu a sua politlca,. c~~ylena. approv-.1c;iio do p!U'la.
mento e appla.uso da. .orun1ao. 

Depaia da notavel interpellação dirigida. ~uelle 
~inete· pelo nobre deputsdo pelo Rio de Ja.nl!ll'o (o 
::sr. Teixeira Junior), a cama.ra nomeou o a.nno passade 
nma commissão eapecial para estudi!.r esse grave as-
8U1XIpto. Essa commiS&ào apreseutou-noi o seu projecto 
e relatorio, trabalho que faz honra ao seu autor e ao 
paiz, mas que continha idéas e medidas muito adiantadas, 
e que foi arredado da-discu&l!ão porque, nos poucos di:l.s 
que restnviio de seseão e nas circumstanci:l.s mesmo em 
que ainda se achava o paiz, não era possivel agitar se
melE.ante questão. 

JUguns impacientes aventárão de novo . a. idéa, e o 
gabinete, declarando francamente que não aceit&:V& as 
medidas directas contidas naquelle projecto, · po1s que 
reputava. a. . sua. a.dopção perigoeissima e ch~ia ~e g~aves 
consequencias, recebeu desta camara a. ma.ts sigmfica
tiva. prova. de adhesiio em nma. votaçiio de confia.nça. 
Eutreta.nto, nos ultimos dias de Setembro, na. vespera. 
do encerra.mento da sessão legisla.tiva do a.uno passa.do, 
o gabinete .O.e 16.de Julho teve de retirar-se inopinada
mente do poder, sem causa conhecida do. paiz, sem. qu~ 
:fosse vencido no parlamento, tendo nesta casa. qua.st 
un:~nimidade, e grande maioria. nc senad<o I 

QUAes a.s ca.usa.s que determinArão a retira.da daquelle 
gabinete~ Esta. pergun~ não tem uma. resposta con
stituci~nal ; mas ~se.-se iog~. qu~ o ~allinete fôra 
demittído perque reslStl.o á politica. unpa.ciente da. pro-
paga.nda.. . . • • , d . 

.ninda mats: para. orgll.lllSII.r o mtnlSterto que cvu1. 
succedcr ao de 16 de Julho foi cbama.do o Sr. Vis
conde de S. 'Vice11te, o autor dos :projectos primitivos 
sobre a emanci1'a9ão, e desse mmisterio fez pa.rte o 
Sr. conselheiro Teixeira. Junior, o autor da.interpella
çito diri~da. ao ~bizlete de 16 de Julho, e relator da 
commitl!'ao espcc1al desta. casa <J.Ue elaborára o pro
jecto a respúto dessa queetao. Ora, se a fracçilo do 
partido conservador, que nesta. camara sustentava que 
devilm:os marcha.r apreuadamente na. reforma do ele
mento servil, não havia. ·triumphado no parlamento, 
pcar que :tazão o novo mini.sterio foi organisado com os 
lilllia ardentes defensores da. abolição directa do elemento 
servil '1 Pa.ra eete facto tambem não a.cho explicação 
constitucional; e foi sabido ql!e o ga.binete de 29 de 
Setembro teve de dissolver-se aind:l. na. awencia. das 
cama.ras, porque algum ~os se;ts memb:os,, cars:c::er 
nobre e independente, l1:l.Q qnu; a.cllier1r :J. politu:a. 
abolicionista.- ·- . • 

Estes factos, que s~ conhecem e a.~recu.to, e q?-e têm 
dado Jugu.r a aeredita.r-se que os di versos gabmetea, 
nestes ultimos tempos, têm tido de lutar com uma 
pressão ~uperior, e a. alludir-se uru; discuB!ões a essa 
pressão, que a constituição de&C?Onhe~e: Nem se pó~e 
estranhar isto, quando oa propnos IUlntstros da coroa 
autoriaão e provocão as allusõcs. 

O illustr:sdo Sr. conselheiro Zacaria.s, presidente do 
conselho do gabinete. de 3 de Agosto,_ que troux~ra ao 
parlamento a. primetra palavra o~ciAl_ a. respetto ~o 
melindroso problem:t. do ests.do servil, nao íe;t; mysbmo 
d11. influenci::L imperial) e ~e~l~r~u no senado que 
S. i\1. o JmperG.dcr tomara a mtcuút"a nula qutstão sob 
a resromaliilidade de seus minis tros. 

O Jornal do Commercio publíca diariamente, sob a 
~pigra.phe Chronica parlamentar, e liSSi.gnados c:om o 
pseudonymo A guarda. con.stitu;;io~l, ~rtíg~s semi-offi 
ciaes e>criptos por ordem ou sob msp1r:tçao do actual 
mini~terio, e publicados sem du,·ída á custa do the
souro ...• 

U!ll Sa. DEM!TADO: :-Isso é nbtorio. 

O Sa. &aaos CoaM: -Em \lill de!'ses artigos, no 
Jornal de W de Jllllbo, o eacriptor ministerial, allu
Jindo ao fa.cto de traz:er-se a corôa para. a. discussão, 
e•cre,·eu a respeito dos deputados dissidentes 38 seguin
tes p:Uavra.s : 

• Se querem. perma.ne~er c;ona;en·a.dores, ~ é co.n
tinnando a. excttar os JDa.ofl 1nstmctos revoluctona.rtos 
e o desrespeito á cooôa. Ainda :mesmo que o imperante 
~enlw. opini<i.o d.:fi.niti~XJ. a re&peilo da quutilo, no senhdo 
da &olw;ilo proposta, entende-se sempre que a tem por 

I 
I 

I 
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conselho e sob a responsabilidade de seus ministros. E 
demai$, o impera.nte não é um automato; liUa :missllo 
é aumma.meute elevada;. apreciando a. éjpinilí.o feita. no 
pa.iz, fórma, e profere· um. ju.iLo, e realmente nesse juizo 
é que consiste a política imparcial da cor&!.. » 

Tuio isto é muito daro, principalmente sabendo-se 
que nunc • lw>ut>e -no pai: opin:ao feita. no sentido da. 
aolução proposta. (Apoiados.) 

Porta.nto, r:Wi.o tenho para dizer que não são os . dis
eidentea que commettem a itnprudencia. de e::o.:pôr a 
corôa ao de bate_, e. se pó de eha:mar-se a.gitadores aos 
que alludem á. UJiciativa imperial, os 7erda.deiros agi
tadollCS são os governos que se têm succedido nestes 
ultlmos· anno•, oom exceP?iio unicamente do gabinete 
de 16 de Julho. (.4poiad<u.) 

Senhores, será. vtrdade que ha. no paiz uma opinião 
que exige a solu:ção do gra.nde problema ·relativo ao 
estado servil 'l A existencia. desta opini.'\o é incontesta.
vel em abstra.cto, em .priuoi.pio; não ha felizmente um 
Bra.ZUeiro que deseje a. perpetu~ conserva.çã.o da escra
vidão no Imperio; a. este respeito ha u.nanime accordo, 
a. causa. da ibolição est:í. definitivamente julgada. 

Para honra. do lmperio do Br:uil, não temos de so
brepujar as di·fficuld.ides os preconceitos e a repu
gnancia com <J.ne tiverão de lutar os-legisladores em 
Fra.nÇ~L e ua União-ámerica.na; a generosidade natur: 1 
do caracter brazileiro, o eapirito religioso e os princi
pias da. moral e da. civiliso.çio resolvêrüo 1 ha. muito 
tempo, a questão theori<:a,. · 

1\fas, se podemos-nos ufanar eom a existencia dess:~. 
unanimidade a respeito da idéa buma.nita.ria e civilisa
dora, é sem duvida que a. opiniii.o não se mo.uifesta. õ.o 
mesmo :modo em fa.vor das idéas contidas na proposta 
du governo, ou da solução por ella indicada; e tanto 
8S8im é que a propria :falla do tbrono do corrente 
anno, dizendo « é tempo de resolver esta. quest!o " , 
accrescenta : « plll'D. que ena não continue a ser uma 
aspiração nacional irUI:eftnida e i11urta. » Não se diga, 
portanto, não se p6de dizer que a opiuiã.o publica. 
exige a solução contida na. proposta. 

Nã.ol senhores, o paiz, que dormia. á sombra da con
fia.'ll~ tllimita.da que depositava. nos poderes publicas, 
que repousava. tra.nquillo na segurança que lbe inspi
ra. vão os conservadores ; o paiz, que acreditava que un:. 
gabinete sabido do seio do partido conservador, jámaia 
faltaria. aos principias e á. pru·dencia. tradicionaes do 
mesmo partido, não quer, nii.o póde, não deve querer 
a.quella. imprudente soluc;ão. E' por isso qu,e, desde a 
ll.t>resentação da. imprudente proposta, desde q,ue o pu
blico teve conhecimento do meio de solução llldic:a.do, 
os justos receios des}lerta.dos, os direitos a.meaça.dos, o 
patriotismo estremectdo e inquieto, a. sciencia. do lio
mt!lll poli ti co e ·ao estadista, a prudencia vulgar e ·o bom 
senso de todos os cidadãos se colligárão, se combin:í.
rii.o, se crguêrão psra combater e condemnar a perigosa 
e :.rrojad3. ernpreza. {llluitobem.) 

Quando tratamos de reeol veres~ magna questií.o, não 
B:.io a.s nbstracções, as idéa.s phi!osophu~a.s, 38 inspira
ções do sentimento, que devem prcoccupar-nos, mas sim 
os a.ltos e respeitavcis interesses que a. ella se ligão e 
que constituem a base em que assenta a. socieda.de bra
zileira. (apoiado1); porque muito se pôde dizer, muito 
se póde querer a. este respeito, m&!!o o exa.me e . conhe
cimento pra.tico das nossas circumstancia.s, e do que se 
póde razoavelmente :fazer é que nos de\·e guiar pa.ra 
marcharmos com segurança. (Apoiado.J.) Senhores, eu 
refiecti muito pausadamente, com toda a calma., lon"'e 
dos tra.balbos legisl:~tivos, e com o espírito isento de 
preoccupações, sobre o meio dP.solução mais conveniente 
parn este importante problema, que exige toda. a a.tten
ção e de;afia. a. mais profunda meditação. A idéa. da 
l ibertação do ventre p 'l.recen-me momenta~eamente um 
meio adoptavel (confesso á. cama.ra aqu11lo que é do 
dominio exclusivo de miuba conscienci.a.); mas a. re
flexão convenceu-m• de que essa. itléa, que á primeir:J. 
vista. seduz, em nosso paiz é de todas a mais perigosa . 
(.lpoio.dos.) 

A historia, essa. grande m~stra da experienoia, nos 
mestra. que qWlSi todos os p:úzes que tentárão abolir 
grad:u~ente. :\ es~~vidão não o conseguirão~ n:a.s f~r~ 
preCJ.ratados llTestStivel e :fatalmente i abohçao to..a. ; 
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a.ssun, a In .. laterra, a Fran~ e me.smo Portugal. Algum 
exemplo pó'ãe citar-se em eontra.no, como dos Estados
Unidos do Norte; mas nenhum desses Estados tinha a 
decima parte da população escrava. que nós temos, e 
por isso não podem fornecer argumento em favor da 
propG!õta do governo. . 

A. illustrada. eo=issão especial, em seu re:Iatono, 
pergunta : « Que motivos temos para temer que em 
noas;~. patria corrão as cousas diven:amente do que em 
terras onde se realizArão, após os mesmos receios exa.ge
rados, identicas transições'! " · . _ 

M:as esses paizes não se acba.,·ão em circumstancms 
identicas ás nossas! não possuiio o numerQ de escrn
vos que infelizmente poss11imos, nem tinhão na agri
cultura a base quasi unica. de sua riqueza particular e 
publica, ne111 como n6• tinhão a. população liv-re disse
min~da por vastíssima. extensão e, em contr.;po.sição 
inqUletadora, a es('.l"3.vatlll'a. concentrada nos pnnc1p·1es 
ce:1tros de producçil.o. Eeta diveraidade de circnrnstau
cías :~conselha a diversidade dos meios para. curar o 
mal. (Apoiado&.) 

Mns, se111 discutir por ora o meio proposto para. a 
:.bolição, r~rguntarei: a occasiiio presente é .a ma.is 
opportuna para tratarmos de resolver por med1das de 
effeito immediato o grave problema'? Penso que niio. 
Entretanto 3. questão da opportunid:lde em abstracto 
está. hoje prejudicada, g-raças i imprudencia do governo; 
~v po::1~o a que cheg:í.riio :1s causas, o. inercia seri:l. mais 
pengosa do que uma soluçao acompanhada. de certas 
precauçves. Para. a adop•;5.o, porém, de medidas directas 
e adiantad:IS, como a>; que o projecto consigna., a occa
siii.o era a menos opportun11. Considerada. a opportuni
d:lde t>m r~laçilo a. essa~ medidas, que espírito brazi
leiro ueixará de apa.vor.lr-se e de rccua.r assustado ante 
as preYi~ües funestas e os receios, que nilo podem deixar 
de aesaltar a todos os que lêm a proposta do governo'? 

Sr. presidente, quando em 1867 e 1S6S discutio-se 
no co::~e!ho de E:stado e~te melindroso assumpto1 todos 
<>5 :J.lv.gtres conselheiros, excepto unicamente o Sr. Yis
conde de Jequitinhonha, tratando da opportunidade1 
pronu::.ci:irão-se muito express:uncnte e ,-otáriio para 
aue eó se tr:lta55e da. em .• ncipação depois da guerra., 
ciuc c:.:ri.o suEtentll.vamos contra o Paraguay. O illus
trac:!o Sr. YiscQnde de .Abaeté, o finado 1\la.rquez de 
Oli:ld.e, o Barão do Bom-Retiro, e o proprio nobre pre
aidente do conselho (cujos pareceres peco permissito 
para. inserir em meu discurso, porque fa.llo tambem 
para o pai:t)1 receundo tab:ez eerem mal eomprehen 
o.Ecos, Íúríio ainda mn.is explícitos, decluando positi· 
Tamen:e que se devia. não eómcntc aguardar a ces8a.-
•;,ão da guerr!l, mas dar ainda. depois della tempo ~uf
ficiente par:t que o paiz tom:tsse folego, par!l que se 
repo.rasse o estado das nnss:1s finanças, para que emfim 
>r:- reccmpuzesscm o go,·erno e a nnçiio dos males e 
~ves perturba<;<)es e:tusados pela guerra. 

" Emqua.ntt~ durar a ::merra em que nos achamos 
.;::!nenhado;, dis~c o Sr. Visconde de Abaeté, e depois 
..le ~eiW. a p::z, emqu:Lnto não ee repararem por nl:ruÍn 
>::c.do ::.s gr:~.,·es perturb~çücs que a necessidade"' de 
~::~cr:ta.r a guerra tem __ causado nas finanças, não 
l :oe pa.:?CC :lZah a occas1ao de tomar o governo a iai
ci:l.~~va. de taes medida.'! " 

O 5?. :-rarquez de Olínda. disse: 
" D::.s opiniõe~ que se manisfestárão a respeito da 

ol'portunidade, a Pt:imeira foi que não se tra:assc deste 
QJjc<:t>l scn:to depo1s da guerra. Mas qual é o ~cntido 
e::J. que se toma. essa expressão-depois da guerra'? 
Po~ fim da. guerra se entenderá simplesmente a derrota 
d:is ~Ot)-:IS do inimigo~ ParllC! q~e não:. O que se ']uer 
exp= com :..quella e.xpresw.o e que nao se trate <l~ste 
ol:>ject<;> ~enio quando os !t.nimos estiverem <!esa>;om
br.:?.dos de qnaesquer receios, de qu~esquer preoccu
paç,<;es. M::~s emqu.·mto se não fizer a. p:!.Z hão de conti
n:ur o~ receios, as preoccnpaçües; não da m esma oa
tm-ez~ q:.~ hoje, :na.s sobre os 11justcs de paz e w re
l'Ultac.c• o.es!CII &JUl!tes. 

« E' '?atente n desconfiança. que ha a re~Dei~o das 
dispoei~vês do!l alli,.dos a nosso respeito. -

-- ·-!-~~;t;'ob~~~; ~~i; q~; ~·õ~. te~~~~s· · d~ dQi.~;.;. 

alguma. força no Paraguay, e não 81\bemos por quanto 
temp(l • .Além disto1 teremoa de ma.nter u província do 
Rio:<hande do Sm uma numerosa. guarni\)ão, s6 com 
attencão ao desassocego dos noBSos vizinho& por 
aquelle lado. 

• ,; A~r~~ a.~~ o~tr~ n;ce~id~e: Hoje; n~ estad~ 
a. qne chegou ~sta. questão da ema.neipação, particular
mente depois que as declar~~õea do governo nos _jor
naes e mu asserções na. ca.mara. dos depn~do• dei.Xá
rii.o entrever a intenção em que o mesmo governo está 
de fe occupar com este objecto, e ~m defiiür 08 termos 
de tão ~ande medid:l1 será necesaario conservar nas 
pr<rvi.nClas uma força superior á que fôra necessaria para 
manter a ordem ; e esta. força. será. muito maior amda 
depois que se apresentar o projecto de lei nas camaras, 
e peior será. depois que pasear a. lei. Da.hi a. necessi
dade de continuar o recrutal!lento .... e de impostoa para 
manter a força militar .... " 

S. Ex. o Sr. presidente do conselho, en~ão o Sr. con
selheiro de estado José :Maria da Silva P&ra~~hos, na 
conferencia de 9 de Abril de 1867 assim ae exprimia: 

« Não b:lSta. esperar pela cessação da gnerm ; é pre
ciso da.r :~.Jgum tempo ao governo, á r•opulaçii.o, ao 
commercio e á. agricultura para ~a.birem daa apertads.s 
eircumsta.ucia.s em que a. guerra e a crise financeira 
têm a todos collocado. P:lSsar immediatamenta da guer
ra para um& reforma q,ue póde sobresaltar toda a popu
lação, abalar e depr~c1a.r a propriedade agricola, causar 
diminuição muito sensivel na renda nacional e exigir 
o emprego denumerosa. força. publica, nii.o lhe p~rece 
aeto digno da. prudencia. do governo e da.s camaras do 
Brazil. De-se algum tempo á convalescença do corpo 
soeial, depois de tão grande enfermidade como tem sido 
esta guerra de tres a.nnos e a crise financeira 'J.Ue a. 
precedeu e a tem acompanhado. " 

Nn mesma conferencia, respondendo a alJrUns con
selheiro~ que haviüo mnl interpretado suas pda.vras, e 
nttribuii<o-lhe o desejo de adiar indefinidamente a so
lução do problema, S. Ex. repetio com mais energia: 

" O seu pensamento é que não basta a cessação da 
guerra para qne se julgue opportuna a reforma projec
tadn. E' mister d:~.r tempo a que o comme:eio e a la
'"ourn. se le,·o.ntem um pouco, a.o menoM, do :~.batimento 
que n crise financeira de 186~ e a. guerra lhes têm cnu
!'ado i é preciso, por outro lado, dar algum descanso :1. 
população, e não exigir, logo depois da guerra, o ser
'"içn militar extraordinario, O!UC tão importante reforma 
social tnl.vez tl'rnc indisj>ensavcl , j:i para. prevenir, j!.. 
par:~. reprimir os ef!.'eito ~ de alguma excitação entre os 
escra.\·a~. 

"Xinguem contesta 'lue a medida de que se trota tem 
perigos, e alguns dos rr:r,is apres~lldos até exagér5o esses 
perigos, lembrando lo~o a nee~s>idndc de c~pdhar-sc 
por todo o Imperio um numeroso exercito: ninguem 
tADlbem desconhece que nos~o estado financeiro é grave, 
e, todavia. pr~tend'!-Pe que immcdi::.tamente d~pois da 
A'uerradeYcmos tt>ntar a soh1<;>ão do melindro.;n problema 
da cmancip,,<;>ão dos ~scra\"os! Confe>;~;o que não · sei 
conciliar estn coo~equencia com nqoellu.s premissas ! '' 

O illustrado conselheiro, 5r. Barilo do Bom-R('tiro, 
na conferencia. de 16 de ..ll.bl'il d~ 1868, <leclarou que, no 
tocante i questão ds. oppor~nid3de, conformnva-s~ 
inteiramen~e com os votos manifestados pelos illu~trn.
dos conselheiros Visconde de Abaté e Paranbos. 

« Penso, portanto, dis~~ elle, q,ue ~ó d~pois de ter
minada completamente a ~uerro. com que no~ achamos 
a braços, e distribuída pelas pro,·incias a força militar 
que fôr n~cessari:o, e de tornarem-~e menos embarn.
çosas as circumstancias financeiras do psiz, é q11e deTen: 
ser propostas ás ca:nnras legislativa~, por parte do go
,.erno, a.s medidas que parecerem mais adeqlllLdas ~ 
emancip:lção gradual do. escra.\"atura.. " 

Dir·se-ha, Sr. presidente, que a. guerra. findou h:t um 
anno ~ E' verdade; mas lindou no sentido de que ~ou 
a luta no campo de batalha; -011 exercitos conten
dores não estilo mais 4 frente 11m do outro ; felizmel!.~ 
<lellsoU de correr o ungue brazileiro, e C:CMOU c:<:>m o 
mnis brilhante triumpbo para 115 nossas :r.n:nas e de 
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modo a datcompleta satisfayão 3.0 nOS$0 orgulho pa- • 
triotico. Mas porventura já estão saradas ·~~:s p~of~ndas 
feridas que a guerra nos caus(lu com o sacrlfi.Ci.o .. de 
ta11t~s> vidas, as-:dôres de ta,ntas famili~s, e co~ o enor
me dispend.io de soll)cmas elevadas1 ped1das· aos Impostos. 
e ao credito 'i' (Apoiados.) J4 cessárão, porv~ntnra.ios 
efi'eitos po~iticos e ~c9nqmicpa pqr ella p~o~v.z~dos? E' 
ael!l ~uv'ICla. q1,1e pão. (4P,qiq,~~s.) E fira, ~a, :previ~!>? d.~sses 
eft'eit.os desa~trqsgs,. q1,1~ .d;eviao durar; longo te)l)pO amda 
depois, da Victop!Ji, q1,1e o nobre, presHlent~ go conselho, 
éntãe o Sr. é(,lnsel'h~i~o J:,)\1. $ .. Parai!hgs, acolfsel~ava 
á. corôa ql+e agu!JXda,sse 11 cessação da, guerra, e .ainda 
dêpqis1 o Ji!ll'):!P(,l. nece~sal'\p, .para. qlje . se ,reparassem os 
estrágós e as perturbações ,causa,das por. essa crise. 

Ainda mais: l),lém do que o Sr. pt·esidente do cons.elho 
disse rro conselho de estado, tert\os tambem .!'s suas p;tla-. 
vraá proferidas ainda .est.e a.nno no .senaào a re.spei~o da 
dnr.aÇãq dos eff~itos da g,uírra, ,Quando o. nobre sena
dor pelo Pará , 0 Sr., conselheirq Souza .. Franco, ar,
guio o gabínete de esha:qjador porque, . apezar de,ter
minada a guerra, as despezas do Estado coptinuavão.em 
progressi';Q augmento, s;, :E;K. 2 ';la sessão dO ,senado de 
23 de :Ma10. dõ corr.ente anuo, diss.e ,: . ·. 

" .... Cessando· it guerra, não. cessárão incontúient{as 
despezas á ella. concernentes; ,;S seus e;ffeitos contirm,ão 
e con'tinuaráõ por muito tempo. Em segundo lugar 
quem .exaniinar·a demous,traçãu que se.ach!J. 'no r~la
torio, verá que. ha ahi dons credifos extraordinarws, 
um lia guerra, outrO da marinha, 0 primeiro na im
portancia de7,667:001$, e o segundo na de8,851:29l!$ 
que representão em· grande parte despezas da, guerra." 

Em outro ponto d@ seu discurso, S. Ex. repetia : . . 
"A guen'a · terininciu em 1 de Março'do anno'pas

sado, e, terminando neste P,ia,. não terminárão instánta,
neamente as despeza~ CJ.'!e causára; o exercito estava 
fóra do Império, e com o exercito grande parte de seu 
material; era pl'eciso ·transportar um e outro, e ainda 
hoje temos cerca de 3,000 homéns estacionàdos no Pa-
raguay. J) ·,.. " . , 

Assim1pois, o mesmo nobre Sr. presidente do consélho, 
ainda na sessão deste anno, onze di'!-s. depois da apre
s~ntação da proposta sobre o elemento servil nesta casa, 
reconheceu que os· effeitos da. · guerra aind::t perdurãb' 
e hfio' de perdurar por muito tempo. (Apoiados,) 

E demais, senhores, a'hi estão infelizmente os factos 
que fallão bem alto ; nós os vemos e sentimos em nós 
e ao rerlor ele nós; e ahi estão . elles consign::tdos nos 
:relatoriôs dos nobres ministros, ~ne nos dão tristíssima 
descrípção das 'nossas actuaes qi!cumstancias.(Apoiados.j 

Do mappa. geml da fo•·ça do efl)ercito emistenf!l na cô• te, 
>ii!S prov'incias e fór'a .do Imper·io, ·que se ac'ha entre os 
annexos ao relato rio do ministerio da guerra, vê-se que 
existem na republica .do Paragua.y 3, 722 praças, em 
J\hto-Grosso 2,292, no Rio-Grande do Sul 3,909; ao 
teodo 10,000 praças, que temos necessidade de ,;onsenar 
1w Paraguay e na.s :fronteiras. 

Ainda não foi celebrado o ajuste definitivo de pi\Z 
~~tre os :Dliarlos e o governo elo Paraguay. O relataria 
C:<r, :rep.:trtição dos negocias estrangeir@s iniorma-nos 
•:e~.e i' oi conclnido o acc01·do prévio ~ntre oe alliados · 
};C:l'a agnclle ajuste definitivo C[Ue tem de ser celebra.do 
em Assnmpção, cuja negociação foi interrompida por 
ter vindo para esta côrte o plenipotenciario brazileiro, 
o Sr .. Visconde do .Rio-Branco; mas, appellando para ' 
as :aservas. diplomaticas, declara não podet: communi
car:nos os termos do referido nccordo prévio. 

Não podemos, pois, estar tranquíllos, principalmente 
conhecendo a má vontade tradicional dos nossos vizi
n,h~s do Prata a nosso respeito~ Emquanto não :fôr con
ctn.do o 'ajuste definitivo de pu~, de modo que sejão 
dendamente acautelados os direitos e interesses do Im-

1

. 
perio, éom sufficiente indemnísação das despezas da 
g~''rra e com as indispensaveis garantias de paz :futura, 
~tto podemos desviar os olhos daquelle lado, ou . deixar 
ue tutrir serios cuidados e preoccupayões. 

Sao ai lida mais contristadoras as informações que nos 
offe.rece o nobre ministro da agricultura em relação a 
mUlto.~ dos principaes e mais importantes ram0s dos 
n:gomps da sua repartição. Permitta a camara que eu 
lew. ~lguns:pontos do proprio relatorio de S. Ex., porque 
d.eseJ o exhibir dados seguros e incontestaveis a este 

respeito, 9.uero mesmo que as J?alavras 0fficiaes snbsti
tnão as mmhas .. No artigorelatn·o á agricultura, S. Ex. 
nos diz: 

• « Inf~li~~ente o ministerio a 1ll~U c~~orgo ainda não 
pod.e: reunir mformações coli!pletl!& s~br.e o estado da 
lavoura nacional, ~nas necessidades, mei9s de ac9ã9,, e 
quaesquer .. ·outras -cir~umstancias que à. il)teressem. 
Nunca, ,porém, foi tãQ p:r;eciso, co;mo. agora, .estudar 
acuradali!ente· ·,. situaç~9 agriço]a do Imperio . .•.. » 
·.O Sil. PRESIDENTE:-,- Eu lembro !\'O nobre !;leputado 

que. isso é alongar de mais a discussão,' Neste artigo 
não ·se pó de· estender tanto as consiüémções 'geraes. 

O SJ\. BARROS ConRA.:-Perdôe-:i:ne V. Ex. A mate
ria .é de. tal .sorte vasta e complexa, que difficil, se não 
impossível é linlitar a discussão ~~oos restrictos té'limos 
de um artigo; áliás :ful)do me no exemplo. dos dons 
nobres deputados · que, na ultima. sess(ío, iniciár~o o 
debate sobre o art. 2.• da propus ta. . .. : ' · ' . 

O .Sa. PnEsrpENTE:::._ Mas, ileyo lenibrar que· o regi
mento não. permitte discussão tiio. a1J1pl~. 

O SR. BAnRos CoBRA : ~Bem; em obediencia ás de
terminayões de: Y. Ex., a quem muito respeito; eu dei
xarei de ·ler . os dados que nos ministra o relatorio da 
agricultura; mas cl'eio que ao menos ser-me-ha licito 
referir-me a esses dados!' O estado da lavoura, como nos 
descreve· ·o nobre· miaistro, é pouco animador .. Ainda 
não restabelecida do abalo que s0fl'Teu por occasião da 
érise commercial de 186~, a nossa agricultura es~á. obe
ràda com errorme divida, esmorecida pela sensivel es
cassez de braços, sem meios de hav:ê"los ou .de substi
tui-los; empregando ainda no amanho da. ,terra,, na 
plantação e na colheita bs primitivos e grosseiros sys
tema~, lentamente poderá adquirir os conhecime.ntos 
especiaes e os .instrumentos ou machinas que melhorem 
esses s,rstemas e substituão •por .forç1s mecauicas o 
brayo do trabalhador, .porque carece· de credito para 
ésses melhoramentos,. Os capitaés corr~m ele p:referencia 
para o commercio, porque neste encontrão maior'ex[>c
t,idão nps pagamentos com prazos mais curtos, e os em
preotimos feitos á lavoura, sobre' serem insufficientes, 
o são .a prazos estreitos e juros altos que a renda da 
lavoura não pócle comportar. Attendendo a estas cir
cumstancias, o. nobre ministro da agricultura reconhece 
a necessidade indeclinavel de crearem-se bancos agrí
colas, aue possão fornecer á lavoura os capitaes de que 
ella ca~ece so]) conclições razoaveis, isto é, com juros 
modera elos e prazos longos. . . , 
'A industrianacionrLl,.diz-nos tambem S. Ex., com

quanto nest-es. ultimos annos com:ece a mOstrar mais 
alguin adiantamento, todavia não tem tido desenvolvi
mento apreeiavel, e.continúa a ser acanbada, em razão 
do preço elnado do salario dos trabalhadores, e das 
va~fage,ls maiores que offerecem outras esp~~ulações. 
· O 'noGso commercio resente-se ainda da qise de 
1864, cujos effeitos se aggrav'áriio com a. guerra do 
Paragt<aV, a guerra franco-prussiana, e as difficul
dades di lavour3.1 e sobretnclo é opprimido pelos mmtos 
e elev2.clos impostos que pesão oobre as l';'ercadorias 
estra.c"1gei1·as importadas e os productos nac10n11.es . ex
portadc.s. E o nobre ministro reconhece. em seu relato
rio C'Ue tão oeclo não poderão ser removidos os effeitos 
nee-e~aarios das can.sas q:u~ aconselbárã:o o a'P-gmento 
dos direitds e elevnciío elas taxas das tarifas, a qu~ ti
vemos de recorrer 'p11ra fazer :l'ace a os sacrifícios exi
gidos/ pel~ homa . e dignidade nacional n~ prolonga_da 
e di~péndwsa luta com o Paraguay, po1s que, alem 
dos encgrgos ordinarios, temos de satisfazer as obriga-· 
ções contratüdas. · 

O movimento commercial do Imperio1 no exercício 
de 1869-1870 :foi inferior ao elo anno antecedente. 
Dos quadros ju\Jtos âo relatorio do ministerio da agn
cu!tura vê-se que o valor da e;cportaÇão ~os produ~t?s 
nacionae.s para J'óra do Impeno, no referido exermcw 
de 1869-1870, J'oi de 197,265:3218, menor 10,457:312/l 
ou '5,04 %, do que o do ~xercicio antecedente de .1868-
1869, que fôru de 207, i22:633S; e o valor da rm:por
tação estrangeira, despachad1J, para consumo, foi no 
exercício de 1869-1870 de 168,17~: 169flOOO, menor 
336:119$ ou 0,2 %, do que a do exercício anterior, que 
fôra de 168,510:288HOOO. 
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Est~ da.dos accusão uma. sensivel reducção na. pro
ducção nacional, e, como con11equenci& ~vel, a. di
mtnuição na riqueza e na.s renda.s pubh~ que. ~os 
&nnunciilo a fa.lla. do tbrono e o relatono do nnma
terio da fazenda deste anno. 

Em vez do presumido saldo de 10,000:000S, caleulado 
pelo thesouro para o exercício financeiro que findou em 
Junho temos um deficit de 16,285:6078, que se eleva 
a. 29,505:6078, se contemplarmos a verba. de 13,220:0008 
despendida. com o resgate de bilhetes· do thesou-ro ; pois 
das ta.bellas e demonstrações juntai no relatorio da fa
zenda vê-se calculada. a. receit:J. do ex.ercicio de 1869 a 
1870 em 90,24.6:~7$, ao passo que a. .d~speu o~ os 
encarg•s do thesouro no mesmo cxerctcto montao a. 
106,5~2:094S,nüo contempla.daa. quantia. de 13,220:0008 
de•'[lendida. com o resgate de billietes do thcsouro, ou a. 
119,752:094S, incluida. essa. despeza. Em relação ao 
exercício anterior, a. renda. do de 1870 a. 1871 decres
ceu em mais de 5,000:000S, pois a. daquelle produzi.o 
mais de 95,600:0008000. 

A. moeda fiducia.ria. do Imperio, em circulaçii.o, se
gundo nos informa. o mesmo relatorio da fazenda, 
monta. a 191,000:000$, desprezadas fracçõee, sendo 
15I,OOO:OOOS de pa.pel-moeda e 40,000:0001$ de papel 
bancario, do banco do Brazil, e outros creadoa por de
creto e ga.ra.ntidos pelo governo ; fOmma., 6em duvida, 
enormissima., que perturba ~avemente o nosso S,YIStema 
economico e fiua.nceiro, e influe no nosso credito, em to
da.a a.s nossas tra.nsac\lões. 

.Ainda. o mesmo relatorio apresenta-nos um quadro 
que dá idéa. approximada da impQrtancia. doa recursos 
extra.ordina.l'ioa exigidos pela guerra. do P:u-agua.y, 08 
quaes são ahi avaliados, pela liquiddção já. feita, em 
386,000:000S • e a no~sa divida publica interna e ex
terna, em 64.d,OOO:OOOS, cuj:~. amortização e juros <lUa
tão-nos annualmente oerca. de 30,000:000S, isto é, a. 
terça parte da. renda do Estado, calculada esta em 
90,000:000$000 •• o o 

o s~~.. ANDI\ADE FIGUEIRA : - l&to é afóra a aivida. 
por liquidar. 

o s~~.. BAllllOS COBI\A:-Di:r: muito bem o nobre depu
tado que me honra e auxilia com o seu aparte: a.tóra 
a divida por liquidar; e além diito, note a. camara. 
que o relatorio a..-alia. a divida. externa, e tambem a 
interna paga. em onro, ao cambio par; m:is tomando-se 
o cambio d.o dia, e attendendo-se ás suas oscillações, 
podemos considerar-nos devedores de iOO,OOO:OOOS ou 
mais. (Apoiadcs.) 

Pa.ssan<!o ao rela.torio do ministerio da justiça, nhi 
encontramos informaçueli não menos desa.nimadoras. 
O Sr . ..-,ini>tt·o da justiça nos diz que niio é lisongeiro 
o esta.do da segurança individual, que é ainda nulla 
entre nós a prevenção dos crimes c reconhecidamente 
frAca a su:~. repre~são, que ~5o defeituos:ts as noesns 
leis sobre a ac:lminiEtração da justiça, que a fol'?a po
licial .; insufficiente em qua~i todas as pro\'1llCU18. 
S. Ex.., a~sím como o Sr. miuiEtro da. gucrra1 faz sentir 
a necessidade de crear-se força 'Polici:tl sufficiente p:1ra. 
auxiliar effieazmente a acçào das nutoridades, e para 
àispenAAr o auxilio da força de linha que, além de 
~nntrario á disciplina do exercito, nem •empre póde 
aer prestado. 

Vemos, poi~, que o nosso e6tado de st>gurança pu
blica e individual é tão pouco lisongeiro como o da 
agricultura, industria e commucio, como o nosso es
tado financeiro e economico. Entretanto, senhores, a. 
que~tão de liegurança. deveria merecer o primeiro cui
dado do governo, ~e elle não caminhasse com o mais 
cego entbuBia.~mo e a. mais d~plora..,·el im'[lrevidencia, 
sem preoecupa.r-se com a sorte do pa.iz. 

. Todos os illufttres conselheiros de estado, quan<io 
~ coosultá.rão sobre esta questão, mesmo os mais apres-

;~,;. .t- sados e adiantados emancipadores, como 'ls Srs. Yis
conde de S. Vicente, Nabuco, Souzat Franco e outro•, 
pronunciando-se a. respeito da.s ca.utelas e pro•·idenciaa 
com que cumpriria realizar a grande medida da. eman
cipação, a.ssignalá.riio a. necC~~sidade de di•púr o governo 
de um:~. respeit&vel força. polici:l.l ou de um grande 
exercito que, di&tribuido pe1:l.s províncias P. pelos di
versos municipios, pudesse garantir a ordem publica, 
a Reguran?R ~ tranquillidade illdi,·idual con~ra. ~ teu-

I 
I 
I 

t&tiVIlS que se ~evem _recei:l.r das impa.eiencias e deses;;: 
peros q'lle a let da lib~ do ventre fará neoes
saria.m_ente ~"IlSqneUes, cujoa deeej011 e esperanças 
clla nao satisfaz. 

Ouçamos o qúe eu~ ~ o nobre preaide!ite do 
<l!'n.selho com a sua illlutra.çãa, bom BenBo e pa.trio
tll!mo: 

« O eatado a.e~ ~ aocieda.de brazileira., ou.o enca
remos pelo lado _politicv . e moral, ou o consideremos 
B?b o ponto de VISta.·~o~ mterease& economicos, nãit in
cita a um passo precl}ntado no terreno dessa. questão 
soeial ; pelo contrario faz recuar com terror ante ella.. 
Empenhada. como está. a. lavoura., o commercio em 
qu11:5i completa atonia., todo o corpo social sofi'rendo 
nuns ou menos gravemente as consequenoias da guerra 
externa que stt.Stentámos e cujos e1l'eitos ae hão de por 
muitos annos fazer sentir, o Estado sob o ~ de 
enor~e divids, co~hida para. aquellea gastoa unpro
ductívos; em taes Cll'ClltllStancia.s mesmo os C!!piritos 
mais affo:utos _não ll.gitarião semelhante reforma se o 
governo 1:nperial (V. Ma~esta.de permittir-me-ha esta 
franqueza.) não fosse o pruneiro a julgar que era che
gada., ou que esta. v:~. mui proxima, a opportunidsde de 
tão profunda mudança. no modo de ser dos nossos es-
tllbelecimentos agrícolas. » -

Ora., esw pa.triotica.a palavras de S. Ex. não são 
perfeitamente applioaveis ao estado actua.l da. socie
dade brnzileira, • ou a encaremos pelo. lado politico e 
moral, ou a constderemos sob o ponto de vista dos in
teresses economic&s 'r (ÃI'_oittd<n da . minoria.) Porque 
fatalidade, pois, foi S. Ex., perdido para & eauu. do 
paiz, alistar-se entre os· mais alfontos 't 

Sr. presidente, o gabinete e os sustentadores da pro
posta, para accusaretn-nos de visionarios, para. taxarem 
de chimeric?s os recei?s que nutrimos a respeito dos 
funestos effe1tos da medtda de que nos occupamoa, in
vocão sempre o exemplo de outros pai:r:es, nos quaes 
d_iz~m, reslizárão-se sem esses abalos, identicas tr&n
S!Çoes. 

J:í. tive oecasião de ponderar, senhores, que as con
dições desses paizes não podem comparar-se com as 
nossas. .A.s circumstancias ao Bra.zil a este respeito aão 
muito especiaes, e não podemos perdê-las de vista. 

A instituição ser,·il entrou infelizm.ente como ele
mento principal na nossa organisação social, e por tres 
longos eeculos profundou raizes na le,.islaçã.o e no 
solo; rt:rreeenta grandes, import&nt~s capi'taes, e qna.si 
todo o mstrumento do trabalho a,_"Tlcola.. Ora, a. sgri
cnltura é a nossa industria quasi exclusiva, e come
guintemente a fonte quasi unica da nossa riqueza e da 
renda publica, da nossa prosperidade e do nosso cre
dito; de sorte que os interesses ligados i escravatura 
são li!Xten8os e complexos, são oa interesses da sociedade 
inteira. que sobre elles assenta. 

Qnasi toda.s as outras nações :>.chavão-se em cir
cumstsncias muito diversns ; a escra-,idão era localisa.
da nas colonias, a grandes distancin~t e por isso ne
nhuma influencia podia ter a ~ua. abolição sobre as 
metropole~. Nos Estados-Unidos mesmo a dift"erença .; 
grande, porque alli mesmo a. escra.vidão estava locali
sada. nos Estados <lo Sul que formão pequen:J. parte da 
republica. ; de aorte G,Uc a. ~olu<;ão que lá. teve a qucs
t:"to, se bem que fa~l para. o Sul, não embaraçou a 
grandez.'\ e prospendade geral da. republica.. Além disto, 
es&es paizes eriio industriosos c ricos, com recunos bas
t&ntes para conjurar a crise, e não tinhão na agricul
tura a :fonte quasi exelwdva. de suas l'endas; e liOBre
tud<> nenhum df'lles eBpreitou, como o nosso governo, a 
oceasiã<' menos opportuoa, a situação mais critica. para 
realizarem a. a.ooli<;i\o. (Apoiado&.) 

Sim, senhore~, do que não nos oft"erece exemplo ne
nhum desses paizes, é de uma imprevide:~cia tão deplo
ra.vel como a do nosso governo. 

A França e a. Inelaterr~, comquanto tr:~.tnssem de 
colonias e de uma. escravatura. ponco numerosa. em 
compara~iio com a nofaa, comquanto se achassem em 
muito melhores circumstancias, dispondo de outros 
recursos e eleme:::tos de acçiio, procedêr-:io com to~ 
a ca.utela. e prudencia; só depois de meio seculo àe 
aturados estudos, inqueritos, discussõe~, medidas pre
pa.ratorias e a.uxiliaree, ;\ 'l,Ue decretá.rão a. a.bo!iyio. 
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Assim a Dinamarca, a Sueci&, s. Hollanda., a Hespa
nha, e mesmo Portugal; =.!!Sim e.m toda a pane, ?O!D
e,.;:cepçiio sómente dos Estadoe-Umdos, onde a a.boliçao 
re.a.lizou-se no meio dos horrores de uma. guerra ci"Vil 
origina.da de oll.tr3.s caus:Ls que nã.o a. escravidão, como 
geralmente !e pensa. 

O Sr. presidente do conselho, no luminoso parecer 
que emittio em 1867 no conselho de estado, refere a 
marcha lenta e gradual que s~o a. França, a In
glaterra. e 011 outros paizes para chegarem á reiilização 
desta reforma. Deixo de le~:_as rroprias p:Uauas de 
S. Ex., porque a hora vai adiantada e não des~jo abu
sar da pacieoci:L da camara.; lll&S peço a penrussão de 
fazê-las inserir em meu discurso. 

S. Ex. assim se exprimio: 
" Não conheço no Brazil questão mais grave e de 

mais extensas con.sequencias do que esta. de que ora se 
trata nos conselhos do governo. 

"Na F:ra.nça e na Inglaterra, onde a escra.vatura não 
era. tão numerosa, nem della dependia tão profunda
mente a fortuna p&..-ticular e o trabalho productivo do 
paiz; alli o mesmo problema, pG>sto que circumscripto 
ás possessões colouiaes e limitado :í.. emancipnçiio de 
alguns milhares de escravos, foi empreza de longo 
tempo J?reparada,- e ante a qual recuáriio muitas vezes 
os cspintos maielibtn~es e atfouto~. 

«A ll5$embléa constituinte do. França de 1790, ali!l.s 
tão abundante de grandes espiritos apaixonados pel:~. 
justi<;!a, como Pe exprime Cochia, recuou dilmte dessa 
questão, como de um abysmo. Mnlouet, Maury, Baruave 
e outros enca.ra:vio essa aboli<-.ão como uma guerra civil 
em que a cór da pella serviniL de. bandeira. » . 
........................................................... 

«A abolição :;eral só foi dE!cretad:i. em 18~8 c~>rooum 
dos primeiros actos da revolução que abrio cat;:nnh? ao 
imperio ; c, comquanto alguns escriptores abohc•omstns 
sustentem que nl\o provierão da abolição, mas da subita 
liberdade politica, os mnles que soffrêrii.o as colonias, 
não é menos certo flUe estas pnssár~o po~ uma ~ri~e ~e 
graves pcri~os, e que a sua producçao agncola dim1nU10 
consideravelmente. 

« Como se vê, a questão que ora nos occupa foi estu
dada c discutida. pelo governo e pelas camara.Y de França 
desrlc lilJO, e sú t·eio a ser decidida definitivammtc em 
18~8 pel:!. força. da torrente revolucionaria desta época. 
E em Frllt'lra tratava-se de colonias e de menos de :lOU,OOO 
t•scrat·os. 

« Na Inglaterra a histori11. nos mostra o mesmo. Os 
immortacs autores da extincção do trnfico não pcrJ..:
riio um tó dia do pemamento a abolição da escra
vatura~ 

cr Wilbcríorce o annunciou desde 1792, m:~.s um du
plicado rn.oth·o os retinha. Elles esper1wii.o q~;~e, c7s.s:~.ndo 
o trafico de esc:ra.vos, a escra.vatur:l se extmguma por 
si mesma. Entendião ta.mbem que era prudente chegar 
á liberdade passo c p~>.sso por melhoramentos grn
dU:J.cs. 

" Durante 20 annos foi esta a opinião dominante na 
Ingl:~.terra. " 

" Assim, pois, na. Inglaterra esta qutlstão í. · agitado. 
e discutida, suscitou varias examea do governo e das 
camaras desde 1792; só foi porém d<!finitivamente de
cidida em 1838, sendo em todo esse reriorlo objecto de 
a.tur:ldos estudos e e~forços que a csclarecêrão c enca
minbárão para esse desej:J.do dtlBfcc-ho. Não obstante, a 
reforlllll. nilo se operou sem cri~ e grandes prejui:z:os 
p:u:a. os proprietarios colonines. E p:tra. a Inglaterra 
como pa.rn :1. Fr:J.llça tratava-ae de colonia.o,. A'!inglezas 
p011suiii.o mais numero&& escravatura ao que &!I da 
Franra; mais ainda assim a sua poP,ni:I-Çiio e•crava. nii.o 
póde 'ser comparada cum a do J:.ra:z:tl, pois nii.o excedia 
a 700,000 individues. » 

« Depois do exemplo dsquell:!.s duas t,-randes nações, 
a e5Cravidão :foi tambem abolida nas colonias da Di
namarca, Suceis. e Hollanda e em part2 dns posscsi'Ües 
portuguezas. Alguns destes a.ctos süo de rec~ote data, 
e pnra. todos esses paizes trotava-se sómente d.a. cscra
vidiio colonial. Para a Sueci:L c a Din,marc.t a me-

dida não alcançava 81lllÜo alguns poucos milhares de 
escra>os. 

• Em nenhum delles se p~oceden precipitadamente: 
a re{of"TTUU, {oi determinada pela opinião publica, e nuo 
c-.mumou-se senao depois de muito e3tudada. e esclarecida. 

• A Heêpanha. não abolia ainda. a escrnvidão nas sua.~ 
colonias de Cuba e Porto-Rico. Está aind:J. muito lonne 
disso, segundo a a.ffirmativa do Joun2al des Economis~ 
de Outubro do a.nno passado. 

« fortugal dispoz-se a completar de facto a abolição 
parclBl começada no a.nno de 1856, mas não o fez ainua: 
e a SU4 medida não abala e fere interesses da ordem dos 
que •e lig<1o á e•craeidüo 110 Bra:il. » 

Sem du,·ida., assim devião marchar e proceder todos 
os governos que não fossem iadifferentell á. ~ortc dos 
povos que lhe$ confi.árão n sngrada. missi\o de defender 
e salvaguar.Jar os sens direitos e segura.nÇJI • todos 
aquelles que não tives~em a criminosa lia!!:Uagem dos 
nossos modernos phibntropos: Salt~e-se o p~incipio, em
bora pereça a nação. (Apoiados da minoria.) 

Senhores, quanto :í opportunidade, já. mostrei com o~ 
proprios dados offici:l.es que o paiz: •e acha em criticas 
e apert:tdas c~rcumstancias, sobrec:u:regndo de divida 
e~o~e, ~nnto mterna como exte.rna, onerado de pesa
diss~o$ 1mpostos e de. eornprom1~eos que a longa e dis
pendiosa guerra que tn·en:JOs de sustentar lan~on sobre 
todas as clW!ses dli eociednde, com ~ lavoura e~morecida 
á :falta de capitacs c de brnços, t" nlbem ober .. dn. de divi
dns, com a producçào ~ .-. renda publica em ~t,s8ustador 
decrescimento, sem meios emfim de garantir efficaz
Ireot~ a eegura11ça individual e a ordem pu!Jiica. 

As enormes sommas que a· guerra ahsor~eu, EC bem 
que dispendidas eom a ·causa santa da desaffron ta da 
honr~~o e dignidade nacional, o forão de modo impro
ductivo, economicnmente fall~Jldo, e llB cem mil vidas 
que ella nos cu~tou farão cem mil brar.os arra.ncados 
:í. industria do paiz ; e estes males não esião nem podem 
ser reparados em pouco tempo. 

:Mas o que se ha feito para melhorar a sorte da la
voura, para nuxil.la-la c reanima-la~ O que se ha feito 
para. reparar o estado do tliesouro e reorganiEar o nosso 
systel:lla fiuancei:ro e cco-oomico 't Que meios c recur
sos estão creados para pr~parar a trausirão dl) traba-
lho escravo para o trabalho livre'! ' 

A colonisação, QUe tem desafiado entre nós os maio· 
res esfor~os e sacrificios, continúa n ser um problema 
de difficil svl!19iio ; :\ ca.tecbese, que pod~ria. sc1· un1 
poderoso Q.UXlhrr para O fornecimento UC braços :i 
agricultura., ::enbum resultado apreciavel tem produ
zido. Qun11to a vi.'ls dr, communicnção, o 5r. ministro 
da .'lgrieulturn reconhece que o que temos ícito ntê 
agora é muito pouco <-rn rcl:tção :1.0 muito de que 
carecemos par-.:. dcscn\·olver e nwl1ornr o ~ v.t~ma <I é. 

via'(ão, como reclamiio as m:1.is urgentes lll'Cc»idadcs 
do desen,·olv~mcn~o th; llo:;w_. prosp~ridade c ricptcza, 
c mesmo da tmm:gTaçao. 

A introducção no pniz de braços livres em larga cs- · 
c:Ua, que venhão sulístituir com preste~ o brn(·O es
cravo, é uma. medido urgente c providente quando • ., 
tratl\ de uma reforma 'lU~ ba de trazer n <l~soTgmim<:ii<• 
do trabalho nctu::l, parn evi:O.>r que a ngriculturn dcfmlw 
á mingna de hraços,que irão faltando progr~ssivamcntc 
:i. pt-oporçiio que a emancipaçfio cnmiuhar. Esta grande 
tr:m~forma.~·ii.o é obra lmt.--t, exige lurgo tempo e ""raudt· 
prepara~::io, e nebtC aFmmpto !õra me1hor ter pn~encia 
de mais do que prcvisiio de menos, na phrase do Sr. Vio
conde de Abaeté, inepirnrmo-nos antes no~ pri1:cipi•·~ 
de politica do que em sentimentos de Jlhil:mtropin, pr~
ferir aos elogios pcl:t celeridade as eensums pcl:\ de
mor&. A importação de trnhalhndores lincs em l:Jr,za 
e;cala foi uma dns medidas de que Jnn~úrii.o mão 
oatros pa.ize~~, já para o.pr~senr a cm~ncip~~·üo, jii. 
para realiza-la cem menos abnlo c perigo; un~, C:(Jrno 
a Ilha lllanricia e a Ilha de Cuba, prep:tr:íriio-!c por 
ee~~e meio pal'll. conjurar ou attennar os otTcito,; dn cn· e: 
outras, como ns colonias fra.ncezas e a!gmn~s das it:-
glezu a elle recorrôrlo para restabelecer-lhes a. an
tign prosperidade. 

111aE, senhores, entre nós" go,·erno, a~si•n co :no nãn 
e~perou occasião opportuna, 11cm ao meno• tr:•tun d·.· 
j>:·eparar-~e co:n o~ estudos e exsmes indi>pcn,:;' c:,. 
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não procurou habilitar-se com os dado~ e documento& 
~e de\"erião preceder, e de facto precedolrão em outro& 
pai:es, igaaes medidaS. (ApoicuM da. minori~.) 

E aa»im te agita uma questão de org&nisa\)ão social, 
de orga.ni.E&\'i.o da. propriedade, de organisa~ do tra
balho, que ha de abalar profundamente :a. fonte de 
~ossn renda, a segur:a.nça e a ordem publie&, que eu
cerra emfim em seu bojo o presente e o futuro da 
:nação! Oh! senhores, eu peço licença ~ dizt!-lo, 
i~-to excede aos nltimos limites d.3. impreVIdenci.a e da 
~merid.a.de ! (Apoi~ da minoria..) 

Não temo& E-equer um recense&mento da populaç-lo 
eteraY& existente no ImJ?lrio; a esta.tistiea, q_ue é n 
base indispellsavel da.s mlUI importantes Jnedid:a.s rela
uvns ao governo do Estado, não está. entre nos organi
a~da ; de &orte que, ainda hoje não p<)ssuim011 nenhum 
d.aquelles da.dos por onde outrns nações começ&rii.o, e 
c11j~ f:tlt3. tanto deplorou em 1867, no c:onselho de es
l:l.do, o nobre pres1dente do c:mselbo, e, com clle. o& 
Srs. Visconde de Abutê, SoUZ3. Franco e Barão do Bom
Retiro. (Apoia4os.) Para. o acerto e bom effeito de qual
ll11er medida relativa. á emancipaçiio, era da maia ur
~te neces~id.ad.e conhecer-se com a poasi.vel certe:a. o 
:numero da população esera.va de todo o Imperio. a 
:relação entre ella e :t população livre, sua dia~ibuiçao 
per provineiaa e munie1pios, :L propor~.ão que existe 
entre os dous sexos, a lei de sua mormlidade, a relaç:'to 
dos na.scimentos e obitos, o numero da.& mauumissõcts 
annua.ee. SO ~m \)Oderiamos conhe~r o modo de 
smaneipaçiio preferível, calcub.r os etreitoa e os perigos 
de qualquer medida, a extensã~ dos sa.crificios que elln 
a:cige dos ps.rticullll'e5 e do Est:ldo, ll.S e~~utelas e pro
-videnci:ll! que demanda., etc. 

Entretanto nada sabemos, o governo marcha ás 
cegas, ás tonta5, fingindo desconhecer qne sem os 
da.dos estatistieoa não podemos :resolver esta gra.vissima 
questão de uma maneira ruoavel ~ sensa.?-, e encon
:t".lremos embaraços reaea e mu1to eertos tanto na. 
confecção como na exeea.ção da respectiva. lei. (Apoia
clos dez minoria.) 

Na fessão legislath·a do anno parsado, o honrado 
Sr. presidente do conselho, então muito digno membro 
do gabinete de 16 de Julho, pronunciando-te em nome 
uo governo sobre o artigo additi-:o a.o oryamento, offe
:recido por varioa Srt. senadores d:t oppo6i<;iio, que au
torisava. o mesmo ~overno a appliear a quantla de 
1,000:000$ á alfcrna de escravos, e ee:abeleda a :re
mimo forçada, :a.ssim ae exprim!o na ses~o co ren:tdo 
de 6 de Setembro: 

O Sr. Paranhoa (mínim~o de cslr~gciros.)-. ••.•••• 
" Q.u:U é a questão RO :Sml.i.l '! Apresent:::.-se ::.::t~ mes

::nns eondiçõc& ~ Ha ne Brazil quem. deseje ~rpetuar a 
~scravidüo 'r Niio reconheecmo• todos oõle foi um mal 
jnocnlado · em nosso corpo social e quê n;o podemos 
remedia.-lo radicalmente e de chofre, como lllg-.Jna pre
~~ndem '? Todo& de,ejamos ve:r :rc:lli.u.da es;;a. :e!orma. ; 
~ questão é só de meios e de o!lportunida.de. 

" O gabinete actual não se e:1>ime de>~aa. :-espoil.llabili
<lade. O que o gabinete actual :em di:o .f c;.::e, a reb
:peito das medidas indirectas, p.;de cesce ji IU.ci!estar 
~uu opini!ío, mas que, :i.ccrca. de c;:ólal<luer medida capi
t.l.l ou directa, não púde des<!e já. decfa.rar se~ parecer, 
e nem ho. necessidiide de !a.:..;-lo agora, ,,;l&Jldo niio 
;.ode1i:unos, neste resto de scs~;o, t::sc~ -=.na :nate-
:ria 1iio 1mportante. · 

" ~o inter:allo da ~eEsi;o o go\·er:>o s-; habilitarH. 
;t>:J.t:l. ~pmentar áa cama.ras ::. aol;l'f:.o q-:oe j~ 
convemente, - porsue e:ctell~e co;:;e, ~o e~tado em 
•1ne se ncba a questão, ella. de-.:e 11er reso!~ida; o ga
binete quer, porem 1 procede: com todo ~~ato, quer 
censultar bem a. opíniao puL:ica. e :re~.;ctir rnaie so
bre a. melhor aolução des~e NOblema , $o g:rave e 
vjtal. No intervallo <JUe ~c!:nos para o ea:uuo da 
:nnteria. proc\lr&lt.mOI! conhecer o'.l::l ~ ;: opi>liii.o da
')Uelles sobre quem essa medi<!a mai.e l~'J~llci8 púde 
~xereer. " 

Na ees&.:;,o de 20 do me5:mo mez S. E:::. di,.se sobre o 
::::umo Msumpto o seguinte : 

" ••• Os nobres senadores reconte::úi:o qu"! o as
~nmpto é digno da mais !éria e !'1r.<!t:n. -~ f.l~:-<iiQ : os 

I 
I 
I 

I 
I 
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nobres senadores pueeêriio meamo reconhecer a fundada. 
prude~:.cia do ~verno, quando lhe niio eonteitalio a 
r&Zio com qa.e pedia aoe seua amigos da cama.ra. tem
peraria tempo pa.ra. o estudo e para. a rtfte."tão, tempo 
para que a opinião publica se riut.nifest:a.sae maia clata 
e mais uniforme em materia. tão grave. Quando, porém, 
o gov~rno, sempre a.ttento a~ste transcendente aaalllllpto, 
'lnuneta.va. na ouu-a ea.m:a.ra. o seu pensamento a res
peito de cel't& ordem de idw, que N> ligii.o a esta re
forma Eocial, q,ue é noseo empenho commum; quà.ndo 
o g3biRete dev1a. satilsfazer em parte aos nobres sena- · 
dores, é preci:;amente quando ae mostrão elles lllais 
impa.ci<mtes, e eontesUio e uegão ·ao gabinete o di.Nito, 
que aliás j:í.lne h:~.vüio reconliecido, de procederco:n a 
ma.ior prudencia e mode~o e~ semelha.nte ne
~ocio. Jj 

« • •• Obser\·:lrei que o eepirito publico, longe de 
querer precipitação em. tiio grave negocio, nos aconsç... 
lh~ a. maior p:-ndenda (apoiado&): as pah.vru do ga
binete, fóra d.os círculos políticos, não forão mal aco
lhida!J pela nação. (Apoiado&.) 

" Os mais interessados na. aoluçio desta. questão, as 
classes que mais de'l"em sentir os effeito.s da reforma 
!loc:i~l que temos em vista, esses não levárão a mal a 
prudencia do gabinete. (Apoia4oa.) A sofreguidão ~e 
lnanife&ta em poucos. » 

.Ahi eàtão consignaw nos .AM4U do Parl4mm:o 
essas palanas, tão sensatas qulio Jlatrioticaa, do ex-mi
nistro dos negocioa estra.ngtiros do ga.binete de 16 de 
Julho, chefe do actual ministerio, t>alavras que estão 
na nmis perfeita. e fla.grante contradieçiio com o seu. 
actu:ll procedimento. (Apoiado. da. minoria.) 

Que profun1is. tnl.n$formaçiio no espirito e nas idéas 
de S. Ex. ! Hoje nio se julgio mtús precisos nem er 
tudo, nem reft<Jxão, .nem prudeneia., nem modera~.:io, 
nem o conhecimento ® opinião :t>Ublica, e ts\)Ccial
mente daquelles sobre quem a. medida. mais influenc:a. 
t<:m de exercer ! 

:Mas, Sr. presidente, se em Setembro do anno passa~o 
o governo nüo possuia os indispenaaveis dad011 e e!e
mentoa para. uma solução capital ou direeta, tambe=D 
hoje os niio po~sue, e acha-se no mesmo estado de ec
tão. (Apoiados da minoria..) Quaes os dados e estudos 
novos com qu~ hoje voa apresentais '1 Abaolutamen:e 
nenhuns. Tendo-se solieitlldo do govenSo que :mandasse 
:. esta eama.ra. os documentos, estudos e informa<;ões 
•1ue hou\"essem servido de base á. confecção da p:o
posto. em diacu~s>io, foriio-nos remettidos apenss os w
receres do conselho de eatado de 1867 e 1868, istô ~. 
documentos prell..-cistentes ã.q_uellu declaraçües feitas:::.:~ 
senado pelo honrado Sr. pre11deute do conllclho. (.4.poi ;
dOI da minoria.) Port&nto é IlWlifeato que o gove:::o 
não teve outro~ dados, outras informaçüe.s, outro& eJe
::lentos além dos que áquelle tempo já. existi:io. 

O Sn. GAMA CEaQct:uu. : -Nem os tem ainda b.oje. 
O Sa. BAaaO& Cosi\A:-0 que hA de novo s1\o a.:pe::;.::.s 

idéaa differente!. Aa~im ta.mbem S. Ex. recollhe:::i:l. 
Daquella mesmn oceaeião A necessidade de conhec-e:::
::llelhor ~ opinião publica, e especialmente a d:~.quelles 
sobre quem :1. medi<La. maiJ infiuenca póde exercer, c-:.~ 
sem duvida alg<1ma sii.o os lawadorea. • 

Pois bem ; l:oje u eousa.s mudárão inteiram~u~'! ' 
põde-ae ouvir a todos, menos aquelles a quem a. ce
il.id:L maia interessa, porque estes têm contra si a s:: ~ 
peiçio desses mesmos interesses, e, se porventura. ::-e
clamilo, ee represcntão que a p:roposta desorganis::. J 

:n.balbo1 ame~·:~. o. produ~çio, expõe v. aegur&n<;:L te & 
pu das famílias, são taxado• publieame11te de egc~is
:&8 l r Apoi,d<J6 t!a minoria.} Paro Ter-se até que po::.\0 
chega o desprezo pel:l opinião publica, e o '\-alor <:::~ 
hoie tem aquell& prudente deelarll<-io do nobre prêFi
dente do conselho, offereee-nos :~.inda um ~ptci~, Xltl 
Jornal do Commercio de 29 de Junho, :~.quelle mes::::lo 
escriptor 8emi-offiei:ü ••• 

O Sa. GAMA CI!:11Q1lEII\A:-Inteira.mente oflieW. 
O SI\. BAl\1\o!õCoiii\A:-••• d.& ChrO'IIica. Parlammt(H, a 

aue já. me referi. Trxtando d.& representação dirigida. 
i. ea.mara pt'lo corpo commercial desta praça, em q'.le, 
allcg:mdo os ineon\·cnientes e ~~s da reforma p:-o
po&t:J., reclama do corpo legialatiTo medidas maia p:-u-
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eentes, adoptadas cle aecordo Ctllll O VotO üãciona.J, e 
mediante estnd~ preparatorios, esse eseriptor e.~pri
me-se noa aegmntes termos: 

"Vê-se, pois, que esses respeitaveis negociantes não 
(}Uerem COUS& alguma. senão que o corpo legislativo 
negue a sua approv~ ao projecto de lei. 

« ...... Em Sl1miiill., deixemos a solução da. ques1ão 
para as kalendas gregas ••. " 

E conclue com aa seguintes palAvras, p:ll'& as quaes 
peço a attençio da. camara: 

" E' po!livel que a reforma acarrete dut~stre1 na pro
pricda~e indi"idual, e que muit08 capitau fiquem flUI,l se
guro&, ae não ,-nteiro.tmnU perdido.; mas, nllo é dl.•o que 
•e trata, e nem oa poderes pa.bli~ podem deixar de 
prover :10 bem geral e ao engrandecimento futuro da 
nação, ~ porque alguns indiriduos serão ou niio sacri
ficados. 

.. ~A· ~~~;·q~;.;d~·q;;e~· p~~di;, -~~ ·~;~iid;,; 
egoismoa, porque seria trabalho superfluo e inteiramente 
perdido ; outros sentimentos a. impellem e dirigem. 01 
egoirn&os ado,-llo apenas 8UII8 UtUtlf'be8; são obstacalos 
a tudo o que p6de modera-las. » c--

.-\.hi temos, senhores, a irOnia a~uga, o =mo 
pungente, o desprezo sem disfarce respondem hoje 
ãquella .mesma opinião, a que rendia holllenagem o 
Sr. pres1dente do COllBelho em Setembro do anno pas
sado, e que é 11gors. opinião suspeita., filha doa egoísmos 
que adorio apenas soas sensações! E ainda mais. não 
se trata de saber se a reforma., como se acha formulada, 
póde produzir grandes estragos, acarreta.r grandes 
desastres, ou mesmo a completa. ruina do paiz !-·· 

_ Oh ! Dli1B então a~ós quem correis vós 'r Quem applau
dJrá. a vossa. obra. dilecta. no dia. em 'l,.Ue o solo bra:r.i
leiro estiver juncn.do sómente de nuna.s'? E esperais 
vós escapar ao cataclysma, se elle realizar-se' 

YozEs DA Mr!'IOIIJA, :-Muito bem! 
O Sn. Buaos CouaA. : -Senhor~s, na idade que te

nho, :~inda possuía crençu, ainda acreditava. que, 
entre nós, o systema representativo era = realidadto, 
c que a opinião do pa.iz1 quando prudentelllente mani
festada, não só era respeitada, mas que jâmais ella. :J?<!• 
derin ser repellida e condemnada., como o tem Sido 
por parte do governo nn imprensa e no proprio seio 
desta c:unaral 

YozEs DA ~rr!'loRIA: -Muito bem! 
O Sa. BAttMs Couu: - Entretanto o ~ ue estamos 

'·endo e presenciando'! Se essa o'pinião pnbhca, qnc não 
se consultou, no exercício do seu direito sagrado de 
petiç5o, ergue a sua. voz possante, pedindo aos seus 
legitimo& representantes abrigo e protecçio pal'tl os 
~eus direitos conculca.dos e para a sua segur:mça. amea
çada, responde-se-lhes : ~s-ois~ ! agitadores ! Ainda 
mais, silo attribuida.s a mnncjos da opposiçiio toda.s as 
rcpresenta.rõea que chegii.o ao corpo legislativo; são 
attribuidas ao egoísmo de interesses suspeitos tod:ls as 
vozes que se levantão p:u:a condemnar a proposta do 
governo ! Ora., na nossa. íórma de governo, onde a. 
opinião é tudo, onde ella é :1 fonte dos podere!, este 
:ía.eto é lamenta. vele contristador. ( tpoiiUlos da. miMria.) 

Entrcta.nto, se a proposta. tivesse por si a opinião 
re:U, ~c o espírito publico hou,-esse sido consultado, 
como o nnno 'Passado, corn todA a razão, aconselhava 
o _nobre p_resi~e~t~ do conec.lho, o partido conser~11dor 
Jl;,o estaria d1V1d1do no se1o desta 0:1mara, c os Srs. 
minis~~s ln~rcharião com mais firmeza, porque não 

, ~c . tcrt.uo ad1~t:r_?.o t:lnto como o ~erii.o- (Apoiados da 
mmonr.) A opm1 .. o lhes aeonsclhana a necessa.ria. pru
tlencia, lhes mostr:u-ia. os import.'\ntissimos mtcresses 

;. qu~ cumpria attcnder, e SS. EEx. procelcrião mais 
· aV1Falk-mcnte <]U!lndo formulASSem a sua proposta.. 

(Apoiado•.) , 
Sr. pre•identc, de touos os systen.as conhecidos so

bre e:nancipnção, o _governo e:n ~un proposta. :~doptou 
con!o soluç~o preíenvel o da.lrberta.';'ilo do ,-entre, ou, 
mais propnamente !aliando o da libertaçiõ.o dos que 
na~ccrcm de~de a data. <li\ \ei com indemnisaç:~o aos 
senho:es dos mesmos nnscittxro~, logo que elles comple
tem o1:o an:::::os <le ida.Je. Esta indenmisação, coníorlllea 

To;,10 111 

opção deinda aos senhores serâ, ou pectllÜIIrÍ& em 
titulos de renda. do valor de 6008 cada um, ao jmo 
annual de 6%, que se extinguiráõ no fim de SO annos, 
ou em serviços doslibertoa Até á. idade de 21 annoe. 

Esta solução, que por parte do governo e "dos &llB
tenta.dores da. proposta tem-se dito que é a mais sua.ve 
e JZU:is prudente, é, repito, de todas a :maia perigosa 
(a.p~·~); e para dizê-lo1 não me sirvo sómeJ!te do 
r&ClOCliilO que nos póde gul&r .nesta. questão, apolo-me 
t&mbem no exemplo <le outras nações que tiverão de 
proceder a reforlll&S &emelhantea. 

Em todas essas nações esta. medida precisou de ser 
seguida immediatatnente de outru mais decisivas, que 
precipiu.riio o desfecho da. crise. E como não~ Pois 
não vemos nós que a. simples al?resentação da. propoata 
j& prodnzio ~tação, e que mmto DliÜ8 ainda. a execu
ção de uma lei semélhailte despertar.í. no e&:J?irito d<>s 
ese~vos .eape~ça!l ll4tsorias, desejos de li0erdade, 
anctosas JDJ_paeJencJas, qne hão de ser uma fonte de 
gra.ndea pengoe, e quem sabe se de gra.ndes ca.tastro
phes pa.ra. a sociedãde e para. os possuidores de escra
vos 'r (Apoia.dos.) 

Não vemos mesmo que, com esta medida., abrimos a 
porta ás exigeneias dos propagandistas impacientes, 
que se lllOstr&râõ tanto mais difficeis de contentar-se 
quanto mais coneessües alcançarem 'f Com este passo 
adiauta.do, os pblla.ntropos nacioues e estrangeiros não 
hii.o de antisfaier·se, quererii.o al!mm& cousa. mais~ e 
suas imprudencias, juntas á. subfevação infallivel dos 
desejos e esperanças arrim:~ios entre os escravos, hão 
de levar-nos até onde não quereríamos chegar tão de
pressa. 

Parece-me que todas estas · consideraçõo:.s lllerecião 
ser bem pesadas e avaliadas, para não chegarmos i 
completa desgraça. do paiz com perigo das proprias 
instituições ••• 

O Sa. G.uu. CEaQUEIRA.:-Foi talvez por issomcslllo 
que se preferio essa. solução, porque o governo• aceita. 
todas as consequenciaa. 

O Sa. Buaos CoiiJLA :-E não se me accuse de vi
sioll&rio, de deixar-me dotninar por um pa.nico ou ehi
merico terror, quando assim me exprimo, pois tenho 
comigo a. autorisada opinião do nobre presidente do 
conse1ho, enunciada no conselho de estado em 1867, que 
peço licença J?.ar& ler á. camnra.. Na sessão do conselho 
"de eat:l.do de ~de Abril de 1867, S. Ex. concluia. asaim 
o seu brilhante e luminoso parecer: 

« Pelo que tenho exposto vê-se que, em minha hu
milde opinião, a abolição pela. liberdAde dos nascimen
tos, comquanto seja. o meio mais pacifico, ou menos 
perigoso, d'entre os directos, tod&VJ.&, não está isenta 
de col:ltingenci:~s gt"ll ves. A medida, por mais felizes 
que sejamos na sua apresentação e durante o debate das 
ca.Inaras, e por melhor que seja. a. sun. execução p~a.s 
autoridades loeaes, ha. de causa.t· alguma agita.ç.'\o en
tre os escravos, e consequentemente ha de trazer algum 
abalo e prejuizo aos nossos estabelecimentos agrícolas. 
O credito se ha de escassear mais p:~ra a industria 
a,."ricola, :1.0 mesmo tempo que a 'Ptoducção dest:l.talvez 
diminv.a_ Sendo já. :~offiictiva. a. sitn:lçã.o do commercio 
e da ln.voura, a medida, agora, iria augmentar a afllic
çiio ao affiicto. Os perigos de ordem publica e sc
guunça individual, que acompanh5o, mais ou me
nos de perto, as medidas dessa natureza, exigilião 
tambem um emprego de for~asÍ que dldrant~ a guerra 
c logo depois della ê impOESl\-e . " 

E na sessão de 9 de Abril insistia S. Ex. na~ mcemas 
td.;as: 

n Não considero cst.'\ mesma medida. parcial (a. da 
libertaÇ-ão do ventre) isenta. de perigos : pelo contrario, 
a reflexão e o estud., da historia da aboliçlio da. escra
vatura nos ontros paizes me com·ence de que lJ:t neste 
caminl1o um declive qunsi fata.l, que difficílmente per-

. mitte pamr onde se quer. A Inglaterra, e depois a 
l~r:mç,,, tentiriio acaba.r grndualmente com a escravi
dão, e não o conseguirão; nmbas forão obriga.da.s a 
precipitar o desfecho dessa grande crise. Portugal quiz 
march:~r com n mesma segurança desde 185~, começou 
por a.l~mas aboli~Jõe& parciaes como as de que tratão 
os proJectoR do ,.isconde de S. \'icente, e peln emanci-

m 
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pa~·do ventre;· passou· logo'adiante; ·e j& em. 29 de 
Abril de 1858 -m:ava ·'o' prazo· d~·20 anoos· para<&' oom.
:eletaabolif>Io j e não· pa'to'O. ainds. aqui; porque f!m;2l de 
Jsneiro de&te·anno"'ll.presew.ton-!le'·âs-oôrteuun projecto 
pal'8.' ·a abolição '-immediata, ·projeeto iniciado pelo M&r
quez de Sá da Bandeira., o promotor principal daquel-
las medidas. » • . 
• • .. , .• · .: ••• :.' -.. -. • • -. . .. -.. • .-- •. ~ ,·. • ··j • • - • 

· .,. A:·simples·emSncipação·~o 'Ventre escravo ·figura
ee-lhe como umamedid&•rodea.da.de-contingeucias gra
ves: Em· 'lua exposição anterior pouderou o· que penea
d()res muito •autorisados -disserã.o e· eserevêrão ··contra 
essa medida ·em ··Fx'a.uça.'·-Entendiãoelles-que a:liberta
ção •dos 1il.bos;· a existencia·· de8tas fa.milias mixtas tor
naria ·a escravidão· menosaupporta.vel para. os pai,, pro
d'azindo·entre·estell·excitaçõea perigosas; e aecrescent:a
Vio nã.o só que as criançes ·libertas já; não encontrarião 
da parte dos senhores a.imesma. hlflnanid.ad.e, • cotm> que 
de" 'IUiia. e outra causa· · poderião result&r perturbações 
funestas :b;egurança da.s·pessoas livres e á. producção 
que depende do trabalho escravo. · -· · .. , • 
r .. ., Recein.ndo elle conselheiro e~tas consequencias ·en
tre "Uóa, e •que -pOrtanto,- falhem as ·previsões· à.o•le
gislador; impehi.ndo-nos Uorça dos acontecimentos pn.ra. 
lf abolição total'e imm.edmta, f01 ·muito cauteloso na 
resposta ·.ao•.quesito•de opportunida.úe. ,., 

Estas J'!'Udentes considernções .do nobre presidente 
do. conselho 'Vêm ein auxilio das·'que acabo de :fazer, e 
com tanto :maior :forçá. e procedenci:a, quanto o estado 
a.ctúal da. lavoura;•· do comme:rcio; e da segurança é 
i~, ou talvez peior, do que aquelle a que entÃo 
S~ ·E:x:. se referia.. (ApoiadO!.)· 

Entretilnto niio se attende lloje a esse estado de cousas, 
a' esses sabios conselhbs da prudencia, não ha o menor 
escrupulo em augmentar a a{flicçl1o ao aff!:eto rE' preciso 
que o paiz receba, i e receba· sem queixar-se; o -remedio 
que para. tão graves males lhe aconselha o g~>bineta de 
7 de Março; é preciso que se sujeite passh·amente :i 
e.xtirpação do cancro, qualquer que seja a.dôr, na phrase 
da illustrada commissão especial!· · 

MaS, senhores, esta phrase encerrn um pensamento 
que, além de desbumano, é um absurdo patbolugieo
cirurgico 'l,ne, como tal, já :foi aqui condemrindo por 
úma autondade competente (o Sr. Barão da Villa da 
Barra); porque, para extirpar-se o cancro cumpre 
exam1nar se o enfermo póde sup\)ortar a dôr, se as suas 
força.s, já esgotadas pela enferm1dade, podem compor
tar l!emelhante oper8çZo; a. c: illustrada. cmnmi•siío 
devia attender ao estado do errfermo, para acon~elha.r 
essa extirpação rll.d.ical e im'lledi.ata. (Apoiado&.) 

O Sn. GA.'IIA CEl\QUErl\.\:-E para as operações cirur
gica.s costuma preceder um _tratamento prepa.ratorio. 
• O Sn. Banos C~BRA:- Justamente; e. além diaBO a 

medicina ou a cirurgia -têm o auxilio dos ancsthcsicos, 
que a nobre commissão não indica para o caso pre
sente. 
: Sr. presidente, o ·art .. 2.• da proposta·que se discute 
p~vê uma hypothese·que é um dos defeitos assigna
iados pela opposlção na idéa. C;!pital. Refiro-me ao 
ahandono dos menores libertos pelos seus patronos. 

O Sa. GAXA CEII.QREUU. :..,-Apoiado. 
O Sn. B.~nnos CounA. : - Fueado · jn~tiçn :í genero

sit.ã.de e humruridade natural do c~,racter brazileir.1, eu 
não espero que a lei produza uma hecatombe ele inno
centes ; ma• quando o interes1e actual nos senhores 
não basta para • evitar a' prodigiosa mortalidade dos 
escravos recem-nnscidos, pôde ter-se como certo que, 
na falta desse grande move!, a mortalidade será. muito 
maior. . 

Quanto ao abandono,. porem, é de esperar que elle 
\'enha. a. realizar-se na. maior e•eala. imagina.vd ; por 
isso mesmo que, não sendo suflici~ute, como. mostrarei, 
a iudemnisaçii.o promettida, e dependend., aindlt mais 
de muitas eventualids.des e contingenchs, supprime-se 
completamente o interesse que poderia. mo\·er os Bc
nhores a. snpporta.rem os ouus• e trob:llhos da. criação 
e educação ·dos filhos de suas escravas, e a perda. dos 
~~emços destas durante os cuidados da maternidade. 
.A lei não p6de, nem deve contar com a cuid>lde, que 
é cousa muito bella sem duvida, mas que não póde 

entrar em·cal~o:q~d~:~ ~1~ p~·h~~. E o 
q-ae :far:i o governo, com que. •meios- e- recut"aos· -~:e ·pre
pam pa.t'll. .entreter," pelo meJ:IOS, l:Qetade. das-crianças 
q_tie :nascerem annualinente,.isto,.,é, 20 ou 30,0QO,.ae
gundo os calculos meaos.ex.,~dO$,!t,:As,assQCiacões, 
de· que falia o art •. 2•, não eslão er~dl\s, ~ quando se 
cre~m. hão de ser r~curso muito pequeno em relação ao 
mmto que 5erá. preciso. . . . 

Todavia, não _é este o principal, nem o-máior def~tc> 
que noto ll3; medidB; proposta; outros hn, qi:te peço licença. 
p&ra. ex8.!Illnar raptdauiente. · ·. · · 

·Antes· -de .tudo, devo ·assignalar que ll})rOposta como 
es~ con~b~da, ·é ineonstitllcional:· 1•, porque-desres
pata._ o .dire1to .d.e propriedade; 2•,. porque· confere cer
~s ~Clto~pohtlcos a uma classe que, em face da cons
tituiçao, nao os.·póde ter. 

P~r .mais injusto, deshumano e absurdo que seja o 
domUllo do.home:n_sobre ~utro homem, ·e,:eonsegnin
temente, l!- escravidão; é certo que este iaeto foi con
&agJ:a.do dirj)ito ·pela lei· civil, que esta.bele~u e relr\1-
lou a propriedade do senhor sobre o escravo. De~e 
que, '!>~ ~u- mat;.a escravidão· tornou-se· entre nós 
uma 1nSt1tu1~o legal;· ha.. maia de· trea seculos, nutori
sada e proteg~da pela lei,.. e ampn.ra.da· pelA s1111. antigui
dade, a ptopnedaô.e ~scrava é tão sagrada como outra 
qua.J.q~er,..; embora: illegitima. em. seu .principio. 

·Á Ie1 .uao· póde unpôr á., geraÇÃo ~ctua.l a. ~pia~ o de 
uma. culpa 9-ue ~o .foi. aua . e.:ua. qual.· é com.plice o Es
ta4o. Sem ·u: ma1s longe, basta recordar- se que· o pos
swdor. ~ actual de 1l.t1l escravo não -íoL. o de hontem, 
póde nao ~er. o de a~hi; ;essa propriedade..elle achou-a. 
estabclectda na s0<:1edade em que,;Da$ceu, e obteve-a. por 
e_ox:npra, troca. ~u berliJlç&., por· um • qualquer meio legi
timo de alqmr1r. Portanto, essa propriedade é tão sa
g~da: como outra qualqner,e despojar della o proprie
tano e um acto de violencia ·e.iniquidade. · , 

Rendendo homenagem. . á . ve~::dade deaees . principios, 
a ~a.lla. do throno rec?J?:mendou .sempre o respeito á. pro
·pn~e cc.rmo condiçao esscnctal clii. reforma do estado 
servil; o ~verno,_ no preambulo da propoata,assegura. 

,essa gar&ntla,e a. illustradacommissão &va..,::.ndo em-
bora pelo ~~P.O W.. philosophia e da r'el.iciã~, para. ne
_gar esse prmclplo,reconheceu-o,emfi.m,nos capitulos 8• e 
.14-~o seu parecer, e proclamou a necessidade da indemni
saçao, 4em a qua.l, di:: ella, arrat•car inata.n!aneamen!e o 
escravo ao senhor, acto fôra de inq~.~alifica-r;el violtncia,. 

. ~{as, uma ,·ez ~&do o facto legal, ainda. que não le
gituno, da escravidão, tão legal é a propriedade dos 
escravos actua.es, como é a propriedade do ventre es
crav.o e dos filhos que provierem delle. O nosso direito 
patrio, tanto o portuguez como 0 brazileiro sempre 
consagrou e reconheceu o principio rom.nno partus sc
quttur ventre~, e sem;Jre o respeitou a ,jurisptudencia 
constante e uniforme dos nossos tribuuaes. Logo, o fructo 
do vent:-e.escrav? pertence .ao senhor deste tão legal
mente como a. crta de qualquer animal de seu domiuio. 
Por mais que esta conclu•ão ofi'enda aos no88os senti
mentos huma.nitarios, é ellu incontestavelmente iogíca e 
conforme á. lei. · 

Diz~ee . que o direito aos escr~vos nascituros não 
eJt.iste ainda, porque não se firma. na. posse actual. Mas, 
senhorefl, se na v~rdade não. ha ainda. o facto material 
do nascimento e da posse effe~tiva e real do fructo do 
ventre, . ha sem duvtda um direito adquirido a esse 
fructo, tão rjgoro~o como o. do proprietario da ar\'ore 
aos frnctos 9.ue ellu póde produzir: h;1 pel'feíto. identi
dade de condt~.Ws. 

A prQposta do j;(overno, porém, ataca e <lesrespeita 
e>se direito, decretando a liberdade dos filhos daS es
cravas que nascerem depois da lei, e con~guinte
mente, · de,:.propriaudo o cid.adii.o d.aquillo que é lega.! 
mente ,elo seu dominio, sem indemnisa-lo préviamente, 
na fórma da constituição. . 

Realmente, senhores, a proposta. iallaem iodemuisa· 
ção; mag, .quer se trate d:..inlemnisaçiio pecania.ria, 
quer dt1. iniemnisação pelos serviços do liberto, eu as 
repato illu~ori:J.s e d·! nenhum modo suffi~i~ntes. 
(Apowd.o•.)· 

Pelo que respeita :1. .iod~mai~ão j>C')U::iaria, 'Vemo3 
que n~o se d:l. :to senhor do mc1wr ;:ber~o nm capit.a.l 
equi•·:1lente, c do qu:r.l ell~.: te a hn plc:1o ~ livre gozo e 
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disposiçiio ; dá-se-lhe apenas um titlllo de renda. por 
tJ:inta a.nn~s que niio representa. por isso senão um ca
fltal n?~:U, e não póde - consid~ar-se vei'çladeira 
mdemn~,- nem mes~o da.s des~ de criação. 
: ·o 'Sa:·GAXA Cl:aQ~ ::-Apoiad9; _vem a séf)SJ 
por~o,~,qllall~Q ~m. ,:~~~.)~. uma. vi.sita. _d~ 
me4i.CP Ct16~ m:us do que ltito. . . .· · ·· · ~ • · ·· · 

O Sa. B~l\~OS Coau :'.:..AI~ .de' que, .. em . ~ti~ 
a~alyse, a iJ:demnisação .rednz-se a l:080S pagos~ 
tnnt;a presta.~o\UI.ll.~S Jg)l&ea .de 368,J quantia .. essa 
que, attento : ~loQgo .p~o., ô,!l p~entq, pqder:l.eq,ui
valer,; qQ.ando,_~u,ito, . .o . .setviç.o, de um escravo em 4oUs 
4JU trell . &J:UlOS,. ,. ··.: . . ., , , ... , ·. . ; ... • . . 
, · P~ndo a apreciar a indemnisa)lão pelos serviÇos, 
dada..a . hypothe~,.q'le o,patrQD.o. op~"po~ .ella. (o _g.ue 
~pUto o!XIUlt.o ,duvjç:o~o, .pOZ:. ,CQnsideJ;açQ~ . que Iie1 .de 
exp6r), 10,, que.,VI!!Jl. a . .res:~be:_Jt-i!Il'l!l~o. patroll,o ~- ~
celi~ a utulo :dt: 1D9.e~çuo, . a9.uillo ,mç~mo que .se 
1he.ura.~ .de q!lll dev4 .~er. ~,ndo:llliÜ$a.cio~ .·. · · 

O, .,escravO: .q1le J.~ de. :wna..;esera.vá," :Pertenéendo 
ao aen~Q:c.:de~t;a _em;;vi,rtude .doa ,pri!l~J?iOS,,CJ!;~Sagr_ados 
ll&l~o. CIVIl, , rl!pr~sentp,, lllll_.f.&];>lta.l e~ um~
trum.ento"d~ ~~4}ho ; ,IPN . é. , sab-!,d~ ,,qu(l o :vlllor ~o 
~vo,8,isen~ _Jt16~en~nos 8el'VlÇOS que póde precs
tar1 (Gpo.~).; . ,D.~e~ quex:eri.a U!Jl-~scravp,lnutilisà
do pelo si.IDples:,pra~.r .~e,.9 ;~· - .0.~ital a.q~ .«S re
presen~9- ~o. í.uJ,b;um~llt9 ; 4~ ,tr&ba,\ho,. pJljo ;Valor esti 

. .n.a,,.~o ,dir~~P.ta,. dt. maio.J:,I)\1, Jl1eno:~:_;uti,lida.de qú.e, 
como .tal, pó~~- prestal;;. ~to ass,iJ:xl, que o. preç.ó .. de. um 
~v.9~ e =.o~ .o11 !llell<?Ji> conformll a. sll;l.. habilidade 
e :erestimo. · . . · .. . . . · . · · · · · ' 
'~endo .isto assim,"eomo ine' pài-ece 'incorit'~sta.vél; é bem 'ciarô. !l'\IC se pretel)de indemnissr. os senbore_s com 

..ll,quplo.m!!SUIO q~~ por'leilfes ·Pe,rterip~,=~: a~ que: n?oo 
pOdia ser_ de.spoJado __ sem_ se ·.· 1.1ies·pagar o valor, com 
uma. unica. ~~rencra, e é q-q«; ~-:se~lhe por _13. ànnos 

. :u,_m usufructo que,lb~ ~rten~na emq~a.nto <i'es~yo 
v1vesse, :ns. .fónna. dá. le1. Parece-me, po_rtanto, que· o 
direito de prorried~~ conaa~o ·e ga.i'a.ritido em to-

. ~- ·a. .s•:~~o.J?1emt:ud~ . Pcla .c~~~ti~çiio ~o. ~niperio; e q~e 
llao pódll . ser tiradq ao, C1d,à.ãao õrnzile1ro sem prév1a. 
indemllisação,~ neste <:840 'lhe e 'li.l;rebatado 'sem indem
nis.aç~ ~g't~a, ~u, o. que . é A 'meiino, _coiil uina. 'in-
demnls~~ap)~lusona. . •.. . . . · ·· '· 

Chcgq_ .a.Q, segundo ponto da mconstitucionnlidá.de; e 
vou.entra,r nellc COtll algum acanhamento, porque vou 
toea.r. ,na bel.!e:a. do ~ystema., tão . cara. ' illustradâ com
missão esP!lCia.l, . ~ q~~. · se~do ella,· consiste justa
mente em que, d&9.m em 'ã1ante, o• filhos dot etcra11o1 
'IJejil.o a lu:: ,do soUa em '"~ nobre. Ca.rGct~ · de ingmuo•. 
Felizmcllte, a mesma. nobre _comm1ssão no ca.pitnlo '22 do 
lieu~a.r~cer escreveu as segu4ltes palavr~; .. que facilitiio 
a m1Dh:t tarefa,_ e posss> .~mar por epigtliphe :_Dada a 
:fot:c;9.ea a.lt<lma.ba. tran_s1tona de. nascer um ernc· li11~ de 
um 1cio e:cra.t:o, .<1 claro que a._mlii"natura~ tem de sC"r, 
por certo lapso de tempo, a ~i cicil. . . · 

:Ma!!, senhores, esse ~obre ca.ra.cter de ingenrios, attribui
do aos libertos da novo. lei, fere a constituiçiio que, 
quando foi promttlgada, teve em vista ns idéns recebida.s e 
consagradas no_direito civil,e'aceitcu a di•tincc;ii.o entre 
ingenuvs e libertos, quando no art. 6° § 1• declarou ci
dadüos brazíleiros ·a.. uns e ' outros indistinctamente, 
<:<>mt:mto que nafcessem no Bro~zil. 

Se a comtituição te\"e de consignar aquella declara
ção foi porque, mantendo a. escravidiio, que estava es
tabelecid:t., aceitou as idéns consagradas no direito 
<:<>mmum, tanto r•·ma.no como patrio, segundo o qual 
o ingenuo -é o homem que nasce de ,·entre livre, e li
berto o 'lue, nascendo de ventre escra-vo, recupera em 
qualquer tetnpo a. liberdade. Ora, di~iio o que q,uiz~rem, 
osfilbos·<lc ~cra.vns que nasceremdepoisdt.iel,naseem. 
de \-entre ·esc.ra"o, porque -a. locuç:lio lib..-taçüo do 
ventre é figurada ; o que-a. lei liberta eii.o os frUctos, o 
ventre permnnece escravo como a Pes&oa; . portanto, não 
siio ingenuos os n«?vo~ li~rtos. ;Não . se argumente 
neste pontv com as 1dée.s philosopb1cas; a queatiio é, e 
não pôde deixtt~ d~ eer, a.ssent3d.a no dir.ei~ positi-vo, e 
neste terreno d1re1 com a. nobre comllllssao que ••ria 
anomalia na•~r um ente li.,re de um uio atrac.,, pois 
']UIJ ti forro•o 1ue a m~ i natural .. ja a mãi ci-r:il, e a 
mãi civil ú a e~cra"a.. 

dia~ a. constituição, con.sagrando as idéas recebidas, e 
tm~do entre ingenuos e libertos_ -~ deu aos libertos 

apenas o direitO ~tico·~~ v~ D&S ·e.l!!i~pmnarias, 
e n~u.-lhes: -o de, aerem•e!e1~ ·~ :represent&Dtaida 
naç.aiG. Ora, a. .-p~p<~~õta, dando ·a q~~ de~ 
aos que .nascerem q•~ .etn diaut.é. -'dé" VehtR:e&cJ'&vo, 
ao mesmo~ que .eontmría. ·id.éaa:Cion~pclos 
seculoa n~ ~to co,m~~ offende a• oonatituição; .. , . 

O, Sa. TAQUJ:s: -,Cr~ Ul!la.'.~pg~',lloff · .: c, 

'Ü ·~a. B.uROs Coou:--.~~-· em : ut~~a· cliEposiçii:> que 
respe1ta~do aos direito~ politicos dÕs cidadãoe,. só pód~ 
ser Inodificada. por '111~10 de uma. ' Nfornia' constituoio
nal1 'para. _a qna.l·:o.ão· temos ·o~ pre~i.soa J)Oderes. (Apoió;
doa.) Isto ·póde até trazer• sénu•difficuldades e' perigos 
futuros; ·porque, ·embora .se• decrete qlie são ingenuos 
o~ filhos de· eserayu ·q.ue uascerem-de •ora em W.ante 
n·~o yendo uma.le1 ordina_ria força. det $.Iterar S: --ooiu;ti~ 
~~ ll~te J)Onto,' esses: f!OI>0.- 1ltlgenU03 <t~ão iieafáõ ha
bihtado.s ~para i>S ·cargos(politiao.s que,' :COD11titucional
me!lte; na-!: lh_es podeln IW'conferidos 'plirque 1lão• Das-
cem de· miU•·1Ivre; ·: .;: .. · · , ,, ·,· .. . : ,.} " ' '· ···: ., · .. 
~sisti nestes pontos, senhores, -porque' !não devemos 

delltllr ~ sem pro~t.o esses criminosos preceden
tes; -q~e yolem,· auton&llr;< e' mea'!OO: :~eoroçoar; 'Jlovos 
_comme.ttnnentos col1tra. -a constltuiçao do' ·'Estftdo · e 
_contr~~: · a. ·propricd~ do cidadão, mesmo neste asemnp
to · ~o· elemento .servil, no qual o governo ~ •ICOlloca.
dó em ~m plo.no ·incliua.do; ·.em :9_ue niio poderã. parar 
onde qUIZer, na·pbra.ee · do ' prop'no · Sr. ··pre6ido3nte·do 
conselho.· (Apoi?d~; ;muito b~~) ·.· •' • - · 

T'l'llta-~e de dire1tos sagrados; :-que devemos· defender 
até o ultim? transe,_ par~ que . P.<l!samos. dignamente 
merec~r ~- ~tulo, de c~dadio~.· E,11. n~o . reee'o a agitação 
d?B _Brazile~os; tr~m~ •. por ~es2· .s1m, . que podem ser 
v1c~as. de msu,rre1~õe$ Pl'!lv~<1as pela 1ei proposta, e 
par 1sso .defendo o8 seus dire1tos como ·& conseiencia me 

·· prescreve·;· ·mà.s~ se o govérno · ·quér mnrcha.r com se
· gnrn.nça; " iião deve · ~'deaprezar a opini5o publiCa, não 
aeve. colloca.r-_se SClntemente f6rf1: _da orbita. le~, 
:p.orq~e . . ~o .. terr. eno _ ex_. tra-leg:U·· lia.. semp. re p_eng_ o. 
(Aparados.) · . ·, · · · · · · · · 

· Paseó agora., "'Sr. ' presidente, a· examinar e 'aprecià.r 
ôu~oil . resultad~a. '!_a. dispoeiçã~ • eal_)ital da proposta, 
semp17 na.supp?s.lçao : ~e-que a.le1 cliegue a. exil<!utar
s~ ,~em gra.!es pe!-'t1lrJiaç<)es e_ grandes abalos que, infe-
lizmente, ~ao· mmto· pa.rá. recew-se. : , . 

