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SESSÕES DE i E 2 DE AGOSTO. (Condue a di.~cus·são do 
art. 4.o e começa a do 5.0 ) 

~ i. 0-Na sessão do dia L" de Agosto prosegul u a dis -
cussão do art. 4. 0

, fallando o Sr. GA~IA CERQUEIRA 
corit~a . · · 

Cumpre notar que attenta a agitação da camar<l., 
o Sr. presidente não deu execuçã0 ao regimento na 
parte em que determina ql:l.e a 2.," qiscussão seja por 
artigos, e restricta á materi'a dos mesmos artigos. Neste 
debate a 2.• discussão foi geral, e a proposito de cada 
artigo occupavani.-sc os oradores da· opposição de todo 
o prOJeCto. Isso forçava os oradores abolicionistas, em 
suas respostas , a trilharem o mesmo terreno. 

~ ·2. 0-A sessão de 2 de Agosto foi a mais Ú~mpéstuosa. 
Attendendo .ao · systemô:J. de discussão adoptado pelos 
dissident~s, CJt~ e em vez de discutirem o projecto oc-

•. 



cupavam-se quasi Lodos em fawr di;;c.nrsos lJOliticos, 
invectiva ndo os ministros e lancando mão do todos os 
meios a· seu alcance pata irnpossibilitar a passagem da 
lei, a maioria tinha resolvido encerrar o debate sobre 
o ai'L. 4. o O ,sr. Almeida Pereira., porém, manifestou 
desejo ele faltar nesse dia, e os membros da maioria 
concordaram eil'l 'OLlvir mais esse orador· opposicionista . 
Foi uma prova ele consideração que quizeram dar a esse 
clist incto deputado. Logo que o Sr. AummA PEHEJR ,\ 
conr.luiu o seu discurso, foi requerido o encenamenlo, 

. conforme estava combinado previamente. Isso deu mo-
tivo, como em out ras occasiões, ás mais vehementes 
reclamacões da minoria. 

Os rlej)utados dissidentes aUega yam que o govemo e 
a I'naio r ia deixavam sem r esposta os discursos da cp-
posição. A verdaJe, porém, é que os oradores dissi-
dentes já estavam esgo tados, e nenhuma idéa nova 
apresentavam. Quando mesmo · assim não fosse , o fac to 
do encerra1nento da discussão de um artigo não queria 
dizer que ficavam sem resposta os oradores que tinham 
nella tomado parte. Suas observações seriam tom adas 
em consideraç~o quando se tratasse dos artigos seguin-
tes, porque o debate tinha sido amplo desde o começo, 
c versava de facto sobre todos os artigos do proj ecte. 

Quando o Sr . Almeida Pereira concluiu o seu discurso, 
o Sr. JoÃo MENDES requereu o encer ramento da dis-
w