· .~ proposta·iinpõe aos senhór_es a. obrigaç:io de criar e • 
tratar o8 filhos de ·süas · eserava.s até á. idade de eit.o 
a.nriôs' ccinpletós. Não entrarei na <JUestão de saber 
como e J?Or guem se_ fará. eft"~tiVa. e~ obrigação, e 
como 5e 'fisca.llSarâ. o seu cumpnmento; vou encara-la 
por outra. face. · · · · · • · · · 
. · · E' 'e:t.bido 'que 'a e8crávidüo entre. n~s, gra~s ao ca
racter generoso e huma.no dos BnWlerros, é tão suave 
que a condição dos nossos escrovos <1 muito preferível i 
da.s clAsses proletaria.s dé a.Iglim:ts nações da Europa; 
nos m·aiores estabelecimentos a.,<>rieola.s a. ordem e a 
subordinação 'mantêm-se sómente por meio de um pru
dente systema de disciplina. constante e eevera., no qual 
uma cautelosa prevenção dispensa de ordinario . a. re
pressão;· Desde que · começar 11. execução . da. lei pro
jectada, esse regimen niio poderá' manter-se, e será. grave 
e per~gosamente rerturbado pela existencia sinlul~nea 
no se10 desses estabelecimentos, de pais escravob e filhos 
livres; não' comó facto excepciona.l ou ·accidental, mas 
com? facto gera.} c pcrm.anente, e pela inf~vel inge
_renc1a. ~s a.utonda.des en:ca.rregadas de fiicalisar a exe
cu~·ão d»: lei, ~ que desperta.r:í, nos que permanece:-:1 
ca.ptivos, ·impa.ciencb.s perlgosas 1 desesperos terrivei>, 
que hão de romper com todos oi .~a.<;os da. Sllbordinacrü-:> 
e do respéito. a l!l!ll! se::~bores. · · · 

A nobre commissão especial, discutindo no capitulo 15 
o systema: de líbertàção exclusiv& das escravns, expri
me-se 'do segui-ate modo:' .. · · . · 

. «Ao absurdore~ultantê de .m&is estJI. arbitraria des
ignalda.de, a.ccreaceria. pTatica.mente o regimen... da. 
dceordem e da. anarchia: Os mesmos estabelecimentos 
serião servidos por mais uma. nova. distinc:ção de clas
ses: as senhoras preas e os e=,·os uretos. Quan<b 
tra.bnlhamos por apagar o stygma dâ c.Jr, irlamos 
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aggr&VJ..lo eom outzo privilegio-o do eao. H& mais: 
vortariamos a pyramide de 'P!:lllt& ~ baixo; invute
riamos todaa as idéaa reeebulu; collocaria.mos o aex.o 
II138Culino, a6 porq_ue é sexo Dllllenlino, em condi~
de inferioridade l ~ll&l1do almejamo& por animar e. con~ 
atituição de. ~ inamoa tremendamente estorva-lA, 
poia que a. mulher libertad& :repu~ dar a mão de 
esposa a_o se~ antigo pa.reeiro, hoJe eollocaào em es
cala m:us baaa que a sua. .Ao passo que a legislação 
geral eatabd.e~ que o vamo é o admi.n.i.etrador e ca
be~ do casal, e não a mulher, fundaríamos uma Iegis
la._çao e~pecW., decretando que pusaeae aquelll\ admi
ntstraçao para o ente frilco e improprio para. a. 
mulher, a cujo aceno o varão se curvuae.' l'oderis. 
freque:1temente dar·ae ate um phenomeno eurioao 
qual o de tomar-se o · marido escravo de sua mulhe: 
e de seus úlhosl 

~ P~r outro .lado, que se havia de lazer, nos est&be
lecunentos agneow e outros, áa escravas libertadas? 
Co~·a-~'? Teria.mos am&lg&m& de grupos, com tres 
co:ldtçoes diversas: homel18 escra:vos, mulheres liber
tas, :filhos livres .... » 

No systema da proposta podemos t&mbem dizer que 
ao aystema. de maia um& a.rbttra.ria desigualdade aeeres., 
· Ct!:Í. praticamente o regimen da desordem e da anar
chi~ e volta.-ae a. pyra.mide de ponta. para bai."to, 
i:lvertem-sc todas as 1déas recebidaS e otfende-se as 
lei11 :ta~ e civi$, que querem que~ pai seja. o protec
tor e .o am~ do filho, podendo dar-se a.té um phe
::omeno cunoEo1 q_u,l o de torna.r-se o pa.i. óu a. mii.i 
escmvos de seus filhos! 

O Sa. GA:n C.&liQUJ:mA: -Apoiado. 
O Sa. BAllBOS CoBRA.: -Teremos t:unbem nos mes~ 

mos estabelecimentoa distin~ de classes mistura 
~e _!lomens liyres e homens . escravos, ver~mos doua 
1~s em ditferentes condições, um captivo outro 

· livre, só porque este nasceu un:t a=o mais ta.rde do 
· que aqueUe. 

Â este rellpeito igualmente pronunciou-11e no conse
lho de estado o honrado Sr • .Presidente. do conselho, 
qu11n~o rep:ovava, como meto ineffieaz e ~go!l(), a 
c:e~çao de JUntas pro~tol!'S da emanciparyao; porque, 
dizia, o appsrato official, a mgerencia frequente da. au
~ridade entre os sen~ores e os escravos será um mal, 
Jll· 11ro'l":ldo n&fl oolonlU franeezas e in~lezas · mal que 
p6de levar-nosirrem~sivelmente á J!bolição i~me.dint:~. 
e eomJ.lleta; e al~ dlSto, a dupla s1tu&çiio de pata es
cravos e 1i.lhos l1yres, em pre3eaça UllS dos outros, e 
X"el'llgll:l.nt~ e pen~sa.. 

. Sr._presldente, Já ti'Ve occasiio de dizer q_ue a. iadem
DlS3<:ao pelos servi~s a.té 21 annos é illu.."'ria porqne 
di-se ::os senhores aquillo mesmo que se lhes iua; mas 
de~o atlld!'- notar que; niio podendo os menores prestar 
u~1s sern~s antes aos 14. ou 15 annos de id:i.de os 
m~Etnos ~ernçoa por 6 oa 7 annos não são snfficie~tea 
pa_n COt::.J?(!usur 011 trabalhos e despeza.s da criação na. 
Jl~;nma 1d:1d~, e a perda infallivel dos sen'iços das 
~1s escro'\"a~ em 2 AUnos pelo menos, durJ.nte a. gra.
vldez e ca cULdados da maternidade. 

N::io cre!o, porém, que p~trono algun\ prefira. este 
mod~. de mdemnis:v;iio, não 116 porque a conse~ão 
<los li~rtos nos estabelecimento' agricolas é uma fonte 
d~ &érlas diffi.culdades , desordem e ana.rcbia. mas 
:tlnda. poTque, de sobra :~.visado11 pelo procedime~to do 
~;er:1o, que n:io llies respeita o l'rDPr'lo direito de pro
pn_e.iadc: ne!l~nn: dos patron_o• espera que o governo 
?'>•;::~. f:l.z.er e_ffectl\"3. a p~st:l.Çao doa ~~eniços, à. qual 
o.~ .lbez:tos h11? de procursu- esquh·sr-~~e por si mesmos 
on por l'C.<.lueçu.o de estranhos. Com effeitn,-por q_ue meios 
preteQde o go\"erno constnuger oa seu. novo• in
genuos ao cnmprimento dessa. obriga~~ ~üo ,·ejo 
a/gutl\ q_l:.e possa ser effic:u, tratando-ae lie milhar~s e 
milhares de hôel"tOs, ainda D:laa :ao meio da a"ibçilo 
dos ~spirltos produzida pela execnção da lei. 

0 

E por q:le modo deveriiii os patronos tratnr os libertos 
que per.naneeetem em !lUas euas 'r Se têm obri!!:<dio 
de cria-los, educn-lot e trat&-lo.s co.tuo pessoa~ IY,-res 
tsto ê , ·entorio e inexequivel; porque a disciplina do~ 
eecravos !;el'á pert11rbad& por -novo elemento, que 
pennanece nu meio delles, exasperando-os da sus. con<ii
•;i\o e :1.::1b~:1Udo~s á insubordinação , sob~tudo se a 

autoridade houver ae &calisa.r o cumprimento daquellit 
obrigação e intrometter-se para. esse fim nos mesmos 
estal:ielecitnentos. Por outro lado, se oa libertos devem 
coutinnar a viver no esta~ecimento agrícola de aen. 
patrollo em condiçãesidenticas ás dos escravos, criados, 
tratadoa e mautidosem perfeita.ignnldade, aerão domes
mo modo um embaraço l" perigo pertnaDente, hii:o de 
rea~r, provocar desordens; e como evita-la$ ou pre
vent-las't 

Demais, esteelibertoa, que permanecerem nas casas 
O!l ~tabelecimentos de seus patronos, nivela.dos em con
diçao e tratamento com os escravos, convivendo com 
estes e ligadas a elles pelos la~ do parentesco, aos 21 
annos hão de vir psra a sociedade inçados de todos os 
vicias da escravidiio, ignorantes, embruteeidos, !l.etea~ 
tando o trabalho, aern educação alguma, aem conteien.
~ia ~quer da dignidade de homens, que s6 a liberdade 
msp1ra. Que futuro se prepara para. a. nossa sociedade, 
que, do trigesimo anno da eJC.eeução da lei em diante, 
receberá. annualmente em seu seio 30,000 libertos pel& 
menos, 30,000 cidadÃos novos, analphabetos, a:iliidos 
na Yespera de embruteciior captiveiro, mas ingmuos, 
isto ét na. plenitude dos direitos políticos. Não será. iato 
'llllla. tonte de anarchia e desordem aocial, uma. causa 
permanente de serios perigos e grandes des~ 'r 

A. este respeito, senhores, Illlda poderei dizer melhor 
do que a. illustrada com.missão e&JI(cial, quando, apre
ciando o alvitre da a~o!iç4o immediata ou diferida o 
condemna com todas as forças; porque, diz ella: 

" Esta abolição immediata, ~ob quaesquer eondiç<jesl 
aendo aliás a mais coneentanea com os princípios na
turaes, corresponderia pratiCAlnente â erupçií.o de um 
vulcúo destruidor, que tanto ha"'i:l de sigllificar a per
turbação de chofre a.rrem~ssada. em meio da socie-
dade. · 

"-Lançariamos instantaneamente, e em m&S$8., no seio 
della. um elemento que a não conhece, e q_ue ta.mbem 
para ella seri>t deeeonhecido. En,·ernizariamosdeliber
dade turbas e turb~ llio educadas nella, e incapazes 

·de eJC.ereer as graves fn.ncções do cidadão. Forçaríamos 
a. a:atorida.de a immensa vigllaneia impoSl!ivel, e mais 
impoa~vel repressão por tOdo este Iniperio, que é da 
grandeza da Europa. C<in,·ertcriamos o pai% n>uma. espe
lunca de malfeitores;porquauto,o escra.vo preUJaturamen
te libertado, hltando-lhe religião, zomba da eonsciencia; 
faltando-lhe disciplina, zomba doa homens ; faltando
lhe ensino, desconhece as vantagens da eivilisa~ ; 
faltando-lhe cOllcçiio ou incentivo, toma-!e va.gabundo; 
faltando-lhe o trabalho, rouba ; faltando-lhe o receio, 
embriaga·Ee; :l:lltando-lhe :i moralidade; arroja-se a 
todos os delictos. Cresria.mos lUll& repentina lacuna nos 
inatrnmentoa de trabalho, e alteração radical e sem. 
pre~ no srstema delle. Niio dari2l!los tempo á sub
stituição de braços. Prejudicariatnos á nação, á. classe 
agrícola (a mais importante do Brazil) e a.o proprio 
ell<!ravo, a. quem a liberdade ern rnas,.a e sem transícção 
aeriu um presente grego ; porque lhe não acarretaria 
aenão desgra,c;as. Nem por um momento ae p6de a.d
mittir semelhante perigoeis8~ precipitaçio. » 

Em outro lugar, tratando da fu:ação de um prazo 
pars extincção ao estado servil, acompanhada do esta
beleeimento de w:n fundo de emancipação, a ·mesma 
commissão exprime-M a.&~~im : 

c Por outro lado, sendo enorme o algarismo annual 
do fundo, reptestntaria tnonne gravame do~ contri
buintes ; provocaria oe grandes perigos a~ b&ndos e 
tU:ervos de escravos alUlualmente entregues tm estado 
line, e sem prepuo, á aociedade; levana a impruden
tes, dema.eiad&s mau~; tornaria. imponivel:~. 
e:\:tineção do çaptiveiro em escala gra.dt.Uil, poia estas 
a<:enaa de m6e de servas diariamente libertad&ll torna
rião impraticavel a conservação da inatitui~o eontra 
cnja desigruU.d.ade maia q_ne n\lllca ae Íll811rguião então 
011 miaeroa que a sorte desprotegesse. Se, ao contrario, 
o fundo f086e diminuro, a extincçio da eecnv..tun. 
nunea chega~ ou, se se pretendesse leva-la & effeito 
n'um dia. determinado, is..-o se não poderia alcançar 
senão defraudando os senhot'es da indemniaação, que .; 
de jllSti("a conceder-lhes. 

Parece tudo iBto inaciuúasi'"el. • 
Abi temos hvrada pel:l propria commill!ão a maa 
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justa e sell'erA eondemnação do 11stema da proposta, 
dWI.te de cuja belle=t~ e1la t!Uito.se extaaiou! (Apoiados.) 
Pois, porventllr&. se a lei exeoutar-ae noa ~o• em 
que está OOiléebida a proposta, e%11 tutiU'O bem proximo 
não lançar& eila., iUBtantaneamente e em massa, no 
seio da IIO<Iiedade um elemento que a nio conhece e 
que tambem pa.ra. ella. será. desconhecido 'l Nio enver
nizará, não só de liberdade, u1ka tambem de ingenui
dade, turbas e turb&ll1 não educadas nella, incapazes 
àe e:ltercer as graves fuucçõea do cidadi.o, que se 
creárão na ignora.ncia. e passá.rio os primeiros a.nnos 
d& vida engolphados. em todos os vicios do ca.ptiveiro'l 
Para. o proprio liberto não sará. presente de grego a. 
liberdade, sem preparo, .sem transicçio, 11ue uiio lhe 
acanetuá. seni? desgraças'? 

Não corresponjer i pntieamente .á. ernpçiio de nm 
vulcão destrw.dor a. perturbação arremessada. de chofre 
em meio da. sociedade'? Fiu&lmente, esse helio ayatema, 
fazendo nascer nos eaer&vos que ficarem no captiveiro 
o cinme, a inveja e a desesperação, nüo tornará. impra
ticavel a conservac;ão da instituição, contra a qual mais 
que nunca hão de1n~nrgir-.se os miseros desprotegidos'? 

A. ordem publica, a segurança, a paz e trauquilli
dade da.s fanillias \ condições ainda mais sagradas que 
o direito de propnedade , hão de ser infallivelmcnte 
perturbadas e permanentemente ameaçadas ; e o go
verno nem ao menoa tem meios de protegê-las e garan
ti-la-s. 

Nós, os que moramos nas grandes cidades, temos or
di.nari:lmente ao redor de n6s uma população livre nu
merosa, que nos trs.nquillisa, estamos a.brigados pela. 
autorida.de e pela forÇA publica, prompta a soeeorrer
nos na menor explosão ; mP não estiio no mesmo caso 
os que vivem nos estabelecimentos a,ll'licolaa, no inte
rior do Imperio, que é da gn.ndeza. da Europa, na pbrase . 
cb commi118ão ; alli ha :fainllias de tres ou quatro pes
soas livres, que vivem no meio de centenas de escravos, 
em lugsres d.ista.ntes de qualquer centro de povoação
( Apoiados.) 

Tinh3 ainda outras considerações a fazer :~.Cerca dos 
inconvenientes do syrtexna proposto; m88 devo resutnir
me, porque a hora ,'Si, adi&ntada, e p>r mo, ps.r& não 
illcorrer na. aecuaaç:io de querer a. permanencia do 
stato quo, ou de nada. apresentar em substitni-;:io dos 
meio~ que comb&to, tratarei de expôr 88 idéas que me 
parecem mais prudentes e acertadas, comquanto niio 
tenha esperança de ver modificada a propostt., em vista 
das termillantes declarações do governo e da confiança 
com que ~ applaude do seu ttiumpho :Lutes mesmo das 
votações da cama.rn. 

Senhores. eu desejo a emancipação, desejo-a. de todo 
c .. cora~Zio- eomo ~tbolico qne sou, e Brazileiro amante 
do mea pá.iz; mas penso com toda. a convicção que oa 
u.nicos meios pelos quaes nas circumstancbs actuaes 
se poderia le-rnr a effeito esta grande reforma sem abalos 
e perigos Jlarn '?. paiz &!lo os mei~s indirectos. Alguns 
oie&tes ~e:os e;tao cons1gnados na. proposta do governo, 
.,, faça-u a devida. justiça, já. forão melb.oraiios pela 
iUustrada commiasão, comq_uanto mereção ainda algum 
retocp~ ot:. ~odifieação. 

:;e e:::. fosse forçado a adoptar a medida da.libc~tação 
<la 'l.·e:;.~re, e:-.:igiri:~ como indispcnEaveis condiçües, não 
bÕ a i:lC.e:nnisr,ção real e effeetl-rn da propriedade, ma.s 
t:l.mbe:r. oue nenhuma. m~dida se tomasse em relação 
:tos escr.l.VO> acto.a.es. 

'I~llho o:::...-ido accusar-se a gr.l.ve iujustiça de liber
tar-se a ger.I.Ção futura e eondemnar a.o perpetuo cap
tivei::-o a geração ACtual; maa, para mim, uenb.um valor 
te::c_ esse argumeuto que, por Q 86, nlio me impediria de 
vour ,. ~mancipação do ventre, se o não a.compA.nha.seem 
outros e maiores inconveuientes. EffectiTameute 11 este 
respeito ,enso inteiramente com o Sr. conselheiro Salles 
Torrei-Homem, que neata.a grandea reformas em que, 
po1" 3SSim àjzer, &e altera nma anti~ ordem de coUB38 
pelos seua fundamentos, o maior iuunigo que encontra 
o legis1Ador é a logica; pois esta 111.uer todas as conse
q_uencias rigorosaa dos principias, entretanto que· 88 
co:~<iiç\íes pr:lticas do meio IOcial em que vai Opel'B!-ae 
i. refor:na 38 nio admitte em toda. essa extenlio. En
te:~1o oue !lestes grandes commettimentoa o legiab.dor, 
lQttge de guiar-se pelas idéaa gemes e prülcipiO! raeio-

:naes,deve proceder com tóda prudeaci:1e eircumspeeção, 
eonaultaado a cada. p111e0 os factos, o estado actual do 
}laiz, como o navega.nte coUBulta. o çéo, n& phr:t.ae de 
Gui:tlt. 

A.aeim, pois, Di~ podendo guiar-nos nellte IISinmpto 
por nenhum principio absoluto; não podenlo marchar 
com a justiç~t e alogica; ~? setratando defazeroque. 
se deveria fater, que seria. neste eaao a elll:lncipaçi!.o ~ 
immediata e completa; mas sim de fazer o que é posai- '"' :;. 
vel, de aeeordo com interesses l~gitimos e res_peitaveis 
que o prmcipio encontra em sua :lpplicação, nao pode-
mos deixar de consultar 88 couveniencias, e, segundo 
es~a, me p:~.reee que, se uma. pressão qualquer nos 
obngasse a. decretar a liberta•;'iio do ventre, deveria-
mos limitar-nos a e5$a medida. 

Com e:ffeito, é incont,)Btavelquc ell88 medida, só por si. 
não é isenta de perigos, d:'lll quaes os maiores s:lo :i. 
existeucia simultanea de pais eSCI'!lvos e filhos livre.s,. 
e a desmor:llisa.ção da autoridade dos senhores req;l.:· 
ta.nte do npparato official e da iugereucia da autori:.. 
dade para proteger oa menores libertos. Ora, estes in
convenientes e perigos s6 poderão a.ttenuar-se até cer-
to ponto, mantendo-se sem a menor alteraçiio as re~ '· · 
lações entre os senhot'e!l e os actuaell escnvos, em Ulll&)\! 
palavra, evitando-se toda. e qualquer medida que po!IIIS'i,.. 
afrouxar mais osl~os da. escravidão, e antes fort&le~'li 
ceado mais a autoridade e os poder dos senhores, para 
que possão manter a disciplina e subordinação dos es· · 
cravos que permanecem llO captiveiro. (Apo'adoa.) . 

Entretanto o projecto que se discute faz exa.ctam.eute 
o contrario; com as medidas relativas á geração &Gtu:l.L 
enfraquece imprudente e perigos&mente a autoridade 
dos senhores, quebra completamente a força moral 
destes, altera. profundamente as relaçües actuaes entre· 
os mesmos senhores e os escravos. Por isso nego ·.o 
meu voto a toda a proposta que reune 88 mediw in· 
directas :í.s directas, e encerra nas Kll:JS di-çcrsas dia
posiç<:;es todos os meios de emancipação collhecilloa, 
directos, indirectos, mediatos e immediatoa. Sc·o,go
.,;erno se limitas~e :t propôr medi<hs indirect:ls;~de 
eff~itos lentos, graduaes e seguros, eu o ncompnnhari:a. 
com toda a sntisfs.çiio, e concorrer~ assim para l1 rea
lização d.esac be\lo deaidet<atum de nosso p:üz : :1 cman
cipa.çiio d:~. escn~-atura, sem sncriticio de nenhum dOB 
grandes interess~s eociaes e cconomicus ligados :1. eue 
assumpto. 

Seuhores, a em3Jlcipaç5o succesai.va ou gradual por 
meios indirectos, além d~ se1· o meio mais sua.vc, é 
tambem o que nos b35taria pan reóllizu e~ta impor
ta.ntis~ima. reforma. e re:Uiza-la com a ~loria de nli.o 
haver con'I;U tsioM<fo c arruinndo o paiz. 

Ha. um facto que :t estatistica, me•mo imperfeita, que 
possuímos tem pesto {óra de duvida, e que é reconlie
cido Jlelas illustradas commissües especiaes, ta.nto a do 
passado como a deste anno, n snber: que a escravatura 
tende a desapp:r:ece:- por si mesma, pelo exceden~ doa 
obitos sobre os nasc1mentos . 

Este :facto não é exclush-o do Br:~z~l. Segundo o tes
temunho de cel~bres estatísticos, como :t.1ore:1u de 
Jonues e Boud.i:1, u:n g:-ande excedente de obitos sobre 
os nascimentos :1~ popul:lção escr:~va verificou-se 
sempre :~as A.ntilha~, nas .Antilhas lnglezas, com ex
cepçuo sómente :ia. Barbada, na Guianna Frnnoem., na 
Guianna Hollandeu. na M:artiuica, na l.'lfuuricia, :n:a 
t ·ba de Ceylii.o, em Bou:bon e em Cuba- Agrandedes
proporção dos dot:.!l sexos, os vidas, o concubinato e 
ontras c:n:sas oppoem obstaculosi procre:~ção no estado 
de eac:r:J.vidão, ao p:uao que a n:t.ture~ do trnb:Uho, OJ ,. 
mesmos vicioa e outr:ls condir.üea da e=~-a.tura. cat1-.:~ 
correm para augme!ltar a mortalidade. ..,t · • 

Pelo censo ultims:oente lenatado neata côrte Seou 
demonstrado um, e:.-cesso de obitos sobre os ll88Cimeutos, 
e o Sr. conselheiro Teixeir:t Junior, digno relator ?-o 
ps.recer da commissão especial do :tnno paasad.o, cita. 
os da.dos <l.esl>3. e~Wistica : 

« Grande luz para a materi3. t= n estatiatíca feita 
ultim:s.mente z:est.1 cõrte, e '}Ue, qn:t.nto :1. parte do ele
mento 6<lni1, pttece :l?proxim:l.r-ae d.1. verdade dos 
factos. Demo:111tra e!Ls qse no decenuio decorrido de 
1860 s. 1869 houve, sobre uma popul~io, que ora apre
eeuta a <:ifr:l. de 50:092 escra'l"os, existentes neste mu-
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nicipio neutro, 14,_!44 n~~;os e 29,117 obitos; 
constando dos cartonos dos,_tálieniies e dos esenviies dos 
juizes de paz que no mesmo 'peiiodo . se· coneedêrio 
13,246 m&.numiSf>ões. ·· · · · · · · · · · · •· · · 

« Dcst'arte vê-se que os nascllllentos infiuem com 
2,3 % para augmeatar a populaçi() escra.va, s.o passo 
<J_ue os obitos influem para o seu decreEcímento. com 
1!;1 %, e ,115-maullllÜBfões com ~,4%; de :fól'llla que 

·xéalmente a. diminuição annuar >em a ~er na .ruiio de 
'·4,2 %-. . 

Note, porém, :1.. ca.m= que a. eseravaturn da côrte 
está em condições muito mais · fa-vor3.veis, é· melhor 
tr&tnda, e emp~gn-se qull6i' excliú;ivamente em traba
lhos domestico6; muíto miús le~e8 ·que· os <Ia lavoura, 
o que deve influir para que seja menor :1. mortalidade, 
e :r:nai~r. a reprodueçüo. · · · · . ... . . . 
f~: outro l&do, deve-se C~>nt:Ar com. o progresso. da 

op1mr.o, desse generoeo moV\mento que se. <lb~;er.-a em 
~das - as classes ·!ia IiosSit sociedade por meio deSse 
grande numero de manumissões çons:;antes c ·repetidas, 
e dc~sas a&&9Citções emnncipa.doras qtle se organi~iio 
em t<ldru; ~ provi.nciM, o que elevará. niult() o numero 
das ma.nul;tlie~es individuaes. Destila considerações 

.:110demos ded.nzirl sem temeridade, qüe a·a:xa ann:ual 
~;:au reducçües pe a :morte e pelas alíorrilUI. se . eleçar:i. 
-~ %· . . . . ' 
·: -~~ eond.i~es favora-c:eis 9-ne mostrão estes dados, 
poà.ui\unos ~rehs.r com lllll.lor prudencia pitrn. o · fim 
que _Pe!!llia.m<ls, a:proveita.udo os podere~ do Estail:o a 
~ieios:.. iniei:~tivs. indi.-idu>~.l, e combinando üm certo 

· I!Ql'tema ·.de· miid.idas indirectas que animem · e desen
~ I? mo\'~ento . d& .. opiníiio, f.acilitem · e ·au.gmen-

. • • as l'IUU1lmJssões. · ·-- .. 
· :--:~oEst.a.dotem de,fa.zenn.crificios p:u:areal~ç:io deste 

- pnd~: fun, o corpo l~gid:i.tivo deverá. d'ora·emdiante 
,~tar annualmente o maior fundo possivel,segundo 
a,s.ifól'ÇRs de cada orçaniento, puras. emanéipa.ção <!e es
Q:avos, conforme as regras de preferco::.ia ·que se estabe
.lecessem, como, por uemplo, para as escmvas de :lO. a 
2~t.nno& de idade. Fixava-se aquelleminimo, porque, 
eomo se sabe, abaixo delle a mortalidade é grande ; 
:lixava-se este maximo para evitar a sepa~ 'dos 
aexos, e por9.ue das escm.va.s que d'ora em diante· vão 
,cllegando li. Idade da. procreapo é que virá o augmen
to da escravatura. em maior escala nos·pro:ilinos vinte 
a;nnos. 
. , Este ~eio, ~enhores, evitaria. as {;l'O.ve~pertur'bações 
.~:ae :a:libertaçao do ventre tem de caus:lr, .porque as 
escravas .~berta.das em divers~s pontos, ainda que por 
titiA propriA escolha pel'llluneçao nas casas dos teus an-

2:-"_•inhores,_ não poà.em ser C3.JlS!I- de desordem_ , tanto 
~pontaneld:J.de da pe~anene1a, como por n~o se 

orma~m grupos de lioertos a par dos captivos ; e 
:além dil80 os poderes do Estado fariao sõmente o que 
.foese possivel fazer em cacla.:mno, conforme os encargos 
cio tbesouro c sem onerar imprudentemente o futuro · 
o fundo de em:~.ncipaçio seria. aquelle que as :forças do 
C~IÇamellt.o compcrrtassem. (Apoiados.) 

No sy6tema da. proposta, lan~:a-•e sobre o tbesouro, 
150bre os :futuros orçamentos um ouu~, cuja somma ,j 
impoaivel prever ou calcular. · 

Seguud" os caleulos do Sr. conselheiro Teix~ira Ju
:aior, a despe~ que o Est:tdo teria de fazer .com opa
gamento d;os JUI'OS. dos t1~os de renda no priltlciro 
:anno depoiS dos otto segumtes á. e.'-ecuyão da lei seria 
de 8SO:OOOS e d'ahi em diante, sempre em escala ~sceil
dente, seris de 13,000:000S no trigesimo :ulno. A este 
calculo, que aliás se póde impu~ar porque nüo us~enta. 

... .~em.- we ~~. devemos addicionar mais 3,000:000$, 
-'!-,~que os títulos de ~nda da proposta são de 600$, e os 

á~~ojecto da commts~ão do anuo pas~ado e.rúo ãe 500$; 
e a.os1m teremos a enorme somm:~. de 1G,OOO:OOOS,pesa.n
do sobre o nosso orçamento, já gravado com a. despeza 
a::n11al de 30,000:000$ para. amortização e juros <h 
di-ç.ida publica. 

Pareçe-me,.- senhores, que niio devíamos sacar n~si."'ll 
'UDprudentemente sobre o futuro, cujas nece~~iõa.des e 
conti!lgeneias n:i<J podemos prever, e qae mellior pro
-cederíamos deixando line .a acçii~ dos go,·ernos que 
se succederem p:u-a attenderem as Cuc=sta:::cias do 
piz. 

C:alc~~:se que são já !lDo~es ()S.I!~ssos compl'?mis
llo~, llUe o.,~o fi:ri~~~e ~no~ dulmper.1o não 
de1xa de :ihlpll'U ~nu lllqnre~· que ·éom·· a de
cretação e' ex~çio dâ:"lei; ·a ' láwura_ 'tém' '·de so_!Irtt 
grande abalt-; 'o• cfedito e8Caliseà'r&'iiitiai 'i:Jit;i! . . ' eu . 
a: propriedade esétavi' e'~e01à':l!Ca.rá' dept~ ·~ 
producÇio"g.im,inuirá. aind& niai.S lid\ivdmeüte · -ai de 
tudo -~ ulta;rá m~or,· b~ rii' receita ~1iea; ; nin
guem i!.irá qUE! seSâ prudé .. ~e1iypothecar o'filturo áté 
onde as · IIOs~ 'V!st:ill 'úãó · podem· ·e~~ Imatuie-ee 
por exempl'oi a:bypothe!e }:ll:!smel de 'T.ébentar ino~ 
d&m~nte _sob;e ·as _úossa.s. e&;b'eças umA"iloVll. gtierra 'q_ue 
no~ un.ponha; aa~-~~t!os ~gaaea _aos que ·~gio a guerra 
ultunamente termi,lladJri e' nos aebáre:mOa· · e!ltão ·no 
terriveí dilem:na' ·d!e''dl!ixar j>ereeer ou ó•eredito ou a 
honra nacional! · ._, ... . , •. _., . '' · ,,_ i. · 1 

... 

· Não ~ó .~ómente h.ypotheses. q.ue eu figuro á von
tade, .~ ç?n,seq~e-n~as'll,t~~~'\e q~ oom .eeneza ~~ 
podem pr~çer.: A1ndâ q~nao: o~ue' cen nio·êreioi. a Ie1 
ae emanctpl!-~ao ae'execttte 'l!eni gr:tves' pértutba~s da. 
ordem. pu o boa· e dit. 11egó.rsnc:a individnnl' ·'a· dim.inni
~o d~ renda publicá~ Tn~itavel, porqu~ o abalo · que 
expenmentar a. :rilliJSa iridnstria, repél'ctltirá. infellivel
mente em -todaa as· classes' ·e ·em· tódos o8 intéressea1W!. 
nóssa. sociedltde. CDmo, p()l.s; ·qaand.~ jú11b.·: e· ruoa;vel
mente ·lie 'pôde prever ~ :dÜninuiçã<i da'· renlà do 
EStndo, · hiiveinõs cõntraoi-r 'triri onll&;·cu,_ somma não 
podemos Cs.lcnlai-, (lorque rião ha. êsta.tistiea, faltão~n:os 
os d::dos ~e~os ~ Nã.o ê isto ~prudeneia, não é· iin-
prev1denc13'r ·' · · · ·· · ,. , · · ···'"'"' ·., ·"' .. ·. 

Par& .um g~verno ,_ue 9.uizesse marcbnr com segu
rs.n~_a, é consli~tando· os grai:ides intêres-ses dá nação, o 
can:nnho para· estii.· re!ofuxii' estavaitraça.do ·pela-razão 
e pelo bom::.~enso 'àpplll!idos• ':l.e 'Ilol!iíaa eircumstanciaa: 
Procurar, ·~r"meio · 1ie ' · 'um• 'bem' combÜiÀdo systema 
de medidaS indirectas, aui:il~ e fecimdu' a iniciativa. 
individunl, facilit:liÍ' aa inurilUilissõeti, · ere&r·um. fundo 
de emancip~çiio 'tão aVnltadó ·quanto fósSe ~ossivel ; e 
no e tanto próí:eder. a. ' uma eStatistica nnnuciosa e 
completa da população escrava, animar e fovorecer a 
agricnlttll'S, prover á snbstítuição do trabalho esera'\"o 
-pelo trabalho liue; eis-ahi-lllll& missão grande e dif
ncil sem duVi.U,; porén:i: :màis gloriosá do que :l de 
er~cr o e&taudArte .U. redempçio·dos captivos sobre a 
nuns. e o deScals.bro \ia.' liação. (.Apoiadoa.) Pela· appli
caçiio sábís. e constante· deste · sy&tema. de medidas, em 
menos de ~O anuos, sell1 -perigo da. ordem publica, aem. 
quebra. sen8ivel em nossa prod.ncção· e nossa . riqueza, 
poÕ:_er-se-hi~ comple~ a ~&lição ds. escra.wtura, já. 
entao reduztdn. a. meuos da terça. parte·· do seu numero 
aetu:U. • · · 

Por todas estas considerações, apezar dos meU:S me~ 
lhores desejos, li~ pos.~o acompnííhar ·o governo em 
uma medida tendente, e certo, t.. realizaçüo ·de uma no
bre ~ {;l'ande idéa., a cujo influxo não podem-deixar de 
palpitar tod.as a.s :Umas e todos os corações generosos, 
mM que vai muito além. do que . O paiz pôde com-
portar.... · · 

O Sa. PRESJI>E!\'TE : - Peço ao nobre deputado 'iue 
:resuma as' suas obsen-ações, porqne é pasS:l.da a hora 
do rcgilllento. 

.o .sa. B~lUios CoBRA. :-Eu vou concluir. O meu pa.
tnotismo nuo me perlilltte concorrer com o meu voto 
pan O& . males que antevejo, para o &::~erificio · do paiz. 
e da. no~sa lavoura, desta larga base· em que assenta a 
!lossa. pro~dade aetual, e em que de'l"emos procurar 
assentar ainda mais ·solidamente a l!O&sl. grandeza. fu
tura. ~utro ~rios receios; graves· :appftliensl>es '!Obre 
o :fu~ro que se nos prepara; i;erio talo:ez iofnndados, 
pert!utt~~, Deus que o sejão; = affirnio qne são sin~ 

· ceros.... · · · ' · · · · · · 
Se a outros :fascina a e;loria da pro_paga.nda, !!<C a ou

tros , ~edtu:em os applausos dos pbiliritropor.· de :alét:l
mar, aeclaro .. solemnemente . á. canulr&'qll<! ·p:n-a num 
só :unbiciono ·imi. àppl:lllso, o da"minha coneciencia, 
U!k3, gloN. unica, ·a ô.e ha 'l"er eumprido ó mell dever : 
e estes julgo_ que a. ·hi$t.Oria do · pa~ Dão me h:~. de recu
sà.r, assim como á illustre ph:i!an~ que nesta. e:.mara 
sustenta. e_ defende ·os \'erdi!:déiros mteresses da na.t;ão. 
(Apoiaà~.) ~ão pretendo, com ~t:ls pal&,us, irrogar 
a =únima injuria á nobre maíoria,·_ q~·acompanhs. o 
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~verilo n~ta . q~~tão ; . cr~io que ella proóeda de boa. 
fc, e rcspe1to as suas eonvtcções. . · 
-· Mu,qwin<fo q_uizerdes l'IÍetlAr das tn!\t"gellS do abyr;mo, 

para .ondé CIUnlnhais, será tarde; e então talvez tenhais 
~ lamentar a.ma.rga e inutilmente os vossos votos, no 
mcio da rnUia e dissolução da. ordem eóeial. Nio 
marcheis ás .. cegas, procurai ·ao menos os d:\dos, os 
estndos, , a.S lnzes necesearlas pà.ra que póesa.is ea.lni
nhar com Beg'orança. par esse térreno inçado de diffi.
culds:d...'S, alasti'ado de perigO!', juncado de a.bYsmos. 
(Apotados.) . . 

Agradeço .á éamàra a atten<yão com q-:1e me honrou, 
e ~ÇO, desculpe. por haver abus<~.do tanto de. sua 
pac1ench. (Muito bem; muito bem.) 

(O ortulor é cowprimentado p"ôr muitos Srs. deputados.) 
A discus"sãO fica ad.iÍI:de. pe1a. horà., 

SEGUNDA PARTE DA ORDEllf DO DIA. 

. Entra. em 2a diSeuss!':o o ar•. 3• do órçnmento, na 
parte ~lati v:( :1. de.!peza. do ministerio dos· negocias 
estra.nge1ros. 

ô Sr. Tat:J:U:es:-Nó seu r~liltorio deste auno o 
nobre. m. i·n.istro dos. n.ego. ci~s . estr.· 'an.çeiros deu-nos no
. ticià. ~as i~tlinciás fe1ts:s pó·,:parte ae, Dinamar~ para 
a.d~er1rmos ao tratado. q~e . ~eve · ~or fim a. aboliçao por 
me1o de .!esgate dos dire1~s do ::iand.a. e das Belts. 

A. expoiiiÇ,5o do q"Ue se :passou n~ · conferericia. entre 
o antecessor .. de S. Ex. e .o consul geral da Dinamarcn. 
:foi ~erta· no meb. iela~odo, .e a.hi o meu nome é invo-
cado_por parte do ll.ll;ente ~aqu~la i:mção. · .. 

Nao tendo o governo .1mpenal aceitado · o convite 
qll.e lhe foi feito, e podé.nd0 deste facto resultar cen
sura. ao meu procedimento, éomo ministro dos neaocios 
estrangeiros em "18G~, dev,a explica~ lo. perante 11. ;ação. 

Em meu rcla.torio. declarei · qüe só deviam os . adherir 
ao con~:itc ~ue n~s era feito· se se apresentassem bases 
razoaveis differentes claquellas que nos erüo offerêcida.s 
p;u:a ·e>.se a.juste, mas não tomei nenhum compromisso 
for~al a. este respeito, c<Jmo foi reconhecido na COIÚe-
rencia ;lo 9ue a.lludi. . , . • 

Em 1863 .. o .goveno tmpena,I, ouvindo o eonselhCI 
de estado, julgou nã:o de\·er aceitar o convite que nos 
era feito. 

Entendi, 'senhores, que não nos era conveniente 
repellir in limiKe a proposta que nos dirigia o governo 
da Dinamarca.;· tratava-se de -um grande ·beneticio ao 
commcrcio em geral, e a calllll.ra sabe que attentas as 
r.elações estreitas que )ig!io h;oje entre si as Ilações civi
lisa ias, e attenta a solida.rieiiade ·que · ·ha: entre todas 
as industrias, não é possivel realizar um beneficio im
portante para o comme'J:Cio sem todos· i>a po'"os e "todns 
as industrias delle partilharem. 

Demais, ·o · nosso modo de ver esta quest5o em prin
cipio se tinha manifestado de umn mnncirn ber:t clara. 

Em 22 de Junho de 186\ se tinha celebrado um tra
tado e::1tre Ha.nover de uma parte e o Brazil e outras 
potencias de outra para abolição l!emelhnnte,·ror meio 
de resgate, do direito ou peagem a; que erão sugettos os 

·navios que subiiio. o· Elba,p:!SSando pd.1 boca. do Sch-
winge,· direito · cltamado. de ·Stade ou Brunshsnsen. 
. .A. nossa politica, pórtanto; ~e tinha revelado do modC> 
m:iis solemne. 

Depois, em 16 de ·Julho de 1863, "Um tratado sem~ 
. lhnnte foi tambem celebrado · em llru..,ellJ.s entre o go
verno da. Belgit:a~ o Bra.zil e outras · poteneia~, nar:J. 
abolir;ão pelo tesgate· dos· direitos de ·tonelagem· ê pi

·Jougem dos ~r'tos · belg:~S no Escalda,· assim ~::omo 
dos cljreitosloci:cs da cidade ·de"Antuerpia. 

Parcci~-me fôra coherente com o p:i-ocedimento. que 
o Ilrazil teve em relação ao "Hano'Ver, e pósteriont~ente 
á Belgic~,_ aceitar em t:ermo_s razo:i,•e.is a 'proposm que 
nes era: futa. por parte da. :pma.marca .. 

Hoje, Sr. presidente1 "J.iarti~ente, as nnç<:;es 
cOmo os ' individnos não podem p'rescindir·da. estima; e 

. à.B;S sympathias d~ Olltn\s; es~:S. esti"l::la,··essa.s Sj"::tp:l· 
thtas :1:ío podem aeompa.ub.:l.r aquelles que, levados 

por õim principio egóista, · esperão gozar da vantagens 
resultantes dos ~des meluoramentos, deixando os 
onus da. sua realtza~ aos outros. (ApoiMos.) 
. Não duvido que hoje se tenhit> alterad.~ as taz;ões que 

me persuadirão em 186~ a manifestar opinião favor-.wel 
a concorrermos para 4 abolição dos direitos de trnn~ito 
dos estreitos da Din~unarca.; não duvido que hoje o Bra.:. 
iii,_depois ~as !!!1~ ultimas glorias, pÕssa preterir .S 
r~oes que lnduzul.o-llos a procurar o apreço e sympa
thi38 dos outros povos. 

Acredito mesmo que • ~s circumstlulcias têm mudado 
um pouco, mas não posso abster-me de tomar em con
siders.;.üo os motivos offerecidos pelo nobre ex-ministr<> 
dos .llegocios estrangeiros pa_ra.·recusa.r-se a. tntar com 
a: D!nttmsrca ácerca. deste obJecto. 

S. Ex: ~co_rdon na conferencia a que já. me refe:;i. 
que o Brnzil tinha aberto ao commercio de todns,.U 
na<yões os seus grnndes rios do norte e do sul do Iln
perio; que tendo o Br:u:il adopta;do esta. politica li!>e
ral .·e generosa, tinha direito de exigir das outras 
nações igual procedimento, e que abrissem 11eus n:ares 
fechados, seus estreitos ao commercio do Bra~ e dali. 
outros povO!'. A_".:, 

Não duvido que a. politicalibernl e generosa que nel!1ie·· 
assumpto tem seguido o Imperio, devêra t.."\mhem ser 
correspo:t:lida, ser a.dopb.<la pelas outras nl'~õcs ; ~téal, 
nã.o está em nossas mãos detérmina.·lo, e lliiO podta. ni.n
gue_m ~siJ!ràr sue a Dinamru;ca: sem itldemnisação, 
abrt8Se W30 da. cobrança de d1rettos de que ~sta.va'de . 
pos&e ha seculos; se as outras naçaes tivessem de 'ta
pera-lo, creio que só muito tarde <:tU nunca se realizaria 
esse beneiic!o desejado pelo eommercio em geral •. . ,·, 

l)cpois , senhores, a analogia não é ~r!eit:s. entre a . 
abertura de ·Amazoilas e a aboli\)io do direito de trans= 
ito o:tt pe,gem cobrado nos estreitos que dão .PILSõll:-' ·. 
gem do' Cattegat, côntinuação do mar do norte, para o 
Baltico; abrindo o :Amazonas, m5s nada tinhamosque 
pérder, e tudo a ganhar; niio havia que Ílldemnisll.l'.'; · 
pelo contrario, a Dinams.rca, effectUllndo a abolição 
daquclles direitos , so!fria li1Il gf"nnde desfalqu_e :nos 

·seus mcíos de governo ; necessitava de uma grande 
altera.'liio no seu eystema financeiro , precisava llr.een.
cher por outra. fór:n:l a suppres~ão de nma rcn. d& ·q_ue 
const:úitemente recebia. desde scculos até hoje. 

A outra· razão que :foi a.J?r<:seutada na mesmll. confe
r~ei~ niio me parece explic::n a rcjeiçKo da proposb 
me:nc1onad~. 

O nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros de~ · 
eliron qne não tinha o Br.uil intet·e~re no proposto 
resgate, porqtianto ,-endia os seus productos, que erlio 
tr:~n~portailo~ em navios do comcnerdo cstrnugeiro.parn 
ov.tros pnizes que dellcs careciüo para o sen consumo, e 
pelos cousu.nidorcg eriio pagos os direitos que sobre es
ses productos pe~avão. 

Scnhore~, cu não posso ádmittir n .J.istinc;.iio que 
se · pretende ·. fllzer entre o caso de ~crem os direitos 
lnnçndos sobre o pnvilh.ão ou o no.vio, e o outro de 
serem lançados os direitoR sobre · a~ mercadorias; em 
todo o caso, pnrece que é a. mesma a. incid~nci~ do, im
posto, ha de Eer sempre o consumidor qnc ha de ·I'a.ga:r o 
augroento de detipez~ ncccssaria pa!'<t. levar-lhe os pro-

, duetos que elle necessita e que não são produzidos no 
1

11 

·seu paiz: quer este augmento de despczas · ~ulte de 
direitos lanc.~dos sobre a import:s.c;ão, quer de diteitos 

1 sobre a navegação, o c!feito é o mesmo. 
1 Em todo o caso ha. augmcnto de custo de producc;-.ão, 
j e o ·consumidor é quem o pag-J. ; uboliç:i:o de direito~ 

I sobre os generos ou sobre os ua,i.os llll!~~nt~s, tem.. 
pois, o mesmo effeito. · ··' • 

I ·Se . tem o mesmo e1feito, a· distincç:ão · entre · os outros 
'I tratados q~e citei e a convenção proposta nli<> -erii.o pro-

cedentes. 

I 
Depois,- Sr. presidente, cedo imbui~mc · na doutrin:t 

de um ·c~!t:bre eeonomist:l que sustenta,·a como de alta 
conveniencia. pa.ra desenvólvimeuto d:l. indu•tria e 

·rezular cljstribnição de eeus productos, a :lbe~tur:l 
e . nmpli:tçi:ío dos · :merc:1dos,' porquanto é :>. lei cco

· nomi~\ que c augmcnto ·- dos · e<~Dsumo i:npot::L 
I ' !l.t:gmcmto depróducção·; a abolição dos direitos que fn-

l · ~1iu c dese!l\"olve o consumo dos ge:1cros de u::1 }:)aiz. 
-Importa mn estimulo 6. sua bdnstriac producç:io; d.'all t I \"elll que s politica com::uercial !!as nações mais eonbe-
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«doras desta materia, como a Inglaterra, é sempre dar 
facil aahida ane &ellS generos, abrir e dilatar os men:a
doa para o conmmo dos productos de sua industria. 

A este respeito é 1llli.Dime a pratica de todas aa na-
<:ões; u,daa ellaa e nós mesmos procuramos a. reducção 

. cÍe direitos sobre os generos que J1!0duzimos. 
· Por que razio ou vantagem peci.mos a reducçio dos 
~direitos sobre o café, o assucar, o fumo, etc. 'l Com que 
• afan não procuramos n6s obter reducção dos impostos 

lanÇl'doa sobre aquelles generoa nos Est:dos-Unidos, 
:x:a Allexnanh&. na. In15laterra, etc.'? I 

Pelas razõeS que Ji. ponderei, as ~ões aio todaa 
eolidarlas como aa SWI.S respectiva.D industrü.s nos be-
neficios de diminuição ou abolição dos impostos de im-

1 
po~ão; e ao mesmo tempo que isso concorre para o 
augmento da. proiuc~,;o , torna ma.is re~ Q dea-

~- envoh·imento e expansão industrial , prevenindo I' 
• " ltil crises commerciaes que muíta.s ve:z:es apparecem 

·-pela accumulação de productos que não encontrão mer
cados bastante amplos a que se dirijão. 

Forão estas as razões que me persuadirão a :não re-
pellir o convite da Dinamarca; se outra.a razões appa- 1 

~
,_ oorão que determinárão o procedimeu.to do goYernO I 

:. perial em contrario, com tudo devo dizer que naquella. 
• occasião co11veDci-me de que n:Io havia outra politica I 

a seguir seDiio a que eu adopta.'\'1\. I 
Deinndo este ponto, peço licença. ao Sr. müüstro 

rlos negocioa estrangeiros, com cuja amizade me honro, 1 
:pua wer ~ considerações sobre uma questiio I 
que niio ha. muito foi suscitada nesta casa.. 

A ,Cl.mlll'& se recorda de que, discutindo-se a rno.,ão i 
feita: pelo honrado deputadll pela provinciu do Rio de 1! 
Janeiro, para que esta c."lmara m:mifestaase os aeus ap-
pl&usos §.s victoriai alcançadas pelo direito pela justiça. I! 

. e pela.citilirnção contra os revoltosos de Pariz, o meu 
:cobre coilega. e amigo deplltado pela Bahia, perguntoll 

' ao honrado ministro dos negocioa estrangeiros qual o 1 
:procedimento que S. Ex. entendia dever ser obsen-ado I 
para com os réos dos attentados praticados na capital I 
da .França que se refugiassem em noaao territorio. 

S. E:ll:. nos expôz eutio como o ministro dos nego
cios estrangeiros da França. se ha.'ria dirigido por te
"lêgrammn :l.leg:J-Ção deste Imperio e á.s de outros pa.izes 
insinuando-lhes a necessidade de solicitarem dos go

_vern~s junto dos quaes estavão acreditados que não 
·dessem refugio aos réos daquelles grandes crimes e 
mais que fossem ellea presos, afim de em tempo w 
pedir a sua extra.dicção. 

Pelna pala.\"rl.ll de S. Ex. entend.i que o governo im
perial estava disposto a acce~er ao pedid~ do governo 
rrancez e conceder a extr:ulicfáo aos r~os a que me 
;refu-o. 

S. Ex. não nos disse qual a re~posta que dava :1. soli
llita<;>1'10 da legação franccza, mas do seu discurso deve
"e colligir que a sua resposta era favoravel1 feita a 
distiucção de crimes politicos, se porventur:J. existem 
taes, disse S. Ex., nos successos a que alludo. 

S. Ex. allegou, p:l.r& acceder ao pedido do governo 
francez, a enormidade dos attcntados pratic:l.dos, e as 
Tegras de direito internacion:U, eseriptae ou subsistentes 
entre o Brazil c a França. 

Acredito que S. Ex. teri reconhecido que o tratado 
chamad.o dos artigos perpetuas que celebr:imos com a. 
França em 8 de Janeiro de 18261 nenhuma applicação 
têm ao caso. EEEC tratado, i excepçlo di> arti.-.o que 
•liz re•peito :i cxtradicçüo dos desertores de ""mar e 
terra, nüo cont.;m uma. palana mais ácerca deste 
:tssurnp:o. 

Os pedidos de extr:l.d.icr;iio entre o go,.-eruo do Brazil 
e o governo fr:mcez e• tão regulados por outras dcter
n:ina\·ões; fundão-se principalmente na circular de 4 
tle Fe,·ereiro de 1847, que est:tbeleceu os principias 
;:>or que nos de,·emos guiar a este re~peito, e em segundo 
l:lgar em rc..-crsaes que Ee têm trocado em di..-crsos 
-:asos entre os dous governos. 

:1I:ts S. Ex. sabe que n1io temos >:ido sempre felizes 
::os peolido8 de extr:~.d icção dirigidos ao governo fran
<·ez. Ainda em 1865 o governo francez nos recusou a 
cxtrz.diçiio de Hermann, que fugira depois de haver com
:::ettido um crime gra\·c no lmpcrio. Por essa occasião 
;.; :';r. Drouyn de Lbuy•, ministro francez, disee que 

entre o Bra:z:il e & França. não ha.via aceordo p:OLra & 
entrega de criminosos, e o tratado de 1826 só auto
riaava a exp'lllaão de Bermann. 

S. Ex. sabe, que a.pe:z:ar daa reyersaes de 18", tendo
nos o goYerno francez apresentado em 1857 uma. pro
posta para um tratado de extr&dic9ão, Jlretendemos nós 
ajuntar-lhe uma cla.usula, ~ue não fo1 aceita pelo go
verno franc:ez, e d'ahi em di&nte eneontrámos sempre 
difficú!dades, q11Ail~O pedimos a ex~cção de réos 
por cnmes commettidoa em nosso territono. • 

Não é isto uma ded-a.cç.'\o apenas minha, é o que fo1 
declarado em um &viso que tenho presente de 8 de 
Junho de 1868, dirigido por um dos honrados ante
cessores de S. Ex. ao ministerio da justiça. por occa.
sião da prisão de Emilio Reboul e sua entrega ao con
sul france:z: nesta eôrte. 

Não ha, portanto,- motivo para sermos tão faceis em 
accedermos aos pedidos de extradicçãe feitos pelo go
verno france:z:. 

S. Ex. faz diatincçio de crimes politicos e crimes 
communs, distincçio sem duvi~ boa, e que se ~ncon
tra na circular de 4 de Fevere~ro de 18471 ass1gnada 
~o illustre Barii.o de Cayrú. 

Mas, Sr. presidente, IJle parece que a duvida levan
tada por S. Ex. ácerca da .natureza dos crimes do go
verno da communa de Pa.riz e seus adherentes não pro
cede. 

Por ma1s horrorosos que aejão aquelles a.ttenta.dos, 
por mais atro:z:es que SeJão os crimea communs que 
tornlio complexos os crimes commettidos naquella. beiJa. 
capital, parece i~~ntesta.vel que esses crimes !ão Jl?r 
sua natureza politicos, porque, note 'V. Ex. que os en
mes politicos são de o_rdinario acompanhados • de. c:_!
mes communs. As sedições, as revoluções, prme1p1ao 
muitas vezes pelo assassinato, &ão acompaxihndas de 
resistencia entre forças numeroS:~.&, dão-se n~ occa
siões grandes batalhas , com ~"Ploeües, incendios, de
vastação, mortes e outros crimes. 

Se nos referirmos pmicularmente á França., a roa. 
legisl:1ção e a sua jurü;prudericia estão de acoordo com 
a. doutrin:1 que aca.bo de sustentar. 

Qunnto á. sua legislação, a lei de 8 de Outubro de 
1830, tratando de regular a competencia do tribunal 
do jury pa.m o julgamento dos crimes politlcos, de 
liberdade de imprell581 determinou positivamente quaea 
eriio os crimes classificados no codigo penal francez que 
devião ser considerados como politicos. Essa lei declara. 
crimes politicos os do cap. 1•, secção 1" e 2• do li v. 3• 
do cod1go ~nal : são os crimes contra a segurnnça 
e::<terior do Estado c contra a sua. aegur:l.!l.~.a. interna. 

Nos crimes coutra a segurança interna, estão : 1", os 
attentados e conspirações contra o rei e a f:Lmilia real; 
2•, os crimes tendentes a pertnrbar o Estado pela. 
guerra civil, a devastação e a pilhagem publica ; 3•, os 
crimes contra :1 constituição. 

Eis, senhores, como os crimes communs são envol
vidos em crimes politieos complexo" e julgados pela. 
mesm:l fórma. . 

.A.ioda mais, um illustre Fr:~,ncez, o Sr. Lcdru-Rollin, 
foi condemnado a revelia como complice na censpi
r~ç:io de Tibaldi e outros contra :~, vida do imperador 
Napoleão III. Em 1861 o impernuor concedeu :unnis
tia aos réos de cri:nes políticos; Ledru-Rollin, que se 
:J.cboxa. então em Londres, solicitou, por intermeílio do 
consul fra:1cez nessa capital, um passaporte do :tni~is
tro do interior da França, para quebr:u" o banimento 
c e!ltrar no seu paiz. O ministro declarou que não po
dia dar o 1)assaporte pedido , porque Ledru-Rollin se 
achava. condemnado como complice de um crime
commnm c não por crime-politico, pelo que não go
zav:J. do favor da amnistia. O Sr. Ledru-Rollin, sno
metteu a questão ao corpo de :J.dvogados de P:tru, e 
esta :J.ssocia<:ão, tendo :1. sua frente o :octu:U ministn. 
dos estran~eiros de Fr:J.nça, o Sr. J. Favre, declarou 
unanimemente que o crime de Ledru-Rollin era poli
tico , e estava amnistiado. 

Se, por;.m, senhores, eu entendo que os crimes co::.
mettidos ba pouco na C."lpital da Fran~'a e Jetermir.ado;; 
por már,s sentimentos e idéas extr:Lvagante~, com o iim 
de destruir a constituição do Estado e a íúrma. do go
verno estab~lectda, substituindo o governo commuilal a <.• 
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~overno nacional, co!IStitnem eritBes politicos, se não po
demos separar a. conneitão dos crimes commettidos pelo 
governo da CQI!lmuna.e pelos seus adherentesecomplices; 
penso todaviá de um modo particular qua.nto ao proce
dimento que deve ter o governo com as pessoas Impli
cadas nestes acontecimentos. Entendo que a. França 
::1enhnm direito tem para exigir a. extra-dicção dos 
réos a que :llludo, mas penso que o governo 
imperial por interesse propno de nossa sociedade 
e não por satisfszer as solicitações do~. FrlUlç.&1 qU&Ildo 
os réos que aqui aportarem forem accusados de crimes 
:ttrozes como alli se commettêr:io, os quaes predo
minem, neste caso o governo deve fazer uma excepç.io 
esquecendo a uature= politica. dos factos em que a9.uel
les crimes estão envolvidos, e conceder a cx.tra.dJcção 
por que taes réos sejão punidos no interesse de todos. 

O CllSO de que se trata é exeepcional, nenhum 
publicist.a podià pensar que os crimes politicos che
gassem ao ponto de atrocidade a que chegúriio em França, 
e portanto é justa a excepçãG á regra. geralmente adop
ta.da. 

Qua.nto á. expulsão, porém, do nosso territorio, o tra
tado coma França é positivo, porque o art. 8• estabeleee 
aue es nações contratantes não admittiráõ em. seu ter- . 
ntorio réos de alta traição, devendo expelli-los logo que 
lhes seja requerido. 

S. Ex. sabe que os crimes de alta. tra.ic;-üo são crimes 
politicos, e o texto do tratado em francez, como se vê 
na collecção de Hnuterive, accrescenta : -félonie. 

Portnnto, o Brazi! JIOr seu proprio interesse não de\·e 
ndmittir em ~eu terr1torio os réos desses crimes atrozes 
commettidos em Fr:mça., nem o& seus adherentes da 
Internacional. Assim não dm"ido dar o meu votO ao 
governo para que entregue os réos, distinguindo os 
casoP, porque não se ha. de conceder a extra.dicçiio de 
um réo pertencente ao partido da communa, que, 
fazendo fo~o. na..• murnlbas ou uns barricadas por ordem 
da. commissão de s:t! va'(liO publica, matasse outros 
indivíduos. S. Ex. sabe que nestes tempos criticos 
de revoluções é difibil di~ting11ir de que lado está n 
legalidade. Não ha muito tempo que Rochefort occu
pava um assento entre os membros do govel:llo da. de
teea nacional, com os quecompuzeriio o governo acttml, 
reconhecidos como legaes c obedecidos ambos. 

S. Ex. sabe que o regicid11. Foucbé foi minietro do 
irmão de Luiz X\'1 . Recordando os successos triti&ilimos 
da.s barricadas tle Pariz, em 1848, não sei qual :1. pu
nição que tiYerão os oue m:ttárã.o o seu virtuoso ar-
cebi~po -

Todos reconhecem que o assassinato do chefe do 
Estado em certos casos tomn caracter politico; ha um 
caso em que este crime não tem ab.olutame~te côr 
política, é o de duello. 

Nos tratad&s de extradiçüo se tem declarado que não 
serão entre;..'lleo os rt!os de crimes políticos ou con
ncxos com taes crimes. Por cx.cep\·ão d1spoem :Ugtlns 
tr~t:tdos que não são considerados para. este fim cnmes 
poltücos os a.ttcntado> coutra a vida do soberano, de 
pc,;soas de •un familia ou a.o chefe do p;overno. Esta 
excepção E~ encontra nos tratados da. França com a 
Bclgtca.,. com os Estados Pontiticios c co1u o Chile. A 
excepção confirma. a regra.. 

COnvidarei, pois, o nobre ministro a acompanhar 
ne•te assumpto, não o goycrno da. Belgica, que se 
acha em condições diflcrentes das nuJ;Sas , mas o 
o goTerno inglez c o da Suissa., nenhum dos quaes decla
rou em termos gernes que concedia extr:~odiç.~o aos réos 
da revolta de Pariz ; ambos declarárào qu~ examinari:\o 
Cl:l.da caso de per si e, conforme aa circumstiLllcias, 
resol verião. 

O governo in~lez não adherio, não podia adherir á 
idéa. de extra.diçii.o em geral , porque a Inglaterra é mnit<> 
generosa., não conceU.e cxtr:~.àição a réos de crimes 
politicos ou connexos por qualquer fórm:~. com cs,es 
crimes, e nem mesmo recusa-lhes asylo, uma. vez <!';e 
não abusem da. hospitalidade, tomando o solo iog!~z 
para. ponta de apoio de suas macb:.nações contra outros 
p;overnos, contra a ordem. prrblica de outros Estados. 
Demais, n:\o é o governo inglez quem profere a ultima 
pala.vra quande se trata &a extra.dic;-.ão de criminoso3. 

O nobre ministro ~e estrangeiros sabe muito be:n 
que qv.em decide definitivame:~te r.a I:1glaterra. se ~e:n 

To:uo 111 

lugar a Ütr&dição, se o crime é ou não politico; nio é o 
governo, sio os tribunaes, ordinariamente o tribunal 
regia (quem'• õench), a. que os réoi têm o direito de 
recorrer, pedindo habtas-corpu.s; alli ha. todas 8.5 
garantiaa a. favor da liberdade, o governo nilo póde en
tro~ o li'reso por pedido de extradição, sem que se 
tentJa deCJ.dido o lw..bear-ct~ryw, ou hajã.o decorrido quin-, 
ze dias, sem que o preso use deSBe recurso, a que sa lhe 
adverte . na occa.siio de ser recolhido á prisão ter elle 
direito. 

Examinarei agora. perfunctoriamente a queatão aqui 
suscitada., e que me parece que deve merecer a mais 
iéria attenção do governo imperial, e é relativa aí. parte 
que os nossos compattiotas do Rio-Grande do Sul têm 
tomado e continuão a tomar naa questões da republica 
vizinha, sem que o governo até hoje tenha tomado 
Denhnma. proviqencia oéria e effi.caz a e;;te reseeito: . 

O governo está. informado de que o Sr. br1gadeiro 
Fidelis aceitou a nomeaçãe> de <"Qmmandante da fron
teira. orienta.IJ e que o Sr. coronel Ma.uoel Cypria.no ae 
acha na.s fileuas do partido bhnco revoltoso ; que es
tes officiaes têm chamado ou engajado gente d8. pro
víncia. do Rio-Grande para o serviço de um:J. ou. out;ca;·; . 
parcialidade, conforme a.quella. a que cada. uin deste.-· 
chefes tem a.dherido. -

lia dias, n~< camara., tratou-se desta questão, c não 
me conata que o governo imperial tenha tomado UIDIL 
decisão para. ao menos por sua. parte pôr termo a este 
procedimento contra as couveniencias publiCllll do.Ima 
perio e contra a. constituição. 

A c11nstituiç.ão do Imperio declara terminantemente 
que perde os direitos de cida.dao bra.zileiro a.quelle que 
se naturnlisar em outro pa.iz, ou sem licençs. imperial 
aceita.r emprego e até pensi<o ou condecoração de go
verno estrangeiro : di-ee nestes e:tsos renuncia. da. 
nacionalidade e ao p;overno cabe d~cl:lrn·lo. 

Ora, o Sr. brigndciro Fidelis actitou um cargo do 
Estndo-Orient:l.i, e exerce uma. autoridade com certas. 
funcçüea proprias, com jurbdicção admiuistt·a.tiva 
ampla. . -

O Sa. LEONEL DE ALEliCAR :-E politica.. • 
O Sa . TAQcEs:-E politica. E'a.utoridade perfeita;e· 

com muitos poderes, nii.o é qualquer empregado subal
terno; entretanto :1ão vejo que providencias o go\"erno 
tenha tomado a este respeito. 

O · Sn. MINJSTI\O DOs NEGOCJos EsTR.u:GEmos: - Eu 
explicarei em temp!>. 

O Sa. TAQUES :-Quanto ao Sr. coronel Cypriano, 
d:í.-se a. mesma. causa, este não serve :~.o governo legal; 
serve aos !evoltoso.s, o ca.so é o mesmo, se não peior, e 
o que acetta. o emprego tanto <!o ,;:-o,·erno central, como 
do ~ovemo das províncias, solfre a. destituição dO& 
direttos de Rrazileiro. 

O governo do partido blanco não tem até aqui si:io 
reconhecido, ma.s elle tem ~ener:tes que dvmiuí\0 parte 
do terntorio d11 republica onental. 

O honrado antecessor de S. Ex. declarou que a perds 
dos direitos políticos devi:~. ser applic:tda. :í.quelles que 
servissem :ls forças orienta~s, tauto do governo como 
dos revoltosos, .e que nas gu~rras civis da republica. vi
zinha o governo imperis.l observava. a mais estricta. 
neutralidade. 

Reclamando o governo orienta.! a. entrega dos dcser
tore~ do seu exercito, que hm·ião pasoa.d.o para as forç.:t& 
bla.nca.s, e dal.ü procurado refugio em nosso territorio, 
o nosso encarregado de nc~ocios recusou-se, dizendo que, 
~cndo refugiados do part1do revoltoso, d~,·ii.ío ser tra
tados do me~mo modo que os do governo, porque er:unoa 
neutros. 

Suscita-~e a questão ose é da. competcncia do governo 
doola.rar a perda. dos direitos politicos doa que incor
rem na. disposição con&titucion:t.l ; eu entendo que ao 
go,·eroo compete \'criticar e declarar o fscto i se se apre
sentar aqui o Sr. Fidelis, o go.-crno não ha. de COBBlde
ra.-lo cida.<Eo brazileira, c entender que póde ser no
meado commandante da f, onteira. do :Brazil. O governo 
tem necessidade de tomar a conYeniente resolução em 
t:les casos, para. determinar o seu proceder e dos seus 
suba.! temos em. relação aos indi\"iduos que se achio em 
taes circumstancias. 

A adm.inistr:v;ão não póde ficar de braços cruzados.. 

31 
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:~em dehõer:t.r, á espera de deCÍ$ÜO de outro poder. Os 
tribunaes não podem tomar decisões geraes, decidem 
dos casos que lhe.~ são submettidos. Em Fran,.a a natu
Talia&ção em outro paiz como aceitação de emprego de 
governo estrangeiro traz com a perda da nacion&liditde a 
'Privação de direitos civis, como a suceessão; por isso de 
necessidade intervêm os tribunaes; entre nós a. naturali
sação ou aceit:tção de emprego de paiz estrangeiro não 
tem etreitos civis, salvo no C3SO especial, regulado peio 
codigo de commercio, qu" exclue o estrangeiro de certos 
direitos; portanto, os tribun:l.t!s não são provocados a. 
conhecer à:l. questão; niio ha quem tenha interesse em 
recorrer a. elles : o negocio é administrativo sómente. 

E' urgente o caso e "exige solução prompta. V. Ex. 
nos disse que oa <:idadãos que fal.tavão aos seus deveres, 
aervindo n& republica vizinlll1.1 eervirão-se dos cargos 
para vexar e opprimir os seus compatriotas alli residen
tes: üto é intolernvel. O governo ouvio o conselho de 
estado. As du,-idas expostos por S. Ex. não são proce
dentes. A perda dos· direitos de cidadão em taes C3SOS 

não épena. 
Se é pena., deve h:wer crime; mas em que lei criminal 

- .,é este qualificado? Se é pena, qual a prvces>o '1 Q.uem o 
--~'promove~ Se é penn, não p~ssa. :í. mulher e aos filhos. 

Teriamos, poi8, o chefe da Ísmilia e8trangeiro e os seus 
deseendentes brnzileiros, o que niio é possível. Em Fran
ça a pena. app!ic!l.v:!-se em uma h~rpothese especial ao que 
'VOltava. ao p:\iZ sem autori<açã<>; os precedentes CbtãO de 
$Corda com a doutrin::t que sustento. Lerei o seguinte 
decreto: 

« Cheg:mdo ao conhecimento dn 1·egencin permanente 
que o 1\larquez de R<!zende, o Dr. João Fernandes Ta
-vares, os guard3s de honrll. Joi'io Carlos Ferreira. e 
Paulo :!\Iartms, o ajud:10te Sebaetião Carlos Navarro 
de Andrat!e e os capitães Joiio Pedro de Araujo Aguiar, 
Ãntonio da Silva ·Bastos e Roberto Joaquim Cuiben 
'têm aceita.do em11regos e condecor3ções d., governo 
-portuguez, sem a necessaria licença do dito lmperio ; 
2lmesma regencia., em nome do Imperador o Sr. D. Pe
-dro II, ha. por bem declara-los incursos na disposição 
.do ~ 2• an. 7• da conbtituição, e conse91lintemente 
.destituídos dos direitos de cidadãos br~il-llros. 

«Antonio Pinto Chichorro dn Gama; ministro e secre
ú.rio de estndo dos negocies do imperio, o tenha a<sim 
entendido e :faça. execuw com os despachos necessa-
Tios. P:Uacio do Rio de Janeiro, 4 de Dc:.:embro de 1833, 
12• da lndtpendencia e do Imperio. - Franeüeo de 

J.ima e Sil..a.- Joüo Brau/io ,1Joni.::. - Antonio Pinto 
-Chicho1'1o da Gama. " 

Eu disõe que os t=ibunacs não tiobão que se en\·olvcr 
-nestas questões de ll:tcionulida.de; porém, pa.ra comple
tar o meu pe!ls:tm<J:Jto, devo . fazer uma declara\·ão, 
quanto aos empregado• publicas que não perdem os seus 
lugares S•~rJ:io por senten Ç<l. · 

Assi:n os militares niii> potlem perder a. f'na. patente 
senão por ,;entenc;a., o governo niio póde destitui-los, em
bom reconlleç:t que dles se naturalis:Lrão em outros 
}laize~, ou nceit:í.riio empregos que não podião aceitar 
sem licença. do se:J. governo. 

Devo manife~tar que em Franç:~. bn uma decisão que 
declara. 1ue UÜ(l ~e r~alizn n. di, po~içüo da lei rel:!.tiva :1. 
perda. dos direitos de cid:;.dão fr••.ncez, quanto áqnelles 
que ~ervem goverr.os que não são reC'•nbecides. Esta. 
decisão foi proferida eu1 !S~i pdo sllpi·emo tribunal 
de X:ranya, quunto ~o:;enei· al Clouct, qt\eservio com os 
parttdar1os d·J }), ?lhg11cl; m:1s p:~.rece-mc que a decioão 
nilo é justa., e uão sei de out1·os prc:cedc:ttes. 

A licença. n:." p6.ie 'er dada senão :lqnelles que Reei
tão empregos uc governo reconucci•io. E' esta a. dilfe
rcnça que cxiot~ e:ltl'e os dous ca.;os: ja se v<! que 
o que ~erYe go,crao qu~ n>•o é reconhecido, EC .acha 
em peiores circumt-+.anci::s ~ pois não púcle obter licença 
que autorisc o ~eu p1·oc~uimcn:o e sane a sua f:tlta. 

A maneira P''r que proc1:d·~m oa no,~oo compatriotas 
na Republica Oricnt.u r6de trazer graves diílicul
dades. 

Niü> ha muito ncab:iPIO~ um:t guerra por caMsa de 
queetõe~ de fronteir:t< 1 e j :~ .1'~'"~\·a-n•JS ou~ra, _sem que 
.nos ten!4amo.; re!'tt.tu:-ado ,~1.:;: fert=ias da. pnme1ra. 

O art. 8• da conYC!l\'~.o ;'I<limi:lar cb paz de 27 de 

Agosto de 1828 teiD d::.do lug.u: a gra:ldes abusos e em
baraços. 

A convençiio declarou qne os hl>.bitantes da província. 
de :Montendéo poderião aahir do territorio desta até o 
jur~mento da constitniç:io,se aella núoqt.izessem sujei
tar- se, mas nnda. decidio quanto á sua nacionalidade; 
entendeu-se que todos os que não querião continuar a 
residir na. Banda Orientall-ii.o Bra.ileiros. Estendeu-se 
este favor á.quellea que, sem dei::taNm a. S.:.nda Orieot:ll, 
apenas faziào uma. declaração de que querião 6er Bra.
zileiros, e do mesmo favor gozãAl os seus filhos que no 
Imperio não nascêrão nem residem. 

Esta. é a. ra.zão por que ba Bra:úleiros Orienta.es- H~ 
individuas '!Ue são Brazi!eiros ou Orientaes conforme 
lhes convem, se~udo dominão autoridades do seu par
tido ou do partldo contrario, e dles mesmos siio ás 
vezes autoridades adversas aos nossos compatriotas, se
gundo seus interesses. O governo de>e tratar de põr 
termo a !emelhante abuso, que envolve-nos em difficul
dades e questões Eérias. 

Eu esperava que este anuo o governo pudesee an
nunciar ao parlamento que estavão eonclnidos os 
ajustes definitivos da. paz com a P.epublica. do Pa
raj:rnay. 

Foi com gran:le desprazer que notei que o relatorio 
de&te anno . não adi.a.ilta nada. ao do anuo pastado 
3. ebte respetto. 

Ha. um a.nno, senhores, que se celebrou nesta côrte o 
Te-Deum pela :feliz terminação da guerra do Paraguay: 
em todo esse tempo tem-se eapendo anciosamente o 
tratado de pa.z, sem que elle até hoje tenha apparecido. 

O honrado ministro dos negocias estrangeiros do p
binete 16 de Julho, apczar de seus labores, apeza.r de 
todas as suas viagens ~e um lado para outro, niio nos 
põie trazer em sua ultima viagem o tratado definitivo 
lie pAZ. 

Estamos a.inda em preliminares, e denl"D8trnrei de
pois a. natureza desses preliznina.res, que não merecem 
tal nome. 
• 'V_. Ex. sa.bequeestea.nuo n Prussiaassignou·os pre

lmunares de paz com a Fra.nÇ& em ~6 de Fevereiro, 
c em 10 de Maio assignava.-se em Francfort o tratado 
definitivo de pa.z. Em !866naguerracom Austria,entre 
os preliminares de Nicolsburgo e o tratado de paz de 
Pra$ZS não mediou um mez. 

Nós ba. mais de um anno assistimos no Te-Deum pela. 
conclusão da guerra, e nada. temos concluído. 

'Iinha.mos o aecordo de 2 de Junho de 18691 em que 
forão declaradas aa condições com que os alliados ndmit
tião o governo provisorio da Repnblica do P:~.raguay. 
Esse accordo foi aceito integralmente pelo governo 
provisorio, e estabQleceu que não :t!temva os propoPitos 
e os f!.ns da allinnça, e que o gover110 do Paragua.y 
deverJa sempre ter presente o tra.tad'> da triplicea.llinnça. 
Este accordo não constituía sem duvida os prelimina
res da paz, e t:~.mbem o protocollo de 20 de Junho de 
1870, que o modificou e declarou, não o faz mais, não 
constitue preliminares de paz, niio tem eE~e v:1.lor. 

V. Ex. compare os nos~os fulla•los preliminares de 
paz com os preliminares de paz de Vcrsulheo, e ver:í 
que netites se refolvem em geral todas as questões de 
fronteira~, indemnisa\'ão etc., tudo é ahi regulado de 
modo geral. 

Os nossos preliminares não rcsol >em cou8a nenhuma ; 
apenas o governo do Paraguay. a~cita ~m ~ubsbncin, 
em seu fundo, o tratado aa tnphce a!ltança. Isto já. 
tinha elle feito em 15 de Agoato de 18G9. 

. Est~s prelin~inare~ .creio ')Ue_não têm exemplo na 
htstona da dtplomac1a. Alh nao bu nadot re.-olvido
são preliminares a.ssignados em um protocollo entr~ 
ministros dos allia.dos e membros do governo para
gunyo, mas sem ratificaçito dos congres~os respectivos, 
como exigem as leis das rej?ublicas com que tra
tamos. 

Nos preliminares nem está reF.olvid:~. a quo~tiio de li
mites; nem ao menos f<>i as!'Cntada. a. intelligencia dos 
arts. 16 e 17 do tratado da tziplice· a1lia.o~a; S. Ex . 
o ~r. mi:listro dos negocias e•trnngeiros sabe muito 
bem como tem corrido esta ouestão . 

A principio entendeu-se ·que o governo pro>isorio 
c:ra competente pura celebr:u- ;;~justes definitivos. 
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O governo argentino e:J.tc::deu o eontral.-io, e o tra
hd? definitivo não foi feito com o governo provi
sono. 

De.pois o.gitou-se a qnestã.o se ss nações alliadas de
'-ião 1mp6r ao Paraguav os limites indicados no tra
tado do 1• de Maio. s·. E:r.:. sabe a. discordancia que 
houve :1 este respeito . Ora sustentou-se que o Para
guay não po iia recusar-se a cumprir o aue fôra esti
pula.do no tratado, e que todos os alliados devião ga
rantir-se reciprocamente; ora sustentou-se o contrario. 
O Paraguay reclamou o direito de propór e sustentar o 
que entendesse conveniente. e foi deste modo que acei
tou o protocollo de 20 de Jímbo de 1870, e o8 allia.dos 
admittirão a. sua reclamação, e reconhecêrliD a liber
dade de sua soberaniZL. 

Que 08 preliminares de 20 de Junho do anuo passado 
::'lada re~olvêrão, disse o ac:ual Sr. pre>idente do con
selho, ex-ministro dos negocias estrangeiros, no senado. 

S. Ex. dGclarou que pelo accordo de 20 de Junho o 
governo do Paraguny aceitou expressamente o ~ue no 
sccordo precedente ha ,.ia tacitamente aceitado. ~erei o 
que disse S. Ex. no senado nas sessões de 6 e 26 de 
~tembro do anno passado : 

Em 6 de Ser.,mbro dizia S. Ex. : " Os alliad<>s não 
gui:::erllo, pelo "ccordo preliminar, dar por decididas as 
questões de limites; mas o governo provi•orio manifestou 
esse e~crupulo excessivo, suppondo que por aquella. 
adhcsão ás condições de ll:I.Z em geral podia-se dar como 
resolvida a questão de nmites, nega.r-~e-lhe, no dia dos 
ajusteA definitivos, toda e qualquer observa'(ãO a esse 
respeito. Dabi a declaração final do art. 2° e a. expli
C!lÇiio dada no protocollo, a pedido do governo para
guayo." 

Em 26, accre~;centa.va S. Ex. : • A Nacion Argentina 
sustent:l que a. vi<toria. dá. o direito de impôr o reconhe
cimento dos limites ao governo provisorio, quando por 
acaso os meio• persuasivos niio b~sf;em ; o protocollt nao 
resoi~Jtu estu qU<"stão, não attenuou de fórma alguma. os 
direitos dos vencedores ; n Nacion Argentina. não tem 
raziío. » 

Tem-se sustentado o pró e o contro neste ponto. Tem
se eustent:.do que o. victorio. dá direitos e não os 
di. A Confederação Argentina era de opinião que n 
victoria niio da.,·a dire1tos, mas foi-se apossando do 
Chaco, em virt•.t1e do direito da victoria, e agora vejo 
que estav:l em erro, porque julgava. que o Chaco tinha. 
sido tomado pel:ls for<;'o.s brnzileiras, que tinha. sido este 
um dos seus feitos m&ia brilhantes. Agora vejo que me 
enganei. 

Um indb:id.uo com recommendações do governo ar
gentino apresentou-se ao governo pnnguayo pedin
do permioeiio ra;a cortar madeiras no !Jbaco. O go
verno J.o Par3gu>'y concedeu lhe esta licença., mas 
quando depoi• exi~o-ll:e o p3~amento do imposto n 
que e>ta,·a sujeita u sun industna, o homem respondeu 
que o Cbaco er't da Co::lfedernç~o, e recorrm ao gene
r:ü arge11tin0, que tomou posse dn vill:!. occidcnt:ü do 
Pilcomayo. 

O chefe da nessa missão especial, sorprendido por 
este procedimento, soffreu-o mal, rcealcitrou, mas por 
fim cedeu, reRpeit~u o :facto sem delle tomar n re>pon
sabililsdll, JtOr ser. esse facto c~::~trario ao tratado. 

Os al!iados tinh?.o e~tipulado egarnntido a integrida
de e independcncia da P.epublica do P:lraguay, nenhum 
delles podia., portanto, umr do direito de conquista; a 
occupaçã.o do tcrritorio para operações de guerra era 
feita em commum por todos os alliados, nii.opodia um 
eó dispôr daquella parte da republica que os exercitas 
de ca.da. um occupaviio. 

Não podendo haver eonquist.1., não sei em Tirtude de 
que direito podia a Confederação Argentina apo!sar-se 
do Chaco que de nenhum modo lhe pertencia, ou de 
que nunca estivera de po5se, como declaren o uo~so 
plenipotencia.ro. Seria em virtude do jtJs po&t limini•·! 
Yeiamcs. · 

O principie de direite romano, transferido das rel~
ções privadas para as relações publicas, é o seguinte: 
Ea. quCI! e:r; hostibus C4pimtcs jur~ gcntium &latim nostra. 
fiunt. Este principio se applica. á. recuperação das cou
llll.S do nosso dominio, aue , cahindo em poder do 
inimigo, siio retomadas : ·ma~ a Confedenção .Argen-

tina. ~ãe retomou o CL.aco, porque nWlC3. o teve ou 
pOSSUlO. 

Applicando mesmo as noções communs do direito 
civil, sabe-se· que o desforço contrs o esbwbo não tem 
lugar em taes casos ; uma cousa é murpay.:;o de limi
t~~. e outra é confusão e indetermiuac;ão de limites; 
mas, entretanto, o Cbaco foi occupado pelo direito d.a. 
vic~ria, sem re~p!ito á posee anterior á guerra, e que 
devJ.& ser respc1t&da na fórma do tratado de 1 de 
Maio, até o ajnste da questão. 

Nós não deviamos admittir !emelbante proceder ou 
doutrina. que contraria'Vll o tratado, e nem fomos 
ouvidos. 

Sr. presidente, n:io me estenderei mais sobre este 
assumpto. Entendo que a nossa politiea nas republicas 
do Prata. tem sido de granje frnqueza e iaco1Jerencia, 
sem firmeza nos propositos, sem prese,·ero.n~a nos meios. 
sem consta11cia nas relações; temos estado sempre em 
oscill.ação, sem nada sustentar, nem c:onclu1r, sempre 
mal com todos. 

Dahi vem que não temos colhido nenhum proveito. 
de nossas intervenções nas questões daquelles Estados., 
terno-nos sempre sabido inconvenientemente e · mal 
viJ!tos r:l.e todos com quem alli trntnmos, su~tentando com 
muita facilidade o pró e o contra, apoiando uns e 
outros, não nos firmando em c:ousa nenhuma., annullaD
do-nos pelas reservlU!. 

Eatendo que o governo faria um grande serviço em 
tomar uma posição defiuitiva e clara, e F.Ó intervir nos 
negocios dos nossos vizinhos quando os nossos proprios 
interesses o reclamassem, e niio para promover in
teresses de amigos; estas que~tões se retolvem por in
teresse proprio de cada uma d.'\s :'açõ(!ll, c niio por sym
pathis.s. ( Apoiades.) 

Eu não adopto nesta ma teria nenhum p~incipio ab
soluto, nem a politica da intervenção, nem a da aba
tenção ou da. inercia; entendo que cnda uma dcllas 
tem sua opportunidade, e as circumstancias recom
mendão uma on outra ; mas que qualquer dellas 
deve ser adaptada. conforme o nosso int~resse o exi
gir. 

Sr. president~, vejo que a hora ,·ni correndo portanto; 
apresso-me a pedir a S. Ex. o Sr . ministro dos negocias 
estrangeiros :Ugumn explicaçiio sobre um ponto que 
reputo de maximo interes~e para o pai:.: ; \"em a ser a. 
iutelligencia que di S. Ex. M tratado de limites cele
brado com a Boli,-ia em 27 de Março de 1867. 

Este tratado tem sido objecto de cl"itica severa no 
Brazil e na. Bolívia: •qui como lá tem sido elle 
censurado, aqui como lá. tem sidu elogiado. 

Esta dissidencia ou contredic-;:ão no modo de consi
derar o trat:l.do, demonstra que o tratado foi justo e con
fonne nos interesses de amba.s as partes; não compre
hendo que tratados que não siio Glictados á. ,·istados ca-
nbões posaão ser formul:ld<'s õ.e outro modo senão 
consultando-se os interesses d:u> partes contratantes. 

Nenhum paiz trata. com outro senão pelo seu pro
prio interesse, não é só para satisfazer ou 11gradur a 
outro nação ; é ~;rcciso '!ue os tratados que não sã.G 
impostos pela v1ctoria, sejlio fundados em intcress'!s 
mutuos; os que são impostos pelq. victori:~. se obtêm. 
immediatamen•,e, e não quando se retiriio as forças d() 
territorio vencido, como nos est:í. acontecendo no Pa
ragua.y. 

O tratado com a Bolívia parece me que satisfaz: 
altos interesses do Eotado .. Não reputo o tra.tado de 2.7 
de Março um milagre de diplomacia... mas considero-o 
um bom serviço feito no lmperio, c que o noe~o il
lustre negociador bem mereceu do governo que ratificou. 
o acto. 

Primeiran1entc acabou co:n uma questão que durava. 
ha secnlos, que vinha. desde os témpos colonia~s, que 
foi debatid.a em vão entre as corôas de Portugal c de 
Hespanha.. 

Em segundo lugar, o tratado foi feito em occnsião em: 
que mais nos con,"inh:t estreitar as boas rcl:v;ões com 
todas as rcpubli~s , ·izinuas, cnfeixa-la.s em nossa polí
tica contra o dicta<lor do Paraguay. 

O tratado attendeu a con,-cniencias reciprocas de 
grand~ import:tnc!a. 

P.esumir"i raoidamcnte, p.1ra chegar ao meu prop<>; 
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"Jlito, os tennos do tratado, e q~e~ foriio as convenieDcias 
:recip~"Qcaa que nelle se ~-

Âo norte o tratado nos deu a linha. ~ :foz do ~ni, 
acima das cachoeiras de Santo Anton1o1 no .!II:~odell'a, 
sob o parallelo de t()o 20', ao Javary, ou á. altura do Ja.
vary ee este rio não chegar até esse parallelo. 

O ka.tauo partanto, nos deixou o limite lll&1Ímo que 
podiamos pietender por eS..'<;l parte. 

Em seguid:t. abandon&mos as noBI!a& pretençõea a 
levar os nosws limitee além do Parag:> ú, pela aerr~ do 
Guarajús, ou me~mo pelAs vertentes entre aqueDe no e 

.o Rio-Verde, como propuzemos em 18~3 : ficamos no 
Rio-'Verde indicado por fronteira. ns.s 1nstrucções para 
esaa. negociação. _ . . . 

Não conhe"o o terreno, nao se1 a 1mportancut que 
póde ter; lanÇando os olhos ao~re os mappaa, ~iio vejo 
po\"oaçiio nenhuma entre esses nos e aUm d() R10-Verde 
e do Para"nú marc;em esquerda do Gunporé. Desco
brindo-ae ~bi 'em 1776 terras de mineração a que sccor
rêrão moradores de JIIato-Groaso, foi creado o anaial de 
Viseu, defronte da foz do Corumbiára, pelo governador .. 
de :Mato-Grosso Luiz de Albuquerque; mas em conse
quencia do tratado de 1777, o govern_o C::a m~tropo}e 
mandou que se abandonasse esse arraml; continuar:w 
~omtudo as rela,·ões entre os Portuguezes e os lnd1os 
Guarajlis, que habita~ão aquel!es lugares, c per fim 
~erão os Bolh>i:mos. 

Depois da in~epend~ncia não ~ei o que :llli tiv~mos, 
portanto niio se1 que 1mportanc1a teve a concessa.o. 

Quanto á linha do sul, o tr:~tado e•t:1beleceu que a 
linha dos limites começaria no Par:aguay UIL boca da 
:Bahia-Ne!!Ta que atravessari:t :1té o seu fundo, e d'alli 
atravesMrfa do mesmo modo a Lagôa de Caceres, e de
pois as de Mandioré, Guayba e Uberaba. 

Desta fôrma concedemos á. Bolivia portos importantes; 
mas já o Sr. Viscond~ de S. Vicente no_ senado ~ayia. 
dito que devíamos sattsfazer eE~ preten~'IO da Bohna; 
ella. não podia viver som ter sah1da par!l. seu~ productos, 
:não podia fiea.r encerrada nos Andes; precu;ava levar 
os seus generos pelo Paraguay e pelo Amazonas aos 
mercados marítimos. Isto era. um acto justo e politico, 
conveniente não só á Boiivia. como ao Brnzil, porque 
-o commercio das naçõe& vizinhas importa. á.s nossas 
provinci:~s centraes e aos nossos "POrtos. 

A provmcia de :1\!:uto-Grosso ha de continuar no es
-tado de abatiment1> e atrazo em que tem vivido ec não 
·se facilitarem e promoverem · as relações commerci.acs 
~ntre aqudla pa.rte do Impcrio e a parte oriental da 
-:Bolivia. O exemplo do Pará. o confirma.. 

Portanto, o tratado satisfs.z uma prctençiio justa da 
Bolívia, c concili:L os interesses das duas naçõe.<. 

No seguimento da linha, depois das lagôas, abando
namos a nretcnção de ir até a. serra chamada dos Li
mites; porém ativemo-nos á linha que cobre os nossos 
estabelecimentos a. o~ste d~ Mato- Grosso. 

Dispõe o art. 2• que a. linha .d~ limit!"s do extremo ao 
norte da Lngôa. Ubcrabu. segutx-.t em lmha rccta. :ta ex
tremo sul da Corixl<-Grande, sah-ando as povonçües 
braúlcirns c bolivianas; c do extremo sul ..;,, Corixa
Grancle ir:i. em li :~ha. recta ao ~fOITo da Boa-Vista c 
aos Quat:ro-lrmuo~, donde iri :l.s ~a.beceirns do Rio
Verde. E' pua esta parte dos limites que tocão a Co
rixn-Gra::~de que chamo a attençiio do honrado minis
tro de cstranf:eiro~. 

Apczar deHes lin.itc• claros, o ~r. )luiioz, mim5trO 
da lloliviSL, ~ig-nat:~rio do tr:~otsdo, decb.rou, em uma 
circular do 1• de Outul..ro de 1868, que a Bolívia tinha 
conl!l:guido muito n~~te tratado, pllrque além, dos por
tos >~as Cineo-Lngõas :4 margem do P:.:·.1guay " obte\'e .tt 
posse da.s ~n1ina~de Almeida, fitu:ulas mui pr"ximo do 
Ja.urú, as qunes eão de riqueza ines!l;otwel para a. 
província de Chiquitos, c irnvortante acquisiçiio pnra a 
republica ,; e entre nós em urtigas autoris:t.dos tcm-~e 
repetido a a>:;~r;·1io do mini•tro boliYiano. 

Ainda b:~. dous uia.• "c di>tribuio nc•ta cam um 
folheto, que o honra<!., Sr. mini•tro doF negocios dos 
estrangeiros h:! de ter lido, no qual ><: diz o seguinte: 
" Com <! Ú<Íto o tmta•lo (v <le '21 <le :1iarço C.e 18G7) 
não deixa de t"r alg:\Hil:L atiiaiJH<le e"m a lústoria na
tural, porqnc ::elle e'ü eXji''&tv o i>r<>Cco'o &cientifico que 
~ habil negociador inventou p:.r:>. J.~t;:ll"raigar do so!o 

brazileiro as ricas ealinas de Almeida e implauta.-las nq 
da Bolivia. » 

Sr. presidente, não ha nada mais inex;oct.; o tratado 
não deu as salinas de Almeid& á Bolívia, basta lançar 
os olhos em qualquer ma.ppa. que trace estes pontos 
para reconhecer 'l_!le a linha do norte de Ubeniba ao 
extremo sul da Corixa-GraJ>de e deste ponto á Boa
'Vista. e aos Quatro-Irmãos, d.ei:ta ao norte as s~s 
de Almeida., e portanto dentro dos limites do Imperio. 

Verifiquei a din!cçã.o da linha. de litnites como traÇ& 
o tratado não só Do mappa do finado Pereira Pinto 
nosso consul que foi em Buenos-Ayres, como no mappa. 
organisado em 1860 pelo Sr. conselheiro Duarte da. 
Ponte Ribeiro, mmto versado nestas questões. 

Ali salin~~& de Almeida ficão ao norte da linha, pelo 
lado de Mato-Gro•ao: ~ão nossas, não é possivel aliao
dona-las. Ottve em outros tempos q,uestões de posse 
sobre estes terrenos, a Bolivia pretendeu occap~t-los 
e :1.té fundar uma vills. na :foz do Jaurú, a que se deu 
o titulo de Villa. del Marco de Jaurú, e passou uma lei 
neese sentido; mas niio o consentimo@, e nli.o puderão 
os Boli\"it~nos leva-lo a «ffeito. Por mais de uma vez 
os Bohvianos quizerilo estabelecer-se em terrenos da 
nossa posse que invadirão, mas foriio sempre repellidoa 
por nós; e aindaquea Bolivia tivesse occupado as salinas 
e &'U&tentasee Sllu direito a eemelhante. occupação, a. 
questão hoje e~tá. resolvida pelo tratado, que é a lei 
internacional que deve decidi-1a e ser executada. 

.A. limitação do tratado é clarissim:1.; porém, certa
mente os dema.rcadores ver-se-hão muito embaraçados, 
se continuar es~a. opiniiio de que as snlinas de Almeida 
pertencem á. Bolivia, os Bolivianos dirão que todos os 
nossos homens publicos reconhec<Õruo que essas salinas 
pcrtenciiio :íquella republic:~. E' contra isto que eu pro-
testo solemuemente. · 

As salinas novas, mesmo que ficiio po.ra o extre
mo sul da Corixa., pelo menos em grande parte. perten
cem ao Bruil. ?a.rn darmos :1. Bolivia o estabelecimento 
chnma.do Colonia. que dizem alli teram os Bolivianos, 
e necessario tomnr outro ponto para demarcação sobre 
a Corixa, collocar o marco divl8orio não no extenuo, 
porém no meio da Corixa, o que realmente é inadmis
sivel á vista do tratado. 

As salinas estão sobre a.CorL ... a; por conseguinte a linha. 
tirada.deUberaba nadirecçãcdo scuextremosuldaCori
:l'a edahi para a. Boa 'Vista, ha de :~;>or força. salva.-l:ts1 dei
,.a-las em nos!o territorio. Niio se1 se ba. povoações entre o 
norte da. Lagõa de Uberaba e o •ul da Corixa i se ha, cum
pra-se o que dispõe o tratado, pois não é possiVel partiras 
povoações ao meio; porém as salinas de Alme1da não 
estão nessa linha, e sim na outr.t que Ae~e da. ponta. 
d~ Corixa para o )lorre> da Boa Yi&ta. Li as actas dos 
começos dos tnbnlhos da commissão demarcadora., e 
confesso :i. V. Ex., Sr. presidente, que nüo pu<le ficar 
satisfeito. Primeiramente pouco se fez, perdeu-se muito 
tempo. O commiss.'\rÍo bolivia.no, l!sperou muito pelo 
nosso; reunirão- se finalmente depois de grande dilaçüo, 
e apenas puderuo fazer seis conferencias, como consta. 
das actas, começn.r a demarcação na boca da bo.bia, 
esboçttr a. direcç:\o desta ugôa e mna. planta da. de 
Caeeres. 

Sei as difficuldadcs que oJfcrece a. dcmarcnç:io por · 
este lado ; mas parecia que uma turma só de demar
cadores não era. sttfficiente, que devia ba,·er uma tur
ma para. demarcar os terrenos pantanosos, c outra. 
para demarcar QS terrenos em que os trabalhos n~o 
estii.o sujeitos :1. interrupçiio em razão de cre>cimcnto 
ou falta de aguas, isto é, da Corixa-Grande p 1r:1. cima. 

O commissario Qoliviano retirou-se; m:u; o governo 
bra.zileiro n5o devia. descansar a. e f. te respeito. As li
nhas indicadas no tratado não se dirigem a pontos 
definidos, vão de um serro a outro, e entre esses ser
dos podem tirar-se muita8 linhas rcct.ls; conseguinte
mente convem fazer reconhecimentos c exploraçües 
que servirá•> muito para a demarc:LÇ>-LO definitiva. O 
que tem ~uccedido na demora~a demarcaç!to com o 
Perú ju~;tlfica o que acabo de dtzer. 

As trcs actas da comrnissiio, nas quacs se dcscre,·em 
O$ trabalhos feitos, estão redigidaB de modo confuso e 
.-.:m clll.reza; cuP.tou-meaentendê-la•,porquc em Iuzar 
de dizer-se a.hi que a. linha atravessa. pelo meio a. Ba-
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bia.-Negr.t 11té o &eu fundo, diz-se que da boca á. Ba
hia-Negra. se dirigirão os eoiiiiilillsarios ao meio da 
ba.hia, onde eellocá.rio um ma.reo provisorio de madei
xa, e desre maroo, como dizem, vai a linha de limites· 
ao meio da LagOa. de Ca.eeree. 

Não entendi como foi collocsdo o segundo marco no 
meio do canal que deixa a 'ia!!Õa no decrescimento das 
aguas, ou no meio do fundo da. bó\hie; tanto mais ven
do que os demarcadores. collocá.rão os marcos em ter
renos que erão cobertos pelas aguaa em tempo de 
cheia.. Recorrendo ao Sr. conselheiro Ponte Ribeiro, 
asseverou-me este que o referido marco estava eollocado 
na. margem da ba.hia, attentos oa grãos de la.ttitude e 
longitude que nas actas marca vão sua posição, e com
binando-se essa. posição com a da borda da bahia. no 
mappa de S. E;~e:. • 

Procurei ver o mappa. feito pela. commissão e exis
tente na secretaria. de estrangeiros, e que me foi facultado 
C;!C:&IDiuar; mas nada pude verific...r nesse mappa, pois 
nelle - não foi traçado o contorno da Ba.hie-Negra, e 
usim tive de referir-me só á. informação obsequiosa. do 
Sr. conselheiro Ponte Ribeiro, em quem deposito inteira 
confianva. _ 

Sr. presidente, ba.via um ponto sobre que en esperava. 
explic~ no relatorio do nobre ministro, e era quanto 
a.o marco ou poste eollocado na. ma.rgem do Içá., pelo 
commissa.rio brazileiro, no ponto em que esse rio é cor
tado pela. linha dos no!sos limites com o Pcrú, tirada do 
Jnari á foz do AJ?aporis. Nos rel;>torio de 1869 e do 
anuo p~ssado se d1sse que, continuando a. nossa. com
missão de demarcnçüo de limite~ com o Perú a explorar 
e reconhecer o rio Içá, para determinar o ponto indi
cado, nssignalára e~se ponto de intersecção collocando 
ahi um marco on poste, que depois seria verificado 
com facilidade na. demarca.çüo :futura.. S. Ex. tem na. 
sua. secretaria. o mappa do lç:l, em que está. determinada 
a posição do marco. · 

O governo da Bolivia, desconhecendo o nosso direito, 
deu ordem ás autoridadei de Cllllca para. a.rra.ncarem 
este marco. O nosso ministro na Colombia, sabendo 
desta. ordem, reclamou contra ella, e o governo da Co· 
lambia respoadeu-lhe que em verdade tinha dado aquella 
ordem, porque á collocaçii.o daquelle marco ou poste 
não tinliamos direito, e nem ao menos tinha sido preve
nido o governo da Colombia· desses trabalhos. 

Pergunto, que providencia. tomou o governo imperial 
contra. este fa.cto, que nos e summamente desagra.davel 't 
O l:(llatorio deste anuo nada a.dianta. a semelliante res
peito. 

O SR. LEo~EL Dli ALESCAR : -Reclamou-se. 
O SR. TAQUES:- Reclamou o nosso ministro em Bo

gotá, e o governo imperial nada mais fez. 
As nossas reclamações em grande parte p:~ssiio sem 

sabermos qlllll e o seu resultado .. Assim é que os no~sos 
concidadãos no E stado-Oriental eií.o chamados "iolen
tamente ao serviço do exercito daquelle Estado ; soffrem 
C:tstigos corporacs; reclamamo~, e do resultado n<Lda. se 
11!\be· O mesmo deu-fe a respeito de um vapor mercante 
chamado Foguete, que foi tomado e empregado no 
serviço de guerra; rccl:lmámos contra e~te abuEo, e do 
resultado nada ~abe:mos. Nem satisfação, nem indemni
saçüo foi dada. 

Chamo a nttençiio do governo rara a. neees•idadc de 
concluirmos &R nossas qu~stves de limites. Aindn ell:t 
e~t:i indecisa cem a Con1cdernção Argentir.a. Celebrá
mos com a Confederação o trn.tado de limites de 14 de 
Dezembro de 1857, o qual foi approndo p•lo congre~~o 
a1·g•ntino, mas tJ:io tatifica.uo pelo seu governo; até 
hoje llÜO >e trocárão llb ratificn.<;i".es; e o trllt• do :~:enhuma 
<'XeCU<;-iio tem ti<Jo, :~pc:zar da nos~a alliun~·a co'll a Con
icdernção. Era tempo de acabar com es~a !f.Ut~ti'•o, poi~ 
que nada exigimos eeniio aquillo que é de reconhecido 
direito nosso. 

A demarcaç::o de no~so-. li~ite s com o l'erú esti por 
concluir, apezar de mt1ito• trab:~llios preparatorios ,1ue 
tem feito a nofsa co:llmi .•>iiodec!cr.::arcnç~o, ainda n:io 
se fez a demarcação uefiniti\·a.. 

E' prer.ieo tam bem ver m~io de Folver :t noE~a ques
:i!<J de iimites com a Rey.ublica u~ Colo,-nbi~; é pr~eí~o 
d!zer, de um mc:.d" r~soluto e efllcnz, que havemos de 
fechar a no8ea lir,]Ja de Jimi:cs por aqudJe lado, rro-

longando-a:\ do J&.vary ao Apaporis ate ás nasC'!.l!tes do 
Memachi na Serra, onde começã.o os nossos limites 
com Venezuela. 

Cumpre manter as melhores relações com as repu
blicaa vizinhas, e promover as Dessas relações co=er
ciaes com ellas. E' isto do nosso interesse. 

Seja o noPSo procedimento para com ellas ~more 
de ·muita benevolencia., mas quando não haja. prej!Íizo 
do~ nossos interesses, a. que d.evemos attender em pri-
me1ro lugar. . 

Para promoYer estes interesses julgo que cou,·iria a.o 
governo imperial dar muita attenção ao estado <!o nos
so corpo diplomatico, constituindo-o de umP. :naneh!\ 
forte e capaz. Estou prompto a relevar o governo de 
quaesquer condescendencies a respeito de nossas leg;.
ções na Europa. Admitto mesmo que dê aos 'Protegi
dos da. fortuna os melhores lugares_ diplomãticos da 
Europa, á. excepção de Londres ; mas quanto ás lega
ções da America, entendo que e negocio muito seria, 
que não podem continuar algumas a. Eerem occupadas 
pela inepcia e pela desidia. S. Ex. sabe a importancia 
que têm algumas dessas Republicas, particularrnent.c 
o Chile e o Perú, e ~u não sei a razão por que o gover
no tem um ministro de primeira cla.sse no Perú e outro 
igual em Venezuela., eom quem temos poucas rela.;ões, 
e no entanto conserva no Chile um encarregado de 
ne~oeios. 

Be o governo entende que para o Càile basta um 
encarregado de negocio•, deve observar o m~mo com 
Venezuela; se quer crear uma missão mais importante 
no Perú, como entendo até certo ponto que convem, 
essa. missão poder:í. abranger a republica vizinha; mas · 
então deve ser confiada a um homem de capacidade, 
que possa. sustentar os intere~~es do lmperio alli. 

S. Ex. removeu ultimamente dos Estados-Unidos par::. 
a Confederação Argentina. uma pessoa. sem duvida. mui
to distincta., e que foi pan. dli com. o caracter de mi-
nistro plenipoteneiario. -

Parece que este acto de S. Ex. indicava a intenção 
de não continuar com missão especial no Rio da 
Prata, porque realmente a creação- de uma legação de 
primeira classe em Buenos-Ayrea importa a desneces- _ 
sida.de de uma missão especial. 

Não ê posaivel ter um plenipotenciario em Buei:oo
A;yres restricto ao expediente ordinario, e reservar os 
negocios politicos e m"is importantes a uma missão e8-
pecial. 

Se S. Ex. quer ter, e eu ~ntcndo que convém, no Rio 
da Prata uma. missão es?ecial, confiada. a pesso:1. de 
~de autoridade do paiz, cntiio redu:za a. legaçilo de 
J:Suenos-Ayres, como outras, a meros encarregados à.c 
negocias, como têm outros paizes, porque para exre-
diente não precisamos de mais. · 

Se entende, porém, que convem ter em cada ::m::. 
destas republicas um enviado cxtroorclinario, então 
snpprima esta missüo especial ; mas noto que a !ega~iio 
do Paraguay não e•tá. preenchida, e ainda n:lo te:no,; 
o tratado de paz, comprebendendo o de limites com o 
Paraguay. O honrado presidente do conselho es:a·•a 
alli acreditado; mas tendo de vir org.a.nisar o MU r:m:o 
g:~binete, nii.o podemos concluir os ajustes de paz, po;q~:c 
nüo temos l~gaç:io no Parnguay. 

Nüo consta que o nosso actual ministro em Bue::.os
Ayres esteja acreditado no Po.raguny. Demo.is, o Sr. con
selheiro Magnlh~e•, cmir.cnte n:ts letras, está. nlbeio 
ás nossas questões, q_uc &iio muitas, no R:o <la Pr.:ra. 
A sua e~colha. indica. o proposito ue manter a mis.ão 
CEpecial, e S. Ex. o Sr. presidente do (Onsell:o, ape~aP 
se debvencilb:.r do goYerno, ter:í. de ir concluir a ;;uo. 
obra. 

Para os E•t ados- 'Cni•'os {oi rcmo'l'ido o nc,~•o a:i
nit:tro em Jueno~-Ayres, };romovirlo a ca:c.;,Jria =:ei ,., 
elevada. 

Nüo Eci a que attriln:ir e•:e Gcto do ~O\'Hno; o :'o.;s ~:> 
mini•tro no l:io ela Prata tinba- se ctmena<!o sempre 
~;c,.b a tut<:la r.a n:aíHri'J er-peciaJ ; era. o chefe da '!l1~~ ;:to 
~~pEcinl qu<m lhe marc"va todos os pa!'soo; P'-r ;i eJJ(> 

nada fazia. 
S. Ex. cor.h<ce o que acontécct: na cclel,r<· r::..rc,:i•o 

do en,·ia<lo dt: l<'fi<Z .Jc.J<bn; o !:-r. cc.ro:d Q>le!''' <::(, 
trll.zia. UlLa c~1rt~ ccnfiGt~C'i :!l Y:3l:! <' r.O~~O n·i:·:O·~~·rJ ~n, 
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Bnenos-Ayrea; como ninguem se imp~~e com elle, 
disae o comma.nà.ante do Alice que o 11~gocio hA>ia. de 
ser com o chefe da. miasE.o t:speeial, e não com o m~
::istro em :Suenos-Ayres, e levá.rão o Sr. Qu~rencio 
pars Montevidéo, onde se :Lcha•·a o honrado Sr. presi.
dent~ do coa!elhot que,julgando o negocio imp1~t:a11te, 
e a~·isa.do da ida áo emissario dos re>oltoso• da. Code
ders~ão, ditigio-se a bordo _do Ya.por qne o con·iuúo, 
lea a carta, que conheceu nao era. p::.rn elle, mas J?:lra. 
o mioi;tro em Buenos-.Ayre~ , ouvio toda a. expoau;ão 
do emissario, e como o negocio não lhe pareccsoe ter 
caminho, remetteu o Sr. Querencio corn 3. sua carta 
:ír.uella. legação, a que deu :u nece•s:>.rias in•tl"ucções. 
·o ministro de Bueuos-Ayres foi abordo ~aber o que 

I::::. via., e depois pnssou a. dar todas as satilõfa;:ües ao go
verno argentino, desculp11ndo-~e dAs euas relaç\iea com o 
::.g-ente re\·oltoso, cujo apparecimento fõra i nespera.do, 
pois nada havia feito nem quizera ter rcl:lçves com este, 
e ficar com a. clll'ta que lhe era dirigiJ.a. A im11rensa. 
occupcu-se do assumpto, e o nosso mini;;tro ~m Bncnoa
Avres expoz 41m uma not:.- ao ministro argentino o que 
eutre clied Se lJ.avia p:LSSaÜO , e pedio-!he declarasse se 
era '\"erdade, no que foi ~atisfeito em umr.. re~posta. muito 
ls.con!ca. Quer V. Ex. ver e~ que termo' o honrado 
coefe •ta mis~ií.') esp•cial dirigio-se :í. J~ga~iio em Bue
uos-.Ayre&'1 Nii.<;J é nota ole um clJefe dclegsç:::.o a outro, é 
o despacho do ministro à.e esknn::!;eiro eo s~;u. subordina.
do; o nasso mini.tro de estrangeiros diri;te-se no ministro 
.j_, Bu~no,..Ayres no ~eu caracter duplo de oiplomata. c 
<i e ministro dos negocios estra:ogeiros, c d•'pnõs de di
z~;·-lbe que leia essa. nota ao rnir.istro u3s relações ex
teriores, e poder i deixar-lhe CÓi'Í:l. della , C.apois explicar
lhe tudo que entende, conclue: « Em occasi:iQ opportuna. 
Y. Ex. oiden.tr:i que a canbooeir:~. leve os roi,reditos se
nhores á Paz, onde o .4lice o• reeeben. " 

Eis :.. posiçii.o em q'te oe nchs.Ya a. nos•u. lcgnçlo em 
lbenos-.A nee. 

Se o actual ministro plenipotenciario t"m de conti
..:::ar ns. mesma posiç"o, entendo qnc ~nn é altamente 
i;;~on~·enienté: um wiliistro ple.aipot~nctarõo nã? póde 
e~:ar assim subordiua ,lo n outro ch~fe rh Jc;;açà?. 

Quanto á rcmo7ão •!o miniotro de B:1;,uo,-Ayres para. 
os F:stf.uoe-Unidos, p.nece-me ':!Ue a pc -~o:1 removida. 
·l~ cujos boas qualiúade~ privnl"-S não du,•id'l, ~:iio est:í. 
:;.:. .:;.::~ra dessa mis~ão, não t.,m us ha~ilitaçü2s neces
s~, :ia• para desempenha-la. e ucf~nder os interesses do 
1o~perio. V. Ex. comprebenue, Sr. pre>id<mte, que o~ 
:t>tados-Fnidos vêm a ser a ~1e.;·:,') com quem dc•:emos 
c~lti,·ar rel:~.~'ões as mais estreitas, porquanto é •1ma. 
;;rande potencin, que está hoje :í fr~nte do, ""~ocios do 
mundo com a. Prussia, a l:u>;·ia e a I::glaterr::. q;.~e 
.Ui~s se limitas. dar bons con•elbos. Pa~:: lHi>, a maia 
i:r.porta.nte dessas naçõas é a Utlião Korte-Americaua, 
<!'le nr;s merece particulnr att~n <_,;:o. 
• Portanto. devemos ter alli 11m homem de <'~;ta posi~iio 

pc.litic<.L c grande capncidsde p:tr<t dirig-i :· ta rl" c;uanto 
' '·<:-a •ws into!rcsses C.o Imperi0 c om os E,;tadoJ-L. ;:!dos: 
~ mm. mi,são muito dcliC:l.d!l.. 

Sr. presidente, a hora está. d3dn; esp~ro que o hou
r:Ldo ministro de estrangei~os t·~me em a.lp:nt:llt co!1side
r:~.çü.o o que tenho exposto, gnb:lo sómc:Jtc Jlelo d~scjo 
de promover os ir.terc~ses d; 1'"'pcrio, c nii.v por out•o 
T,lnti YO; porque S. Ex. dc'l'e estar certo de qtle o meu 
m:liorrr...z~r seria pNstar-lhe todo o apoio que p~rmitti
=e::n :lS minhas pequenas fc~.yas. (Muito bem! .!lu·lo bem!) 

A di&cusaií.o üea adiada. pela. hora.. 
Dada a ordem do di&, leY:~.uu.~,e a ecs~.üo á& eiaoo 

}aoras da urde. 

PnESIDE:SCJA JIO $11. CO:SDE DE 11.\EI'E:SDY. 

Ao meio-dia., feiu a chamad:l, acbão-Fe ?~~sc:J.tes os 
5rs. Co~de de 'B!.ependy, Portella., Pannbç,~. Pinto Pes
&oa, Guimarães. C:uado, Angelo do Amar:tl, Coelho 
1~odrigues, Bariio da L:~guna, Evangelista Lobato. Tei
xeirn Junior, Camillo Barr~to, Ltiiz Carlo•, l'Jóriano 

de Godoy, S:illes, Fiel de Carv.Ul:o, Sobr.!l Pint6, Joiioo 
!llendes, Bahia., Pinheiro. Menezes Prado, Alencar A.ra
ripe, Sique~ra Mendes, Ferreira de Aguiar .• Ro~ Bi~ 
tencourt, S1mões Lop..s, Fau~to de Aguiar. Ca.ndido da 
Rocha, Manuel Clementino, !ltello Rego, Pereira Fa-an
co, Vicente de Figueiredo, Araujo Góes, Corrê.<, Htrn
clito Gr>lça, Barros Cobra, Junqueira, Aff.:~nso de Car
valho, Carneiro da. Cunha, Ba.riio de Anadia, Pinto 
Lima., Leal de :Menezes, Barão c,~ A.ra.ça.,..ny, Theodoro 
da Silva, Raposo da Caml\l'l', Pinto de c~mpos, Cu
doso de Menezes, Souz .. J{<!iR, Corrêa de Oliveira., Gai
viío, Camillo Figueiredo, Dionvsio 1a!arti.ns, Jo~é Cal
mon, Gon~he~ da Sih·:~., MeliÕ Moraes, Pinto Braga,· 
Ferreira da. Veiga e Benjamin. 

Faltão com part:icip::ção os Srs. Assis Rocha, A~
~sto Cba>es , Barão de Annjatuba , Borges 111ontei
~o, Candido Torre~, Canedo, Cicero Da.nto.!, Costn 
Picto, Cruz 1\fa.cllado, Diogo Ydho, Dua.' te de _<\.zevedo, 
Dias da Rocha, F. BeliMlrio, Fernandes Vieira, Fer
reira Lage, Ferreira Via.nnn, Ncbins, Paulinode Souz.'l, 
Perdigão M:Uheiro, Pederneiras, Joa9uim Pedro, J. de 
Alenca.r, Leonel de .Alencar e Ro:ingo 8ilva; e ~em 
clln os Sra. Andrade F'1~ueira, Almeida Per~ira. A2am
buja, Antouio Pra.do, · Arnujó Lima., Augqsto 'de Oli
veir.a, Bnrão dn. Villa. iln Bnrr:t, Bandeira de ·!lfello. 
Cadido Murta, Capa.nema, DomingtHlf, Duque-Estr:.da 
Teixeira, Dio~;o de Va.aconcellos, Fontes. Gama Cer
qucira, Gomes de Castro, Gomes da Silvá, Henriques, 
.Jans~n do Paço, Jcronymo Penido, Leandro Maciel, 
Lima e Silva, M:ello 1\luttos, Mor~es Silva., Monteiro 
de Castro, Moreira. da Rocha, Paula Toledo, Pereir.l 
da Silva, Pinto Moreira, Taqnes, Silva Nunes c Joi.
quim de Mendonça. 

0 511. PRESIDENTE dcebra n>to haver PC58áO por falta 
de llumero legal. 

Niio obstante, o Sr. 1• seer~tario dá coa1ta do segai:lte 

EXPEDIE:>iTE. 

'Cm officio ão mini~terio do impcrio, enviande o llU
togr .. pho da rcsoluçi'io da!:J,seembléa geral, que app!oYa. 
as pensões concedidas a D. Rosa 1\laria Yieira de Ma
cedo e outras: na q=l resolução S. A . Imperial R.,
gente, em nome du Imperador, c.on~ente.-A nrchh·ar, 
oft1ciando-se ao senado. 

Outro do m .. smo ministcrio, <leda.rando, em rc~post.'l, 
que oe expeáira aviso á pre•ideucia d~> provincia do 
l'i:.uhy, afim de mnndar proc~dcr :l. cleaçüo para o 
I>rc"ncliimento d:.t vaga occasionada pelo íallecimento 
de dcput.~do IJ<'Iu re!.?rida prov:uci:t, Aurelis.no Ferreira 
de C,r"Valho.-Inteira•i:t • 

(.':ltrO do minister~a da faz~nt!~, de,·oh·en~o, infor
m~do, o req•,~rimeuto dccumentado c~ que os · ego
cia"tcs inglezCl! An:herg & C. pe~etn iscnç:io C.o 
pag·.1mcnto de direitos l!~ importação parR o primeiro 
carregamento de mercado,·ias qne man•iá.rã1 vir de 
Lh·erpool con• destino :l. c:I.Bacomrncrcial nne p~etcndem 
esb• beiece:· oa cida.ie ~? ~cnedo, provinc~ das .Alagüas. 
-A quem <ez :t re"!utst~'to. 

Outro dll ministerio da guerra, remettendo, em res
posta, o requerimento, de,·idamente processado, em que 
o alfere> líonorario do exercito :Martiniano Eleuterio 
da Silva. pede pas>agem :t>ar:J. o semço acti>o do mesmo 
exercito.-A' comm1ssão de marinha e guerra. 

Outro do ministerio da agricultura, commercio c 
obras publicas, devolvendo u!n do8 exemplares do de
creto ua :~.ssemhlé:>. geral, abrmdo ao governo um cre
dito de 20,000:000S para completa.r a 4• secção da es
trada de ferro D. Pedro li c prolongar a mesma estra
da até á L:tgõa-Dourada.; e bem as~im dando provi
dencias va.ra o prolongamento das estradas de fc:ro 
subycnc1onadas pelo tbesouro nacional. no qaal Sua 
Alteza a Ptinceza Imperial Regente 1 em nome do Impe
ra.dor, consente.-A archivar, offic1ando-se ao Pen:tào. 

Tres do 1• secretario do senado, participando ter 
constado ao mesmo senado que forio sa.nccionadas r,s 
resoluções da assembléa geral, approYando pensr>es 
concedidas a Bclmira. de M:~.scarenhas Aro11ca e oc
troa, e autorisando o governo para. mand.:~.r :td~:~:i::-
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á m:~.tricula na f:l.culda.de de medicina da c:êrte e acei
tar exallles de preparatorios dos e~>tudantes Luiz Ro
dolpho. Duque-Estrada Sny:!o, José Borges Ribeiro da 
Co,;ta e Joiio de Moraes Vieira da Cunba.-Inteir:lda· 

Um requerimento «!o provincial dos Franciscanos 
de~ta cõrte, solicitando licença J;lar& a. ~dmissão de no
vi<;os.-A' commissão de negoc1os ecclesiasticos. 

Lê-se, e vai a imprimir para. entrar na. ordem dos 
trabalhos, a. seguinte 

lledacção do p<trec~~ n. 8'1. dt 1871 e emendas approva
cüu pela. camara d.os dt'Putados em s< .. ão tk ti tk }ti
lho &o me8'11>0 atmo . 

a: Art. Lo. A secreta."i!!. da. c:nna.ra. dos deputados se 
comporá de um chde, com a. denominação de director; 
qu.a.tro primeiros e q1<atro se~ndos officiaes, incluiios 
BO numero daquellcs o archívtst& e b:bliothe~rio, e no 
c!estes o ajudante do archivista e bibliotllecario ; um 
porteiro, um CO!ltinuo e dona correios. 

" O numero actu1<l de officiaes será. conservado, nito 
se pro,·endo, porém, ~primeira vaga que se der de se
~ndo officiat; afun qe que o numeto deates fique redu
ztdo a quatro. 

" São elevados á. categoria de primeiros officiaes os 
officiaes Dr. José Custodio Moniz ~arreto, Dr. Manoel 
Augusto Barbosa da Veiga, bacharel Jorge João Dod
sworth e Jorge Naylor. Os d,;m:üs <>fiiciaes existentes 
llào considerados segundos officiaes. 

"Art. 2.• Alémdessesemp:·egsdos, terá a c:-aman mais 
um portei r<-' e quat1 o cootin uos, para o ser,• iço do salão 
bem como qtlntro ~Zuardnf! chs ;;nle~ias e tribunaes. 

« .Art. 3.• O director " os prtmciros e segundos offi
ciaes da ~ccretaria ser•io nomeados e demittidos pel~ 
cam>•l'l~ ~obre proposta ria commissão de policia, po
dendo o lugar de director •er preenchido ef!'ect:vo.1nentc 
por pes~oa. que l•iio pertoeos;a á &ecreturia. Os lugar~ 
de primeiro official, que v:>.garem, serão providos por 
accesso cnttc os segundo" ollici~es. 

" Os demais empregados dn. secreuria e casa. serão> 
nomeados e demittido~ pela commissiio de polici:~.. 

"Art. 4.• o~ vencimentos dos empregados superiores 
e subalternos d:t camara ser:io os que constão d"' tabella 
annexa. As gtatificações m•lrc.ado.s na dita tabella fÓ 
serão percebidas por cffecti vo serviço ; ces~undo as qnc • 
ora percebem os officiaes encarrcj:;ado• da redac~ão das 
~ctas, e da eontabilidade e correspoudencia officinl. 

«Art. 5.• Aslicenç:l.S temponrias si() da. competeueia. 
da eommissão de policia, e no inter\'nllo <ks se!sõcs, 
des membros da mesma commis!'.iio qne csti~erem na 
côrte, sendo reguhdos confotme dispõe o capitulo 5• 
do decreto n. 4,154 de 13 de Abril de 1868. 

" As dispensas de exercício por tempo iudeterminnà.o 
só podem Eer eoncedid::s pela camara sobre parecer da 
eommissão de policia. 

"Art. 6.• No regulamento de que traw. a ultimn. parte 
do art. 223 do r~gimento interno da cama.ru se esta
helecer:iõ as penas em que incGrrer:i. o empregado que 
:faltar 011 infringir as regras do serviço, ou fõr negli
gente on de&obediente nos seus superiore~. 

" Srua das commissues, em 25 de Jü.lho de 1871.
Conde de naep~mdy, J?residente.-Joaqrt;'m Pires Machuda 
Portella, t• sc<'ret;•no.-J. Jf. da Silt·a Paranhos, 2" sc
cretnrio.-Francisco Pinto Pessoa, 3• secreturio.
.Manoel Pereira Guimarcles, 4• secretario. » 

Tabel7a do.< oencimmtos dos rmprca11dos da canwra <los 
dcputados,approrada em .ess;;o de :!4 de Jt<lho de 1 Si l. 

OrdcMldo 

~;(~0~!$ 
.:.:\.0\1$ 
2:/iül.l.$ 
uoos 

St•Os 
suos 

Gratifica·,:I.o Total 
l:~OOS 6:4001)000 

ôOO$ 3:800$000 
soos 3.400~()00 
üllO,~ ~:OUCSOilO 
400!i I :'.WOSmO 
40US l::!OOSUOO 

Directoi •.•.•••... 
1•" otilci::.es,cadaum 
2(ls ditos. idem ••.• 
Porteiros, 1dem .•.. 
Continuo•, iàcm .•. 
Correio~. idem •.•• 
Gu~rda~ das gale-

ria~, tdem...... üüOS 400S 1:000/iOOO 
184 1.-Cond~ "Sw da.< commiss;es, 25 de Julho de 

tk Baepmd!J, presidente.-.T~aquim Pir~., .iiachaJo P~r
tella, Jo secretaTio.- J. J[. da Silra Partmhos, 2• ,._ 
cretario.-Francilco Pinto Pe11oa, 3• secrttario . -J1 ar.eeL 
P~reira Guimari'Us, 4• •ecretario. » 

Sesltiío em 26 de .lulhu. 

PllESIDS!ICI.t.. DO $1\. CO:SDE DE ll.t.BPII.'"l>1'. 

SvMM.\Illo.-EXjttdienu.-Matricul4 de estudantso.-Pr ... 
Unçllo .U F. I. D. Jlattes.-Pret•nçilo do padre J • . if. 
do Yallt.-Pr•tençao tk M. J. tle A.~ Silt·a.-r ... ,._ 
mentos elos empregado, de:sta c;amara. .Appror<Jç/fo.
Ptd<do de documcmos. Di&eur$0! dos Srs • . Muonio P~a
do ' minútro tlC> agricullura..-Ordem do dia.-E/e•
glío da. Bahia (1• di.ttricto). Approt~açzto.-Elemen.,J 
.,,..,;!. Disc~m~o do Sr. Duque-Eatrada Tei~r:eira.-Or
famenlo fio ministtrio doa r.esocio• erlrangeiros. Dt&
cur•o do Sr. ministro rtspeel<t:O. 

.A.o meio-di~, feita. :~o chamada., e acbando-ee pre
lent•a 4i Srs Conde de Baepcndy, PortA:lla, Po.ra.!obot, 
Pinto p.,stoa, Gnimaràes, Casado, Barão da Lagu:.a, 
Luiz Carlos,- Yicente de Figueiredo, Evsngrlitta. Lo
bato, Gon:es de Cw;tro, Henriques, Coelho Rod.riguer, 
Junqueira. Morcir-.1. da Rocha, Cn:rdoso de ~Ienu<o•, 
Candido da. Rocha, B:m<:l~ira de Mello, Heraclito 
Graça, Dion:ya;io Martins, Gonçalves da Silva, Affonso 
de c~rvalho, Sob:ral Pinto, Salles, Pinto ue E:a:mpos, 
Araujo Lim•\, Teixeira. Junior, PederLeiras1 Ca.mi:lc 
Barreto. Mcn~zea P1'11do1 Paula Toledo, Jo:io llr~n<i"~' 
Gome~ dn. Stlva, .A.ngdo do Amaral, Fausto de .Agui:.r, 
Rosa, F"rreira de Aguiar, Souza f{eifo, ~ldlo Re~c, 
Siqneira Mend~1, Pinto Brnga, Joaquim Pedro, B>lhi:o, 
Pereira Franco, Cnmillo Fi~neiredo, Fid d~ Cuvalho, 
Barlo da Villa ds. Be.rra, Manoel Clementi•:o, Auguato 
de Oli.-eira, Alonear Araripe, Pinto Lim:.t, Cnrueiro 
da Cunha, Anujo Góes, Domingue.., A:wmhuja Joh
quim de :Mendonça, l.orrêa. de Oliveira, Corren, BaH
jamim, Barro& Cobra, Bitteucourt1 Gam:.. Cerquei:ra, 
Pinheiro, Jo•é Calmon, Theodoro da ::\ilva, Almeida 
Pereir:t, .3&rio de .Â.ra~:~gy, Duarte <!e Azevedo, Flo
riano de Godoy, Duque-EKtrada Teix~ira. e L~al de 
1\Ienezes, abre-se a ae~aüo. 

Comparecem depois de aberta~ ~~ssl':o os Sr~. Ferrci•a 
da Veiga, Lim& e Silva, :Mello l\Ioraef, Mello }71\ttG~, 
Fonte~, Pinto ~foreira, F. Beliz.a.rio, RC«lr•go Silv:.., 
.Antonio Prado, I.eandro llhciel, r~reir .. da Silva, 
Ferreira ViaDna, Pcrdigiio ll!alheiro, Ja.ns~n do Paço, 
C~ndido !IIurta, Silva. Nunes, Cruz 1\Iacha.do, CaneC.!', 
Capanema, Leonel de A.loncar, Dias •lo. Rocb,., Taques, 
J. de Alencar, e Diogo d~ Yasconcelloe. 

:Faltiio com.p&rticipaç.ão os Sn • .As~ig Rocha, .Augu•!o 
Chaves, bariio de .Anajatul>a1 Bor~o•lllontciro, CalltliJo 
Torre~, Cícero Dant~s, Diugo 'Veli,o, Fern:mtles Viei::-:\, 
I>crreira La;::~, Nebins, l'>lulino de Som~:t c Rapo~o <t~ 
C~mara; e oem .;,lla oa Sra. Andrade Figueira, 13a,·êo 
de Anadia., Co•ta Pinto, Go.lvão, Jerouymo Pcr:i-.:o , 
l\Icrnes Silv:l, Monteiro U.e Clllitro e Simõ~• Lopes. 

L<!m-ie e approv~o-ee ns acta.s daa antec~J.entes. 

O Sn. 1• StCB.ET.t.nJo dá cont!l. do s~guint~ 

Ji:XPIUIIENXE• 

Um o!f.cio do 1• ~ecr~t:!rio do &en~do, p:~.: tic!p~!!';O 
~uc o. me~ mo S<on:tdo ::d ~. pto11 1 e Yai diri:; •r á o:mrç:io 
1m penaL a. rc•olnçi:o qu" > pproYa. n pcn>:io de ::;r~ 
mtn~ue• eoocedid" n. JJ. Jo~nna llbrc"JÍ"u ~,:nup.,;<•, 
po'r decreto de 21 da Juui.Jo do con•nte uo;uv.-:; , _ 
te irada. 

Outro do mc~mo ~ec~'<'tario . . enl'i3n lo. crm o crne~L:< 
:feita e apprc,·ada r.elo llenndo', o prcjccto dt• ki ,.~.n~.-
àeodo ajuda~ de cu>to 11cs eaccruot.a tl~ita e codirr.w
do~ bispos.-.\.' imprimir. 

Um nquerimEnto de di vasos negoci~oto~, r~ci~m:u:.:,, 
contr:~. o decreto que concedeu .aos ~tt-rr:;~.2.\:ir( •~ :a. :J;t
,·cgn•;:io de cabc.t:Jg<:m.-A' comminào de r;~~~ <!;~.. 
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Outro de Clementino José Pereira de Cntro, pedindo 
melhonuneDto de refotma..-A' cotntnissão de mcinha 
e lfr..le.r.:"a. 

IUT&ICl!LA. BE ESrtTD-'.li'TES. 

Lêm-Ee, julgio-~~e objecto de d.eliberaç.'i.o; e vão a 
ia.ptiz:lir par& entrar na. ordem dos trabrubos, os p7:0-
jectos com que eonclnetn os seguintes pueeeres: 

« Fabio C&brsl de Oliveits., pede pua ser admittido 
, ptest:l.r ex&me dl!ll materias do 1• anuo da faculdade 
de direito do Recife, que frequenta cGmo ouvinte, <le
po.L, de e:xhibir attestados de appl'o\"'a~ão de inglez c 
língua n:~.cional. 

« A comroissii.o de instrucçtio publiCil, .:1ttendendo a 
u.ue o supplicante só por força ma.ior debtOII de prestar 
osexa.ces quelbefaltiio, é d.e p:~recer que seja deferida 
3. sua. pretenção, pa.r& o que offerece á. ca.mara. dos 
Srs. deputados o seguinte projecto : 

" -~ a.ssembléa geral resolve : 
« Art. Lo E' o governo a.utorisa.lio a man:b.r a.d.rnit

tir a eume d:~.~ materi:u; do 1• anno da f:J.Culdade de 
direito do Recife ao :~olumno ou'Vinte Fabio Cabral de 
Oliveira, d<lpoi$ de exhibir attestados de npprovaçã.o 
de geometria e lingua nacional, prep:~.ntorios (!UC lhe 
faltão. 

tt Art. 2. • Re,·Dgiio-se · as di~posiçüe~ em contrario. 
« S:Us. das cummis,ões, 26 de Julho de 18il.-Fer

reira de A.guiar.-D. da Villa da Barra. ,. 
" lsais.a Guedes ~oll Mello pede para ser matriculado 

!!:l 1• :~.nno da fnouldade de diretto do Rccü<l, depois 
óe appro\"'ado em aritbmctica e geometria.. 

" O sapplieante nllega. e prov:J. com um attestado que 
frequenta como ouvinte o 1• anuo da fac11Idade de di
reito do Recife, com assiduitnde e bom comportamento; 
:oJlep: t&mbelli e prova com um attest4do que est:í. ha
oilitado pa.ta. prOBt:ll' C!t.:ame de :uithtnetÍC\l e geotne• 
!ri~ ; ·iinalmente, :Ul~ga e prom com outt·o attes~ado 
~u~ por se achar enfermo não pôie prestar os refendos 
exnmes. 

" A commissão de instrucç:io public:~., :1ttendendo i 
justk:~. que pTesidc á l'etição do supplicante, offerece á. 
c~mars. dos Srs. deputados o seguinte projecto : 

" A ::.ssembléa geral resol'l"e : 
" Art. 1.• Fic:1 o governo autorisndo para. mandur 

~atricular no 1• anuo da bculdadc de direito u:l Re
cife ao alumno OU\'Ínte haias Gu<ldes de "M•!llo, o qual 
-"'"O po:lerá ~er ndmitti.ao a exame do nnno lecti\·o sem 
·•nostrar-se babilit.'\do nos prep::.ratorios de arit.L.metica 
e g~ometria, que lhe faJtão. 

« Art. 2.• Revogii.o-se as disposições <lm con
t:::..rio. 

" Sala d:u; commissües. 26 de Julho de t87t.-B. 
d.: Virlrt du flarra.-Ferreíra de A9utar. • 

I.O:a.-se, 11 siio approvados sem debnt~, os se;;nintes, 
pareceres: . -··· -· ·- ·- .• . 

rn&TENÇÕ.O DE F. J. D. !lU TTOS. 

" A commissilo de pensões e ordenados. a. qu<lm foi 
presente o re<JUer\Mcnto de Francisco .Jo•é D .\ma.aio 
:1-lattos, c;crh·ão da collectol-in geral da cidade tln 
Çac_ho<lira, rrovinc'i:~. da ~a.hia, em que pe<ic aposenta
aorza com ordenAQO equzvnlcntc ú porccnt.1gem que 
percebe em um anno, tendo <llll vi,ta a~ informações 
p::estadas_ pc~o go,·e;no, e as disposiç-ões Yigentes 1 que 
:c.:.o . cons1der!\o olf1C1a.es d\\ fa.zenda. o~ collectorQs, seus 
e~cnviies c :1gcr.te5, e qnando Msim {('SBCI\1 considera
dos, er~ ao goYerno e não :1.0 corpo legislati,·o a quem 
compe:1a. :1. concessi\o <to ~avor solicitaao, é d<l parecer 
qnc seJ& o mesmo requenmento ind<lferido. 

" Sala das eommis~ües, ~'!de Julho de \Si' L-A. O. 
Gc.mc' de Cnst1·o.-C. llochii,-CtJ rnciro da Cunha. » 

l'lti:T~ÇÃO DO PAliRE l, M. DO ·uut:. 

" O padre José 11!::~~ do Y:1llc, ,·i;;ario collado da 
freg;ucz1a de ::11uru7:í., pro\'incia do Par!<, :ü\e;nnde 

impow'bilicàde physica de exercer os de~eres de aett 
l!li.aisterio, requ<lr & esta augusta caman. uma. pell6ie 
igual á. congrua que perce~. 

" A commissio de pellSÕes e ordenados, considerand• 
que a concessão de pe!ISOes niio compete ao poder le
gisl&tivo, é de parecer que seja .. requerimento indefe-
rido. 

a S:lla. Q&S com.missões, 22 de Julho de 1871. - .t(. 
O. Gomes de Castro.- C. Rocha - Co.rneirQ da Cunha. » 

I'BtTENÇÀO DE 111:. 1. DE .\. t SJl.V.\. 

« A eommissiio de pensões e ordenados, tend.o exa
minado o requerimento do distribll.idor, contador e 

. pa.rtilior do termo de IguaRsú Manoel Jo&tÍ d11 Andrade 
e Silva., pedindo nm &nno de licença para. tratar de sua. 
saude onde lbe convier, é de Jl&recer que se peção in
formações ao governo sobre tal !•retenção. 

« S:~.la das commissões, em. 17 de Julho de 1871. -
Carneiro da Cunha.-C. RocM.-.4.. O. Gome~ de Caa:ro. » 

O Sa. PRESIDENTE declan que ee vru officia.r ao 
governo afim de sa.beT"-&e a. hora e lugar em qne S. A. 
a PrioceZ& Imperial R~gente do Imperio se di~ará. 
receber a depu\aç.ão desta. cam;tra que tem de felicita-r 
a lll<lStna augusta. senhora no dia 29 do corrente, faus
tissimo anniversario do seu na.talicio; e nomeia. para. a. 
dita deputação os Srs. Bandeira de Mello, Barão d& 
Villada.Barra, Portella, F. Belizario, Fausto de .Aguiar, 
Lima e Silva., Barão da L~guna, Fontes, Barão de 
Anajatnba, Leandro Maciel, Pinto Lima, Leone. de 
Al<lnca.r, Luiz Carlos, Mello Rego, Henriques, Perdi~o 
1\falheiro, Siqueira. Mendes, Anujo Lima, Sa.Uss, Gui
mariiea, Bar-Jo d<l Araçagy, Gomes da. Sib:·a., Simões 
Lopes, e Benjamim. 

O Sa. JuNQUEJRA. (peh. ordem): -Sr. presidente, 
teuho de envi:J."t á. mesa dua.s repr<lsentac;ões rentettidss 
por sociedad<ll! estabelecidas na minha província, áccrca 
da ma.gna. questão qu<l agora está sendo discutida nesta. 
&ama.ra. 

A Sociedade Liberta.dora. Sete de Setembro, estabelecida. 
na capitlll da Babin en..-ia a e~ ta. au,"'llsta camar,, uma 
representação com o iim de manif~:star as suas idé:111 
fa.vora.veis a. qualquP.r m:n·imcuto que tcnba por fim 
attingir á em&ocip>~ção dos escravos, e &o mesmo tempo 
protestar contra. o f:lcto, de <lue s .. tem q_uerido tirnr 
argumento, isto é, do silcnc:zo desta ~oczedade e de 
outras estabelecidas no paiz, quando a. esta. cama.ra. 
tôm vindo representaçõe~ em sentido contrario. 

Da. mesma. mnneira a Sociedade Lib~rtadora Treze de 
1t1arço, estabelecida na cida·ic dos Lençóes, que faz parte 
do districto quz tenho a honra de representar, se dirige 
o. e~ ta. camara, declarando que presta sua. inteira. adhesão 
ao projecto que procura traduzir em lei o pensamento 
da liberdade do ~:entre. 

Portanto, vou en,·iar á rn3•a estas du3S :repre•entações 
remettidas da. minha proviucilt, que conto. grande numero 

'de escravos, pro,·incia. '}lt~sempre se distinguio em todo~ 
- --.ns _.tcmpo~, collocando-se i frente de todas :ls idéa.s 

grandes <l ~eüérosa.s (apuiado•), e que tem tomado sem
pr<l parte con•ricu:J. e notavel em todas ns questões de 
paz e de guerra. 

Vou, portanto, enviar :1. mesa. estas C.uo.srepresenta
~ões, ns qU!lcs importão & expressão dos sentimentos 
destas duas re•peitavcis socied:ldes, que tem estatutos 
appro\'ados pelo governo, e qu<l tem pre~tado já rele
vantes S<lrviços concedendo muitas m.:lnumiBSÕcs, e q_ue 
promettem ca.miuharnesta senda muito digna. doselogzos 
lie todos os homens que deoejiio que a. esM';l.vidio 
não se perpetue <lntre n~s, e que Be vá. re:iliz!!.ndo o 
dcsídtratum bum:l.llita.rio S<lm ~rturbação do elemente 
agricola.. 

O Sa. FEI\1\F.JI\.\. YulC:<.\. (pela ordem) :-Sr. presi
dente, o Club d:z. La,-oura e do Commercio, reunid., 
nesta. côrte, remettou-me uma repreienta.çiio contra. o 
projecto do elemento servil apresentado pelo governo, 
na. qual propõe :í. sa.belioria. desta. &ugusta. ca.mara um 
sntema de medidas indirectas, que reputo prefcri,·el, 
e·m attençii.o a.o modo prudente por que entende re5olver 
o difficil problema do estado servil. . 

Quando o projecto em discussão ~m su.•teutade aquL 
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~o en~eaa oonttst:lÇilles, agitmld.o profn.ud&mente o 
:pai:~, ereto g_ue eeri agradavel a n6s todos o auxilio de 
lmea e experiencia que aquellas d1188 importantes 
ehsses da sociedade, tio estreitamente 'Tinauladas e 
directamente interess&das1 respeitosamente oft'erecem ao 
nosso e~tudo. (Ãpoiado&.) 

Esta aupsta cam.ua, que em seu patrlotism• e 110 
desempenho de suas a.rduas funcçõa:, deve desejar re
~olTer a difficuldade com toda a reftexã.o, aquietando 
todos os grandes interesses, que tã.o justamente se 
mostriio sobresaltados, procur&ndo ~ apoio dos que têm 
mais que perder e são os r~ e sinceros ma.ntenedores 
~ iostituiçoões e da ordem publica, tolllar& sem du
Vlda na. devida consideração o modo pratico que a re
presentação lhe ·propõe, como o :mrus effi.caz pnra a 
N&lização da rdorma lenta e ~ual do estado servil, 
unica compatível com a propnedade adquirida á som
bra das leio! e as circumstaucias politica.s e tconomicas 
do Imperio. (Apoiados.) 

Resta-nle agradecer cordialmente a.o Club da La...-oura. 
e Cotnmercio, que tão nobre e pacificunente defende 
com os seus os rea.es interesses cio paiz, a honra que 
muito me penhora, de confiar-me a. sua tão bem ela
borada representa\)üo para deposita-la na. mesa da ca= dos .Srs. deputados. (Muiw bem!) 

O Sa. PAilA.IIROS tambem manda. á. mesa. uma repre
senta<;iio da. ca.mara municipal da cidade de Campos 
dos Goytacnzes applaudindo a resoluç~o tomada. pelo 
go>erno sobre o elemento servil. 

O Sa. PaESIDE!\"TE declara que estas reprtsentações 
íicão sobre &,mesa, para serem tomadas em considera
'(ão quando se discutir a proposta a que se referem. 

TENCUIE!oo"TOS DOS E:IIPREGA.DOS DESTA C.\.'11.\.llA.. 

Entra em discussão, e é approv&da sem debate, a 
:rcdaeçiio do parecer sobre os vencimento~ e servi\)oS 
dos empregados desta c:1mara, que foi a. imprimir na 
liCSSio antecedente. 

O Sn. DuQI:JE-ESTI\ADA TEIXEIRA (pela. ordem):- Sr. 
prc>i<l~ntc, ba t:Llvc;: quin:.:e dia.s twc a honro. de snb
mcttcr :í. cn•a, c pnrticul:lrmente á. me;;(l.1 uma indic:J.
-;üo propondo n. ni•o applicn..-iio do art. li(i do no~~o 
regimento á discus~ão da propost:J. do govcn1o sobre 
o êlemcnto sen·il. 

Ji 5c npplicou o artigo i rcferid:t discns>'no, ::: ate 
hoje ain<.la a mesa. u:io teve a bonda.dc de <lat· o seu 
parecer sobre materin evidentemente urgente-

Levanto-me, pois, pa.ra. pedir que '" attenda :t '"ta 
nrgcncin, e que a. mcs:1. "c ~irva d:u- victoria. :l. minh:L 
idéa ~e :t julga.r boa como entendo, ou condcmna.-l:t 
com soliuo~ funumncntos se lhe p:treccr m:,. To•l:wi:t, 
par:L n:io parecer muito cxtremad:t, c para •1nc ~c 
torne mais evidente a. rt~spon~:Lbilid:ulc <laquc]le< <J.'lC, 
na opinião da illu~trc m:uori:t, .<ão rcfrnct:1rio' :"t ;;lo
J"in, o dttquelles que n:t n1esmn. opiniüo ~iio di;;nos 
<lella, •'U ~ttfcit:J.rei mais umn idéa. um pouco m:: is at
tcnt:ad:t n:~. scguiutc indicuçiio, que tambem m:2 ndo ;l 
mesa. Pr<:fi:r<>. :1. primeir-.1.; mas ~c :1. meso. acha;· mnito 

--;;-x.-t;;eradu, lembro mais t!stc :tlvitre. ( /.• ... ) 
Vem á mesn, é lida, e '\"ai á. commissiio de policia, 

:2 se!!Uinte indicação : 
" ~ndico que relativamente á discussão da pr(lposta 

tio governo sobre a reforma do estado servil só Reja 
admittido requerimento de encerramento) escripto e 
as~ignadoportres deputados. -Durzue-E•'rada Tei:rc-i rti." 

O Sa. ANTo:-oto Pa.\DO (pela orucm) :-Pe\'o a V. Ex. 
• !~e ~onsulte a. C"-P:L se mc concede .urgcncia por \!Ínco 
mmutos p:tra ap1·esent:J.r um rc'lucr1men:o. 

o Sa. TEJXEII\A .JIJNJOR (J?Cl:L ordem):- ~r. r·re.i
dente, segundo o nosso reg1mento1 pam que se possa 
conceder a u rgeneia que o nobre deputado nea.ba de 
pedir .; neccssario que S. Ex. declare qual o objec~<> 
do requerimento, porque sem a. cn.mara conhecer o as
tumpto sobre que versa o requerimento do nobre de
putado niio póde julgar à.a nrgencia. (Apoiado3.) 

O S11. Â!ITOSJf) PilADO : - E' pedindo in!or.na-:wce 
ao go,·erno sobre uma concessiio de privilegio. 

Consultada a. =ara, concede a urgencia.. 

To:110 m 

PRIMEIRA. PARTE D.A. ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO DA JIA.JUA (1• tÜ8tricU> )• . 

Procede-se á. votação do paTecer da commissão de 
constituição e J?Oderes sobre a elei\)ãO do deputado elei
to pelo 1 • districto da provinciA ch Babi.a, o desembar
gador Antonio Ladisláo de Figueiredo Rocàa. 

O Sa. G . .uu CEaQIJEJ11.A1 obtendo a. plllavra pela. or
dem, yede ao Sr. presidente se sirva esclarecê-lo se aa 
dispostçües do regimento e os precedentes da eamara 
permit\em votar o pa.recer d'l c.ommissão .de poder~ e 
reconhecer deputado o ci•b,;;,,, a. que elle se refere, an
tes que tenha sido npura·h pela camara. municipal 
competente n respectiva eleição e apresentado a esta. 
augusta camara o diploma que deve ser expedido em 
resultado dessa apuração. 

O Sn. PnESJDENTE responde que o regimento e 011 pre
eedetltes não se oppoem a que a ca.mara. tome conheci
mento da. eleiç.ão dos seus membros antes de ser presente 
:i. mesma camara a acta. da apuraçito g11ral e o dilllom& 
do deputado eleito ; que ainda este :tnno assim se pro
cedeu relativamente ::.. eleição dos Sra. deputados Duarte 
de Aze,·edo, Theodoro da Silva e Corréa; e que !lo 

_mesmo modo se tem procedido em outras legislaturas, 
como por exemplo, n:1. sessão de 1868, a rt&j)eito da 
elei\)ão por Sa.nta-Cnthnrina do Sr. João Silveira de 
Souza, e antes d':l prazo da. lei pnra a apuração geral 
nu. camara da capit:Ll ou du. cabeça do respectivo dis
trlcto. 

O Sa. TEJXEiaA JUNJOit: -A explicaçüo que V. Ex. 
aeab:L de dar ao nobre deputado . pela provincia. de 
Minas dispensa-me de justificar o procedimento da 
commissiio de constituição e poderes, de que tive a 
honra. de ~r relator. P:ueee-me, portanto, que o nobre 
deputsdo ter-.í. reconhecido que a commissii:o nada mais 
fez do que observar a pratica consagra.da pelos -ere
cedentes desta au~usta. ca.mara, que em casos identicos 
tem sempre proce<1ido á. verifici.\)ão dos poderes de 'eua 
membros sem esperar a apuração da. camara. muni
cipal, tanto mais quanto é obvio que qualquer que seja. 
a. npura<;io das romaras municipaes tem esta. ca.mara. o 
direito c o dever de verificar tal apuração. 

Est:l. praticn1 portanto, não é neva. 
Posto n votos o parecer, é npprovndo. 
O Sa. PaESIDE~TE dcclnra deputado pelo 1• districto 

da. l?rovinei:~. da Bahia. o Sr. Antonio Ladisláo de Fi
~letredo Rocha; o qual, acba.ndo-se na sala immedia.ta, 
é introduzido com as formalidades do estylo, pre~:a 
juramento c toma assento. 

I'&DJDO DE DOClll!lE~TOS. 

O Sa . .ÀSTO!'riO Pnuo : - Sr. presidente, o requeri-
- mento que vou ma.ndar á mesa. tem por fim pedtr i:l

formações ao governo sobre uma recente concessão de. 
privilegio pnrn exploração das ·minas de chumbo, es
tanho e pet1·oleo da frcguezia de Iporanga, província 
de S. Paulo. 

Desde 1857 que um meu p:~.tricio, residente naqt:.elh 
frcguezia, o Sr. Jo!o Pnnlo Dins, trata de descobrir 
est.'ls minas, tendo por di versá& vezes enviado amostras 
desses mineraes a. ,·arios presi lentes da provinci:t àe 
S. Paulo, os quaes as tem remettido ao governo; o que 
fe:t igualmente por occnsi5:o da segund& exposic;iio ::a
cionv.l. 

Diio prova. destes factos ...-ario~ artigos publicados c:n 
jornaes da. minhn província., e, principalmente, um ::r
ti~ editorial do Jorfln t d" Ce>nmercio desta côrte. 

Depois de muitos tr<tb:tlhos e d11 muitns dcspezato1 
o ~r. J<Jiio Paulo Dias ac:~.ba. de passar pela decepção te 
ver a conc~ssãt> do :privilegio que requereu feitn a 
outros. 

Segundo informações particul&rce que tenho, parece
:Die que o governo, na. concessão deste privileg~o para 
exploração de minu que em graud~ j\a.rte existem em 
terra.s de proprieda.de daquelle cidadão, não procedeu 
com a. justi\)& requerida. 

Entretanto quero :LCredita.r que essas informaçves 

35 
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nãe são exaetas; e é est& a razão porq_ne faço o pre
sente requerimento, no qual peço <'Ópla de todos os 
papeis relativos :1. concessão de previl~gio para explo
ração dessas :min:IS desde o anno de 1869. O meu fim 
é '\'erificsr se são exaetos ou n5.o os dados q_ne tenho 
pAr&·ent<!nder que o governo praticou nma injustiça. 

Apro'Veito :L occa.sião para ch:l.ma.r a mais seria atten
ç!ío do honrado Sr. ministro d.& 01griculturn para um 
facto muito importantt occo:rrid.o nesta cõrte com re
lação a este negocio. 

O Sr. Paulo Dias, homem complctnmente des
conhecido· nestn c6rte, baldo de protecção, cncoutron 
desde Jogo os maiore> embaraços e difficuldades para 
consegttir o andamento regular dos seus papeis n:~. se
cretaria d:l. a~cult\ll'a.. 

Cansado de empregar os seu.s esforços, e completa· 
mente des:tnimado de conseguir o·f:!.VOl' que pretendia, 
apresentou-se-lhe um <lia. um empregado subaltern'l de 
uma das repartições publicas d.esta cidade, offereeen
do-lhe os seu~ seniços, afim de obter do !!O'Verno a 
co:lceSI>ão do privilegto,med.in.ntea <tnantiade 3ff:OOOSOOO. 

Dig,ntc desta offerta. singular te•·ia recuado o Sr~ Paulo 
Dias, se porv<:ntura esse individuo não lhe apr<l!en
taBse uma prova n1uito co:~vincentc de que dispunha de 
influencia of!l.cinl, Yisto como apresentou-lhe o origi
nal de um memorial, !;Ue dias antes havia depositado 
nas proprias mãos de S. M. o Imperador, U1emori:ü que 
devia. entretanto n.cbar- se na secretaria da agricultura. 
O Sr. Paulo DiM teve, pois, a. fr:~qu~za de :asPi$Y~ar 
uma ~criptura, obrigando-se a pagar a esse indi-ç-Jduo 
a tal quantia, medh•nte o emp:rcgo da. sua infl:uencia 
para a concesEilo do privilegio requerido. 

Vê, portanto, a cnmara a imp:>rtancia de~te facto. 
E' neceeb:trio que o honrado :::ir. minist• o d:t agricul

tura tome as mais sérias informações :t respeito do 
modo por que estes pap,•is, qne de-.iiio acbnr-se na. ~e
cretaria da agricultura, passá.rão ás miios desEe empre
;:rado, subalterno de uma rcpa.rtição que não é ::1. do. agri
cultura. 

Este facto, as~im como muitos outros, e entre dles 
npresent~trei aquelle recente a respeito de um contrato 
para import:.çiio de trab:ühado~s ehins, do qua.ls~ \"ê q_ue 
esta reparti<yii.o deixou de cumprir ordens do Sr. minis
tro de :tl;ricultura, chamão a mais séria attcnçüo do 
go'"erno. 

O Sa. G.'-"~~-' CEI\QUEIRA:- Apoiado. 
O Sa. A"'TO!'iiO Puno: -J.tssim, pois, depositando 

a m~ior confiança no e~pirito de rectidão e ju;ti<;-n do 
honrado Sr. ministro du "'ll"I"icultura, espero que S. Ex. 
tomuá. tcdas as providencias, afim de que se ~sclare\·3. 
a "rcrd_nde sobre o que acabo de narrar, e estou C<'n· 
,·encido de que S . Ex. proc;;deri come ê de c>pcr.tr do 
seu caracter. 

'em á mesa, é lido, apoi3do, e fic.'l .adiado, por ter 
pedido :t palavro o Sr. minLtro dA agricultura, o 
seguinte requerimento : 

, • Requeiro que se peça ao governo, por intermeuio 
do Sr. ministro da n2=l"icultnru, a remessa, com urgen
cia, de todos os papcls Nht\'llos :\. eonco;s~iio de privi-
1egio pa~a 11. exploração dns IJ1in:\s de chumbo, ebtauho 
e petroleo na íre:;uczia dP. Ypora11p, província d<) 
S. P:~ulo, inclu~i\'e to,los os rcquerunct<tos icito:; ao 
goYetno,pcdindo concessão des~e privllegioàe,•!Je l8G9.
:-t,.lnnio J'rnJo. » 

o Sa. Ml!'iJST"IlO D" AGRICtLTt"n .\ requer mg~ncia por 
cinco minuto~ afim de dar n~ "xplic~.<;~' rehti,·nh n 
este requerimento. 

Consultada a camam, rcsol'-"e pela. aillrmati\·n. 
0 Sr. Tll.OOd.<>ro da Sll.Ya. (Afin '•!r·o ,/, , 

Agricultura) :-Sr. prc•idente, a 8 explica.çÕ<!s que \'OU 

dar no i!lustre deputado peh provi1:cia de S. Paul" !l ~'l 
dispensão-me de :tceitar o ~eu requerimento, pelo qu" l 
Yotarci, como es;:ero que a carnnr:t o far:l, ~fJ;u tl l:l 
que S. E:x. fique de todo e~larecido áctrca do objet:to 
com que oceupou n noSfa attenç~o. 

Es•a11 . explicações que pa<so a àn::-.Jhe, íian•lo·m'; 
n" minha. remiui8cencia, não seriio u"<o minuciosa~ e 
precÜ'as, como a• fiUe ~e colhem do> proprios papeis, 
cuja reme~sa S. l:: x . requer; toJo.vía, npresso-m~ 
ministrar-lh':.u como de ll!omento :ne o~corrcm. 

Ao entrar p:Lr& o tninisterio.d:t agricultura :encon
trei, pendente de solução, ull reqnerllllento,em que o 
Sr. Angelo Thomaz do Amaral solicita= · coneei<SM 
para a exploração de minns de chumbo ·:na provinci& 
de S. Paulo, rounicipio d.e lP"raiJg'§-. E!te· nquerimen
to tinha sido dirigido & nm dos' meus antecessores, o 
Sr. Diogo Velho, em :Março de 1870, ~e bem me re
cordo. 

A e,;:ploração d.estas me~mas minas tinh:l sido con
<:edida. anteriormente a di\·ersos, cujos privilegias j:í 
havião caduc:-.ado. 

Esta simples observação demonstra que a existencia 
• de minas no município de Iporanga não foi eonhe

cidn. em recente dn.ta, nem &$ descobrira ultimamente 
João Paulo Dias, como referio o nobre deputado; já. o 
b:wiií.o $ido em tempos remotos, tanto que em ~pocas 
anteriores e distinctas o privilegio de conces~ão pan 
aquella explor!lS':i" fõra dado primeiro a um indi"riduo, 
e depoi•, rorque o privilegio caducára, a outro, cujos 
nomes entretanto não tenho agora presentes. 

Dos p:lpeis, :1 q_ue me reí~ri, Yll-se que, quando entrei 
p&rn o minis:eno, o. pretenção <stavu. estud.ada., pre
enchidas todns as for :1.a!ida.des de informações e etfcc
tivamentc Ja,;a<lo o contrato de conce~ão, 'lne só não 
tinha sido assig1utdo porque o con<:essionn:m~ nii.o se 
quiz conformar com alguma<~ d:1~ clausulas quedevião 
a.com~anha-lo Asüm, em fins de Agosto on Setembro 
de 18t0, ent<ndeu o ministro de então g_ue não ha-.ia. 
inconveniente bzer a concessão requerida, o que com
tudo não realizou -se pela rccu.;a do ·Conce.ssionllrio. 

Durante o tempo em que dignamente dirigio a pasta 
da agricultura o Sr. conselheiro Teix~ira. Junior, ha de 
recordAr-se S. Ex. que nqnellêS papeis lhe forão pre
sentes, porque notei, compulea.ndo-os, que S. Ex., coll! 
aquellit circumspecvJio que lh~ é propria1 os exam1nára. 

Em referencia ao que te:~ho expost-o, mvoco desde já. 
o restcmuuho do illustrc deputado, o qual aftlrmar.í. 
que ero Setembro de .1870, se nüo me tnga.no :í.cerca.dll 
mez, existia na secretaria o pedido do Sr. ·Amaral pua 
a concess~o daquellss minas, a qual não se fizera effec
tiva pela circumstancia qnc já referi. 

O ~R. TEIXEIRA JVNJOR : -Apoiado. 

O Sn. MlNISTa.o DA ActucutTCnA :-Em fins do nnna 
de 1870 foi que eutrou. na secretaria ci requerimento 
de Joüo Paulo Di~8, pedindo a concessão das mesmas 
miuas, existentes no municipio de lporauga e em outro.s 
municípios; pedido que exi@ti:J. feito por outrem, e 
póde-se dizer que já e~tasa. d.derido, como o tenho dito. 

Encontr:.udo o p :d.ido nestes te:mos, já formulado o 
decreto c as clausulas dll concessiio, attendendo ás11a 
prioridade relutiva ao oatro de .Joi:.o P.,ulo Dias, que só 
fôm dirigido :\. secretaria e:n fins de 1870, e tend')-me 
convencido de <tne o conhecimento da existcncia de 
minas no Ipo~ang:t não era proveniente de e•tudos 
q1:e.ultimament~ f c ti,·es•cm feito, porque de épocas 
remotAs já crão conLecidn~, e r,tcndi que feitas algu
mas restricções nas clausula~ d" con<:el;.sí\o que me po.-· 
recerüo indispcnsavei~;, e e•pecialmente diminuído o 
prazo do privilegio, na h ob•tasa. a qu~ ellc ~osso dadc 
av l>rímciN requerente. 

:::\esta. conformidade sujeirei a <iesp11cha imperi11l o 
de.:reto que encontrei, torna.ndo effecti~·a a. conceesiio 
com certas restricções. 

O SJl • .ANTo~lo Pa"no dá um aparte. 
O Sn. !\fJ~JsTno DA A<acutTt.:nA: -A conceseiio foi 

feita aos Srs. Angelo Thoma1. do Am:tral e .Antonio 
Candido da P.ocha. 

O Sn. A:\"TOSIO l'ru.Do :-Mas o Sr. Candido da Roch::. 
não a pcdio. 

O Sn. M1:-<1•TRo n-. ACI\!Ct:LT~;n• :-0 pedido havia. 
sido feito pelo Sr. Am,,ral ; m:u; d~pois nssociou-se-lhe 
o Sr. Candiüo da Roch:\, r~querendo-me que a con
Ce6s:Ío fos~c fciUl n :Hnbo.<, circumstaacia. que me pa
receu i-em import:>.~~ia, ~bt:tnd'l o J)rimeiro requerent~ 
de accordo. 

O ~n. A:o;To!'ilO Pn.\DO dá um aparte. 
O ::õn. !lll:o;ISTI\O n-' Acl\JCctT~Il.\: - Di!s~a circum

~tancia não tcnhn ccr:eza ; mas hão de vir os papei~, 
c !lÚ8 di~Ctltlr~mos i~. ::o com laTg\\eza. 
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Este é o historico da. concessão feita pelo ministerio 
da agri.cultura. pa.ra &· exploração de minas do munh
eipio do Iporontta· Não me ·dispenso todavia.. de minis
trar ao illustre deputado os esclarecimentos que vreaisa., 
-oara se Mbilita.r a di.ocutir com pleno conhec1mento. 
• Quanto ao facto que S. Ex. rcferío de haver J<Jão 
Paulo Dia:s promcttido a terceir.:. pes~oa remunerar os 
seus ·ser~iç.os com qu:mtia não -peqmena, se lhe conse
guisse a concessão do pliovilegw para a cxplora~io · 
daquell:ts minas; apresso-me a referir ao illu>tre de
untado e â ca.n1:;.ra c que sei. 
• Tendo noticia de que Joii.o Paulo Dias se havia c:om
promettido a gratificarmntajosameate o cntermediario, 
cujo DQme ignorav:~. para. conseguir o pretendid<l pre
..,iJ.egio; fui prompto e solicito em manda.-Jo chama.r, 
afim de me euteírnr do nome da vessoa que cntrára em 
semelhs.nte trll.lls:~.tç:ü.o. 

Os deveres do e&rgo que occn;>o,e a honestidade de meu 
caracter, impunhão-me n rigoross. obrigação de ser mi
::~ba n iniciu.tiv& p:u-:~ cschrecer-me sobre o occorrido. 
(.Apoiodos.) 

Effectiv .• meute procurou-me Jviio Paulo Di~s; in
queri-a, edeeois de grande hesitação (o homem é sim-

. ;>lcs de espir1to) ·declarou que o individuo cujo nome 
lDteiro ignorava, mas que só se lembrava do de 
Vieira, o tinha _procurado, mostrando-lhe papeis da 
secretaria da abrr1cultu· a, couccr.nentes ~o fen pedido, 
inculca.ndo-•e deste modo ter va.limcnto ua.ra infinir na 
solução de seu negocio, e que se pre.tava. s. fazê ·lo se 
foSlõc remuuera.do com a qlUntia de 30:000S000. 

Fui insistente. muito insistente, parn. ver se podia 
conP.eguir de J oiio Paulo D:as a declaração completa do 
::1ome desse individuo, bem como todns as circum
!ta::cias que pudessem esclarecer-me sobre .;s autores 
e complices para. t:niilr-me no descobrimento inteiro da. 
verdade. Mo.s dc'balde o fi>: l João Paulo Dia.s não foi 
além, c apenas forneceu-me o eschrecimento de que o 
individuo cha.mnvu-se Vieira. Por esforços que conti
nuei a. e1npregar pude afinal descobrir que aqudle in
terventor era um correio add.ido do. secreturia dos ne
gocias estrangeiros. 

Immed.iaiamente uci ordem para. que esse individuo 
me fosse fallar em dia e bor:1. certa em <tue João Paulo 
Dias me ha•·il4 de procurar ta.mbem. Encontr:i.rac-sc 
ambos, interroguei-os, e convenci-me de que eJ.fectiva
meote Vieira o:1tivera do porteiro ou de ::lgum dos con
~inuos da secretaria. d11. :1gricultur:l. um mcmori3l rcla.
tivo a este negocio, no qual se tinh:~. prof7rido. o se
•miute despacbo-Sclle c volte-, porque •et1nha mcnl
~o como pessoa habilitnd.:l. a fazer sellar nquelle 
memorial. 

.De po~se de.~~e J:apcl, diri;:ic-~~ cll<: a J~o Paulo 
D~, CUJO. esp1r1t.o c p~hre, como Ja. o d1sse, lUCulcan
do q 11e scr-lhe-bta Í!Lcll conbe·;cr o que se passa,·n n:t 
;ecrct"ria da. tl~icultura, t.1.nto que ~;e lhe aprcscc b va 
:nuuido Ua.quelle import:mtc pa.pcl, que c~ \·edadc 
~(•r:L-!bc •mtrcc,'"lle p:u·.1.o sclhr, como se-lo-hta a 'l nlll
·lucr out~o que o proc11ra' se. 

O Sn. A:>~TO!'ilo PnAno:-::11as os mcn1oriacs cntrc;ues 
;;o Imperador nii.o blo ~ellados. 

O Sn. MtNJijTI\O n.\ AGt\tCULT'CtU:-Eu explico ao 
;!lustre deputado. Qua.nuo os tnemorias ~ilo entrc;,'Ues 
:~ S. M. o Imperador, e este os pa,.~a. aos ministro~ , na. 
:!.inna dos regulamentos do sello u:io podem ellc> dar
lhes :mdamento, como a ncnlnun papel, sem <iUe wjâo 
~reenchidas ~s exigcncias uos mes:nos regulam·~nto8. 
Foi por e~ta ra.z:i.o que teve :lquclle de~pncbo o ::nc
OC\orial de que tra.to. 

Explicado este incidente, p:·oscguir.ei : 
'\·critiquei <J.Ue Vieira' · inculc:mdo-se co:úeceãor 

do que se pa.sfa:a na. Mecre~ria. da. agricui:-ur,~, i'?~de 
~cnvenc~r a Joao Paulo D1as que lhe sena :1\lxih:n 
Yaliosis~im'l te fos~cm remuneredoa os w u> serviço~. 

Rca.lmeute ·os <!ou> se combináriio, e trat>Lr:=i.o por 
~scriJ?tura publica., lavrada ?O cartorio do tabelli~o 
Silve1ra. Lobt>, que um dnna e o ontro! reccbcn:1 
JO:OOOS, se o privilegio fo~se concedido 3.0 primei~o. 

Confess<> a V. Ex. qne1 ni\o obstante a. minhacaln::n 
1:abitual, veudo o tr:~.,l:ldo da. c~cripturn p:l'llica que 
me foi presente, vendo que aquelle correio, r:m ob;,cu
':'Í s .~o correio. se atrevia a. ir perante o ::.o:.1río pu-

blico lavrar tã.o immoral transacção, mal pude conter
me, ti-lo retirar-se, determin.a.udo-lhe que fosse m.,.. 
tractar-se daquelle contrato em 2~ hors.s. 

Fiz ms.is. Dei-me pressa de cOlDIDunicar o que se 
pas,ava ao meu coll~"'l!., o Sr. ministro dos negocios 
estra11o~os, qut immediatru:nente demittio .o- -correio. 
(Mu.ito bem.) 

Q.ua.cto ao facto de :rec?nte d&ta. :1. que alludio .o illus
tre deputado pels. proviccia. de S. Paulo, a saber, o con
trato para a it.troducção de coolies, o illustre deputado, 
C?oliO tod:l. a. camara, devo ter notado que :me ·impuz a. 
obngação de esclarecer a quem quer que seja., fa.2.endo 
publicar todas ag peças officiaes que existem na secre-
ta-ria da. agricultllra relativas aG assumpto. · 

Seria inutil referir os factos chrouologicamente, por
que elles sii.o conhecidos pelos illustres deputados, que 
naturalmente Mo de ter lido D3 pu.blica.çõe.- ofiici~s. 

Direi apenas que a minha primeira impreslõão. ao ler 
a noticia que dava. um jornal da opposiçio, o , qual 
declaro que mais me tem auxiliado,' do que cau•ado 
q~alqucr contrarie.1a.de, a minha pri:neira. im.preseão 
fo1 que, par8 :reahzar-sc uma opcrnçuo va.nta.Josa na 
praça, ardilosamente se havia supprimido uma. condi
ção expressa que, de conformidade com as minhas or
dens, dcvêra ter sido inserida em qualquer projecto de 
contra.b que; se houvesse lavrado, porque eu havia. or
denado e tinha segu=ça de que elle estava dependente 
de minha. approva.ç.ão. 

l\l:Ls decla. ,·o á. camara que a imprcso;l>o que tive, 
de que a snpprc~o da clausula fõra. feit& por 
aquellea a quem podia intcrcs~ar, está. compleb.mentc 
desfeita. Pelo cont' ario, estou hoje convencido de que 
não :foi por ardil dos interesoa.dos que se eff~ctuou a 
supprcssão da clausula. no instrum.cn to que elles pos
suem em seu pouer, o qual n•io contém a clausul:L 
que se devia t~r ins~rido o que se me affirmá.ra ter-se 
efrectivamente feito. 

O Sa. Fo:oiTEs : -E' muito grave. 
O Sn. 1\!JNISTRG DA. AouJCULTURA.: -Resta-me veri

ficar como ee cttectuou a exclllBão da clausula. no ins
trumento que se la vr<lu e foi entregue aos interessados. 
Não c~tou por ora h:'lbilitado a esclarecer a camara. 
quanto a este ponto mclinuroso ; preciEo sobretudo 
OUt'ir ao no.,so digno colleg~ o Sr. director da estr:tda 
de ferro, o qual esti enfermo e gu:u-dr• o leito, e a 
quem por isso não posso nem devo :~gora prcoccupar 
co:n esta qneBtiio. (Apo 'o.dos.) Sua. molastia. é conhe
cida e anteri<Jr ao aspecto ultimo dessa. mesma quest:io . 
(Apoi('(do•.) 

Entretanto, tenho provi•'enciado de modo n que ns 
avcri=ações venbão a ~er concludentes; opportun:t
ment~ hei de dJ.r couhecimento dellas :í. ca.maro.; pau 
~sb, po:~m, · necessito ?uvir c .c~chrecer-me. com as 
mforrru1çõcs qu<J me ~aJa. de .mmtstr:.r nqt~el,~ nvsEo 
digno collcgn, em CUJ<l boa fc repomo tran'luillo. 

Yon:s : -Mncito bem! 
A di~cu~,ão fica :.ciiada pda hora. 

ELE:>lE~TO SERVIL. 

Conti~aúa a 2• discus~iio do art. 2" da proposta do 
;overuo ~obre o elemento s'rvil, com o parecer da com
:,1i>síi.o especial n. 1G7 deste anno e emendas apoiadas. 

O Sn. FtmRI:IR.l DE . "\ouun re,luer o encerrnment0 
da discu~s:ío ; e ~end.o a camara consultada, resoh-e 
pela. atrmnativa. 

O Sn.. DcQu·~·ESTn.\D.l TEIXEillA. requer que n t'ota.
ção do r equerimento de enccrra.mento seja no!l'inal; e 
:;co do a C:Llll.ara comultada, rc~olve pels. negativa. 

Procedendo-se á ..-ot:u;ão do art. 2• da. referida pro
pus~, é :;.pprovado com o.s .~cus ps.ra.gra.pkofi ~ emeodss 
da comm1ssão, sendo r~Jeltt.da a. do Sr. LUlZ C:u-lo~. 
. V tm ;i. mesa as seguintes deela.rações de \"oto: 

" Declaro que votei contra o encerramento da c!i~
·~.ussão do :~.rt. 2• d:l. propoeta do governo l!oObre o elc
lllento scrvil.-José Calmon. » 

" Declaro que ,·otci contra o encerramento da dis
cns€!;0 do art. 2" d& pro?osta do governo ~bre a re-
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forma servil e contra o mesmo artigo.-.A. J!. Perdia-ao 
Jlalheiro. » 

Entra em discuaaio o art. 3.• 
. o Sr. Duque-Estrada TeiXeira pro
nWicia am diictmo que 1e acha no .Ap~ice. 

A. discUSião fica adiada pela hoza. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE!.\I DO DIJ... 

Ol\Ç,Ut:E!\TO DO XI!\1STERIO D08 NEGOCIOS ESTJU.NGEIIIOS. 

Continúa a 2a discussão do art. 3• do or?amento na 
parte relativa. á. despeza do ministerio dos negocios 8ll
u-a.ngei roa. 

O Sr. Corrõa. (ministro cros. negociosestrangei
ros):-0 nobre deputado pelo 3• districto da província 
da Bahia, que encetou a discllSSão do orç:unento do 
ministerio a meu cargo, tambem fallou em 11rimeiro 
lugar na do orçamento da repartio;ão do Imperio. 

O meu honrado eolle~ o Sr. ministro do imperio, 
rendeu homenagem 5. Ill!\llelr:L por ~ue S. Ex. discutio. 
Devo ao nobre deputndo igual manifestação, e talvez 
eom maior motivo, pelo Ulelindre daa discussões 110bre 
a.ssumptos internaeionaes, ao qunl o nobre deputado 
prestou a devida attenção. 

Começou o nobre deputado o seu discurso justifi
e:mdo o procedimento que tivera como ministro dos 
negocios estran~iros,. ácerca dn proposta feita pela 
Dina.ms.rea ao t~razil para o re9gate dos direitos do 
Sunda e dos Belts na. · parte que lhe coubesse. 

Imitando o exemplo do nobre deputado, principi:trei 
tnmbem a minhs. resposta pelos pontos do discurso de 
~.Ex., q,u~ pa.rticularmente fe .referir:io a. aetos da mi
nha admml&tmção 

Dons forão oa po!ltos eom que nesta parte se occu
pou o nobre deputado: 1•, a minha. déclaração nesta 
camara :í.cerca do procedimento do governo com relação 
aos autores dos Ill3.is atrozes crimes ultimamente pra
ticados em Pariz; 2•, a elevação da categoria de no~a 
legação na Confederaçiio Argentinn, e as nomeações 
que fiz tnnto para esta, como para. a legação nos Es
tados-Unidos. 

Quando se discutio nesta cnsa uma moção do nobre 
de:putado pelo 3• distrieto da província do Rio de Ja
neiro, ácerca. dos acontecimentos que ha pouco se deriio 
em Pariz, o Uleu nobre amigo, deputado pelo 5• dis
trlcto da Bnhia., desejou conhece~: o pensamento do go
•·erno com relação &0!5 criminosos que praticárão na
quella cidade actos os m:lls c~ndemnaveis. 

Respondendo ao nobre deputado, €U disse que, se se 
tr:~.tasse de réos de crimes politicos, o governo do Brazil 
:~::io poderia tomar, em referencia. a elles, o compro
cisso de os maod· 1" prender e de entrega-los, no caso 
tie ser J?edid:~. 9. extradicção ; mas que, qunnto aos 
:-.:~~ores aos enormes attentados, que ser i:\ o o opprobrio 
cia ch·ilisação deste secu\o se nüo tive!sem provocado 
em todo o mundo os mais significativos e energicos 
protestos, o governo brazileiro a.ssoci:~.va.-se aos senti-
me~toft que po~: toda a parte se têm manifestado. . 

Accrescentei que, provando-se que se tratavn de qual
quer dos autores dos horrorosos crimes prnticados em 
Pariz, o go\·erno e~tava :!i•posto a não recusar ns me
didas que, pelos meios competentes, lhe fosse1n I~Cdidas 
pa.ra não ser embaraçada a. acção vingadora. da lei. 

Fiz, portanto, a neceasaria dietincção entre crimes 
communs e crimes politicos. 

P:>.rece-me, porém, que o illustre deputndo entende 
(\UC os delictos ultimamente praticados em Pariz devem 
ser classificados como delictos politicos. 

O S11. TAQt:ES :-Todos nlio. Ha. delictos complexos. 

O Sa. :MrNJSTIIO nos Nt:Gocros EsTRAGt:tao~ :-Entende 
ainda o ill11Stre deputado que o governo niio devia 
conceder e""tr&dicção no caso por mim figurado, m:>.s 
que deve expellir esses criminosos do territorio· do 
I>razil. 

O Sa. TAQt:Es dá. um aparte. 
O SR. :llr:o<ISTRO oos ~EGOCIOS Esru~GEraos : - Y<\ 

portanto, V. Ex., que a. ma opinião está de accorde 
com a. uíanifestaçlio que o governo fez. 

O Sa. TAQllES : -Eu disse isto mesmo. 
O Sa. Mll\"JSTRO DOS Nz&acros EsTa.UiGEtaos:-Pan 

mostrar a grande difficuldade que havia na diserimi
nação dos l!eJ.ctc a politicos, o illw.tre deputado lembrou 
o que occorreu eom Ledrn-~ollin que, tendo sido eon
demnado como complice da conjuração de Tibaldi., 
Bertoletto e Grilli, reclamou passaporte para entrar em 
França depois de proclamada a amnistia. Foi deu.tten
dida :1. sua reclamação, declar:mdo o. ministro do inte
rior que o crime por que elle esta\"& condemnado era 
de direito com.mum, não lhe sendo a.pplicavel a a.m-
nistia. · 

Consultados os advogados de Pariz, a cuja frente 
estAva o actual m.iniitro dos negocio3 estrangeiros da 
França1 forio de opinião que o crime de Ledru Rollin 
era pohtico, porque tratava-se de simples conjuração, e 
não de a.ttentado contra o vida do impera.do~:. 

Mas, eomo a. cama.ra acaba de ver, houve em Fran-rn, 
Ulesmo sobre este ponto, diversidade de opiniões: 

O Sa. 'l'AQ'CES :-Os advo~os mostráriio que o acto 
não tinha. fund:unento, e a França nií.o pedio a. ex
tradição. 

O Sa. !>IJlilSTRO DOS NEc;ocros EsTRA.riGEll\OS: - A 
questão niio é esta. Trato agora da. difficulda.de que o 
illustre deputado muito belll notou, de separar em al
guns casos os crimes polit\cos dos crimes communs; 
mas nem por isso cumpre deixar de distingui~: uns dos 
outros, como o go,·emo fez, referindo ·se aos graves 
a.eontecimentos de Pariz. · 

O nobre depntado aconselhou ao ~overno que seguisse 
os exemplos da. Inglaterra e da Surssa. 

O que deliberou o governo iuglez '1 O ministro do 
interior declarou no parlamento que o governo nii.o 
podia impedil' que qualquer das pe.;soas de quem se 
tratava. entra.see no paiz ; ma.s que uma vez alli, se 
fossem perseguidas, então se e:xaminarill se os factos 
de que fossem accusa.das entraviío ou niio na categoria. 
dos crimes communs. 

O governo inglez reconhecia, port:l.nto, que aqueí.les 
factos podiiio entrar na categoria de crimes communs. 

Não foi di,·ersa a deliberaç.ão tomada pela Suissa.. 

O Sa. TAQl.r:s : -Crimes communs ha. sempre e em 
toda a parte do mundo. 

O Sa. !l!r:-.-rsrno nos Es'I"llANGElROS :-0 conselho fe
deral declarou que, de cads. vez que um dos refug!&d.o~ 
de Pariz no solo suisso fosse objecto de um ped1do de 
extradição, o caso seria. examinado ; e1 se provada fosst 
a sua cri:ninalid:1de, entregue ás autonda:les francezas, 
reser,.nndo-se o governo o direito de expulsar do terri
torio os individuas perigosos. 

Assim. pois, o governo da Suissa tambem niio recusa 
a extradlçiio, no caso figurado. 

Na Inglaterra, a propo•ito dos successos de Pariz, o 
primeiro ministro, o Sr. Glaistone, disae na sessão d::. 
cam.:na dos communs, de 25 de 1\laio. 

" Qu:mto a mim não procurarei qualificar com epi
theto a.lgum os factos de que temos noticia incompleta, 
e nem mesmo o farei porque e~tou conscio de que não 
ha epitheto que anequa.dllmente e por qualquer f6rma. 
possa satisfazer ae emoções que opprimem o esl'irito e o 
conção de cada um de nós. 

" Tenho plena certeza de que nem um só doa mem
bros desta. ce.sa, se a. ma.nifestaçiio de sua opinião pu
de~se dar o mais leve conforto '- 1-"ra.nça, em cireum
stancias tão extraordinarias, deixaris de aproveita~ r. 
opportunidade para exprimir-lhe a sua 8j"mpatbia. » 

No Times do dia seguinte lê-se: 
"Sobre os homens que assim jogão o bem-estar do~< 

povos e o de~tino das Dações nio ha condemnação que 
se po85a taur de severa em demasia. » 

Não será, port1nto1 de estranhar qua.lq~er medida de 
maior rigor, tomada pelo governo imperi:U plt.r.l. reprcs
l;ã.o de attentados tiío energicamente condemna.dos pela 
opinião geral. 

O conSelho qu~ o illustre deputa.do deu ao governo 
parecia indicar q_ue elle tinha tido procedimento dil"ete() 
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do que ti"erão os e;overnoa da. lnglatert~ e da. Suiua; 
e que não havia fe1to, como fez, diatincçào entre erimCll 
politicoa e crimaa communa. 

O Sa.. TAQUES: -E qua.ndo houver crlmea eon
nexoe 't 

O Sa. :MINISTI\o »os EsTilA.NGEIIlOs : -E' questão para 
aer ventil&da. qtlalldo se tratar de um eatio determi
nado. 

O facto é que o que eu aqui disse niio está em op
poaição com o que deliberirilo oa governos da lDgi.A
terr& e da. Su.issa. 

Perguntou. o nobre deputado que respost& dei á. le
gação franceza. sobre elite usumpto, suppondo que esaa. 
legaçiio me-havia. dir.gido alguma re~uisição. 

Decl:u-o ao honrldo deputado que só aqui tenho tra
tado dests. m:~teriA: :~.té o presente nenhuma. rcquiei~o 
me fez a legaçito da. França. . 

Ponderou o nobre deputado que o tra.ts.do que ce
lebrámoa com a França em 8 de Janeiro de 1826 não é 
um tratado dé extr:ldicçiio, e que eu o havia por demais 
invocado quando fallei eobre ~ objecto. 

-A.citso.çiio· que -=nz~<ielíse trate.do foi unicamente para. 
demoll8trar que, se elle dispõe á.cerca de crimea relati
va.mente de menor gravid:lde, nã.o ae poderia. tomar 
como excessivo qualquer aeto do governo contrs. réoa 
dos mais atro2.ell Clelictoa. Eu não disse que aquelle tr:~.
tado era. ele extraclieção , nem o podia di.2ler; tanto 
maia quanto ~ei que posteriormente derão-~e passos 
)Fa a eelebraçi J a.e um tratado de extrad!cçli.o com a. 

N~~~xiatindo o tratado, o governo p6dc, como em 
outros easos tem feito resolver a. entrega de criminosos, 
uma vez que lhe seja Jl8dida competentemente. 

E que duvida podena ter o governo em a.Jmittir em 
taes condições pedidos de extradic:1•.iio e em attender 
a ellea, quando por sua parte os fnz'f 

No rela.torio de 18~7·dizh a esta camarn o ministro 
elos negocios eatrangeiros: 

« 0. governo ~m~:erial, ainda ant~ ~e regulada. no 
impeno a. extra.dtcçao dos grandea crnnmosoa, subd1tos 
ou cidadãos de outros Estados, que, a.busando de su:~. 
hospitalidade, fogem de sena juaes naturses1 mandou 
solicitar em diversas época~. j!U:to dt! alguns gove!nos 
estrangeiros, a. entrega. de 1ndiv1duos que, contrav!ndo 
á.a sull.ti leis, offendiúo niio menos por seus altos cnmes 
a justiça. e o. mor:tl universal. 

« Desde o anno de 18~5, porém, farão assentadas, 
sobre consulta. ela secção elos negoc:ios estrangeiros do 
conselho ele Esta.do, a.s condições aobre eate ponto de 
direito, tendo em seu :~.poio os melhores jurisconsultos 
e :1. pratica dos governos os ma.is illustrados. 

a Os .tratados _que sobre est.e :~.ssu!llpto têm celebra
do mri:u potencuu, nnda ~ats fi:z~rllo do que dec~a~r 
e 6:1.nccionar de uma m&Detra- ma1s solemnc o prtnct~ 
pio estabele_cid;o _; e porque considere o go'!erno impe
ri!ll este pnnc1p1o como um elemento enunentemen~e 
moral paro. o bem-estar dos povos, de q_ue se não. d~
ve prci!Cindir nas boas relações com oa outros paues, 
0 teve de nppliea-r aos dous franeezes residentes nesta 
cõrte Joseph Blanehet e EtieDnette Miger:md, accusa
do• ~ condemnadc-,;-: em França pelos crimes de falsida
de e banca-rõta fraudulellta, depois que foi salicita1a 
a stt:l. exttadicção pelo governo francez, c da pron1essa 
por este feit:l. de usar de reciprocidade quando, e::: 
ci.""CumstaneiM analogas, fôr reclsmada :1. entreg.t de 
algum subclito brazileiro. , 

Se o governo do BrazU tem solicitado e concedido r. 
e::.:tr:J.dicçii.o de réos de crimes p>ee, poder:i a.lguex:. 
notar se, tratando-se agora de casas mais horroroso>. 
th·er o procedimento anterior'l 

O nobre deputado lembrou, a propo~ito deste_ a;:
sumpto que na Ioglaterra as questões de extra.dtc<;11o 
sio, e~ ultima an:Llyse, decididas pelos tribunnes por 
meio do recurso de hab(a..•~orpus. 

Direi ao nobre deputado que do mesmo recurso se 
~e uu.r entre nós. 

Nease mesmo caso de Joseph Blnnchet e Etiennette 
111igcraucl uma petiçio de ll'tbca.a-eorp~• foi ap~ent:l.~ 
ao tribunal da rolaç.'lo d:~. c:ôrte. O tnbun•l a 1ndefeno, 
decidinelo-~e 1Uianimemente que era. legal a prisão da
quellea individuo&. 

Quanto á. expulai.o que o nobre deputado aconselha, 
observarei que o governo não esti inhibido de uaim 
proceder. 

O Sa. TAQUES:- Apoiado. 

O Sa. MINISTRO oos NEGocros E!ITRAlilGEinos :-Isto 
mesmo declarou o ministro dos negoeios estrangeiros 
em 18fl7. Dizia. elle : o: Esta resolu~ não inhibe, 
eDtretanto, que sejã.o expulsos taes enminosos, inde
pendentemente de r~quisiçiio, quando &e tenha conheci
mento pleno de sew crimes. » 

A difficuldadc está. ex~ctamente em se ter o conhe
cimento pleDO do crime; mas, havendo eata C!erteza, o 
que tolhe o governo de ~sim nroeeder 'f 

Por conseguinte, a medida lembrada pelo nobre 
deputado, de expellir de no,so territorio o~ criminosos 
que em Pariz àe manchárão com os mais atrozes delictos. 
não está fór:~. do alcance do governo. • 

O Sa. TAQl:ES: -Eu quero maia: não sómente cri
minosos, mas sect:l.rioa políticos. 

O Sn.. MrNrsTao nos !S')IGocros EsTRASGEraos:- E' 
occasião opportuna para citar um notavcl caso oeeor
rido nos Estados-Unidos. 

O g<»erno da. União CJnccdeu a extradicçio de um 
delinquente que não eatav:l ~m pei.ores condi<yões dos 
que em Pariz commettêrão os cnmea de que a camarn 
tem conhecimento. 

Vou expôr o f:l.eto referido por um escriptor, que o 
nobre deputado tem mai. de uma vez citado nest:~. casa 
cum muito proveito parn :Ldiscuuiio. E' o caso deAr
guelles, occorrido em 18M. Sendo cs&e illdi,·iduo go
\"ernador de um dJ.st· icto de Cuba., onde haviiío desem
barcado afric:r.noP, que forão postos em liberdade pcl:l.S 
autoridades, eommunicou ao goYerno qll<! 151 tinhã.o 
morrido. Descobria-se porém que elle os >endêra, fu
gindo p•ra No,·a-York. 

Não havia trat:1do de extradieção entre a He"Panba 
e os Estados-Unidos, porém o capitão-geral de Cuba 
e o miDistro hcsp:ml1ol bubmettêr5o a que~t.'io no secre
tario de estado, e pedirão a prisão de Ar~;Uelles, fun
dando-se niio só n:1. enormidade do sett crime, como em 
ser necessnria a su:r. presenç:~ em Cubs para. a liber
t:J.<;>ã.o dos homens que elle bavi& reduzido á. escra,·idiio. 

O go\·eruo !\merica.no ordenou a prisão, como a.cto 
pur:lmente executivo, e Ar~elles foi <l:ltregue a um 
agente espcci:ll do go\·erno llcspanhol. 

O senado resolveu em 28 de M:tio de \8M pergunt:lr 
!10 pt·~sidentc ~e n. prisão se re:r.lu.:".ra, e, no caso :úlir
mati\·o, etn virtude de que lei ou trn.tado. O presidente 
Lincoln r~spondeu, tr:~.u•mittindo um rebtorio do se
cretario de est:ldo, os documentos comprobativos da 
crími:lali<Ucie de Ar~uel!es e o pedido do governo hes
pa:~hol. 

Em sen re: Jtorio disse o Sr. Sewnrd: 
« Nüo h:n·e:1do trat:l.do de extrndicção entre os Est:l~ 

dos-U:!idos c :1. Hcsp~nhs.. nem scto :tlgum do con
:;re~>O ou~ dit,>a como deviio ser entregues os crim1no
sos que~~ e-radircm das colonias hesp:mholas, ,;ntcnue 
o "o\·c:-:~o m:e. neste C."lso, a cxtr:tuicçiio é concedida err: 
vi~tude do "direito iDternacional c da constitniçào dos 
E~t:l'ios-G::idos. E, ~omquanto huj:i nisso nm confiieto 
d~ juri;,dk,:ão. e p:l.reç:~. que sem tltn:L lei ou trataio de 
extraükçS.o ::ão se devem effectnar pri~ões como a. de 
,1ue se tr:.ta. todn,·is um:~. na~'i1o ui'w p)le ~r obrigadA 
a c~::ccdcr :is,·lo :1. criminosos q_ue de\"em ser C':>n;ide
rados como inimigos·da. humamdade. » 

Nn cas:r. dos representantes foi rejeitada por gmnde 
m:Liori:~. uma reaoluc;âo qu~ condemnna. c_ss': ~cto do 
~o\'emo ameri0:1.no como ,·tolador da. constltutç:.o e do 
direit0 UC llSYlO. e nenhuma Jletição de habma-eorpus a 
f:.sor de Argueiles foi attendida. 

O Sa. TAQn:s: - E' contr:lrio 5. doutrina ingleza. 

O SR. Mrlllrsno nos NEGocros EsTru.XGE!JlOS :- A' 
\·ista do que tenho ponderado, creio que o nobre de
put:J.do reconhecer:!. que o go>erno, nas declara<;ões que 
fez áeerca da questão de que me tenho oecnpado , at-
tendeu 5.8 con\"enienciss do nosso pai:t. . 

Aproveito o ensejo, nio para Te!ponder s. dou~ lllus
tres ~n:l.dores que se occupirão com o meu dt~~ 
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sobre este assumpto, mas pan tomar em conside~o 
dous argumento" pol." elJes produzidog. 

Um des;es nobres >CD:ldorcs, que me fez :1 salut&~ 
advcrtencia de que de,·o ter muito em lembr.m~ as 
difficuHades <lo C3.rgo que immerecid3.mcnte exer\·o 
(mui r os nilo apoiatlo.<), advertenein. que ni<o deil'.arei de 
,tgr&dccer. acerescentou que cu b3.via. mencionado o 
crime de incendio entre aqudles que justifica..-ião 3. en
trega. de seu; autores, "e \·ies;e:n ,;o Brnzil, e teve a 
bouda.de de lembrar-me que o incc ,,dio, pela. nossa le
gislação, n~o e senão uma. circnmst:lncia. :1ggrat"a.nte. 

Sr. preshlente, a. ~imples leitura das palavras que tive 
a honra de pt"oferir nesta. ca;n mostrn que não f"l1ei em 
crime de incenuio, e menos co:n referencin á. nossa. le
gislnç:io. 

Entretanto, ~e o hoUI•esse í~ito, e é es te o lJOnto que 
desejo demons:r:~.r, usaria de expre5sÕ'lS cons:~.grad3.s 
em nossa. legi 'la•,:!; o internacional. 

Se o nobre bCuador podia <nppür que cu ignorava a 
dispo~ição U.e r.o:,so co1igo criminnl, que apen:J.s consi
dera o incer.àio como cir.:um•tancia ~<ggr:~vante do de
licto, n~o fa:-.í. ~melbs.nt.e ir.3nsti'i'a. aos plenipotencin
rios 'J.UC firm::ri\o os tratados que \'OU nponta.~, tl<!m aos 
mini~tro• que os ratitid.l'ã.o. 

'So nrt. 1~ n. 2 do tl':\t:~<lo co'n a republic~ oriental do 
UrugusJ·. d~ 12 <1~ O:>tuhro de I 851 (plcnipotenciarios 
os Sra. :c.r~.rquez; de P:~ rnn:i. c Yiseontl<! de Ableté, mi
nistro o Sr. Yi>~O!l'le uo U :·ugany) Ee estipul:~. a. ext,·a· 
·licc?io do;; crim·~' " qn~ndo pcl' »u.t gr11•i<lade e habi
tuai frl!q:>enci:J. íorem cnpa:te~ d~. põ: em ri<co a moral 
ou :t •egun1r:<;fl- dos poYos, ues como os de assassiu:o, 
propinaçiio de "<"en :• no, ir1cmdio, roubo, etc. " 

Não ha"l'r:i, por certo, ne:;t~ p:-iz quem •upponh:1. que 
os Srs Yi~c·ondc de ~\b:teté, !lhrquez de Paran:í. e \'is
conde do 'U•"Ugu;ly tc :1hii<J n]~m:. d~tvida a resp~ito do 
moio por que o nosso codtgo cnminnl conádera. o 
ince adio. 

O nrt . 3• elo t.r:tt!l.do co:n o I'erú de 23 <lc Outubro 
ele \S51 (pleni!,otcncln.rio o Sr. conselheiro D11.arte de. 
P~mte Ribeiro, ministro o Sr. Yisconde do i.Jruguny) 
dtz : 

" Ambn.s :ts :tlt:ls pc.rtes eontr:ttant<S se obrig;<ó a 
entreg-J.r n1utu!l.r:::ent~ os in~cndiario.\· , piro.tas, :"!s::a.s~i
!lOS aleh·osos, etc 

O nrt. I• "· 2 do t"at,tdo com a rcpublic:í do Equa
dor de 13 de ::.\o\'cmbro de !S53 (pl<:nipotencinrio o 
Sr. conselheiro Miguel )f:ll'ia Lbl.toa, miai<tro o Sr. 
Yisconde Ull Abncte) estipnln a entreg-a .... -"<luando os 
crimes forem '['O!. suagrnxid:tde c::.pa:r.~Hic'\pvr em risco 
a mor:tl e a ~ l!_;;nran ~·:t dos po\·ns, como (~ d<! :~::·.s!l~3i
::a to al í..'i't·o~w, <'1l.l.:encnand'nlo , h :u:cntlio, r ol".bo, ctc.v 

:X os tr::.t :ulns riC~oci :tdos cotn n. CnnrcU.er~.-,'\:ãO .At~""'.;u
:inà de 14 de Dacmhro de 1Sj7 (plcnipc•cnci:J.rio o 
:"r. Visconde da mo-Dr::l1C(•,. mini•t ro o Sr. ,y; :Ól'Ollcle 
·le )í:lr:J.n~H:t}le), c t!<! !(j Jc ::.\o"emhro tlc !SG•) (plcrti
?Oteuciaril) e 111i1Ji.:-:tro dos :. eg-ccios ~s.tr!l.O~jí.!iro::. o 
:'r. Ba.rã.o de Cotc>gip~) t::.mhc:n se n:ca,iou~ o crime 
dtJ inccndio. 

Qua.ndo, r.o!~~ eu hota·~ssc cn: prt:g:~ ;!o 9-s c::prcs~ii~s 
"l\\e 1ne ::\ttnbu1o o nobre ::enador, nuo tcrt:t. i elto ~t!aão 
:tepetlr a.s '1UC bC enc~ t !trr-.~ en1 ntJtsos t:-:\t~.d os. 

O Sn. 'l'.\Ql' E> :-Apoiado. 

O Sn. ~ii:"õlSTno DE E5Tn.l':'\CCino~;:- O oi.: h· o n {.· ~·re 
..,en!ldor, não C1: tr:.t!1har•Uv que eu nüo co.:nn:·ch-J!lde ... ~c 
bem o tmtado ue !S'W. e C •mfun<lh~c ,q:pu/"1o com 
lxrradicçiio (<lifficil dí,tir:c{íll !), pondcron que, se o 
"rt. S• desse t rat:>do for:n :tl ml! ll ~o mencio!l:t o cúm,; lie 
::.!111 tra.•:ç~o, como p<>dia cu •iizer <iUC a. respú •o de cri
;no.s pohttcos, ~~ os bon'!ens d:t commumt de Pariz •)5 
'lOUYessc:n pr:tttca,Jo, nl .J ace<:J,.!ri :t ~ re<iui~i,·ão ~: -
;;uma do go\'erno franccz '! ' 

~esconlíeci, Sr~ preoid~nte, , o nccrto com •;nl! o :::::;
::rs~o senaU•Jr CO~ ,uma <.h;Cll tlr. porqua :Jto de ~:; ;;s ·~ ~;
pre:,i)es dever-Ee-hia concluir · que o t .. a:a<lo de i~::!G 
obr1ga o go\·crno a. entrcoga:r os r~o~ de a l t.:1. : :·:.:~"~lo 
~uamlo s. sua extrad icç:i.o _für rc'l.'"rida. · 

~bs, ~enhorr.s, o 'JUC dl8põc o tmtaclo de S .:c ·~:1.
:::~ciro <lc ll>:!l.i :í.cerca dQ crime. de ult:~. troti•·Ün .; .• , .e 
=rime politico :t que se rcfcrio o nob ~c ~e-n~...:.·.~ -~ I.1.:z 
o art. ~· <1ue ~ c:tda um dos dous souera:Jo; se o":J::.;a 
& fa.ur com que a5 peEsoas nccu~:l'las d~ t .J l c:·i::;e !!e-
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jio exJ.lulsa.s.de seus respectivos. Estados logo que o ou
tro ·&15llil o. requerer. » 

Ora, por isso mesmo qne o tnt&do apenas obxiga. o 
governo brazileiro a expelir do seu territorio os réos 
de :Uta traiç>io. e niio impõe a. obrigaÇão de osentrega.r, 
é que eu podia dizer que o governo imperial não 
entregara réos · de . c:rimes politicos, . se · aca.so fosse 
re~uerid:~. a. &na extradiççl'o. 

fendo procurado respona.er :1 esta parte do discurso 
do nobre deputado pela. provincia. da Bahia, passo a. 
tomar em eonsideraçiio as outras observações de S.:Ex. 
sobre actos por mim praticados. 

Petguntou o nobre deputado se, havendo eu elevado 
a eategoria da. no~s:1. missão n4 Confederaçiio .Argen
tina, pretendi" ainda. enviar para alli: uma. missão espe
cial. Entendeu ·S. Ex. que, eristindo esse enviado .ex
ttaordiuario e ministro · plenipotenc:iario, n<tO seria con
veniente que se uomeasse missão especial, pois que 
:tquelle ficarin sC'Illpre em posição secundaria. 

Não contestando· o nobre deputado a le~alid.s.de: d3. 
elevação da categoria. .da, '!Dis~iio na Confederação .Ar· 
gentina, só me cabe ponderar que fiz esta alteração, 
não só p~rque o. Confedel'açào Argentina;tinha. em 
nosso p:1iz um enviado extr:~mdinario e ministro pie· 
nipotenciario, como por pnrecer-me conYeniente rest&
belecer o que !õro. !eito pele illustre :~.utor da. reforma 
do corpo diplomatlco. 

O pensamento des&e -distincto estadista, revelado pelo 
decreto n. 941 de 20 doo Março de 1.852,era..que na. Con
federn\'ÜO AT"gentina devia existir um: enviado extraor
dinnrio e mini;,tro vlenipotenc::mo. 

Vejamos se ha :1. incon..-enicncia. que o nobre depu
tado notou na exi•tencia de.,~e enviado extraordiuario 
juntamente com outro em.utissão especia.I. 

Sabe muito bem o nobTe <!eputado que a ·miseüo 
esvccinl é eaclll'l'egnda de certas e determinndaa com
liUSsvc~, mas q1te o serviço ordinnrio continúa a correr 
pelas leg11çõe~. Nada. bil. que·estra.nbnr quando, aeh:~.n
do-se um enviado extraordin:trio e ministro pleaipoten
ciario em um paiz, se i!ll~;"J. oppo:tuno nomear para 
e~se ·mesmo pa1z uma. m1ssuo espact:U. 

Temos pro:!ccdll:l.tci! da nomea~o de missões espe
ciacs, qu11n :lo fão considemdns neccssarirts, · embora 
haja nos mesmos paizcs eztt"indos cxtraordinarios. 

O Sr. V5s~ondc de Abaeté, em 18551 e~tave em mis
süo cspeci:U em Bueno>-A,)"rt'l e Montevid\:o, e tinha.mos 
nlli mn en\·ia.do extt·:!ordizl:J.rio e ministro plenipoten
ciario. 

Ezn \857 o Sr. conselheiro Paranhos teve to.mbem 
uma missi:o especi:ll no Rio dil. Prata, e havia alli um 
c:wiauo extraord1~.:rrio c ministro pleni.Potenciario. 

Temos tido missües especiaes em p:uzes d:1 Europa, 
em i).lle cxistiüo enviados cxtrnordin:J.rios c ministros 
plcm~otenciarios . 

O :Sr. José de Araujo Ribeiro e~teve em missão espe
cial em Lo!ldres em .Abril de 18<i3, quando haTia ahi 
um en,·iado extr~ordinario e ministro plcnipotenciario, 
<! Sr. !lhrqu~s Ltsboa. 

O Sr. Visconde de Abrantes esteve emPnrize Londres 
em 18~~ e I 84~,, sendo en'\•indo cxtrnord.in:~.rio em Pariz 
o Sr. J. de Araujo !ti beiro, e em Londres o Sr. :\!arques 
Lisboa. 

O S;·. Yiscondc do Uruguny este\'ll em ·missão especial 
:r a Fran\'a em 1856, sendo alli en,·iado extraordinario 
•J Sr . ~br11ues Lisbol\. 

t'lr Sn. DEPUTADO: -Estas criío missüês passageira~. 
O Sn. J\!JNISTno nos ~E&octos EsTIHSGI!JROS: - 0,; 

:;o..-crno~ da Europa igualmente nomêfio mis8ões espe
~iacs, ho.veudo nos paizcs em q,u~ '\'iío servir enviados 
extraordinarios e ministro~ ple.:upotenciarios , e, aiod:\ 
:nai•, embaixadores. 

Yo7.Es: - ::.\õ.o se ~nte.tn i~so. 

O Sn. )h!l!rsTno nos Nr:cocros EsTnAscr.rnos:- O 
celebre Cobdcn foi ma.nd:~.do a Pariz negociar o trn
t:tdo de commercio com a G rii-lkctanha, luwendo alli 
um embaixador. 

Lord Rus~cll foi a 'Yienna em mi~são e~_pecia.I, I.u
\'endo a.lli um en~·indo extr-.lOrd.nario e mimstro plcni
notenciario da Inglaterra. 
• Já. , . .;, ro:tanto, V. Ex. , Sr. presidente, que a no-
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meação d$. u:u env.ia.do . extraordinarxo e ministro pie· 
nipotenciariu ·p&n a. ConÚlderaçã9 Argentina, e é este 
o poo·to que estou trat:lndo de provar, niio obsta. a que 
o governo, se a.s&im entender acertado, mando para alli 
um enviado extnordinario em missão especial. 

Occupar-me-hei agors. com ns observ:tçües que o 
nobre deput:tdo fez á.cercr.. dos illustres cidadãos por 
mim nomeados pars. servirem como enviados extra
ordinarios e mimstros plenipotenciarios na. Republica. 
ArgcntiDa e noa Estados-Unidos. 

O primeiro, o Sr. conselheiro Domingos José Gon
çalves de Magalhães, declarou o nobre deput:tdo que 
reunia &S maia distinctas qu~lida.de,; (apoiados) reco
nheceu os seus talentos e habilitaçücs litterarias, mas 
accre•centou que não tinha. conhecimento das nossas 
questões no Rio da. Prnta. 

O Sn. TAQUES :-Apoiado. 
O Sa. MtNI~'l'ao DOs NEGOCio& EsTaANG&Jaos : - O 

Sr. Gonç.alves de Magalhães tem hourosgs precedentes na 
diplomacia, tem sido considerado na.s dift'erentes leg3~ões 
em .que tem. senido. 

O Sa. 1'.t.QU&S : - Em Vienn:1. estava mnito bem no 
meu tempo. 

O Sa. ML'IllS'l'ao I>Os NEGOctos EsTJt.A!'IGETnos :-0 10obre 
deputado mesmo reconhece que elle estava muito bem 
em Vienna, quando S. Ex. servio como ministro dos 
negocias estr:mgeiros. 

O seu merecimento e os ~eus precedentes jnstificão, 
portanto, 11. nome:tçiío que fiz 

Ignora-r~ elle os nossos negocias ::o Rio d;\ Prata 'f 
Sobre este J>Onto po.rcce-me que o nobre deputado 

anticipa. aprecl:>.ÇÕ<!ll que mais bem cabidas seriib se 
aC&!Io houve8Sem actos do Sr. con•elbeiro l\Ia~' hiiC!S 
que le\·assl!lll o nobre deput:ldo a suppór que e1le niio 
servia . bem ao sen paU. Preseatemcate, ~uaudo nem 
ha. noticia de ter o illustre enviado extraordmario c mi
nistro plenipotenciario Mtrado em ~xcrcicio, parece-me 
que nii<> é tempo de dizer que elle detiConhecc os ne
gocio& qu-. correm pela. sun legn~o . 

O Sr. Antonio Pedro de Carnf.!ho Borges, promovido 
por mim a. enviado cxtraoruin:>rio e ministro plenipo
tenciario nos Estaclos-Unidos nüo est:í., segundo o nobre 
deputado, n" alturn. tio cargo. O uobrc clcputa.do pon
derou q\1C os Estados-Unidos cst.iio :i. frente dn política do 
mundo (apoiado•), e que o enviado extra.ordinario qne 
parn alli nomeei niio pôde desempenlmr con,·euiente
mente o cargo de reprcoentante do Bmzil. 

O Sr. Ctuvalho Borg~s, como o Sr. r.r~galhãcs, t.:m 
os mais honrosos precedentes (apu.:ado•) ; dur:tntc :1 sua. 
Jongn cnrrcira diplomatica tem sempre Eervido na 
Amcrico., em legn~\ics ditlicci•, :ncr~ceado o melhor 
conccitl) dos governos peront~ os ,lu!le~ t~m !er,·ido. 

Se a. opiaiii.o d:> nobre deputado, nquilntando na hn
bilit•lt;ões do Sr. C:~.rvalho · Borges, é valiosa, pedirei 
Jicenç:L 3 S. Ex. para CO"tn\)JÕr :i. sua a. de outtos ci
d:J.dií.os eminentes, e cuja opinião deve merecer ignnl 
con~derac;ão, os. quacs f-.lZcm ao Sr. <?ar,·alho Borges n 
justiça de ncrcd1tar que elle pôde mutto bem desempe
nhar o Brazil nos Estados-Unidos da Amcrica; c se o 
meu testemunho pódc ter :tlgum ''31or, direi que, du
r.mte o tempo em que tenho exercido u cnrgo de mi
nistro dos nc~cios tstrangciros, :foi o Sr. C:tr,·a!ho Bor
{!.es chefe de mna d:~s legações ·de maior tr.J.balho, e niío 
ll1e notei falta nl~mn, nem de zdo, nem de critcrio, 
nem <lc intelligenciu. 

O 5R. T.t.I!UES:- En fanuci-me no!< netos do go-
\'Ct'liO imperial. . 

O ~R. · l\tJ:>~IITilO DOS NKGOCIO~ EsTnA:-<GEJI\OS :-Refi
ro-rue tambem aos actos pelo• ').Uaea o governo impe
rial o tetn promovido a ~ecret:u-to d:~. l~gaçiio, a. eneur
regn.do de negocios, :t ministro residente, a enviado 
ex.traordinario e ministro plen;potcnciario. 

Umn longa e distinctn carreira n:l. A.mcrica. é um ti
tulo de grande recommenda.~.ão. 

O S11. LEO:OOEL DE ALENC.\1\:- Para uns, par!!. outros 
não. 

O Sa. l\IfNISTRO 110~ N'E<;ociOs Esrn.\:-GEJROs:- Niío 
tenho, ~rt.:m!o, 5r. presidente, motivo ~lóllm p:mt. 
acreditar que com aoi no:nea~ões que o nobre deputa.du 

· censurou dei:.-.:ei de attecdcr á s convcnicnci!lB do serviço 
publico e aos interesses do Br.:.zil. 

Tendo tomado em consider:t<;ão a s obserraçõcs que 
o illu~t.re deputado fez com r cfcrencin a actos por mim 
prntic~dC?S _: vou agora acomp:mhar S. E.x. em suas 
1uvestigaço's por numero,;os as.umptos que correm 
pela. repartiçi.o a meu cargo. 

Dissc·o il!.u.•tre tlcput:l.do que esperava que este onno 
o meu rel:J.torio a.nnunc:a.s"l que esu,·ão concluidos os 
:tjuste~ definitivo~ d~ pn, e recordou que a Prn>sia 
andou muito depressa, que entre "S ajuste; prelimina
res e o tratndo cicfinitiYo co:n a Fr~1;:a 1ncdiou muito 
pequeno C>paço. • 

l{ecordarci tambem ao illustre deputado que o proprio 
principe Je Bi8mark, expliC3.ndo a. r ;t.pidcz que S . .E::c:. 
a.~signalou, disse que audou dcpres,;a, p~rque andou só. 
Não quero C"m isto !a.~er censura aos alli<~dos do 
B1·azil, quero apenas moF.trar que diffl!rt:nte co~a é 
tramr só por si ou ur de nttenuer a outras potcncia' 
igualmente interE:ssadas. 

Por qull r:11.io não e~t;'io concluidos os ajastcs defini ti· 
vos de p::.:. '! Sabe o illur.trc deputa·lo q•le o govern'' 
imperial entendeu que pod.i« tratm: com o go,·erno pro~ 
vÍhorio d•) ~'ara.gu::~y, sobretudo depois du tcrminu~iio 
da· guerra; m.o.s que o p:ovemo :ugentino julgou que 
se deveria e:~perar peln or;:anisr.~· iLO do go~crno perma
nentê. E o Brazil não po·iíã conduír o> ajuste• ddiui~ 
ti \'OS de p•z sew o conc1:roo d:t Cc.ufedernç.'io . 

O Sn. FERl\EII\A. Vt-'."i:u :-0 Br.:zil c:tpituluu. 
O Sn. MtNISTno DOS N'EGOClOS EsTa.\:SGEmos : ·- Se, 

invertiJ.o o caso, isto· é, se o .B .-a.zil enten•les~c qu~ ni'i•· 
devia c<!lebrnr tratado definitivo Eeuüo com o go\·crnc• 
pcrmane1rtc, dnr-se-bio. o mesmo N~ult:vlo. E poderia 
dizer-se que o go,·eruo arg~ntiu" h<tvi:L Cllpituhtuo ~ 
Não se póde, l>Oi$, dizer cum fundamento que o Brazil 
capitulou. 

O Sn. FEili\Eta.\ YtA:SNA : - Nús dêYia.mos t er con~ 
eluido o tra.tado com 3 nos~:1. :força presente, com 
a. noEsa. autoridade mor=.!, :foi um cedilho mestre. 

(Tla. oulros a.parlu.) 
O Sn. M1:stSTno nos ~EGoctos E~TRA:OOGEtnos :-Quem 

ouvir aos illu~tres deputados J.ir:í. que a noH3 for\'" 
retirou-se toda. do territotic• pa.ra;,.''lt"yo ; ma.~ os no
bres deputados s:tbcm que e.ssim não é. 

Tenho de proseguir do ponto em 'lue me i nterrcm
pcrão os :tp:•rtes. 

En estava dando as rnzües por que OJ njnstets defini
tivos de paz nüo se tinhiio coucluido . 

A cnmura o:J.b<.: que um:1. cpirlem ia !!>solou '' ciuadc 
Ll~o As~ulllpr;ii.o, <lepoil Corrient<·", e p·'r ultimo l>uenos-
Ayrc~. El".L i:nposgivel a coutinullç::o elos tt·ahnlho; 
rel!ltiYos ao• ajusteti definitivo~ . Q;; l'Jc,nirotcncia.rio' 
ni\o se podoríiio reunir. S11.be ' ' cam:tr!l que :•s propri:ts 
r~p:trtiçücs JlUblicas se: fech:í.•·i'•o em llucn o •:-Ayr.~s, de: 
sorte que, utndu. quando o nost=-o en,·ia•lo cx\.ruorrti.;..a;rio 
e 1ni:listro pienipot~ncinrio em misFiio c~pecinl niio 
ti ~esse de retirar-se pa.ra o Imperio por motivo d<· 
ser\"iro publico, ainda a;sim não poc!eriiio ter continuauo 
os trabalho~ relativos ::o> ajuste• fill:iC>. Foriin portnr.te> 
circumi't:l.ncias extrnordiu:.riaA que tizerão com que c· 
relatorio deste anno n:•o annuncia~•e a. concluslio do 
trat:l.<ln definitivo ue paz. 

A~~im que c~t~Ol\ a. cpidemi:t, o goYcrno imrerinl 
tra.t0n de indagnr se os !:Ovcrnos :l.l'gentino c oncntnl 
podcrião nomear oK seus. p!enipotcnci:trios para se pro
~;eguir nori trabal bos ; c te:.do obtiuu r~~:>o>tn 31lirma
tiva. trata de no1nN>r o ~eu enviado c:dJ';:. ordi:tario eu: 
1nis•fio copt;Cinl para cdeh r:11:ão do t.mtado. ~ :1o •~ ba 
tle e<pcrar, como deu a. c:ntcõJJer· o illu ~tre ueputad,; , 
que o hoora.<.lo :'r. presidente do con,c.ho deixe n c:t· 
dcira u\ini":.tcl'ial pa~ ir co:·,tinu:..r :1. sua. mi~o. 

O Sn. Honmco SI LV.\ :-Ib j:í.tt;l.bal!tos encetados. 
O~~~ . !111:-<ISTI\O DOs ~~~coc1o~ EsTnA:-<GEinos:-lí:l. ,, 

:1cconlo pnh·io entre os Alli:ldus. 
O Sa. TAQtE~ ; - Iü os preli:nina1·cs c o accort:o ; 

é n tê& de Penelope. 
O S:t. Fr.:tnEm 1 YrA~'I:\: - Y. Ex. nomeia o plc:: i

pote:tc;:r:it:• <· ~r~cb 1 ~ntes du .. !!O ~ '"' .... "" ir!!.Lal!ao:; t~tc!·
rn.dos ·: 
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O Sa. :MimsTRD DOS NE~:o<:IOS EsTJU:~GEIB.os : - Rei 
de procar.u- fa.:er a nomeação ninda antes do encerra
mento da sessiio. E' o que posso dizer ao nobre depu
tndo. 

O S11.. FnnEllt.l. )'us:~.~. : - Eu níio quero saber se-
gredos; Deus me li\'re. · · 

O Sa.. ll!ll!nsno DOS NEcoctos EsTRA..'IGEil\os :-Disse 
>linda. o illustre deputado vela Bahia que os ajustes 
preliminares de p:I.Z crão DJUstes sem exemplo n11. his
torí~. e que n11.da adianta-vão. 

Peço penniss:io a S. Ex. pnr11. obsen·ar-lhe que ha 
inju,til'& na sua apreciuçi'io. 

Não foi sem import:l.ncia s. aceitação pelo governo 
pro,·isorio rls. Republica do Pnraguay do tratado da 
tnp!ice nlli:l'R<;'U. em eua substancia; o reeonhecimento 
de ser o go'·~rno paraguayo obrigndo :i celebração doa 
trAtados a que se refere o de 1 de Mnio de 1865; e a 
dec!nra.c;iío de que fica.~-a uesde logo e~tnbelecido que a. 
navegaç.i\o do Alto Paraná. e do Rio Para.guay, nas 
agnas territoriaes da republica deste nome, ficava fran
qllc><du. aos navios de guerrn e mercantes das nações 
:~.lliada~, livres de todo e qualquer ouus, e sem que fie 
pudesse impedir ou o!•tor.-ar de nenhum outro modo a 
1iberdade dessa ns.\·egaçiio commum. 

Firm:ir:"io-se pontos de utilidade pam o Brazi!. ~ão 
se púde tizer que os aju~te~ prelimina::e• na.da. a.diantão, 
e siio sem exemrlo ua historin.. 

O Sa.. TA.Qt:Es:-Di•se o Sr. presidente do conselho 
que era. nceitaçii.o expre6'11. do que tinha sido aceito 
taeitru:nente. 

O Sn. MISISTAO nos NECOCIOS EsTI\A....,GEtl\Os:-Jánií.o 
é l10UCO. 

l'~allo.udu ainda das nossa.s relnçües com a Republica 
~\1-:.:enti:~a, recordon o nobre deputado a · occupa.ç-Jo da 
Yilla Occidentu.l. por forças d~ mesma republica. 

:Mas que imrortanein te\'c este facto em rela~·ão aos 
ajustes definitll·os da paz 'l 
N~ ca.reç.o ler os documentos que sob-.e elle se en~ 

contriio no relatorio do ministerio dos negocios c.~trnn
&:eiros apresentado o a.uno passado a. esta ca.mara., e que 
foriio objecto de diicUssão no senado. Limitar-me-hei a 
dizer a.o nobre deputado, quanto ao alcn.nce do facto 
para. os ajustes definiti,·os de pnz, que de tal oceupação 
niio reiultn nenhum argumento :1. favor do direitCt da 
Confederaçi\o. 

O Sa. TAQUES: -Foi um:t fraqueu~ nossn. 
O Sa. ::'l[tstsTao DOS NEGOCIOS EsraASCEtaos:-~5-o 

:!oi íra<jucza nossa. 
Constderando o go,·crno ar~ntino aquelle. tcrritorio 

como pertencente :í. Confederação, oceupou-o ; tna.s o 
:plenipotenciario br:uileiro resalvou o que tinl1a. de re
,;:.lvnr. Res:Llvou a nossa responsabilidade quanto a 
e~sa occupnçüo, rcialvou o uso dnqnelle territorio para. 
ns nossas invernada~, resa.lvou os direitos da. Boh'<'ia, 
~ambe.,m interessada na. questiio. O que ma.is tinha. de 
... azer. 

O Sn. TAQta:s :-0 nosso plenipotencia.rio recalcitrou 
e ! oi \'encido. • 

O S&. llhsrsrno DOS NEGOCIO& EsTIIASCEmos :-Sah·ou 
o <;U" ol P.via salvar, tanto mais quUJto o gover~o do 
.t"aragu ... _y nü:o e>t:l. )'rivado de apresentar ~cus tltulos á 
posse dtsso. tcrritono, nem ha embaroço para <JUe r.o 
~a.tado de limites !C possa reconhecer que o mesmo 
~.:-ritorio pertcnc~ ao l'araguay. 

O SR. LEoSEL DE AtE:<c.m:- Deu-se a. posse, e e !la 
mais tarde ser.i in,·ocada. 

O Sn. Mlstsrno IlCIS Nt:Goctos EsTII"""GEII\0~ :-0 bo
,·erno bruileiro :oiío <!eu tal po•~e; nem se podi:L :.-tm
t·e:-n oppür ,;. occupa•;>.o sem quebra. da. boa iptelligencia 
com o seu alliado. O governo do Parn:;uay proteHou 
contra o facto, que n:io exprime a inten<;».o de re
~oh·er a que~tào pelo direito d;~. vietoria.. 

OS&. TAQCEs:-A Con!edera1'ào ba <lc allegar o uti 
l"}·~·.~;detil,.. 

O S&. !lh:-1~TRO nos XEcoctos E~TilMICEIIIOS : - Pa560 
z trAtar de outro aHumpto de que se occupou o nobre 
deputado: a. intcrvénl'iio de ci~~os br:.1ziltiros na 
lu:.a do Estado-Orient"l. 

Sinto, Sr• presidente, q11e foa&em tão varia.~os os 
pontos em que tocou o nobre deputado, que na.o me 
seja dado acompanha-lo tão desenvolvidamentc, com_o 
deseja,·a, estando a hora. tio adiantada. ~~ 
porém, responder a S. Ex., em.bora. resum.idll.mente. 

VozES: -Póde fJ.lla.r, que ouvirllmos a Y. Ex. com 
muito prazer. 

O Sa: Ronntco SILVA. : - E póde fallar qDAlltas 
vezes qlllZe-r. · 

O Sa. l\IIN!srno nos Nt:&GCIOS EsTR.I.N&t:Iaos : -
Sr. presidente, a politica do governo em relaçi<:> á luta 
intestin<t que iufeli:tmcntc perturba o Estado Oriental 
foi recommendar aos Brazileiroe a ma.is ~mpleta abs
tenção. 

O Sa. TAQUES : -Apoiado ; é o que convem.. 
O Sa. !lh:'iiSTRO DO& NEGOCIOS EsTRANGEIROS: -Da 

ab~tcnç:io resulta poder o governo imperial reclamar 
eotn muito mais v1gor a favor dos direitos dos subditos 
bra.zíleiros. (Apoi<1do3.) 

Mas, Sr. presidente, as suas ordens nio forão por 
todos attendlda!<, nem .-.~ suas recommeudações obeer
vadas, e cidadãos brazileiros tomã.rão parte na luta, 
uns a favor, outros contra o governo da rel'ubliea. 

.Adl·ertio o governo imperia1 a. esses cidadio1 que o 
seu acto não era i..~nto de sa.ncçio, lembrou-lhes11Ue 
perderião os direitos de cidadão, e incorreriio em res
pons:~.bilidade criminal ; mas forão baldadas as suas 
ado;ertencias. · · 

O governo imperial tinha de attender a q_ue o go
\'etno oriental nem sempre póde fnzer-se de,'ldrunente 
respeitar, a.inda em temtorio nil:o occupado pelas força.s 
que o combatem; tinha de a.tteoder ta.mliem áquelle 
procedimento de alguns subdlt;.)s bra:zileiroa. 

O meu illustrado antecessor consultou a secção dos 
negocios estrangeiros do conselho de catado, e, á vi!ta. 
da diYcrgencia de opiniüo em que estavii.o os illustrea 
membros que a. cotr. pocm e das duvida.&&uRcitada.s, o mi
niaterio act11al resoh·n ou"\"ir o conselho de estado 
pleno. · 

Depois da sua. reunião no dia 20 do corrente, jul~,;ou 
o governo dever expedir em 2l o seguiutc nvil;o ao 
presidente da. provinc:io. de S. Pedro do Rio-Grande 
ao Sul: 

" O governo imperial, lo~o que rebentou a. guerra 
intestina. na Republica Ür1ental do Uruguay recom
mendoui por intcrmedio dessa prcsidenci& e da legaçõío 
imperia em Montevidéo, aos llrazileiros que se absti
vessem de toda a paa ticipa.çio, directa ou indirecta, em 
favo·r de qualquer ~os contendores. 

" Eatn rccommcndaçiio foi publicada mais de uma 
vez pela impren~, sendo di\'uJgada pelos noasoa agen
tes consulares por todos os mutos o. seu alcance. 

« Em principio de Dezembro ultimo os jornaes de 
::IIoutevidéc Si!JI" c Tribunc. annunci:\.rão que o briga-
deiro honora.cio Fidelis P&es da Silva ill ser nomeado 
commaodante militar da fronteira da mencionada repu
blicn, accreeee~t:mdo que esse official promettia ren:lir 
uma. forte column:l. de Rio-Grandenses em prol do p;>a·
tido colora.do. 

« O ministro rcsi•lcnte do Brazil procurou, como e~ia 
f'residenci:l. &abc, diasua.dir o briga.dciro Fidelia ciaqu'ól
Hl cmp•·ez:!.. E~tc, porém, desprezando recommendaç.:ica 
e conselho~, aC<Jitou do governo orienta.l·anomea'(ão de 
commandaote militar das fronteiras do Salto, Ta.r,'.la.
rembó e Ce~:·o-Lttrgo . 

c A TriÔU>IIt de a do dito mcz de Dezembro p4bli
CO\l a. proclamayiio qu~ Fidelis dirigira. aes OriE!n~s e 
Brnzilciros quando nomeado para o cargo. Neesa. pro
clamaçiío lê-se o ~eguinte : •Honrado pelo prcaidcnte 
cc da. repuhlica. corn a. nomeação decommandante gero! 
« de toda. a. fronteira., aceitei eue posto, etc.» 

« E•, poi~, e.-idcnte q,ue o cidadão brazileiro Fidelis 
Pae.; da Sih·a niio só f01 nomeado, corno tambetn acci~ 
tou o empre~o de cornmandante da fronteira orient.lll, 
•em licen<;'a do :;o,·crno e contrari:mdo as suas deter
minações. 

cc l~e!eva. Oo~crvar que O goYeiDQ imperial, logo que 
~e,·c eoulaecimcnto do annuocio do Sigla c da Tribuna, 
recommcndou, por desp:u:bo de 20 de Dezembro pro
ximo findo, :í. lega\'rll, imperial em Montevidéo, que 
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a dec!ar&S$e ao brigadeiro Fidelis que, se elle aceitasse, . 
sem li~_ça do Imperador, qualquer commissã.o do go
Terno onent:ll, perderia. por esse facto os direitos de 
cidndão brazileiro, conforme prescreve o art. 7• ~ 2• 
t1a constituição do Imperio. 

« ~·ta nova reeomr:nenda<yão foi publicada no Diario 
Offic•OJ. de 31 de Dezembro e nos iorn.a.es mais lidos 
dessa. proviucia. e do Estado-OrientaL 

."' Não obstante as instantes recommendações e pu
h~~~ decla.rações do governo imperial, o brigadeiro 
Ftdelis exerceu e continúa a exercer as funcy<>es de 
commandante da. fronteira oriental. 

. " No exc:rcicio desse emprego aquelle cidadão diri
g_to-se offictalm~n~ a essa presidencia e a outra.s auto
ridades da provJDeta. Ainda em 25 do mez findo e em 
1 l do corrente requisitou elle de V. Ex., na qualidade 
de empre~do da republica., a entrega de armamento 
e de ~umçoes de guerra. apprehendidas a. bordo do va
por R1o-Gran~e I}O po_rto do Jagua.rilo, C: que fossem 
u;tter!l&dos var10s tndiVlduos que se refug1âr:io no ter
rltorlo do Brazil. 

«A' vista. do exposto, é m9.nifesto que o bri"'adciro 
h?norario Fidelis Pne8 da Silva acha-se comprehen
dido no art. 7• ~ 2.• da constituição, tendo portanto 
perdido os direitos de cidadão brazileiro. 

"O cidadão brazileiro Manoel Vicente ilha estan, 
cieiro no Estado-Oriental e domiciliado na ~illa. de 
Sant'An~a do Livram~nto, foi nome:ido, segundo V. Ex. 
commumcou em offic1o n. 756 de 7 de Junho ultimo 
coronel command.t.nte do departa.mcnto de '!"a.qua! 
rembó. 

a Esta. communicaçiio :funda-se no officio que ao 
commandnnte das armas dirigio o da frontára do 
Qu:~.rahy e Lh-ramento em 10 do dito mez de Junho. 

« Rccommendo a V. Ex. que verifique com toda a. 
urg~ncia se o dito ilha foi com effeito nomeado com
lli9.Ddante de Taqunrembó, e se aceitou esse empre"'O. 

« Dado esse caio, o governo imperial applicar-l!Je:;ha 
a dis_posiçüo do Citado artigo constitucional. 

« ~ua.nto ao coronel honorario Jllt\Docl Amaro B:u
uosa, const:1. do. correspondencia annexa. ao officio 
n. 7~5, que V. Ex. dirigia-me em 30 de Junho, que 
uma. força de cento e tantos homens, que se presume 
por elle comma.ndada, paso:íra com uma boca. de fo~o 
o An:oio-Ca.ndiota. no dia 17, achando-se a. 20 acampada. 
no Rmciio do. Contrato, município de Bagé, junto ;i. 
Guarda dts M1nas, por onde dev1a transpor a linha. 

« De uma proclat?~çi!o, annexa a.o ~Jto officio, que 
o coronel Barbosa dmgto aos Braziletros e Oricntaes 
a !6 de Junho, quando j§. estava. em marcha ,-é-se 
que esse cidadão ia intervir na guerra civil do htado
Uriental em favor do "'Overno. 

a Por officios de V'. Ex. e da. legação imperial em 
1\Iontevidéo, de 3 e 16 do corrente, acabo de ~aber que 
aquellc coronel penetrou no territorio oriental e in
corporou-tie :l.s !orças do brigadeiro honorario Fi
delis Paes da Silva. 

« Ignora, por~m, este ministcrio se o dito coronel 
acci~on qualquer emprego do gover~o da republica, e 
por lSco recommendo tamuem a V. Ex. ClUe com bre
vidade verifique essa circumstancia, :Uim de se to
marem as convenientes providencias. 

« O coronel :clfanoel Cypriano de 2\lora~s ferve desde 
fins do anno pnssad:~ nas fileiras dos revoltosos do Es
tado-Oriental, Eendo commandante geral rin fronteira. 
,; nesta qualidade já. tem feito requi.içõc.; ús n.utori: 
dadcs brazileiras. 

" Este c1dadão, desrcspcit:l.ndo :tS terminantes re
commendnçües do governo, não póde ·contur com a 
Jlrotecção dos !gentes di}>lomnticos e consulares do 
1mperio, como tem sido declarado. 

« Commettendo sem autorisação do "'Ovcrno hostili
dades contra subditos de ou!ra. nnçã~, ~ompromettcndo 
a paz e provocando represahaa ; e a1uda. reconhecendo 
superior !6ra do Imperio e prestando-lhe effectiva. 
obediencia, pra.tica. a.ctos previstos nós :~.rts. 73 e 79 
do codigo c~:nin:ü, cujas dispos;çües V. Ex. procurar-.i. 
tornar effect1-ç-as. 

. " Estão igualmente sujeitos á. responsabilidade cri
mmal o brigadeiro Fidelis Paes da Silva, o coronel 
M:moel Amaro Barbosa. ~ Manoel Vicente Ilha con
\indo que tambem contra ellcs ee proceda. nos termos 

TO:U:O lU 

da lei, as~im como c_?ntra. todos os que se acharem ua.s 
mesmas ctrcnmstanClas. 

" De tudo quanto f6r occorrendo colitinue V. Ex. a 
prestar minnciOEas informações, dando a maior publi.. 
c1dade ás declarações e ordens constantes deste aviso . .]) 

Sr. presidente, tomando providencias a seu alcance 
~ provocando !lo a~ão do~ tribunaes, que decidiráÕ 
acerca da apphcaçao da let penal, o guverno deseja 
salvar a 11?& responsa.bilidade para ficar habilitado a 
dar a lllalS efficaz protecção que puder aos subditos 
bruileiroa re~identes na campanha do Estado-Oriootal. 
Para o conseguir existe!I1 no Estado-Orient:ll agentes 
consulan;s bra;zileiros, encarregados de dar conta ao 
g!'v~rno 1mpe;nal dos sggravos que se fizerem aos Bra
ztlelros. (Apotados.j Na campanha orientall\ão existem 
sómeate Brazileiro81 existem tambem sub ditos de outras 
nações. Ningnem alli póde aeixar de supportar as fu
nestas consequencias do estado anormal em que se acha 
a repnblica.. E' mais uma das durezas da !!Uerra.. 

O governo imperial vê-se em presença de BrazUeiros 
que snstentão com as armas na mão, uns a causa do 
governo legal, outros a: dos revoltosos; e é evidente 
que este facto enfraquece a sua. acção. 

Com as providencias constantes do aviso que acabei 
de ler o governo imperial procura. ficar em postção ainda. 
ma.is desembaraçada para insistir e reclamar efficaz
~e~te contra ~ tr~pelia;s ~ violencis.s de que forem 
VlCtlmas _os subd1tos bra.ziletros. Niio as póde, porém, 
evita:, nao por fraqueza0 mas pela força das etrcum-
stanctas. · 

Se em todas a.s lutas que ensanguentão o Estado
Orient:ll o BrazU devesse intervir, esta.riamos em risco 
de guerras :fre.queutes. E deveríamos assim: p1ivar toda 
a. commuuhão brazileim dos beneficios da paz 'l 

O Sn. TAQVEs: - Apoiado. 

O Sn. MumTRo Dos N~>GOCJOS EsnANGEIRos: - Acom
panhando o ncbrc deputado pela Bahia, que encetou a 
Jiscus•>w, direi que niio rejeito ll.bsolutamente o prin
cipio de inw vençiio; mas entendo que só a ella de
vemos recorrer qu11.ndo porventura se derem c:I.Sos 
extr~mos, quando esti,•e1·em compromettidos os inte
resses es>enciaes d.'\ naç:í.o brazüeira. (ApoiadfJa.) 

Pelo que respeita. :is fronteiras, para. as quaes o no
bre depu•auo chamou a. attenção do governo, observarei 
que eli:'iste a.Ii força su!liciente para fazer respeitar os 
nossos direitos. · 

O Sn. JoAQCIM DE ~IE:>DO:>~ÇA :-V. Ex. está enga
n:<do ; .não cxh;te. 

O Sn. MtNJSTRo nos NeGocros EsTnASG'EIROS : - O 
illustrc ex- pre@idcnte da provincia do Rio Grande do 
Stll1 o Sr. cor.s<·lheiro Pinto Lima, a quem consultei, 
póde info•mu ao nobre deputado se alli niio existem 
5,GOO pr.::ç~s de liuhn, além de al_f,'llmas praças des
tacadas <U guarda nn.cional 
Di~d mai" :í. cam"ra, que quando o governo teve co

nhccuncnto elos f C t·OS uccorridos reCP.ntemente naquella 
pro~ incia, dirigi o á presiJcncin o seguinte telegramma : 

« Cumpre tomar ,rovidencia~ efficazes para. que haja 
vigilancia sobre a fronteira, cvit:mdo-se violações do 
nosso territorio e '' repetição de factos de intervençEo, 
como a do coronel l:,razilP.Ír'· :•iano~l Amaro Barbosa, 
que sU:hio com gente armada do lmperio. 

« O comman:iant~ Jas armas deve estimular os seus 
subordine1dos e rem""e• os que se mostrem pouco zelo.-
80:; ou se1n a prcch-a energi!l.. 

a Convem reiterar as d(:cbr. ções do go,·erno sobre a. 
neutralidade que devem guardar os Brazileiros na luta 
~ntcstina do E>tau~ vizinho, e a responsabilidade em que 
mcorrcm o,; que >et:nvoh-ere .11 naquclla.contenda e pelo 
seu procedimento comprometterem a pnz do Imperio 

« As autorid11des civis devem tmnbem ser desper
tadas. » 

Sr. pre>idente, ca procaro sempre não ohidar a lll
lutar advertencia de ter em muita a.ttenção a responsa
bilid>tde de meu cargo. Poderei errar na apreciação dos 
factos, e dos iuteres,ea do Brazil ; mas afianço á. ca.mam 
que tenho procur.tt1o e~tuda-los com o maior empenho 
para sah·ar a9.ue1la re•P''nsabilidade. (Apoi!tdos.) 

Terei errado por def~ito da in~lligencia., mas não da 

313 
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vontade, nem · por últa. de esfor((OS. ( Apoíaàos.) Com~ 
prehendendo que se não estiver :1ttcnto a todos os fac
tos e occurrencias,. podem vir complicações· graves ao 
pa.iz, ,busco W.r a soluçãa que ·:m.e parece mais conve
nient~, . logo que 01> acontecimento6 cheg-lo .ao meu co
nbceime:nto,, 

O Sn. Ronat&o Sxt.VA.:- Apoiado; nã.o é res)lOnsa.vel 
por ta.e.- .acontecimentos. 

O S~t. J\IiN1STilO Dos ~EGOC!OS EsTilA.:SGzmos:-Desejo 
qu:?.:~_t:::. ó ?',..;~vel ver garantidos os direitos dos cidadãos 
brazil~1Hest~nte6no E!!ta.do-Oricntal; m&$ para-o ~o
ver::~o procede~ com toda; isenção carece de ser obede
cido•-por esses Bra2ileiros. (Apoia.dc$.) E ~c, como disse, 
não rejeito <lo modo absoluto o principio de intervenção, 
desejo que ·se porventura vierer.o a dar-se circumstan
cias ·imperiosas que tornem de indcciin:n•el nece~• idnde 
esse-recurso extremo, o governo tenha a seu lado todo 
o paiz, ·(Apoiados.) 

O Sn. JOA.Ql!IX JIE !1-!ESDO:SÇA. d.í. um aparte. 
O Sn. IlftNJsrno J)()S NEGOcJos EsTilA:SGEinos :-E' sem 

du,·ida uma difficuldade a situação do Estado-Oriental, 
mas provém de circum~tancias superiores á vontade do 
go,·erno. E é precüo poaderar o alcll.llce de tal pa.Bso, 
l!e :ponen~ o governn;a.b:s~ dll- posicão, em que se 
tem muntido; de recla.mar conatantemente, e procurar 
ao mel\tnO tempo fazer cumprir a. lei e suas ordens por 
nos$o; concidadãos. (Apoiado#.) 
~~o se pód~ ·adm.ittir que toda. a. vez que os partido3 

do Esta.do-Onental .se lembrarem de la.nç11r miio das 
armas:pa.ra. decidirem su:u~ . contendas, o Brazil tenha. 
tamlletn uma ~erra necessa.ria.. (Apoiado,~) 

E', Sr. presidente, o que ~obre c~te ponto melindroso 
entendi de,·er dizer em resposta ao nobre depntad<l . 

O s.,.. TAQCEs :-Apoiado. 

O Sn. hll!"~rao nos NEGOcros ESTI\A.'iGElllO& :-Dando 
todas.:esta.s ·explicações, · espero qu~ a camaro pelo me
nos reconhecerá -que niio procuro ~cpa.rar da sua. a· rea-· 
ponsabilidade Q.o governo. 

O 'Sn. PE:nlitt:io M.uaEIBo :-Agora 'Vejo que a situa
ç:ão do pa.iz é mais gTa.ve do que cu pensaya. 

o s~~.. RoDKlGO Sn.n: -Apoiatlo, é mais gru\·e . . 
O Sn. Ill!Nrs"Clo nos NEGoc1os Esra.\NGEmos:-Tenho 

ainda. ue oocupar~me com tres pontos de que tratou 
o :tobrc deputado.: os nossos limites com variu repu
blicas, a questão relativa :í abolição dos diteito~ do 
Su::Ja., e do~ Belts na p:u-te que interessa a.o Br3.zil, e 
a.. consiJera.~:<:;e~ do nobre J.epntado á.cerca do corpo 
dinlomatico. 

U :1obre deputado recommendou ao ~overno que 
niic o!souecesse 311 nossas questões de ltmites com a 
Columb1a, Venezuela, Perú, Bolívia e Confederação 
Argentina. · 

Q;;:tuto á. Columbia, perguntou o nobre deputado o 
qu~ podia o governo informar :ícerea da destrníçiío 
de;; pOstes pro~isoríos no I-;-:1.. : 

S:~.be '\"'. Ex., Sr. presidente, que já. envi.í.mos á Co
l=l>ia- du:~.s ·lXliEsties ·para tratar do aqumpto, reeom
n:endado pelo nobre deputado,. em· 1851 a do Sr. Miguel 
Ma.rin: Lisbo~, e recentemente a do Sr. conselheiro 
A~~ll.: · Não temoa· podido conseguir um Tesnltado 
eat~sfliWllrio deatea estorçoa. O que:fa:ter'! O nobre de
putado por certo nÃo que: que o Br.uil ·por \al·motivo 
C.~clsre :1. guerra. 

O Si:. T, .. Qt'Es :-~iio, de certo; 01ue nio esqueeeaee 
a :;_l:.CEtão. 

o s~, · Ml!(fSTBO 'J)()S ~E(;()Qos EsTIU.."''GEmO~ ~-De 
nso ti!rem . esses esforços o resultado que se de,·i:~. e&
pe::-:rr • provém o adiamento dll. qucstlio , mas este é 
r.:ais p:-ejndicial á. Columbi11, qll .. fic:t privada das ,_-an
tl>.~ens. da navegação fluvial. 

Qanto aos ma.reos pro,;isorios a>sentados no lçâ, 
direi ao 110.bre. deputada que com effeito o go'\'creo de 
Coh,;.ml.ía. ~ZU~.ndou ordem .ao govemo do Esta.do .de 
Cauc;;. pat'3. ·fazê-los de:ribar; :m.as como foi dito no 
relator!o .do an.no passado, o . governo susteutará os di
reito• d.o B:a.zil; e ;em este !I.S&UDlpto c:n CQllbideraçio. 

Qtlauto' S.OS> limittu com a republica de Ven<!2.ucl.a., 
s:tbe. o :1obre deputado que alll se acha presctatemcnte 

uma. missã.o confiada .ao Sr • .!.:3.mbuja. para promover 
no interesse dos doJa paiz.ea a . demarcação. de limites· 
segundo o tratado existente. 

A.cerca ·ds.· demarc&ÇÃo dos limitea·.com·o Perú, ia
formarei ao nobre deputado ~ue todas· as· providencias 
dependentes do governo brazi!eiro e~tão .tomadas . pa:ca 
que . a eommissão .. possa contin=.· nesse' .trabalho,· 
se~indo logo pa.ra o · seu. destino" 

::Se aiuds ae acha neste porto ., vapor Jlarcilw· Dia.s, . 
se s. commissão brazilcira. 11ão s<>guio, é pela necessida
de que tem a. collllllissõ.o perua.n~ de . alguma.s-eommu~ 
nicações de feU governo. 

Qua.nto aos limites com a Co:úederaçlo Argentina, 
relerio o nobre deput ... do qne o tra.tado~ue para este fim 
celebrámos ·com o governo da Confederaçü.o .foi appro
ndo pelo · congresso, mas ~e entretanto ainda não esti 
ratificado. 

Com eftcito, o congre•so <io ParAná. approvou• o tra• 
tado-d.e liiiutes que eelebrámos com a Republiea,. mas 
o gover.ao do general Urquiza não:() ratifi.Co11, porque, 
tenuo rebent:tdo a luta com a pro,·incia. •de BueDo&
Ayres, resentio-ae de que não toma.ssemos parte a. seu 
favor. Depois que se re~tabeJ..-ceu a. paz, o. governo dn 
Republica tem-se · mo.otrado difficil·· neste. :l.BIIwnpto. 
Entretanto não ha. motivo para dei.~ dec esperar. que 
alguma. cousa se consiga d:u; negociações. 

Po.ra a demtrcaç-.":io ,dos limites com a : Bolivia, esta
belecidos no tratado de 27 de .M:arço, de 1867, nomeá
rio-se . commissarios por parte do· :Sr.azil•e da Bolivill. 

Esta commis~ão · deu principio. aos seus trabalhos, e 
concluio all;Uns, analy.;ados pelo nobre deputado, que 

. entende que ma.i& se podin. ter feito ., 
Sr~ presidente; niio chegou ·ao coahecimenta do go

, •erno que a· commissii.o •ão·fosse e•~cta no cumpri
mento de seus deveresf e folguei ··muito de · ver o nobre 
deputado reconhecer que ·os · trabalho<! feitoll eriio satis
factorios. Se hoje eetii.o interrompílio~, sabe s. catniU'3. 
que i~ to resultou. da Dlu<iança politica que ·houve na 
Holivia. · 

Derribado o 15overno. do general :Melga.rejo; o novo 
presidente provlSorio daquella. republiCR coronel Agos
tinho :Moraes demittio o commi55ario que havia sido 
nomeado no telllpo .daquelle gener:ü. 

lnutil era portanto continunr o trabalho da demar
cação, · sómente por ·parte do Brnzil. Recommeudei, 
porém, á.legaçUo brazileira que insistisse eom o gover
no boliviano para. nomear outro commíss~rio ; decla
ran~o lll~m.o que emquanto_ não se concluir a _de=
cnçao nao se poderiio· coM1derar · tirmes e valxosoe os 
trab:l.hos pa.rciaes já. executado&. : 

O nobre deput:.d.O , . .;, partan1», que o governo impe
rial tt>m feito o possivel para que prosiga. a. demarca1iio 
de limite' entre o· Bra:ti! e a Isolivia. 

O nobre deputado lembrou· que S()ria ·conveniente 
estabelecer duas .tUl"lllllll de demarcadores. 

Niio tenho duvidA .eJn concordar com· o nobre depu
tado, mas S. Ex. s:~.be que isto depende ·tambem de• 
governo da. Bolina; e se temos tido diffic:nldade em 
obter uma só commissiio, não póde·. ~er grande ·a. espe
ranç..~. de conseguirmos est:l segunda turma de dema.r
cadores 

T ratando dos noes'ls limite~ com a. Bclivin., S. Ex. 
desejou ainda sabt:!r se pelos limites fi-xados no tratado 
de 27 de Ma.rço ficnTiio perteDCendo no Brnzil as salir:w; 
do Almeida, c lembrou. que o min~tto das relações ex
teriores da Bolivia en1 circul:ir de 1 de Outubro de 
1868 di.!se que baví:t obtidv para o seu paiz a. poase 
des~as . ~:1.linas. . 

Lembrou igualmente que por parte de bomens•pu
blicos 'do noaso paiz se tem ioU!Iter:ta.do pela imprei!Sa 
a opinião do mini~tro boliviano. 
Pa~ece-me escusado tra!!\r agora desta .questão. de 

facto. Os limites estli'> desi.p:;dos :co tr:l.tado, a. com
missão dem&rcador&·-fixar:i a linha.d.imorin, sepanrndo 
o territorio pertencente :lO Bra.zil do. da Bolivia. E' este 
trab&lho que ha de ind.icu. cla.ra.mente .a. quem lieã() 
pertencendo as salinas do A1meiila. A questão não "f!6à.e 
ser decidida nem pela~ publ'caçO.c"' a. que se refeno ~ 
nobre deputado, nem pela circ~lhr do ministro boli~ 
' ' iano. 

Occupando-se co!:l o resgate, r.a. pa~e rel~tiva :1.0 
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Brazil,· dos direitos-do Sunda e dos Belts; o nobre ·depu
.t&d.o pela •Bahia proeurott-:iefender-se de uma-~asu1·a 
que ·podia. ruguem -julgar ter•~;ido feita ao ~eu -proced~ 
mento como ministro dos negocios•estr:u.geiros. 

O Sa~ T.t.QCES : - A opinií:o que sustentei no re
latorio. 

O Sa. !lh:~tsTno nos N'cGectos EsTtU':SGJ::nlos; - Eu 
direi ao . nobre depu.ta<io, c S . . Ex. · deve esta.\' cert.o 
disso, que publicando no •r<!b.torio a. oonferenoi,..qne o 
meu 1lllustrado ll.nteces.sor teve a tal respeito . com o 
conBul da. Din:tmarea, niio tive a menor .idéa. de f:J.Zcr 
qualquf ;- censur:t a.o illastre deputado. 

.() · Sn. T"QUES :-Estou certo disso. 
O Sa. !I!IxtsTRO nos NEGocxos EsTtu .. vcEUIOS:-Quanto 

. á questão em ~i, estou persuadido de que n.3o ha. pre
sentemente motivo para. ·se alterar o 1ue foi dito sobre 
este nssump~ no re.latorio de 1863, 1sto é, que. o go
verno .do. Bnzil, de accordo .com a. opinião dos conse
lheiros· lcgnes de S. !li. o ·Impcrndor, resolveu não oon
tr:l.hir .. um onus em pural"trda. po.ra.os:cofres publiMs. 

, Julgo ter me occupado · de todos os pontos em que 
tocou ó . .illustre deputa.do. 

O Sll.· T>AQt.'ES:-~tadeço a. v~ Ex. a. bondade com 
que me: tem ·re•pondido. 

O Sa. !III~IsTno Dos NEGOctos EsTiu •• 'iGEillos:-~6 me 
resta respondér ás. observações que S .. l.x .. fez na. parte 
fina.! do. seu discurso,·ác!'!'ca do eorpo .diploma.tico. 

Disse S. Ex. que as mis.ões na Europa, com cx
cepçiio· d:!. de· Londres., podi'io tocar aos favorecidos da 
fort.1111a. Se porventurn ha esses a quem o .nobu de
putado qualifica de-favorecidos da. fortuna., nem por isso 

· deixarei de ter em attençã.o o modo por que todos des
-emp<!nhão l!eus deveres. Se ponoentura. algum os nio 
cumprir, esforçar-me-hei por minha .parte para não 
faltar -aos meus. 

O Sn•· L&om:I. DE: ÂJ:.ENCAn :-·Tomo nota. ·desta de
clara.çS:o. 

·O Sa. MIMs'l!lo J>Os .NEllOCtoSEsTIII\.:çGlllnos :-Póde 
· .·tomar. ·O meu desejo ti que na•.America, -eomo·n<~. Eu

ropa., o -BraziLseja conveniente e dignamente represt:n
ta.do. (Ap<~'adoa.) 

Ae legações da. · America, ;disse o illustre . deput.'tdo 
CJ.Ue ·nüo devião ser•entregnesá..inepciae.:í. ·desidia.. Es-

. umaria que S. Ex .. · não w limitasse a esta proposição 
geoerica,. com a qua.l es~ou de perfeito accordo. De 
mauei:ra. •alguma. desejo que as legações da Ameriea. ou 
•!Use~quer outras utejiio entregues á inepcia e :i. deeidia. 

·Não creio que o illustre .. dcputado quizesse demons-
. trnr t>ua.prsposi~iio qu:mdo· referio-sc. ao procedimento 

que teve o nosro ministro residente em Buenos-Ayres 
ua questão Quereucio. O ntteuto exame dos documentos 
'lue o illustre deput:<do .;,nco::::.:ra em meu relatorio, 
mostra. que não hou\'e falta. de cumprimento de deve
res nem por. ps.rte do nosso ministro em mis@iio espe
cial, nem por parte do mbistro residente. 

O procedimento.que.a.mbosti,.crão, o mais leal c ami
gavel pa.ra. coxn a. Republica. Argentina, foi devidamente 

. apreciado pelo governo e r-ela imprensa. mais .autorisada 
daquelle paiz, eapecialmcr.te pelo jornal a Nacion, de 
que é principal redactor o illustra.do gener.a.l Mitre. 

Não tenho lembrança de que mais algum assumpto 
r<ll.ativo ·á. repa.rtiçiio dos negocias estrangeiros iosse 
tn.zido ~ discuasiio pelo i:lustre deputado. • 

·0 ~a. T.1.ot:t:s di um .aparte. 
O Sa. Ml:'\JSTI\0 nos NEGOCios EsTaAXGEIRos :-S. Ex. 

oiign<l-se ·de dizer-me que=tei de todoe. Procurei assim 
oiar mais uma prov:J. da minha. defereneia para com o 
illustre deputado c do meu respeito para com a c:lm9.ra. 

VozEs ·:-Muito ·bem. 

O Sa. E'&lllloElllA. \"u.:s:u:- Causa. tão ruim nunea. 
!oi defendida tão bem. 

A disonssit;t :frca :ndiada pela hora. 
Da!l'l. a ordem do .. dia, le-.;:o.T.ta.-~;e a ses~iio :<~ cin-:o 

hor~ e meiB d~ tard~. 

· StllDURIO.- Expediente.~Licmça a.}. G.-M • .t. de Mello. 
-JJatricula de utud~a.- Lot•ri.as.- Pr~tenç:lio de 
.A. F. dos-'Sant<Js.-Pretmçllo do .Q9ne~o H. de S: Bran
dão.- .'\'atura'úaçõn.--Ordem do dla.-.4posenta.do
r ·a do_ Bardo de Muritiba., Approt•ação. - Loterias. 
Votaçao. - Gráo de bachurel em scieneiiU physiCitS e 
mathematicas. Obse,..,ações do Sr. Coelh.o Rodrigues. 
:App.-oor.çiio.- I•ençilo de direitos de impM~. Vo
"1<1çiúl.-Prol'oga.çü.o.de prazo. <ro /la.ru;o do !llC1.1'aah.i2<l • 
Votação.- Elemento stn.•it Di:~earsos . dO$ Srr.;. . Benja
mim e .Dw]ue:..E;•tf'a.d.a Teixeif"a. 

Ao meio-dia;Jeita. !L' chamada e acl1an:do-se.presentes 
os ~rs. _Conde de, Baepeady, ·Portella, . ·Pinto •Pessoa, 
Gu~m:u-aes,·. Cu.-tdo, , Rosa., Galvão; · Barão d,a .. ~na, 
Lwz Carlos, Araujo Lima,.João Mendes Siq_11eira Men
des, Ca.millo ·Ba.rret&, Pilhleiro,. Dio'nyaio Martins, 
Gomes de Castro, Evangelista Lobato, \Ãelho Rodri
gue~, BMdei.ra de .Mello, Vicente de Figueiredo, José 
Calll!on, F~oris]lo de Godoy, .Carneiro da Cnnb.a, Sa.llea, 

· Ca.millo F1gueuedo, Affonso de Carvalh.o, Ca:tdido da 
Rocha, Junqueira, Bittencourt, Silva Nunes, Pinto de 
Campo~, Alencar .A.rari~ M:anoel·Clementino, Eereira. 
·Franco, Sobral Pinto, Teixeira. Junior,.Henclito.Gn<;1, 
Bahia,. Barão da Yil'a da. Bana, Pederneiras,. Fi .. nei~ 
red6 Rocha, Benjamim, Bcnriques, Moreira da R~cba., 
·Ferreira. de A,"'lliar, Arttujo Góe~, Mello Re"'o, Pinto 

. Braga, Corréll, Fiel .de Carvalho, Meneze!. P~o, Pinto 
Lima,. C!\rdoso de Meneze~, Corrêa dQ Oli\'eira,.Bs.riio 
de :A.ra9agy, Leal de Menezes, .Gonçalvea da :Silva. 
Fausto de Aguia.r, Barão de Anadia,· Du.lrte de Aze
vedo, .Az:unbuja., Theodoro da. Silva e Angelo .do . .Ama
ral, abre-se & aessão. 

Comparecem depois de aberta.a•sessão os Srs. Jcro
nlDlo Penido,_ Joaquim Pedro, Finto Moreira, Gomes da. 
·Silva, ·.Antonio ·I>ra.do, ·Domiugues, 'Pnranlros, Souza 
·R~, Ferreira Y'tanna, Simõeft I.ope~, Lim~·eSilva., Fer
retr& ·<i& Veiga, Fontes, Pereira dA SH.,.a, Rodrigo Sil
va, Mont~ir~ de ·Castro, Crnz Machado, F. Belisa.rio, 
Augusto de Oliveira, Penligão Ms.lheiro, · Cnndid<:> 1\Iur
ta, Pa.ulino de Souza, Ca.nedo, Daque-Estrlida. Teixeir:~., 
Leonel de Alenc:lr, Capanema; 'Mello ·Mattos, Joaquim 

·de Mendonçn, Jn.n~en do• Paço, Diogo -de Y.ascoucellos, 
Leandro Ma~iel e Taques. 

Falt..'io com po.rticipaçil:o os Srs. Assis Rocha, An• 
dr&de Figueira, t..ugu&to •Cha•es, Bariio de Anaj~tuba, 
Barros Cobra, Borges Monteiro, Ca.ndido Torres, Cic€oro 
Da.n~, Diog:~ ' 'Velho, Fernandes Vieir!l, Ferreira Lo;;c, 
Nebtas e Raposo ·da. Cn.ma.ra; e .sem ella o&' Srs. Al
meida. Pereira, Costa Pinto, Dia.s da Rochn, Gnm:t Cor
queira, J. de .Alencar, Mello Mor:les, Moraes Sih·a c 
Fanla Toledo. 

Lc•se e approva-se a aet:t. da a'l).tecedentc. 
(J Sa. 1• SECRETA.UIO dá. eonta do seguinte 

'EXPIII:D~,-E. 

Um requerimento de Manocl José de Andrade e 
Sih·a, distribuidor, .::onta-lor e partidor do termo de 
Igua.ssú, provinci& do Rio de Janeiro, pedindo um a11no 
de !icenÇ<l. para tratar de sus. saude onde lhe convier. 
-A' commis~iio de pcnEões e -ordenados. 

Ontro de José .à.ugusto Pereira Lisbo:!., pedindo p:u-a. 
s«r. matricula-do no 1•. ao no de pb:u-m::ci:~. ·ds côtte. -
A' oommissio de instrneçiio publica. 

Outro do capitão de mfa.nta.t"ia. José de Na.poles Tel
lea. de Menez~, pedindo estudar o curEo de engenharia. 
.na eGcola central.- A' mesma. eommiuão. 

Lêm-se, julgão-•e objccto de deliberação, e ,.;10 a 
imprimir para entrar na. ordem dos tr:tba.lho11, os pro
jectos com q11e concluem ~ -eeguiotes pareceres: 

•J.Ic:r.IÇA. A. J. G. :>l. I.. DE ULJ.O. 

« Jaeome · Geraldo !\faria Lumachi de Mello, chefe 
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de secção addido á alfandega de . Pernambuco, pede u~ 
anuo de licença com todos os seus vencimentos, para 
tratar da sua saude. 
. " O · supplicante provou com attestados medicas e 

iu:!ormações officiaes estar gravemente en:!ermo e qua
si impossibilitado de ql:a~quer serviço ; aasim como s~r 
digno da graça que solicfta, pelos longos e bons sel'Vl-
ços prestados águella repartição. . · 

<i A commissão, attendendo aos motivos justificados, 
é de parecer que se adopte o seguinte projecto : 

« A assembléa geral resolve : 
"Art. 1.• Fica o governo aut"orisado para conceder 

a Jacome Geraldo ·Maria Lumachi de Mello, chefe de 
secção addido á alfandega de. Pernambuco., um anno 
de licença com todos. o.s seus vencimentos, para tratar 
de sua ·s:tude onde lbe convier. 

«Art. 2. 0 São revogadas as disposições em cont~ario. 
" Sala das commissõ?s, em. 27 de ,.Junho de 1871.

Garneiro da Gunha.~A. O. Gomes de C.ast1·o." 

DIATRICULA DE ESTUDANTES ., 

" Belarmino Pa58os da , Costa, alun:mo do .. 1 o anno 
·pharmaceutico da :faculdade medica da Bahia, pede para 
. matricular-se no 1° anuo medico i ni'ío devendo ser ad
niittido a exame da.s ínaterias do anuo lectivo sem 
mostrar-se habilitado no preparatorio de philosophia, , 
que lhe falta. 

« O supplicaute a1Jega e prova com um attestado que 
se acha habilitado para prestar o exame de philosophia, 
que lhe fal\;t . 
. " A commifsiio de instnH;ção publicn, attendendo a 

que o supplicante já se acc.a habilitaclo ·p~ra prestar o 
· exame do p1·eparatorio que lhe falta, e que não tem, por
tan.to, de distrahir com · elle o tempo necessário para o 
estudo das materias pertencentes ao anuo lecti-vo, offe
rece á cam:últ dos Srs. deputados o seguinte projecto : 

« A assembléa geral rcwlve : 
« Art. 1. o Fica o go-verno autorisado para mandar 

matricular no 1° anuo medico da faculdade da Bahia 
o alumno phatmaceutico Belarmino Passos da Costa, o 
qual não poderá ser admittido a exame elas matarias do 
.anno lectivo sem mostrar-se habilitado no preparatorio 
de philosophia, que lhe falta. . 

« Art. 2.o Revogão-se as disposiçõe< em contrario. 
« Sala das eommisaões, 26 .de .Julho de 1871.-Biwão 

d'! Filla da Barra.-Fe~-reú·!t de Agt<iar. " 

LOTERIAS. 

Lê-se, e vai a imprimir para ser tomado em consi
derayão com o proje0to a que se re:!ere, o seguinte pa
recer: 

« A commíssão de fazenda é de parecer que o pro
jecto apTesentaelo pelos Srs. l\'Iello Mattos, Cardoso de 
Menezes e Crnz l\1nchado, para concessiío ele quatro 
loterias . a beneficio elas obras da catherlral de Goyaz, 
entre na ordem do trabalhos, e seja approvado. 

« ,Sala das commisoões, em 17 de Jt1lho de 1871.
Anwjo Uma.-Cardoso de Menezes. " 

Lêm-se, e são. approvados sem_ debate, os seguintes 
pareceres: 

PRETENÇÃO DE A. F. DOS SANTOS. 

« A commissão de pensõe3 e ordenados, tendo exa
min~.do o requerimento do secretario da escola de J:l»L
rinha An~onio Fernandes dos Santos, em que pede que 
seus venCimentos sejlío igualados ao da ewola militar, 
é de parecer que seja ouvido o governo ácerca da pre-
tenção do supplicante. . 

« Sala das commissões, em 27 de Julho de · 1871.-
Carneiro da Cunha.-A. O. Gomes de Gast1·o. " ' 

PRETENÇÃO DO CONEGO H. DE S . DRANDÃO. 

. « O _conego :f!:enr!que d~ ~ouza Brandão, lente de 
hthurg1a no semmaTlO arch1ep1scopal da Bahia, repre
senta a esta augusta camara contra a intelligencia dada 

pela thesoura;ria dé fazendà dá . mendonada provinci&.
ao decreto n. 3,073 de 22 de Abril de .1863; que urii, 
:!ormisou os estudos dos seminarios do Imperio. , , •. 

rc Allega o si1pplicante : ' · ; 
« Que o decreto n. 1,390 de 10 de Maio de 1854 creou ' 

no seminario archiepiscopal uma cadeira de lithurgia 
e outra de canto gregoriano, marcando a cada uma o 
ordenado de 'Z50SOI.:o; -, 

« Que a l~i n. 965 dé 4 de .1\gos.to de 185S. elevou · 
·este. ordenado ·a 1 :OOOS, igualando-o ao das outr!s ca
deira.• do mesmo semir: ario ; • . 

« Que desde então perce]Jeu · o ordenado de 1:0003 
qomo lente .da éadeira de lithurgia; mas que tendo o 
decreto n. 3,073 de 22 de Abril de 1863 perm!ttido que 

· o ensino de litburgia se pudesse Tennir. ao do canto 
gTegoriano, e quando feito em cadeiras distinctas, ven
cesse o lente daquella materia o ordenado de 750$ e' o 
desta o de 2508. entendeu: a theeouraria de :!azend.a 
não dever pagar-lhe o ordenado na razão de . 1:0008, 
mas na de 7508, obrigando-o a repôr o que de :mais 
rece'oêra. · 

rc Entende a commissão de pensões e ordenados que 
é fundada a xeclamnção .do peticionaria. O ordcn»do 
primi.ti v o da cadeira de lithurgia dos séminari.os do 
Imperio, marcc>do pelo _decret0 n. 1,390 de 10 de M:tio 

. de 1854 foi elevado a 1:0008 pela lei n; 965 de 4 de 
Agosto de 1858. • · 

« R.eferindo-se em ·termos c.laros. e precisos unica
mente á cadeira de lithurgia, não sujeitou a cita:la' lei 
o augmento ele ordenado do respectivo professor á con~ 
dição de tambem reger a de canto gregoriano. O de
creto do poder executivo não podia revogar a ·lei. 
Reunidas ou separadas''as cadeiras de lithurgia e canto 
"gregoriano, f3egupdo as convellie:çlcias do ensino, o-pl'O
fessor claquélla ·'?uteria tinha direito ao ordenado .g_ue 
lhe marcára a le1. . . 

« E ainda quando o decl'eto n . 3,073 de 22 de Abril 
de 18G3 devesse prevalecer contra a exp1·er-sa disposição 
da citada .lei n. 965 de 4 de Agosto de >1858, parece á 
commisEão que não se podia_ obrigar o peticional'io á 
restituição dos ordenados recebidos em tempo anterior 
ao referido decreto. Sujeita-lo a semelhante restituição 
seria dar ao decreto cdfeito retroactivo, com offens" do 
direito que a lei firmá r a c garantira . 

« Achando-se, pois,. fixado por lei o ordenado u que 
tem direito o peticionaria,, é ·a com missão de parecer 
que seja o requerimento enviado ao governo pa1·a pro
videnciar ácerca do seu objecto, de conformidade com a 
citada lei n. 965 de 4 ele . Ago.to de 1858, que lhe 
marcou o ordenado de 1:000$000. · 

« Sala das commis,ões, 27 de Júlho de 1871.-A. O. 
Gomes de Cast1·o.-A . S. Camei?·o da Cunha- A. C. da 
Rocha. " · · · 

N/1.TURALJSAÇÕES. 

. Lê-se, julga-se objecto de deliberacã~, e vm a com
missão de constituição, o seguinte piojecto : 
· « A assembléa ge1·sl resolve: 

<c Artigo uni co. Fica o governo autori~ado .a mandar 
expedir carta . de naturalisaçilo ao subdito italiano Luiz 
Gnenzi, residente em Jundiahy, na província de 
S. Paulo, e ao subdito port.uguez Alfredo Julio Pe- . 
reira Rodrigues, residente no ltio-Novo, na província 
de Minas ; revogadas as disposições em contr.·ario. 

« Sala das sessões, 26 de Julho de 1871. - J. Cn· 
panerna.-C. !Jfurta.-Moreira da· Rocha.-A. Prado .
Domingues.-B.· da Villa da Barra. " 

Vem á mesa; é lido, apoiado, e fica adiado por pedir 
a pala.vra o Sr. Coelho Rodrigues, o seguinte reqne
rimento: 

« Requeiro qne se imprimão no jornal que_pu)Jli~a
os trabalhos da casa e em avulso, para serem d1stnbu1-
das quando começar a 3• discuss!ío do projecto sobre o 
elemento servil, as representações que se achão sobre a 
mesa da camara a favor e eontra a proposta elo go
verno. 

" Sala das sessões, 27 de J'u!ho de 1871.-L. A. dv 
Silva Nunes. " · 

O Sn. PERE!l\A DA SILVA (pela ordem):- Pedi u 
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palavra p&ra of!erecer á camara u;na r epresentação. d?~ 
fazendeiros da 1mperto.nte :freguezut de Santo Antomo 
de' Padua, município de S . . F idelis . 

Esta representação foi r emettida ao meu illustre col
lecra ,o Sr. Andrade Figueira; mas como S. Ex. se acha 
in~ommodado e não pôde vir à camara, tomei a liher· 
dade de apresenta-la em seu nome, e-peço a V Ex. se 
digne de aceitit-la e dar-lhe o dest~no que têm tido as 
outras relativas ao me&mo assumpto. · 

O Sa. PÍrESIDENTE :-A representacão fica ·sobre' a 
mesa para ser tomada em consideração durante' a dis
cusrão da ,proposta a que se refere. 

PRIMEIRA PARTE DA ORD;EM DO DIA: 

APOSENTADORIA. DQ_ BARÃO DE .1\IURITIBA. 

.Entra em 1 a discussão, que · a requerimento do Sr. 
1' seGretario se considera unica, e é approvado sem 
debate, e rémettido á commissão de redacção, o pro
jecto que-approva a aposentadoria ':cQnc<1dida ao con
selbeiro Barão de Mt1ritiba, desembnrgador da relação 
do Rio de Janeiro, com as hom'as Cle ministro do su
premo tribunal de justiça e o ordenado de 3:000HOOO. 

LOTERIAS. 

Entra em _2• discussão, e passa á 3• Eeni. debate, o 
projecto ' concedendo ao Hospicio de Pedro li vinte lo

. teri&s para coadjuvar r. continuação dz.s obras de ac
crescentam·ento do respectivo edificio . 

GUÁO DE BAC:IAREL Elll SCIENCB.S P!IYSICA._~ E 

ItiATHEIUATICAS. 

Entra em 3a discussão o projecto qne autorisa o go
verno P"·ra mandarrevo~ar o art. 181 do decreto n. 3,083 
de ~8 de Abril de 1863, em que diz que o alumno da 
escola central que_ não fôr a-pprovado plenamente não 
poderá obter o gráo de bacharel em scie,1cias physicas 
e mathematicas. 

O Sr. Coe1J1.o Rodrigues-: - Sr. presi
dente, não pedi a pa lavra para impugnai -propriamente 
este projecto , com o qual concordo, mas sómente a 
fó•·ma om elle tevP. · 
Julg~ esSa ~órma 8 .. n1enos conv:eniente; em primeiro 

lugar, porgue não r.cho bom que se f aça uma lei especial 
pnra ~e revogar · um. artigo de 1un decreto elo poder 
e:;eentivo, decreto experliclo, é verdade, com autorisação 
do poder legislativo, mas !Linda dependente de appro
v::ção posterior para ter força de lei . 

Depois, as revogações devc1n· dar-se -relo me:;1no modo 
por que se fazem ae. lei-e , ·e o que nã.o é lei não pó de 
ser revogado. por Em:-~ .lei especia.l . 

Digo que não rrle opi.xmbo no ptojecl:o, porque 1 se em 
regra inclir.:o-me etn favor das medidas restrictivas em 
materia de exames e dcinstrncção publica em geral, não 
deõconheço qne ·a disposiçiio do citado art. 181 é dema
siadamP~lte rigorosa e deix.;,. o futuro dé um ·moço que 
se dtdica a uma das c:rrreiras ht,temrias<J.bertas aos Bra
zilciro• dependente do capricho ele qmi.lquei p•·ofcssor, · 
que póde deitar-lhe um R sem a menor razão . . 

Mas, considerando injusta por excesóivamente i"igo
rom a ·medida do art. 181, que este projecto rretende ' 
reYogar, penso quê a . commissão ile instmcyão publica, 
cnja attenção peço, poderia ter · ido um poúco mais 
adiante e tomado outra medida mais satisractoria e 
completa. ' . 

As razões que militão para qúe o estudante qu,e tiver 
completado o curso, embora simplesroen,te approvado 
em uma ou outra materi~, tenha o gráo de bacharel em 
Bciencias physicas e math emathicas (ficando assim re
Yogado o art. 181 do- reguiamento em questão) mi
_lit:;o não só pan aquelles que estudarem da datJ. desta 
le1 em diante, como em favor elaqnel!es que estudárão 

. des•le a data do decreto n. 3,083 de 28 ele Abril 
de t3G3. · 

Não devendo ter uma lei effelto retroactivo, parece-me 
que o projecto ficará melhor se fôr r edigido, pouco mais 
otuuenos, nestes termos: "Fica apprcvado o regulamento 

tl!:J, menos o ait.181, na p~rte em que exige a approva 
çao plena em todas as materias do . curso para se poder 
obter o gráo de bacharel em sciencias physicas e 
mathematicas. " ' 

Neste sentido peço a V. Ex. licença para apresentar 
uma emenda substitutiva. · · · ' 

Vêm 'á mesa, são lidas, apoiadas, e _entrão con:junta
me:lte em discussão, as 'seguintes emendas: 

" )fica approvado o regulamanto que baixou com 3 

decreto n. 3,083 de 28 de Abril de 1863, menos o 
art. 181, na par.te em que exige approvação plena em , 
todas as matenas- dó curso para obter-se ' o o-ráo de 
bacharel em sciencias pbysicas e. mathematicas~ - A. 
eoelho Rocl-!;;gues. " · 

" Offere.ço a seguinte emenda ao projecto n. 132 deste 
ano o, afitn de ser votada, Ee fôr rej eitada· a do Sr. Coe-
lho 11oclrigues: ' 

« Art . ·1.0 Em vez das l_lalavras'-;Ficrt o govemo au
torisaclo para mandar revogar-diga- se-Fica revo-
gado. · 

" Art. 2.• Snpprima-se.-Guimarães. " 

Ninglletn mais pedindo a palavra, e procedendo-se & 
votação t1o projecto; é approvado com a· emen·d_c do Sr. 
Coelho Rodrigues, fica!!do prejudicada a do Sr. Gui
marães ; esendo o mesmo projecto adaptado, · vai .com 
a emend~approvada á corumissão de redacçã9.. , 

lSEi'\Çl:O DE DIREITOS DE IlUPOitTAÇÃO. , 

E ntra c1n ·2"" discussã0, e pasSa á ·3a sem de'bate, o 
projecto que autorisa · o governo a conceder. isenção 
de direitos cb importaç:ão para todo o material fixo e 
rod:> nt'J da empreza para o prolongamento da estrada 
de ferro de Cant1gallo. . . 

Entl'n em seguida em 2a discnssã.o, e passa ignaJmente 
á 3,• sem debate, .o projecto. que autorisa o goverpo a 
conceder a Hygino Corrêa D urão isençilo de direitos de 
todo o ruatertal necessn.r.io para a canali~açfio de asua 
·llOttn·el nns cidades do Uiu-G.>':uode e Pelotas, -na pro
vincia. do RioCGraudc do Sul. 

Entra ainda em 2n discussão, e pnsSa tambem· sem 
debate á 33

1 o projecto qua au torisn. ô governo a conce
der iset:çlio c~ e direi tos de importação a todo o materiàl . 
nece.r.sario á construccão da · e>truda de ferro do l~io
Gran.1e do Sul, coutratnclacom Felichno Joaquim Bor
mann e o Dr. Fm:~cisco Antonio Pereira da Rocha, . . 

, PROllOG,~ÇÃO DE PR.-lZO AO BANCO DO l'IAl\AN.fiÃO.' 

Entra em 2• discusã.0, ·e é approvado em todos c s 
seus m:ti ;-os, e pass& á 3a oem clebt;te, o projecto que 
prorcga o praw ele duá.ção elo BRnco do :Mnranhiío. 

O S;t. Gom~s DE CASTRO req ner di 'pensa de interst~cio 
para qne·éste projec!o· seja clndo -pam a o~·dcll'). do dia 
se!$n[,1te :' e sendo a camnra consultada, resolve pela 
âffirmatiY ~1 . 

ELED.U:i'iTO SER VIL. 

Continúa a 2• discussão do art. 3° da proposta do 
govdnp sobre o elemento servil, com o parecer -da 
cotmpisoiio especial n. 1G7 deste anno . 

1 
• 

d Sr. B e:njamiln:-Sr. presidente, tendo 
e.sta augustet camara convergido toda a sua attenção 
para a cliscussão_ do art. 1° do projecto da reforma 
servil, a mais importante quentão do nosso paiz, depois 
das lutas drL independencia; inscrevendo-se para f aliar 
sobre a questão alguns dos m ais distinctos orador<!ll 
desta oamara, et1 7 temendo perturbar a sua attenção an
ciosa p~.ra o.twi-los, receiando não conservar a discussão 
na altura do talento de tão eminentes oradores, tomei a. 
deliberação de .conservar-me silencioso · :mas agora que 
eHa se mo~;tra satisfeita com os brill1antes, discursos_ 
que têm sido proferidos, e que a ma teria do projecto 
esti ap:;.plamente esclarecida, ..• 
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O Sn.. DuQuE-EsTRADA TEJXEmM--'A)ilplamente, fiao 
apoiado, .. restrictamente. 

O Sn: . .BENIAnrni: - ..... ànimo-me. a abnsar 'da be
nevolencia da camara (muitos nã,o apoiados), fazendo 
algumas modestas considerações qne justifiquem o ·meu ' 
voto. 

g, .. · p~esiilente, quando;.•e· ·tratar de .ur~a, re ~orÍn!LEO
cial como é. a do . eletnento senvil, é.1nd,spensa;vel: e.s
tud~r detidamente qua.es sã.o os princiJ!.ios, qlóle cah~m, 
o regime o .q.ue. se · r"v.oga.; e, quaes sao as J.àéas q)J.l! 
naecem, o regimen que se inaugura. ~'io dul),s qJiestões 
magnas, ·que sinto profündamente nao poder escl~e" 
cer devidamente nesta occasil,í,o. 

_Prevalecendo-me da equidade c.om qu!\ \[: E;x:. ha 
presidido os nossos deb:>tes, consentindo qu~ a dis~ 
cussão corra' amplamente sobre to,c!os ·OS -,a.nt!gos :• do 
proj'ecto, eu- vou ligeiraro~nte eruq,&rar · a ·questão · em 
relação ás duas faces alludidaa. . 

A.instituiçi\o que cahe é:e.s.ta: nosso paiz :está. divi
dido··em dnas c.la'Sses, ~~;. dos ~e.nhores .. e a , dgs escravos; 
.Aquelles gozando da ;tmpla : hberdade que as>egi>,ra o 
systema repre.sentatívo ·; dispondo .de tod·~.tS• as riq.nQl:as 
esl!leudiolas do nosso bello paiz; conver~endo uma raça, . 
tambem humana; em seu ]~rincipal instrumento de· tra
balho. E8tes tra,balhimdo, sem uma r~nn,meraçã?, .sob 
um c.lima abrazador, no· .,·erão; não téndo os drreltQs 
absolutos : do homerri, de pJ:Opriedad:e, .liberdade e igual~ 
dacie,.sujeüos ao castigo infamante do·latcg<>"; homens~ 
machil)as, :n.a~s infeli<es q11e a materia~ porque es.ta não 
tem a senslbthdade, que .. causa ,a dôr1.a.mteU1genC1a que 
produz a paix:l.o. A desgraça dos escravos faz a ven
tura dos senhores . . 

Eis, Sr presidente; e,m traçoS> lar.go.s .a institui\)ão 
que existe. Como ella. vive .entre nós 9 Esta institui~ão 
tem· se"11ido a mesma march1l.. que . 110$ a~signala'>a 

· ·1âstori>t
0 

de Roma, quando•ella ~xisti.o. E' a mesma 
instituiyão, ha de seguir o .. mEsmo c:tminho e apresen
tar os mesmos resultados. · Em Roma ella, teMe:·tres 
épocas. r;ota.ve_is. ~a 1•. o e_:;cr;avo é eg.uiparado ;w pro.,. 
prio an~mwl 1rracwnal; Nao tem lil d.1re1to, de Yl ver. O 
senhor pó de mata-lo, .e rnata-oa papricho. 

O i!fS vit.ro et necis não,. é simplesmente to]era.do . . Por 
um coot.ume barbaro, está,. "consagrado na le1. escnpta. 
Sobee o tumulÓ de seu senhor, o escravo ,é uma das.vic
timas sacrificadas; seu sangue, como o do boi ou da 
ovelha é agradavel a seus manes .. Na segunda é.poca 
a sua G\ondição melhora-se consideravelmente, E'· tra-
tado com humanidade, goza de alguns favores, é feli~ 
na sna desgraca. Chego á terceira época. Seu espírito 
se iliustroÍ1. O? e' cravo é litterato, é poeta, ·é orador. Nos 
com'cios eleitoeaes, no forwrn, defende os direitos políti
cos e civis de . seu s.enhor .; em casa é o: seu secreta
rio; a escrava é a confidente de sua senhor/li. Foi nesta 
époe~, ·segündo narriío os historiadores,. que a onda da 
dissoluçã~ dos costumes, depois de· subir ás ultimas al
turas,. aopr.opriopalacio Palatino, denamou-se·por toda . 
a snperficie do Im,perio, supmergindo·o, arrazando-oem 
sua impetuoBi:lade. 

Tambem, em nosso paiz, esta, ·malfadada instituição 
tem mais ou menos trilhado; este ·caminho. 

Na primeira época-refiro-me ao tempo om . que · o 
Brazil era uma colonia de Portugal- o escravo não 

. tinha garantia de vida. E se o senhor não tinha o direito 
de vida e de morte consagrado na lei e;;cripta, é. bem 
certo que muitos morrêrão pelo supplicio do l atego, sem 
qJie·naila soff:esse por parte·d<is agentes da. autoridade . 
Havh meümo, clóe-me dize-lo, mac!Jinas movidas· por 
2gua , de um ou outro algoz da humanidade, com que se 
arrancavoo as carnes desse ente duplamente desgraçado. 
( G~M!de s~tnsa~ão) 

O Sn. CoELno RDBRIGuils:- Não 'digamos isto aqui 
na.:c.amara. 

O Sn. DuQUE-ESTRAIIA TEIXEII\A : -Fia,ue .consignado 
este estigma que o nobre . d.epritado lanç~t i1 sua mu;ão. 

O· Sn. EvANGELISTA LonATO: -Está contando a !Jis-
t.oria de. sen paiz. 

O Sn. S,onzA; REis : --.:Do Brazil? 
( Trocã~.se .. muito• a.part?s.) 
O Sn. BEN~Ail!IM :-E' .a verdade historica, gue nã 

' \} 

ee• p.óde .e não. se. deve .occuHar pa:ra, o.PPFObdJ) ... da,q;u.e.l~~s 
q!le·,mancliárão,.as f>U.a~.mã?s .' co,w; (;), si!figpe. :d~s i~ic.lir 
mas, .e por cujos crimes.,a;nação )Jr~ile.i;J;~:ni'o ,t:~~PI!lid,e 
pe~ante .. a; consc.iençia,.do g~ne:ro ,htJm.().P;o .. (,dalti.ip.~qs,) A 
vill,a do eeçravo .. .n~s~a;.primei~ 1\pP.ca.é m~dQnh~, de pa,., 
deQ\mentos .. SoffVe. todos, o~:.rigor.es .,d::i, io;m~;c por(j;ue a 
alimepta(ão. qlle J,he, _dão. ·é. detestave)· ,, ft~ll.te .·. o 'des
aJE\ll,to, poTqt1,!\ . trah(l).h~ ,até ~>lta ,hora., Aa. ; nplte·;; sofi're 
as 'mais . pungentes, dô~e~ physieas,, porque é,.Ci\Stigad,o 
caiu o latego.; e'l;pira mmtas vezes sob opeso de tal)tos 
soffriment.Os. E tão nefandos crimes··erão·ni$is ·ou·menos 
tol~rados. · . · 

O Sa. CloELno RomuGUES : -Muitas vezes forão pu-
nidos. ·· · 

o sa: BENÜMIM:- Na segunda época óeàcravo tem 
soffrivel tra(.a;mJm.to. Os, c~sJig9s são inode:ra)ips, o tJa
balho é re.~lar. Côni a ce~sayii·o dó trafico de a,frica
nos em 11550, alg\[m senhores. já ed11cados nas. bons 

, princípios da m.oral e, . da· religião, outros·,dominad0s 
pelos calct.tlos dá ambiçpo, melhorão . C()usideravel!lle!l.W 
a . sua condl9ão. O escrav·o ''Íve contente .e satisfeito, é 
feliz ,em s.ua desgraça. · 

Actualme11te ,esta · instit11l'Ção entre nos: est4 ern ,um 
periodo .. de. transição. Ca.ininha da. segno.da pí);r~ a ter
ceíta época. O escr:tvo começa a illustrar o seu espí
rito. Em alguns estabelecimentos rn~aes apren<le a ler 
e escrever; estuda as bellaa-actes. Tambem o seu phy
sico já. não é asqu.eroso, nauseabundo. Ou seja o l;om 
trataliientÇJ, oQ.· o n0sw. e,Xce~l.ente ólin;u~o 1 ou o . crl;za
rnent~ das·~raças, ':.que· é verd'ad~, visto;por t.odos, é, que 
elle, M auida nao ·tem fórmas·: elegante~; cammha 
apressadrrnente para a perfeição· dos traços dos homens 
da raça latina. · · 

Se esta malfâdadadnstituição não fôr abolida, em 
tempo não mui remoto, o escravo será o secretario de 
seu senhor e a escrava· â confidente de sua senho.ra. 

Oom isto; eenhorea, quero ·dizer<que. o·demenió.:famic 
liiLr pai'ra sobre o tecto ·ae nossa.s .. casas; corq n·c.ortejo 
de ·vici.os·'e calainidade•, que perseguem as · sociedades 
em dec.adencia.' mdr'àl. (t)'Z!oiaâàs. )• 

Qn».ndo rio silencio de umgabinete .estudo aprhneira 
época da escravidão, sustentada pelo . ·.supplioio·, pela 
tortura e pelo ho.n>i«idiil; e,a, .. terceira época· mag,J;i~a . pelo 
·ellpir.ito de benevolencia e de. c()ndes<;enden~ia f.~mi-

. liar) deg13nerl)l1:!o mk dissoLução des co.stl;Ull.es, , eu .n.ão 
. se~ qual dell as deva mais estygrn!J.ti!llir. ! •Os : !le~and~s 
3 tté:ntados da primeint.,époc.a, tr.a.~e.m,a. mwt~. physlcll; do 
es.cravo ;: a d,issolnç·ão dqs c_ostumes da. terc~ir.a . época, ~ 
mnrtil moral do senho.r>· e·. do ·escrlj;vo. 0.. cn):lle .do s.e" 
nh()l' .é punido . pela pr,opria ' escrav·idãp, 'l:ii.o abpmiua, 
vel é ·eSL'!I inst~tui9ão !. .• 

Niio é, pois, simplesmente a n.m:rati.va, da, ?ppre~são 
déshu1l'!ana que· o. senhor e:xoerce,. sobre, o escravo, .es- ., 
eripta, com letras de-sang~e nas , paginas ;de nos~!! l],is
tona, que o generoso; p.roJecto. do· .. ]N.der, executtvo m" 
terrompe; a suaidéa lllevada, e grap.de, em m,inha, fraca 
opinião, consiste em levantar um po~roso.dique .á. ,onde. 
da deprav~ção dos costumes pr.estes a der.rama:Ne flor 
toda ,a superfici~ do Irnperio. (Mu~t:os q,p~íados.) 

.E desde que ;eu. 0 , cAnside~o uma re:l'o r~na . ·s.ocia1 i~
dispen>.:tvel e ,I)ecess!lria l>O progresso , m9ral, á estabr
Iidade d.e oos.sas ·Ínsti!;uiyões, ao, p11ogress,o: do no!ll<O 
paiz e . á, sua rehabihnação perante .· a cou~ciencia.,do 
mundo; que· vê na escravidão um .,dos II)ais horronosos 
attentados cQntra. ttma dAs · ob.ras· .divinas· .d,a, creaç~Q; 
eu dada o !Uejl assentimento aq pr.ojecto, !Liqda m.e~mo 
que elle peec~se, por-d(lfeit:Qs qJJe pod,em ser conrigij:\qs 
e Iacul)as·qtle podem se~ suppridas. (Muito,~em.; apoiaQ,çs.) 

Eis, senhores, ligeiramente esboçado o regim.eh ql\e 
·cabe. A.,O"Ora · tr:;ta,rei l'~du,nctoria~entE! dP reg~men ·qne 
o projecto inaugu,rar e corno. ~ile f.uJ:J;eçio,na. _ . 

P:illo art. 1~ d.(;) .projecto, da, :P.t~1Jl\ca.ção , da ler ~m. 
diante, são; lines. todos os filhos da, mu.lher ·ei!Crava.. 
Fica, pois, a. escravidão circtJmscriptca ~os.·e,am;av:os. que 
exi&tem. Pelo a:rt. J•,são Hbertficlos ,annuatm."ute p.e)o 
fund:Õ:.de emai;lC.ipayão alguns. do~ .. escra><m; existe11te.s. 

O aJlt. h imped~ .que o mai ~ . prolongue e perdwe 
pela reproducção; secc~lhe a fonte: os recem-nll,sçidos 
~ão tod.os liv~es. O. art. 3• at&c~ l).e ~re11te o· propdo Jillal 
com xe.medios. Jentos, .p,o~ém activissiim!ls, , 

Em pr:;zo nã.o mui longp. esta.;á e<ttil'lcm a escra"l-



dão. (Apoí~d&s.0 7A idéa;;n·ova··.qM·sé leva:-titi ~é 'da rei-' 
vin~icatão da )gstiça e .da roo:tal ultFajada•pela :>era• 
vida?; ~ a :da; hberdadec de uma.· dasse ·é1rtbrt1temrla no 
cajltiVelr'Gl.,.(-T,nc/lo.se .. apartes .~ · · 
·'O projeeto• :fere· direitoS' •adqnil?ii!IMI á':sombra• ·da· lei:'/ 

Qttando o;; seu !Fll<;,canismo· .. ~unccicll'l:ar· ·p·orá· ·em •peri-go 
. os proprietarioBi de>ewravos- ?. (A•eten(lão.) ' · 

Não tenho só o ilirBito ·de examina-lo sob'·estas:·cluas 
faces, o mandato que me foi con.feJ::ido ·por·= districto 
de lavradores, os grandes inteTess~s do paiz, inti~a~nte 
ligados aos dà 'lavoura, o propritr :ftttU:ro· de minhà :fa
rnilia, porque eu tambem sou· um pe·quen;> agricúltor, 
mriimp.õe o•.xig,ores.o <Zever · de ·condemna··lo. em abso
luto,-.ee de .. . s.w ·letr?o ou de·seu -espírito• dept·ehem1a· que 
.elle contém odios!t•ésp.ooliaçiio. da . propriedade ' dos esr 
cravos. 

Por mais uob.res, elevadas e ,generosas que sej ã~. as 
idéas que surgem, eu rião .tenho poder ·. 'bastante pa·ra 
sacrific~r o alheio pelo seu triumpbo. O meu voto não 
poderia• obri•gar•; porque eu .<,ser-ia 1.õm procúrad'or 'ille
gitimo. Tã'o 'i.nvio>Lav>el e• sagrado é "o. :diret:to de pro
priedade, err1. -nosso•. pab., .que o proprio co•po legislativo 
não póde viola~lo, sob pena de .foma\·-ae illegitimo, 
desconhecendo a constituição do Estado, a sua lei or
gaPica. 

Para respctnder·á ·•piirneira questão; ist'o é, se o· pro
jecto•attenta:coulót·a a·propriedade:escrava; é preéisosab'er 
se ella · exi~te •.emnosao· pa:iz, .dé' faeto ·ou de direito. 

Senhores; Irão ''ha: a· C<;lht~sta-lo, · a 'ilossa ·Jegisl açii'o _ 
cível 'e··crrminal, ·quer ·arrtiga; quer ·m.i>derna, garante--a 
em toda '.a sua ;plenitude. · A · ·constituiçãe polltic-a · d1ll 

· Eat~do, ·base' •dt} ·systema qae JJ'os r.;ge, consagra-a cla
ramimte·. (:A-fuitos apoiados.) . O pare"Cer da commissão 
especial confeS$a que o ·E 'stado ;t de·cretou •legal; e que 
acto fô+a . de in qualifica vel . violen.cia ··.arrancar o · es-
cravo aosenl;ior·sem indemnisa-lo. ' 

Q proj~cto dÓ ·pader executivo · de·sco!lb:ece a proprie'
dade . dos· escravos c e atterita contra ella ? Distinctos 
membros desta ·camara; ·. amigos d•e infaneia,, compa
nheiros da ·a-d:versidade, ·a0s· quaes· estou ligado pe-los · 
laços da<amiz.ade -a mais intitna, e· d·os quaes. · espero 
não sepru:ar"me por ·divergencia, ai'nda ·mesrrio (!:e• ordem 
superior; a:que este' projecto abtio no seio desta camata, 
entendem que a réfonna ·aer vil ; peli:riórma por que· está · 
concebida, ··atten~a: ·pro'fundarneute· contra a propriedade 
escmva; e põe ·em perigO' a· .'viela ·dos actuaes· proprie
tanos. Dahi ·a ~es'istencia .tenaz qtte hão opposto á sua 
pasRa(iem. ·são·opiriiués que ·acato devidamente, mas 
que smto não poder eompartilh'a.:. 

Quer quanto aos nasmturos hbertados. .pelo c art. 1 ", 
quer qunnto aos adnltos libertados . pelo ·art. 3°, elle 
estatne umf\ imlemnisa.ção, (Mu,ito• a.paiados.) 

A, desapropriação com jJ,>sta." e pré.via indemuisàção, 
.vatiCada pelo · Estado, quando a utiliclade publica 
nunca foi um attentado •á propried'liile dós· pàrtim1lares. 
(Apoiados.) . 

0 direito .do senhor .sobn;. 0 • eSCl'a~'0 Dfio. Se .estende·: 
~~s filhos~ 

Diz o pareceF>darcommissão' ·e~peeial : 
-" A ·verdade é·q,ue, por mais quecortc'edamas ao pos-·· 

~illd?r. do escra•o>'' nem -lhe recon'ltecetnos ·ju s Üé pleno· 
Qommio; nem •nered:ifirrerlil:de de ·oppresffio ou diréito 
Sct>re os nascituros. » 

Esta opiniãi> não ·· é ·vetilad'eira-. 

, OS~ .. DuQI)Ei:.'ffisTRXDA TEix'fll~A :..:,E é um deputado 
UJ, ma10na que assim falia. , 

? Sn. B1iNUMi1\I:-Já dis~e que venho discutir a ma-
tena. com toda a imparciallditd'e. · 
. Se a opiniã<> ·da camn:tissiio>: .fosse verdadeira a pro

pmdade dos. ~~cra:vos 'e.Jcisteu~e_s -.s";Tiaillegitima, por
q~e .;oda ella e ormu!..a do, pt':mCJplo - partus ,ven.tre·>n 
s~qu1,~ur-, eonsa~:'do .peló. mesmo . direito, e semp,re 
r ,speitado · •pelbs "ttrbuua:es. 

·o Sn. E.v-AlNGELISTA .LouTo• ,:...o pàre·cer não contesta · 
e<s~ pr,incipio; é .. preciao 'ler ··os .uLtimas ']>ara:gtaphos. 

S~ O senho:r :não. tem O·ruteito d'e pE@priedade •sabre t! lilhos _da~: escrMas, por.<(Ue; JJÍÍO< estão :ger,ado8, .tam-· 
tu:.U a let nao p&de·:·C"rear r:liJl!e~tos .par:: .as:>ge1·a9ões fu

.as. 

O projecto· do• poder ·executivo · não cdntém feliz-
mente, ag_uella opinião. ' 

O St\. · EVANGELISTA LonMro d-á 'UlD apsttê. . 

O Sn; i BENJAMnu: : ~ Não terá o Estado o direito de 
desapropl'Íar·· os bens· moveis é serrioventes? ' . 

Senhóre.s,_ a l?ropr~edade · r~Ris,·sag<Fa~a, ·mais :respei-
. t avel e. pnv!legiii;da. e a de rarz. O solo e p.ot excellencia 
o grande· productor. o homem vota-lhe. di.tpla 'estima 
ql,lando_ .nelle nasceu. Quantas aifeiçõ.cs çl.o.' infancia e 
de famdta. ·não recol'da~lhe o sitio oiúle v i o a ' luz d.O 
W.á? O seu valor real e de estirna<nii.o es'Cia.p0u ao le~ · · 
g~sla.dor, ·lJ.Ue rodeo11 a .,própriedade imrnov.eJ .de todas 
a:s g;;~rant1as. · . 

·Pois bem ; está m~sma ptopriedaae, s':perior a q~lal
_que~ .. ~utra emga:rantms,,yóde sar de•ap~o]'mada ,qua,ndo 
a utilidade pubhca, àevulamente .verificada e mediante· 
justa . e prévia indemninaçã9., o eJ!in-i~. E' a:úniC:a limi- · 
tação qu~ a nossa cons~itniÇão polítlc'a ·•põe 'ao 'dire~to 
de pro.pnedade, .. garantido em toda .a•aua . . plenitude e 
considerado sagrado e inviolavel pela lei ·de todas· as 
nações ~ivilisadas. O direito de -dcsawopriação, que 
comp~te.ao .Estado, abrange :a .propnedaçl.e .. semovente, 
qual e o escravo?· · . 

A lei ordinaria, que regulá esta n:íateria entre nós, re
·:fel'e~se: daramerrte • á.•ptop·riedaiie immoveL E neiri a 
stra·:letra··rr<õm o:seu'espiiito iabrm1ge~ .· a · pt;ojn·i~iladé 
movei ou semovente . fodas as garant!Rs de v'E!nfi.ca
ç."io . da·,tttilidade pub>licit e· prévia· indemnis~ç.ão 'que 
offe~.ece _e eu prece~ao . são par>}; os ·beO'fule .rai.z . . Isto,. 
porem,·nao .q_ne,· dizer 9:ueo Est-ado não. :tem: o ·direito 
de desapropnar a ·propnedade movcl ou semovente · ·ou 
que terir_o •direito de espolia--la. . · . . . •. : ' 

. !'clo 'dmitó•'ü·ancez·,. o Está.do requisita os bens me;>. 
ve!S' e- semoventes; •quando dell'es 'rireciõa e po8terio~-
mente ·indemnisa,- acqwoprietario. • ' · · · 

Co·nsagrandb á nossa constitui~ãà · o ·dii·eito· ·l[e des
aprripriaçilo, e não tratàndo :a lei ·drdina'ria que r e-gula 
o ·:s·eu processo dt> 'propriecl·ade mo'l'e'l e semovente é 
evi&ente, ~ olaro•'que o ·Estado ·pó'Je desaprôpriat os · 
beus• rnov, I !f ' e··-sernoventes, sem. preceder ·o reapedtivo· 
prooe~so. ; . ~evendo, porém, indemniMr ·devidamente 'iro 
propnetar10. Isto •me ·•pureee claro;· e creio que não· po-
derá soifrer contestação. · 

Ül'!l; ·o proJecto do poder· exe·cu·tivo Mbre a: 1·C'forma 
servil · dá ·um titulo .trintanatio' de l'él:nla· de''600U cnt~ 
1·espondente aos filhos das ·escravas q\te_ fon~m . libenta
dos, e c:ea u_m ft'lndo de emancipação para indemnisar 
os propnetanos dos 'adúltos g:ue• :forem ·osendo·libei"ta'dos 
grad11almente. · 

~Y.pl'ojecto : re;'Peita, •po~s, llão 'SÓ á propriedade 
e::crs~e·nte. · ço.mo: a futura,: Dezapropt-iw.a ··roas in·dem
mBll .. Logo, não fere a constituici:o como~ rr,laieilde uma 
vez tem._se · d~to n.estaic~ma'rac (Apojddas e ·?i'uo: apoiádos.) 
Logo, na.o . :t;tenta• eóntra• a propmedade' dos eseràvos 
como se tem incutido no espírito dos lavradores. ' 

( T?·e·crtto. se · ttpa?'tes .) . 

Se1·á juR.ta :a indemnisaçãri> estatuida •.no ·proJecto•'l 

O S;a: ' DuQUE~ES'l:ItADA. · TEIXErn.A:- O discurso . do 
nobre deputado continúa a provar que ·a discussão 'do,. 
a'!'t. 1• foi anti<cipal!amente encerrada. · 

O ·:::.n. Co<:r:no RoDRIGUES :-Hade ser dis~utid~ idesde 
o 1 ' ·.até ao .. ultimo, seja ·ou ·não•eincerrádx •a :discuseão. · 

_0 S~·_'BF.i'i.TAoUn;: -~ Pilç;_o aosnobnis ~~pittndos-· que 
na o m~1uterrompno: Já nao tenho o ll!\blto da tribtma. 

. O sLK. DuQuE-Esi·RAnA TEIXE'lRA :~Pelo- oiJn.trarío· · eu· 
1nvejo a pratica da tribuna .do .nobre: qeputado. ' 

O Sn. BE"i.TA~mr: -;-,Sr. presidellte, á: '· in'demnisaÇão 
mlll'Cll'díli no ... a;rt. Jo e JUsta. 

Ü ' Sn. DuQUE~Es'l:aADA 'TEiltllritA· di um aparte. 

.· O.SR. iBENJ•~~rrn: ~Os recern~nasoidos 'n:io têmr va
lo~: ~ algum. Diariamente .nesta .capiW.l ·os . ptoprietariós 
at1rno~os na roda ·da can~aode., E' .. a ' 'Crürçfi.u · qtte ··âá• 
lhes ~ "alor. E: esta o proJecto paga cbm O" titul6 trin·
tamano ·de rend~. de ·6008. •O fundo -de ernan"Cipação 
cr.eaao ·no nrt. 3•· <dJz. claramente·que·· o o-overr:o preten
de .•comprur os:•aclultos•paralibm-ta~los."' 
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O projecto respeita a propriedade existente, isto não 
se pórle seriamente· contestar. · 

(Trocao-se apartes.) 
São completamente idundados os receios que a- este 

respeito têm apparec;ido entre os lavradores. 

(Continuao os apartes:) 
Senhores, eu tambem sou lavrador, pai de :família i 

não sao:ificaria por .certo a minha pequena fortuna 
em prol do governo, Se é exacto., como pensa a minoria 
desta casa; que o projecto attenta contra a propriedade 
escrava, como explicar-se o voto do.s lavrad_ores q~~ o 
[ldoptão? Pó de-se comprehender a abnega~ao pohtwa 
que tr&z a ruína e que o governo representativo não 
pó de reparar? · 

Recmnpensas! E os brios. do governo para não da-las, 
e a diguidad~ dos representantes para 1epelli-las? . , 

(Trocão-s~ muitos apartes:) 
Não e não : só a consdencia do dever póde impôr se~ 

melbante voto. E' uma ve.rdade honrosa para esta ca
mara, e que as paixões não podein :falsear: (J/poiados.) 

Chego, Sr. presidente, á segunda questão. O projecto 
põe em perigo a vida dos proprietarios ~ 

O Sa. DuQUE-EsTR.l.DA' TEIXEIRA: -0 nobre depu
tado continúa a provar que o projecto não. está devi
dàmente discutido. 

O Sa. BENJÀ,nlll:- A vida intima de nossas ~azendas 
não é bem conhwida, do contrario não se terião phanta-
siado tantos perigos para os seus proprietarios. '' 

( Trocão-se apartes.) 
Ainda a este respeito fallo com experiencia, com co

nhecimento de causei, pois passo alguns rnezes do anuo 
em minha pequena fazenda. Já fiz ver que a escravidão 
entre nós está em período de transição,. caminha da se
gunda para a terceira época; isto-é, o escravo vive 
contente, sati;;feito; é feliz em sua desgraça. A raça 
africana não tem ainda a idéa da liberdade bem des
envolvida. As irrsurreiçõe~ que apparecêrão em outras 
épocas farão occasionadas pelo rigor do castigo .. Era 
o desespero do soffrimento que substituía a humildade 
pela aLivez. · 

O espírito de humanidade dos proprietarios acabou 
com a insu,rreiçiío dos escravos. 

U11L>~. V0z: -Ainda se dão casos. 

O Sn. BENJAnmr: - São raros ·e isolados, e nunca 
_determinados pela idéa de repellir o jugo ; a v;ingança 
de offensas recebidas é o seu fim. Hoje (parece in cri vel, 
mas é verdade que está patente) a maior parte doses
crr..vos considera o senhor seu protector, seu pai, es
tima-o, adora~o. Por elle dão a vida. A liberdade con
:l'erída a seu companheiro de captiveiro é quasi sempre 
festejada. 

A escrava revê no filho livre a sua .propria liberdade; 
ella não sabe como agradecer ao senhor ter libartado 
ou consentido que outrem libertasse seu filho. E' pre
ciBo não conhecer o amor extremoso e cledicado de 
uma rni:ti para acreditar- se que a liberdade de seu fi
lho despertará outros sentimentos que não sejão o do 
mais amplo conteutarnento. As alegrias do coracão não 
podem produzir o edio. ' 

Se o art. 1• elo projecto consola a. m11lher escrava 
fazendo a felicidade de sua prole; se o art 3• estimala 
o escravo adulto a asradar a seu senhor, afim de ser 
venclido ao governo pa.ra liberta-lo, como se affirma 
que~ esta reforma quebra as relações de mando e obe
diencia existentes entre o senhor e o escravo'! 

(Trocão-se apartes.) 
Sr. presidente, desde o anno passado que a idea da 

emancipação das gerações futuras está aceita pelos 
nossos mais notaveis estadiatas e intelligentes lavra,
dores. (iffuitos apoiados.) A opinião daqueUes consta 
de pareceres do conselho de estado, dos Annaes do 
Parlamento, de artigos da imprensa diaria; e a destes 
de :factos notorios: alguns declarárão livres o.s filhos de 
suas escravas , outros aconselhárão- ao governo que 
:fiz asse passar um projecto no sentido alludido, e muitos 
declarárão a membros desta camara que não bavia 

,Ineio mais prudente ~ pacifico de acribar~se ~com a ee.; 
cravidão em nosso paiz._ ,~ . , 

'Uma só representação não :foi~ remettida a esta' c~-
mara l>l.a sessão do anno~ passado, u,pezar da cmmmissãe 
especial opinar pela emancipação das gerações futuras, 
Se este projecto' fossé apresentado na sessão do anno 
passado, não teria encontradoa mener resistencia: dos 
lavradores. 

O Sa. Jolo MENDES .-Apoiado. 
O Sa. CARDoso FoNTES: - Até mesmo do_ Sr. Tei-

xeira Leite, de Vassom·as 'I ~ , 
O Sa. BENJAMm:- Muitos dos signatarios das repre

sentações, que têm chegado a esta camara, farão de 
opinião favoravel á idéa da emancipação das gerações 
_futuras. 

O SR. DuQnE-EsTÍtADA TEIXEIRA: -Não com as con
dições do projecto. 

O Sn. BENIAllmi : - Alguns delles manifestárão·me o 
anuo passado a sua opinião naquelle sentido. 

O Sn. CARDoso FoNTES:- E' bom citar os nomes 
desses fazendeiros. 

, O Sn .. BE,.JAMm: -Não declino~ porque podem jul
"'ar-se offendidos, não me tendo autorisado para fazê-lo. 
§abendo que nesta sessão seria apresentado o projecto 
sobre' o elemento servil, porque o ministerio de 16 de 
Julho se havia cornpromettido a fazê-lo, e que a idéa 
da commissiío especial desta camara era a da ·erna:nci
pação das gerações futuras, em !fPÍnha viagem para 
esta capital conversei a respeito com alguns lavradores. 
To:ios e!les mo,travão-se assustados, temendo que o 
governo tornasse de prompto uma medida emancipando 
~todo, os escravos. 

Achárão excellente a idéa da commissão especiaL 
Cheguei a esta capital no dia 22 de AbriL No dia '13 
ou Z4 estive com o honrado Sr. ministro do imper)o, 
que sinto estar ausente, e em presença de dons senhores, 
cujos nomes ignoro, S. Ex. perguntou-me: 1•, qual a 
minha opinião sobre a questão da emancipação·; zo, qual 
a opinião elos lavradores da rninba província. Eu res
pondi a S. Ex. que era chegada a épóca de tomar-se 
utna medida a respeito, e que a lembrada pela commis
são especial clesta camara me parecia a mais acertada, 
e que os lavradores com quem havia conversado ares
peito aceita vão a idéa da coinmissão, mostrando-se 
receiosos da expedição de um decreto que emancipasse 
irnmediatamente todos os escravos. 

(Trocao-se apartes.) 
Dias. depois foi lido nesta cama.ra o proj ecto do poder 

executivo sobre a reforma serviL Algumas de sms 
disposições não me parecêrão aceitaveís. 

O Sn. CARnoso FoNTES dá um aparte. 
O Sn. ]?ENJAmM:- Logo após a nomeoção da .co:n

missão especial dirigi-me aos honrados Srs. ministros 
da agricultura e marinh-a, e disse a SS. EEx., com a 
franqueza que é propria do meu caràcter, que eu nõo 
votaria pelo projecto como estava concebido, e ql:e, 
sendo a oommissão especial de confian~a do governo, 
podia esta snpprimir as disposições ·que me pareeiiio 
odiosas. 

O Sn. MINISTRO DA MÀmNHA :-E' exacto. 

O 2-n. 0Annoso FúNTES :-V. Ex: declarou que votcwa 
contra o projecto. 

O Sa. BENJA~IIlli :-No caso de não serem modificatl<Js 
algtnnas de suas disposições. 

.O Sn. IIIlNISTRO DA MARINHA:-E' verdade. 
O .Sn. CAnDoso FoNTES :-Refira V. Ex. tambem o 

concurso que teve em Yulença. 
O SR. BENJAnnni :-Quando fní a Valença não tinL> 

ainda a comrnissiio especial dado o seu parecer e eh
minado as disposições odiosas do projecto. Em conve:sa 
com S. Ex. o Sr. J:!arão de Ipiabas, e com o meu amr!So 
e collega o Sr. Dr. Souza Lima, eu condemnei as ~12~ 
posições do projecto que me parecião odiosas,, ~pmer 
pela BUa rejeição, no caso que- o governo não ace!tasse 
emendas da commissão especial, e, se a memona _me 
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não engana, J'allei em representações contra as dispo~ 
siyões que parecião desace.rtadas. . . . , 
· Destas decla.rações, para a cond.emnaç:ão absoluta do 

projepto,_ ~ai rtp.a dist~ncia im?Densa. (Apoiados.) MLls 
as oppos1çoes nao adm!tte~ n;ero termo. Desde que nao 
se a.pprova. UIDII.. ou outra 1dea, entendem que se con
àeinnão 'todas, ae assim !hes convem. (Apoi_ados; to:o-. 
cão-se apartes. ) . . . . 

A commissão especial, digão o que qilizerem em 
eontrario, fez importantes . modificações no projecto. 

O Sn. MIN!STno' DA MARINHA :-Apoia.do. 
(Trocao-se apa•·tes.) 
O Sn. BENIAJIUM·:-A commissão especial acabou com 

0 peculio foryado, a ~ocação de ser v!ços sem consenti
mento do senhor, a hberdade ·confer1da pela.autondade 
ao ·escravo que salva~se a vida' do senhor, ou que se eata.
bele.cesse como livre, e com outras disposições ·od10ss.s 
do projecto. · 

( Trocl!o-se apartes .) • . 
EStanilo a idéa da emancipação das ·gerações futuras 

aceita pelos lavradores .. :' · · 
O Sn. DuQUE-ESTRADA TE!XEffiA :-Não apoiado. 
O Sn:. BENIAMIM :. - ... : porqult mudárão de opinião? 

Vou dizê-lo. · · . · 

O Sn. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA :..:..ouçamos. 
. o Sa; BENJAMIM :..:..A penas o projecto do poder execu

tivo foi publicado, apparecêrão artigos na imprensa 
diaria, declarandoco attentatorio da propriedade doses
cravos. Os gritos da imprensa echoárlto nesta camara, 
onde distinctos .oradores se pronunciárão por occasião 
da discussão da resposta á falia do throno ·contm qual
quer. medida directa que tendesse a acabar com~ a es
.cravidão. 

Além disso, espalhou-se. o boato de que o governo, 
se conseguisse a passagem do pràjecto, proporia no 

. anno seguinte Gutro abolindo a escravidão: Alguns la
vradores· na · melhor boa fé derão credito ao que se es
crevia e dizia. Virão um perigo que não existia. To
márão conselho com pessoas elevadas, porém injustas 
ao projecto ; e . como se. lançasse em .culpa a . sua abs
tenção, resolvêrão reun'ir-se e condemnar o projecto. 

(Trocl!o-se apartes.) 

Sr. presidente, as representações que diariame~te 
cbegão a.esta cap:J.ara são oriúndas de um terror in·
iundado. (Apoiados e não apoiados.) Elias -condemnão 
o projecto, não pelo mal q_ue não e;Kiste em suas dis
posições , mas sim pela mciativa do governo, que 

. Jnlgiio não parar émqu~nto não fôr . decretada a ·eman-
cipação immediatà de tod.os os esdavos. · 

(Fia varias apartes) 
Os proprietario$ não . teme1n a emancipação das ge

ra~ões futuras, senão porque a considerão um prodromo 
da emancipação immediata. 

( Continuão os apartes.) 
Peço aos nobres deputados que não me interrompão. 

You perdendo o habito da tribuna. · 
(Trocão- se apartes.) . 
Quando este proj.ecto, depois de convertido em lei, · 

fôr executado, ep.es hão de fazer justiça ás intenções 
do governo e da maioria desta camara, que o tem sus- ·' 
tent_ado com tanta dedicação e lealdade. (1lluitos apoiados.) 
S1~to-me ca.nMdo; por isso . interrompo a serie de 

cons1deraçõ'es une pretendia f;tzet· sobre o projecto, para 
d~r. ~ma ligeira resposta ao nobre deputado pelo mu
DIClpiO neutro, que occupou· hontem a dtenyão da 

. camara. 
Pelo . art. 3° do projecto, os impostos geraes sobre a 

transffilssão de propriedade de escravos são destinados 
ao fundo de emancipação. O nobre deputado não co
nhe~ senã~ nm imposto geral sobre. a transmissão de 
propn edade dos escravos; dahi conclue que o artio-o 
está mal redigido. . 

0 

S. Ex. _esqueceu-se que o regulamento n. 4,355 de 
17 de Abril de 1869 comP/~ehende os seguintes impos- . 
tos sobre transmissíío da propriedade dos escravos : 1•, 
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das heranças por testamento e ab-intestado., e doa lega
dos e 'doações inter vivos ; 2•, das compras, vendas e 
actos equivalentes. Estes impostos fazem parte da reada 
geral qllando são cobrados no município n.autro. 

Tambem censurou. o artigo por estab.elecer um fundo 
vago, que não se póde calcular Com o balanço·da receita 
é mui facil o cal.culo , porque vem nelle discriminadas 
·as verbas de cada um dos Impostos. O que .posso ga
rantir ·ao nobre deputado é que a. quota .não excede a 
1,500:0008000 . ' 

Outras considerações fez. o nobre deputado, que sin
·to profundamente não poder responder, por sentir-me ; 
basta.nte cansado. · · · 

Vou, I-Ois, concluir.' 
A situação inaugurada no dia 16 de Julho já tem 

feito alguma couea a bem da prosperidade do Imperip. 
Este projecto é a moldura e remate da obra gigantes 
ca que encetámos ao subir ao· poder. N ossos.adversarios 
hão de mais tarde fazer j11stiÇa. á abnegação com que ' 
hoje empenhamos nossos esforços pelo triumpho de \\ma 
idéa, que devia fazer a gloria de sua bandeiri. As 
gerações vindouras admiraráõ o sacrificio çom que lu
ta..nos hoje contra amigos políticos, contra os precon
ceitos e interesses mal entendidos, para. apagar uma 
macula que · nos envergonha aos olhos do mundo. 
A consciencia do genero lmmano, ·. empenhada no 
triumpho da idéa elevada, grande e gen~rosa da•eman
ci{lação dos escravos, ha de regozijar-se2 vendo· o nosso 
~arz. preparar a sua gra~deza futura ~o b as bases da· 
JUStiÇa e da .moral. (Mmto bem, mutto bom.) . . 

o SII. CARNEIRO DA CUNHA : -:- requer o encerra- ·. 
mento da discussão. 

Indo proceder-se. á. votação do requerimento de en
ce~ramento, e havendo reclamaçã.o de que não bano recin
to numero legal de membros, o Sr. presidente manda fazer 
a chamada, e· por ella se verifica tere oi-se ausentado os 
Srs. Cámillo de Figueiredo, Silva Nunes, Barão d"' Villg. 
da Barra, Azambuja, Penido, Joaquim Pedro, Pinto Mo
reira, Antonio Prado, So1,1za Reis, Ferre~ra Vianll'a, 
Simões Lopes, Lima e Silva, F'crreim da Veiga, Fontes, 
Pereira da Silva, Rodrigo Silva, José Calmon,..Mon
teiro de Castro, Cruz Machado, Augusto de Oliveira,. · 
Perdigão Malheiro, "aúdido Murta; Paulino de Souza, 
CanedQ, Duque-Estrada Teixeira, Leonel 'de Alencar, 
Capanema, Mello Mattos, Joaquim de Mendonça e 
Jansen do Paço. · 

0 Sa; PRESIDENTE diz que, havendo no recinto 62 
Sra. deputados,. ia-se· proceder a ·votação do r equeri- .. . 
mento do Sr. Carneiro da Cunha. 

Verificando-se hessa occasião a retirada do Sr. F . 
Belisario, o Sr; presidente declara prejudicado o reg:Ue
rimento de encerramento, 'e. que continúa a: discussão 
do art. 3• da proposta. 

Não havendo mais qu.em pedisse a palavra, o Sr. pre
sidente <leclàra encerrada a discussiio do mencionado 
artigo, não se procedendo á votação por falta de nu-
mero legal. · . . 

Entra então no recinto o Sr . F. Belisario, e pede a 
palavm pela ordem, que lhe é .concedida. 

.· O ~R. F . BELTSARJO (pela ordem) : ·- Declaro ter
minantemente á camara que , á vist11- do procedimento 
do governo uesta questão , . acho-me autorisado à ·não 
fazer numero para a votação d~ encerr!Lmentos. injns
t ificaveis e acintoso3 (reclamações), e sim para a dis
cussão. Se V. Ex. me dá a pt.tl:wra , Sr. presidente , · 
para ldiscutir, estou presente; p.~ra o encerraroentq, não. 

o/sn. PRESIDENTE :- Está encerrada a discussão. 
O SR F. BELISARIO: - V. Ex. não podi<t ,fazê-lo . 
O Sn. PiulSIDENTE: - Qu.wdo declarei · encerrada a 

discussão do art .. 3• da proposta., H~lo em virtude do 
regimento da cnsa. (Muitos apoiados.) Não sU:bmetti á. . 
votação o requerimento de encerrament') por ter-se 
verificado não achar-se no recinto o numero preciso de 
membros; e não estando então presente o unico depu
tad.o 9-ue restava dos inseri ptoa pitra falia r, não podia 
eu de1xar de declarar encerrada a diacussão, visto que 
nenhum dos presentes pedia a palavr:1 sobre a ma~et>ill. 
(Muitos apoiatlos .) · 

37 
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<r Sa.. F. Bu.I.Uilte:- E'll. eata.va illJIQripto ·. eom a. 
pat.a. ... u,V. E1;. ac&Po11 d!!tiu.rque 11ão 1e. vota.v2lo re
querimento .do. nobre de}lutad.o pelaPa.r:iliyba,que ia. ds.r 
a -oilla~.a.ttozuei-a iJnm~di.a~eute. Portanto, niil.! pod~ 
V: Ex. <1eoh.f3,r , m~5 encerreÀa. a. diiiCJ,U;f~ ; . desde 
<;_ue Y. Ex~ disse ,que o re9._uerimento do nobre depu
tado eatav.a. p.reju·licado, Di.o: podia mais ''Oltar atrás 
p&J;!l cn.c~rar a dlscu5aã.o, em virtud.e dease mesmo 
requer~Illento. 

O Sa.. Fii.IIIIIDUTE:- .Ã88im comQ, aou. IDuito escrn
puloso·em JXHL!;ld&r verificar -ee h-1 numero para a vota
ção, a.6.m de que não se diga que a camsn. deliberl" sem 
numero legal, ~mbem aou rígorosc>~nn flw!r ob.oiervar 
:as .outra, prescripçõeBi do regimento. 

O. nob~ deputado enttou quando eu já. ha"'ia dJlcla,. 
r&d<#,.encamad!l. a discu.ssão~o.s.rt •. :3• dapropos~ (.l/ui.,-. 
tou~~a.dol.) 

o sa:. F; BELl$.1.1!-lO.:-Nãt> .tinha. declarado tal. 
O Sa.l'a.tsl.III:IT~: -Já. havin declarado. (Muitos 

apqiodOt.) 
Os ... F. BEUSA.Illo: - Perdõe~me• Y. Ex., eu ouvi 

per:feitame.nte V. Ex. declarar ·: "Não havendo quem 
peça a. pal:wra. .,, neeae momento . eu o interrompi, 
d.i%Nldo: c Peço a palavra»; niio podia., pois, V. Ex. 
deol=· encerr~da o. disOWiaão. n:l. occa\Üi.o em que eu 
fll:da· ~te pedido .. 

() S11..· P"-R~-~Bos :-0 nobre deputado entrou depoi!. 
O Sa. F. BELu.uuo:-Protel$.rei se V. Ex. o fizer, 

porque não póde, não de'~ fazê-lo. 
O Sa. C.\1\1\'EII\O DA CoNHA.: - Se ba numero legal, 

requeiro de noTo Otencerr:!meuto da discussão. 
o· Sa . . PU:SIJ\Eln'E•:- Se não podia eu declar.tr en

cerrad.:l a. diecussii.o, visto .laver agora. numero legal 
n > recinto, de\:o subme.tter.primeiro á votação o req_ue
rimcnto de encerramento, . que aca.bn. de reproduztr o 
Sr.'deputado Carneiro .da Cunha, embora o nobre de
putado pelo RiQ de Janeiro pedisse de novo a. pala.'<fa . 
sobre ..a materia.do art. 3°.da proposta. 

O .. Sa. : F . .Bws.uuo:- O pro.poaito. que.tenbo feito 
de ,..Dio •. concor!;i!X. com.. minha pre&en,.a. pa~ · esle6. .eP.
certAllle~tos. foi muito deliberadamente tomado, á vista. 
do P!~dimento do governo . n~tll a.ii:ís; tlo grave 
qt:e:;tao .... 

Ux.~. Yo~: -I.'~ que tr.uer p.sra. aqui D go,•erno 't 
O ~- F. B~u.~o : -Sem. duvida, .não 6 o go\'erno 

o direc~or da maioria~ Que-outromoth·cuenão·& presl!ão 
do governo a faria. proce<ier desta. .maneira'? (Intçrrup
çôe• vehemmte&.} NKo creio que tantos deputados se 
a!'resentem como simples voluntario.s requerendo odio
sos encerramentos das diacussões. 

QSa. EYA.'IGELISTA LouTo (com força) : - Isto é 
"J.~'l injuria. que repallimos. 

O Sa. F. B'E~tS4B.Io.; - Se h a. inj~r ia. é nos facto;; ; 
:1:11 pala nas não ha. 

Ull Sa. Dr;pl:T.\110 :-Ha. nas pala~as. 
O Sa. F. Bn1~.uuo: -Nas palAvras~ Entiio não sei 

"'"~ d~ outra&. Y\'. E Ex. as tomem. como ent~nderem. 
Q Sa . . E,.·A~GEUSTA. LoBA. TO:- Quer<!lll. esta.bel~cer o 

:::;&:llto. 

(H~ eu!Tos apart~• ; o Sr •. 1•rrsidmte rccla.ma a or
itm.) 

O.Sa. F . .Bu.1s.uuo. (com força):- Está. muito en:;a
~:.<do o nobre deputa.do; se V. Ex. e~t:í. aco;,tumado a 
insultar, não o estou on, respeito 2 tD<i<Js; o que niío ad
mitto:é a maneirn·por. que. se dirigem. os negocios da 
camua. 

Y. E::t., Sr. presidente, é in<UJ.p:u cie:.,·olunt&ria.mente 
COOliXl.etter u:n .abw;o ; mas não .posso deixar de obser
va.r~lhe que os estylo1 da casa. não .podem ser altentdos 
,_ ~oà.o . <l mqmento. N'a. occasião em que· se dccl.:u-a que 
8e vai.encerrar a discussão, havendo quem p~ a pa
a.V-!:a. immediat,!.mente, a diec\1>são n:io <, e r1eerra.da.; 

URl procedimento differ6nte scri:1 uma sorprez.:~., que a 
:ibert4de da tnbuna repelle. 

E" o caso que se dá aotualmente. Y. E:t. deve con~ 
cede:-·me a pa.la.\Ta. 

O Sa. PusmE!n'E : _.. Sin~ .nao poder satisfazer o 
pedido do honr.tdo membro. 

O Sa. F. BU.I.5A"-o :-lll6i$o1 Sr, p~eaidelltê : não. 
po_.o oomeJúir, neste .atropello .. da. llieeuuão, V. El;. 
ne&Sa .cadeira é. a. noua.gar~a.,.não.coWt,a .e.tl1 d.ei.
poj:~o~;-se della, pQis que e. .nós .t:.tmbem p~rt@.ee. 

Vozzs :-Y otos! votos ! 
O · Sa. PI;BSJDEI'ITE :-Jác din& ao, illuetre· deputa.do 

que não in novei. oa e&tylos ··da. casa, flMldados nu 
dispoeiçlles do. :tegim.ento. ·O que teitbo. prati~ailo n& 
discussão deate projecto tem sido , o . me~Blo qll..e hei 
feito na diacu&aao de outro$, desde- que tenho a houra 
de occupa.r eata. cadeira.- (Huito•·Gpoiado•·.) 

VoZEs:-Votos! votos! 

O .Sa. F. BELtsA.alo :~Para. que. ae. pedelll,•ota& ~ 
Vou:s :-Sobre o :~.rt. 3;o 
O Sa. F. Bli:LlSAaio :- Perdão : o nobre deputado 

autor do pedido de encerramento está alli insiStindo 
para.. que ae :v4:>te o aeq reqqerilnentc!, por haver :~~umero 
na Q&ea. com a. minha yreeeuça; ei~ .. con.firiilada&r~o 
que me a•siste; se IL dl•CUl;l!iO Ceti>e&llC en~rrada, por 
não ter havido quem fallasse, inutil era &·renovação 
do. requerimento d,o nobre deputado •. 

O Sa. PaUJDEl~TE :-A in•ietencia do Sr. deput&do·Co.r
neiro da Cunha., ~a. qu.e. ,se. vote o, eeu . Jeq!leriluwo 
de encerramento, e !>ara o c·•so de julgar-se nâQ encex;
rada. a discussio do.m. lo-da proposta. (A.:poiados.) 

O .. Sa. F. BE.L.WJUo :,-V;.~- enten~,que não. p6de. 
proaeguir . a discllll6ãQ ~ a.t);igo da. ptopq$U.'l . 

O. Sa. Pl\tiiJI&'I'[l!l~-sim, aenhor. 
O Sa. F .' B~:usAlllo :-Pois bem:· não posso e uio 

devo desattender a v. · Ex. 
Eutr& em dàcassão o. a.rt. 4• da.p~oposta, 
São lid&.~~-.. e apoiadns, -as emen<iaa impre811M da..com

mÜi.siio, e :mais. a Eeguin);e.,do Srt Luiz Carlos •. 
"'Art. 4.• ·Redija-seassim·: «O go\'enlO em ee~-re-

2Ul.amentoa providenei&nl. sobre a· collocacjlio e garantias· 
do peeulic:. dos·escro.vos proveniente de doações, legados 
ou heranças que lhes aoonteção; a.ddiciona.ndo-ee o 
producto de trabalhos e economias reconhecid&6 pelos· 
senhores como resultantes de acquisiçio lici.ta. » 

« §, 2. • Substitua-se,.pelo segt;.últe :. 
• Nas vendas judici.a~ " ou. UcOB im·entarios .q_ue não, 

torem a.etermin"doa por·.as~seinatos doJ aenhores,.ao
bre os qunes rcct\.ia. auj;peiu.,. de terezn 11ido pratica.dos 
por seus escravo~~, terá.: <Ureito o escrll.vo a libert.:u:-:>e-
pelo · preço da ·avaliaÇ!áo.. . 

"§ 3.• Depois-das pal11v~ dep~:;d.onte-acel:es
cecte-se-do consentimento do senhor e da n.pprovA
çúo, etc.-, como e6t:Í no paragrapho, aoidicionando-,;~ 
no 6.m aa pal~vra& segui:ttes: « de.;contadas as intcrru?
ções por :fugas uu por outro qunlqver motivo • . » 

O· Sa. DuQUE-ESTRADA TElXEnu: - Pe<;o a pa.!a.,T1.. 
(Trocilo-se oparús o;ehemcnte• ·entre ·o.< Sr.<. Duque

Estrada •.Teiu:eira e Pínheir.o, t o Sr. pre>idmte n:elam4 
por a;,ersas ~'e::e• a ordem.) 

o Sa. Catrz MACHADO (peb orueru) ~-.TinhA pedido 
a palavra pela ordem par11. rogar ,t.dous 11lustres cava.
lheiros que retir.a&.Eem re.cipr:oca.zne!lte .cxpre.;sões que 
não .convêm ao. parlamento; ma11 ;como me íoi nega.aa. 
limit~rme a. oppór :í. ,nolenc.i~ & re~iste~cia.. da inel'ci9. 
pacifica. (Apoi(\dus .). 

O Sa PREsiDE!'ITE ~ - N.io . dei. i:nmediat:llneo>~ 3< 

palavn. .. v .. obre dept:tado, porque . prvcedi:l-~~- á. -lei
tura do-_.art. 4• da propo~ta ·e respectivas emendasp&l.'a. 
se rem submettidas a apoiam~nto. 

O Sll. F. BEuua1o (pel.1 ord:em) :-De&ejo ·.saber, ·:í. 
v.ista. dos 5UCCes&os que acabio. de dar-~e, como. se de
vem· entender u difpDsiçües regimentnes, para que ni<l 
me vej:1 ainda. eorprt!ndido · por algum. 3.rtigp _cuia 
applicaçiio pmtí<:a ignor:~. Esta.v:t certo .de que as di8-
posições do regimento.. no c:1so que h:. roueo ·se den nã.o 
p<:rmitti.iio o encerramento d& discuS>,i.o, pot:q,ue-. antei. 
do Sr. pre&identc ter de.cla..":ldo .aa . pak.v~ re!!).mellta.e\ 
" est! encerra.<l.a a disc.-ussão " , eu bavi:l pe :! i~-o a. p:tla-
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-"'T-1· :A~to qne' d&-- patte do Sr.' pre•idente •houve 
:&pellall um eJ~quecimanto; porque não posso · crer que 
S. Ex. quizeue pnjudicar os meus direitos, · que são 
tambem o8 dammoría da camara, que próte.Sta dOntr:t 
-a própôsfe. do -go~et'no, (:llpoRl:dos.) 

O Sa. Cauz lfACHAno:-Apenas oppomos i. vi61e'ncia. 
·ainercia paeif!'cal (Apdi<rdol'.) 

O Sa. Al'lto:uo Pa:A.no :-A hlatoria. parlámcntar ·do 
f ·l>iz ha de vingar-DOI!! 

· O 'Sti. F. ·BEL117.1lto ~-Desejo, portanto, saber qual a 
lei que nge a cantara. Mluha. qnestiio· é a.se~te: 

Foi ma.rc:J.da l'"-Ta a õrdem do dia de hoje a discussão 
da reforma. -servtl até á.s 2 horas ; pelo costume concede 
o Sr. pre>idente mais um q narro de hora além do 'tempo 
lDa.rcado : maR, ticndo. a matéria do art. 4• d~ smilma 
gravidade, pois que e1le encerrá. um dós pontos mliia 
prejudiciaes da proposta, não é possível que o de~utado 
que tome ·a pnlll'\"r& neste ·momento possa discuti-la. em 
um q111•rto de hora· ou vinte minutos qne faltão pm 
completar-ee o-tempo du. 'l".· parte da ordem do dia. 
Ent(lndo, pois, que o Sr. preàidénte nüo:póde diLr agoi'a. 
a palavra; e que se deve · passar á' 2& parte da ordem 
do dia. 

O Sa. Pai!SIDENTI! ·:~anto i 1 a questão, já. expuz 
as ruões em 11ne me fundei para prooeder como fiz ; 
q'nanto á. 2a,,declato qüe não pretendo daragora. a pa
lavra a orador algum .••• 
. o·sa. F. BI:L1SAIIIO :--Muito btm. 
O Sa. · PllBsiDÊi'iTii :'-••• pelo que, pá.S~a-.ie á. 2a pàite 

da ordem do ·dia. 
Nó e!itretánto vou submêtter L' votaÇão o art. 3• ila 

'"flróposta,- iisto ·b&ver. ágotli.' .ao· reêintb i:iumerti legal de 
aeplitildos 

O &rt. · 3•· (la. prop06ta. é . posto a ''t-to1 e a.ppro
vado. 

O Sa. Th1n:tb •Jumoll '(pela ord4lm):-"'-Des'ejo, 
· Sr. pre~idetit61 que niio passe ~m· piotésto nos Annaes 
do Pllf'f4m.!nro ·o· dl!pl~vel ··: fàcto qu~ scaba ·de eon
snmma.r-se .•.• 

O ~~~- Mtuo MAnos:- Eu já. tinha pedido ·a. pa-
lavra pela ordem. -

O Sa. Tlliru:n\A J~;stoa : - . ..• e por isso tomo a pa
lavra para ·consignar na bistoria. dos nossos trabalhos o 
triumpho que obreve a illuatx'ada. minoria hnpossibili
talldo esta camara. de oontinua.r a disoos!ão da: proposta 
concernente á l'l!forma do estado ·servil, euja. deei~ão é 
-uqentemente·reclamada p-ela necesllidade de destruir-se 
o p:mioo que adrede ~e tem procurado despertar. 
(ApoiadOs da maioria e reclamaçõe.ç da minoria..) 

Ull Sa. DEPCTADO :-A maioria ·é que nio quer dis
cutir, e só cncerrar.-·(.4poiados e n<!o ttpoiad01r; 1roc11o-se 
muilo.t ·op~Ntts. )' 

O Sll . Tr.n:r:ti\A Jt:!'l'rOI\ :-Sim, senhores. Nii.o é po~
sivel U1!5COnliecer O exito obtido pela ilJ:ustrada D1iDOrÍ:l. 
realiz:<ndo o proposito nrme e inabalavel de impossi
bilitar qtalquer deliberação sobre este assumpto ... . 

·-(lluito• apoiados da mttiórillj reclamações; o Sr: ·pre
.,idcn~ ptde tlllem;üo.) 

O meu nobre amigo deputado pelo Rio de Janeiro, 
que t •<nto se distinguia :>o incidente que acabamos de 
prt~neia.r, declarou termin'llntemente· que· n'ão >Ó elle 
como os illustres diesidentes havião re6olvido não Con
correr com a sua presença p3.1'3. que a cama.ra delibe
r!l.IIIIP. ner-t& ma. teria! (Apoiad<:>s da maioria-.) 

·e Sa. P'. ' BilLiultlo~- Não disse isso. Rl feri~me ao 
enee.-r:.m"nto. 

O S11.. Cnti :r.lAcBAoo :- O que rião queremos é que 
posea-•e zna~r' a diséussiio. 

C:w Sll. DErcrrA'tio :·- E' isso lnCSID<l. Querem pro
tellar a diseu~lio, e ll!llim evitar que se delibere. 

(Traeilo-1e muitos outrOs ajJar't'n.) 
O Sa. Ti:nr:utA Jr..ioa :..:... E' singular, senhores, o 

que pre~encia.mos! Ho'ntem li.. illustrad& minoria exigia 
qne ~e rlitificisse uma votàção, e nessa ~tificáção 
tOil'liL'Va parte sem U!r concomdo para a pfimeir& fo-
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tação ,._ pois que intencionalmente .Be havia a.u~
tado!'·Hoje os nobieil âepiitadoc n~téilâ.ém .éftar p"re
sentes piu'a cllicutrr, m.~ Iiio ·p~ v·ow L. 

(Ha divtr1oa ápartu.) 
O nobre deputado pelo 2• diàtricto do RiO. de janeiro, 

presente ne~te .recinto quando se pedio o encerramento, 
-p~fil.zia. 'O'om a 'sua prel;eJi.Çá:ó ':i!ümérci t~gàl de 6! iueín
bros ; m~ S. E:>:. jwgou-'ie com ó ditei.to 'de retiritf:.:se, 
para llsslm obstar A -que-A -ell:l!rÚa "V''t'l.!ae o lnlcerra
m~nto, e-de facto óbt:e-te me ·rmltad.o. 

·E!!te exj>ediente aeria ·a.spaz funesto ti:lra o regimen 
repres~nthtivo {maitcn ap'oiado$-"·da. maioria.) · se·não foat~e 
frustra:io pela ~clára~ão- que fez o 'honrado Sr. presi
d~nte,: . de dal1-se o encerramento ·por não haver maia 

·mn~em cóm &·palavra. 
· E' 'one~ta · conjunétu~ que o nobre · aeputàdo l!Pfe

sen't&-se de novo, pretendendo usar da palavra sobre· a 
disel188âo do s.rt. 3· jt eneerra.da !,. . (Recl(lfn~a 'da. 
'nl ;noria · cnil:ao-se muitos apa.rUs.) . 

·Nio ha como esquiv'ar'-se á. conclu~ão iogica deste 
facto. Se o nobre deputado estava presente para fallâr, 
não podia. dei...,.ar de tomar parte na vo.taçiio do· en
cerraménto, ~e já. não esti\·esse a di~CUfÍ!ãô ·encerrada 
por não haver quem peiisse à palavra. (Muitos âpiiiados 
damaiéna:) · 
· --Nenhulll depntado póde escusar-se de votar; .J.eede·que 

está. l'rese..~te (muitos apoiadoa), ~alvo o unico caso de 
su.spetção. Nenhum de nóa tem o-: direito de au~nts.r-se 
htte~ciqna~~ente ,. ;para ell)~n~a~ .. as d,ecisü~s a.a: ea
mll!'a! (Martos apor~~-) Nao podemo·s·e:tercerdnosso 
mandato ausentando-nos das votações cóm o D.m ·de 
impossibilitnr a ma-ioria de' dW.berar !.;. 

(Muitos apoiado•; troello-.e mu;lo.t llpttrte.-; d Sr~prdi
dinlt r~clllhuz. atlénçiJo, ) 

o prócediciiiiito contrario ''fa.lseiirla 3. bà:se do' syst~
ma parlalllentnr; iiilportà.rià. o·predóDúnió dás rilinbnú; 
a annullação da m:~.io:ria ! (jlfl<itli.,l itpoiW!li.) 

·1 Ha 'di.,ekos a.ptirtü~} 

ImppesThiÍita.aos ~e !!~tare§ , o .. en,~.é~~ij!o .. ao 
art. 3•, · os nobres . deputaaos ' preteuãerao .pnva.r' ;~. 

~f~~fep:;:i~;j. -~~to B?J~~ :~~:át,· ~e~~~~ 
ihienhl:navcl. sóbre a:·m:ál.eriii já. aeé'iaiaa, eli~ãuao a 
sua intolerancia . ao ponto de duvidiliêiii ai iin_Êàí:Cia.
lidade dó digno· présidéiite deétá 'éáü{aia! · ~4imii<:>s e 
ritlamti~Õt.!.) 

A camara acaba tambem de pteseneiar como o no
bre deputa?-o .. COJ!C017eU com a . sua._ brillíante .pa,lana 
jis.ra que fosse _protelJ~dl!, _essa d!SCUU~O d~ : C?~dem.-, de 
modo <i~e asstm se preenchesse a llora destmada á ta 
parte da ordem do di~ e se frue'b'Usê · b 'jlropb~ito_ em 
que se ·acha o· Sr. pres1dent~ de :i\rir o--debate sobre o 
art. 4.•.(,Tluilos apoiados.) 

E' eViden'te, port&uto, que o triumpho dós nob~ dep'u
'tados foi inquestiona \·el~ pois coasegniriio. protellar o 
debate, do nrt. 4• que não p'6de ser encetado por aclutr
se esgo~ a hofa. d~tin~da á diseu~6áo dà propoeta, 
e <jml &.."Sliil fi cana. aduula -.•• 

O Sa. Cn.tiZ MACBAnc{::.;.:.; E' o triumpho da retirich 
o unico que pod~m ter ós·que consíderS:o o interci:sc da 
naÇão. 

(lia ·outros muitos apartu; o Sr. pr~tidente rcciama 
atten'ção). 

O Sa. TErxEIRA. J~1oa.:....;: Os que cousid~r-:io o inte
r~s~e da.náção dêve·m obstár a que· se· protelle éste de
bate e que assim '!e proloug1.'ie'a jlista·anxi:edadepublica. 
em tão ·melindroso assil.mpto. Ur:;e uma. · decisão, e a 
su-a' demora: prejudica· os mais ·vitaes inte'reSI!ês do "P:iiZ 
(muitos opoiados), que não podem medrs.r sob a.ti fallaies 
impressões do panico e da incerteza! (Apo;ado~ e 
áp41'ltt.) 

Ha pouco disse em nparte o Dobre deputAdo p_elo i• 
districtc dé Minas-Géraes que · esta:cam:ira não era mais 
o p!lrlamento de um paiz momlissdo ! •• 

o Sa. D1oGO »E \" A.sco:S'éiLi:õs :~Qiiêm dlsse 'l 
o Sa. Tl:múu Jciion::....:.:v. ·Ei." mumo. 

O Sa: DIOGO JIE VAsco:-iC2LLOs:- N:io, senhor; ·'eu 
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di!ie que uio era bom repetirem-se estsa scenas1 por- . 
que não iicariamoa maia um pulamento de p8.1Z mo-
n.liaado. -

O Sa. TEIXBDU. J'IJ'I'Iloa :-Bem; aceito a. rectificação 
que não altera · o meu :.rgumento .••• 

O Sa. D1oGO DE · 'V ASCO!'ICELLOS :-Ainda tenho espe
r&DÇ& na moralidade da nação. 

O Sll. '!EIXEIIU. JlJNloa:- Pois bem. Para. que se 
realize a. esp·erança do nobre àepntado, e para. que esta. 
camara continue a. ser a. representação nacional ie um 
paiz morali.ea.do, é preciso, é indispenaa.vel qae seja 
respeitada. a. condição essenei:U do regimen da DOBBa 
f6rma. de geverno-o voto da maioria! (llluitos e re
petidos apoiados da maioria; interrupções da minoria..) 
O poder leglela.tivo é a. maioria das eamaras ; só a sua 
vontade é que deve prevalecer. (Muitos apoiados.) 
llludir essa vontade ou embaraçar a. sua manifestação 
é atacar a. e&tabilidade, a. ordem, e o livre exercicio 
do mais alto poder do Estado! (Muitos e repetidos apoia
do• da maioria.) 

O Sa. MELLO MATToS :-Mas a. minoria não p6de acei
tar o .despotismo da 'maioria. 

O Sa. Cam M..I.CJUDO : - Sic ,ozunt, sic juhent. 
O Sa. EvANGELISTA Lonuo :-E o contrario é a. sub

versão de todo8 os principios do regimen representativo. 
( Ap11iados c reclamaf~es.) 

Uz Sa. DEPUTADO: -Então é melhor dizerem logo o 
que querem. · 

(Ha outros muitos apartes; o Sr .. i,res!dente reclama 
atten~llo.) 

O Sa. TEr.u:IliA. JUNtoa:- Eu nlio costumo inter
romper orador algum, mas emcu resi~nado; quando 
VY. EEx. consentirem, eu contiliuaret. ·, 

(Rutabelec~-se o silencio.) 

Repito, Sr. l?re&idente (com força), para que o par
lamento brazileu-o represente um paiz moralisado, para 
que seja a. base em que se funda todo o mecanismo da. 
nossa. fôrma. de governo, é imprescindivel respeitar-se 
a. ·vontade da maioria., porque ella. expr~e a. vontade 
d& nação , que deve triumphar da minoria ! (J!uitos 
apoiadoo da maioria.) · 

VozEs DA MINoRIA. : - Suffocando as discussões ! 
Ux. Sa. DEPUT:Uo : - Niio se suffoa:t a discussão, 

evita-se a protella.çiio. 

OWTB.o Sa. DEPUTADO : - Qaerem discutir eterna
mente para protellar a. vota~ ! 

(Ha outros apa"tes.) 

O Sa. TEIXEIU Jmuo11.: - E:nba.raçar a ma.nües
U.r<o deaaa. '<'ont:tde :fazendo com que não haja. numero 
legal para abrir-se a sessão, servindo-se de meios cap
ciosos ( reclamaçüe ... ), não são expedientes compa.tiveis 
com o regimen parlli.Dlentar, nem ~dem :1pad.riilbar-se 
c:?m. a liberdade. da. disc~o, zmda menos :flOdem 
•ngmf= o respetto ·e adhes~to ás regras do systema 
representativo. (.lluitos apoiados da. maioris.) 

O deputa.do que entra no parlamento e que com a sua. 
:pres.ença concorre para. haver numero legal, não tem o 
dirato de ausentar-se declarando aue o fãz com 0 unico 
U..tuito de impedir que a. maioria. delibere! (Muitos 

· apoiado~ da maioria.) 
Contest~ a~s nobres d~p~tados tal direito, e o faço 

com a lllallJ smcera. conVlcçao de que o mandato dan&
çio que trouxerão a. esta. casa não lhes dá o direito de 
impoasibilita;- a. camara. de funeeienar,•evitarque :Uja 
aessão-' ou que se proceda. ás votações. (Jfuilos apoiados 
Gamtz.IOI'UI.) 

U !!A. "foz :-O uobre deputado não p6de f&llar eDõ 
. mandato. 

OtíT!lA Voz: -E' preciso saber se a maioria repre
Be:lta. a vontade nacionaL 

(Ha outr06 mtaitos a.partu.J 

O Sa. TK~DIU Jmnoa : - Os nobres deputados 
querem o exclusivo na representação da. TQnta.de na
cion:Jl, maanio· :1.~dem que é mais natural que eua 

vontade esteja do lado da maioria! (.Muitos apoiado1 da 
maioria.) 

UXA. 'Voz:-Da.maioria. já. se disse o eontrano. 
ÜtJTB.A Voz: -A nação Dão a.ceita. essa proposta. A 

opinião publica a. repelle •. 
O Sa. TEIXEIB.A Jmaoa : - Quer o nobre deputado 

saber o que exige a epiniio publica. 'f O que se diz por 
todos os nngulos desta cidade 'f E' que a protella.ção 
deste debate só p6de servir para. alimentar as prevenções 
e receios que se tem procurado despertar no espirito dos 
nossos prudentes conciiadãos. (Muitos apoiados da 
maioria.) 

Diarimn.ente se acoroçoão p"tnícos receios, quer na 
tribuna., quer na. imprensa, e até ee pretende que a pro
posta em discus:ão é apenas o prolo-go de medicL:ls si
nistras! 

Diz-se, pois, que a peior solução possiyel psrl!: o 
grave a.ssumpto de que nos occupamos sena. o adia
mento ou a protellação. (Apoiados da maioria..) A an
xiedade publica aguarda uma. decisão definitiva que 
restitua. a confiança nos avultados capita.es empTegados 
eÍn braços escravos, .que co~stituem o principal instru
mento da lavoura, base da nqneza publica. o lavrador, 
beni como qualquer outro proprietario, quer saber em 
que ficamos. Qual a garantia para a sua. propriedade. 
Qual o onus, o sacrificio que se exige. (11luitos apoia-

doP~otellar esta. decisão é prolongar a angustiosa. ancie
da.ie dos nossos conci<ia.dãos, que, induzidos por infunda
das suggestões, dnvidão do dia. de amanhã. A duvida, 
a incerteza. das medidas que se têm de adeptax: não 
podem dar nem garantia nem couiia.nça.. (Muitos apoia
dos da. maioria.) O lavrador não vive de discussões 
abstraetas da política, mu sim do seu trabalho e eco
nomia, Q tambem do seu credito. (Apoiados rcpslido&.) 

E', portanto, incontroverso que emq uanto não se de
cidir a proposta em diseusgão, haverá campo vasto para 
as conjecturas e apprehensões; e, pois, o nosso dever é 
evitar a. protell.açào .. (Muitos apoiados da maioria.) 

O Sa. Ca.cz M..I.CJLU)o :-Teça hymuos ao incendio ! 
(Ha outros apartes.) 
O ·sa. TEIXEI:a.A. JtiNion. :-Taes alio, Sr. presidente, as 

considerações que me induzem a crer que o melhor 
serviço que podemos prestar á. causa publica é con
correr para uma. decisão breve e definiti-va sobre este 
assumpto. (Muitos apoiados da maioria.) 

Acha:1do-se, porém, e~gotado o lapso do tempo 
designado para a. discu~são da proposta, cumpre.;nos 
evitar o plano da illustrada minoria; e ella., que tanto 
a.nhela a discussão, não se recusará. a concorrer com o 
seu voto para que continue. 

Requeiro, portanto, que ee prorogue até :í.s 5 horas 
da tarde a discusslio do projecto relativo lÍ. reforma do 
estado servil. 

Von:s DA M.uoRTA :-!I'Iuito bem! muito bem! 
O Sa. DuQ~-EsTB.ADA TEIXEIB.A :-Lá. se Vai o orça

mento! 
U:llA Voz:- O :nelhor é encermrem tambem e!te 

artigo. 
OUTRA Voz: -Depoig de discutido. 

. Sendo a.poiadó o requerimento do Sr .. Teixeira Junior, 
é approva.do. 

O Sr. Me11o Mattos (pela. ordem): -La
mento profundamente, Sr. presidente, que as poucas 
palavras que vou proferir na mais pacifica. das inten
ções, tenhão de sahir á luz ua presença de espiritoa 
agitados pelo fac;to contra. o qual acaba de protestar 
o nobre d'ept:tndo pelo 3• districto da provincia do Rio 
de Janeiro, e ainda mais lamento que uma. causa que 
nio é em summa senlio a. causa da verdade constitu
cional e doa direitos politieos da :nação, seja neste mo
mento defendida yor as,uelle a. quem. , menoa podia 
caber tão a.rdu:t DllSSâo. (3!uilos nãe '"Poiado.r.) 

O nobre · deputado a. quem me refiro eatygmatisou 
duramente o acto praticado pela. minoria, . e no qual 
eu t:unbem tomei parte, de recusar-se S. votação do 
ence:ramento, esse scto que S. Ex. entende que ha de 
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perm~U:~ecer na, nolli& histona pa.rlamentar como um 
padrão de eterno opprobrio para. aquelles que o pra.ti
ticirão. 

O Sa. TErxEIII.A. .Jil!'lroa:-Nio proferi a palavra op
probrio, nem ella. estava naa milllia.s intenções. 

O Sa. Mau" \unos : - útou bem certo de que a. 
minha pa.llida phrase não p6de tra.d.uir o esyl~ndor W. 
eloquencia. do nobre deputado, e que suas 1déas, pas
sando pela minha. boca, perdm1 tudo qllADtO tinhão 
de força e brilho ...•. 

O Sa. TErnxtu. JtJ!Iloa :-A força. não e~tá no dis-
curso, est:í. na razão delle. 

O Sa. MELLo MATTos :-..... mas o nobre deputado 
ha de p_:nnittir que eu me ~irva dos meus pobres meio! 
para exprimir os meus ainda. mais pobres pensamentos. 

Os gro.ndes pensadores que traçirão as norm:IS a.o 
systema de governo que nos rege não tiverão certa
mente em vista estabelecer&cegode~potisrno dae maiorias 
(muito .• apoiadoa da minoria), nem a inutilidade da re
:oistencia dos intere@SCs e direitos legitimos, feridos 
por meios mais ou menos arbitrarios. 

O Sa. PaESJDENTE: - Obsarvo ao nobre deput:J.do 
que nlio póde continuar a discorrer desta maneira, por
que o re~mento a isso se oppõe. O que ora. l!eve-&e 
tratar é da discussão do art. 4• da proposta.. (Apoiados 
e ccmtrstações.) 

O Sa. !I!ELLO MATTOS: - Sr. presidente, ninguem 
nesta CJOsa prCbta & pessoa e á. autoridade de · V. Ex., e 
por todos os moth·os, m:Ü$ profundo e sincero respeito 
do que eu; mas tenho iudisputavelmente o direito e o 
deYer de defender aquelles aetoa que outros tiverão o 
direito, e, por,·eutura, segundo sua;s convicç\íes, o dever 
de ~ccusar. 

Seria curioso que a nossa fórma de govc::-no, ~ue o 
complicado mecnni•mo parlamentar, que todas nsmsti
tuições destinadas ~ protecçao da liberdade politica, em 
vez de estabelecerem o equilibrio das forças sociaes, de 
modo que nenhuma supplante ou su:ffoqt1e as outt·as, 
pelo contrario, só sen·is~em para. assegurar em todos os 
casos, em todas as circumstanei:~s, o prcdominio abso
luto das ma.iori:~s, a tyrannb do numero. (.lluitos 
apoiados da •ninaria.) 

A maioria tem por certo nos governos representativos 
o direito de pre,·alecer na organisação d:ts leis e na. de
ci<:io dos >>cgocills publicas de su:1. competcncia, mas 
este direito e dominado por principies m:tis elevados e 
mnis seguros, é limitado pelos intereHes da na,Tto, e 
pelas grandes verdades m<~raes em que asse:1tu :1. ordem 
sccial. · 

Quando as leis f~tndamentae' do E~tado querem que 
t;,;das as leis, ainda :~quellas que parecem menos im
l'ortant~~, pn~sem pela fieira de uma acur:1dn. discussão, 
a maioria, qualquer que seja ~ ~na. superio~id:!de nu
merica, tem o direito de snpprimir semelhante dis
cu~sào. 

Nem eu comprehcndo, Sr. presidente, '" a<;>odamcnto 
com que:. maioria quer tolher-nos o direito de 'li~cutir, 
es>e ac:odame";lto. contrs. o qual a minoria protes
ta Cf.'lU o m:us 1nnocente do~ r:ocursos. com o re
curso da ansencia, com o recuno da. in creia, o unico 
<{UC nós os da minoria queremos oppõr ao• encerrn
mentos violentos c prematuros. (Jlui:os apoiad8s "da 
''>inoria e co>!testaçúes da muioria.) 

Sr. presidente, o direito que a maioria tem de preva
lecer é tão constitucional como o direito que tem a 
opposiçiio de discutir ; e, portanto, desde que a maio
ria quer privar a opposição desse direito rei'gnardado 
pela constituição , niio póde queixar-se de qne não 
prcs~emo• o no11so concurso para. que po•~io set l'ttcri
ricados es~es direitos que niio são noaFos, ma.s da nação, 
oie que todos somos representantes. (Muito• apoiado• da 
minoria. e contutarae8 da. maioria.) 

E::n todo o caso se a maioris é realmente um:~. maio
ria ~omo deTe aer, ee tem o apoio da. opini:i.o publie:t, 
a~ !iisp~e dessa. força. incontra.atavel que dá o usenti
:neoto real da nação, nada tem a receia.r da resistencia, 
e :lOsl\3. a.~encia não lhe emba.nçuá. o triumpho. 

s~, porém, entre a maioria e a minoria re d:l. tão pro
.ximo o eqnilibrio das .forças, que ponha em duvida a 
ptobabilid&de da pasfagem do projecto, então é licito 

crer que esse projecto n:o tem em seu fa.vor os anbelos 
da opinião nacional, ell!e assentimento do paiz q_ue oa 
interesses publicoa regularmente considerados reclam~o
rião (apoiado•}, sobretudo quando não se trata de um& 
lei ordinari.a, maa de uma medida qne abala os alicer
ces d& sociedade, de que podem provir grandes peri&:-os 
para a ordem social politica e economia, cujos effeito& 
podem durar seculos, e prolong&ndo-ae atra.ve:z de suc
cesaivu gerações irão arrancar a nossos deacendentes 
just:ts imprecações wntra aquelles que elio na hor& 
pr~sen.te os algozes da sna patria. (.lluitos apoiadcs da. 
mmor•a e contcstaçlles d4. maioria.) 

O Sa. Pusmi':~"TE :-Observo outra vez ao nobre de
putado que o regimento nlio lhe permitte continuar 
nesta di;cu~são de ordem. 

O Sa. :Mr:uo l>l.TTos :-Pois bem, Sr. presidente, eu 
peço a. V. Ex. o fnv<>r de mandar ler o artigo de regi
mento que me prohibe o continuar. · 

O Sa. Sr:caETARIO lê o artigo relativo oís questões de 
ordem. 

O Sa. MELLO llfATTCS :-Não discutirei a interpret:t
çio que Y. Ex. d:í. ao regimento, e á qual me sujeito. 

Antes, porém, de sentar· me hei de protestar aind:l. 
uma ve:~; com toda a. :forç!l. de que sou cap3:~;, com as 
:mais energicas convic<;>ões de minha alma, contra e~te 
abuso da força material do numero (apaiados), qne não 
pôde ~upprimir o direito, nem legitimar aos olhos do 
paiz umo. lei que elle repelle e condemna, e>se abuso 
que justifica comJ?letarnentc a resoluçiio da minoria que 
com plena consctencia. do seu direito, com plena con
scie~cia da :~pproYa~iio de sens concidadãos, ha de 
contmuar a op~r aos encerramentos das discussões pela 
força materinl do numero, a inflexível recusa. de seu 
concurso. (:l!uito• apoiados.) 

Yon:s:-Muito bem, muito bem. 
O Sr. Duque-Estrada Tcixc.ira pro

. nuncia. um discurso que se acha no "lppeud io·e. 

A di~cue~ão fica adiada pela hora. 

APOSE:iTADO&I.\ DO CO!\SELllEinO BARi.O DE :IICtliTIBA.
GRÁO DE 11.\CDAI\EL Ell SCIE~CIAS l'UYSICAS E :HA.TUE:.I.\

TIC,\S. 

O Sn. 1• SEcaETAnto, obtendo a p .]a-..-.'a pel:l. ordem, 
\)roceJc :i. leitura . d~s seguintes N uscçües, 'luc vito ·:J. 
imprimir par•t entrar n~ ordem dos trabalhos: 

"A assemb!éa. geral resolve: 
« Art. 1.• Ficn. aprovada a aposentadoria concedid:L 

por decreto de Hl de Abril de 1858 ao conselheiro .tlariio 
de ::.\luritiba, desembargador da rcla~ão do mo de Ja
neiro, com as hon:-as de mini<tro do' ~upremo tribun:!l 
de justiça e o ordenado de 3:000~000. 

({ Art. ~.o SE.o rc,-oga.das ns di~posiçêie$= em contnt:rio. 
" S:~.la d•~ c0mmis~ücs, em 27 de Julho de 1871.-

A. Coelho Rodri~11rs.-Jo-<é Calmc.n. • 

" A a.ssemblf:J. ger:ll re•oh·e: 
"Art. t.• Fie:~. af'p:ovado o regulamento expedidc 

com o decreto :1. 3083 de 28 de Abril de 1863, menos 
o nrt. 181 na part2 em 'J_UC exige ap~Jrova<;ilo plena e:n 
todas :~.s !IIcteria~, CUJO conhecimento requer-~e do~ 
ll.l.umnos que aspirüo ao gr:í.o de bacharel em aciencias 
mathem:J.tlcas e physicas. 

« Art. 2. • São revog:~das :1s di•;losiçües em contrario. 
« Saia das commissões, em 27 de Julho de 1871.

A. Coelho Roàri!JUf$-)f)Sé Calmon. » 

Lev!l':lts.·s~ a 3ess:!o ás cinco horas da taràe. 

,'-cta ~m 2S de Julho. 

~::E:>of!)t;,.CJ-' DO Sll. CO!'<DE DE B.\EPE!\"l>Y. 

.A.o oeio-<Ea, feitas. chamada, achão-se presente.s.os 
Srs. Conde Je Baepenày, Port~.lla, P~bos, Plllto 
Pesscs., Glli::r.arães, João Mendes, Casado, Bario dz. 
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Lagnna, Evangt>lista Lobato, Cotlho Rodrigues, Luiz 
Carlos, Manoel Clementino, Angelo do Amaral Vicente 
de Figueiredo, Camillo Barreto, Sobral Pinto, Dion}:Sio 
~Iartius, Ro•a, Pinheiro, Teixeira Junior, 1\!eneu.s 
Pr&do, Gollles de C"'!tro, Alencar Araripe Pinto de 
Cll11lp<!S1 F..t.usto de .Aguiar, Candido da Ha<:ha, Hera
dito Grs~~, · <lameiro d:~. Cnnha, . &lles, Fiel d.e C:.r
-va.lho, Fi~eiredo Rocha, Junquein, Benjalllim1_ Car
doso de :Meneze~, Síq.ucirn .M•Dd.es, Affomo de L:arva
lh?, ?onç.alveS; d:J. Silva,_ Bandeira de :Mello, Cor:-êa de 
Olivel.Tft, Heno~eB, Flon:~.no de Godcy, Corrêa, Duarte 
de .Azevedo, Tlieodoro da Silva, ~-\raujo Lim:~., Barão 
da Villa da Barr:~., Bittoncourt, Cuxnillo Fjgup.iredo, 
Leal de Meneles, Gulvão, ·Pinto Brnga, Pinto Lima, 
Ba.hia, Mello Rego, Gomes da Silva, Domingues, Barão 
de .A.ra<;~y, l\1Qreira da Rocha, Ferreira de Aguiu, 
Pereira. Franco e Araujo -Góes. 

Falti:o com participay:"io os Srs. Assis Rocha, .A:n
gusto Chave!'.' Barão de An."l-j>ttubn1 Buros Cobrat...Bor
ges :Monteiro, Candido Torres, Cícero Dantas, .lJiogo 
Velho, Fern&ndes Vieira, Ferreira Lage, Nebias eRa
poso da. Ca.n:J:1.ra.; e sem ella. os Srs . .And.Tade Fjgueira, 
Almeida. Pereira, Azambuja., Antonio Prt.do, Au,"Usto 
de Oli~eira, Ba.rií.o de Anadia, Candido Murta, Canedo, 
Capi.I.Dema, Costa Pinto, Cr.uz ~Iacbado, Duque-:Ee
trad.a Teixcirn, .Diogo.-de Vasconcellos, Fontes, F . Be
lisario, Ferreira Vianna, Ferreira. da Veiga, Gs.ma Cer
queira., Ja.nsen do P.aço, Jeronymo Penido, Joaquim 
}'edro, J. de Alencar, José Calmon, Joaquim de 111en
donça, Leandro Mncie..l, Lim:> e Silvn., Leonel de Alen
car, Mello Mattos, Mello Moraes, Moraes Silva, Mon
teiro de G&stro, Panlino de Souz:~., Paula Toledo, Pcr
liigão .1\Ia.lheiro, Pederneiras, Pereir.'l. <I& Silva, PiDto 
Moreira, Rodrigo Sil<·a, Simões Lope~, Souza Reis, Ta-
quea, Silva Nunes e ·Dias da Rocha. . 

O Sa. PnESID:&NTE declara niio ba,·er seSbão por 1alta. 
de numero legal. 

O Sa .. Joio Me:o;nEs (pela. ordem) :-Sr. presidente, 
nunc:1. fo1 estylo f:l:ter-~e sr-gundn. chamada, no começo 
d& sessii.o, para fC reconhecer a presenl'a. dos deputado& 
quehajao cotnparecido. 

(} .anoo pusa.do :fazi.t-se aqni-.numcro, inde)?ellden
tealente da pt'eOI<!DÇII. no recinto, ou t>Or outra, :fa:.:~se a 
chamada. demoradamente á espera qne se fiz~sse nu
mero. 

0 5a. PRESIDENTE :-E ain~ hoje, pois j:i. C:li:tede 
um quarto depois do meic-:lia. 

O S11. . Joii.o )[~::-~nl:s:-Abrio-se eempre a. sessão com 
o numero d:!. lista f~itn pelo porteiro. Se porventura 
e~te empregado lar:ça na lista no:nes de deputados que 
niio eompareeem, o remedio é demitti-lo; mas não 
deve deixar de ha~er sessão só pcroue deixão de com
parecer no rl!cinto deputados que "ali:ís se achão DO 
edificio, e cujos nomes !or:io tomados na. fôrma do 
~tylo. 

Não ~ei em çue di&l'lO;ic;ão -regimental Y. :E:x. se 
funda para fazer essa· chamadA.; por wo reclamo, 
e<1nivalendo a um protestC> pelo prejuízo do terviro 
da Dafão. ' 

O Sa. Pa&siDE:O."TE :-IIontem preYe Ji i casa de que 
a. cbamadn JOilm a abertura da •efsiio se floria de~dc 
hoje .segundo disp~e o art. 54 do r<gimcnto, nãC> ec 
conHderando presentes os Srs. deputados que Dão se 
achaEeem no recinto da eamara. 

Hei ~e cumprir a declara~no que fiz, porque entendo 
que assnn. oboervo o regimento. (.4pc.iGdos.) Se, porêm, 
a c~l!'ara JUltr-I:r qu!' procedo m:ll, nomear:í. r. a pro :rima 
ele.çao quem ru~Jbor pos•a occupar esta cadeira. 
(Muitor ndo apoiad~J~.) 

\ otts :-:::.:ião ha cen,mra nenhuma a )". Ex. 

o_ Ea_. PRt:SIDE!'OTE :-Eu . continuarei, cmqu:tnto 
:U:]Ul.e8tlver, a exccut<!:r o regunciito como tenho f.:itc. 
(.!fui lo bem ; apoiado•.) 

O Sa. Jo:io ~~DEII :-Lu l);to cen&m:ei a. \. E.::~c. 

O Sa. Pl\ESIDE:\"TE :-.H declarei •tU~ r.ão ha sessão, 
e "-ai ler-le o cxpedíente. 

O Sa.! to SECliETAJtro dá cont."l do seguinte 

. EXl'EDl:&II'I'E. 

Um officio elo ministerio do iinperio, declarando, ·exxt 
res):'osta, que Sua .Alteza.lruperial .RegenteJ.:.em noi:Xle 
do Impera.dor, dign~se !!e re~bl!l' no dia ~9 ao cor
rente, á uma hora da ta:de, no paço da cidade, a de
patação ·desta·CIUllar& 4!® -tem de felicit:IJ' a 171es~D& 
eerellissímo.· eenhonn1oaquene dia, por •~ •attni:vemtrict 
do· :seu natalicio.-Inteirada. 

Outrc do mesmo mmisterio, enviando, em reepor.ta, 
o req.uerimento e maia papeis relativos A pensão re
qnend:>. por D. FrancÜ;ca de Assis · ·Viéira l.isboa, 
viuva do tenente-general :Henrique Marques de Oliveira 
LislJoa.-A. quem fez. . a. requisição. 

Outro do . mhüsterio ·da fazenda, tranSIDittindo, em 
respost", as cópbs .d:u; infol'm:l.ções e do paret:er da di
rectoria geral iiasrendas publi~, ~;obre o nqmrimen
to doc:unentado, que devolve, em que a imperial ir
m&nde de Santa Cruz dos · :Militares pede á :u&embléa 
geral legislativa· isenção do :pagamento da decima u:r
liana e d:~. addioioDal · dos · predios que possue. -A 
quem fez a requisição. 

Ontro do mini!tc:rio dn justiça, envinndo o requeri
mento eolll os respectivos ·documentos, do· jmz de Ui
l'elto Joi.cr de Som~ Nnnes Lima, e cópias autbenticas 
da ·resolução de cotrSUlta da s~cção de jmtiça do con
selho de estado e do decreto de 19 do · corrente, que 
-:~.posentou aquelle . ru:rgistrado com as honras de des-
-embargador e: com ·O ordenado que lhe· cnmopetir ·se-
.gundo s.s ciliposi9~11 anteriores á. lei n. 1, 764 de 2S de 
Junho do anno passado---A' · commissií.o de peneões e 
ordenados. 

Outro do· 1• secretario do senado, participando qüe 
o mesmo aenado, adoptou e vsi dirigir a sancçio impe
rial. a reEolu~o que approva as pensões concedidas a 
D. Emill:llla ds. Rocha. .Fragoso e a. outros. - Intei;rada. 

Um; requerimento de Eduardo .AntonioMon~ggi&eJO!é 
da Rocha. Leão;pedindo para fazer alterações que illdicão 
nos estatutos q,ue a.presentátio a. Cliit&. ca.mar& d& -oom
panhia. de .immtgra.çào .industrial e agricola.-A' com
mis~ão da e!tatistica e . eoloni~. 

Outro do t.enente de inf!llltaria ·do · ex~eíto José 
~acio Ribeiro Ronaa, pedindo para. entrar· no quadro 
etfeeti•o do exercito.-A' · c:ommissão de mlltinh:.. c 
guena. 

Outro da. imperial sociedade de bencficencia Protec
tora dos Guardas Nacionaes da côrte, pedindo a con
cessão de quatro lote>i3.&.-A' commis&ío de :b.ze::~da. 

.·leta. em 29 de .ilulbo. 

I'RllSJDENCIA DO SR· CB.UZ lUCilADO (\0 VICE-PilESID~TE). 

Ao meio-dia, feita · :I. cb&mada, achão-!e prese~tcs 
cs Srs. Cruz Ml!.Ch:J.do, Portella, Paranhos P111to 
Pessoa, Guimarães, Bandeira de ·Mello, Fezreira. 
de Aguiar, JQão Mendes, Angelo do Amar~, Ara.ujo 
Lima, G:U~:io, Sobrsl Pinto, Luiz Carlos, · Pinto 
Lima, Casado, Moreira. da Rocha, Dario de A-na
m, Goncalves .da SilVll.,· Gomes de. Castro, Evange
lista Loba.to, Coelho Rodrigues, Roea, Teixeira. Junior, 
Pinheiro, Fiel de Carvalho, Figueiredo R<>eha, Alencar 
.Ar:u-ipc, Henrique!, J=queira., Salles, Manoel Clemell
tino, Menezes PrsdQ Barão da. Laguna, P into de Cam
pos, Bahia, Araujo Góea, Carneira d& Cunha, Candido 
da. Rocha, Floris.no Godoy, Mello :Moraea, Bvio .da 
Villa da. Barra, Domingues, Barão de Araç.gy, Peder~ 
neiras, H~raclito Gra~ Leal-de lo!eMzee, Corrêa, Ca
millo Fi~tneiredo, Pinto Braga, Affomo de Canalbo, 
Pereira. }o'ra.noo, · Dionysio -Martins, Hqueira. Me~e~~, 
Paula Toledo, l<austo de Aguiar, Ct.rdoso:cle"Meneu8, 
O>ma -de Oliveira e Theodoro da ·silva. 

Faltio com participação 011 'Srs. Conde de Bae~~d;r, 
Assis Rocha, :Augusto ChaTes, Bariio ·~e .AnaJatllb&, 
:Barros Cobra, Borgeal>Jocteiro, C&nd.ido T~, Cícero 
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Dantas, .Dio~~ Velho, ·<Ddarte·de · :.l:zevedO,: Fem:mdes 
Vieira, Ferre~r&Lage?]-:ebias e Raposo da. CBJlllU"a; e sem 
ella. os Srs: Andrade .tngueira, Almeida Pereira:, Azam
bu1s, Antonill Prad~! A~etode Oli~ira, Benjamim, 
:Jitteneourt;· <!:a.ndido Murta, C"millo Barreto; Canedo; 
Capanema, ·COsta Pinto· Duqne-Estl'ada Tei3:eira, Di.à.s .. 
da •Rocha, Dio~o de ? áseoneellos, Fontes, F. Befua.
rio,. Ferreira: Vmnna, Ferreira· da.· Veiga; Gama Cer
queira, Gomes da. Silva, Janseu do P'aço, Jeronymo 
l:'enido, Jeaquim Pedro, J·. de Alenear,-..Tosé Calmon, 
Joaquim de Mendonça, Leandro Maciel, Lima e Silva, 
Leonel> de Alencar; Mello Mattos, Moraes Silva, Mon
teiro·d9" Cutro .. Mello Re!r>, Paulino de- Souza. Perdi
S"'Õ Malheiro, Pereira da Stlva, Pinto Moreira, Rodrigo 
::iilva, Silva Nunea, Simões Lopes, Souza Reis, Taq-.es 
e- Vicente de Figueiredo. 

O Sa~ :VICE-PaESlDE:l!TE declara não haver iessiio por 
falta. de n=ero l.e8al. 

Não obstante, o Sr. 1• secretario procede á leitm:a 
do. seguinte.. 

E'D'IIDIENTJt. 

lJ:n officiodo ministerio õo fmperio1 enviando lU! có
pias do& decretos e dos documentos pelos quaes S. A. Im
perial Regente, em nome do Imperador, houve por bem 
conceder pensües ás pr:!.QIIS dos düf.erenlle!J.corpos do 
exucito,. de Yoluntarios d:.. .patr.i:l. e da ~a.rda nacio
nal.-A' commissio -de pensiões e or.denad.os. 

Outro:do·.mini.l!terio: da fazenda, enviando· em Tespos
ta as .infocnn~ prestadas·. pelo conselheiro· àiJector 
~~:Cral de contabilidad~ :sobre o requerimento em que José 
Xavier. de Azevodo Marques pede melhoramento de 
3p011ent:1.doria.-A qncm· f.,z. a requisição. 

Outro do mesmo ministerio; envi'l.ndo igualmente 
em resposta. as informações sobre os rcquerimentcs em 
qne· Fr:mcisco Antunes· de Nazareth c João Alves de 
C:!.rValho pedem autori&:ção para connrterem bilhetes 
de loteria em frac~-ões por meio de cautelas por elles 
assipdas e sob. as clauaulas que indicii.o.-A· quem 
fez· a requisiçiío. · • 

O Sa. :VIc&-Pa&IUDEISTB.convida a deputução 9.ne tem 
de d!rigir-se ao paço. da. cidade nfim. de felicitar!!. 
S. A. Imperial Regente pelo seu feliz anoivcrs:~.rio na
talicb a. cumprir a sua missão á .hora designada. 

PRESIDENCIA DO SR. CONDE DE JI,\EJ'&!'IDl'. 

~~Jreli.\JUO.-E~edim.ta.-Ramal. da estrada. tU3 ferro ter
tnitlando tl.D-. município de- ltajubá.-E•aola.. de. ph.ar
tl'...Cia a.. Mi'IIIWI.,..Geraes.-l•mçilo tU3 direito• de impor
taGiZO.-Pcdid.o;de·documentoa..-Matricula. deestu.dan~e.>; 
-Remissao d~ divido. a L. F .. de .A. e Siwiil.-lnter
pella~es •. -.Apooento.dllria . ao lJarão de Muriliba. Ap
pro~·ação.-Gráo de bacharel ..m •ciencias malhema
tica: • .Appi>OeQÇilo.-Ordem do d.ia.-Elem.ento servil. 
I>iscurMJ do.•St-. Prcridmte ·dll Comclhn.-Orr;amonto 
do •llinilllerio·doo negocio• estrangeiros. Discurso do Sr. 
llodtri !JO Silm. 

Aa- -:neioo.dia1 feita. a chamada., o achando-se presen
tes ·vS SrS. Condu. de Baependy, Portella, l:"aranho~, 
Pinto Pessoa, Guimarães, Joiio llle-ade~, Barü.o da La
~ Evangelista Lobatü, Pinheiro, Angelo do. Ama
~. Gama- \;erqueW; .Ferreira. da Veiga:, Bandeira de, 
M.e!IJ:o, .Joaquim· Pedro, :Monteiro· de (;astro, Silva, Nu
nes. 'll'i.c!!DCI& Figueiredo, Rosa.. Luiz Carlos, Camillo 
B~. MeneJJSs. Pndo, Candido. da. Roc'ha, Casado, 
Gomes :cJ.e. Castro, Araujo Lima.; Camillo · Figueireõo, 
Cr11z- 1\tacbade, Pintx> }lorein, Sobral Pinto, ·Ferreira 
d.e·A3"1iar, Canedo,· Teixeira' Junior,· Raposo da Ca
::nara, Fi~eiredo Roeh&, SiqueiTil l\lendes, Galvão, 
=:.aMes,·. Mello· Rego, Antonio Pradl), Fausto de Aguiar, 
Affo::~so de Carvalho, ManO<!l Clemcntin•;1 :lloreira da 

Rocha; Alenc:sr Ar.aripe, Junqueira.:, Carneiro da Cu
n~m, Floriano de Godoy, GomtS da Sih-a, Souza Reis, 
A=b.uja; Panla Toledo, Benjamim, . Pinto Braga, 
Herachto ?rat;a, J!'-nsen. do Paço, Dommguet~, Henri
q':les, Pere1ra da. Silva, .. Card?so de Mt.n~zes, Corrêa, 
Fiel de Carvalho, Ba:h1~. Pm.to de Campos,. Araujo 
Góes, Augusto de Oliveira, Gon\"a.lves da ::iilva, F. 
Belisario, Theodoro da. Silva, Perein. Franco . :Mello 
Moraes,. Diot~ysio llfarti.lll', Ferreira. L:!.ge,.Leal 

1
de Me

nezes, Bitteocourt, Corrêa de Oliveira, Ferreira. Vbona 
Coelho Rodrigues, Pinto lima, Paulino de :3ouza.' 
~uarte <l:o AzeYeào, Barão de Áraçagy, Fontes, B:1.~ 
rao da VIlla da. Barra e Taques, abre-.se a seSI!1i.o. 

Comparecem depois de aber.ta a sessão os Srs. Ro
drigo Silva,. Pederneiras, Perdigão Malheiro, Barros 
Cobra, Lea.nc.lro Ma.cielz Nebias, Dtogo de V!lfconcellos 
Mello Matto~'- Andrat;te. Ftgueira, Joaquim de Men.: 
donça, Alme1aa Peretra, Capanema, . .Candido Murta 
Je~:onymo Peridn, Duque-Estr:ada Teixeira, Costl 
Pfuto, Lima e Silva, Leonel de Aleucar e· Simões 
Lopes. 

Faltão com participação os,Srs. Assia Rocha, Au
gusto Chaves, Barão de Anajatuba, Bor~ Monteiro 
(.;andido Tol'res, Cicero Do.nta..1.Diogo '\elho, Diu d; 
Rocha e Fernandes Vieira ; e sem ella. os Srs. Bar-:io 
de Anadi:~o, J. de A!enc:Lr1 José Calmon e Moraes 
Silva. 

Lêm-se e approviio-se as actas das anteceden!es. 
O Sa. 1• SECRETAIUG d:í. conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio. d? Sr. d_eputllldo- Joaquim Dias d:L 
~a, commUDica.ndo n2.o pod~r·comp:~.recer :í.s ses
sues em~uanto continuArem seu~ mcommodos de snude. 
pau. ;CUJO tra=;ento é fort;ado a retir:ir-se par:a fór:i. 
da.: cor:te. -lnteuada, 

Um requerimento do Dr. Antonio José.da Fonseca 
Less&~ pedindo ser readmittido no quadro effectivo do 
exercito. -A' commissão de marinha e guerra. 

RAMAL, DA. &s.TIIAD.~ DE FEIU\0' TElL'IIl :oi,\..'IDO :SO !\!U~lCIPJO 
DE ITAJUDÁ. 

.Lê:~e, julga-se obj_ecto de deliberac;ii.o, e ,·ai á. co:!!
missao de· obras pubhcas, o seguinte. projecto: 

« A assemblé>~. geral reEol..-e: 

" Artign uoic?. Fica approvaJ.o o decreto n. 4,693 
d_: 14 de Fevere1ro deste anno, que autori•a a cot~>trec
çuo de uma e.trada de ferro economica que nartiri do 
ponto ~erminal da 4•,•ecção da de Pcdl'o li, ~u d• ou
t:o.mrus co'.'veniente,. e .tertninari no ponto do muni
~LPID de ItaJUbá., pronnc1a de Minas-Gcl'M~, em que 0 
... apncahy começa. a ser na,·egavc-J.., n:~. fó'rmP. da sua 38• 
clausula; revogadas as dispo•içüe$ em cor.trnTio. 

« ~ala das 8Cesües, 28 de, Julho .de t871.-Jtrom1tn.J 
M~mo NogueiTa Penido.- L. Carlos.-Canráo . ...:... T 
Alencar Araripe.-cardosa de M.cne:e~ . ., · 

ESCOL.~ D&; l'IIA.II:>IAClA. DE lfl!'i.\S-GER.UiS. 

LO:-se, e v.ai a imprimü: para ser tomndo em com'
iernção com o projecto primiti ,·o, o segui:1te parecer': 

."·As eom.mis~ões de i':lstrt:.cção pnbi!ca e s~ude ptl
bhca, examm~nd~. o ~re>J~<J de lei _aprc~r.tado pelo 
deputado BenJ.>mt;n Rodngucs Pereira a respeito d:.t 
e•cola de phar1nac"' do Ouro•Prcto, enten•le·'-l.t:e- pnr:~. 
pod_Jlrem os alumnos. da referida. escola exercer a :wo • 
tissao em .todo o Imper.io, é pncci&o que :;eja rero~"-
do o_ ensmo~ da mesma, e dferec& e:n • ~u.bst\t:!içü:o 0 
segumte proJecto : 

« A assembléa-geral resolve : 
« Art. 1.• A es<:ola de pharmacia. Jc ~Iinas-Ger:.e< 

terá .o mes~o nu'?ero àe cadeiras que -a escola à e phar
nlac:la. d'a curte, a qnal fic:tci an!!Cxa.., e d."!l qual .rec::
bera o pessoal docznte, sem prcju!zo Jc ::ctu"l. 
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« Art. 2.• Os :Uumnos não poderio eu admittidos á. 
matricula .sem se mostrarem habilitados no me6mo Zlll
mero de prepara.torios que oa &l.lliilllos da. c6rte. 

"' Art. 3.• Os diplomas de pharmacia. serúo expedides 
pela fAculdade medica d·\ côrte, e validos, como taea, 
em todo o Imperio. 

« .Art. 4.o Re\"ogào-Ee llS disposições em contrario. 
« Sala das cOmmissões, 28 de Julho de 1871.-B. da. 

l"illa da Barra -Ferreira lk :!guiar -L. Car/04.-J:fe!J() 
~foro.tJ » 

ISf:xçlo Dl: Dli\El"l'OS J)E lni'OATAÇlO. 

Lê-se, e~ approvado sem debate, o seguinte p:necer: 
" A commissão de fazenda, a quem foi preseate o 

projecto de :resolução do Sr. dep11tatlo Jansen do Pa.ço, 
concedendo á. companbia Trrzm-Road a Yapor dn. cidáde 
de N a:tareth, na província. da. B:~.bia, isenção de di· 
reitos de importação [obrt o materi:U fixo e rodante 
:neccss:.rio :1. eonstrucçiio, custeio e coD!el'Vaç!io da. 
mesma estrada., é de pa.rcc.er q_ue &e peção ao governo 
informações não só sobre a couveniencia da. concessiio 
cgmo sobre as ba.&!S com que foi conttatadu. a ccms· 
trucção ds. refcridn estrada.. 

« Sala das eomn~issõe~, em 1 de Julho de 1871.-
Cardoso rk Menc:es.-Araujo Limo..» · 

Pf!I>IDO DE DOCt:!IIE:.ToS. 

Lê-se, e é apoiado e approvad.o sem debate, o 6e· 
t;uinte requerimento: 

" Requeiro <iue 6e requisitem do governo, -por inter
:Dedio do min1sterio da justiÇa, com urgenc1a1 cópias 
das rcpres<lntl,~ e docu111entos dirigidas pela. camara 
municipal da Ps.rnbybo. do Sul ao f'Z"esidente da pro
, ·incia do Rio de Janeiro contrn o jui:t municipal e de 
orpbiíos daquel!e termo, bacharel ~fa.noel do Yall~dãa 
Pimentel, e igualmente côpias dos processos de respon, 
s:tbilidade que contra o mesmo tenhão sido intentados 
e>.:-officio ou por ordem da. presidencia, e info:nna~ão do 
andamento que têm tido e do estado Qm que se Mhio. 

n Sala das sessões, em 31 de Julho de 1871.-l.. .A. 
da. Silva, Nune!, " 

Lêm-se, julgão·se objecto de deliberação, e ,.ão a. 
!mprimir para entrar na ordem dos trabalhos, o• pro
jectos com que concluem os segubtea p:u-eceres: 

MATnJCCU DE .ESTtD.\:oiTES. 

" O capiúio de infantaria José de Xapoles Tallcs de 
:.\Iene1.es pede pnra estudnr na escola central segundo 
J.licen<;a que obte,•e do governo antes de a.ssentar praça., 
não tendo acção sobre elle o actual regulamento, que, 
~endo posterior, offende os aeus direitos adquirido~. 

" O supplicante allega e prova que abraçou a car
reira mil1ta.r no intuito de estudar o curso de en~enha
J·ia D!l escol~ central, e para isso obte,·e prévia l1ce:or.a, 
como consta da. ordem do dia da repartição do ajud::~.ute
:~enera.l n. 297 de 14-de Dezembro de 1861; depois teve 
Jc marchar para as campa.nba& do tlruguay e do Pa
::-aguay, durante o qual tempo re!ormou-st o re~ula.
::'ento, de modo prejudicial nos seu~ direitos adqui
ndos. 

«A commissão C: c instrucçii.o publica, a.ttendc11do ;í. 
jn~ti<;a que preside á. petiçií.o do surplica:nt.:, ofierece 
á C:lmara. dos Srs. deputados o Ecgumte projecto : 
~A aasembléa. geral resolve: 
• Art. 1.• Fica o governo autoriEa.rio pa:a. ma1Hla.r 

estudAr na. escola central o capit:io de idantaria .Tosé 
ce N"a.polcs Tcll<lS de l\lenez:es, segunô.o a liceu~::. que 
obte,·e do governo a.ntes de assentir praça, e seJJJ .t~n
ieitar·ee no novo regulamento que o!-i"ende os seu• di
;eitos adquiridos. 

" Art. 2. • Revogã.o-6e aJs disposiçucs em coatrario. 
"Sal:1 dali commissões, 31 de Julbo ·1~ loil.-8. àa 

'li/la da Barra.-Ferrrira rk Aguiar. » 

UXJsslo DE nniDA. A. L. r. :DE A.. E sn.n •• 

" .A commissii.o de :f&zenda, a quem foi preaente ore
querimento de Luiz Ferreira de Araujo e Silva, pedindo 
remiuão da. divida em que se a.eha para com a typo
g!·aphis. naciunal, da importancia de 1:7598800, prove
ll;lente da. imprt8são de uma obra que escreveu sob o 
tltulo Procuso adfii.ÜIÜtra.tit:o '"' thuouro nacional, pe
dio e obte,·e desta augusta eamara que fosse ouvido o 
govern~ aobre eet& pretençã.o. 

« Sa.tlsfazendo o governo a. essa requisição, declarou, 
em officio de 11 do corrente, que se conformava com o 
parecer que a dlrectoria. gera.l da contabilidade deu 81)
bre o assumpto, informação que acolllp&Ilhou a esse 
o.fficio, no qual se diz que a obra a que ae refere o 
supplica.nte é de reconhecido. utili~e, e por isto ê o 
mesmo suppli=te merecedor da remi.s6ão que pede, o 
que será. um incentivo para. auJcilia-lo e anima-lo a 
pro~eguír no tro>.balho em que se tem mostrado de
dicado. 

« A commiss&o, fazendo identico juizo dA obra men
cionada_, e pensan.do que por . trabalhos semelhantes se 
deve at.: recompensar a seus autores, o que está. de a.ccor
do com a legislação vigente, na qual existe autorieaçio 
para premiar aos que fazem e publi<:io livros nteis para 
a i?:~truc~o publica, é de parecer q_ue se adopte o &e
gutnte proJeeto : 

" A a~sembléa. :;era! resoln : 
"Art. 1.• E' concedida a Luiz Ferreira de Araujo 

e Silva remissão da divida. de 1 :759:!800, em que se 
acha. para <:om a typographia. nacional, proveniente d& 
impressão da. obra l'roce.so adminiatrali11o no lhesouro 
nacion4l1 que elle compoz e publicou. 

" Art. 2.•Ficii.o r(!vogadn.s as disposições em contrario. 
"Sala Jna commiswes 17 de Julho de 11:171.-Car

doso ele Jlene:cs.-A.raujo Lima. » 

AJ'OSE~TADOnu • .\0 JIARÃO DE MURITIB-1..--GRÁO DE ·B~CB.l-
1\EL E31 SCIENCIAS MATBEMATICAS. 

Entrão successiva.mente em discussito, <! süo appro
vsdas sem dr·bate, llS red11cyões que forii.o a impnmir 
na. ses~ão de 27 do corrente sobre a. !\posl\ntsdoria do 
Barão de A!uritiba. e concessão do grão de bacharel 
em sciencias ma.tbems.ticaa e pbysicaa. 

O Sn. lhNilEIRA DE MELLo (pela ordem) : - -" 
deputação en•·iada por esta. camam pa.rn felicitar 
S • .A. lmp~rial a Sra.. Princeza Regente por occa.siiio do 
seu :u:tniveraario natalicio dirigio á. mesma augusta se, 
nhorn. n seguinte allocuçio : 

Senhora. - Os IUlniversarios natalícios dos bons 
prineipeb são, senhora, dias de verdadeira festa para 
os po\'os n~decidos, prendem-se clles no plsB.:~do aos 
:t1oriosos fettos da hi~toria nacionnl, ao p:l.li50 que re
ftectcm no futuro :u; esperanças das nsç<;es, porque, 
cou&a singular, o tempo, qu" no mundo matcn:.tl tudo 
debilita, tirma nu. pratica dos negados a sabedoria dos 
que go•·emào. Yoeso annh•en;nrio, senhora, gruto ou
tr'ora aos Brazileiro,; como uma. espcrnnça., grato hoje 
como um:~. promessa que se realiza, será. e1u todos os 
tempos a rewiniscenci.a :ündn. mais gr:tta de vossaa Yir
tudes. 

Conwmplan.io, senhora, como os dotes do voso.:> 
espirito, durant~ a ausencia de \"OSEO. :mgusto pai, ~e 
manifestào no ;;nl.vc exercício do poder magcstatico, o 
Brazil en\.l"ck<;:t na.; fe ,t."ls que hoje vos consagra viva.s 
l:wmenagt: tJo àe profundo reconhecimento :tO grande ci
\!a.dÃo q11~ com desvelo tioube exornar-vos o caracter 
C t ll!l as <palidadcç preclar~ que exige vosia tão difficil 
como gloriosa. missão. 

Seubora., a terra. de Santa.-Crw:, certo, é v~ta.da a 
grandes destino •. S:í.bia como é, a Providencia não erra 
01o medida. dos meios. Dotou-,·os por isso do presenti
::nento do bem publico, privilegio d:l sciencia política, 
raro concedido. Queira ta.mbem ella prolongar-vos os 
annos, e com este favor outor~r-vos um dia. a. gloriA 
C.e conduzir a. pa.tria. á.a preemmencia.s mais elevadas, 
com a fé que tendes ina.J.ter&vel no progresso !OCi:ll, 
e:!'Clarccido a. luz; dos votos de um PO\'o line. 

I:~terpretando assim os sentimentos d:l cam:u-a. aos 
2.er>uta.dos, dignai-vos, senhora, de acolh~-loa. 
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Sua Alteza Imperial digncu-se responder 
« Agradeço muitc as felicitações que me dirigis por 

parte da camara. dos Sra. deputados. » 

O Sa. Pusmt:NTll deelara. que a. reapost'- de Sua Alte2a. 
Imperial é ~bida. com muito e•pecial agrado. 

O Sa. P•ur.rNo DE SoCZA:- Vou ter a honra de en
viar a V; Ex., Sr. presidente, para serem tomadas na 
devida. considera~,~ represe!ltações que a. esta au
gusta camara dir1gem os la.vra.dc.rea e proprietarios dos 
ricos e importantíssimos municípios de V a.ssouras e de 
Cantagallo, da. :Provineia do Rio de Janeiro. 

Oa peticionanos eii.o cidadãos distinctos, conhecidos 
por sua podção social, por suas relações e credito de 
q_ue gozão ne&ta praça, muitos jelles possuidores de 
J>.ota.veis fortunss, ag• icultores que juntos exportiio au
uualmente centenas de :r:nilhares de arrobas de eaíé e 
eatrão pa.•a o thesouro com avultadas contribuições. 
(Apoiados.) 

Não sei o que mais admire, Sr. presidente, se a. im
prudencin. com que o actual ·gabinete faz alarde de 
aft'ront:l.r pelo meno~prezo de suas reclamações os brios 
G.ecla.$ses tão respeitaveis da. socieda.de(apoíadoa), como 
a lavoura, o commercio, a propriedade, se o empenho 
com que está. a.r•eda.ndo do governo e do E,tado inte
resses ~ consideraveis (apoiado•), que por sua. estabi
lidade são preciosas garantias r.a. ordem social e em 
toda. a parte, c .. mo entre nó>~. tem sempre provado a 
mais firme adhesã.o á ruonarchia. (Apoiados.) 

Encarreguei-me com muita sathfação do mandato 
que deeempenho com a. apreEentat;ão deotes documentos, 
além de outras razões, porque é de dever meu trazer a. 
Htê recinto as justas representações de meus com pro
-vincianos. Lastimo q_ue irrefiectida.mente o governo 
mostre por essas maoif~stações da opinião a. mesma. 
desattenrão com que na. discussão abafa. pelo encerra
mento as vozes de seua represent..ntes. (Apoiados.) 

Se dcplo~o e~te procediir.e~to, aprlaud? tão espon
tanea.s ma.mfesta~ões do e•pa·tto pubheo, smto-m'l por 
o:llas animado, c~aveacendo-me cada vez mais de que a 
nação quer e h-. de al~~:um dia ser governada con~titu
cionalmente. (Apoiados; muito bem, muito bem.) 

O Sa. PERDIGÃO MAL BEIRO :-Apoiado. E não gover
nada a Lopez, como está sendo. 

O Sa. PnESIDENTE:-As representações fi.cão sobre a 
mesa para. serem tomadua em consideração durante a. 
discussão da proposta a que se referem. 

O Sa. A:sTONIO PR~Do (pela ordetn) :-Sr. preeidente, 
eu apresent~i em uma. da.s l'cs>ões paMn.da.s um reque
rimento pedindo informações ao p:Gverno sobre uma 
conces~i'ío de minas na freguezia de Iporm1ga, na minha. 
~rovinci:l A camara notou a pressa com que o honra.do 
~r. mi:ti~tro da a!!Ticultura veio :í tribuna. da.r algumas 
exl_llica•;õe~. Eng·etanto essas explicações não podem 
satlsfo.zer-tne, e potieso peço a V. Ex. que consulte a 
cuFa E e conc•·de urgcnci11 para amanhã se discutir es~e 
meu requerirnellto na. primeira p.."\rte da ordem do dia. 

Espero que a camara. unnuiri a. este meu pedido, 
,·isto que o honrado Sr. ministro dn o gricult~mt. foi o 
primeiro a. declarar que aceitava o meu requertment~, e 
<JUe pediria aos seus :~.migos que votassem por elle. 
(Apoiados) 

'l'enho ainda um outro fim, Sr. preeide:cte, é usar do 
direito que me dá o regimento annuuci9olldo alguns 
pontos de ir..terpe!la~ão ao honrado Sr. miniEtro da. 
agricultura ~obre l!lateria impor\ante: mando á mesa o 
competente requerimento. 

Sendo apoiado o requerimento de urgencia, é posto a 
.-otos e re3eit:tdo. 

(lia ~arios apartes, e o Sr. presidente reclama attençiio.) 

JNTEilPELLAÇÜES. 

Vêm á. mesa as seguintes interpellações : 
« Requeiro que se marque dia e hora., ns. fónna do 

regimento, par-ol. iuter)?ellu o honrado ministro da s.gti
cultura sobre os seguintes· pontos : 

« 1.• Deu o governo auto1isa.ção á directori.a da cs
!rad:~. de ferro D. !:'edro II pa.ra. contuta.t a. unporta-

To310 In 

ção de trabalhadores ui&tieos ( cooliea) destinadoa a. ser
Tirem na.quella estrada? 

« 2. • A essa autorisação precedeu conhecimento por 
parte do goveroo, de alguma. proposta· ou ba.aea pa.rs. 
contrato 'I 

u 3.• Julga-se o governo autorisado a fazer esaJ. 
despeza e por que ve>. ba do orçamento 'I 

« 4.• Julga-se o governo obrigado pelo contrato 
effêetuado em 5 de Junho, entre a. directotia. da. estrada. 
de fe ro D. Pedro li e os Srs. Lima. Vi«nna e !lfira.nda 
e Silva 'I 

« 5.• No caso negativo, quaes as razões em que se 
funda pua. niio se julgar obrigado ao cumprimento de 
um contrato lega.!, fir:r:nado por um funccio.na.rio pu
blico agente do governo 'I 

« Sala das sessões, 31 de Julho de 18il.-Antonio 
Prado.» 

O Sa. PRESIDEl'iTE consult.a o Sr. mini&tro da. agri
eultur •• se quer responder desde já á interpellação. 

O Sa. MnusTRo D~ AGaiCULTtlRA. declara. que o fará. 
no prazo de 48 horas. 

O Sa PusrDENTE : -A' vista da resposta do nobre 
ministro, a interpellaçiio fica reaervada para quinta
feira, em seguida á eleição da mesa. 

O Sn.. ANDRADE FrGtrelRA (pela. ordem) :-Sr. pre
sidente, o governo nio est:i. dt~posto a tratar d!lS leis 
annuas, nem mesmo a obter a. appro.-ação dos creditos 
extraordinarios que a.brio no> intervallo da sesaiio legis
lativa.. (A}eiado&.) 

Esta dispc•ição se tem re\·clado no deedem com que 
se tem discutido a lei do orçamento para. o exercicio 
seftllinte de 1872 & 1873. 

Esta. disposição se tem revelado na n:ancira por que 
a illustrada commiseiio de contas , em sua maioria 
amiga do governo, se tem portado com r<'laçiio ao 
parecer que lhe cumpria. apresentar sobre os credites 
abertos pelo governo no 1ntervallo da. sessão legis
lativ:t.. 

Esta disposição se tem revelado Eobretudo no abuso, 
que não posso deixar de condemna.r com toda. a energia. 
da alm~~o, oonsisrente Da. demora. da remessa. do balllliço 
da receita e despeza geral do lmperio do ultimo exer
cício encerrado. 

E' facto -virgem nos annaes parlamentares que no 
ultimo mez de sessão o ministerio da fazenda. se não 
tenha. apressado em satisfazer o dever que lhe incumbia 
cumprir no principio da sessão legish.tiva, remetteudo o 
balanço da receita e dcspcza do lmpcrio, não só para. 
a discuse1io do orçamento, que j:í. devia ir adiQ.Utada, 
como para o acto importante da tomada de cont.J.s do 
exerc!cio, a. que o balanço se refere. 

Enxergo em taes e t.'io graves irregularidad.es? pro
posito firine em que está. o governo de prescmdir dos 
meios e dos recursos con•titucionaes. 

Não pOtiSO a.nnuir a. tanto, pelo contrario farei os mais 
energicos protestos, usando da faculdade que o regi
mento me concede, de requerer a. di,cussiio dos creditos 
abertos, ainda. sem dependencia. do parecer da commis
são. Vou requerer urgencia, p:!.ra. que V. Ex. de t>ara. 
ordem do dia a proposta. do governo sobre os cred1tos. 

O Sa. MIILLo MATTos:-Ha. de ser recusada.. 
O Sa. AliDIU.DE FrGUEIRA:- Se o fôr, reciia a. res

ponSábilida.de >obre aquelles que têm decidid!l.mente 
formado proposito de não dar satisfação de seus actos, 
e que sttstentão um governo que nem ao menos pro
cura salvar estas in•igni6eantes app3.rencias do gover
no reprc;;entativo. (MuitOI aJ!oiado& lia minoria.) •• 

Farei um segundo requerlmt_nto para. que se soh~tte 
do governo o balanço da. recetta e dcspeza do ··1bmo 
exercício eucerra.do. 

O S~t. PaESlDEliTE~-Os requerimentos não se podem 
fundamentar. · 

O Sa. A:-;DRAilE FrGuEnu. ;-E~tou fundamentando a. 
urgencia. de um requerimento; e apenas annunciei que 
farei um outro para ser tomado em con•ideração Be
gundo os tr:~omit~s do regimento. 

Vou, poi81 cn~ia.r á mesa os dons requerimentos: ~m. 
de urgencia, para. que seja. dada. para otdem do prime1.r~ 
dia. de sessão, Sf!rn dcpendencia do parecer da co~. 

38 
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&o, a proposta sobre creditos extraordinarioa; outro, 
para que se solicite do ministerio da fazenda o balanço 
da. receita e despeu do lmperio do ultimo exercicio 
encerrado. 

Se V. Ex. entender tomar sobre ei dar para ordem 
do dia a p~oposta, para que pedia urgencia, dispenssr
me-ha de requere-la, e servirão estas observaçê5es ape
Da.i de p~dido para. que V. Ex. se digne toma-lo em 
considersç.io. Se, porém, entender rião tomar por si 
e~;sa di.tribuição, subsiste o meu requerimento de ur
gencia; e rceiia a responsabilidade da. eua. rejeição 
s:>bre aquelles a quem competir. 

VoZES DA M~:~oau.:-Muito bem. 
Y em á mesa os seguintes requerimeut;s: 
• Re1,ueiro urgeneia para que eeja dada' para a pri

meira parte d& ordem do primeiro dia de se88ão a pro
posta do govemo sobre ereditos abertos no intervallo da 
sesEão legi&la.ti v .1.. 

cr Sala dia sessões, 31 de Julho de 1871. -A. Fi
gueira. " 

" Requeiro que se solicite do ministe.-io da fazenda 
o bal~ço d>l receita e da despeza. do Imperio do ultimo 
exerc:1c1o encCJrrado. 

cr Sala. das sessões, 31 de Julho de 1871. - A Fi
gueira. » 

• O Sa. Socz ... RErs (pela ordem): -Sr. presideute1 
me:nbro ds. commissão de conta•, :ao exame da qual 
:lorii.o submetti•ios os creditos a que se referio o nobre 
deputado não devo ficar silencioso, á vista de suas 
observações. 

A comroisfiio tomou conhecimento dos creditos; eu 
e o nobre deputado pelo Ceará os estudamos, e achámos 
que, exc~pto os que se referem :ao ministerio da guerra, 
esta vão no caso de ter parecer. 

Os crC!ditos do ministerio da guerra dependião de 
informações da respectiva repartição; o nobre depu
tado pelo Ceará eucarres;<'u se de obter eg~as informa
ções; mas até hoje não ioriio e! las ministradas. 

E' esta a raziio por que o parecer sobre esses creditos 
:üuda niio foi apresentado. Era. dever meu dar esta 
explicação. 

O Sa. PRESIDENTE : - A'cerca do !Jrimeiro requeri
mento do Sr. deputado Andrade Figueira, o regimento 
é expresso ; a camara, e não o presidente, é que póde 
cham:tr i di1cnssão um projecto de lei, ou resoluSJiW, 
que estPja pendente do exame de qualquer commissão 
da. C3,~(\. 

Cump~.!-me, todavia, observar ao honrado membro, 
que o a..aum pto a. que se refere é uma proposta do poder 
executivo, que, e~gundo :a con~tituiçiio, uii.o póde ser 
discutida sem f~tll.r convertida em projecto de lei, de
poi3 de e)(nmina.d .. por uma commissiio desta camara. 
(Apoiados.) .Assim, entendo que não tem applicação a 
taes propostas a provi:iencia do art. 127 do regimento. 
(Apoiada~ . ) 

O Sa. ANDa•»E Fu;otlllA. :-Qualquer de nós p6de 
().)UVerter a propo•ta em projecw de lei, desde que a 
commissão não o faz uo prazo geral. 

O SR. PRESIDE:oiTE :-A constituição não o permitte 
sem pré\'io exame de uma commis•iio desta Cl\mara. 

O Sa •• h"DB.AD'I: FrGUElB.A dá. outro aparte. 
O SR. PnESIDENTE:- Niio é esta a occasi1io oppor-

1:una de roanif.;sta.r a minha opinião sobre a providen
cia que convenh>t tomar neste e n'outros C3BOS iden
ticos. Apea:as limito-me a e"põr lL du,·ida que se me 
offerece a resp<ito do primeiro requerimento do nobre 
deputaio pd() Rio de Janeiro. 

O Sa. Pti\EIRA DA SILVA (pela. ordem):- Apezar de 
toda a C()n. ideraç1io que me merece a opinião do illus
uado e digno presidente desta camara, sempre IJ.Ue ee 
"t:rata de intelligencia do regim~:nto, que elle conhece 
profundameD1.e (apoiados), bOU c.brigado agora a. con
:testar-lhe o ~nsamento em presença de uma questão 
'l,Ue se deve reputar •i e primeira ordem no systema. re
presentatil·o. (Apoiados.) 

O meu nobre amigo deputado pelo 4• dietricto elo 
Rio de J n11ciro, dem;nciando que ha maia de dons 
mezee forilv enviados ao jui:w da commissào de contas 

os creditos abertos pelo governo no i:.tervallo d11. sessiio · 
legi61atin de 1870 a t871, para despeu.s que o governo 
con~iderou extraordinariaa e supplementsre&, e não 
previstas no orçamento do :anno, requ .. reu que a camara 
delles trataSl'e, independente de parecer, conforme o 
regimeuto, que assim o dispõe claramente. 

V. Ex. entra em duvi•la se deve applicar por si, ou 
mesmo se a camnra o p6de f.uer, a di•pooição regi
mental a propOlitss do J.loder ex.:cuth·o. 

A admittir-se o. opintão que nem V. Ex. e nem a 
cnmara podem chamar á.. disCussão. pro poetas do gover
no, emquanto a commissão encarregada de as exa.mi
nar niio apresenta parecer, equivale, além de dar um 
atbitrio ás commissões para taes casos, que ellils não 
têm para os projectos (apoiado•), uma aniquiltção das 
prerogativas do Fystema representativo. (Apoiados.) 

Dê-se a hypotlielie de que uma commissão da ca
mara, de acc:ordo com o governo, não di~ parecer, como 
na questão presente, ácerca dos ereditos extraordina
rios e sup,lementarea de mais de 20,000:0008 abertos 
pelo governo, no intervallo diUI ·sessões de 1870 a ·1811, 
porque nll.o com.-em ao governo que e•t:J. camara os 
examine, fise&lisando a de~peza. eff~ctuad:a, reconhe
cendo a m\ plausibiüda.de; então, senhores, j:l. reco
nheceis que a prerogativa da. camara, de tomar contas 
ao poder executi,-o pelos gastos e despezas publicas 
não contemp:bdaR pelo orçamentQ., e só apreciadas a. 
arbitrio do governo, fica inteiramente aniquilada, não 
podendo occapar-se d:a sua diecueeão, porque a com
missão não dá parecer. (Muitos apoiados.) 

Uma commi~eão encarregada de qualquer trabalho 
é obrigada pelo regimento a formula-lo em e•tylo par
lamentar para a discussão, no prszo de trinta. dias, 
segundo o regimento da casa. Como só ~e restringe esee 
dever :aos projectos particulares, e não ~e estende IÍ.8 
propostas do poder executivo'i (Apoiado• ) 

Se não p6de, declare-o á ca:m:lra, que p ··ovid<lncia.
rá, nomeando outra commissiio, se julgar necessario 
ouvi-la; mas não protele, no interease do goverao, pa.ra 
esquivar-se ao debate, á aualyse, á critica. (Apo:adoa.) · 

Em qualquer paiz qu~ ee rege pelo ~;ystema repre
sonlativo1 mesmo dos que não gozão de regimen parla
mentar, n:u proprins :antigaa côrt'ls de Heapanha e 
Pcrtugal, c nu primcirs.a camaras dot< communs em 
Inglaterra, era e foi prerogativa das ae&<!mbléns popu
lares a fiscnliaaçíi.o das despeZII.S rublicae, a concessão 

. de subsídios e meios pecuniarios ao~ governos, á to
mada. de contas. Podem e podiiio nõo 1er ingerencia. 
em politica, e nem em questões que nbnla•sem os mi
nisterios; o corpo legislativo de Luiz Napoleão, de 
1851 a 1869, é prova :patente deste facto. Mas deepe
zas publicas, mas mc1os pccuniarios, mns impostos, 
nunca i•to deixou de ser de sua compet~ncia, de ma. 
perogativa, de sua. rigorosa obrigação. (Apo.'ados.) 

Como, pois, desFojar-nos do direito, ao meno~, de 
discutir se forii.o bem ou inutilmente abertos es>cs cre
dito& tão avt1ltado~, ae ns despezas em virtu•le uelle au
torisadas e effectulllhs se devem reputar regulares e 
justas 'l (Apoiados.) Só a repartiçiio da guerra, e já sem 
guerra. (risadas) excedeu dezoito mil contos do orça
mento, e n com missão de contas não d:l. parecer, detxa 
passar-se ~ sessão legiolati va _sem tomar couhecimen:o 
do negoc1o, e o governo nM promove a upprov~,uo 
dos seus :.etos, como é seu dever rigoroso; e que fi
gura fazemos aqui, o que representamos, se netn 
servimos para fiscalif&r o emprego doi dinheiros pu
blicos, se Dem tomamo~ conta do que gasta o governo, 
independente do orçamento, m&llt do que o orça
mento lhe concedia, e em muitos mil contos de reis. 
(.Apeiadoa da oppo11ção) Somos, nós minoria, aqui tes
temunhas só das deliberações d;l maioria e do governo 
sem nos caber o direito de discutir,pal'& que o paizaprec:le 
quem zela seus interesses, se a maioria. que approva 
tudo quanto quer o capricho do governo, fe a minoria. 
que 8Cl e•força em eSCllarecer o debate e la1çar a luz 
no meio do c:aho•, que tanto agrada ao poder execu
tivo'i (.Apoiado. da mi"?ri~.) As ~aior~a.s têm. direito de 
deliberar, nós temo• d1r.-1to de d1sCUt1r (Apo1adas.) Os 
encerramentos precipitados, 05 meios de evadir-se . das 
discussões enfraquecem na opinião publica o governo, 
em vez de fortalecê-lo (.Apoiadoa.) Diz-se então que 
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· elle tem medo da. analyse, da. critica., do exame. 
(Apoiados.) .• 

Não é tão importante saber-6e em que gastou o go
..-emo de Julho de 1870 a Março de 1871 mais vinte e 
tantos mil contos do que lhe concedeu no orçamento o 
corpo legisla. ti vo 'l N~ é da.s mais elevadas attribuiç\ies 
nO!S&S escwecer O paiz ll re~>peito't Como foge O go
'\"ernO deste debate urgente, concordando com a com
missão da camara. por elle indicada, e uomeada pela. 
maioria que o sustellja, pa.ra não dar parecer, e assim 
escapar á discussão. de que talvez se arreeeie'l 

E' do prot>rio mteres•e do governo que tomemos este 
a.nno conhcc1mento de•tes creditos aõertoa no intervallo 
da sessão de 1870 a 18711 e tão avnltados que nos es
pantão e devem espantar o paiz, depois da guerra con
cluida.. (Apoiados.) Venhão ellc• para a discu~eüoquanto 
antes. E' o que pedio o meu iUustratio amigo, é o que 
uós todos desejamos, como sustentadores do regimen re
presenta.ti vo, como propugnadores do systema parla
mentar. Já com a lei eleitoral vigente não temos ver
dade de rcgimen representativo,.appa.rentamos, simula
mos apenas a fi<"_çiio c as formulai'; não temos camaras 
do pov?, ttmos a~sembléall indtcad8l! pelo governo. 
(Apoiados.) Nera mesmo essas formulas nos querem 
deixar, nem meFmo conservar a ficção't (Apoiado&.) 
Acabemos então por um:~ vez com a fantasmagoria, já. 
g,ue a primeiro n~cessidade puhl:ca, a maior ncces&idade 
que sente o pa.iz, se llle não s:ttisbz, a da. rdorma. 
eleitoral no sentido de dPixar ao povo escolher livre
mente seus mandatario•, org .. nisando um sy~toma ra
dical, muchando para a eleição directa. (Apoiados.) 

A queetiio, senhores, é m11is grave do que parece á. 
primeim vist,\. Cumpre rcsoh-ê-!11. On dê já acommissão 
seu parecer sobre os credi;os, ou os discutamos inde
pendcn:e dcs>e parece.r. Niio estejamos sujeitos ao ca
pricho .to governo e da. sua commiesão. O gCJverno tem 
maiori:~.; por que se teme da di&cussiio que levantou a 
minoria't (Apoiados.) Já não b""ta que o governo tem 
nesta sesrii.o dado provas patentes de não querer que 
se lhe ,·ote orçamento de despezaP, para ficar gover
nando nruitrariamente e Fem lei de meios, mandando 
propôr adiamentoa delle pelos deputados da. maioria. 'f 
(Apoiado&.)Em breve nem lei de orc:amenlo proporão as 
commiij!;(íes. :1. passar este precedente sem exemplo, que 
EC quer estabelecer, de nii.o serem ellas obrigadas a for
muinr a proposta parlamentannente. (Apoiado&.) Entiio 
o que hzemos nós aqui 't (Mw.to bem; muito bem.) 

O Sa. CoELHO RoDRIGUES (pela ordem):- Sr. presi
dente, :~.clto que a discus.;iio pela orde:n j:í. se tem pN
long:,Jo t~nto -1uc •·ai pr-ovocando certa desordem nos 
trubalhos da casa (apoiado&); mas limitar me-hei a 
poucas p:J.lavras. 

A[.o.ci a V. Ex:. quaudo distinguia, em relaçiio ao 
requerimento .:o nobre deputado pelo 4• distriJto do 
1-:i.o de J,meiro, o; projcctos apre>ent:l.dos por um mem
bro d11 c:.mur.1. do• de~utado.o, das propostas apresen
tadas pd~ poder executi"o; decidindo que os primei
ros poJcm bcr d.,.Jos p~:ra. a ordem do dia antes de ~e 
apretieutar o parecer da respccti va. commi!são, se esta 
o ti\·er d .. morv.do além d<l um mez ; ao pusso q_ue ns 
propostn.s do poder executivo, que uão •ão con&hl..,:·a.
das projectos de lei, nem por con~equencia objecto dss 
no8sas de!iber,.ções, senão depois de apresentadas pela 
commi~siio, niio }'Oiem ser dadas paro. ordem do dia, 
por hso mesmo que ainda não são con•ideradas pro
jectos de lei. (Apoiados.) 

Se a comris.ão abueasse, seria a. unica reRpon~avel 
dos m:Ues que proviessem deste nbuso, mas não vejo 
remedio. 

Comprehendo que se houver esse accordo que figu
rou o nobre def'lttado, entre a commiBllão e o go\·erno, 
é muit.o difficil regular a ordem dos nossos trabalhos 
a respeito ~ propo~tas d~ po~~r executi_yo; porém 
são iucoovenlente3 da propna le11 porque nao !ta nada 
perfeito neste mundo. 

Do mesmo modo, ~eumaminoria . l'eresolvesfe nnão 
:fs.zer c~sa. e fosse tiio numero~!!. que a 1>U!l au•ellcia. in
fluisse n3. abertura. do.s ~eskies, o mal era muito grave 
(muitos apoiado•); a constituiçiio niio autori~a. >emelhante 
facto, pclo contn.rio (muitos apo:ado•) ; mas de que 

meio' se podena servir a ma.ioria para evi~ este m
conveniente ~ 

Este mal só tem uma repressão, na censura e na 
opinião publica. . -

A cendura, creio que não será nscessa• ia neste caso7 
depois da declaração de um dos membros da commissiio 
de contas. (.Apoiadoa.) 

Espero, portanto, que Y. Ex. mantenha a sua deei.eão, 
e peço de•ta tribuna aos nobres membros da mesma 
eommissão qt:e empreguem os seus eoforços, ~ofim de 
quanto antes apresentarem o seu parecer. (Muito bem.) 

O Sa. PaESJD&~-n:-0 art . 53 da. constituição diz: 
• O poder executivo exerce por qualquer dos ministros 

de es~do a proposi9i\o que lbe compete na formação 
da.s leiS; e só depois de examinada por uma. commissão 
da. ca.mara doe deputados, onde deve ter principio, po
derá ser convertida em projecto de lei. , 

A' vista de tão terminante diapMição, é evidente que 
não se póde dispensar. o exame de uma commisaão 
desta. camara, quer sej:~. a que tiver recebido a. proposta 
do poder executivo, quer seja alguma outra que fôr 
nomeada para satisfa:t.er a incumbencia daquella. na. 
bypothese de não se prestar a dar parecer no prazo 
determinado. Esta providencia convem consignar no 
regimento. (Apoiadoa.) 

O Sa. Alu.uJo Lnu. (pela. ordem):- Sr. presidente, 
adhiro :i intelligencia. que V. Ex. dá :1.0 regimento, se
gundo as consider11ções que têm ~ido feitas. 

~ccrescentarei apenas uma refie:x.ão, com respeito ao 
perigo •;na os nobres deputados as•ignal.ão, de falta de 
lei do orçamento, ou da appro..-a~ão dos c:reditos que o 
governo abrio no intérvatro da sessão. 

São perfeit:l.mentc chimericos os receios que apre
eentiio os nobres deputados; porque não póde haver 
governo nem maioria que assuma uma t.U dicta.dura 
ácerca de um tal assumpto. (tl.poiado&.) 

O Sa. MELLO MATTOS : - Os factos estão provando 
o c:.ntra.rio. 

O Sa. AaAtJo LDIA : - Se a commi3slio de contas 
não deu aind11. o seu parecer ácerca dos creditos, to!m 
par:~. isso concorrido mais de uma razão. 

O nobr" deputado que fallou em primeiro lu<>a-r ji 
:dduzio uma rnziio: a commiasão pn·cisa.va de ~nfor
mações rclutivamente· a alguns creditas, pedio-as para. 
sati•fazer a seus deveres. 

Accresce, Sr presidente, uma outra consideração. 
Achando-se a carnara occnpada de materiastão impor
t.mteP, que lhe roubão todo o tempo, orçamentos e 
qucstiio servil, entendeu a commissão que nenhum 
atrazo ou mal causava aos trabalhos desta camara 
demorando por alguns dias o parecer doa creditos. 

( Ba diff~rentcs apart'és.} 

1\w para tranqnillisar as apprchensões patrioticas 
dos noores deputados, uma ,-ez por toda., declaro-lhe!4 
que nestes dons ou tre• dia& o parecer seri apresentado 
a mesa. Ficar:iõ assim satisfeitos os nobres deputaJ.os, 
que terão materias de sobra. em que se occupcm, sem 
que dêm o esp@cta.culo de aW!ellt&rem-se da• ses~v~s-

(lla oulros aparlu.) 
Sem duvid:l. aos nobres deputi!.dos incumbe o direito 

de diri;;irem a sua attençã.o para. as matarias que lhes 
p:l.l'ece~n ~onveuientes; m&S ao governo, que é o chefe 
da. mmona da camal"a, compete tnmbcm dar andamento 
iquella~ ~ue julgar de maior utilida•le para o paiz. 
(Apo•ados.) 

UMA Voz :-A minoria tambetn tem direitos. 
O Sa. AIU.uJo Ltu :-E quem o nega 'l 
Senhoree, tudo ee satisfaz com a palavra que ji 

disse : os nobres deputados teriio nestes dous ou tres 
dias o parecer da commis•ào a. respeito dos cre.:litos. 

E já. que fallo nellta materia, diret qnc as alterações 
poucojudicio•as que se têm feito no regimento, elevando 
o pessoal <1e que as commissões •ii.o compostas, em vez 
de adiantar os negoc1os, nii.o fazem eenão atraza-los. 
(tlpoiadr,r..) As commissõea numeroeas, compostas de 
nove membros, difficilmente se reunem. 

O Sa. PEREIRA DA SJLTA:- Está enganado; não se. 
reunem qnando n.io se querem reunir. 
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O Sa. A&AuJo Llllu : - V. Ex. é o primeiro que !e 
recusa a essa.a reuniões, ou pede escusa. 

O Sa. PER&JJLt. DA. SILU :-Nilo apoiado. 
O Sa . .A.NJ>R.uiE FIGt'EIIIA. :-Sr. pr~idente, em \'ista 

da promessa. que a.caba de fazer o nobre deputado, em 
cuja palavrr. hosrada muito confio; e por isso, esperan
do que em dons ou trea dias seja aprewent&do o parecer 
da commissão sobre os cteditos, retiro o requ~imento 
de urgeucia.. 

O Sa. PaEsiDENTJ!:: - Ebt:!. retirado,. sem ser preciso 
consultar a csmar&, visto que ain<ia. não tinha sido 
apomdo. · 

E' apoiade o segundo requerimento do Sr. 11.ndrade 
Figueira, que fica adiado, per h!lv~ pedido a palavra, 
para. impugna-lo, o Sr. presidente do conselho. 

O Sa. PEREIRA. DA. SlLYA. requer ··urgencia. para que 
possa. fallar sabre o mesmo requerimento o Sr presi
dente do conselho. 

A urgencia é apoiada. e a.pprovada, pelo que entra 
em discusM.o o requerimento. 

O Sa. Yisco:oiDE DO R•o·BilA.:oiCO faz algumas obser
vações. 

O Sa. PoaTELI.A. (lo secretario): -Sr. presidente, 
devo informs.r i <'a.mars. que o balanço a. que se refere o 
nobre deputado no seu requerimento já. se acha na casa, 
e não Í<>i di.tribuido sabbado por não ter havido sessão 
nesse dia., e já se ordenou que fosse distribuído hoje. 

O Sn. A:-;oaA.DE FrGUElllA (pela ordem):-Visto ests.r 
satisfeito o fim que tive em vista com este requeri
JDento, peço licença á camara para o retirar. 

Consultada. a cama.ra. a. este respeito, e com seu 
consentimento, é retirado o requerimeiito. 

O Sa. PRBsJDENTE nomea para 11 commissão de obras 
J!Ubli<:lls, para. preencher a 'l'&gl< que nella. deixou o 
;:,r. Aureliano .f<orreira. de Carvalho, o Sr. Innocencio 
Y elloso Pederneiras. 

PRI!IIEIRA PARTE DA ORDEM DO DIÃ. 

EL!ME:\,.0 SER 'I'IL. 

Continúo. a 2" discussão do art. 4o da propoJsta do 
g()vcrno sobre o elemento servil, com o parecer da com
mi86ã<> especial n. !67 deste anno, e emendas apoiad8.S. 

O Sa. DuQUE -EsTUDA TEIXEII\A (para. negocio ur
gente) :-Sr. presidente, a discussão do orçamento do 
ministeri" dos negocios estrangeiros, m:tteria cuja utili
dade é incont;>stavel, foi preteri~ na ultima sessão. 
Assim, em compensação, requeiro urgen.cia pan~. que 
ella entre desde J:Ôiem discussão. 

Apoiada. a urgencia, é posta a. votos, e rejeitada. 
Continúa., portanto, :t 2t. di•cnssão do art. 4o da pro

posta do governo sobre o elemento servil. 

O Sr. Visconde do Rio-Bra.noo (.l>reai
tiente d<>Consrlho. Attençilo):-Sr. presidente,quantomais 
e•tudo e m~dito sobre a :rnateria ora. sujeita ao debate 
des•n augu,ta cnm~r:t, mais me convenço de que a illus
trada opposiçiio erra o alvo de ~eu patriotismo, e sacri
fica o• intere<ses reaes do Estado (apoiados e nclo 
apoiado•) u. •pprebemües infundadas ou exagendu; 
~ pen>nndo a•~im os nobres deputados di•~idcntes 
tendem, sem o '{Uererem, é certo, a dar realidade e 
eorpo ao• pengo~ que imagin:i.rão ..• 

(Jla mrdw aporte..) 

Esta inte!rul?ção, Sr. prolsidente, que já. ameaça-me 
desde as pr>mel~as_ p~la\'rl>S que r:oauncio, está pro
"'\";!"do que a. pa.>xao " má conselhe>ra, que a tolerancia 
Jl~~ é compati ,.e! com o estado em que se achão os es
:pmtos dos nobre~ deputados! (A1toiado1.) 

O Sa. AsllaAnt FrGuEru:- E' apen115 um protesto 
..contr:~. os en!l<!rramtnto.s. 

(Ha <tttro1 aparlCB.) 

O S11. YI.sco:<nt .no Rto-BR4NCO (Pn<idmte do Conse
.sdho) : -Sr. pre~1dente, Mln, as 1ntençües dos nobres 
deputados, re•~ito >U:I, con\"icç<:><>•, mas tenho direito 

de enunciar livremente o que penso, uma vez que me
imponho, não ro por devei, mas cordialmente, estas 
restrieções, que têm sido a medida. do meu procedi
mento nesta e nos demais deb&tea em que hei tido a 
honra. de achar· me empenhado com a illu>trada minoria. 

Nossos illnstres adversarios não cessão de queb::ar-se 
contra o governo e a. maioria. de que ~ão tolhidos no 
livre exercício do exame e ~iscn~são desta importante 
materia. Sr. presidente, posto que a aecusaçã.o seja 
inju>ta (apoiados da maioria.; não apoiados da oppoaii'llo )r 
á vi. ta. dos factos que estão patentes a. todo•, p•·ço, en
tretanto, Ii,ença á illustrada minoria psra. oppôr-lhe 
algumas observações, nio tanto en1 defesa. do gabinete, 
que está resignado á iDjustiça com que é trat!l.do, mas 
em homenagem ao civismo, de que tem dado pro:Yaa a. 
maioria desta ca•a (a.poia.dc• da ma~aria), e que lhe ba. 
de assi~tDala.r um lugar di!tincto e muito honroso em 
nossa historia politiea.. 

O Sa. DuquE-EsTRADA.-TEIXEIB.A.:-Úvismo já ne
gado pela imprensa ministerial, que zurzio a maioria. 

o Sa. PINTO DE c .. II'Pos : - Que imprensa. ministe
rial 'f V. Ex.. já. quer ver Ee indispõe a maioria com o 
gabinete 'r 

(H .. outro& a.pa.,tts.) 

O Sa. VISCONDE no Rio·Bl\A.NCO (Presidente do C .nse
lho). - O encerramento é uma medida auto risada pelo 
regimento de~ta casa: todos os gabinetes e toios os 
partidos têm usado deste meio. Julgou-se necesPario 
que esse recurso fosie constituido em lei desta casa, 
quau1o pela marcha dos debates se reconhece que a. 
d.iscusEão não tende a esclarecer, mas sim a. fazer perder 
tempo e impedir deliberações que a maioria. julga. in
dispensaveis e urgentes. 

O Sa. DuQllE-ESTRADA. TE.rniRA :-Pela minha parte 
protesto. Tenho discutido conscieneio$amente e cotn o 
maior escrnpulo que me tem sido possivel. (Apoiados 
da oppo•içao.) E' uma injuria dizer que quando discu
timos fazemos perder tempo; appella.mos para. o• nossos 
discursos. 

U111A Voz:--.:.rv. EEx. o que querem é impedira todo 
culito a. passagem da reforma, e por i~so ou não fazem 
casa ou protellão a diEcus,io. 

(Troc~o-~e outroa apaf"tes ; o Sr. preside11te reclama 
altençllo.) 

O Sa. YtscoNDE DO RIO-BRA.NCo (Presidente do Conse
lho) :-Sr. presidente, fallo em geral, e peço licença Ma 
nolíres deputados que me permitti\o o uso da. palavra, 
a liberdade da tribuna •••• 

UMA. Yoz :-Nós tambem pedimos uma discussão larga. 
sobre eote a.ssumpto. 

O Sa. Vt~Co!'iDE Do Rw-l3aA!'iCO (Presidente do Conse
lho) :-Se a. discuss&:o tão reclamada pelos nobres de
putados tem por fim estas interrupções, que não oervem 
senii<l para azedar os animos e tolher a. vetdlldeira. dis
cussão .•. (Apoiados e não apoiados.) 

Q Sa. A:-'DRAI>E FJG'CEIRA.: - E" um correctivo dolõ 
encerram entes. 

O Sa. Yrsco!'iJ>E no Rro·BRA:SCO (Pres,'dente do Conse
lho):-..• os nobres deputados estlio justificando a ac
cuea.ção que dirigem a.o gabinete e á maioria. (Apoia
poa da maioria.) 

UMA. Voz : - Quando se pretende protellar e im pe
di.- que haja sessão, a re~poeta de,·e ser o encerramento. 

O Sa. Vrsco:snE no Rro·BRA:sco (Prtsídtnle da Com·e
lho) :-Onde se \"Ío tanta i11to:ernncia. ?! Acaso p~Pumem 
os nobres deputados que têm o direito de impôr-me 
silencio 'r! (Apoiado& da maioria.) Não o eonl'eguem, 
não podem escravi8ar a minha palavra, eu lhes asse
guro l (Muito bem e cpartu.) 

Desde a discussão do '\'Oto de graçaP, Sr. prefidente, 
ficou bem manife~to que a illustrada oppnsição, levada. 
aem duvida por suas con<ticl'ões, '\'endo ne~ta prollO&ta 
não uma medida nece&!ll!.ria e de grande intereMê pu
blico, maa 11penas um grande perigo, uma ameaça a.oa
interea&et! que tém tomado a peito defenàer, e que nós 
por nossa parte tambem queremos rePguaroar, desde, 
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'lellaa occaBião, cligo1 mo5trou f;. ue tinha juudo a.o seu 
patrioti,.mo não ent1-ar neste debxte para melhorar a 
propo~ta do govemo, mu unicamente para impedir 
<:tUe ella pONA pasear nesta caaa e 3er remettida em 
"temJ;IO ao outro ramo do poder legialativo. (Irtterrupçõu.) 
· D1verro niio podia eer o intento da illustrada millona 
quando desde o vo~ de ~o,"Taçaa, por uma emenda. com 
nterencia a e> ta propo~ta, pretendeu condemna-la aates 
de toda e qualquer discuSt':io. (Apoiados.) Oa factos 
posteriores a estas manife.<tações de nos.oB adveraarioa 
o que têm revelado't Acaso os nobres deputados que
rem melhorar a propo&ta ou subetitui-l><l>or outro pro
jecto que preencha o mesmo fim, que no dto conceito 
de SS. EEx. satisfaça e•ta grande nece•eidade aocilll 

.por modo mais prudente e justo 't Seguramente não. 
Desde o voto de gra~·as que se nos aununcia um pro
jecto substitutivo, ma.1s de um& '\'ez o ~mos pedido á 
Illustre minoria, para. que possa.mos tom,· lo em consi
tleração.-. 

O Sa. ANDRADE FrGct:r!tA :-'-0 que está em dise.u8ão 
é a. propost;~. do governo. 

O Sa. 'VISCONDE no Rto-BRA..'ICO (Presidente do Conse
lho)-:-A resposta é sempre a que ac9b& de dsr o ::obre 
deputado ; ma.a, Pe a. propo~t:J. e~tá. em discussão, é para 
'iue ou sej& emendada ou aubstituida por outra solução 
mais eonveni•nte (Apoiados da. maioris.) 

O Sn. DuQcE-ESTRAtu. TEIXEIRA:- No""o priDcipio! 
Quem não apresente. mb•titutivo ect:L prh·séo de cen
surar a proposta t 

, O Sll. AR.\UJO LtxA :-Quem não emend:l ou sub
stitue na4' qu .. r, ou antes quer o 8latu quo. 

(Ha outrw "1'..-tes.) 
O Sn. Vtsco"'DE DO Rro-BnANco (Presidente do Corou

lho):-Tem-se dito que o projecto s .:lvador niio é apre
.tentado porque a. 2& discus•E.o não p~:rmitte que o seja 
senão por t>mendu a cad:~o um dos artigo~, e de.te modo 
Dão poderiamos apreciur em •u.. integra o penl<.'\mento 
d·• illustmda minoria. Acaso uma. tal razão desculpa. tão 
grande e prolongado mystcri.o em ma teria de~ta or
.aem 'f O que pri"a que a illu~tre minoria mande para. a 
mesa o seu projecto, po.ra que seja conhecido d., maioria 
e de todo o paiz, para que desde jâ meditemos e possa
mos votar conscienciosamente sobre elle 't (Apoiados e 
apartes.) Para que este mysterio~! Acaso os nobres de
putados receião que o fructo de suas profunda• cogi
~·ões lhes seja u~ urpado 't l\Ias não antepondes a tudo 
o grande intere8se social, que devemos ter por uivo, 
<:J.Ue deve ser o objecto de nc•ssos con•tantes "'forços 
~esta como em qualquer outra questão suj~ita ao 
]>arlamento't 

:Não tendes tantl\8 vezes censurado o ~abi nete pela 
.aupposição de que será. refractario a toda. e qualquer 
emenda. que a. diecussii.o demonbtre ser neceso;aria'l ... 

O Sn. ANDRADE FIGll'E!ll.\ :-Tem provado: 

O Sn VISCO:<D~;; DO Rro-Buxco (Pf'l!siàmte ào Con
.1elho):- E no entanto niio ouvhtes ha ponco o nobre 
deputado pelo munieipio neutro dizu-nos : aceit:~.~tes 
.as emendas da eo:nmiRsiio, estais humilhado; a com
miesão melhorcu o vos•o p•ojecto, e vós pasl'o8.StP.s p~:!Bs 
:forc:I.B caudinas da. commi~sii.o esp~cial! De sorte, Sr. 
]>residenta, que, se o ministerio se ap ·esenta com 3.$ suas 
convicções torma<ias, e decl><ra á 1llustre minoria. que 
nii.o póde renunciar a ell&ll emquanto nii.o fôr conven
~ido do contrario, diz -se que o ministerio é dict.,torial, 

absoluto, ou antes aio póde ceder. porque obedece 
s uma fórc;a superior ~ occulta l · 

Se o minioterio demonstra, se convence '(lo r factos 
que não quer eenào que o• intere•se• publicos sejiio 
bem debatidos, e, em conferencia com a. com:ni.-ão es
~al, ac<!ita as emendas que esta em eu:t tubedoria 
JUlgou necetosarias, não &ó p:~ra melhorar o projecto, 
como para di••ip&r as prevençüea que a illnstrada mi
noria tem levantado ecntra. elle. se nos diz que fomos 
humilhados, que o mioi•terio não dena cedtr, que lhe 
cumpria hnsteDtar a sua proposta em todos os poDtos 
e virgulas! 

O Sa. Dt:Qn-EsTRADA TEtXEll\A :-0 que se diste é 

I 
'I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

que o projecto era tão mio, que tinha sol!rido mo-· 
dificações. 

( Ba outr06 apartts .) 
o Sa. 'VISCONDE DO Rlo-BRJ.!'iCO ( Pruitk>llt tW co .. -

~el/IQ): - Sr. presidente, correu largamente o deb~>te 
sobre o art. 1•, e o que vimos'! ... 

O Sa. ANDRA.DE FIGUEIRA :-Apenas 16 horas! 
O Sa. PARA!'iaos:--Como 16 horas! Desde Maio (\Ue 

'V'V. EEx. d.i•euwm esta reforma a proposito de tudo! 
O Sa. Vzsco:<oE DO Rio-BRA!'iCO (Presidente do Col'l

selho) :-Qu~ndo, ePgotados todos os meios pelos quaes 
a illustre miuoria procurou impedir. que esta materia 
viesse â ordem do dia., inscrevê· ão-se para di.;c:utir >a. 
proposta qul\ .. i tantqs oradores qoRDtossào os membros 
que compoem a illustre disoidencia. (int•rrup{1les), e o~ 
seus cbefes o~tensiYos, que nos devião trazer a e•te de
bate •na ultima palavra, collocárii.o-se em ultimo lugar! 

E' 8.81'im que se discute ama materia tio grave e 
urgente 't E' as~umr,to ute que deva servir eó para o~
tentação de eloquencia, para exercieioa de oratoria '! . .. 

O Sa. Cauz MACtt.\DO:- V Ex. não tem o direito 
de dizer IWS deputt\dos que fall:hào sobre a materi~ 
inc!ruive o Sr. Barão da Villa. da. Ba.rra1 qu" o fu.erüo 
para exercieio de oratorin: 

(Ba outros apartes; o S>·. presitkRit reclama attmrão.) 
O Sa. Vrsco:"iDE DO Rro BRANCO (Prt8idente do Co·r.

selho):- Sr. pre>idente, os nobres deputa1os não ce•
s.'\o de interromper-me, mas eu lhe• asseguro que hei 
de chegar a.o fim de meu discurso Não empreguei, 
Sr. presidente, expre~s::o allttlm& injuriosa (muitos 
apoiados); $OU o primeiro a fazer justiça aos talentos 
que se têm ma.nifeotado neste debate por parte da :to
bre opposiçiio. Ou--i-o• com a maior attenç.iio, aprt
ciei os e•forços de intel!igencia que fizer:ío, no pontc> 
de 1.·ista em que se collocáraio para combater a pro
po•ta: quando fallo "m exereicios de Ot".Ltoria, é por
que se tem dito qu~ era preciso que fslllll'sem neste de
bate todos os m.,lllb• o~ da hooruda minor.:1.. 

UliA. Voz:- E não faltárão !enão !eis. 
O Sn. YISCOIInE DO Rto-BRA.:sco (Prendentf de Con

•elho):- Nii.o dep. ecio, portanto, em to usa alguma 011 
talentos que se maniiebt:í.r"o em opr.osiçii.o :i. p~oposta; 
não está em meu• ha.bitos desconhec~r o me!ito alhtio 
(muilo8 apoiados}, e nem sequer f.l.ltar á. corte:úa. de
vida aos outro8. (Apoi~do, .) O que digo, porém, é que 
não podEmos, em uma discu.sno de~ta ordem, sa.ti.<fazer 
aos desejos da honrad:t oppo8içiio; em parlamento .al
gum se aJ.mitte uma ,Ji,_c)lo.üo tiio ampla como a qt:e 
nos tl"<~.çou o programma da. iJlustrat. minoda. (Imo·- · 
rupt1les.) 

Em conclusão, Sr. presidente, direi, sobre este inci
dente, que Dio me compete indicar quem deYis. te:- :. 
priorida.de neste dcba~, . por parte ~os. nosaos a~ vel'l!a
rios: uslio de um dtrcLtO seu, & d1re1to que n1o~uem 
lhes póde conte•tar; mas o que eu eaperaYa era que os 
oradores escolhidos para encetar o dtb:tte da propost:> 
do governo tratasEem propriamEnte da quebtão, e nós 
r.ão vimos e não ehtarnos veado senilo o themo. u .ivers;.l 
com que tem sido combatida a proposta, o thema dos 
perigos fantasticos ... 

O Sa. DllQCE-ESTMn TElXEJnA: -Foi V. Ex. quem 
os apontou. 

O Sa. Vtsco:<DE oo R•o-BaANCO (Presidmte do Con
•elho):- ... do ~ronrn? :pessoal, <la f~! ta de livre ~r~i
trio por parte da. mmona e do g• bmete, propoe1~·ocs 
todas tendent~ a torn• r a proposta odiosa, a fazer 
incutir em nossos proprietarioa :tgricolas temores pani
eos ( O.[HJicu!ol e nilo apoin~W,), prevenções que, ~e pude,._ 
sem tomar corpo. Eeriào ~em duYida algum:~. o maior 
perigo para a execução desta ou de qu•lquu on:ra 
re!orma. . 

( Ha. apartei.) 
A nobre e illu.tud& minoria manifeaton-nos ainda o 

seu intento, dictado o;em duvida. pelos impul~os do feu. 
patriotismo, de impedir a todo o custo a ~m dest:. 
proposta, quando tomou a resolução de !>brigu o~ 
membros da maioria ll comparecerem todosdisriame::t 
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e :l. hor-.1. marca.da, por mais pen02o que isso possa ser a 
algum delles, para que hsjasee•ào nesta casa. (.Apo:a.d~s 
da maioria.) Jso dia em que tinha de fallar o relator da 
comwissão, os illustres deputados deixárão de compa
recer para que não houvesse sessão ... 

O Sa.. A:-."DUDE Fu;mmu. :-Elle nunca quiz ,falla.r. 
O Sa.. Pll\"TO »E C.o.xPOs :-A seu tempo, meus senho

res, não se affiijã•d ••• 

O Sa. 'V•sco:<DE DO R•o-BB.AN<:o (Presid6l1te . do CO>ue
lho ):-Yimos em outro tempo oppo5ição de pão e agua, 

· . mal~ op!)osição, permitta-se-me a expres&io. que já tem 
sido empreg:~da, opposição de parede, para. que niLo haj:~. 
caea, é facto novo. (Apoiados.) 

O Sa.. A~nB..\DE F1Gt:ElJU. :-Um protesto contra a. 
força numerio& · 

O Sa. YISCONJIE DO Rio-Ba.uiCO (Preside11te do Co~Ue
l ho) : -A gloria., assim cemo a responsa.bilid&de dute 
meio de opposiçiio, caberá aos ilhatres deput~<dos. 
(Apoiados-) 

Quando ta.es factos se dio por parte ds illustrada 
opposic;5.o, a maior jutiÇã que a ma.ioria desta. camara 
e o gabinete lhe póde f&zer, é considera.r o s"u proce
dimento como tondo por uoico mo-çel a convicção de 
que esta. proposta nr..o dev.: passar, não deve ser cem
vertida em lei; lll&&, se é est:l. a convic1'ã.o, se ô e~> te o 
propo:;ito dos nobres deputados dissidentes, proposito 
manifestado por tantos factos, nií.o ha. razão pars. que 
se queixem de que a. illw;traia ma.ioria recorra aos 
meios q ne lhe bculta ·o regimento para inutilisa.r essa 
t:lctica, e fazer ttiumpbar 11. proposta.. (Apotados.) 

Feita.s estas ob~erva.ções, como di:.se, em homenagem 
:í. illustrada c: pa.triotiea ma.ioris. desta augusta cama.ra, 
eu passo a considerar as objecções que se têm opposto 
::.o art. 4.•, e, per esta. occasião, a. todo o projecto. 

O illustte deputado pelo município neut!O n:ro se 
cansou de dizer-ncu que este projecto não contém um 
svstema simples, mal~ sim uma combin•ção de syste
mu, que elle, em sua linguagem algum tanto marcial, 
comparou a. um bombardeamento de fogos crn:Gados 
cúntra a laYours. 

S. Ex. verá., J?elas obEervações que vou sujeitar ao 
seu esclarecido. juuo, que elle não tem razão, e que estas 
sua.s censuras s5.o apenas dictadas pela p revençiio em 
que se acha. o seu eepirito. 

O systema. do projeeto contém uma idéa c:l.J;lital ; é 
a sua unidade de pensamento, é a. sua base. 'IodM as 
outras disposições uão &ão seuiio meios moderados, pru
dentes e justos pa.ra realizar .,.;te pensamento. 

O projecto contém o systema de emancipaçiio leuta1 
m:~s progressiva.. . · 

O S11.. DuQUE-ESTB.ADA Tt:rurn..o. : - Lenta, não 
apoiado. 

O Sn. A~DaA.nE FlGUEil\A.:- O projecto ê a ausencia 
de todos os syst:cmllll. 

O Sn. Y1sco:-oo& DO RJo-Bn .. :.co (Presidente do Come1ho): 
-O illustre deputado babe DJelhvr do que eu que o •Y•
tema do projccto é um systema já experime:.udo, é um 
<los d.ous propo•to3 pel11. commissão íranceza de 1S-í3. 

O SR. DuQUE-E,;TaA.D.o. TEIXEIRA :-Não be c!legott 
J. pôr em p:-atic11. 

O Sn. Yt~co~nE DO Rto-Bl\A~CO (Presidm!e do Co1!.•e-
111o): -Não foi ~<Xperim.,nt..do na.s calunias fr~tn~za.s, 
onde operuu-ee a e:nancip3Ção simultane11. e imme<ii,.t<J., 
mas em outros 11aizes, como mo ,trei no m"u primeiro 
uÍECurso. 

O projecto est'\bclece, como seu principio funiamen
tal, que, depois da. promulgação da lei, :oin~uem mais 
:n:sC<lrá eocr ... vo neste paiz ; est abelece, portanto, como 
direito a liberdade para as g~ra?úes futuras; m:u, fir
:m3.ndo e>ta princípio, ~ria puse1vel deixar as :.,..era~ões 
a=:uaes no 1talu quo? Não era justo e vrudente miti
;;:~.r ali condições do captiveiro, e dar-fbe esperanças 
de melhor futuro 'f 

Se nos limitassemos a declara.r guc &!lrião livres os 
que na.sces&em depois da lei, o legislador braúleiro 
J;l:io commetteria sómente uma inju11tiça, commetteria 
t:J.mbem um g:-a,·issimo erro, que p<>ria em grande pe
-r:;o a institutçiio que niío podemos ext.irpar pela raiz. 

Quaes são aa providencias com que o projecto pro
cura, não só no interesse da sociedade em geral, mas 
ta.mbem no interesse doa propriet&rios agrícolas, alli
viar a condição do escravo~ 

Como já. se tem abservado, a philantropia particular 
e os esforço& dos proprios escravos ou de seus parentes. 
vão produzindo annnalmente um. certo numero de ma
numi.SWes; mas o Estado, que é ta.mbem culpado pcla. 
e:.tistencia da escravidão entre nós, que é, ~mo tõdos 
os individ\l.os, intereseado em que esse graBàe nW. seja. 
curado ndicalmente, deve contribuir por sua. p&rte 
para o resgate gradual ta geração actual 

Eis por que no art. 3• estabcl.eoeu-&e um fuado de 
em:~.ncipaçiio, destinando-se para este fim a quota. que o 
Estado pos59. tirar de seus recursos a.nnnaes, que póde 
aer maior ou menor, segundo a importanciadesses re
cursos e ali circu!DlStancill.l! do pa.iz. 

.Este meio auxiliar, este recurdo em escala. muito mo
derada por pal'te do E•tado, foi uma das baterial! que 
o illu;tre deputado descobria no projecto. 

S. Ex. mesmo, conbe~endo quanto podião produzir 
as rendas q_ue neste artigo &e debtinão ao fundo de 
emancijla.ção, calculou que não darão muito mais de 
l,OOO:OOOSOOO. 

Ora, &enhnres, mil e tantoa contos, com qne o Estado 
contribua. annualmente p&ra esta. obra. grandiosa não 
são de certo um i&crificio muito senshel nem um des
falque causado ao trabalho da. lavoura, que póde utilisar 
esses bnços libertos. O nobre deputado poderia oensu
ra.r esse meio como escasso, mas niio o seu funda
znellto. O fundo de ema.ncipaç:to pódc ser maior ou me~ 
nor, já o disse, se.;undo as circumstancias; cumpre, po
rém, ter presente qu~, qU9.lldo se não póde abolir a 
escravidão, deve-se procurar extingui-la. lentamente, 
não cor.tiw.ndo só no meio fatal da morte, mas ta.mbem 
mediante a a.cçio da. philantropia particular e de al
guns sacrificios por ps.rte do Estado. 

O Sa. ])aQCE-EsTILUIA TEIXEIRA.: - V. Ex. rep8lle :a. 
idéa. de seu commentador offieia.l ~ 

O Sa.. 'VucosnE no Rto-BRANCo (Presidente do Con-
8elho):-Os illustrados depu~os até pretendem que o 
governo impeça os effeitos da morte. 

O Su.. Al<llaADE FtGt:Eti\A.:-A comnsissão é que uiio 
quer que se conte com ella.. 

O Sa. VtsCOliDE no Rto-BI\A.NCO (Prcaidenle do Come
lM/):-0 que a. cowmiesão diz é que n::o devemos con
fiar sómente á lei fatal da morte a extincção da escra
vatura, que o Estado deve contribuir tambem para esse 
fim; e o que eu acabo de dizer está. de perfeito accordo 
com o po.ns:~.mento do projecto e do parecer da. illustte 
commi~~ão. E se ha. perfeito accordo, como não se póde 
negar, para. qne esses apartes intempestivos que me 
cartão o fio das idéu ~ 

Se, em "\"ez de pretender persua.dir oB illustte& depu
tados, para trazê-los a um melhor accordo, ell quizessc 
tirar partido das inju~tiçaa de suas coatinuas a(l:grea
EÕ<ts, eu não lhea pediria senão que prosegui~sem do 
mesmo modo; porque, ou não h" opinião publica. neste 
Brazil, ou esl!& ot~iniiio publica r~conbecerá que os 
illustres deputados que:.-em o debate, m•s querem-n'o 
unicamente por este te-1r, perturb~do os oradores que 
defendem a referma, ni.o permittindo que enun
ciem suas idéa~~, não consentind.o que a camara 03 
ouça, e d:1.ndo semp~ á.s suas palavras o een~do mais 
odioso (apoiado$), q_uando até o regimento da c .. sa pro
hille que se imputem aos oradoree máa intenções, e 
quando eu, couscio da. minha. fraqueza na tribuna (na~ 
apou:àos), comecei por pedir deaculpa ae J'Or acaeo me 
escapa.sse alguma e:xpressão que pudesse offender al
~ dos membros ma.is susceptíveis da illustrad& mi
norla. 

O Sa.. Duot:E-EsnA.nA. TEIXEIRA: -Eu perguntei 
se S. Ex. repellia o seu corrunentador officio.l. 

O Sa.. 'Vtscol•iDE »o Rto-BuNco (Pruidentt do Conae
lho):- Eu ia reeponàendo a S. Ex. quando fui inter
rompido pelo seu illustre collega da esquerda-

O Sa. ÁNDB..\DE Fu<uEut.o. : - Eu dou apartes porque: 
a maioria. não quer discutir. 

'VoZEs : - Oh! 
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O SR. Aa.a.uJo Lnu.:- A maioria o que não quer 
ú.o diticuE•ões interminaveis e innteia. (.Apoiados.) 

O SR. V1scoNDE DO Rio-BRANCO (Preside~<k! do Con.ie
lho):- O illustre deputado pelo municipio neutro, a 
.quem ~tou r<'spoudenoo, observa que o autor de um 
.commentario critico sobre a proposta do governo aTa
liou oR recursos do art. 3• em cerca de dez mil contos. 

S. Ex., que é dos mais illustrados, e em .quem re
conh<90 n&o ~6 taleuto ~uperior, mas decidido amor 
ao estudo, não póde deixar de reconhecer que este 
trabalho, filho de uma penna. e•clarecida e lDdepeo
dente, deve meréCer muita con~idera~ão e respeito. 
(.Apoiados.) A importancia dos recumJs que eonsi~a o 
art. 3• pôde provar-se por algarismos. 

O nobre deputado Fabe bem que a. taxa dos escravos, 
o impotito de tranBmiesiio sobre n propriedade escrava, 
e o proiucto liquido de loterias nii.o podem produzir 
10,000:000~ 000. 

O Sa. DuQuE-EsTJUD.a. TEIXEIRA dá um aparte. 

O Sa. VISCONDE DO R1o-Bu:~co (Presidmte do Conse
lho):-8r. pre•idenw, •e a a&embléa ger.J. deve votar 
para a emancipação fundos euperiores aos que destina 
o art. 3• da propo&ta, é objecto de exame e de delibe
:ração, que. cabe oi. mesma nS>embléa. geral em seus or
çamentog a.nnuaes, ou quo: só opportun&meo.te se 
poderá resolver. 

A emancipação lenta. e gradual póde ser mais ou me
nos u.cceleraW., segundo os meio8 qne se empr..-guem 
pnr11 remir a. g~ração actnal. Se houver recursos bas
tantes para elevar o fundo de emancipação, se as cir
cumstancias do paiz, :tpreciadas no ponto de vista. de 
seus intereeH:s collectivoF1 a8sim o aconselharem, com
P.lte á. llS@embléa. ~era! resolver, e ha de r~solver, á 
VJsta de•tes elementos de e:tame e delibel'llçii.o. 

Quem nos póde dizer se os nabres deputados daqui 
a ruguns annos nüo julgaráõ pnssivel e con,·eniente 
que n con•i;.:n•çüo do llrt· 3• seja elevRda. á . somma de 
10,UOO:OOOS .Y .1\l>Ls, pa a q·~e ctita quest:io presente
mer.teY 

Nós não queremos senão um meio de emancipação 
lenta e graduru, que, pondo termo :1. perpetuidade da 
escravidão pelo nascimento, estabelecendo como lilDite 
maximo o da vid>L da.~ gerações actu:tes, todavia não 
abandone eata.s, antes p•ocurc melbor11r a sua condição 
e dar-lhes ta.mbem a esp"rança que lhes offerece'll a. 
phiiantropia particalar, o concurso do Estado e os es
forÇOs dos proprio~ escravo• e libertos. 

Além de8tes meios do art. 3°, se diese que seri!io tam
bem applicadas ao fundo de emancipação ao quot:ls qne 
.Parn esse fim porventura ~ejão comigoãdns nos orça-
mentos pro,·inciaes c municip,.es. · 

Sr. presidente, eetn disposição, que não é obrigntoria 
para as a.sscmbléHs provioziaes e camaras muuiaipRes, 
que apenas pl"l"vê um facto, e que procura dar uma di
rec9iio conveniente a e•te trat>:l.iho, para o qual todos 
devemos concorrer, de extinguir gradualmente a escra
vidiio no Bra.zil, e•te artigo, Sr. presitl"nte, foi apre
sentado como uma '·iolação do acto addicioo•ll 

Para. se ver até que ponto se tem levado a exagera
ção contra a propostu, a.v~ntnndo idéas e snscitlmdo 
apprehcnsõcs que ni'io poderii.o dxr outro resultAdo (se 
os nobres deput:tdos comeguis.ern o teu fim) •en~ 
prevenir os ptoprieta.rios agricobs e todos os pos>uido
:res de escravos cor:tra qualquer reforma, s~j:.. t!SU 1 
seja n que os nobre~ dct>utudos possão conceber e tenhiio 
concebido em seu espuito, eu voa ler o que disse o 
Spewucr. O desforço que qu.,ro tirar contra o autor 
deste artigo e fazer a leitura. d.us saa9 oalcwada~ de
clamações. perante n camara d<'~ Srs. deputados. Talvez 
que o Spectator me el'teja ou"<"indo, e, portanto, repito, 
o de~forço que quero tirar contra elle é ler aqui, e pau
sadamente, a.s suas proprias pala Tnls : 

• Já na diseus~iio do art ~o dn propo~ta consPguira 
elle hontem (referia-~e ao ::-r. deputado Duque-}::,trada 
Teix~ira) mostrar que o govl'rr.o últára a todos os princi
pios que devem I,(Uiar o legi~lador a conceber e for
mular aquclle artigo, em que, para nii.o deixar de con
templar todos os eu·os, incluíra a ,·iolação do acto ad
dicional, dando de~tino a {undos votados nos orçamen
tos proTincial e mWJicip•l, uturpa::ldo a usembl.;a geral 

a~ibuições con~titucionaes das a.ssembÍéas pro\in
Claes • 

. «Hoje levou o insigne parlamentar á ultiiD3. •wtde:r:-
Cla. que o. art. 4• da proposta. é a anarcbia da legisla-
ção, a. mma da lavoura, .o grito da: insurreição l,;van-
ta.do pelu governo, pondo .em perigo a &<'gurauça de 
tantos de nossos_ compa.tr1otas,. ~ue trabalbão para 
se ~anterem .a ~1 e a ouas famtltaa, sãi> tambem os 
m:uores eontn~UJ.!!tes do thesouro, como ~o e têm sido 
b1~~e os mn1s firmes su!tentaculos da ordem pu- , ,. < 

• «O q~e "<"alem, !>:mim, pa.ra o governo a. ordem ao
C1al, a r1que:za publica e a. particular a segurança 'tl.oa 
lavradores, no•sos coneido.dios 'l ' 

"De minimu non curai pr111tor." 
O SR. CAaooso B& MENEZES :-Até já se chegou a di-

~e; !~\~ ~o;;~~~i~i~f~munista, que era o governo 

(H a outro1 apartes .) 

O Sa. VIscoso& Do Rr~-BRANco (Pre~idente do Conse
lh'?) :-Pelo que tenho d1to e continuarei" dizer a res
pelto do a:rt 4•. e do art. 3•, ver-se-ha a exa.<>era~ão 
<4Ute escnpto. 0 

Quem escreveu est:ls pnlavras não quer a reforma. 
do estado . senil por meio algum. 

Sr. pres1dente1 a.~~embléa. g«:~ não determina que 
os orç:..mentos p~ovu:_cJaes e mun.JCJpae• consignem flin
do rara a emaoctp'lt;ao; o que diz ti que •e forfm vota
dos e1ses f ao dos, podt!rão ser iucluidos 'no fundo <>enl 
de emancipa~ão. 0 

-

C? Sa. DuQc&-ESTRADA T&IXEIR.a. :-V. Ex. csti dis-
cutmdo o art. 3.• . 

l!~A Voz :-E VV. EEx. a propos'to do 3> não uiil
cntr.rao o 2• e o 1• Y Respondo a V V. EEx. 

( Ha dit•ersos apartes.) 
O Sa. YrscoNo& • Do HJo·B~ANCO (l'ru'dcnte de Con

.velho) ;-:-.A. propoHto do art. 4•, o nobre oeputauo pelo 
mumc1p1o neutro fallou aqui em bombardeamento C<·n
tra. a lavour~, ~eu estou mostrando que e~•e fogo c piOra
mente uma ficçno de S. _Ex. Para con>.eguir o m,u iu
t~nto, faço breves !efltxoes su6re o art. 3• ; es~ou con
S1der:mdo este arttgo em sua connexão com o n.rt ~· 
tendo sido a is~o obrig:tdo pelo nobre deputado a q;eU:: 
me tenho refer1do. 

Mas atando o fio de minbiiJI idi:as, recordo-me que ia. 
dizendo quP. o art. 3•, refrrindo-ee aos fundos qne pos
s~to ser decretado• nos ~rç~mentos prO\"Ínciaes e mnni
c~paes para. e1~ fim, uuo 1ml?uz ás as•embléa• provin
CI:les a obrtgaçao de o f: ·:er; e uma. pre,·en~ão é n:e~mo 
um conEelho, porque todos os que des~jiio qu~ e~ta re
forma se faça _do mcd<? m~is pr~dente dev<m querér 
que na exrcuc:vo da l~1 baJII. uruformidade de pcnsa
!lle~to. Se o govcm~ proceder ~t>gundo certas re;;ras de 
JD&tlça e de prndencta no empre<>o doe mcio9 oue a lti 
g~r"~ puzer á ~ua disposir:;o, e ~ a~ asa<·mbÍéa& pro
vmclfl:es e caJ1lans munc1paes por sua. pnrte procede
rem dn·erenmeute, todos comprehendem que, não obede
cendo ~dos os ebforç<:>• ao mePmo pen•amcnto e :1. u:es
ma acçoo, a prndenc•n ~;~ue tenha em vista a lei geral 
póde ~er frustrada, e dnht remltar grave incon"<"enientc 
c desordem. 

Eu quit.ern dizer mais em rdnçiio :to art. 3• ; mrts ns 
a~vertencta~ . do no~re. d~putado pelo 4.• di•tricto do 
h1o de Janetro n:'c md1cao qac não ha neceesidad~ de 
defender esse arttgo •... 

O SR. A:'inRADil FJGtElR.a. dá um aparte. 

O Sa. VJSCONDE DO ~lo-BRANco (Presidmte do Co,...•c
~ho) :- ..•• e ate ,.~Jo que a dtft•a o incommoda. 
:::ómentc accre~ccntar•J que, a r•speito d,.A estradas de 
ferr':', com~in~u-se nma .garautis geral com outra. ga
rantia provmc1al ; '.' ~e J•~o se pooe fnz~r e ~e fez sem 
offc.n!a da conttltul•;ao e do acto uddicional , não é 
mu1to que para ~8ta estrada moral tambem os rccur
ros do ~o;t~o .'e combintm , &e fundiio com 08 re
cunos provtnc1aes. 

~s&e fanta•ma figura~o pelo Spectator ni'io t~m, 
po111, n~D?- sequer a~parenc!a de rP.alidade ; foi fructo de 
llm eepmto hallucu ... 1c.lo, e pura declamayão . .E~cd)!tos. 
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como esses eó podem ter por elfeito incuti r terro_res no• 
proprieta.rios agricolas, combater a proposta, nao com 
a razão e a verd .deira apreciação dos interesses morau 
c economicos deste paiz., ma& com os perigos bntas
tico6 que se proeut'll figurar e e:~o:agera.r por to•!oti o• 
modos, a;;gravando o mal , a~m dar-lbe nmedio al-

guVa"mos ao art. 4• no qual o Spectalor, &s~~im como o 
ttobre deputado peÍo muni.:ipio neun;o, vio outra ba.-

N t 'ria perigosa, mais uma uma de~trmdora. da. I~< vou:a, 
' da riqueza publica e da ordem soc1àl; l!l"ugo ~~ :vl.r
tude do qual fomos declarados commUlustas, m1m1gos 
da proprit:dade. 

o Sl!l. DVQDE-ESTllADA. TElXElllol. dá um aparte. 

O Sa. VtsCONDE DO Rto-BaASco (PresideJtte do ConsP
lho):-Tenha pacieucia, que hei de opportuna.ment,e res
ponder a todas a.s objecções. A pai:-.ão póde desv1rtuar 
tudo, ma.s o be>m ~en~o, a. serenida~e. de espírito e a 
prudencia mo3trarãõ :10 po,·o braZ1lc1ro de que lad<> 
está a verdade e o , ·erdadeiro interes.<.e publico. 

O que deter•ninn o 2-rt. 4•'t Suas disposi•;ões princi
pa~ d.i:tem respeito ao peculio e 9;0 res~te. 

· O peculio e o resgate ~iio metos pcngosos 'f Poclem 
ser considera.dos como oa cnn>iderou o nobr.: de[lut8do 
pela. ptO\'Íncia. do Rio ~e J,:-neiro '? S;;_o estra.~h~s 8.0 
.. -ystem& de um:1. emanc1pa•;·ao lenta e gradual. ~egu-
ramente não. (Apoiado.t da ma.ioria.) . 

O peculio1 a.sstm como .o resgat~ •. a~s1m como~ pro
'Yidencia d,. lei de 1869; que proh1b1o.a. separa.;-uo doi! 
eonjuges e dos filhos, não tem por fim s~nã.o melhorar 
:1. ::.ortc do escravo elevar o seu moral, tira ·lo <'a con
di~ã.o de eous& e dar-lhe a qnalic:kde de pe~o:o,, ma.s 
dentro de limites que o uso já tem consagr.ado e que 
ora se trata de estabelecer por direito, ~em :rerturba.r 
a disciplina dos estabelcci~entos n:;ricol:l.l!, pelo con
t.'"llrio firmando os vinculas de~sa obedieuci". pelo tnodo 
mais justo e w..i& ra.:oavel. (Apo 'ades enio apoiado•.) 

O que é o peculio, mediante o con~entimen.to 1\o sc
nhor't E' o fructo do t:-:~.balho e da. econarat:~o do es
craoçoo. 

O Sa. Ptl'ITO Moll!:lR-'- :-Eese j:i. existe. 

O Sa. Y1sco:-onz no R1o-BaA.NCO {P.-esidente do Conselho): 
-0 nobre deputado pel .. provincia de Minas-Gm1es, 
o Sr. Pinto :Mo,.eira (de!igno·o pelo seu nome para dis
tingui-lo do outro nobre deputado que me deu aparte~) 
diz-me que j& exi;.te de f:l.cto e~sa conceosão. 

O S11. PINTO MoREliU: -Com o consentime:•to do 
senhOl". 

O S111.. Y1sco~nE no R1o-Bur;co (Pttsidcnte do Con.-~
lho) :-Se o peculio com o con.;e•timeoto do Hnhor j& 
existe, e ~e o projccto não estabelece s~niio o que 
existe •.. 

O Sa. ANDRADE FH~llEIRA:-E' i::mtil o arti;;o, \":unos 
ou vir a conclusão. 

(Ha. muitos ovt•·os aparlt.•.) 
O SR. 'Y1sce!'IDE oo Rlo·BRANCO (f'residcllC- dn C•JIMt

lho:- O projecto n:io e~ubel .. ce, além t!o peculio obti
ao pelo t.raba!ho e economia do e•cravo, medi>ntc o 
consentimento do senhor, ~enão o que o c.-cr:t\"o 'JO•
s::. obter pela. philantropi:~. do mesmo seuh01' ou d•:' ou
trem, por doa.çiio ou legado. o~ n-:>bres deputados qu<!
rerií.o excluir c~ta ~· P"'rte do peculio 'r 

O Sa PtNTO IIIoaEIRA: - Com o consen:imento do 
senhor. 

O Sa. VJsCO:.'DE DO Rto-BRAlico (Prf• :den!e do Co:o~>t
lh.o : - P<~i• para aa doa~·ões ou legados o pobre e•cru
vo deve preci>&r taDlbem do conoentimeuto do s.-,.hor'! 
Póde-se dizer e sustento<r isto na oua.dra actual. tm 
1871! • . 

O Sa. ALxr:JDA PEar:uu. :-Sim, se:1bor, par:l. g::.ran
tir & forç:1 moral. 

O Sn. Am~aA.DII: FJG'CEIRA.:-Se ::lão, decretem ;~. :;.bo-
liÇ':i.o immedia.ta. · 

o SR. ÂR.I.VIO Lr:~U:-Is,o ni:v !c pó:i~ u:~~l' llCill 
ender! 

O Sa. P1:o-o Moun\A:-Póde-ae dizer e defender,. 
salvo contrlL o encerramento. 

(Ha outro• att•r~«.) 

O S11.. Y1SCONDE DO R1o-BuNco (Pre•idenu do Con
ulho).-Sr. prt&ideute, é preciso que eu re•pond& por 
pa.rtea. pa.ra que possa eatW.uer aos nobres depu
tados. 

O peeulio que o escravo obtenha. pele seu trabalho 
e economia, e•se já reconhecem os nobrea deputados 
que não tem inconveniente. 

O Sa. G.~liiA. CEIIQUEIBA:- Não tem inconveniente 
como favor do senhor. 

O Sa. Y1sco:o<nE no R1o-BuNco ( Pnsicúnte do Come
lho):- ... llor1ue já. é um f&eto, porque já existe i 
por con;equencta, não ba perigo em converter em di
reito o que o uso já tem estabeleci 1o pua o geral doa 
proprietarios de escravos. 

O Sa. ALXEIDA PEaEJaA:-E' eophisma. 

O Sa. YJSCOliDE DO Rlo-BuNCO ( Prt•idmte do Co•l$e
/ho) :-Niio on•a.rei, discutiu i o co .u os illustres mem
bros da minoria, da palavra-sopbisma-1 de q:ue acaba. 
de serçir-se o nobre deputado pelo R1o de Janeiro. O 
que dig<> poderá •er um parallogi.smo, mas niio é decerto 
um sophi,ma. Deix<:>, porém1 paPsar sem reparo a pa
layra, porque está. reconhec1do que a illustre minoria, 
no estado de exa.ee,.bação em que se acha, não póde 
disoutir seniio por e6te modo ! 

O Sa. Al.!ll!:lDA PEUEulA.:-Se ha olfensa, retiro a ex
pressão. 

O Sa. YISCONDE no R1o-BR.A.NCO (Pruidcnte do Conse
lho) :-0 peculio, pelo tra.balho do eecravo, é um esti
mulo á, sobriedalie, á obediencia., á ordem moral e ma
terial. Desde que o escravo vê que pelos seus proprios 
esforços lhe é licito adquirir alguns llens, e que o fructo 
de seu trabalho póde ter a applicação que lhe queira 
dar, pode:ldo servir para remi-lo ou a ~~eua filho6, ou 
a sua esposa. ou a seus parentes, ha de sem duvida. 
alguma achar-se mais sattsieito do que na sua condi-
ção actual. · 

Este principio é iaq•1estionavelmente um estimulo 
effica.z para que o escrnvo nio abandone a casa do seu 
senhor, par11 que não evite o trabalho, e sim procure 
servir bem, e toTnur-se digno da generosidade do se
nhor. (Muitos apoiados da maioria.) 

Ha pouco se disse, Sr. pre8idente1 que este pecuüo 
j:l. está. aimittido entre nós, maa que h:~. perigo em 
eshbelecer na lei como dir~ito o que já ex1ste de 
beta! 

Pois, senhores, quando todos reconhecem que a es
cravidão ji está. muito ndoçada entre nós, qu:mdo 
toclos c a honra.da minoria reconhecem que os nossos 
proprietarios de escravos, em geral, eiio humanos e 
bemfuz~jos. entendem os nobres deputados que, t<>da
via1 o legislador brazileiro nii.o póde co~~ngrllr em lei, 
c.>mo regra! ~ favor do_ escravo, &IJ.Ul.ho qua o uso 
já \em a•imlttldo't! (Apouulos lia matol"la..) 

N:io pod~rá. o le~slador brazileiro formular em lei 
ger:1.l o que fi:~:erão os legisla~o~es de outros paizes an
tes que o uso precedeAAe o d1re1to 'f 

Podem oe nobres deputado~ desconhecer que nas co
lonias hespanholas houve sempre esse direito de pecu
lio e de re>;;a.te ~ Não sabemos acuo que a Dinamarca 
desde 1834 o e•tabeleceu em suas colonias, que a In
glaterTll. o admittio em 1823, e que a França, desde 18 
de Julho de 18q51 entendeu que taes di~posições não 
erão inco:npa.tiTeis <:om a. exi•tcnci& da eocravidiio'f 

Ser:í. preciso que eu repita o que já disse P.m outra. 
occaaiiio, que esta. providencia, mitigando a condição 
do e!cr~t<"o. elevando-lhe o mornl, incutindo-lhe algnm 
apreço de 'si mesmo, despertando-lhe o sentimento da. 
gratidão, longe de prejudicar ao ~enbor1 torna. o ucravo 
mai1 obediente. mais util, porque o predi$põe para o 
trabalho, torná-o &obrio, de~perta.·lhe esse ~<entimento 
do amor de fa.milia, que tanto poder tem sobre os ho
mens '! ( Apo 'ado1 ®· mo.io'f'ia,.) 

Sr. presidente. eu respeito os ePcrupulos dos nobres 
deputados; mas ~qu&lldo oçoejo que isto eetá já admittido 
e:otre nú!, q;;.~do Tejo que esta foi a lei de todas a& 
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colonial hespanholu, não po811o pa.tticipar daa •ppre
h~llee de SS. Exa. · 

O Sa. ~aua Fa~vr:IU:- A queatio 'é aer_ ou .não 
com consentimento do aez1hor. · · . 

O Sa. VJSCOIIDB De R.to-B~co (Pruidettle do Come
lho):-Maa não basta 8Ó dizer .que . o esera.vo p6de ad-, 
qmrir o pe<:ulio; é preciso ~~S&egura.r-lhe a. propriedade 
de811e peculio; e é o que estabelece a lei. 

(Ha apartta.) 
Boje o que o escravo adquire é para o senhor, nada 

lhe pertence, tudo pertence ao aenlior •.. 
O S11.. A.l<DJU.DE F1GBBIJU. :-Não ha. tal, perdôe-me; 

está equivocado. 

O S11.. Aauu~o Luu. :.;....Nesta pa.rte a lei está acima 
da censura, consagra o que está em Ullo. 

(Ha oulf'(U4ptvlez.) 

O Sa. V)scoNDB DO Rlo-BIU.!'iCO (P,.eaifltnte do Con
se!ho):-Sr. pruidente, o nobre deputado pelo i• dis
tricto do Rio de Janeiro, düendo que o peculio neatu 
condições já está estabelecido por lei, obriga-me a anti
cipar uma observação que trazia escripta á. margem da 
proposta do govem~. Vou recorrer á. autoridade do 
Dobre deputado por Mi:na.s-Geraes, como poderia recor
rer a outl'lUI. Diz o illustrado Sr. Perdigão Malheiro em 
sua obra: , ' 

··;.·E~~ ;;Ós·~~;b~;,;~i~ ga.'r~~t~·~ ~';; ~- p~~~: 
ho1 e menos a livre disposição, sobretudo por acto de 
uluma vontade, nem a succeasão ainda quando aej\ es
cravo da nação. 

" Se os senhores tolerão que, em vida, ou mesmo 
caus~ mortü, o fação, é um meto que todavia dllve llU 
reape1t&do. 

·o: No entretanto, conviria qne algumas ·providencias 
se toma.saem, sobretudo em ordem a facilitar por esse 
meio as manumissõea e o estabelecimento dos que se 
hbertassem. 

« Os nossos praxistas referem mesmo como aceitos 
ou aceitaveis nl.guna principio& a esse respeito. » 

Eis aqui a resposta ao nobre deputado. 
O Sa. TE1xtnu. Jlll'IIOil : - Niio podia. responder 

melhor. . 

O Sa. Á~DII.A.bt FI&11Eitu. : -Com consentimento do 
senhor. 

O Sa. 'YISCOI.(Jlll: DO R1o-BuJCco (Presidente do Con
.selho ~:-Tenho nesta materia a autoridade insuspeita 
e mu1to competente do nobre deputado por 1\iinu. N"ao 
se tl-oita aómente do peculio pelo consentimento do 
senhol:'; é preciso que o escravo tenha o peculio como 
propriedade &nai que o polll& transmittir a seus ascen
dentes e deseen<1entes1 á sua esposa ••• 

O S11.. Duouz-EsTJUD.&. TEIXEID.A.: -E' umli Ílova 
ordem de anccesaiio ! 

(lfa oui!'GI apt"1u.) 
O SR. 'VJBCOQt DO Rlo-l3JU.!iCO (Pruidenle do Con

selho): -Sr. prasidente, ou os nobres deputado• nos 
levão a soluções extremas, ou deTem convir :oestes meios 
moderados. . 

E' a. eorte de quem se colloea. no meio termo, s•ffrer 
as objecções proprias dos extremos. Eu receiava na 
discus~io ieata proposta as obj ecçües dos abolicionistas 
absolutos; nunca pensei, porém, que dt. parte da.quellea 
que tendem a.ntes a conserva.r o statu quo do que 11. mo
difica-lo, se lcvantaesem tanus apprehen&ões, tanta 
celeuma, por9ue toda esta agita9ào que se eatá pro
duzindo é o mconvcnie:ctc maia grave que pl!de ter 
qualquer proposta de reforma. sobre o estado servil. 
(Jfuito6 apoiado$ da. mt~ioritJ.) O governo e a maioria. 
por sua parte t.;m evitado eae11 agitação. Eu tinha aqui 
um eloqu•.· nte diacll!'llo do Sr. Vi&eonde de Cayrú, e nio 
o tenho querido ler: porque~ 

Porque não desejo neata materia i aliar ao enthusia.s- • 
mo, procuro eómente fallar á razão. (.Apoiadot da. 
maioria.) 

E' ou não necesearia uma reforma eobre o eatado 
servil ' Se a reforma é necesaaria, nã• podeis recnll8.r 

To11o m 

todas as idéas do projecto; essa oppoaiçio ayatema
tica. e radical, que nega o fundo de em&~~ci~, qv-e 
nega. a lib~ do nntre, que nega peculio.l que. nega 
o direito de re8gate, onde vai .· pamr-1 l u que pre
tendem~! 

'Vo:ms ».L M.Uoa~.L :-'!.Iuito bem! 
Ha fJ&ritn Gparlu.) 

O Sa. VIaCOIIDE 110 Rlo-BuNco (Pruidmú ào COJt
ulh<l):-Ha pouco nos dizia um nobre deputado: 
.. Sim ! vós voa "preaentai.t c:Omo .emancipadores, mu 
conaervaia a eaera vidã.o ; quereia converter o liberto em 
eida.diio, maa não preparais o eacra.vo para a liber-
dade!» · · 

Sr. presidente, estas objecçõea &6 pod.ião partir da.
quellea que quizesaem a e_mancipação simultanea, est&
lieleoendo desde já. um p=o curto e medida& prepara.
torias para chegar a ea.se refultado ; mas aa parte 
daquelles q•e não q11.erem a. emancipação aimulta.net., 
como ae levantão ta.ea objecções'r 

E qual a. conaequenc1a. que o . nob e deputado pela 
provi:ncia do Ceará, a. quem agora me renro, tira. dessa 
sua censura á. proposta 'f S. EX., não quer que procla
memos a liberdade das gera~es futuras e gue procure
moa ir gradualmente melhorando n condi«&.. das gera
~õea presentell; mu o que nos aconaelha. S. Ex.'! 

Qner que nada façamos, que tratemos da reforma 
judiciariu., da reforma da ~. n&eional e de outros 
projectoa politicoa, deixanào o escravo :co estado em 
quo hoje se acha, para que niio venha. a. ser um cida-
dão pouco intelli~nte ou mal preparado.! • 

COmo, Sr. presidente, se neste paiz não houTease 
milhareS e milharea de pessoas livres, que p:Jr infelici
dade de seus pai~, pelas circumstancias em que se achA
rão e se acbãõ, não puderão ainda receber a edneaç?;o 
:cecessaria a todo o cidadão! ( Apoiltdo1 e. apartu.) 

Sr. presidente, além. do pecnlio pelo tra.balho .do ea
cravo, estabelece o projecto aquelle que lhe possa vir 
de doações e legados. E quando' da a.Fplicação natural 
deste• meioa hi de resultar a· remiBB&O do proprio ea
eravo ou das pea&O&S que lhe aio maia caras, porque 
co&retar a phil&ntropia. particular, tomando-a depen-. 
de-att. do consentimento do senhor'f E' querer leTU 
muito Joage os rigores da e~>cravidio . (ApoiadoK.) 

Com a bistoria á. vista, nio '{'C?BBO acompanlia.r os 
:cobre11 deputados nesta sua auster1dade ou receios: en- , 
tendo que taes meo!.:~s são justo~, e q,ue nada. têm de 
perigosos. A sua. ne~ção, sim, como Já. em 1823 pon
derava, e com multa =ão, o 'Vi1conde de Cayrú, é 

- que póde tr:.zer transtornos perigosos e sérios. 
Oa proprietarios bemlazejos e intelligentes, aquelles 

que procurão suavisa.r a condição de seus escravos, 
nadn têm que temer; mas os que, ou por ansterid&de ou 
por medo, recusão estes meios, e só querem um poder 
:tbsoluto, estes precisão que os desviemos dos perigos, 
que niio querem ou nii.o podem ver. 

(Ha di!fert'lltta aparte6.) · 
Eu 'ouço ao mesmo tempo tantos apartes, que niio sei 

a qual deva acudir! Estou tratando em geral do art. .fi•; 
depois, se Deus me ajudar, hei de responder em parti
cular a cada unu du objecções do :col:ire dep;utado pelo 
município neutro. 

O direito do resgate, Sr. presidente, ta.mbem não é 
um perigo, porque é já. uso entre nós, e já. está. meemo 
consagrado até eerto · ponto em noasas disposições le
gaes. 

Não se póde negar ao escravo qne apresenta o seu 
justo preço o 'direito de alforria. (Apoiado~.) Preten
der o contrario, é :cão eó injustip1 mas imprudencia. 

A. vantagem de~te projecto, eu o di~ sem receio de 
ser immodesto, pois que este projecto :c3o é novo, · ma& 
tirado dos trabalhos luminosos do conaelho de eatado 
e da commis&io especial desta augusta camara.; & van
tagem deste projecto, a. sua superioridade so~re qual
quer outro que poBBa ser apl'lll!entado, eu o di~o tam
bem eem receio de otfendeT a modestia dos illustres 
diasidentes, por~~.ue enio que eata materia está esso
tada. nos traballies publicados em In~laterra, :na França 
e entre nós ; a TAntagem deste proJecto está em _que 
:~aàa innova. Os meios que emprega para a emane~pa-

39 
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ção lenta e l!T&d~ .são os ~ue o uso já tem est&bel_ e-
cido entre nóa. · 

A IIUa idé& e&pital1 a liierdade do ventre ou doa 
llll*eituros, ~s ·faZendeiros já. têm decretado este 
~de acto àe beneficencia por seu livre arbitrie. 
(Apoi4do#.) Os noltres deputados hão de perdoar-me, 
mas não poderão convencer-me de ~ue o facto espon
taneo de ai~ fazendeiros a r~to da. massa geral 
de seus · escravos, torne-se peri~so, sómente porque a 
lei consagra. esse facto em élire1to. (Muito õem.) 

SeJJhurea, é preciso conceder tamõem alguma. consa 
ao legislador bl:azileiro. Nós ·W!1os uma grande culpa, 

' devemos todos repara-la., zelar o nosso credito\ a dig
llidade da. lei e a responaabilidade de seus legis adores. 
Não é possivel ~dniittir-se que . o proprietario de es
cravos possa sem·perigo decretar esta reforma pa.r:J. si, e 
que essa mesma reforma. se torne um crime ou um peri
go! qua.udo consagrada em lei pelo legislador br:J.Zileiro. 
(Apoiado• e a~rtu.) Vós, oa le~sla.dores, t;lmbem 
deveis, em satisfação á. vossa coneciencia e i nossa ci
-nlisação, sanc:cionar o uso, os bons costn:nes, f&zer 
desse uso e desses costumes lei. (Apoiados.) 

Em Pernambuco, Sr. presidente, não só algun~ se
nhores de engeDho têm decretado a liberdade dos nas
cituros, como até alb'"llm já houve que marcou prazo 
curto p&rlL a abolição completa. Creio que este facto 
não me será negado, porq_ue o sei por informa.c:ão de 
pessoa fid<:!d.igna, recem-chega.da daquella. província. 

E, senhores, o que ha neste artigo que não estivesse 
no :utigo additivo, que a. opposição hberal do senado 
apresentou o anno p:1ssndo e que o gabinete de 16 de 
:Julho, pelo orgiio muito compete1:1te do seu pre>idente 
do coDselho, aceitou 'f (Apoiatlos.) . 

O Sa. ÂJU.tuo Luu:-E' argumento a;em respo&ta. 
O Sa. ANDILUlE FllõVEliU. : - Este contém mo.is do 

que aquelle additivo 
O Sa. DcQUE-EsTJUlU. TEIXEilU. dá. um o.p:1rte. 
O Sa. 'VISCONDE DO Rio-BRANco (Presidente do Cott

lelho):-Ora, Sr. presidente, V. Ex. vê a injustiça desta 
obsern~ do nobre deputado pelo município neutro. 
O uobre deputado trouxe para. aqui um escripto do Sr. 
deputado pelo Ce:u-á, o illustre Sr. Ara.ripe, e fundou
se nessa opinião pnra impugnar o projecto; os nobres 
deputados trouxerão para aqui as actas do consclllo de 
estado e as :I.D.alys:l.r:lo e interpretirii.o por modo tal 
que todos os conselheiros da estado que votirli.o pelo 
projecto alli elabora.1o, segundo os nobres deput,;dos da 
minoria, são de opinião C;"Jntraria á emancipação. Ob
servando o Imperador a um conselheiro de est:l.do que 
encetava o debate, o Sr. 11-Iarquez de Olinda, aue o de
bate nessa. sessão devia ver&:lr sobre cada um "dos :l.!"li
gos por suo. vez, e não sobre todos, porque a. discusslio 
gera1 já. tinha. corrido linemente e estava enc=ada., 
foi aqui esta observação con.idera.da como wnn coac
ção, como uma re;tricçii.o imposto. ao conselho de es
tado! Palavraa que o.lli ·proferi, rendendo hon::cnngem 
:1. liberdade que a corôa. tinha deixado a ~eus conse
lheiros, allndindo eu i observação de outro conselheiro 
d~ estndo u. quen:o a discUSl!ão já. parecia. demasiada, 
forão aqui apresentadas como uma censura implicita 
ao procedimento da corôa! Tudo isto se fez, Sr. presi
dente, e em pleno direito, pelo~ illustrc5 membros da. 
minoria. SS. Exs. lêrão o que estava nas a.ctas do con
selho de e~tado e lêrão tambem o que n5o esta,·o. nes
sas actas. Lendo tudo quanto quizerão, e interprehndo 
os pareceres a. seu modo, os nobres deputados esta. vão 
e:n aeu direito, e, segt~ndo elles, servião-s~ de arma.s 
terriveis .contra nós. E ', porem, um crime ... 

O Sa. DcQcE-EsTRA.DA TEIXEJRA.:-Xão apoiado; n:io 
disse que era crime. 

O Sa. VISCONDE DO Rzo-Buxco (Pre•·idenu do Come
/ hs) : - .•• é illogico ... 

O Sa. Dt:QCE•EsTRADA. TEIXEIRA. : - Tambem não, 
se:::hor. 

O Sa. VISCONDE DO R1o-Buxco (l're.s idtntc do Conse
lho) :-Que !erá. entiW ? ..• E' argumento fraco ... 

O Sa. Duorz-EsrllADA T.ErxEIRA:- Xiio senhor; é 
a.rgumento pessoal. 

O Sã. Vrsc:oNIIZ-H Rlo-BUNco ( Pt-uidmte do Conse
lho): -Ah! E' argumento ad Mminem. (IU&ada.t.) 

:É' argumento a4 h.ominem, Sr. presidente, citar & 
opiniB:o dos illustn.dos membros da opposição liberal 
quetêma.ssento no senado, citara opillião do gabinete de 
16 de Julho ! E' um argumento ad hotllinem; que de 
nada. póde servir para. convencer aos nobres deputadost 
· Pois, senhores, eu res~to muito os precedentes, 
tenho em grande peso as · ob~'nações dos membrosli
beraes do·senado, J_X>rque nesta materi& Dio deve ha
ver partidos (aporados), e não posso deixar de dar 
grande valor ás palavras que por si, e em nome dos 
seus collegas, entre os qua.ee eu tinha. a honra de in
cluir--me, pronunciou o honrado ex-presidente do con
selho do gabinete de 16 de Julho. (Apoiados.) 

Permitta-me, portanto, o nobre deputado que eu leia. 
o que disse S. Ex. Desattenda á. autoridade, se ellir. 

· lhe l~Ro ~da, mas eu não poseo deixar de invoca-la, 
e para mun tem ella muito valor. 

Diz o artigo additivo da opposição liberal do se
nado: 

« Do saldo resultante da receita sobre a despeza no 
exercic:io desta lei, é o governo autorisado a applicar 
a quantia. de mil contos de réis á alforria. de escravos. 

" § 1. o Serão preferidos os escravos do sexo femi
nino de 12 11. iO annoa, e d'entre estes oa de menor 
idade. 

cr ~ 2. • O escro.vo que por meio de seu pceulio, ou 
por liberalidade de outr~m, ou por contrato de prestação 
de futuros serviços, obtiver meios para indemuisa.ção 
de seu valor, tem direito perfeito á sua alforria, e esta., 
sendo recusada pelo senhor, será outorgada pela. auto
ridade publi~. 

"Pa.ço do senado, 19 de Setembro de 1870.-Na
buco.-Sou:a Fra.mo.-Z. de G6e1 e Vasconc~:ll .... -
C. ParaMJUIÍ..-F. Octat>iano.-C<uuan.slio de Sinimbú.
Ch.ichorro da Gama.-Silt>eira da. Motta..-DiQ/1 de c~~.,.
valho. » 

Agora as pala.vras do illustrado Sr. Visconde deIta
borahy: 

" O Sr. Visconde de 1148o>·al•y (Presidente do Cen
selho ):-Pedi a. pala na não para. responder ao discurso 
do nobre senador, porque S. E._. tratou primeiramente 
de ma.teria alheia a.o objecto de que nos occupa.mos, e 
em se~ndo lugar só quiz fazer um protesto, e não 
apresentar uma medida que entenda dever ser appro
vada 

" Tambcm pa.rece-me que a emenda do nobre sena
dor não póde ser appro,"3.aa, e não o póde eer. por<3_ue 
apresenta-se como emenda do orç.1mcnto. Rec:c1o mlUto 
que, se tivermoR de emenda.r estn lei,· não haja tempo 
de passar a emenda na outra c:a.mara; venba a faltar 
numero snfficientc de deputados para. approvar a lei. 
Se o nobre senador convertesse ijll:l emenda em um IJro
jecto, eu não teria d11vicia em desde já votar por ella. 
Demais esta medida apresentada pelo nobre senador fa.z 
parte d~ um projecto que está nil. c:a.ma.ra dos deputa
dos ; ora, ha neste pr~~ecto idéas que o governo ndopta, 
entre as quaes estão :1.8 comprcliendida.s no artigo do 
nobre senador. 

" Comquanto pareça-me inconveniente que estejamos 
discutindo medidas contiàa.s em um projecto que nos 
h.-t de ser enviado pela cama.ra dos deputados, todavia. 
eu torno a dizer que, se o nobre senador apresentasse, 
não esta eme:Jdu, mas um projccto em separado, eu 
lhe daria meu voto; como emenda ao orçamento não 
posso fazê-lo. » 

O Sa.. CoELHO RoDRIGUES :-Isto é ca.tegorico. 
O Sa.. ARA"CJO LI:WA :-Responião a isso! 
O Sa. ANDRADE FIGrEJI\A. :-Feliz achado! Tem sido 

respondido muitas veze•. 
O Sa. PEaDJiõÃo !I!ALHEta.o :- Ainda ha mui~ .cousa 

a. dizer contra e&sa apreciação, para mim a Jn3.lS gr&Te 
de todo o projeeto . 

O Sa. PA"CLIM nE Sot:u:- A resposta já se deu, e 
se fôr precis• expliC!lrei, indo muito além. 

(H a outros apllrtts.) 
O Sa. VISCO!'IDt: DO R1o-Bu:<~co (Presidente do Conse-
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lho) :-V. Ex., Sr. presidente, vê que,se~do o nobre 
deputado por llfi~Geraes, que aéa.ba de dar um · 
:ap~. era. ne~o que o legialador tomaasc provi
deaCl&S nelllle sentido. Segundo a opinião do ·gabinete 
de 16 ?-e J~o, de 'l~e tive a honra de fazer parte, 
estas ci!sposlçoea podenao ser ae.a.;aa em projeeto sepa
:rado, md.ependentem~te de outras providencias. 

O Sa. ~AULINo DI: SoUZA: -N"'a.o noa termos em que . 
V. Ex. diz; mas nos termos em que j:í. expliquei. 

O Sa. VxscoNDE DO Rxo-Bu:sco (Pre&idtnte da ·coma
lho) :-A.s explicações posthumas não podem. destruir 
o_ que está.. aqui dit&. (Ap!>iados.) O nobre deputado é 
tão competente para explicar como eu c os demais col
legas ... 

O Sn. PAULr:so Dl!l SotrzA:-Eu explicarei e irei um 
pouco mais adiante. ' 

O Sa. VISCONDE DO Rio-BRANCO (Pruicler.te do Come
lho) : -... e hoje serão juizes nesta. questão todos que 
souberem ler e lerem esta declaração 1 (Apoiados.) 

O Sa. PnurGio M.u.u~~...;;.;;V, ' E~~ sabe pei'fcita
mentc o que .. ee paseou a. este respeito; nós sabemos o 
que está. escnpto. 

O S11. VrsCOIIDE DO llio-:&uNco (Preaidente dtl Come
lho):- O nobre deputado por Mina.s-Gera.es disse 9.ue 
eu aabm perfeitamente o que se passou a este respe1to 
e o nobre ex-ministro d~ im~erio declarou que iri& mai~ 
longe, sP. fosse necessnrto. Espero que S. Ex v& mais 
longe, para que eu ta.mbem o acompanhe ... (Muito bem. 
Interropçõu.) 

Para demonstrar que os a.nimos estii:o dispostos para 
esta. medida tão moderada, tão justa. quanto prudente 
poderia. tambem citar o que nos di.ase o nobre deputad~ 
por S. Paulo, presidente desta eamara. em 1869 quando 
j;ez o epilogo dessa sessão. Eu tinha o dever de ler as 
palavras do nobre deputado, mas receio c.ausar a n.tten
çio da. camara. •. 

'VoZES: -N"'ao ·apoi.a.do; é bom repetir. 
O Sa.. VISCONDE DO Rxo-BnA~co (Pruidente do Come

lho):- Dizia o nobre Sr. conselheiro Nebias como 
presidente desta camara em 1869 : ' 

· .. .. • « Com a consideração que tenho apresentado 
liga-se o projecto que pa.!'sou nesta. casa, proposto ha 
mais a.:anos no senado, á.ccrca. da. união da fa.milia. e&-
crava. · 

« Intelligencia.s esclarecidas desta casa entendêr:io 
que este projecto não era completo. Sem duvida ne
nhuma q,ue ho. a.hi a :fazer e augmentar; mas nem todas 
as proVldencias huma.uitarias e vitaes para. o paiz se 
podem adoptar de repente. Tudo tem o seu tempo e 
depende de um estado maduro e reffectido. (Ãpoíad~.) 

« O senado u:a.ndou para _e_st=. cnsa. um projecto fa
vorecendo a alhança di familia escrav~ nos leilões pu
blico&: é _u!II paao que demos com respeito :í. civilisaçã.o 
e :í. hnmamdade, tanto como na segurnnc;a reciproca 
entre o senhor e o esel'a.vo. 

" O projccto,que garante a união das familias que não 
permitte e probibe a separa.c;2io de marido e 'mulher 
dos filhos e 'eus paia ate uma certa idade, é um prin~ 
cipio eminentemente philantropico, e que, dando ex
pansiio aos.sentimentos e mr~ições naturaes nessa cla3se, 
ao mesmo tempo offerece repouso aos senhores e tran
quillis!l' ou f~rtilioa_ est~ genero d~ propriedade.' 

« Ja vos disse, nao e uma medida comple~a · muitos 
illlllltres collegas eom seus sentimentos elevad~s oom 
zua intelligencia afinada., quererião que se ilze68~ mais 
alguma cousa.. (Apoiadas .) Creio .que é ~tê o pensa
mcn~o c:::1 que abunda toda. a ca.mara e em "'Cral o paiz 
inteiro. (Apoiados. ) ., 

" 1\b.s, alguma. co~a, qne se· não póde fazer e desde 
já. converter em uma lei p~siti\·a, maia extensa e re
clamada, j:í. em ~de parte é supprida pelos senti
mentns ~a.turaes, pelas tendencias beneficas da nossa 
populaçao. 

« E' uma questão esu, meus senhores, !!l'ave e me- . 
lindrosa; ~e\'e~os ser p~cos em trata-la, porque su:lS 
consequ.eucl.8.8 sll.O conhec1d~•,s por todo o pa.rl:unento e 
pelo ~aiZ. 

« No entretanto, algumas obscr\':t<;ves maia devo 

expOr ~as me~ collégas, ao paiz, áquelles que por ven-.· 
tura n~o tenha~ · aeompanha.do .os ·nosaol!,. trabalhos. · 

d 
« Nao Oll8Uel~chauiãr a attenção dos meus · illúatra.-

08 collegas; sena uma'falt&"de justiç& ~ de respeito 
Par:'- com elles ; mae, aeompanhãndo este projecto de 
m&lB. algumas consid_:raç&s, por qualquer lado que se 
constdere es~ questão . actualmente no paiz, devemos . 
estar tranquill~s e falla:io com bastante coragem ·á. nação · 
e aos estrangeuoa que nos observão. · 

« Além dJis · ob~rva~ que !Uerã, a.Iguna dignos 
~ll~g~ >l proposito deste pn>Jecto, eu vejo 9-ue as 
msptraçoea generosas io ooração humano se mamfeatão 
de um modo brilhante; tomando o seu curso n.pido 
e natural no meio. da. noBBa. sociedade · 

« Tod~s os dias no noaso pa.iz, e ainda hoje na im
P!ensa. vede .o que se ob~erva., ·senhores! Uma. tenden
CUI. compa81nva e tão generalisada, para me servir da. 
boa. palav:ra do meu illustre' amigo, deputado por 1\fi
n~, ha. de na.t~~mente coroar a grande obra doa le
giSlAdores brazilmoa. 

« N"a.o Jl3.B8a:. um ~ó dia em que se abrs. um testll
l!Jento onâe JJào V~Jamos coll8&gl'lldo o principio da 
liber~de_p_ara mmtos escravos <J_ne têm merecimento, 
que r1V&llião nos seus bons servxços e na. sua lealdade 
para oom seus s~nhorea. 

« Qual é o velho proprietario que niio deixe livres 
alguns fieia servidores'l 

_ « Quai_o_1ilho, quu.es os moços do nosso pa.iz que 
na.o respe1tão os velhos servoa o.e suas casas os bons 
escravo~ que ~companhário com dedicação e fidelidade 
a. sua urla.nc1~ 'r _Não estão os registros publico& de 
t?d_!.& as pro'Vl!l~ attestando a generosidade e gra.
tida.? d06 l3razileuos nesta pnrte tio importante dos 
sentimentos naturaes 'l 

« Se!lbores, os rigores que outr'cra muitas vezes se 
lançá.ra.o em rosto ao proprietario brazileiro têm des
apparecido ( ~poiados ); ~ vida. e~cn.va hoje, sem ser 
uma sorte feliZ_ea.ppetecui~ c<>rre amenisad:!. pela bran
?-ura. do senhor, moderaça.o do trabalho; csperan~ de 
JUSta. recom~nsa. (Apoicu!oa.) 

« Sobranoeu:o aos no68os velhos calumniadores pode
mos declarar, em voz bem alta,- IJ_Ue nos nos~s lares 
~om.eaticos niio !a victi!D~ nem ngores ; a população 
1~~1ra. prot~tana: com 111digna.ção,_ e a consc1encia dos 
vmnhos dana o s1gnal da reprovação publica. (Apc#a
dos.) ............. 

« Se a l~i, q~e_pa.sson _nesb cas~, não foi oomple~ 
em suas dispoa1çoes, e nuo prevemo todos os casos de 
separayã~. particular, ou P.Or. contrato, ou por partilhas, 
a. sens1bihd.ade dos Bra•ale1ros tem acuâido jé. neste 
ponto ao grande deSlderatum. 

« Eu tenho por mim <>bservado, e creio que comigo 
~dos os nobres deputados t~rão visto em. suas provin
c~as, que nos contr:ltos partlculares respetta-se hoje, e 
ha. muitos annos, a alliança da famüiaescrava. (Apo•a-
~~ . 
. « Eu não vejo essa. facilidade n!!- separação do ma

rldo e mulher, dos filhos e seus p&ls (apoiados); tenho 
visto em partilhas e pagtmentos de divid11.~ estes sen
timentos generosos irem além de muitos sacrificios. 

« ~as. J;lar.:_tilha.s, quer d;e socio:dades particulares, 
quer Judicmr~as, eu tenho Vl&to mUlta~ vezes um socio 
ou herdeiro tomar a si nma familia inteira :Para. sal
var o principio natural : a affciçã.o profunda do casal. 
' « Tenho visto muitas vezes herdeiros en socios fica
rem _com familias numerosas, desoeceesarias para seu 
serVIço. 

" Os mens collegn~~ hão de ter observado o me~mo 
facto, a_companhado de restrições on!lrosa.s . por parte 
·de m'Q;tos credores bondadosos, a tnst:lncus de seus 
devedores, que nos seus interesses bem calculados não 
querem demorar as suas liquidaçües. Com Uo bellos 
instinetos e disposições tão propicias, bem vê a camara 
qne mais cedo c-u mais tarde, sem 'riolentar o direito 
e revolver a sociedade, preparamos um termo suave e 
natural.» 

O Sn. D~Q'-"E-ESTnA.nA. TEtXI!ll'II.A:- V. Ex. não é 
caplz de :1cho.r incoherencia~ naquelle respeitavel ca
racter, que veta contra a. proposta. (Apoiados e outros 
apartes.) 
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O Sa. .Vucomz J>O. Rló-:-BU!IIco (Pr~ fio CoiÍ- · 
.telho): - Citando aa ~vru do . nobre deputado JlOr 
S- Paulo, nãO pretenai accuaa~lo de incoherenClll8, 
qualquer que seja o seu voto a respeito deata..proposta: 
:recorri ã.. apneiaçio que s. Ex. ~u do eatado aa eacra
vidão no lfrazil, daa vanta.seus que se colhem em. mo
derar oa rigoreJ do captiveu'Q. Todas esta conceiaões · 
generoaas, toda esa& torrente da sentimento& philantro
pioos, que, segundo a exposição do. nobre ex-presidente 
a& camara, .reelamavão mais pro'l'idencias do poder le
~tivo, tudo iat,o ~e~o~! aa a:ppreheu&a dos 
nobres deputados. ~ao 1ufun (ftllo opoi~ .ta. op
poais:ão ), não tém raão de eer quando nos dizem que o 
peeulio, .como propõe o ~rojecto, e o direito de resgate 
podem trazer perigos á. llllititnição que nã.3 podemos 
ex~.llgaU de um só golpe, . 

O Sa. ~on-EsrJLU)A. ~ :- Hoje ides eacre
ver estu pa.l&vru ; quando formulastes o vo880 pro
jecte, restringiates oa favores daquella aabia lei de 1869. 

O Sa. VJScomz J>O ltlo-BuNCo (Pre.idMIG lo Con
lelho):- O nobre deputado está impaciente, Dão es-
pera que eu chegue a eaae ponte I · 

O nobre deputado por S~ Paulo, na aua exposição 
que acabo ~e ler, procurava contentar á. maioria desta 
eamara, que tinba nomeado a. commi88ão espeoial, pro
curava dar uma satisfação a toda a sociedAde, mani
festando que, além da lei da 1869, que reconhecia in
completa, outras l?rovidenciaa erão ll.ecessarias-

Por conaequencta, a opinião do nobre deputado por 
S. Paulo, pelo que toca ao estado de :no.saa. 1ociedãde 
sob o ponto de vista da reforma do eatado servil, me 
convence; e ha de convencer a muitos de que aa di•
posiçõea do art. ~· não podem acarretar comaigo . pe
rigo _&!,gnm (apoiMo.); que ell&a tendem a m.iugar a 
cendi911o0 do escravo, sem abalar a propriedade, sem em 
nada prejudicar a sena senhorea. · 

O Sa. Nzaus:-V. Ex. tome como qwur aa m.inhae 
iàéaa; estão muito de aceordo com o meu procedimento 
actual. Eu não d.We, como ·o Sr • .Ã.raujo Llma, que as 
ma.numl&Sõea erão devidas :i. coacçã.o da lei, tirando aa
aim a generosidade doa Brailleiros, 

O Sa- AIU.VJO LDIA:- Eu Dão di!se iMo, 'V. E:t. ()ltÁ 
em erro. 

O Sa. Nzau.s:-Está. no seu discurso. (.dpoiado.J.) 

O Sa. AaAuJo Lou: -Ji. diue que V. Ex. eat:í. em 
erro. Não receio as incoherenciaa que me exprobriio; o 
meu discurso está eacripto, V. Ex. quando quizer 
traga-o. 

O Sn. PzaDtGlo MALBEtao: - Só faltou chamar ás 
armaa oa escravos ! 

O Sa. CAilDOso DE MENEU:s: - Horror! 
O Sa. Auv10 LlliiA : - T:unbcm não tfuae isto, ~ 

traducção de V- Ex. 
(H a Outf'08 a.pa.rlu.) 
O Sa. · v,sco:o~DE DO Rto-BIW'!co (Pre3idmu tkJ Con.e

lho): - Aa dispoeiçõea deate artigo, como já. mostrei, 
forão aceitas o anno passado pelo gabinete de 16 de 
J~.o, sem audiencia do illuatrado deputado pela pre
TlllCl& de S. Paulo1 que então se achava doente-

Di;ão o que quu:eremoa nobres deputados, o estado 
de noaaa aocied&de, no tocante a este importute as
sumpto, comporta estas medidas, e por ventura. outras 
que nos abstivemos de lembrar. 

F; o auno pu~o mesmo1 Sr. presidente, terião sido 
a.ce1tas _es~ medidas, fe a. 1lluatra.da opposição do se
nado nao teimaaae em apresenta-lu como 1Uil additivo 
i resolução Pt:aroptiva da lei de orçamento- (Apoiado•.) 

J~_poudere1 em outra occuião que ae apprebenaüe& 
dos íllustfee deputados e de alguns agt"iculSores na.acem 
principalmente de que a lei brazileir& confiou milito 
~esta ma.teria i hnmani~ria_ Wcriçii.o doa proprieta
nos de efCr&Voa. Á; legialaçao _de outroa pa.iua noa 
attesta. qu é compativel a escn:ndão com uta. e outraa 
disjiOaiçües legislativas. 

O projecto de lei que ora se diacute não w ae:11ito 
~var ~ cousciencia e a dign!d&de do legislador brazi
letro, nao reeuaudo ante aquillo que oa proprioa Eeuho-

rea de eacravoa ji reeoilhei:êrão pouivel, necesaario e 
jnato. 

O artigo da J:lropo.ta não declarava qU. o peculio'pro
veniente do trabalho do escravo depende do oonaenti-
mento do senhor. · 

O üllllltTad.o deputado pelo Dnmicipio neutro, que 
taatas ..-ez'es tenho admirado pelo aeu ialento · e eatudo; 
deata vez, abandonando todu ..:s fórmaa da modeatia. 
que sempre lhe assentarão tio bem, procurou collocar
se tio acima do gover11o e da. commiaaão eapecial •••• 

O Sa. DllQVE-EsTUD.a. TEnE:nu.:- N"'ao ·apoiado. 
O. S11.- VISCONDE DO R1o-BlUl'lco (Prtliàmc. do Come

lk8) :-•••• que o seu brflhante discurao, a meu ver, per
deu milito do merito que teria e e elle não ee entre~e 
a es-.ea arrebatamentos de sua. opinião. N6s ouv1mos. 
pela primeira vez S. Ex. usar de expreaeões que me 
parecêrão verdadeiras pampa.nadu de. amor-proprio: 
a. cada pasao exclamava. S. Ex. : " ignorancia de di
reito, incnria inexplicavel ! » E por uma ane muito 
conhecida, de que hllava um parlamentar inglez, elo
eioa in oditJm lflrtii, o illWitrado deputado louvou a re
dução do Jlllrecer e projecto da commiasào especial do 
anuo puaado..... . · 

O Sa. DoQllE-EsTIIUD.a. Tarn:nu. : - Fiz justiça. 
O S.· VtscoNDII: DO RIO•BIU!!CO (Pre•id~ elo Come

lho):-..• comparando o trabalho daqueUa. commisaão 
com ·a propoata. que ora occupa a attenvao da cama.ra. 

Eu .vou examinar a iguorancia de direito e a inca-
. ria inexplicavel ·que o illuatre deputado enxergou na 

proposta do gover11o e no trabalho da commiasão deste 
anuo, e então ver-se-ha ae o iUustre def1Dt&do, preve
nido como se acha, e levado pelo propoaito de comba
ter eata proposta a todo o cuto, porque a jnlga funes
ta ao paiz, enganou-se ou não em 1eua aeveros juizos. 

A proposta ao governo, como disae llio ts.ll~~ov& no 
consentimento do senhor para o pec~io que se devia 
formar pelo trabalho dos eeeravoa ou auaa economias. · 
O illustre deputado pelo municipio neutro exigio que 
lhe délsemos a razão da. emendá: que o. governo rece
beu da illuatrad& commiuie. 

Eu já. disse e repito, Sr. pre,idente, que o governo 
nunca. cerrou os ouvidos á. razão; pelo contrario, maui
fe~tou-se sempre disposto a aceitar, quando convencido, 
emendas Á proposta que aubmetteu á. consideração do 
poder legisl&tivo: o que elle não podia fazer t o. 'iUe . niio 
praticou a.inda governo a.Igum1 nenhum nomem de 
conaciencia, é renunciar suaa i<1éas a.ntes de aer con
vencido do contrario. Foi, entretanto aintims9iío que 
1e nos fez desde o voto d!S graças: declarai que não h
reis questão da proposta, disseriio-nol! osilluatres mem
bros da miuona ; declarai que aceitareis na nouas 
emendas, e isto aem que o debate estivesse aberto, sem 
que aa emendas appa.reeeeaem, como a.inda n.ão appa-
recêrão l . 

A commiuão :lez esta emenda, e o governo aceitou-a, 
porque a emenda niio estabelece principio novo, a iciéa 
é a mesma: o peculio pelo trabalho do escravo não 
podia dar-se, de facto, sem consentimento do senhor, 
porque é preciso que o seuhor deixe ao escravo tempp 
;para que elle poiaa adquirir algum peculio. Estava igto 
aubentendido; maa, i vista da critica apaixonada com 
que tem sido diacutida ellta proposta, a COII:Im.iseiio en
tendeu que devia tor.o.ar e::tpresso o consentimento do 
senhor, c o millisterio adherio de bom grado a eiii!A 

• anggeatão. • · 
.A.lü está, poi., explicada a omiMão que o illustre 

deputado notou, e o perfeito accordo em que ae acba 
o pbinete com a commiaslio. Podia não estar de ac
cordo antes de ser con'"neido pela illu.atr~ commis
eão, sem que i880 lho iic:uae nial; maa a verdade é 
que & emenda niio conaap· idé& nova. {Apoia®•.) 

A segunda pergunt."\ do illustre deputado refere-se i 
collocação e garantia q_ue o governo dará. a eate pecu
lio ; porque & parte pumeira do art. l• couclue nestes 
tennoa : " O go..-erno pro'l'idenciari 1obre a collocaçio 
e garantiu do me•mo pecnlio.» 

O peculio pôde aer conliado ao meemo Mnbor, p6de 
aervir P'ra a remissão pdual doa eac:ravO!I, oomo se 
praticava entre 011 he•pãllhóe4, qne & i.lao chamavio 
coanaeion : p6de· ser colloca.do em C&ixaa economicas, 
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onde aa houver; e que offereção bastante aegurança; 
p6de ar dado áa adminàtraçõea ptovineiá.ea e gen.ea, 
como ae dão oa dinheiroa 4oa orpl:iãoa, póde ter. qual

' quer outra .oolloe&pão !1241 se julpe usu pnn-
tid&. 

E' materi& puramente ngalamentar, que deve ser 
J!.rovidenciad& s~gund!l aa circumatanciaa de cada loca
lidade. 

Um doa defeitos, ou antes, um doa arliflcios com 
que ee impugna esi& proposta, consiste em que, 
onde ella fugio de 1er minueios&, oa illnstres deputados 
dizem que ha omiaaii.o1 que é preciso providenciar n~X~te 
ou naqnelle aentido; cfe ms.neira que umaa vezea a 
proposta pecca por ser pravidente, outras yezes pec:ca, 
pelo contrario, por não estabelecer no projecto ~·a -
sições puramente regula:rnontarea, que aó se em 
tomar segundo .as circwnstanciu de tempo e de ugar. 
(Apoiado..) 

Agora paaso ao § 1•, q,ue trata da snecessão. 
O ill111tre deputado pelo municipio neutro nos diaae 

que aqui ae tinh&alter&doanoaaalegishç5:c civil sobre 
direitos auccessorios. Eu por minha vez pergunto ao 
nobre deputado : considerais a familia _do escravo nas 
mesmas condições moraea dali familias livres'! Segura
mente.não. COmo, pois, quereis que esta lei, eEtabele
cendo nm :principio novo, a reape~to de succeaeão entre 
escravos, atr, em tudo e por tudo o principio da now 
legislação ctvilt A mulher do escravo tem porventura 
direito, pela legiala9ào vige11te, á. metade doa bens~ 
Pelu circumstanciu em que ae acha, podemoa julga
la uaa.z protegida, para que uoa dispensemos de esta
belecer condi~ões divenaa a reepeito do seu direi~ de 
snccessii.o'! 

Tratando da tranami:Jsão do ~culio, o projecto esta
beleceu que elle pertença á. conJuge e aos descendentes 
e aacendentes do escravo, de preferencia. nos collate
T.IIea. Se o illwtre deputado não jolga esta rep con
veniente, proponha uma emenda, mu não póde dizer 
que ha aqui ignorancia de direito, que n.iio se applica 
a lei actual, ·feita s6 para as f&milias livres, ás famí
lias doe eacra:vos, que até hoje :aão gozão de semelhan-
te favor. · 

O nobre deputado foi quem donnitou. Não vio que 
:1. famllia do escrayo nio tem eaae direito ; que o pro
ject;) crea direito novo. Nii.o vio que a familia. do es
cravo nii.o eaú. naa coudiçü~s moraea e aoc:iaea da fa
milia livre; • que é natural que o pecnlio do escravo 
airva para remtr sua mulher, aeua descendente• e aa
cendentea, que aproveite de prefer~nci:l. a e6tes, e IIÓ na. 
falta de herdeiros poaaa aer adjudicaclo ao fundo de 
emancipação. 

O Sll. DoQtlE-Esn.U,A. TEIXEIIIIA. dá. U"ll aparte. 
O Sll. VrSCGIUII: DO Rro-BU!fco (P,·uiden~dD Cerm

lho:-Sr. presidente, já. vê o nobre deputado, pela. ex
plicação que acabo de dar-lhe, ~ue a questão não póde 
~~er colloci.da no terreno de um direito preexistente, mas 
sim no dali conveniencias e coudiçüea peculiarca do 
escravo, su:~. família e pa.rentea. 

O nobre deputa.do accusou iporancia de direito, e 
agora pugna pela prdcrencia do que propuzera o pro
jecto da commüaão do anno p&sali.do, ao que l?ropõe & 
commisaão deste anno e ao que está. no proJecto do 
governo. Mas eu vou acompanha-lo ainda. nesta. cvo
luçii.o! para mostrar que o nobre deputado niio tem r cio 
<tu&llllo diz que o projecto do anno passado tambem 
da'l."ll esse direito de succeaaão aos conjuges. 

A proposta do governo está de accordo com a dis
poaiçio do projecto do anuo passado. Vou ler o § 2° 
desae projecto : or § 2. • (Art. 5.•} O peculio do escravo 
é inalieuavel. Fallecendo este, llie succcder& o descen
dente ou ascendente na ordem. hereditaria estabelecida. 
pela lei, e na falta de berdeiroa será. o peculio adjudi
cad6 ao fando para emaucipaçio, de que tra.t& o ut. 5° 
desta lei. " 

Parece-me que o direito do. conjugea nio é mais 
atteudido por ata diaposi~ do que o era. pela. pro
post:l. do governo. 

O direito de. coajuges foi maia favorecido pelacom
misaão especial deate anuo , . e nóa adoptá.moa a aua 
emend&. là DÍI\o fal\& '! Ha Jliato erro que llOS pOli& 
TturT . 

Já.. vê o nobre deputado que , ae errámoa , emf.mos 
com a commiaeio especial do anno passado e com -o 
projecto do conselho de esúdo. E se o nobre deputado 
acetta. a emenda da illu.atrada. commiuio, ae n6a ~
~% ;ncordamos com eata , para que fazer questão 

O Sll. DllQCE-EsTUDA. 'IuuiU dt. UlX1 aparte. 
O Sa. VISCOol: DO R1o-Ba.ucco (Pruidente do C9me

lho) :. - O nobre deputado . pretencleu estabelecer UlX1 
conB.i~ de amor-proprio entre o ministerio e aa dnaa 
comuu~~~;ões, comparando ora o trabalho da oommiseão 
do anuo passado com o da nova eommia.ão e a propoilta 
do !tOTem o, ora o trabalho do governe com o de cada 
uma àas commis<õea. E' tempo perdido. Esta questão 
de amor-preprio não fica bem a esta camara, e :menos 
tem lugar quando se trata da aaaumptoa desta ordem. 

Como poderia.mot aceitar qualqaer idéa luminesa 
que o ~obre deputado apreaen:aan como emenda1 se 
elle estimula nosso a.mor-propno para que não aceite
moa ~mend.lls , e quer que :Sustentemos a propoata do 
~:;:yo como a ultima expresaio da aabtdoria hu-

( Ha dit:er&OI ap«rtea.) 

Offereçio os nobres deputada. as suas emendas .. -
O Sll. A!lllu:oz FJ&~I!JJIA. :-Niio. faço emendas a este 

projecto. Para elle só tenllo 111n voto nega ti v o. 
O Sa. Vl!co:.nE bO Rlo-BIUI'Ic:o fPruidmte tlD Conse-

lho :-Puao adiaute. ' 
O nobre deputado diue-noa que a alforria por con

trato de futuros serviços era estabelecida na propoat:t. 
do governo sem dependenci& de coneentimento do atl
:nhor, e que esta restricçã~> foi adaptada pela. commiaaii.o 
especial. Já. declarei que o miniaterio aceita todas u 
emendas ofi'erecidaa pela illuatrada commissiio especial. 
Dllmos &86im prova de 4iue para nóa a proposta não é 1Uil& 

questii:o d~ amor-propn .. , é a aolnção de grandes mte
reases eoctaes, para a qual d~vemoa to de a concorrer de 
:~.nimo l!ereno, de boa fé, sem caprichos, sem preven
ções ~s que noa ceguem os olhoa do corpo e os da 
entendimento. 

Sr. presidente, o projecto do conselho de estado} do 
qulll foi de•tacado pela opposição liber:ll do aena11o o 
artigo que ha pouco li, e que o illuatrado chefe do ga
binete de 16 de Julho aceitava, tambem admitte a à.J.
:forria p<>roontrato de f11turos serviços sem a clauaula do 
consentimento do senbor. 

O Sa. PEurG~O M.u.azrao-Er:t. melhor do que com 
o consentimento do eenhor. 

o Sa. 'VISCOlCDZ DO RJo-'BIUNC:O (Preaideme do c-
lllo) :-Orn, Sr. presidente, sêde juiz entre taea mor
domos ! (Riaada&.) 

O nobre deputado pelo município neutro diz qne -o 
projecto melhorou, o nobre deputado pela. provincia. de 
.Miuaa diz que peiorou ! · 

O SR. PEADJG:io l\Lu.aa1ao :-Ea »âo aceito nem um 
nem outro: m 1111 com o consentimento do senhor, é 
peior. O melhoramento é apenas apparente. 

O Sa . . Aa.\llJO LtX.\ : - 'VV. Exs. nii.o querem 
nad:~.. 

( lfO. outro• aparttt.) .. 
O Sa. Yiscos:oz no R1o BuNco (Pr~&idmte do Coru;c

lho) :-Qaem deseja a emancipação lenta e gradual n4o 
póde despre~ estes meioa, que Ão justos e tendem a 
esse fim. 

.A alforria por contrato de futuros serviços, aendo fei
ta com o conaentimento· doa senhores, não póde traze: 
inconvenientes. Se àa s.uem queirr. libemrum ucravo, 
&ob condição de servir-lhe este 111n certo numero de 
annoa, e se o senhor 1lio Yê inconveniente niMo, onde 
o mal, onde o perigo 't 

Ux Sa. DEPnuo :-E &e o aenhor recuaar't 
(11a tlinrl06 4p4rtu.) . 
O Sa. VISCOliDit 110 Rle-Bauco (PreaitknU cio Come

lho) :-Sr. pre.id.nte, oa nobree depat&doa que me in
terrompem têm raZão ueata parte, maa em Hntido di
verao do que ellea dio ainda á. ma objecção. O que é 
verdade é qDe, no estado actual du eouaaa, nenhum 
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zenbor recull:l.l".!. alforria aos escravos que lhe ofrere
~ o seújusto preço. (Apoiado~.) Esta. é a verdade, mas 
os nobres deputa.doa dizem que. aquillo que :faz o senhor 
liVJ:emente, é perigoso qaando estabelecicio por lei. 

Como, porém, os nobi'es depntados admittem o facto, 
e Di.nguem o eonstesta., a eommiasão, de accordo com & 
proposta do governo, entendeu que a lei podia. sane
cionar . o que esta. va em pratica., a.ccresoenta.ndo-se a 
clausula do consentimento do senhor, para. evitar algum 
caso de abuso da parte de terceiros. A emenda. da com
missão devia. eatiafazer a todos, porque ou taes alfor
ria& niio tet'ii.o lug.1r, ou aerão consentidas pelos inte
ressados. 

(Ha. di.:ersos apartes.) 
Os nobres deputados que se mo~triio tão exigentes, 

porque não nos apresentão as su:J.S idéas 'l ! 
O Sa. PEaDrGÃO 1\ÚLBEn\o:-~üo é esta a oecasiãQ. 
O l:ia. Ytsco:o~oE DO Rlo-Bu.Nco (Presidenle do Como

lho ):-Oa não fareis a emancipação, senhores, ou ha
veis de adoptar estas idéas. Comba.ter a. idéa capital 
do projecto, e até mesmo estes meios tão moderados, 
que nada innovão •.• 

O Sa. PEaDIGÃo MA.LBEII\O : - Innovio profunda-
mente, V. Ex. está. engllllado. . 

(Ha dit·eriOS apartu.) 
O Sa. VrscoNDE DO Rlo-BJUliCO (Presidmle do Conse

lho) :-Com estas const·•ntes interru?.ções niio me dei
xã.o concluir ! Sr. presidente, agora. Já. voa reclamando 
o auxilio de V. Ex. · 

(O Sr. preshknte reclama atlençih) 
O Sn. P.&llDIGÃo MA.I.IlEili.O ; - Este artigo é militO 

grave, é para mim o de mais importancia. 
O Sa. VrscoNDE DO Rxo-BIIA.l'lco (Pruidente i.o Con

.1tlho):- 'V. Ex. diz ago~ que a materia é grave, e 
muito gnve, mas em s~us escriptos nos disse que ellá o 
não é. 

O Sn. PznDIGÃo M.nBErno :-Não se encontra em 
nenhum escripto meu topico algum em que diga que 
esta mnteria não é grave. 

O Sa. VISCO!Iil>E no _Rlo-BnAsco {Pre•icknte do Con
:elho) : - FAllo doa me~oa propostos em geral. 

O Sa. PEI\DIGÃO MALHEI!\ O:-Trato do para!!rapho 
que está. em discussão e que é o additivo dos Iiberaes 
do senado. 

(Ra di,ersos apa.rú&.) 
O SR. PRESIDENTE reclama ntter.ção. 

O Sa. PERDIGÃo M.u.BEJI\O d:i um a.pa:1:~. 
·o Sn. VrscosnE DO R1o Busco (Presidente do CGnsc

lho :-Quer nesta. casa, quer na. tribuna do senado co
mo se?ador1 quer n:1. impren~n como simples ~idadão, 
eu ten!l. :rnutta honra. em ace1tnr o repto de d1sc~são 
com o nobre deput:ldo. 

O Sa. PERDIGÃo 'M.u.uzmo :-Tmnbem eu o nceito . 
(Ha. d i,t•·•o• aparte•.) 
O Sn. l?nESIDE!'iTE reclama novame::lte ::t~en •;úo. 

O SI\. PeRDIGÃo :MALIIEIRO d:', um npnrte. 

O Sa. V1sCO!'iDE DO Rto BaAsco (Pre•idente do Conse
lho) :-Mas quem está. offcndendo ao nobre deputado"! 
Eu quando invoco a.s opiniões de \". Ex. ::1rto o ía.ço 
para. molesta-lo. 

(l/11. divtr101 apartei.) 
O Sa. PRESIDE~TE pede de novo attenção. 
O ·sa. Vts~o~DE DO R1o B11.1.sco (Presidente do Coti.-Se

lho) :-Pernuttao-mc um ~ó z:10mento de atten~iio e 
liquidarei este incidente. ' ' 

(H a 'Co. rio& apartes.) 
O Sa. PRESIDENTE :-Quem tem a p.l }<l\T::..; o ~r. !'re-

sidente do Conselho. Attenção l -
O Sa. Vrsco:o~DE DO Rro-Bn~sco (Pre•idc>IU do Con.<e

lho):- O nobre deputado por. :Minas disEe !1a. pouco 
Sr. presidente, que co:rnbatia o artigo a.dditivo apresen! 
:ad., no st:nado em tod&s as mas pnrtes ..... 

O Sa. PI:RDrGi.o 'MA:i.HEJao:.-Não,.senhor, comba.tia,..o · 
na alforria ~rçada, que é o que ee COD68,<71'& noe §ll 2• 
e 3• . do artigo· que está ·em discuAio; 

O Sa. V1ScO!\'DE Do Rro-BIUNco (Presidente d.o Corue
lho):-Foi util a minha. observa~, porque o nobre 
deputado rectifi.cou o que eu lhe tinhá ouvicfo, que com
bateria totis .:iribw aquelle artigo em todas a.s auas 
partes. 

O Sa.·Pl:llDtGÃo MA.LHEIV.o~--C..::nbstia-o com todas 
as forças llll. pa.rte que é identica á. que se dieeute. 

O Sa. Vtsco:O.'DE ooj:Rio-BILUico (Presitknte do Come
lho):-Varnos ao reegate, a que está. reduzida a. quea
tão; oa Y. Ex. nega-se completamente a todas as 
partes'! 

O Sn;· PERDIGÃo :MA.LBEIRO :-Quando fallar eu me 
explicarei. . 

O Sa. V1SCO!\-r>E oo lho-BaA.NCO (Preaiáentt do Come
lho):-Comoonobre deputado me tem dado tantos apar
tes, eu queria precisar a minha. resposta.. 

O Sn. PEnDIGÃo MALBEti\O : - Explicar-me-hei em 
tempo ; não quero o resgate por este meio., 

O Sn. Vrscol.-Dt DO Rro-'BuNco (Presidente do Con
selho): - Bem ; o nobre deputado admitte o resgate, 
~as niio o quer por este meio, pelo contrato de ser
'Vlçoa. 

Eu dizia ha pouco que nada se innovna em relação 
ao facto, porque já. ha alforrias concedidas por contra
tos de Sel'\·iços, e este meio está consagrado tambem na. . 
legislação de outros paizea .... 

(Trocao-se apartes; o Sr. presitknte reclama. attmçiio.) 
Este meio esti . conE~do em diversas legislações 

eomu direito do escravo mdependentemente da vontade 
do senhor. Ora., a com:rnissiio tornou este meio de al
forria dependente do consentimento do senhor, e ain!U 
assim o nobre deputad0 se oppõe e acha. perigos I 

Sr. presidente, os nobres deputados argumentao as
sim, e só vêJn perigos, porque fechão os olhos ao .nosso 
estado social. (Muitos apoiad08 da maiori ... ) 

A lei não inno•a, tra.ta.ndo, em favor dos proprioa ae
nhores, de fazer esta concessii.o aos escravos. 

O que se_póde dizer desta lei é o mesmo que se 
dizi& em Françs. do projecto da commissão que 
adaptou a emancipação lenta e gradual; é que esta 1ei 
concede muito á. escravidão e muito pouco :i. liberdade. 
(Apoiados.) . 

Nós, oe defensores da proposta., aceit:lmos esta. ceu
sur:~, porque estamos eollocados entre os extremos. 

Não queremos uma reforma violenta: os nobres 
deputad&s 5ão injnstos quando nos querem por força 
lev:~r para a.s idéas extremas. ( Apoiado• d4 maioria.) 

Estou persasdido de que os nobres deputados, op
pondo-se, como se têm opposto1 radicalmente a Cllta 
ord~m de idéas, creiio difficuld:~.des que não poderião 
vencer, se fossem cham,.doa a. convert-ê-las em lei. 
(Muitos apoiado: da maioria.) 

O nobre deputado perguntou-'1os: porque este.m&
ximo de sete annos, p11ra os· contratos de serviços, por
que o prazo não é maior ou menor 'l 

Sr. presidente, nestas fixações ha sempre um arbi
trio · o arbitrio que tomou-se neste caso é razoavel 'l 
Qu3i o criterio que seguia a. proposta do governo, as
sim como as duas commissõe~ desta casa, para 1ixllr 
esfc maximo de sete annos 'l 

O eriterio é o valor do serviço do eecravo. Este li
berta-se com a. condição de po;;ar o preço de sua. al
forri:~. em serviços ; quanto . valem os 8erviços de um 
homem durante um anuo 'l -,·alem, pelo menos, de 2008 
a 300S. Pois multiplic9.i este salario por sete aDllos, e 
achareis em resultado um maximo razoavel. 

Ainda ~rguntou-nos o nobre deputado, porque havia. 
de intervir o juiz de orpbüos nestes contratos. 

Sr. presidente, desde que &e trata do homem qne 
sahe ela condição d<! ~scra.vo, obtendo sua liberdade 
por um contrato <'.~ futuros serviçoe, é neceasario que 
elle, além do f onbor, tenha. outro proteetor legal. 
(Apoiados da. maioria..) Qual será esse protector legal 
senão o juiz de orphãos'l 

Em França, quando se tratou das medidas prepara-
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torias afim de . chegar-se á emeeipaçio aimultanea, 
tambem ae esta.beleceu por lei a internnçM do juiz em 
t&ea contratos, considerando-se os libertos nestas .~n
di~ como menores emanciJ?&dos. 
. Pó.de ha.'!er abuso, póde a . IgDOr&Dcia. do esera.yo ser 
Illu.dida e mmul&r-se um contrato, em relação á. Ida.de, 
prestimo e conQiçCies physicas do escravo, que seja. uma 
alforria. illusoria.; . daqui a necessidade d& proteeção do 
juiz, . porque o senhor .não póde acompanhar este liberto 
por toda. a parte; é o juiz que o póde proteger deade 
que eU<! sá.i9. do domtnio do senhor, para cumprir a 
condição de sna alforria. 

O Sa. ANDIUliE FIGuimu. :-Ahi é que está o busilis ! 
O Sa. YiscoNDE no Rio-BuNco (Pruidente do come

lho):-Ahi é que está. a. difficuldade, diz-me em aparte 
o nobre deputado ! 

Os nobres deputados querem fazer-nos crer que hoje 
a escravidão no Brazil é uma cousa. exupcioual, que 
não tem correetivo legal de nenhuma especie, ou que 
o accesso aos estabelecimentos de escravos está. inter
dieta á. autoridade I 

Ma.s isto niiío é exacto; e como podem os uobres de
putados negar esta. protecção legal. que tem qualquer. 
ãesvnlido, qualquer menor abandonado por seus pais't 

O Sa. A:-.-nunE FIGUEIII.A : - E o governo protege o 
liberto por sete.annos't 

O Sa. YISCONDE DO Rio-BuNco (P1't•idente do Come-
111.4): -Os nobres deputados, o que querem't Querem 
um prazo mais curto, ou nlio querem conceder este 
meio't 

Entre os meios de emancipação estes são os mais 
aceita.veis, e os nobres deputados dizem qu:_~uppri
mindo estes meios, são m&is nenerosos ! Ora v v. Exs. 
ao menoa respeitem o nósso 'tom senso ! (M:tiloa apoul
dos <k maio,.ia.) 

O Sa. ÂNDilADE FIGUEII\A : - Não estamos cegos 
pela pnixiio propagandista, que não enxerga a pro
pl ia evidencia. 

You:s DA. IILUOruA:-Oh! 

O Sll. ARAUJO L111A.:-YV. Exs. estão cegos pela. 
paix5.o contra a proposta.. (.tlpoiados da maioria.) 

O Sa. VISCONDE no Rio BRANco (Presidente do Con
sellio):-0 § 5• foi objecto de reparo do nobre depu
tado J?~lo municipio neutro. Ahi se estabelece que a 
a.lforrm com a clausula de serviços durante certo tempo 
não ficará. annullada. pela falta. de implemento da mesma 
clausula, mas o liberto será. compellldo a. cumt-ú-la. 
por meio de trnbs.lho nos estabelecimentos publicos ou 
por conmto de serviços a particulares. 

O nobre deputado creio que não impugna a disposi
ç-:io, pois apenas perguntou quaes os estabelecimentos 
publicos onae possào ser forçados a trabalhar os que 
forem libertos com e•sa. clausula. 

O principio já. está. acimittido: aquelle que foi uma. 
vez liberto, ainda que com a clausula de ftervir por 
ce1 to tempo1 não póde ..-olt&r á condição de ~·c;ayo ; e 

. se o nobre deputado me contestasse este pnnctpio, eu 
ainda invocaria a. autoridade do nobre deputado por 
Mi.nas-Geraes. 

A este p~rsgra.J?ho, como ao outro que trata. da re
vogação de alforria por ingratidão, corresponde a dis
posição d.o parecer da commissão do anno pnssado, 
9.uando diz, no § 9• do art. 6•, que a concessão da 
liberdv.de é irrevogavel. 

O Sa. DoQÔE-EsTilAD&. TEJXEru:-E' mui to mais 
bem redigido. 

O Sa. VISCONDE DO Rio~BllANCO (Presidenle do Con
selho):-Não farei questão de fórma, e se o nobre de
P.Uta.do quizesse concorrer com o seu talento pa.ra me
lhorJ.r a redacçlio do projecto, nós aceitariamos de muito 
bom grado a sua collaboração. 

Coruo dizia. Sr. presidente, o nobre deputado per
guntou qnaes "os estabelecimentos publicos onde podem 
tnbalhar esses libertos, e recordou-nos a.s 1eis de 13 
de Setembro de 1830 e de 11 de Outubro de 1837, con
cementea a locações de serviços. 

Se o .nosso illustrado oppositor lêssc com mais atten
í·ão as propria.s leis que citou, ahi -..iria que pel:l.legis-

' lação vigente o locador de serviços, quando falta. an seu 
dever, póde ser compellido a. trabslliar, até em prisiio. 

O que se estatne no projecto pars estes casos'? Que 
seja o liberto com~llido a. pagar a sua alforria, tra
balhando nos estal)elecimentoa publicos ou nos' parti
culares. Quaes serão esses estabelecimentos 'l Pois o 
nobre deputado, tlio esclarecido ••• 

O Sa. DuQa:-EsTaADA TEIXEDL\:- Muito obrigado. 
O Sa. VISCONDE I)() Rto-BRA."<co (Prtsidente do Come

lho ) :- ••• deu-se &O trabalho de dirigir-nos esta per
gunta 't Pois S. Ex. não sabe que temos os anenaes. 
que temos fabricas e outros estabelecimentos, onde o 
aerviço livre póde ser admittido, e é o nnicfl admhtido 'l 

O Sa. DuQCE-EsrilADA. TEIXEIIU. : -Eu sei quanto é 
difficil ao cidadão livre achar serviço nos arsenaes, 
quanto mais o liberto ! Eu me tenho empenhado por 
&!gnus livres e não tenho conseé)Uido trabalho para 
elles. 

(Ha ~utro1 aparte&-) 

O Sa. VISCONDE Do Rio-B&A.Nco (Pruidente elo Conse
lho) :-Veja V. Ex., Sr. presideute: nós estamos pre. 
cisando de importar braços livres, e o nobre deputado 
quer convencer-nos qua já. os temos de sobra ! (Hilari
~.) QWLndo aeaim se combate, não ha resposta pos
elVel .~ 

O Sa. DuQUE-Esrn.ADA. TEIXEIRA : -Peco a. palana. 
O Sll . .Aru.uJo LlMA:-E' paixiio de combater tudo. 
O Sn.. DuQn-Esrli.ADA TEJXEJIU :-A população desta. 

cOrte que responda. 

O Sa. Arm&ADE FIGtiEIIlA:- E' assim que querem 
preparar a situaçiio dos libertos ! 

O Sa. VIscO.,'DE DO Rio-B&A.Nco (Pr<:iàente do Conse
lho):-&. pre&id~te, .não é por últa de respeito ao 
nobre deputado, mas é porque eu iria muito longe, que 
deixo de responder a este seu llpnrte. Quando o nobre 
deputado estiver mais sereno, em aua consciencia recta, 
em seu juizo illustrado, ha. de reconhecer que tae~. 
objecções nada. proviio, ou provão de mais. 

Quando vier á luz do di:~. o ealvaterio dos nobres de-
putados... · 

O Sa. ANDRADE FIGt:EIRA:-Niio' temos s.Uvaterio. 
O Sa. VrscoNDE DO Rro-BuN.:o (Presidente do Conse

lho) • - •.•. então admiraremos a sua pre\"idencia, a 
sua prudencia, a par da sua humanidade e da sua plli
lantropia. (.lluito1 apoiados da maioria.) Por agora., Ya
mos por diante ; os nobres deputado;; aiudu. niio olfe
recêr:"io solução melhor , e combatem a pro;:>osta, nãc 
para melborn-la, mas para torna-13. impos~ivel. 

'\• Oz.ES DA !IIAIORIA : - Justamente. 
O Sa. VISCONDE DO Rro-BnAJSco (Preside11tc do Come

lho) : - P~so ao § 7.0 Aqu.i o nobre deputndo pelo 
municipio neutro cantou Yictoria; e elle, que combate 
eetc projecto, elle, que não quiz :r.inda offerecer um 
substituti\"o, porque é um dos partos mais laborioaos de 
que f3lla:-:í. a b..il!toria parlamentar, o do nnnunciado 
substituth·o ..• 

O Sa. DtiQCE-ESTRADA TEIXEru: - Será. mài.6 facil 
que a organisação do ministerio. 

O Sa. YISCONDE DO Rro-Buxco (Presidente do Conse
lho):-... o nobre deputado disse que a lei de 1869 ti
nha. feito uma concessão muito genetosa, estabelecendo 
o principio da f&Ulilia entre os escravos, não permit.. 
tindo as vendas em leilii.o, nem a feparaçiio dos co11~ 
juges, nem a doa filhos menores de 15 :mnes. 

Eu disse em aparte, quando o nobre deputado invo
cou esta. lei, que e!) c accusaYa-se de um& incoherenciA. 

Esta lei foi sem du'l.ida muito importante, mas E.eme.o 
lhante medida repu~a com as idéas que os nobres de
putados têm enunciado no presente debate. Fci um 
I't(:Onhecimento de que ha e deve ha-ver ~s sentimentos 
de familia entre os escravos ; foi uma restricção a esse 
direito de propriedade, em que hoje a lei não põde tocar, 
Seé)Undo a doutrina dos nobres deputados. 

Como pôde pnuar aqui essa lei, que o nobre depu
tado ora eleva :ís nuvens, e nos apresenta como um 
grande feito seu, sendo a.liá.s feitura de toda a camara1 
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e consequucia necetsaria. das idéu enunciada~! pela 
eommiuio especial do anno pas.sado '!... 

O Sa. DcQtlE-EsTUDA. TEimtu dá. um aparte. 
O Sa. 'YISCO!QIE DO Rro-BIUNco (Prtai<knte do COMe

!~):_-Responde. o nobre deputado, dizendo-nos qne o 
direito romano Já. con@agra.va. estes favores. Pois bem· 
s~ o direito romano serve ne•te cuo, porque n.io ser~ 
vtrá qna~do se trata do pecnlio e do resgate I (Apoia.-
doa.) • 

Sr. presidente, nós applandimos a. idéa. da. lei de 15 
de Outubro de 18~9.! mas entendemos que e11a, esta
belecendo a condtç .. o dos 15 a.nnos fot além do ra
zoavel. O pensamento do 1egislador' era vedar a se
p~ra.,~o-dc·s filhos, que em tenra idade nio poderão 
vtv!lr bem fóra da ~ompa.nhia de s~us pais ; mas o 
:m&Jor de !2 snnos nao póde soffrer eua. sepauçiio t;~.nto 
quanto o maior de 15 annos'l 

Entendemos, pois, que a lei de 1869, exi"'illào para 
a sep:\raçio dos filhos que niio sejão m.&io"res de 15 
3.nnos .•. 

O SR. D11Qt1E-Esn.uu. Tzn'EI'RA.dá um ap:J.rte. 
O Sa. yxscol~J!E DO Rxo-Bn.u~co (Preaidente do COÍI:c

lho) :-N11o esteJa o nobre deputado argument3.Ddo de 
maneira b torna.r odiosa :!. d1sposiçio da. proposta. por
que posso voltar contra Y. Ex.· as suas propri.uarma.s-

0 SR. ANDRADE Fr&a:nu.: - E&Sa. disposição d& lai 
de 18E9 foi combatida. 

O Sa. VrscoNDE Do RJo-BaANco (Pruidmlt do Come
lho) :-0 nobre deputado e!tá. ouvindo de seu collega, 
que a di~posição dessa lei foi combatid&, e portanto 
es.tá. l:,. Ex. em unidade, e se e&tá em unidade, ponha
te de accordo eomnosco. (Hila.ridaàe.j 

E8ta disposiçii.o da lei, que é sem duvid& muito be
'l>e:fie:~., porque tende a inspirar ao escravo sentimen- • 
tos :m~raes e religiosos, o que muito concorre pa.ra a 
tranquillidade dos senhores, e para. que esta re!or:ma. se 
v:i. operando como todos desejamos; esta disposição p6de 
ta.mbem ter inconvenientes, d.ifficwtando a. venda das 
fsmiliasi pelo qtte Dão convem Jevar o pr.illciplo além 
de seus imites natnrau. (Apoiculo•.) O maio:t de 12 
annos póde ser separado, &~aim como o maio:r de .i5 
annos; o ma;ximo, pois, foi :fi.x:~.do 11a lei de 1869 maia 
alto do que devia ser, e eis porque a. emenda da nobre 
commissüo, assim como a proposta, reduzia-o a 12 
annos. 

O nobre deputado occuron-se ainda. eom o § 11•, CiUe 
diz: « Fica revogada a ~rd. liy. _li.• tit. 631 na parte que 
revoga as sllorr1as por lDgr&tldao. » 

Aqui o nobre deputado, usando sempre da. mesma 
argamentação, procurando tornar odiosa& .as disposi
ções do. projecto, r~fe:io-sc a outra. ?~aposição do mes
mo proJeCto, suppnm1da ~la eomllll5Bii.o, a da alforria 
do. es_eravo que ~a~ vasse a. v1da. do ecnbor, e diase : " Que
Teta 1m pOr gra.ttdão aos senhores, ma.s não aos escravos., 

Ora, Sr. presidente,· a disposição cell.Snra.da. pelo no
bre d~p~ts.d.o foi tambem snpprimida. pela. illustrada 
comm1ssao, por escusada; quererá. o nobre depntado 
'!Dante-la. 'l 

O Sa. DuQUE-Esn.uu. TEIXEIRA: -Nilo. 
O Sa. V!SCO!'IDE DO Rxo-BRA.NCO (Pra&idmte do Comf

!ho):- Entii~ como dizeis que queremos a gratidão dos 
•enhores, e nao queremos a doa eseraYos 'l 

O n~bre .d~putado .olvidou-se do direito vigente. 
'Essa d•Epos•çao ni<o e nova. O illustrzdo Sr. Per
digão !llalheiro, sssim como o illustre juriscon
sulto o Sr. .Augusto Teixeira de Freiút& d<>clarão 
<J.lle a. ordena~iio do reino1 nesta parte, niio se 'póde co•
ti!dersr em vigor; mas liA deci1Gcs de tribu!!SeB em 
se?ti~o. contro~.rio 1 e então podia-se firmar o verdadeiro 
pnnc1p1o nesta le1. Pensando assim, o conselho de ee
tado, onde tem asaento muitos juriscon8ultos C.istinc
tos, inseria no . seu projacto aquella disposição. À 
~u~tra~ commtsslio desta e:~.mara_, entende~do que o 
dtre1to v1gente é o q_ue se aeba ahi <:Onsa.gra,do e que 
:::~ão havendo disposição nova, oonvinha evi~ o pre~ 
texto_ que se tira.va desse paragra.pho, propôz a sup
pre~sao do mesmo pa.r<~grapbo, e n6s concordAmo.. 

De tndo quanto bei exposto, Sr. presidente, ''é-se que 
' o art. 4• não é a. terrivel arma. que se afigurou e.o nobre 

l!eputa.do pelo munieipio neutro. Eate artigo e o 3• estão 

em p~rfeita. ~nia com ~ 1•·do projeeto; todos ellea 
constltn~m me~os de emanc1pa.çiio lenta e gradual. E' 
neeeaaarto COllnderar aa gerações futuras sem 011quacer 
a geração !Jetual. (A~o~.) · ' . 

Se querele ~ emanc1paçao, se quereis que ae· extillp 
o mal.de. que gmto soffre o nosso corpo sociAl. é ne
cessan~ tr m~lhora.udo a condição do escravo. (Apoi&
cl<u.) E prec1so desenvolTer 011sens·sentimentos natn
ra.es, ·1sto é, mora.lisa-lo no inte1et18e de·auaregen~o 
e no .mteresse. m~smo da<J_uellet a quem · ellea devem 
respeito, obe~enclll e gratidão. (Apoiado1.) 

Estas med1daa, moderadas. oomo tio, :do olfereceJil 
pengo a.lgum; a. sua nega.çio, üm. 'A perm.anencia da 
e~~•ra.vidão,_ .. eomo existe hoje, . • que nos Ule&J& de 
graves per1gos, que :cio podem eaeapar á perap11:uia 
doa nobrea aeputad.os. (Apoia.do1; "'"ÍIO bem.) 

O projecto, pois, .!lenhores, como temoa demoll&trado 
e o demonstraremos_ até ao seu ultimo artigo, n~ me
rece a. celeuma que ~ntra elle •e tem lnankdo • e 
quem o combate, como tem sido combatido, leTB.!Ita.n'do 
que!tliea que seriio obstaeuloa a qualq•er idú de re
fonsa., erra., Sr. presidente, eomo ti Te occ:asião de di
zer no .Jlrincipio deste discurso, o alvo de sen patrio-
ti.mlo. (Apoiados.) . 

_Se quereis favorecer .a lavoura, outros são oa meios, 
:z:uw o de oppor um dique a está. reforma , 1lique que 
não haveria forças que o pudessem suatenta.r contra. 
e$8& t~rren.te impetuosa. Se quer~i• favorecer a lavoura., 
é preciSO dizer-lhe que o seu m3.lor perigo estará nesse 
~ego antagonismo entre o proprietario do el!cravo e a. 
1~é;>- da emancipJç~o. (1poiades.) Que os interesau le
gttimos dos propnetar1oe de escravos devem e podem 
~>er eonciliad<>s com os intereeses da sociedade, eom a 
nossa civilisação, que reclama. a altos brados esta re-
forma. (M"ito bem; 'n!uito1 apoiadoz.) · 

A lavoura tem direito á. protecção ; mas essa pro
~cçlio deve aer dada por outr03 meios, que não essa 
tmpt;udente .Propaganda. contra a reforma do estac!o 
aen·ll. (Apo,qdos.) A lsvoura carece de braços ea:-ooe 
de proVIdencias que tendão a allivia·lado peaaào onus 
que sobre ella pesa. (Ap11iaàoa.) 

Lendo, senhores, o ultimo relato rio do preaide!lte do 
Instituto AgTicola. da Bahia e t&mbem o relato:rio do 
presidente do B:~.uco do BrazU, publica.do no Jornal do 
Commercio de hoje, ahi '\>ereis as verdsdeiru necessi
dades da lavouTa ; ma.s niio confundamos uma iuetitui
çio, que, ae não fosse reformada, prejudica.tia grave
mente os interesses que todos nós queremos proteger, 
com as pretençõ~a legitima.s da lavoura, a cujo presen
te e futuro ~e prendem os mais vit&ea iii.teresseada. na
ção. (Apoiados.) 

O que se dá entre nós, Sr. presidente é o mesmo 
qne se observou em todas as eoloniu, onde o trabalho 
~o e~cra.vo era o agente principal da. producção. Se eu 
pudesse tomar maia tempo á ca.mara., leria algumas pa.
Iavras de um escriptor liesJ?&nho~ sobre o estado rural 
e eeonomico de Cullaj a jo1a. ma1s preciosa. das colonias 
bespa.nhola.s, e ver-se-hia que alli, como no Brsz:il1 a 
lavoura geme sob o peso ele uma enorme divida., e é tolhida 
em seu progresso, não obstante as apparencia.s de prospe
ridade, l?orque em geral os lavradores de Cuba, como os 
do Brazll, gyriio em um circulo vicioeo, ou, no empenho 
de resolver o seu problema. economico, representlo o 
papel de Ulvssee querendo abrir regos sobre arêa mo
vediça. e banhada a todo instante pelas aguas do mar. 
E _qual a·_causn principal, senhores, desta situação dif
fi.cll e afil.tctiva 'l O mal vem sem duvida dessa institui
ção condemnada em seu principio, e que por to~ a 
pa.rte produzia os mesmos fructos que tem dedo entre 
nós. (Apoiados. Muito l>Mn, muito bt,..} 

(O orador é felicitado pof' muito1 Sf'•· dtputados.) 
A discusaS.o fica. adiad& pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇ.\!IIE:vl'O DO XINISTEI\10 DOS NEGOCIOS 'ESTILUIGEIROS. 

Continúa. a 2& discussão do art. 4• do orçamento, na 
pane r~lativa á despeza do miuisterio dos negocias 
estrangetroa. 
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O Sr. Rodrigo Silva (altenfiio):- úmen
to, Sr. presidente, que o honrado ministro de estrangei-
7~1 meu illustre amigo, tivCEse assumido a responsabi
lidade do poder, em uxna ei~o tão diffi.cil quanto 
infeliz. 

O Sa.. AND1UJ>E F!GUWL\ :-Apoiado. 
O Sa.RonaJ4:0 SJLVA.:-0 q_ue vê, o que observa 0 

honrado Sr. ministro no intenor do seu proprio ps.iz ~ 
A bandeira do seu partido rota, niio pelaS balas de 
:nossos adveroarios, mas pelas proprias mãos de seus 
gulll'du. ( -lpoiadcz.) 

Seus amigos de todos os tempos separados em dous 
campos opposto•, a. $0Cieda.de brazileira. atravus:mdo 
um periodo todo cheio de. incertezas, agita.da em seus 
pr.incipa.es :fundamentos de prosperidade, de ordem, de 
!egllnDÇ:J. e de futuro! (Muitos apoiados.) A descrença. 
em todos os espiritos, o desalento em todos os corações. 
(Jluito btm.) 

As instituições do paiz, atacadas .de frente, despres
tigia.das pelo proprlo poder (apoiados), o parl.&mento 
sem iniciativa, sem viâa, o poder executivo em luta 
com a opinião nacional. 

O Sa. Jm~QtEJilA :-.A.cabá.mos de prcsenci:~.r uma 
,·ida immensa no parlamento. 

O Sll. Âl\"DJUDE FIGUEJIU. :-Yida artificial. 
. O Sa. Rona1~o Sn:n :-E o que -,.·c! o honrado mi

::ustro no ex tenor de seu pa.iz ~ 
Sr. presidente, ainda resoiio em nossos ouvidos as 

pala'-ras ~nssad~s d~ amargura. e patrioti!mo qu~ o 
~ol!.rsdo mmntr? profeno nesta casa, narrando os triS
tJSSur.os acontee1meutos do Rio da Prs.ta.. . 

Eu não :podl!ria desenh:u-nm quadro mais Tivo e com 
cõres mau Terdadeiras do .estado desgraçado em que 
te :tehão :u nossas reln?ües exteriores. (Apoiados.) 

Alli o pavilhão nu~1onal desrespeitado, os nossos 
compatriotas residentes na Republica Oriental soffren
do todas as humilhações (apoiados), victim!IS de casti
gos infamantes (Oit! olt !), de roubos audaciosos, de as
~assina tos horrendos! 

O Sa •. JI::'IQL"EIIU: -Isto é e.~gerado. 
O S11.. Ronl\JGO SILTA:- Não exagero. 
O Sa. Jt:NQn:InA:- E• de todos os tempos. 
O Sa. Rona1GO SILT.~: -Aqui estão os documentos 

offici&es. 
O Sa. ÂXDRADE Fu:t:EJRA:- Já estilo acostumados 

a arrastar a nossa bandeira. 
O Sa. RoDBIGO StLVA: -Acolá todos os tratados do 

lmperio sem execução, os convenios suspensos, todas :1.5 
reclamac;iies- dos Br::uileiros sempre adind:IB, e, o que é 
mais, Sr. presidentt>, todas as glori!IS militares que ad
quirimos na ultima. campanha, e que nos eustárão 
100,000 vidns e um cabedal immenso tirado a todas 
as industrias do pniz, completamente esterilisadas (mrti
tos apoiados); o nome do Imperio em despre~tigio, 
a sua politica eem influencia ! 

Em taes circumstancia.s, Sr. presidente, não devo cu 
lamentar que o men honr!l.do amigo assumisse a. res
ponsabilidade do poder'! Não devo entri8tecer-me vendo 
mais um bcllo taleDto do nosso paiz condemnado a 
1utar contra. o impossh·el, nuis um bello caracter oftc
recido para um sacrificio inutil 'f (Jiuito bem.) 

Em outra! quaeequer eircumstnncias o honrado mi
:listro poderia prestar muito bons ser,·iços, nada. perde
ria nesea. posi•;:io, ne~ o fn~cto dt! seu trabalho, nem a 
causa de seu paiz ; hoje, porém, o nobre ministro tem 
tudo a perder, menos :t ~ua honra. e o alto conceito 
que go~a. de verda.!eiro home:n de bem ( Jluitos apoiados.) 

Eu quizera ver em lugar do honrado ministro o res
JíOll.EaTel pelos acon!eeimentos que tctci de referir a 
esta augusta camara. Eu quizera que outro e não o 
honrado ministro respondee,c neste momento perante o 
paiz pelo estado diilicil e perigll!!O em que ·se scllão as 
nossas relações exteriores. ( Apoiado•.) 

Sr. presidente , por entre o nevoeiro que cobre a 
nosea. diplomacia ::o Rio da Prata. destaca-se um "\"Ulto 
gigantesco, que, á. semelhc:nça de um desses espectros 
de qne f:lllava Goya. , ::net:tde luz: e metade sombras, 

Tolto m 

caminha por aquellas regiões desde 1857 até hoje, ra
ras vezes lançando sobre os caminhos tortuosos que 
percorre uma luz pallida e frouxa, e qna.si sempre en
volvendo lUIS sombras que o acomp&!ihio os aconteci
mentos, os interesses e o gov<lnlo do seu paiz:. (Apoia
dOI. Muito bem, muito bem.) 

O Sa. Can "MACilADo : - A Penelope da nossa di.. 
plomacia.. ( Ri..ada•.) 

O Sa. ANDRA.l>E FI&UEIB~:- E sempre obriga:ndó
nos a resgatar alli o que porsuimos. 

O Sa. RODI\14:0 SILVA..:-.A. eese vulto gigantesco, e 
não ao honrado minist•·o deestrangeiros, que não p6dc 
ser responsavel por um passado que não é seu (apoia
do•), eu qui.zera pel1:1lntar neste momento : o que fi
zeste& em beneficio da paz futunt do n~sso J>aiz, quando 
em 186~, na. villada. União, da Republica Oriental~ us
signastes o memoravel couvenio de 20 de Feverexro 'f 
( ,!poiadol.) 

O Sa. JUNQI!EIIU.:- Já. foi explicado satisfactoria.
mente. 

O Sa. RoDRroo StLVA: - Quizera ainda :p,erguntar
lhe : O que 1izestes em beneficio da tra.nq.uillidade de 
vossos comj.latriotas, residentes na Repubhea Oriental, 
em benefic1o de seus mais legítimos intenssea, quando 
vos alliastes diante dosmnr011dePa.ysaudúao chefe dos 
rebeldes contra o governo de .A.guirre e o fo11tes collocar 
na alta posiçiio de primeiro magistrado daquella repu
blica '? (Apoiadol.) 

Quizera ainda perguntar a esse mesmo vulto: Que 
iizestes em beneficio do. paz futura àe nosso ps.iz, 
quando por differentes Yezes, percorrendo as capitaes 
das republicas alliada.s aqui ass1gnaveis os preliminares 
de paz e acolá os protocollos em que desistieis da 
cooperaçiio doa allia.dos em :fnvor do maximo dos nossos 
lim1tes com a. Rep11blica do Parngua.y~ (Apoiados.) Não 
vendo, J.lOrém, es~>e vulto, e forÇado pelo dever, tenho 
de ciirigu--me a.o honrado Sr. ministro de estrangeiros 
pa.ra !?edir-lhe informações sobre acontecimentos da. 
maior unportaoeia.. Peço a V. Ex., Sr. presiiente, que 
me c::onceda ampla liberdade de discussão. E' nêcessario 
dizer a verdade a este pobre p&iz cansado de sacrifieios. 
Não lhe oecultemos os perigos que o &meação (apoiados), 
nem o deixemos na igaorancia. dos erros que o seu 
goyerno tem commettido. Abra.-se um debate largo sobre 
as nosssa questões internncionaes, manifeste-se o mi
ni&terio com a maior :frangu.ez:~o, e se os nossos receios 
S!1o infuuiados, tr:l.Dquillise a nação, se descobre no 
horizonte os signaes percursores das grn.udes tempesta
des, tenha a eora,'"t!In de aponta-los para que não sejamos 
sorprendidos. (Apoiados.) NadA de segredos. Queremos 
conhecer a verdade. Temos o direito de exigi-la. (J/uito 
btm.) 

O Sa. AliDIIADE FJGUEII\A :-Se tivessemos empregado 
esse meio ha. mais tempo, não teríamos chegado :ís cir
cnmstlncias a. que chegá.mos. 

O Sa. PEaDtGÃo !IIALin:zno:- Antes tarde do c;.~:e 
Dunca. 

O Sa. Roi>BIGO StLv~:-Principiarei, Sr. presiden:e, 
pedindo toda a. attençao dcstl~ augusta eamara. para. o 
est:J.do tristíssimo em que se acbã.o as nossas relaç~s 
com n Republica Oriental.do Uruguay. Não ex~era.
rei as difficuldades que já. existem, nem me referU"ei a 
:tetos ou acontecimentos que não estejii.o compro-rados 
por documentos officiacs. EDtro neste debate com toda 
a lealdade. Não desejo collocnr o governo em posição 
critica perante o estrangeiro ; saberei dizer a. verdace 
sem comprometter a ca.usa do meu paiz (Apoiados.) 

Sr. P.residente, uo anno de 186~ o governo incumbio 
a. uxn illustre Brazileiro a. tarefa. difficil de exigir do 
presidente da R~publica Oriental completa e solemne 
satisfação das violencias e prejuizoa de que csta.vão 
sendo victimss os subditos do Imperio alli residentes. 

A causas accumuludas desde muitos a.nnos, dizia o 
mini&tro dos ne~ocios estrangeiros daqnelle tempo, 
tinbão vindo a.ddtciona.r-se novos &tteuta4ose ~'Vissi
ma.s offen~ praticadas por oceasião da lata CITil com 
que e~ 1863 se vio a. bra90s o g~verno oriental. Triste 
e desesperada tornou-se com etfeJto a sorte dos nossos 
comp&triotaa, e a noticia doa seus soffrimeutoa excita.;-a. 

40 
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o cl&mor' gerâl do paiz. Nió 1>9dia; pois, o governo im
perial ;prescinclli., por maia ~m.po de inte~-ir pro:n,Pta 
e eJücazmente em defesa de tão sagrados lntcresses, a 
despeito mesmo 'da. ··situ:içãO e:-.cellcional em que 'pela 
guerra civil 'achavà~se colliícado o governo d.L repu
bliea. 

O enviado bra.zileiro, apreseDtando em 12 de Maio as 
suas credenciaes ao governo de l\Iontevidéo, precisou 
os seguintes pontos como as unieas basea de uma. pQ
liti.ea garantidora da futura paz entre _ o lmperio e a 
Republica quanQo executa.d:l. com les.J.dade e per~cve-
ranc;JL:· • 

1.• Que o governo da republica fizesse eff.::ctivo o de
vidô ca•tigo, se não de todos, ao menos daquelles cri
minoscs reconhecidos, que passeiavão impunes, occu
pando até .alguns delles postos no exercito oriental, ou 
exercendo cargos' civis do Estado. 

2.o Que fos.~em immediatamente destituidos c res
ponsa ·ilisados os agentes de policia, que havião abu
sado da autoridade de que se ach:wiio revestidos. 

3.• Que se indemnisasse competef!tement~ a pro
priedade que, sob qualquer pretexto, t1vesse s1do extor-
quida aos subditos do lmperio. . 

4.• Finalmente, que fossem postos em liberdade todoe 
os Brazileiros que houvess~m sido constrangidos ao 
se~iço das armas da repubhca. 

A estes pontos o enviado brazileiro ad.dicionou ou
tras exigeuci...s. A. expedição das convenien~s ordens e 
instrucções aos diversos :gentes da. :mtor~dadc, nas 
quaea, condemnando solcmnement<! os all':didos_e~can
dalos e attea.tadoe1 se recom~eudasse a m_:uor solic1tude 
e desvelo na execução das le1s da repub!lc!'-, e se com
minassem as penas pc.r e •• as mesmas !ms unpostas ~os 
transcrressores, de modo a tornar effect1vas as ga:nntl&S 
uella; promettidus aos habitaates do seu terrl~or1o. 

Que se e:..J?Cilissem do mesmo modo as ordens e ins
trucçõe! p.-ec1sa> para q~e fosse fielmente cump:ido o 
:tccordo celebrado e subsiStente entre o governo lmpe
rial e o da republica, pelas not:J.s_ rever•ucs. de ~8 de 
No,.;embro e 3 de Dezembro de 18<>7, no ~entidade se
rem reciprocamente respeit:~.dos os certificados de na
cionalidade passados peles competentes ttgen~es dos dous 
governos aos seus respectivos concidadiiQs. . 

E, por ultimo, que se empregassem os me1o~ ~re
cisos a.fim de que · os agentes consulares ~razlle~ros 
neli:l. residente! fossem tratados com a conoldera,·ao e 
deferenci:t. de-,·idas ao lugar que occupaviio, rcspcitan
uo-se as attribuições e regalias que l~es. eriio propri~s, 
se=do o uso geral das uaçúcs e o d1re1to com:cnclo
:n:l.Í entre o Imperio e a Republica. 

Um mcz depois de ter apresentado o enviac!o brazi
leiro as suas credenciaes chegár ão á. capit~>l da. repu
blica D. Rufino Elisalde, ministro das re:açúes exte
riores da ConfedernÇ;ào .Argentina, e o Sr. Thornton, 
ministro de S. M. Britannica. Estes cavalheiros, obtendo 
uma confeNncia do Sr. conselheiro Saraiva, lhe decln
ri.rão q1li: tinhão "\"indo a Montevidéo. no proposito de 
a<!xiliar CO'll os seus bons oilicios a pacificaçllo da. re
publica, dilacerada pela guerra civil 

O en\"iado brazileiro não devia nem podia. rc.cusar 
o auxilio da.quelles c:w:t.lheiros., tanto mais quando a 
lutá. ci\"il era um grande obst tculo pl1ra. a solução 
pronij>ta e conveniente da. mi>são que lhe fõra con
tiada.' 

Oi! factos posteriores a. css:i conferencia são conheci
los. Rejeitadas as b:1sesdo accordo·para a paz, e con
~inuando a luta entre os dous partido~ ~;em que o ~o
"\·~rno de Aguirre désse ao enviado brazileiro as satis
f:~o\'ves pedidas e_m sGa nota. ~e 18 de )!aio, este apre
aentou o seu ultunatum no dta 4 de .AgostO. 

Con"cluida por este modo a missão do Sr. conl>elheiro 
S!lr:~.iva, o Sr. Visconde do l<io-Bran·co 1oi incumbido 
ie outr:l. 

Deixarei de parte os acontecimentos que se succedê
rão no ·periodo que decorreu desde o dia. em que o Sr. 
conselheiro Saraiva deu por finda a ~ua. missiio att\ o 
memóra,·el 20 de Fevereiro de l8õa. 

De tudo quanto tenho dito vê-se claramente que a 
missão do Sr. conselheiro Saraiva tivera por fim: 1•, 
exigir a mais completa satisfa<;'ão peias violencias de 
'}n<: for::io -victimas os Brazileiros at\: aquella- él'OC:l.; 2o, 

consegiUr ~tiâS-éixí f.a:vo(dos mésnio! para que no 
futuro a. reprodp.c,xa.o de_ 1gu&es faetos n11.0 ·nos forças-
se a um:L nova llltervcnçao. . _ . . . 

"\'" ejamós agora' quál" foi o resultadÕ da missão· con
fiada ao Sr. Visconde do Rio-Branco. 

Sr. preaidente, vou·toc~··éttt'utn'·pontb 'IIlhlto' deli
cado. A discUSBão do con;enio de 20 de Fevereiro ainda 
es~ bem vi~a na. me~oria dos homéns publicos deste 
p:uz. As patXões pqlitlcas de um lado der-:b-Jhe o ca
racter de um granàe acontecimento elevando ás nuvens 
o nome do homem que o :firm:íra. As paixões politicas 
de outro lado procurArão tirar-lhe todo o merecimento 
amesquinhando a obra e o seu autor. Deste convenio fez
se até questão de pnrtidos : alguns progressistas o com
baterão em todas as sua~~ partes, quas1 todos os conser
vadores não descobrirão nelle defe1tos! Uns e outros não 
farão juizes imparciaes. Será. chegado o momento, se
nhores,. d~ dizer-se a verd:!de sem receio de que as mes
mas pa1xoes se despertem e os mesmos resentimentos se 
avivem 'f Pela minha parte declaro, com a franqueza 
que me é propria, estou hoje habilitado para julgar 
esse acontecimento com a calma e espirito recto ·de 
um hist.oriador. Embora espiritos malevolos procurem 
descobnr neste meu procedimento mais um a.cto de 
hostilidade ao chefe do a.ctual gabinete, contra. quem 
vou hoje evocar um passado que o meu proprio parti
do joí. glorificou, eu não desistirei do proposito de cum
prir o meu dever proseguindo ne>te deb.lte com toda a 
liberd:~.dc no pensamento c com a maior imparcialidade 
na critica. 

.Ao negociador da. Yilla da União, Sr. presidente, es
tava incumbida uma grande t:~.ref:~., qual u dé resolver, 
ou pelas ,armas ou pela diplomaCia, as graves questões 
pendentes entre o Imperio e a Republica. As notas do 
:Sr. cons!:lhe~o Saraiva ~ndicavão quanto ao passado 
quaes erao as nossas que1xa9, ,quacs as reclamaçúes dos 
nossos compn:triotas. Os acontecimentos que tiverão lu
gar no ultimo perio_do da administração de .Aguirre, 
as correrias de llfmi'oz e Apparicio, os actos de vanda
lismo praticados por estes dons caudilhos contra um:~. 
população brazileira., o insulto que soffreu a nossa ban
deun. nas ru:~.s de Montevidéo, o procedimento insolito 
dos prisioneiros de Paysandú, e outros muitos factos que 
seria longo referir, indicaYão quanto ao presente quaes 
erão os J?Ontos de dignidade sobre os quaes o Imperio 
não dev1a nem podia transigir ou fazer concessões. 
Com relação ao futuro cumpria ao enviado brazileiro: 
1• 1 estabelecer as bases de uma nllinnça contra o Pa.ra.
guny, que sem motivo sêrio nos provoc:íra á. guerra; 
2•, conseguir do governo d:~. republica todas as gar:m
tias em beneficio da tranquillid:lde futura do Impcrio, 
e muito especialmente em beneficio de seus filhos resi
dentes no territorio dn. mesmn. republic:~.. 

Teria o eno;iado brazileiro ~atisreito a todos estes 
interesses~ Não entr.trei em tão ampla apreciaÇão. 
Desejo circumscrever-me ao unic~o ponto que me pa
rece interessante pelo seu la i o pratico, qual aquelle 
que se refere ás garantias de pnz futura entre as duas 
nações e :i. segurança de vida· e de propriedade dos 
'ubditos resident,·s em t~rritorio darepublica. Vejamos, 
poia, Sr. presidente, se a diplomacia brazileira canse
guio este grJ.nde resultndo depois dos extra.ordinarios 
sacrificios que fizemos p:t.ra obtê-lo. 

Duas provas irreeusa\·eis tenho eu, Sr. presidente, 
para. demon~trar que ainda uma vez o futuro do lmperio 
foi sacnficado aos mínimos interesses d:~. occnsião. Uma 
resulta das proprias confis,ueR do diplo-:nat:l. bra.ZileiTo; 
a outra ahi está '·h·.1. e p:~.lpit:l.nte no estado presente 
de nossas relações com a. repllblica; no estado triste e 
desolador em que se ncl,ão os nOS$OS compatriotas alli 
residentes! (Apoiados.) 

O Sa. JoA.Qt:J"' DE l\IE:>Orio:o~çA.:-· E' uma triate ver
dade! 

O Sa. RoonJGO SILVA:- A primeira prova aqui est:i. 
Vou ler :1& proprias palavras d1> illustudo diploma.ta., 
pronunciadas na sessão à.o senado de 28 de Junho 
de 1865: 

" O Sr. Para>~hos : -O nobre senador pela provin
cia da Bahia que me tem honrado com os seus ap11rtes 
offercce,1 :1. cousideraçiio do senado uma opinião di-
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ver,u. das.ll.llteriores. E\le. MS disse : c :0 'lUe . ú.lta. no 
c conNeniQ .s~ ,g-o~.rll.lltias de.futnzo •. Oa.~os poçl.e!Jl 
« ~d~ir-ae,.Dio cui<Ll.tnes de preveni-J.s>s .. » 

" .J,bs, .senbores, é pena que. o il.ln~trado Sr ... senador 
pe.I:i. Ba9i& uão nos d4s~sse. qq_aes ~o e~sll~ garantia 
êle futuro.... · 

« O Sr. Vi~condc de /equitinhonha :- Não era 
minha. obrigação. · 

«.O Sr. ·Pa.r!Jnhos, :-•••• q1,1e faltão no .. acto de 20 de 
Fev~eiro. Il!mt,rado epmo elle é, sendo \l.n;l:J. de nossas 
primeiTaa not.-.bilidades poUtiCllS, como todos o reconhe
cemos, parec~-me que, uma vez que censur~u o des
enlace <la. nos_sa. ques~o. no . E~tado Orien.tal, estava. 
tambem comprolllettido a dizer~nos q~es são e~sas 
garantias a . que alludio ..•• 

« O Sr •. viscow.le de Jcq~itinkonha : ~ Não ee tn
tava disso. 

" O,Sr. Paranhos: - •... e. q\le podião (.peço .. ~da. 
a. attençiio:,da camara para. e~ tas palavru) ser estipu
ladas no meio de um acamp&:nento militar, iustamente 
no momento em que se ,f;J.Zia cc~~r a. guerra civil 
daquelle Es.tado e a guerra cot;n o ~mperio, quando era 
prec1so . tratar logo de nossas dtspo.s1ções par:J. a campa
nha contra o Parag~U~Y· • 

• • • • Q.uedigaogabinete de 31de . -~gosto,quaes 
fo~o, li$ !;!~Tantias de fp.~~o .. que me recommendou 
como estipulaçõell .ncee&lllll'I!!S :no_.acto que puzeSEe ter
mo ao, IÚlBso conflicto com Montevidéo. 

" O Sr. Silt~eira daJ/<itta :- Esta .agora é- boa! 
« O Sr •. Paranhos :- .Esta agora é bo&! de. sorte que 

o .mioiEtqrio, na opi,nião. 9-o .nobre.senadorl tinha. de!e
gl\do em mim até o. direito de pen~~ar! Eu. .<1evia. prever 
tudo 'v~ li c na.s!a I .Q.uc ~ bella · theoria! Q11e bella defesa! 

« • . Ex.,·: Sr. preS1de11te,. · e todo o.o;eu,ado .,~;ompre-
h~em que toda.s . a.s ,medic;Ins ga.rantidor:u do futuro 
n:to tin.bso lugar naquelle ,mQl'Ilcuto. As g:l.ranlaaa a 
que.. parece alludirem .ps nobres seuado)'es ~o taes, que 
aind:~. JJÜo eotão .. estuda.d:J.S . . El!,as . demandiio tempo e 
reflexão, e não podião ser,.adoptad&s.fem que e,$ti\'es
sem .bem.re&t<l,bclecidas a confiança.e a estima recipro
ca entre os do.u.s governo~. ··E'. hoje, depois da. paz, que 
podemos penear, em.taes me.didatt. » 

AEsim pois, Sr. presidente • .; fór:t de tod:~. a duvida 
que no celebre .convenio de 20 de Fevereiro não forão 
estipuladas ga.:.a.ntias de futuro que p~des!em prevenir 
n r~producç.ii.o de :factos ~ue nos obngárao a declarar 
:t !merra .ao governo do Eata.do Oriental. (Apoiados.) 
Y.í'-se mais das proprins pahnas do seu negociador, 
que .taes . garantias aéld:~. não esta vão estudadas n!l
'1 ue lia. época ! 

Eutrct:~nto, senhores, nós fiz«:mos :1. S?err:~., compro
mettêmos as finanç~s deste p:uz) cobnmos de luto a 
fmnilia brnzileira., para depois de assignn.do• os noEsos 
tratados de paz incumbirmos _de Ilovo :'~ diplomacia de 
estu,l:•r com tempo e refiexao os m~1os de obtermos 
••ar;mti:ls de Ínturo! CJu:to bem.) Niio er:~. possivel 
~bter-se dos vencido•, n<> meio de um acampamento 
militar oude tremulnv:t :t noss:t bandeira triuwpilante, 
em P~y~andú, condi<;ües <le tr:tll.'luillidade pa.rn. os 
nosfos c c-wpatriot:ts, _de paz fut':lra pat;a o Imperi?; em 
'lue época, em que ctrcum;.tanCt:lS m~1s favo~vets po
deríamos {)btê-las ~ Quanao o par:.tdo vencHlO se re-· 
or"'ani>n.sse '? Quando os nvs,;os a.lliados da vespera que
br;8~em no outro dia o,; laços ,.de gratidi!o e rlepcn
d~n«i a.'? 

. Se :es~c era q.gra.nde plano <la diplomacia .ot3.Üleira, 
•e :1. ll<!~" :l. quest<io .princip:ll P~!o .ado p.ratic,? ti~ha. .~e 
lic,.,· ·•r.•de;•te,por f.'ll~1. . de .estuuo~, porque r."o Ji-~semo 
a vcrd;tde ao paiz'? 

Oaal :J. razão por que em dh·ersos despachos sedecin
:r:w~ qnc o convenio de 20 de Fe"ereiro con~olidára. a .paz 
!utura entre o lmperio ê :t :Republica ~Qual a raz'Loque 
le'l.·on o . sepado bt:IZil~iro a responder :i. .co:·üa nos ,se
!rointes termo~:« O <:Oil'l:enio de !!Ode Fe,·ereiro garantio 
~ permanencia • cl.'ls .boas relações que com ,.ruttllgem 
recipt·oca. uc,·ém reinar entre os dons povos~» 
~ão H:l'ia da .mais nlta. convenicncia preparar-se o 

espirito publico 1>1'11':1. !lo~· os ~acrifici0111 e :lão· illudi-lo, 
f azôclo .. de<can'õllr .nas pro:n~ssn~ da :!ossa d.iplo:naci::L, 

repet.i,da.s. e .. co~adas .pelos, !lltos ~\lll • .d~ ,l\:~t!JP.o , 
pela.s,trçml,>e~ .. da.f,a~ '? (.4poia,jtJa.) 

Sr, _p~d~);e, q~o ,~lflo. a, ~nAssio . do,,,nego
ciador do con;ve~io de 20 de. Ji".ev~~~i,ro n~o . :l9sae b~!
tAnte para demonstrar q_ue ~rd~mqs na V~Ua. da UD.I&O 
todas as vant:s.g~ens, da vu:,l:9n&, .. e,m.benefi.!llO. d!)s _nosso~ 
comEatrio~;as e :da ho11ra e. 9-jgmdade do II!lperlo, a.h1 
está; como , j:l. d~see,, out;a_ p~ya, de.,,nm, ~de val?r, 
para cQnvenc~r-:qos de IJ.Ue 1;10s .acbamos hoJe e.m pelo
res e mais delicadas c:ircumsta.ncias do . que nos ac.ha.
vamo~ an,tes ga"gueria. ~~fró:me . a!)s tri~tces aconte
cimentos que se preciJ;litão .no .&tado Qnental. Para 
melhor cl:trez.1. eu c)a~stfi.çarei os fa(\tos que. tenho .lle 
referir em quatro ordens: 1•, insulto á. bandetra..nacto
nal; 2•1 violencias contra Brazile~s e propr.i~dades de 
Brazileiros; 3•2 impunid:tde de criminosos; 4•, m~n·en
c;ão de Bruzileuos nas lutas intestina.s da republica. 

Principiarei pelo primeiro facto. . 
Eis-aqui um protesto dos procuradores . dos proprle

tarios de um 'vapor braz~Jeiro : 
u Illm. Sr. consulgeral do Brazil.-:-:Alfredo E .. Y arrowc 

em r~presentação de Çaet:lJ?.O Lourenço de · Se~x.a.s, ~e
gundo a p•·ocuraçiio que adJunto, d:~. fórll?a. malll.legal, 
nm pcmnte 'V. 5. e diz ·: "Q.ue pouco ma1s ou. menos 
ás duas horas da tard~ do dia. de Iioje, estando o vapor 
brnzileiro Foguete, de proprie!lade do me~ repres~ntAll~e, 
fundea<:lo em freute ·da barranca .denomma.da. 1:1ctona, 
e com ll bandeira. brazileira . içlldn, veio. a bordo uma 
autoridade e tomou conta. do dito yapor P?r. ordem ~a. 
capitania .do porto, le'\'ando o m.estre, macbims_t:J, e mrus 
tripo}anLes. . . . 

" E sendo isto õlm'l. .vlol~ncta praticada cont,ra :t ban
deira brnzileira1 protesto . em devi<!& .f~~a. e _como o 
determina a lei, pnm ~alvnr todos. O! dtre•toa n recla
mação · que faço desde .Ji pelos preJ~Izos e damnos que 
po~são .acontecer. 

« Nesteetennos. o supplicante pede a. V. S. se, digne 
man~ re!!istrar em livrei competente este protesto.
E. R. M.~Mon,tevidéo1 6 .de Dezembro de 1870.~Al
frcdo E. l'arrow. » 

.A. no:;,sa l.egação reclamou. Vou Jcr a,sull nota: 
«Legação do Br:tzilem.•:Montevidéo, 7 .de Dezembro 

de 1870.-Sr. ministro.-Acaba. de chegar .ao meu co
nbecb!lento o facto odioso, constante do protesto in
cluso, por cópi.11. autb.entica, feito peran~e o consulado 
g-er:.l do I~per1o, pelo Sr. Alfre~o E. l:~r~l\\-, na sua 
11ualido.de d.e procurador d? su~d1to braztleuo·Caeta.no 
Lourenço de .::ieixas, proprtetano do va.por Fogu~t.e. 

u Esse facto, Sr. minist.ro, .constitue u.m inf-?lera,·el 
abuso de for•·n, sobretudo pela cu·cnmsta.nc!S mu1 aggr-a.
,·ante de s~r obriga.d? ~ referido vapor a cons:n·nr 
içad:~. a "b:mdeir:J. brazile1ra durante uma operaçao de 
guerra a que o violentá.rão! Devo e quero e~ppõ~ q,uc 
scn1elha.nte attent.ado toi perpetrado sem sc1encta do 
governo de. S. Ex. o Sr. gene:al Battle ;_no en.tretanto, 
iorão nutondades legn.es, a'lu1 na proprta eap1tal, que 
o commettêriio impunemente! 

«Por motivos de delicadez.1. e amizade, '1Ue V. Ex. , 
sem dnvida. apreciará devidamente, abstenho-me :neatn. 
occnsiiio de

1 
discorrer sobre o referido bcto com a se~e

ridadc que elle mereciS, mas devo reclru_nar de 'V. Ex. 
a expedição das m:~.i ~ pron;ptas e ~erm1nan~ orden5 
:~fim de qne elle s~ na~ rep1ts, e evtta:-se asstm qual.
q:ter conflicto M~no, v1sto que a estaça.o naval do .~n:.
perio, preveuid:t do success~ de h?ntem, tomou JS. a~ · 
medid.as couveJ,icntes para tmpcd•r pela. força a sua 
reprodncç.'io. . . 

" Se"uro de que V. Ex. attenderá. a. Go JUsta ex1gc::
ci:~. pl~valcço-nlc desta opportuni~de p:lr~ rei~ar r. 
v.'Ex. ns !'in ceras exp~esfües de muilin miUS parti~wln 
estima e mui .ubida consideração. 

" A S. Ex. o Sr. Dr. D . ·:!\Ianoel Herrcra y Obes. -
.{atonio José Duarte Je Araujo Gonclim. » 

I"a.rece-me que esta reclamação n;io íoi attendid~. 
~ão e:icontro a _rep:~.rnção deste attentado no relator: o 
do honrado ministro. • . . • 

l>cço • S. Ex. imo~ações. 'Cm tn~U;Ito fe1t0 a no~·a. 
bandeira não deve ficar impune. (Apo.ados.) 

O 5a. L"Eo:-oEL,D& .A.LE~,\n :-O que a.dmi.n é que i&t<> 
se tc~~a praticado, estando li ~sta.ção nav.al. 
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O Sa. RoJ)IlJGO Sn.? ... :-Disse que oa noaaos compa
triotas e.tavão sendo victimu de castigo.& infamantes; 
vo~t umbem prova-lo com documentos officiaes: (Lê.) 

2.•-Víolenciaa contta. Brazileiros e contta. proprie
d&des de Brazileiros. (U.) 

Não é sem grande emoção, Sr. presidente, que neste 
momento lanço oa olhos sobre oa dOCIUDentos que 
referem .a.s humilhações e vergonhas de que estão sendo 
victimas oe meus cempatriotu residentes no Estado
Otiental! A e&m.'l.r3 ouvirá a leitura. de outro~ docu
men.to~, e conveneer-ae-ha de que tenho motivos de 
eobr3. p&rll sentir uma grande dõr diante desse espec
ú.eulo em que o meu pobre p..U está representando um& 
triste figura. 

Eü. uma nota da legação imperial ao governo oriental : 
"Legação do Brazil em Montevidéo, 17 de :Maio de 

1871. 
« Sr. ministro.-0 consulado geral do Imperio acaba 

de trazer ao conhecimento desta leg.~ção mais um facto 
escandll.loso e de revoltante arbitrariedade, que exige 
prompt:l. e cabal re~o da parte do governo da re
publica, cuja. uimia. lenidade pa.TII. com o• seus agentes, 
que desobedecem ás suas ordeus, ainda as mais termi
nantes, não póde deixar de acoroçoar os odiosos des
mandos destes. 

« Sou obrig11do7 Sr. ministro, & llMwnir aqui, muito 
a mea pezar, uma linguagem tevera, á vi~ta do nenhum 
resultado que tenho eoneegnido nas minhas ~siduas 
eonferenci'lS confidenciaes, em que amigavelmente te
nho representado ao go\·erno oa perigos que de tão 
repetidas reiDcideuciaa dna autoridades suas subalternas 
devi:; o nascer p;1ra as boas relações entre as dnas nações 
viz:inbas. Se a minha mis~ão é de paz:, tambem me 
estão confiados sagrados interesses que devo zelar. 

"Foi no Salto, onde residem tantos Braz:ileiros, que· se 
deu o intoleravel facto objecto da presente reclamação, 
e de cnja cnlJ:?abilidade não se aCha l&ento o proprio 
Sr. cbefe politico daquelle departamento, ainda mesmo 
~ hypotbese de que. el~e . ficasse es~nho '"!' :t>lll"baro 
tratamento de que fc1 nctJma o subdito brazileuo Leo
cadio Pa"Dlo de Bonnemaifon, como p~Uso a demonstrar 

Deve Y. Ex. terpmente que, anne:xt. á. minha. nota 
de 5 do mez p;oximo pass~o, ti'IU!Bmitti ao governo ~a 
republica c6p1a. de um offie1o do VICe-conaul do Imper~o 
no referido dep:u-tamento, em que, entre outros Braz:l
leiros violentados ao serviço d&s armas da republica., 
como castigo de d~ictoa ~mmettidos1 ~~va tambem 
incluido BOnnem&son. Nessa nota, l~lStindo eu nas 
razões em que me fundára em outra de 15 de Feve
reiro, ~ repellir a insoli.ta pretenção que sustenta vão 
alguns delegados do ~overno na. CamP.B:,nha., de pode
rem impõr a estta.n~uoa o serviÇO ml1Itar1 como pu
nição de delictos, reClamei a immediata expedição de 
ordens pa.ra. fazer ce~sar se~elJ;lante pratica, que, além. 
de immoral e contraria ao dite1to das gentes, pôde dar 
I~ a innumeros abnsos. 

)::m nota de 7 de Março reconheeêra o ~o,·erno da. 
rcpublica os solido~ fundamento& daqne!l~ mi~ba recla
mação, e communlC:ára-me que pelo mllllsteno compe
tente h&,·ia sido determinado que se désse immediata 
baixa do Berviço militar aos individuas a clle illegal
me':lte forçados. 

A 5 do corrente tive eu, porém, de dirigir-me no
vamente a. V. Ex. sobre o llS&UIIIpto, e estranhar que 
ee~ d.ecisão, em que se acbavio isualmente empenhados 
o dever internnctonal e a propna. honra do governo e 
do paiz:, ainda permanecesse &em execução. Grande já. 
eca então a refJK~nsabilidade do IIUbalterno, que I\S8Un 
postergando oa mandatos superiotes, eompromettia se
riamente o bom nome do seu governo, como tlunbem 
imperioso era o dever deste de lazer-se obedecer. 

Maa um facto odioso e indigno de um paiz: civili
aado veio a~var aquella. neponsabilidade a. e5$e dll
, ·er. ~dio Paulo de Bollllemaisou, com praça no 
'batalhão 2~ de Abril, itnpacicnte pol:' u.ber o resultado 
w dili~nciaa 1h. autorids.de bnz:ileira em defeea de 
acus legt.timos direitos, fõra ao '\"ice-con~ula.do do Itn
perio no Salto1 donde voltava para o IIC'Il quartel, por 
conselho do nce-eonsulJ que lhe dera nma carta para 
o Sr. chefe politico do departamento. Ba.tou ieso para 
que elle fosse eepancado por doua officiaes do bat~bão 

que o virão sabir d&quella. repartição; conduzido preso 
ao qus.rtel, e punido na manha. ~inte com qniuben~ 
:~çontes, que o deixário prostra.do por muitosdi.a.s! Isto, 
Sr. ministro, no momento mesmo em que os poderes 
publicos da republlca sancciouavão e proclamavão 
pomposament~ ao mt111do a abolição d.a.s ptnas corpor:~e& 
no seu exerctto. 

" Por mais inverosimil que pareça semelhante proce
dimento, nenhuma duvida á.cerca deUe póde ad:iilittir
se, á. vista do ca.ra.cter de authenticidade com _'iue e&tá. 
fe1ta a sua denuncia. E note V. Ex. que tem elle ainda. 
contra si a circumstancia a.ggra.vante de que o vice
coD$111 do Imperio levára o seu desejo de .conciliação ao 
extremo de supplicar e instar, qU&udo o seu dire1to e o 
sen de,·er era reClamar e exigir respeito pelas leia u 
humanidade e pelos pactos internactonaes. Do iuclu60 
officio, por cópia, dirigido ao Sr. ·D. Gregorio Castro 
pelo Sr. Firmino da. Silva Santos, e que o Sr. chefe 
politico deixou sem resposta, verá. V Ex. a inqualifica.
vel conducta da primeira autoridade da. republica na
quelle depart:tmento. A esse officio vão ta.mbem anne
xos, por cópia, os depoimentoa feitos no vice-consu
lado sobre o brutal castigo inftigido a Bonnemaison. 

" Niio faço seniío justiça ao governo de S. Ex. o 
Sr. general Battle, suppondo que o :facto acima exposto 
o enCherá da indi~ contra os fautures desse erime. 
No entretanto V. Ex. ha de reconhecer que ao governo 
imperial não 11oderá. ~atisfaz:er uma reprovação p:l.l'l!ivs 
del1e, por ma111 aineera e erofunda que seja. Tambem 
por seu proprio decóro uao póde o governo oriental. 
deixar impune tão grave infracçlio d:iS leis e das S\lll.s 
mesmas ordens, por elevado que seja. o infractor. 

• P6de e deve o governo da republica repe)lir a res
ponsabilidade do grande desacsto perpetraão pelo seu 
agente contra os tratados e contra !L nadonalidãde bra
zileira, bastante ~nerosa para niío desamparar aquelle 
seu obscuro e vicioso subdito, . cujo delicto, se dclicto 
commetteu, com e1feito, devia ser castigado, segundo 
a> leis. Mas para invocar esse direito corre ao mesmo 
governo a indeclin~vel obri~ção de chamar á reepon
sa.bilidade a autoridade culpada.. 

u Declaro formalmente a V. Ex. que sú wnn 3&tisfa
ção tão cabal poderá contentar ao governo imperial, 
que, com Jobrada razão, tem estta.nhado a_ falta. de 
solução em que permanecem tantas rcclamaçoes, a1nd$ 
as maia justas, apresentadas per esta legação. QuantG 
a mim, ee por dee~tça viessem a so!frer as boas ~ 
la'i'ões entre o Brazil c a republ!ca, tenho a couscien
cia de não baver poupaS-o esforços os maia leaea :úiut 
de afastar qualquer cansa que as p~desse a!ter:l;r, embora. 
mais de uma vez esats esforços nao tenhao s1do atten
didos, t~or circumstancias talvez: su P'!riores á vonb.de 
de S. Ex. o Sr. general Battle, cujas reetas intençúea 
ni\o está. em meu animo pôr nqui em duvid.l.. 

.. f:, J,>Ortanto, aindft pouuido âosme~;mos se.:~timent~ 
que ins1sto1 ao termina.r est:~. not:l., n:~. urgente neees
eida.de de ass!lmir o go,·emo da republictt p&ra. oom 
oa seua agentes politicos ou militares uma attitud~ 
euergiea., q~e F<?uba por uma. vez cobro :l.a suas in~
lel"a,·eis arbitrariedades : e prevaleço· me da occaeu•o 
para renovar a. V. Elt.. as expressões da minha. mais 
di.stineta consid~io. 

" A S. Ex. o Sr. ministro de rehçül)õ exteriores da. 
Rcpublica. Oriental ào Urngu:~:·.-.4nlonio Jo3é Duarte 
de Araujo Gondim. » 

A esta nota o governo oriental respondeu. Pela lei
tura que vou fazer de outra nota dia. nos~~a lega~ 
vuá a cail1arl. em que M"lnos foi dada a.quella respos
ta. Preteudeu o governo jus~i:fica.r o faeto ~ c:eneuro• "
linguage:n Ulll pouco energtca. do no~to 1l11Ilatro ! 

., Lesa:~o do Bruil em Monte'\idéo, 20 de Maio de 
1870.-Sr. miniatro.- Tenho A. honra. de aceusar & 

recepção da :nota datada. de 18 do corrente1 pela q_ual 
V Ex. se servio ~Uponder :1. minha. do dia autenor, 
re'i..tiva ao barbaro 1111pplicio soffri.do pelo subdito-bra
züeiro L~io Paulo de Bonnemaieon, illegalmeute 
forçado :..o aerviço d11.s armaa da republi~, <lOm<) C&tt
tigo de delictol!l que lhe er:to imputados, e retido Do 
batalhão U de Abril, apezar das ~çõca deats le
gaçiío iniciadu em nota de 15 de Ftt~!!rttro ultimo. 

c Ôetxaria sem réplie& a resposta de \". Ex. agua:-
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wdo o resultado das averiguações a que o governo, 
tegundQ T. Ex. o a.aaegura, vai proceder ~;em demora., e 
a J:e&Oluçio auperior so'llre aquelle grave attenta.do, ~;e 
ne&s& reapoata, de envolta com recriminações s<Jbre a 
fónns. em que se acha concebida a nota desta legação 
de 17 do corrente, üo viesse emittid:l, ácercado carac
ter do mesmo attentado, uma apreciação que cnmpre
me desde jáimpugnar com toda: a. energia. 

« Diz V. Ex. que o fs.cto, obJecto da minh:~. recla
ma<;ão, é de muito menos gravidade do que a incursão 
de alguns aventureiros bruileiros em territorio da re
publica ; e, partindo desse principio falso, pretende que 
os teb:noa da miuh:.. precitada nota se nfastão da. mode
ração com que o governo da republica trouxer:~. ao meu 
conhecimento aquelle facto criminoso. 

" Reconsiderando o a•sumpto com espirito mais des
prevenido, impossivel será. ao governe da. n p 1 blica sus
tentar que perank o direito das gentes haja maior atten
tado coutrn a soberania de uma ·nação do que a ap
plicação de <:astigo arbitra.rio , cruel e infamante a 
um aubdito seu, qualquer que elle seja, por falta 
commettida contnl. & disciplina militar, :.. que elle $e 
acbe illegal e violentamente coagido, a. despeito dos 
reiterados protettos e reclamações diplomaticas. Con
'Vido, pnrtanto, o ~verno de S. Ex. o Sr. general Bat
tle a que, em seu illustrado criterio, pese bem os fun-

. damentos da. minha nota. Estou certo de que, em Stl& 
COD$CÍeacia, reconhecerá. elle <J.Ue, no cumprimento dos 
meus sagrados deveres, ao estigmatizar aquelle atten
tado e seus aatores, não empreguei nenhum qualifica. 
tivo que possa em justiça ser arguido de demasiado se
vero. E tanto menos direito tem o Sr. preaidente da 
republica pa.ra manifestar o seu. dessgrado a esse res
pelto, qllMlto V. Ex. em sua nota reconhece que en 
não p'lZ em duvida. as rectas intenções do Sr. general 
Ba.ttle, não obstante 1\ sua. nimia lenid&de p:1.r:1. com os 
a!!'entes do governo, que c.;,ntra.riiio a.S suas ordens, em 
P"e detrimento da. segun.uça, liberda.de e f:Lzenda dos 
subditos de Imperio reaidentes na republica. Nessa. se
cretaria de estado existem as numerosas notas em que 
esta legação nito tem cessado de reclamar e protestar 
contra. semelhante estado de cousas. Por sensivel que 
me seja, pois, o imp_ressionar des~davelmente a 
S. Ex., tenho que cont1nuar a cumprir com os deve
rei inberentes ao cargo que me !oi confiado, aos quaes 
e.>tiío ~ubordinadas todas as demais considerações. 

« Quanto ao facto d:~. incursão de Brazileiros nn Vill:t. 
de Rivera, permitta-me V. Ex., por fim, que lhe diga, 
que1 não tem elle a menor paridade com o CliSO vertente. 
Da'lu':lle nii.o tinha .o 1~enor co':heeimcato o ;;o:erno 
impenal, nem a. pr1t;L811'& autondade da pro~c1a do 
Rio-Grande, que estã~ procedendo ás necessanas ave
ri!!Uar.ões para a pun1çao dos culpados. Ts.mbem o go
v~o' oriental' neuhum& prova. allegu de 9-ue nelle ti
vesse :t menor connivencia qualquer &utondade sublll
terna do Imperio. Foi um fac• o isolado que podia muito 
bem dar-se mesmo contra a. vontade do ngentCI da força 
publica em Sa.nt'Anna. do Livramento, e que tambem 
póde t~r sido motivado por algum acto de nggressiio 
levado da. Yilln de Ri vem ; ao pa.sso que o suppbcio de 
Bonnemaison foi tolerndo, ee niio ordenado, pelo pr.
prio chefe p~litico do Salto, depoi! de tecla.mad_n. s. sua. 
baixa pelo \'lCe-consul do Impeno na.quella c1da.de, e 
por esta legn~iio,. e contra a.s ord:ns terminlllltes ~o 
governo da repubbca., que reconhecera, com? niio pod1s 
deixar de reconbeeer, os fundament~' da rombn iecla.
mação • pelo que aquella primeira autoridade depar
tamenbl incorreu em gra.vituima re~poneabilicàde, 
dada mesmo a hypotbeae de nio ter ella diaposto directa
mente ·o iniquo caatigo, do qual teve ao meno. conhe
cimento a.nticipado, e que não tratou de reprimir, como 
fi~s pro,-:a.do até á ultima. evidenci:1. pelo o.fficio do re
ferido vice-consul. 

., Feitas estas rectificaçõea, insiato com toda a firmeza 
naa ponderações da minha ult!ma nota, e prevllleço-me 
da o<:cuiiio ~ renovar a '\· . Ex. aa aegurançaa de 
minha. mai• éliatinctn eonaideraçio. 

" A S. Ex. o Sr. ministro de relações e-'l:teriorea da 
Republica. Oriental do Uruguay.-Antonio Josi Duartr 
ie ;t~aujo Gondim » 

E' um grande attentado, senhores! (Apoiad01.) ~ 
facto nõ.o ó uma rara excepção. Aqui estão outros do
~entos com os quae~ se demonstra que muitos Bra
zileuos forio forç&Qos ao lõerViÇO militar da. republica, 
que aio conservado& uas fileiru do exercitl> soffrendo 
serviços pesadiSBimos e castigos infam:>.ntef. (Oh! oh!) 
A nossa fegação reclama conrra ta~ abusos dos pro])rios 
agentes do pOder publico, e os abusos contin~ ! Exi
gem-!& pro,•idencias, trociio-se notas enercicas ~ as 
victitP:as não melhorão de sorte ! 

0 1 

.O que eignifica tudo isto, se11hores~ Por 11ue o. aub
. di~s de_ ot.trs~ n•ções residentes em t.:rritorio da repa
~hca. nno soffrem os mesmos vexsmes ; não são vio
timas O:os mesmos a.basos 't Por que o lmperio consti
tue_ alh uma. excc~ç-:io \'ergollbosa. 't Quereis saber :r. 
raz!lo, senhores 't E porque a nossa diplomacia ainth 
estã estudando com c»lma. e reflexl'i.o o modo de obter 
garantius em favor dos subditos do Imperio. (Ri•v.da: 
e apoiados.) 

São continuos, Sr. p~esidente, os ataques contrJ. IL 

propriedade de Brazil~;iros. O• aqentes do governo e 01: 
rebeldes ~ão. _respeitão as propriedades, correm os caln
poo,_Iançao 1mpostos vcxatorLos svbre os proprietarios, 
matao o gado va.ccum ou condazem pal'll outros lu
~:~~i~s.Ievão todos os ca\"allos que encontrão nas 

Po7:SS? a ler uma. repres~ntlção assignu.da por muitoe 
Brazile1ros : 
. '! 0.; abaixo assiguados, subditos br., zileiros e esun

Cle}X"os de~te d~part:unento, vêm a. 'V. S. e.~pôr 0 se
SUl?te, a~m de ser !evade;> ~ presen~a do governo im
~n:ü, po1s· que a. persegu1çao de q_ue temos sido vic
timas antes de agora, pelas autondades roilit.'lres e 
p~lici9ei da repuolica, tem augment.ldo, de~!!rllçad'"" 
mente, desde que est:í. o paiz em guerra ch·il. 

0 

« Durante a paz eramos espoliados pelos :~.gentes da 
au~ridade com _exorbit:~~tcs mu!tas, le~·ados algun! á 
~dea po,rque nao quer1a o pag:t.reatas multas vexato
t'lll&. e lllJUStas ; nossos g-.1dos são tomados pelas policia.a, 
!" t1tulo de pe• t.mcereUl a donos desconJ~ecidos, pua 
1sto basta que as rezes achem-se no rodeio do vizu1ho 
immediato, aind:1. que este rodeio estej:~. a duas quadras 
de nossos campoa. 

« Como Y. :$. comprehende, .; impossivel deixar d~ 
termos gados com os dos nossos vizinhos, ainda que 
eetejiio distantes mais de duas leguas · e~te facto tem
se dado muit:ts Yczcs, ainda que o gad~ r>ertença ao do 
rodeio, nii:o tend~ mare:~. é levado por alheio <.u d~ 
m:..rca des~nhe~1da., 12a,da ,·atendo &!! _razões exprstas 
pelos propnet:tnos. \ e1o :1. guerrn Cl'"ll, e nii.o ~6 n< r; 
arreàatirii.o nossos peões, como os nossos interestes e 
até nossas vidas correm perigo. Se os &!rentes d:~. ;u
toridade . ~e límit:tss.em s pedir-nos gad~ para. as suas 
fcrças militares, dar1amos quanto precisassem sem cau
sar uos grande prejuizo, desde que pagns6em segundo 
o deereto do gove:no; P.orém nüo só deixão de pagar, 
como bmbem leçuo m:uor numero do que pedem sem 
podermos pergllntnr o que fizeriio do gado que' lhes 
s~brou, porque deriamos maltratados ; nossas cavalhadu 
~ a.rrebatad:~s dos nosBos campos, como se as est.lnciaa 
eatn·es>cm ab:1.ndonada.s1 e não nos pa@!'ii,o recibos. 

• Se ag~~rmos a .estes de~ troços, feitos ~las pes
soas que d~vmo gar:mhr :1; boa. ordem e adnunistrnção 
de uosso~ luter~sses, n crndem1a, que, faz mais de um 
atlllo, e~~a matando nos~s gados, nsultará. nossa com
J?leta .ruma. Um:1._ quat ta p:1rte do gado que noa levüc 
e ma1s q~e sufficteate _pam o consumo das força~, c 
cremos SeJa ests. quantidade a. que tem t:Ll applicaçiio, 
acm qnc se p&ssa saber o que f:uem das outru t.res 
q~r~s partes, .e os couros e gordurlls suppomos que 
nao stiO consullll.dos por e88lls :lorÇ3s. 

"Estamos, poiR. Sr. ,.i01:-consul1 condemnadoa a dou& 
extremos: repellir com a força aemelbante attentado 
o que niio de,· em os f•zer, porque 11.8 conaequencias seriã; 
fataes, ou abandonarmos nossos intere~s~•t deixsndo 
aos que no• opprimem tomar conta de todo o nosso. 
trabalho, futuro de noasos filhos. 

• A isto aeremoa obrigados, se niio bou,·er uma so
lução favora.vel queremedei~ uos!OS males. 

c DevemC?S bzer comtar a V. S. que a maior parte 
doa que an1gniio esta repreeentw;iio pnatá.rio aer"-i~O' 
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na guerra. entrEko ·Brazil .e . esta JTej'mbli{laJ .e .. nltima~ 
mente.na:.déí Pa,r~Cfma.y. . . -. . . - . -~ .. 

• Deus. g.uarde a .,Y ... S ... m'luto·s annos. Paysandu,.2i 
de Seternbro. dé ,f870.~lllm~- . Sr: .Jõão ·Guilherme .' Ma
riath, . viee~.consul ·.do.Brazil .eni .P.a.ysa.udú._;G:ervasio 
Netto ....... AntOOlio: :Ba,J?ti;;~.-:.,l~ippqiyto • J\nt?JliO - ~ib~i
ro.-.c.A:ntonio ' de .. Fre1tas- NorlJnha.-J0sé .. da .Çruz Pie
gas, •adininistradôr dasc:fázenda.s ._lle'~~atÍricio;UQiliigu~, J· 
do teriente..cor.onel 'Ror.acio -da ·Cr.u.z Piegas,: do ma.Jor 
Antonio ·da· C rui· Piegas e de Domio:gos · ·da. Úi:U:Í .Pie• 
gas.-Antouio Manoel de J:l.ezende:...:..Sezeiredo'':feix~i-
ra Nmtes.-Jos.ephino .da Costa Nunes.-Mar.mano de 
Souút'Rei1!.~Benj.amim' de Souza .Réis.~J os é Mathias. 
-José Teixeira Nuó.es . .....:.Jeronymo de Souza Oliveira. 
Bernardino Teixeira •Nunes.-João 'Ped;ro . .C...Be'l'ljamim, 
Jooé de · Souza.~Boavem.tura Alves Pereira.-Bclisario 
.Teixeira •. Nunes . ...:.:Francisco Nunes. _;Bento ' .Lyra.~ 
Seraphim'Fui:tado.-José'Maria Alv.es . .....:.Joiío.Simplido 
Conde.-Libanio Amaro da 'Sil veira ._:Paulo ·José.'. de 
Souza .. -Athanazio. Conde.-João Arthur Rodrigues.
Maria Iiahel ·.Silveira Pi~gas . .,.-Redugino Marques de 
Souza.-Joaquim' Pintq Pias. -João Cardoso.~José 
Ribeiro.-J oão Gutterres.-Manoel Gutterres.-1smael 
Rodrio-ues 'Filho.-Manoel AI ves · Salgado . ...:.:Hippolyto 
Rodrigue•.-.: Justo de S~uza Lemos, por 'seu pai' José 
de 'Souz11- Lemos.- José Ventura Gonçalves .-Gasp'!-r 
de Souza. Oliveira.-Antero Gomes de Leivas.- João 
Antttnestl.o Couto.-João Antun·ea ·da Pbi'ci'üncula.
Por Bento Siqueira., Joaquim Pedro Leivas.- A':lbetto · 
José: Conêa. · " 

Estes e•'ot1tros -factos .não ·podião' ·deixar de"-mere'cer 
toda: a attenção do nosso1nínrstro. No ll.rt. ·(lo dó t:atailo 
de · eo'fnmercio ile 12"de '0utubro•·de 185·1 M •est1pulou 
que: ambos ~s . •gov-~rnosroriental ott btRzileiroçser~ãe 
obngaâOS' a 1ndemmsar· •em taes casOS'·as propnet!irws 
de gado vaccum e .cava'llar. A nossa :legação, finnada 
nesse· artigo, :fez .as competentes· reclam01-ções -perante o 
governo orrental. Por pat.te deste governo -hotlVe :pro
meSlla de · ürdemnisação. Foi -ella ·citmprida '1 O nobre 
ministro de •estrangeiros. até a publicação: do · seu rel-a
totio o ignora'va. 

Esta •·re'Cla,mação, :Sr. l?reaádente,_ como'se <vê tl.o :do
cnmlmto que ha -potrco li, tem a data de. 24 -de·Se'tem
bi:o . do· anno passado. Ha outras .. mais modernas. De 
proposito cite1 · uma ·das ·)'?ais:, antigas p_!tra tornar pa-. 
ten:te no· Mrrer- do roeu·' dtscurso a ·razao por que -os 
Braziléiros estão intervindo nas lutas ·partidarias da re
publica. Cans·ados de espera!.' a · p~otecção de seu ·go
verno, c~ll:s de alguma sorte ~stão justificados de e:;;:er
cer- o· dtrelto ·d.e defesa: ( Apo·1ados.) 

O Sa. J·oAQU!M ·uE · ME'NDONÇA :_:E' uma verdacie, 
cansados de esperar protecçiio. 

·O Sn. RouarGo SrLVA:- Vou referir ainda alguns 
iactos cr.íminosos. Entre outros me -parece. ila maior 
gravidade um praticado na povoação do Salto : o bar
baro·:assasinato do subdito bra;zileiro .Neves Gonzag-a, 
escrivão da ,armada.irnperial. 

Vou· ler á. cama r a um documento interessante sobre 
este lamerrtavel acontecimento: 

« Bordo da canhoneira VidM de . .Neg•·eir os, surta em 
Uruguay:tna, 19 de Novembro de 1868.-Ili:n. e Exm. 
Sr._~ Em resposta ao officio -que V. Ex. fez-me a hon
ra .de di-rigi-me com data de 30 de Outubro ultimo, 
cumpre-me dizer~lhe que, .comquanto não t enha na 
memor.ia, palavra por p!J-lavra, _o depoimento do falle
cido o:fficial de fazenda Thomaz. Antonio Neves Gonza
ga, lembra-me, contudo, de otwi- lo declarar que., pou-

, co antes de · ser ferido , achando-se em-uma. casa publi
ca, . fôra alli insultado de palavras por um individuo a 
quem não conhecia; mas · que, ·'pelo uniforme que ves
tia, indicava ser official do paiz, e cujo se retirou logo; 
e que ~ouco depois, retirando -se elle pacificamente e 
desarmado, ao tranapôr a porta da rua, o· mesmo indi
viduo, .que já o havia insultado, dera" lhe um. tiro á 
queima-roppa, e que sentindo,se Íerido, .tentára entrar 
para-a dita eMa;-·porém .nessa occasião o empurrárão 
para fóra, e que nada mais se lembrava do que occor
rêra depois. O dito officíal disse mais perante o escri
vão e o commissario de ordens e . das testemunhas pre
sentes que o .. individuo ·que o insultára e pouco depois 
o ferira, era, conhecido tios donos da c~sa e r.mante de 

: úm~mulher ~aR)-ada. Ros':·)! q~e.-t~mb!lm '~v.w.ia,ua.:di!J. 
casa-; esta .. illtl1Da :decla1;~ao .fo1 .:feota .qaa.ndQT · ~e . re~ 

~ r avio· o. -commissário·, -de d mleos;.e o . •.escri'fiio1 .e,não: ::fd 
: relata.da• no-d,~pGJim<lnto ..escr.iptq,· rp,o:c -,dizer~m,.os , .mes
· rooS,JJ.D,\lj~ estày:& : :et;te!lr~u· o- ,depoim;en~, ·!! 1,qne -não 
i podi~ ;S'():ffr.er ~a1s ·': :o.It;r~9ao . .. L~mJM-a,ma .ma1B·· q.u:e o 
· S:. :V1ce-cons17~ --~r~ile1ro . :me , ~1SsJJ 1 , iJassados .. ,.a)guus 
; dias, qtre· um ~':ig>lahte de. pohc1a .e um-.r~IIladoP de bo" 
: tes tinhão . di~o. qjle o a~s,assino do offiéial de. h _zenda 

Tho:riíii:Z }!ttteaw : ~êv:ell. · Gon~nga ·· eta ü,m _- offieta1 'do 
; paiz dé:J.ppe~Iidb Ba1brtliu!l:; mas 'quê nada' 'diziã<;~porqtre 
' sabiãu IJ.tl,e ó dito ~o:ffil:lial ·h:avia:· 'de ·flllr . · ~bsolvido; ·ou 
' esc!tpll;t-s·~ ' lia 'p'tigão, · cofuó 'já suécedêra'' · dúi:ts ·. vezes, 
: e el1e!! é que 'vi\'ião · :tl.i:fá:lm'llrtte · a · sóffter. "por depor 
_contra elle, · e "que assim: nada. didãe. enrbt>'ra :fos~em 

• chamados. Resta-me·mai•l'rélil:tar o s~guin:te:'l•, que 
tendo-se·dlldo·um•ua'So'lllãd liiili'énte ás '10 · hol'as da '!lo i te, 
em ut!ia;e·asà :[iU:blilla, m--q:u:al•já:s~:tinhão'.'lia,do<factos 
desa-grâtl·aveisr e: póttàtito·· •devia-' ·ser' hast!t'n'te ' v~i,ria 
pela•:poli•cia;•JSó •:ás •9;·lforas'<dá m!mhã - ·do>dia;segui'll.te, 
24 tl.e S'etembto de 1•868,' é que:!forão pFesos <para• inqui
rições-''OS ·moradi!>res ·G.a· ditlii casa;-istci' por• se •ter' '6!'11~ 
penh'ad<litortemente ô Sr. VlÍCe"'C'onsnl>; 2•; 'qtte-•para ·.se 

·colher algnns':eM<la-r-eeimentos< ·dó ;fetidó foi'Preciso que 
eu rrlé'dirigisse::G.:b:!!G>tam~'ilte .ao·:Sr. cchefe 'politieo; pe
dindo~llie ··· cmandasse• quanto •antes·: um ··cott:(niissario 
colhe!' de -enf~vmo Iesclareclmen-tos' ··sobre o •faeto· ocoor-

. rido ; 3•, · que ' dous ' dias 'depois, Mnstl!.Dde-me acha
rem•l!e tem'-lib'etda:de ·.os .,doli.Os · da.,·ea:sa:: onde· se . d~a· o 
crime, . e 'tamb'em a/mü~l:ter ichàmacla -Rosa, que, :segundo 
dissera' o •ferido! ·era· oonheoiEla do'' crittihwso,· ilirigi
me aJO Sr:chefe ·politiM, edissé-'lhe: que assim·' nada<se 
poderia •co!ihe;r, visto ·9u:e •a's teSWm>unhas mais :!mportan
tes .. ac:hg,v.ao-se em :1ibe~dade; '·M que elle•1'Ue·a:espondeu, 
dizemdo 'iiTUê estwva . fazertdo tod:os: · os esforços p~eoisos 
pal!S. · descobrir· :a verda:de; porém que infeliznreste cllos 
motadótes da :dita:•casa•.nada .'tinhá •ti:rado:!que o •escla
recesse; 'en:tão· dis-se-lhe que· ha:<tião' .a .bardo:da: can'ho
neira ' sob• meu cd:tnmando. d:ous• ó:fficiaes que a'lguns 
esclarecimento·s,.: podi.ão dar•se ·elle o'S quizesse .aceitar, 
e que · s~·gundo'• os imdicios : •dados· ·pélo' ~~tllecido e:pelo 
rumor ·.publico, '•cwhiao ··suspeitas· -so·bre um meia! !de 
appellido EaJbuena , tânto ·· mais• fundados; ·pois ·já 
nãó:era. o ·primeiro •crÍil!nê ·férpetrado por aq!U~Ile· · indi
viduo i embora ··ocoupa'Sse• naqrtella ·data·.uma posição 
officia:l ; no• mesmo dia :foi retido para · averigm·ações 
o tal Balbuena, · e á req nisição por escri-pto ·do .chefe 
político forão: a .texra: depôr o, ·que mbião os. officiaes 
desta canhoneira, o piloto Gaspar Pinto . Fró.es de Aze
vedo e o escrivãoRaymundo. Andrade Leite. 

cc. Tudo o que acabo de expôr a :V. Ex, é o que ·se 
passou durante. a minha· estada na._Villa. do Salto ,até o 
dia 1 de Outubw, de cuja data ·em diante ,nada mais 
posso informar; mas tudo se tornaTá claro desde : que 
se possa obter .a verdade dos donos da casa e da mulher 
Rosa, que devem .estar ao facto . de tudo e conhe
cem ao a~sasssino, pois assim .o di&se ' o .official de fa
zenda Thomaz . Antonio 'Neves·Gonzaga. antes de fal
lecer. 

" Finaliso este offerecendo-me para tudó quanto 
V. Ex. júlgue .preciso a .bem do serviço. , 

cc Deos guarde a V. Ex.-Illm. e Exm . .Sr. Antonio 
José Duarte de Araujo Gondirri.- Faus tino Martins 
Bastos, l• ·tenente-commandante. , 

Quer V. Exõ 'Saber, Sr. pres,idente, que posição occn
pava na republica o, · a~assino de•Gonza:ga 'I O assassin1l 
deste.inieliz ·B,nazileiro ·era ajudante de ordens do .chefe 
político do departllllllento . do Salto: .(()h! -Oh!) 

A nossa le~o; é verdade,·· reclamou c.om energia.-a 
punição•do ·cmniuoso. Esta:recla:mnyão consta das netas 
sob n. ·248 do:relatorio do homado.,mrnistm . ...:Mas. qual 
foi o resultado• :de ·seus •es:frerçus? •O ·desapparecimento 
por algum·.tempo-·do crimirroso ; ·: sabendo~se· mais ·tarde 
que elle se ach.ava em um ponto da campanha·.comman-
dando uma iorça1egal! · 

Não é tudo, i:ir .. presidente; .. nesta·. for.ça commandada 
pelo· assassin~"de Neves:Gonzaga•estavão •com praça em 
serviço forçado trinta e tantos ;Brazileiros! (Oh l Oh!) 

O Sn, 'DtO'GO ne•VA:sCoNcEU.os ·: _;E' ·incrivel ! 

O Sn, -RounrGo SILVA : - Quaes a.s aati&façõ.es q'lle 
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obtiVemoli.'t '0qntinnarl\ :iropltJle .Q · assa~hi~ ~ - Ig11oro. 
o· b:otrrado' miriistro: iclorJ:nllr.á.. .á.. cama.ra:" ' . . 

Nã? P,OBso, s~. pr:es~~l;lt~, apr,ea~?tadt :consideração 
de. V. ?"'· ~U'tras .mlill;as recl.ainl,aç;oes. .p~n<U!nte& sqbre 
f~llt68 1dent1cos. Eü' não teria forças .parl\o..ta.:tto<nE~In o · 
t~nípo de . q_ue posso dispôr pl'p, percii~ttrian.E:u · quizera . 
amda:-refettr outros · s:lri.me.a :perpetradps~ pril',a.g,en.tes do 
proprio goverrró nas pessoas ' de sub ditos do lmperio. 
Qm_zeracc·ha.ma~.-a, att'enção do niinisteJ:io so·bre o serviço 

'nihtar a que são forçados os ·nossos· comiJatriotas resi
de.ntes .no ,Estada . .Ori~ntal • .-J~uizeradinalmente . pe:rgun
tar ao gove~I)Q· po.r :·.que -. os, ,riossos .,tratados ·não--são 
cumpridos. Mas .não posso, como ,já. dLsse ;:tenhClneces
sidade de ·tratar de .out;ros. asS:umptps q11e .exigem:maior 
desenvolvimento. Tudo qua.nto teuho dito basta para 
mo.strar a verd~de dE:· prop9sição que avancei; estamos 
hoJe n.a :r~pu!Hica . one.ntaL nas mesmas . o.u, pe1eres . cir· 
cumsta:1mas ·em ,que nos . aclia.\1arnos an.Ce , bel~. (Mui-
tos apotadOS'.) · . . · 

Direi algumas palavras, Sr. presidente, sob.re a.in
tervenção dos Brazileirosna luta,s da Republica,.Oriental. 

Fui ·o primeil'o. a ·chamar ·a attenção· do · governo p.'1ra 
este .pon.to, ,muitp,,deli.cada na minha ·humilde opinião. 
(Apoiados,. ) Disse e ,de·,uovo- repetirei:• os·.subditos ilolm
perio n~o ) (ie~e!li!;; .. não:pD.clern intervir: nas lutas ointesti
nas .de, um, :pa>iz • .es4i(angeim . (A poiaG!os .) Ao· proprio .go
verno eu ·censnraria comtodas ás forças . se o fiz~sse. 
(Muitos ttpoiados,) Politica-.. err.on.ea . .ql).e. nos tem condu-
zido de abjsmoe1ú ,abysino !. (ApoitÚi.os.). · 

. Entretanto, Sr pretiàerite, sejamos justos",no· proce
dn:r;ent? dos nossos compatriotas ha algllma cousa que 
o~ Jl!StrfiGa. ,U~ governo que não proteg.e não tem o 
direito de ex1g11" que seus subditos · não· se de'fendão ! 
( ApoÚidos e não ·apoiados·.) · 

O Sa .. JoAQUIM DE MENDON,ÇA :-E~: o caso e)ll,que elles 
infelizmenW se ach!(o .. · · . · 

O Sa.'RoDI\l!lll SILVA:......:ile ,o gQ;verno · .do ' meu•:paiz 
'não .. . de~eja q~1e , as . suas, ordens .. sejão.-·desobedeoidae, 
mostre ,. .primeiro pt'ir ' :factps .. que .as ,suas re~lamaç.ees, 
baseadas na justiça, no direito internacional, IIPScpr:in
cipios de humanidade e nos .pJi.0prios, tr:;tta.dos,: sã.o at-
ten4i,d;;a pela. 11ação .estrangllÍl'a . . (Apoiados . .) · . 

UM& Voz.:-0· governo ·hão. sé·tem descuidado de re
ckunav. · 

O SR. RónRIGo Su.vA. >:--Ma,; não .é attendido. Se o 
fosse, estou ·. certo, algt~ns 'Brazileiro.s . não iriã.o fazer 
gnerra por conta. p,ropria. Es.ta. é a verdade, e por mais 
dolo~o&a que ella seja, hei de repeti-)a. . · 

O SR:·. JoAQUU!l ·:PE ME!I~Ol!!ÇA< :-EHes praticárã0.taes 
acto's por !lausa do a bandono em qne ·os deixou-, .. o ·go
verno. .r. 

O SR.. Ronnmo SILVA.: - O aviso do honrado Sr. -mi
nistro dos. negocios . estrangeiros, relata,, os, .aconteci
mentos .e 1mpõe penas ·,áquell!IS que desobedecêrãó ás 
suaa ordens .. Vou .. an.alysa .. lo em,toda.s.:as suas: par:teo. 

E' m_nd?cnl!lento da.ma.ior.import~nci~. (Apoiados.) 
. ~ pnmeuo ·noma que veJ.o. neste av1so.e o· de umiBra

zilelro muito conhecido por seus feitos militare.s. Não o 
conheço pesso.alrnente ; como cidadão nada .sei que. possa 
desabonar o seu caracter; ·como soldado · affirmo que é 
um br~~·o. , q btigadeiro Fidelis Paes •da Silva fignrqu 
co~n drstmcçao na ,ult1ma .guerra. (Apoiados .) 

O. 'SR,, JoAQUIM• ·DE' MENIW~A· : -.O :paiz deve-lhe 
bastantes -serviços,,. 

O · Sn. . . I\oDRIGo Su..vA : - Ha um facto .na vida. deste 
·soldado que de alguma sorte parece justificar o seu pro
cedimento ... 

·Uni;,. Voz:- Não .. ha .• na tla•que o justifique • . 

O SR. Ro:n~mo ·Stl.u:.--... perante o propriogo
vetnO•lJ.1le hoJe o condemna,·. 

Nti principio da: noss-a . grande campanha . Fidelis 
P:Jies: d~ ·Silva; siinples ·-maj-or de• ·gua·rdas naoionaes na 
pro~tncra do Rio-Grande da .Sul· .... 

0 .:SR.. JoAQULl\1 DE ii1ENDONCA :-E"'verdade. 

o ._Sa , Ro1ll\l~O SILYA:.--. · .. ~ceitou.:do govern'O:.da:•rec 
~ubhcl!. orientllluma patente de cor.O)l.el.e o commando 
ue uma legião estrangeira. 

O .Sa. ,J OAQUillf 'llFJ M»:o~DONÇ.\ :. -E"· verdàde. 
.o :sl\:. Roi>ll:I<>o· Sii.'VA::- Coronel ·de. um· exercito es-

. trangeir& elle bateu.,.se !)fi Yatahy ..• . 
· O ,Sa,. JoAQlfl~ :pÉ. Mlll'iD.ONÇA :~Ga.).h;J,r.d~tmente, · 

Q.Sn., JnNQ\l)lllllk;,.,.B:dlh:mtemen-te., 
O Sn. RonRIGo SrLl-A: - ... cohrindo~se de louros. 

(Apoiados ,). QuaL foi o , .pro.cedime;at-9 . do. g!il>verno do 
mini paiz~; Lembrou,,se .ent.'i:o qw~.ex~stia . .nessa. .e.sque-
cida constituição o art. 7• § Z•? • · 

O •Sli J<iAQUIM.DE Mi;NDONÇA .;~.Co.nfirmou·lM . a . pa:-
tente.. · · · . 

O Sa . . RonruGO, SrLY.A:>-Perde:n: :•elk •osx dire~tós po- · 
litic.o& por ter .. aceitado·rnllquclla époc.a .. uma .pateilJt.e e 
uma·;:co.mmissão, de ·governo, .es-trangell'o,. ptn'•:ter· acei- · 
tado .. paquella. .époen..uma patente,e.nma .c01nmissão, de 
governo estra-nge~ro ·sem cou~;entimento do lmp.era.der'f 
Nã,o. Ao ·C<lR1;r.arir1 não só. · conficrn.ou·lhe<~a patente ,es
trangeir.a, , como tambem> deu-dhe(, :um commando., de. 
noasa.s, ierç~>s- •,no P,ar.aguay. (Apoiadas.J · 

O Sn, Cn:uz. MíüJnAno :~Respondão a isto. 
. o sn· .. Ronai~O SILVA :.-Aind~t . m:~.i.s: conclu.ida a 
guerra, fizerão-o brigadeiro horiorario, .e. dec;retárão-
lhe uma mercê 'pecuniaria. . 

O Stt. FllnREJRA VIANNA dá um aparte. 
O Sa. Ronnmo SILVA: - .E' poosive'L Mas quem eabe 

se a nossa• constituição varia com o ·tempo 'f ·(Risadas.) 
Dir-se-ha, Sr. presidente, -que naquella ép'oca Fidelis 

servira a um go .. ye<:no .alliado .do .Impeni<D. 

· O• Sn. JuNQUEil\A : ~O· governo .. brazileiro pagava 
áquélla legião , 
· O 'SR. ... RomuGo SILY.I.: -Esse ~anta, a ser verdadeiro, 

nãó resolve a !J_\lestão constitucional. Hoje a .quem 
serve Fidelis? Ao m esmo partido que o Sr. Visconde do 
Rio-Bfanco collocou no .p. oder1 ao govet;no a!liado . do 
Imperio. Onde pois, a différença? (Apoiaà.os.) . . 

U!I!A Voz: -Houve consentimento tacito do .• Impe
rl).do.r. 

O Sa.- .. RonRtGil• SiLVA ·:-O' consentimento ·deve ·ser 
exp1·esso. (Apoiados ;) 

·. O Sn. PrNTo LIMA:- Nadi .disto justifica o s.eu. pro'": 
cedimento.. · · 

O SR. Pw.JDRlGO SiLVA:.-Porque , o governo Ó C!>U.,
demuon . . Tirár~o- lhe.,ag.ora . os direitos. politicos ·pelos 
mesmos •motivos que .. ser virão ,em;•outra occasião para 
recompensa~ lo com ,grandes. distil1cções. Pela doutrina 
deste aviso o govenw não ·podia considerar como b:ra
zileiro o heroe de Y atahy. 

Outro Rior.Grlll'ldel1Se.;Sr. pr!lsi.dente,· não·. menos co
nhecido .neste paiz., . está ~Jomprehendido.mr~ . disposiç.ões 
penaes ma.oiladas appliaar pelo :governo. Refiro -·me .ao. 
coroneLA.mar,o .. Barbosa, um.· dos ·maia .bravos offimaes 
do nosso exercito •. (Apoiados.) 

O coronel Amaro Barbosa não . é .nrn Suisso .. { Apoia
dos .) ·Na guerra do Paraguay elle deu provas dasgr!Ln
des qualidades., que. distinguem o seu. bel!o caracter. 
Seus •actos .de-· bravura- -constão · de· documentos :muito 
honrosos.- ' Entre outros; lerei duas ordcms do dia. Eis o 
que diz a de 3 de Setembro de· 1869; datada;,de Càra
guataby: "Por .. todas. as .. partes . a . n~~sa .cavallaria 
de~empenhou · esta commissão com aquell.e arx.ojo que 
a . distingue· e se tem tornado proverbial, cumprindo• 
m'e especialisar o corpo 11 • do· mando do valente co
ronel. Manoel. Amaro• Barbosa,, .cujos ·.cla:vinei,;os· puze
rão pé em terra para saltarem .a. trincheira• ·aG .. mesmo 
tel,llpo que ·a inbntaria. n Aqui - está.,~ <mlJlm.do ,dia do 
combate .ck Z4. de Maio.; é outra ;pagio;a de gl91:ia, pal'a 
a .his'toria . deste .Br11ziLeil·o : 

.. . Em•. todas;jestas •. cargas , os -nossos . . soldado~ ·~e ;mis
turavão com os inimigos, hmoeando-<Os, . .e uesta ·n!tima 
o contivemos de modo. que desistia de:seu .. máo· intento. 
Cornigo se acha vão no combate .praças. de diiferentes 
cor?os, sendo a maior- parte da· brigada ligeira. Tive 
mars ·de•40 homens fóra de ·combate, entre mortes e fe
ridos, cujas partes darão os respectivos commandantes . 
Os officil).es. da·. br,igada ligúra, qua comigo seüteha
vão,e os doaoutros corpos portárão-se perfeitamente bem. 
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~to que por ultimo prestárão-se :i. formação de 1llll es
quadrão de otficíaea1 q,ue ~r~!lisei, ~omo mab bem 
:wontsdos, para. perse&tur o lllUl:ugo, CUJO co=:mdo en
:re!!Uei ao 1n:1jor .Manoel Amaro Barbosa. " 

DWte tods a c:ampanb.1, Sr. presidente, este dis
tineto Bruíleiro prestQu relevantes serviços, recebendo 
de todos os seus cbeks ss mais hcnros:~& e 6ignitica
\io;al! }>tova.s de co~nça. 

O Sa. JoAQtl'Jllr »E ME:o~DONÇA.:- E' ,.-:ma espada glo- \ 
::iosll ; é um Ric-G1'3lldetlse lllllito d.istillcto. 

O Sa. 'RooniGo SILVA: -Que interesse illegititno o \ 
levaria. a desll'entir o seu passado'? Que ambição mi- . 
seravel o cegaria :1.0 ponto de desembainhar a sua. es- ~~ 

· pada em terra estranha, contra a.s ordens do governo <ie 
~eu paiz ~ Membro de Umll. família. importante cU. 
pro\·incia. do Rio~Grande, propriet:uio, mUlto estimado / 
por &ll:I.S qWilida.des pes5o&es, e~peruia. clle recompel1SU 
,J.o govetno da. !{e publica. Oriental superiores á.s que . 
poderia. .~bt.er n!l terra em q_~e na.seeu ~. Taes :motivos I 
~ podião 1uillllf no seu esp1r1t0. Estou mforsnado por 
pes•ons insu•peitM dss v .. rdadeiras ca.~a.s que o for- \ 
~ãrão a atraveosar a fronteira. coxn gente armada. Se 
tllas não justificüo o seu procedime?-so, pelo menos . fa.-
riio desuppa.reeer quaesquer ~uspettas aesho:1rosas ao í 
:teu caracter. o 1 

Ul!A Yoz:-Niio ba justificação pos~ivel. (Apoiados \ 
~não apoiados.) 

O Sa. Ron1uco SILVA : -~üo o julguec ól.lltes de ou- 1 
•zi-lo. A pena é cruel. 

(Cro;llo-se apa.rtes g~U~ nllo ou~imo~.) 
Et~te bra'l.'o offid:ll velt:í.ra. doente para a su.11. proviu~ 

"-ill.. A.hi te'-"e de den1omr-se por muito tempo. Qu~do 
achou-se em estad~:~ de ir :1. su:.. est.,ncia, situada. no 
::'erro-Largo1 territorio da Republica Oriental, foi in
formado de que panidas de l:ilanco& ha'õi~ percorrido 
aq n~lle departatuento ~a.qneando as propn~dades dos 
;nbditos do Imperio inclu&h·e a sua. Estas noúc:ias 
produzirúo a xnais doiorosa impressão nas povoações das 
lronteirae. 

O coronel Amaro Barbosa, in~tado por aeusnnlllero
!os amigos pg.ra. cdlocsr-se .i freDte de nma. lorç3 que 
~e r~uniris- na. fronteira. para. correr em dele~a de suas 
propriedade8, efCTC\"eu a nrn amigo e parente, que se 
acba presentemente nesta cidade, e); pondo-lhe as tristes 
occurrencias a que me tenho refli:rído. E•te amigo, }lre
Tcndo :~s coosequenci.:l.s de semelhante deliberação, 
3preseou-se em ro;sponder-lbc, p~dü~do-lhe instant~
:mente que lliio sn]lll!l;e de sua pro'Vlncia.. Ests. carta nao 
:!oi recebida. pelo coronel Amaro. Elle já. tinba partido 
p:.u-a. o Estado Orient:I.l i frente de cento e talltos holllens 
bem armados ! 

Xão pretendo jttsti6~ este procedime:zto, 6eaà<tres·; 
m.•s o q.ue 6 ~erdade é que nem todos podem soffr<r 
com resl~:ll(iiD e,·an .. elica a ofi'cnsa quasi coDtinua de 
seus dire1tos. Amaro 'Barbosa e outros reagir~ o, porque 
1ese$p~rárão da protecção do go'l'erno ! 

(Ih different<8 apo;rtes.) 

E' tr"te, !ll:tS é a ,-erdade. Por que reprod11zem-se 
::aes factos~ O que fllz o governo que n5o ~ubstitue a. 
;;ua acç!io :\. ncçuo individu!.ll '! Par ... quando reser>a o 
~:nprego de ~eu• esforços'! 

O Sn. Jur;:~usnnA:-Indique o meio. 
o Sn. noJ>mGo SILVA: -Eu niio ~ou ~overno ~ffil 

~onselbeiro de estado. 
O Sn. Jt:>QiiEIRA : -E' coneeib~;iro d:l. nnç5.o, stu 

1eg'•timo representante . 
O SR. Roon1r.o SIL\"A:- Quando o diplomata. que 

:ror a.lli faz ,·i3gem de instrucfáo àe6dc 18Z,? at-'" he;je 
~inda não) deseobrio () meio de proteger os subditos 
Jo lmpt rio, eu, o mais ob<curo deputado desta c:l.sa (nlio 
opoíado•), de'õO indica-lo'! 

O Sn. Ft:nnEIR.~ 'Va:>:>A: -Quem não pódc p:m~ger, 
:-.ão tem direito :i. obediencia. (Ap«ta dos.) 

O Sa. LEAL DE )1E:>Ezt:s • - Ã culpa. t ..J.e !od~s os 
governos. 

O !:a. Jc~Qt:EIR,, :-Es@a. heran-;a .: ~<: trin~ ' l llr:os. 

I 
I 

\ 
I 

O Sa. RooaiGO SlLVA:- HeranÇ'- qu.e o n1eu nob~ 
amigo ministro dos :negocios estrangeiros só recebeu 
em ooneiicio à o izn·entsrio. ( Risada.r.) 

Sr. presidente, direi mais :llgumM pala.vr:la sob~ o 
avi6o do hor1rndo xniniEtro. puolicado no Diario Otficwl 
de 27 deste mez. · 

Nii:o tratarei de indagar se o poder executivo tem ott 
não compete:acia para tirar direitos politicos. 

O Sa.. 'MINl&Tao DA 'MAIU!i'll.\ :-Nio é o governo quem 
tin, é o proprio f::t.eto. 

O Sa. JoAQt:lll »E MENIIO!'IÇA.: - O governo EÓ em 
certo~ casos póde a.pplicar a. let a.o facto. 

O ~ • • :Ron~uco SILVA. :-Tomo nota do aparte do hon
rado Sr. minl6tro da mnrinh!l. E' mais um o.rguxnento 
contra este a.visG. Eu não o esquecerei. 

Como dizia, niio difcutirei :t questüo de competencia-; 
mas desejo que o illu~trado Sr. ministro de estrangeiros 
me e·clarec;-a fObre dons pontos. Este aviso é () acto 
pelo qual o governo u.pplicou a. disposíçF\o con.~titll
eional .••• 

O Sa. JoAQt:IM DE llbNPONÇA. :-Parece. 
O Sa. RooasGo SILVA:-•••• acto consummado, sem 

mais dependencia. de outro'! Por ~te a. viso ficou o 
presidente do Rio-Gra.nde do Sul autoriwio a. a:pplitat 
en1 identiea.s eircutnstan.cias ~o. messn!l. disposição co'll.~ 
&titucional ~ · 

O Sn. ~ÍI!\lS'n\O oos N,;:Gocsos EsTBAl'IGEII\os:-Não 
depende do presidente do Rio-Grande do Sul; mas eu 
explic:a.rei isto. 

O Sa. :Roblr.rco Sn.vA.: -:Sexn: e<:perarei pela e:"Cpli
ca~·iio do honudo ministro. 

Por este a\·ieo, Sr. presidente, o brigadeiro Fidelis 
Paes da Silva perdeu. os direitos de cidadãO brazileiro ~ 

E' estn :1 f'órma do processo 'f Que lei a regulou 'f Não 
a. conheço. Disse-nos o honrado ministro da marin'ha.: 
não é o go,·emo quem tíra.direitot~politicos, é o pro~rio 
fa.cto. Se é o fncto e niio o acto de um poder pubheo, 
este aviso além de iniquo é absutdo, como passo a de~ 
m•nstrar. 

O v.vi~o tem a data de ~1 de Julho deste nnno. à 
commíssúo que o brigadeiro Fidelis aceitou do go\·er:co 
o1·ieuta.J. é muito mais antiga. Elle foi nomeado com~ 
mand:l.nte da fronteira. e Ecguio para o Salto em Dezem
bro do ao:Jo passado. Desde eEsc dia, pois, segun~o a. 
opinião do honrado ministro da marinha., Fidelia de1xou 
de ser Brazileiro. Coxno, pois, o íl!ustrado ministro de 
estr:~.ugciros 1nanda processa-lo po•l faclum por.ter el!e 
.incorrido nas penas dos arts. 7 3 e ~9 do cod18.0 lrr_!~ 
minal, a~ 'lllaes s6 podem ser apphcada.s ao Cldadao 
brazileiro ~ (Apoiadrn.) 

O Sn. ~h:sssTno DA. :.!ARI:SA: -Agor:1 é que apparece 
o facto. 

O Sn. f.oJ>JUGO SILVA.: -Não comprebendo. O facto 
jã. existia antes do avi!'o, está consi~ado, reconheciuo 
em muitos documentos olficiaes, em despachos do pro~ 
prio ,..o,·crno brazileiro, datadoa do anno passado, ct:l 
offici~s da nossa lega~o em ?.fontevidco, citados :20 
]lro]:lrio aviso. 

O Sn. FEnDEinA \JA!'i!'IA:- Isto não tetD reEl'osta. 
O Sto., RonRtGo Sn.v~o.:- ·rejamos o que dizem aquel

les dom artigos do codigo criminal: 
" Art. i3. Commetter sem ordem ou autoris:~ção do 

"'overno bo~~í!idades contra os subditos de outra. naçZ:o, 
âc maneira que se comprometta a paz, ou pro\·oquem 
as re'[lresalias. Penas de '[lrieiio com ~b3lbo por 1 a. 
12 a.nnos. 

« A.rt. '79. RecC~nhecer o que für cidadão bru\l~irv 
~upcrior fõra do Imperio, prcstando-llle etfeeti'V& obe~ 
rueDeia. Pen:<s de T>·i~:ío por 4 a. \G mezes. • _ 

Quando mesmo }'id~lis! A.ma.ro .Bar~o~a e o~tr~s r.ao 
ti 'l'cEsem perdido oa du-e1tos de ctdadaoa bru1\eu-os, o 
""Ovemo poderia considero-los como incursos no :Jr.. 73 '! 
Creio que não. Pela disposi~.iío àcssc :lttigo, os l!c:c~ de 
hostilidades pr:tticados por Bruileiros contra os !Ubdi
tos de outrn nação r.ó constituem ddictos quBDdo com
promettem u raz ou pro~ocão repres:ilias. (Apoiado <.) 

O Sn. ,lLc-iQt:ZIRA :-P(·dião comprometter. 
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_O Sa. . R.oDJÚGO Sn.u :-O artigo não diz-que pos
sa.o c~mprometter a paz ou provoear represaliaa -Eu 
o ler~1 nov .mente. (U.) Note o nobre deputAdo: de 
mane1ra._que secomprometta.apaz ou ..• ou provoq,u<'"l. 
repre!oahas. 
O~ ~toe praticados por Fidelis, Amaro e outros 

B~lle1ros compromettêrã.o n paz entre as duas nações 
o, Imperio e a Republica OTJCntal 't Creio ~ue não: 
E tenho dua.s razões p.1ra assim pensar: primetra, por
q~e esses officiaeo estão servindo no cxerciro da rcpu
bllca e e_xercendo commiasões importante!~ de nomeaçii.o 
do propflo ~nve ··no le>~~~.l. ( lpoiados ) Segunda, porque 
'e .a p~ eativeaee compr< mettida , o governo do meu 
P!llZ tem. ,. franqueza de d"clara- lo ao corpo legisla.
tl\:o. (Apoiad.o&.j Não é verdade, Sr. ministro de estran
geiros 'l 

Por outro lado, quaes .forão as repreealias pro I'O
cadas por aquellef< Bra:áleiros '? Quem as prati<'.ou 'r 
O governo oriental 'r Não. J& dill8e, c de novo repito: 
~ ~~~":ilt.~:~~ tem a seu lado aquellcs Brazileiroa, 

O S11.. Ft:aunu. VIANNA:- E' Yerdade, e colloca.do 
por DÓ$ no poder. . 

O Sa. RooaiGo .Sn.u :-... niio pratiCll.ri:., pois, actos 
de reprualiru~ eo>ntra o Imperio. O partido blanco, em
bora o nos.o governo o reconheC'l&le <le facto bellige
rante .. . 

O s •. TAQUEs :-Reconheceu mesmo. 
Ux.o. Voz :-Nio ha tal. 
(Cru.:::ão-.rt outros apcr.rtes .) 
O S!-. Ronu;o Su:u: - E' a coneequencia da de

clara\·ao tle neutralidade. Um go.-erno só se declarn 
neutra! diante da luta de belligcr:~ontes. 

O Sa. JoNQUElllA :-Neutralidade naquellu lutu in
ternas. 
. O Sa. RooiUGO SILTA :-Pois um governo tem neoes

stdade de fazer uma declaração official de neutralidade 
9.11an~o 1•io e:x:.i~tem bellip;.,rantes'l E' principio novo' 
1nace~tavel. (Apoiados.) Ha muita diíf~rença entre ab~ 
stençao e neutnl1dlide. 

OS". Jor<QOEIRA:-Isto é questão de plllavra. 
O Sa. TAQUES: -0 Sr. Vi•conde de S. Vicente disse 

que observámo• a mais reectrita neutralidade na guerra. 
chil daqnella republica. 
~O ~a . • JrrlfQ_urmu. :-Emquanto eão bnndos armados, 

nao su.o e:x:.erc1 tos. 
O Sa. RooaiGO SILVA :-Como dizia, o partido bl:lnco, 

se está reconhecido como belligeranw, niio me consta 
que tenh~ praticado represalias contra o Imperio. pro
vocadat< por Fidelis, .Amaro Barbosa e outros Brazi
leiros. 

Nas ~u!l.8 fileiras tambem combatem officiaes noseoR1 
como, por exemplo, o coronel lllanoel Cypriano de 
:Moraes. 

Ora., se os actos de hostilidades a que ee refere o 
governo não compromettêrão a psz n"m provocArão 
repr~•Rlias; se 08 individu< s que os pr:.ticáriio já. tinbi\o 
perd1d;> o• direitos de cidadãos bruilciros, o aviso oi 
tniqno e >ib•urdo. (Apo ad08) 

S:-. presidente, nã.u concl•nrei esta parte do meu dis
c:,~rso '-";11l dirigir ao go~erno ae seguintes perjtllntae: 
:Silo amrsto•a~, leaes e s•nceras as no88nR relações com 
o gove ·no orkntal'r Não ba motivos para sérias des
confianças 'r 

Este assampto é muito delicado. Não desejo crear 
emba'l'llc:o• a.o guverno na ~~recçiio da politica. externa. 
Ma.s enbo o dever de almr-lhe os olhos (apoiad<Js), e 
pedir-lhe em nome dos mais caros intercs~es de men 
paiz que não se descuide um &ó momento do futuro. 
(Apo:adol). 

Quereis, senhores, saber qual é presentemente a lin
guagem do$ org~<>s da imprensa. do lt'>•eruo oriental 'l 
Paz 1 ~xclamã.o e 11M; oçêd,e que o Bra:z.il nos Rmcaça 
com outra inter,·er<ção; roeremos "encidos 8e nõo e~tl
vermos unidos ; a repnblica é ptqunta. é ckb•l, para 
affrontar tão grande calamidade; aquelles que concor-

- rerem para 9ue continue a luta interna, ajndac:íõ o 
governo brazlleiro Yendendo sua• conscienci.as! 

TOMO lll 

O jornal Loz ihiMzu, publicando um artigo sob o ti
tulo lA pa~ Aa fr~tJdo, o-.uclue com as seguinte& 
phrasee : • A politica. do Brazil estS. de-en bada nestas 
pala_;ras: lntf'~flçtlo sob qualquer pretexto ! Não no& 
to>nao de sorpreza t&es opiuiõ~s da imprensa brazileira, 
~rque sempre temo• pensado e eseripto sobre eatu 
1déas. Temos dito e sempre diremos que a politica. de 
absorpção lenta é o ponto de p&rtida do ltnperio, já que 
não póde reslizar de frente a •na conqui&ta. No p oximo 
nu~~ro diremos alguma eousa .. obro: os plo.nos e viataa 
P.?ll.ttcas, que desde já deocobrimos na diplomacia bra
ziletra.., 

Este jornal llllsim se l!:x:.p imia depois de ter tran
acrip_to um artigo do Tffllpo, folba que se publica na. 
pronncu~ do Rto-Gr:mde do Sul. 

Vou.ler á caBil algtons :(leriod(l51e~se $rtig_o: «A vida. 
e os mteressea dos subd1tós brazt'e•ros estao compro
m~ttidos nessa. guena. A. população das no8S&8 lron-. 
teuas arma-se, uns para defertder seus bens, outros 
para tirar p•rtido das perturbações, etc. O proprio ~
neral Osorio, proprietario de um importante e~tab..Ieci
mento de criar gado, situa.do ns•1aella . republica, já. 
tem soffrido em seus intere~ses avultados prej.,izos. 
:Mallograda a sua mediação, ~e con~rvará elle general 
impa.s•ivel ante a ruina de sua fortuna, e, o que é 
m;ús grave ainda, quem será ba.otante fo · te para oonter 
o movimento reaccionario de nossos e•tnncteiros, que 
contemplio a destruição de seus bens 'r Se tem dito l:l!l. 
imprensa, e nõs sabemos por um~ carta particula•, que 
o general, no caso de frascaso, declararia ao gove:no 
brazileiro que a continuação da ~erra. civil na. republic& 
vizinha é a con~açãodo Rio-\irande O dilemmH _para. 
o governo brazile1ro é-ou intervir para salvar ostnte
re.;see brazlleiro~. on deixar que os Rio-Grandenses os 
defendão por aeção propria. » 

Eis o .que se diz, o quesedi~cnte no Estado Oriental, 
e na província do Rio-Grande. Se o governo não to!llar
tod&.. a. cauwlas que a gravidade d.. sitaação ex1ge, 
receio muito que mais· tarde não poesl!mos c:onter a. 
marcha pre.,ipitada e impetuos:1. do• aeontectmentos. 
Tal é, senhores, a triste poRição em que une colloeou 
a. noosa diplomacia. (Apo'ador e nilo apoindos.) • 

Passarei, Sr. preeid;,nte, a fazer alb"llmM oonslde-ra
ções sobre o estado de DOs~a.s relações com a Confede-
ração Argentina e a Republica do Paragu .. y. _ 

Desculpem-me os nobres deputadoA que me honrao 
com a sua attençio se teubo si-lo um pouco impru
dente ('IUlo apoiados), con.ervando-me ma.is tempo do 
que devêra nesta tribuna. 

O Sa. DJOGO nz VASCONCELLOS:- Tem fallado bri
lh:mtemente. e est& prestando ao paiz um gro.nde ser-
viço. (4/uit<JS apoiadM.J • 

As nosa!l.8 questões com a Confederação Ar~:Utí!l& 
síio muito ~<ntigas. O Imperio tem f•ito ~u•to~ ~acn_6c1oa 
para re•olvê-las O que temos oonsE'I(Uldo .. te hoJe'r 

No tempo de Urquiza., o Sr. Visconde do Rio-Branco. 
negoctou tres traWLdOs com o governo federal, um de 
20 de Novembro de 1857, cba.ma.do o tr .. tado fiuvial, 
e dous de \4. de Dezemt.ro dea•e me~mo >~Dno, ~ndo 
um de extradição e ontro de limite~. O tllus<re di
plomata retirou-~e p:~.ra. o lmperio deixando a •ua obra. 
incom,..l.,ta.. Buenos-a.yrea, achando-se •ep .. ra.la<lacon
federac;.iio, e proeurando pcor todos os m.,.tos crear em
baraços a Uquiz&, decla•ou que o Brazil comprá.ra. 
limites vantajoros, dando o ~eu apoio ao dictador. Este. 
boato não deixou de 1m pressionar vivamente as p pul&
ções do Prata ; e tanto mais fuud><mento parec1a. ter 
elle, quando en. certo que a. 27 de No,·embro ôaquelle 
mesmo ànno, um mez antes de nE'J.(Ociados os tratados 
de extradição e de limites, aquelle diplomata com
promettia o lmperio em um protoeollo a fornectt por · 
emprestimo ao governo d·• confe<iera.çã.o a somma dto. 
300,000 patacões. Ou por esta raz.ão, ou por outra que.. 
examinaremos maia tardt>, o que é verdade é que em. 
1858 o Sr. José Maria do Ama.ral, obtendo do c?ogreeeo· 
da confederação a 11pprovaçio des.es dom ultimos tra
tados, só coneeguio a troca. de ratificações do tratado 
fluvial . 

Até hoje, pois, ainda não temos tratado de limits 
com a Confederação Argentina. Por di versas vezes . 
depois de 1857 o negociador dos tratados de86e &llllO 

4L 



Câmara dos Deputados - Impresso em 23/01/2015 15: 18 - Página 28 de 32 

S~AO EM 31 D.E IULHO DE 1811. 

foi it>cmnbido de misroes cspecia.es junto ao governo 
4a.Quella republica, e não me c:oa.ta .. que tiveue adian
tadO um pa..so nessa qnCj;tão de vital intereslle para o 
Imperio. (.-Jpmado•.) 

Ceoeurou-oe, & . presidente o negociador do tratado 
<ia triplice &llia• ça de 1 de Maio de niio ter empre
«&do todOll os e.forços para. obter do governo d... c:on
federação a a pprc"< ação e troc& das ratificações do tra
Wo de limite;, de 1{l de Dezembro. 

Sej:~.mos justos. Não era · a.quella a occasião a 
mai .opportu1111 de fazer ~emel.hánte proposta ao go
verno da conf•denção. Com rU:z..'\o o general l\litre a 
npelliria. ~o era sob a pre•sio de uma gu.,rm c ~m 
po&tcos dias que se podia tratar de um a&l!umpto desta 
o~dem, cuja solução estava dependente da acqnie•cen
Cla do C1111grcsao. Se durante a paz e no e8paço de 
ll_)Dgoa ~D?PB a nossa dipll_)macia, dw:uidada de nego
elos mrus J.mport:mtc~ e m31s urgentes, nMi&obteve, na 
hora do p~rigo, no momento da extrema necessidade, 
q.ua•do o. menor embara\·o poderia compromettcr a causa 
elo Imperio, e que o negociador do trntado de 1 de Maio 
havia de cortar o nó dew~. questão com a espada de 
.Alexandre 'f 

:Depois de concluída a nossa. guerra o .que tem feito 
!' 1!0663. dip~omacia 'f Que vantagen~ temos tirado das 
~ntimas e s1noeras relações que murão os dous povos 
depois do trotado d3. triplice 8.lliança'l Até quando es
~~eiDos por ~m~ deeit-iio que deslinde todas as du
-ndas sobre os hm1tcs dos dons pa.izes? 
.A~nda o. governo para. ~te ponto muito importante 

da nossa política externa. Esta qllestão póde ser causa 
de eonflictos muito aerios no futuro .. (Apoiados,) De um 
momento para outro sabiráõ li. luz as mesmas pretenções 
de outr'ora., os mesmos projectos ambiciosos de outrOII 
temP'?s. E nesse caso qual será. a nos•a attitude~ Dca
emo .. mhareiDoa a espada. para defender os limites que 
nos forão garantidos pdo traudo de 1857, ou abando
naremos á confederao;-.iio UWJa larga e importante fa:cba 
d~ territorio 'f E' o futuro que nos espera, se a no&&D 
diplomacia continuai Zl& sua politica fatal de continuo• 
.adü.menros. 

Depois_de 1857, Sr. presidente, a confederação fez 
tratados 1mportantes com outras naçõea, com prejuizo 
dtl Imperio e quebra de compromissos muito sagrados. 
E88ea tratados estão em execução. apezar de nossos 
protestos. Entretanto, ainda.rião conseguimos a appro
Tação e troc::1o das ratitieações de nouo tratado de li
mite• ~ 

Ea. em tudo isto alguma cousa. de extraorilinario e 
myste• ioi'O para nós ou•ros que ignoramos o que se 
~~ n~-alta• regiões em que paira a diplomacia bra
uletra. _:Nao C;?mprebendemos a razão por que doua po
-vos IUIII~os nao podem chegar a um accordo sobre os 
limites de ~us respectivos territorios! 

Com a Republica d~ Paragilay_, Sr. pre6idente, não 
e~tamos em m~lhores e~mstanetas: Ea muito tempo 
de~-•e a guerra. por termm&da, e &Jnda COD~ervamos 
alh uma. for1·a, qu" nos custa des~ con~ideraveis, 
porque ..• por!l?e a nossa diplomacta não conseguio um 
tratado de6muvo de pu! (Apoiado •• ) 

As ~ose.a.s armas olitiv• rão um esp1endido triumpbo. 
Organt•ou-se ;ob_ os anspi~os do nosso -dipl .. mata um 
g?\"erno provt:sono, denom1nado por algans de 90'1lef'-
.,te.\o ••• 

'O Sa. DIOGO DE V .uco:oçau.os : - Pelos mnle"<olos. 

O Sa. RoutuGO ~JLTA :- ..• no senado e na im
prensa. E quando todo o mundo esperava a !!rata no
ticia de ~·r >ido aSI!i(!:n&do o trata.d~ ~e paz~ a uo&f:> 
depl~·macta uos en\"l&Ta uns prchmJDsres de paz! 
(~potadw.) 

O ~a. TAQI:JES:- O primeiroprotocollo. 

O ~R :_ RoDRIIOO Stu~- ~·_verdade; protocollo que, 
na OPJD1:'0 <1o htonrado~r. mtntstro de estrangeiros, deve 
~ eonH~erado como uma grande conqui~ta. da. nos•a 
.diplomsc1s, port;ue nelle o l!:OVerno proviiorio do Para· 
guay reconlwceu em snbstancia o tratado ela tríplice 
Jilliança ••. w •OA_{Mtdo. (Ililaridade.) i . .,_ ~·.:. . .. 

O SR. T.\Qt:l:s:-Met!t!rãc-nos no~fundo. _:;g~( s:::,;~:. :. 

O Sa. JUNQUErRA:-Gra.nde conquista não di&ee, m::a 
que tinha sido bom. 

O Sa. RoDJuco Sn..-A:-A&signados egtes P'·eliminares 
de tratado de paz, ou tratsdo de preliminares (ri·'<IGD·•), 
ou preliminares protocollisados (continuão a.:t r,.adc.l<) ... 

O Sa. LEo~"EL DE AuxCAJl :-On ajustes p. eliminares. 
O Sa. RoDBJGO SILVA:-... o nosso em·iado Yoltou 

ao lmperio. Até entiio nada fizemos. 
O Sa.. TAQUES :-Foi uma. embaça.dela. 
O Sa. RoullrGO SILVA :-Voltou de novo par.a o Rio 

da Prata o nosso enviado extraordinario. Lá C!teve até 
Fevereiro deste anuo. Assignou-se o t-ratado defulitivo 
de paz'l Não. Porque~ Um ministro disse n"sta eafa: 
por causa da epidemia·! outro ministro disse no senado: 
porque não foi possive ao enviado brazileiro eneon
trar~se com todos os outros ministros ! O que é verdade 
é que ainda não temos um tratado definitivo (apoiodo.!), 
e só Deos sabe quando o teremos. 

Eu disse, Sr. presid.nte, que a nossa diplomae~ nada 
:fizera até hoje. Engunei· me. Deseja V. Ex. saber qual 
foi ·a ·sua . principal obra 'f Destruir tudo quanto tinha
mos estipulado no tratado de 1 de M:a.io no interesEC 
dos nos. os hmites com aqlõ<!ll:t repnblica. 

O Sa. FEIU\EIRA Y IANJSA.: -l'arece que houve uma~ 
reversaes nC~~se sentido. 

O Sa. TAQUES :-Ouve um accordo. 
(Ha outros apartt1.) 
O Sll. RonmGO SILVA :-Vejamos qunes erií.o os prin

cípios estabelecidos pelos alliados . no tratado de 1· de 
M.aio com relação aos limites entre o Imperio e o Para
{tllay e entre esta republica e a Confederação Argen
tiua. 

Em beneficio da paz futura, tantAs vezes ameaçada. 
pelo despota. do Paraguay, deelarárão os al.liados que 
<r.e_Pois de terminada :1 ~erra exigirião daquella repu
bhca uma solução defimtiTa tobre todas as auas . .ques
tões de limites. Declarárlo maia, que no mesmo ,tra
tado ficasse consi~ado o maximo dos limites q.ae o 
Imperio e a Confederação Argentina · terião o direito 
de exigir, afim de que não se suppnzesse que da parte 
delles alliados havia desígnios occ:ultos de c 1nqui•ta.. 
Declará.rã.o1 finalmente, que se eompromettião a um 
mutuo auxilio para obngar o Paraguay ·a terminar 
estas q_uestões, auxilio este que deveria ser .1lma obri
gação Internacional dos alliados, e só dos allindos, até 
o muimo dos limites, razão por que estes forão des
criptos no tratado para. conhecimento e ob · igação reci
proca. Tnl é, Sr. presidente, . a verdadeira interpre~
ção do tratado de 1 de 1\la.io dada. no senado brazileiro 
pelo seu illustre· negociad.or. 

Por este tratado, . pois, o Impe~o tinlta os seus liml
te"s com o Paraguay bem defimdos, bem firmados e 
bem garantidoP . Entretanto, a. nos• a diplomacia, com 
os seus protocollos, poz; á. ma.rgem o tratado e concedeu 
officialmente ao Paraguay o direito de reclsmar contra 
os limites uelle cons1gDados ! De sorte que o ~;overno 
desta republica eetá. hoje eon\·encido de que o tratado 
de 1 de Maio caducou uesaa. parte pela innovação dos 
ajustes provisorios. 

(Cru;;llo-•e muito• apartes.) 
V ou ler uma nota de :Miguel Pala c: os, miDiEtro da8 

relações exteriores do Paraguay: 
« O abaixo :u;signado recebeu C:lm a rna;or eon~i

dera-:ão a nota. de V. S., de 30 do pa.ssarlo1 a qual levou 
ao eonh<cimento do governo auperior, recebeJJdo ordem 
de respondê-la, como passa a fazer. 

«Antes de o fuer, o a.bai::r::o assi11.nodo pede a V. S. 
te sirva d~lps-lo pela demora. dn resp•ft&, apezar 
de ter sido ella em parte devida .á neeet~sidade de 
ourir-re o chefe politico desta capital, afim de que}he 
fouem ministrados o• dados que o tornassem perfeito 
conhecedor do occorrido. 

"Em data. de 10 do cottcnte, reFpondeu o chefe polí
tico, e o fett officio vai a e•ta inc·luso por cépia, .fim.de 
que V S. forme perf ita idéa do acontecimento que 
motivou :: sua ulúma :::~ota. · 

.. O abaixo as~ign:ado daria portermi•·ado.estanota, e 
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3guardaria a ultena.,. delibe!':l.~'> ~o Sr. enc"l'n'!!ado das 
for· as argeutio:lll (porque.; incontestavel que~~ infor
ma~'üea presta.l&il pelo :-r. chefe pulitico podem modifi
car sn•~ anter10res determinaçJ•s), s~ não considerasse 
1mpresc ndivel dever não nceit~r alguns po ··toe d:l nota 
~e V g., r~ at!vos á jnt18dic<;ão da Republi~a. A gen
tina no terr1tor1o do Cha.co. 

a Julg-.1 o abiÚ • o assiguàdo q;;e só pó:ié h ver juris
dicçõo onde ha po~er e au,oriclade para governar e fa
zer ex~cut .r aa lets. 
~Se tivesse ~idv aceito o art. 16 do tratado da tripliee 

all:an~a, que 1m põe &O Parnguay bases para resolver as 
questões de lim1tes, ent.;;o teria V. S. toda n rtl,.;;o e 
direitc nara levantar o ediíicio de sua nota. com os 
cimeutos da jurisdicçiio arg• utina. no territorio do 
Chaco; pcirém o Sr. encarre~ado das forças argentinas 
bem •abe que, pelo art. 2• (•ub.titutivo) do ultimo 
protocollo celebrado ~om os :~lliados, reservou-se o 
governo provisorio pal'a os ajustes definitivo~ com o 
go':erno· perma:~ente a.s modificações que pudesse propôr 
no lntere6se da repubhca. 

a E, parJ. tirllr toda a du,·iJa. sobre o sentido do artigo · 
anterior, di•serão textualmente: Que pelo citndo art. 2• 
•ubstitutivo entend1ão deixar ao governo pa.raguavo 
plena liberdade pura propôr e sustentar, relativamenti! a 
limit•s, quando se tratasse dos ajustes definitivos, o que 
julgasse conforme aos direitos da republie:1, não poden
do da aceitoção gc.nerica que co11sagra o t11<11mo artigo 
d~u=•r-•e que fica. rtsolvida. usa importante queslao ttr
ritoriat nos termo• da triplict alliança. 

"E' t>.erto qu" esse tratado est.belece no citado art. 16 
quP. a [{epublica Ar~entina ficará dividida da Republica. 
do Parn~u• y ptlos r1os Par:~.n4 e P .. raguay ,até encontrar 
os li noites •In Imperio do Brazil, se noto estes na m~rgem 
direita do Rio Paraguay, Bahia-Negra; porém não é 
m• ... o• cer•o que esse artigo ficou inteiramente abolido, 
desde qu~,por ajustes po~terior~s, póde a Republica do 
Parag11ay t'ropõr e ~ustentar o que julgar· conveniente 
e conforme· aos seus interesse_,. 

« De ourro l&do, desde que S. Ex. o Sr. general 
D. Emilio Mitreoccupou militarmente a Villa Occidental, 
não deixou o governo superior de nrotestar, ainda que 
não fosse seuão para salvar os di~eitos da republica; 
prot~htou na nota dirigida. a.o re:!erido ge~era\ em 2..~ 
de Novembro. de.1869; p•ote.tou na. nota dirigida pelo 
govern<> prov1sono a S. Ex. o Sr. mm1•tro das relflções 
exteri<>tes na Confederação Argentina, em 12 de Janeiro 
de 1870; protestou na nota que dirigio a S. Ex. o Sr. 
conselheiro Jo.é Maria da Silva Pa1anhos, enviado es
peci~l e. minis:,ro plenipotencinrio de S. l\I. o Imperador 
do Braz1I,~m 21 de Abr1i do mesmo anno; e,em resumo, 
pa•a não futig~r a attenção de Y. S. com cit.,.ões que 
conhece tão bem como o abaixo assignado, o governo 
tem pr~testado toda• a.s ~ezes que se trata des•a occu
paçiio militar e de~u, juris1u.>ção. 

"Tocto o r•ciocinio que Y. S. ba.•ên na. jurisdicção ar
gentina. sobre o territorio do Cbaco poderá. ter a evi
dencia. de uma derno:1stração ma~hematica, dirigindo-se 
.. os filhos d~ssa republica; porém quem poderá des
conhecer que taes raciocínios ~rdcm necessariamente 
tod• a gua força se forem dirigidos ao governo superior 
da re~ublica, que tem negado e n<?ga t:~.l jurisdicção, e 
que sen.pre prote.•tou e prot.sta contra ella ~ 

« O abaixo asgigoado não emittirá. outras considern
<;ües, por·tue jul!,'& sufficientes a.. já. expootas com toda 
a cl&reZa, para. provar o que ~e proyunha; e esperando 
que V. S . communique u. este ministerio sua opinião 
sobre as occu.-rencias do Chaco, depois de ler a nota. 
do Sr. chefe politico, é grsto ao abaixo assignado rei
terar a Y. S. os protestos de sua. distincta consideração 
e profunda estima.-M,guel Palacios. " 

o s~~.. LEoNEL DE ALENCAn:- De que data é esta 
nota~ 

O Sa. Ronar&o SrLVA. :-E' de 11 de Fevereiro deste 
anno. Conseguintemente, 1111. opi:~iilo do governo do 
'Parar;uay a nossa questão de limites está na. meEmas 
condiÇÕ'!s em que se achan antes da guerra! Nem 
este fructo colhemos da arvore que regám.os com b.nto 
san~e! E' triste, é doloroso. (Apoiados.} 

Nem se diga, !enhores, que procedêmos com genero
sidade. Que não quizemos i:::lp&r uo Para.guay a lei da 

tctoria. O ~mo doa limites estabel~;cido no trafado 
e 1 de M:uo para o Imperio niio era uma conquista 

~r- o n_osso dire~to, tão antivo como a. propria repu~ 
( 

1ca! tão conbecrdo como a historia dos dnus paize~. 
Aparados.) Se depois dos sacrificio6 que fiz~moB por 

uma genero·tdade incomprehellbivel nem ... equer exigi
~os em compen .. :Lr:io o reconhecimento e •ó o reconhe
Cimento dos noeto" direito•, quando o exiginmos 'f 

O Sn. TAQUES :-!la. vemos tratar dii!So em convenio 
so:,par;:do, em out':l mis..ão especial, d~pois que a guerra 
nao for mats poSIOivel. . 

O Sa.. Ro~II.IGO StL!A. .'- E depois de desistirmos 
dba ~ooperaçuo dos alüaa.os, do auxilio a que ellea ae 
o rtgáriio! 

O SI\ .• DtoGO DE VASCONCELLOS:- Essa mieaii.o ficari. 
para o Bl8mark brazileiro. 

(C,.,..üo-se outros aparte.t.) . 

Diz~m al~ns _defensoret. da nossa diplo'll\-1cia que a.o 
Impeno fo1 mn1~• convenrente a concessão que se fez 
ao P.a~guay,, po1• d_e ?utro modo a Confedençli.o Ar
ge~tlna obten:l ~s lim1tes .tescriptos no tratado de I de 
Il~o, o que ser1a altamente prejudicial para noseo 
pau. Se es~~ concessão, negocio inf-.1.ntil, como o diaae 
o gene~al Ml're, teve pnr fim arredar ._ Confed .. raçic> 
.~rgentma de sua pretenção áquellea limites eoj!'auou
se C<>mpleta~ent:e a nossa diplomacia. N~m ~ pr..tençio 
desta repu~hca e nova, apenas conhecida pelo tratado 
de 1 de M&o, nem o facto o e desistirmos nós do.s obri
g.ções impostas por este tratado a tornará menos exi
gen~ p~rante o governo do Paraguay. 

Nao e nova ePta pretenção, porque j& em 185~, por 
um_ tratado de 15 de Julho, celebra.do entre a confede
r:tY:'o e o Paragnay, forão reconhecido5, os mesiiiOII 
lirn1tes pelo lado de Corri entes e Ent• e-Rios que o tra,.. 
tado cl~ 1 de ~fai<t de•creveu. E' verdade que esse tra
tado for repelhdo pelo congresso da confederação; mas 
ne.Siie mesmo facto encontramos a prova de que a repu
bllca neiol!a época já. se julgava tambem com direito .,. 
Cbaco. O congrell8o repellio esse tratado porque uiio 
fô~a. o Chaco reconhecido argentino. Em 1856 GuidiJ 
fo1 ao Para~y ne)i(ociar um novo tratado de limites. 
E~ta negocta,;il.o falhou pela mesma razão por qne o 
congreeso rep~llira o tratado de 1852. 

Ora, não sendo nova a pretenção da Confederação 
ArgentiBa., ao contrario, empr@gando ella desde 1&52 
todos os seu• esfOJços para leva-la a eff~ito, haverá. 
alguem de tão boa fé que acredite na pos•ibilidade de 
umu de~istencia por aua. parte, pelo •imples facto de 
collocarmos todas as qn~tões de limites entre os tres 
paizes no mesmo pé em qne se achavào- antes do tra
tado de 1 de M:üo 't 

U!IIA Voz:-E estando a confederação já. de posse 
do Chaco. 

(Cru.,ão-se outros apartes.) 
Se :ts glorias da nossa diplomacia são dessa. ordem, 

eu as não invejo. O faturo mostrará poatica.mente que 
commettêmos um grande erro, t:u~to mai. cenroravel 
quando toda.os as circum~taucias nos erão fa\'oraveia. 
lli;punhamos então de elementos pod•rosos pa.ra liqui
darmos todas a~ nos>M conw com o P~l'8gnHy ; dis~u
nhamoa do prestigio da. victoria., da influ~ncia benelica. 
que um ,·encedor lelll e generoso sempre exerce •obre o 
espírito do vencido, e, o que era mais importante ainda, 
disponhamos do au."t.i.lio e cooperaçii.o das duas nações 
do Prata.. 

Em t:J.es cireumsts.ncias, o bom senso estava indi
c:mdo o caminho que de'l.-i:lmos seguir. 

( Cru:;ilo-se apartes.) 
Se a nossa diplomacia. encontrava serios embaraços 

na negociação de um trata<io definitivo de paz, o que 
eu duvido, a boa politica niio aconselhava como mei~ 
de removê-los um aju•te preliminar, e muito menos um 
ajmte preliminar com sacri6cio de gra.ndes intere88ell, 
qne a bem da paz futura forão protep;idos no tratado 
de 1 de Maio. A boa politica acon~elhavs. que eape
ra.ssemos fortifie:1dos no nosso direito; qne nada cedes
e em os antes de celebrado o tratado de6niti...-o de paz; 
que, fu1almente, :~ão disseBSemos a.o vencido: estio que-
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"brados os lsçog que vos prenolião; ide-vos em paz; maia 
-târ<ie ooaveraaremos sobre a .:::osaa velha questão de 
limites. 

Dirião os no.;sos advel'll&rio~ : « O Brazil la.nçou na 
balanç:a :1. suo. espadà, não foi genero>o; dizião oa jor
~• dos E-tado»-Unidoa, a i111pre~ do Pacifico, os 
org&oa do partido federal argentino: o Imperio foi per
únaz na guPrra. á Republica. do Paraguay, para. obter 
limite& 'Yiolentos. ,. Nós re•penlleriamo~ : a Não conqui!
támos um palmo de territQrio ; oa direitos que temos 
hoje ao ma:timo destes limites sempre for3o defo!ndidos 
por nós; constão de antigo& tratado& de constantes re
clamações, de c~ntinuos protestos » Uma discas~ larga 
210bre esta questão con'\"en~ia. á boa. gente estraogeir;~. 
d& injustiça de suas a.ccusaçõe~~. E demais, Sr. presi
dente, até quando e>tarewo;; C-<!ndemnados á. triste 
poaição de resolvennos os no~soa negocios externos 
~ internos ao sabor c:~pricbOilo de govern"s e povos 
estrangeiros 'f (Apoiado,. e não apoiado•·) 

De indo quanto tenho duo, Sr. presidente, conclue
.ae o seguutté. Com :L Republica Oriental as nossa.a re
lações 6ão difficeis e melindroau ; não pro~gemos os 
aubditos <j,o Imperio; não fazemos respeitar a nossa. 
haa.deiu; não obtemos reparac;Qes nem das offe:u•as nem 
dos prejuizos; niio conseguimos q_ue os no660a tratados 
aejão lealmente executados; não 1m pedimos nem im~
diremos que os nossos compatriotas armem-se, reunao
se, atril.vessem as fronteiras para. defeaderem auas ea
tanciu, a vid& de seua companheiros, seus mais caros 
interesses ! Taes têm sido os fructos que colhêmos de 
uma intuvenção armada, c!& 9.uéda. de um govemo, c!& 
elevação ao poder de um partido rebelde, de um couve
mo escripto e regado com 8angae brazileiro no meio de 
lUD acampamento militar : 

Com a Confederação Argentina lWid:l. n~ temos um 
tratado de limites , ainda. estão pendentes questões 
delicadas, ainda continuio as mesmas ca.uaas de des
confia.uça. entre os dous po>os, os mesmo5 elementos 
que bão de provocar mais t:l.rde ou mais cedo serios e 
:pedgosos conflictosl 

Com a Re~ublica. do ·Pango.a.y ai:ld3 não temos um 
~tado defuuti'l"o de paz, não reaolvêmos ainda as ques-

tõea de maia interesse para o futuro do Imperio. t'E:l"
.demos todas as va.ntageas do tratado de l de Ma.ie, 
deefiz.emos o que estava feito para principiar de novo, 
€sterilisároos uma gra.ndevictoria., sem nos lembrarmos 
que tão cedo aio devemos nem podemos fa:z.er outra 
guerra. (Apoiados.) 

Este é o quadro· fiel de nossas Tela<;<oee e:x te ri ore&. 
U!U Voz :- :Muito exagera~o . 

O Sa. DJOGO DE V .UCOftCEu.os: - :Muito ver:iadeiro. 
(Cru=ão-8t muitos apartu.) 

O Sa. RoDaJGO SJL'H :-E no in~rior o que vemo• ~ 
Um abysmo (apoiado•) ; 11m poderque se jlilgaforte .. .• 

O Sa DroGo DE Y ASCONCE:LLOS: -Nunca ~steve m~is 
fraco e desmoraliaado do que agora. 

O Sa. Rooau;e Sn.n: - •.•. para. impúr as suas 
idé s e uma. opinião nacional que ee prepar:~. para 
resi~tir-lhe. (Apoiado~ . ) Por toda a parte :1o a:;ita.
çio, de todos os lados perigos, em todos os lugares 
uma. a.tmosphera pesa.da, que nos opprime e não nos 
deix11. ver no horiwote esss. aurora de re~oera<jlio 
social e pnlitica, de que tanto fallão oa defensores da. 
situação. (Muito bem.) 

E' tempo ainda de reflexão. Basta de ent.busiumo e 
de I>Oesia. ( Apoiad~s.) O paiz está. cansado de sacri~cios 
e de~pções (apoiad<ls), e nóa temos meuo do dta de 
amanbã. (Apoiado•. ) . 

Terminando, Sr. presidente, pedirei a Deus que n!ío 
se rea.lizem a11 minlia.a tristes previlões ; que os meus 

• receios sobre o futuro de meu paiz sejão infundado• ; 
que · eijsa a.urora que o mioisterio &anuncia., á. seme
lhança das auroras boreaes (na. phrase d& uma repre
senução de lavradores da nnnh& provincia) não appa.
reça.uo horizonte de nossa patril. para illumi::ar com su:1 
luz pallida e frouxa um deserto gelado ~ sem ,·iJa. 
(Muilo bem, muito bem.) 

(O ortulcr é eomprimttllado por muito.,· Sr~. àep<~.t<JP.,. . ) 

.A. disCUIIsão fica. adiada pela hora. 
Dada a. ordem do dia, levant:1-s~ a ~e~>!;<> á~ ~.i<k•• 

horas e um qum·to da t:mle. 

FU.I DO TEaCEIRO VOLU:\lE 
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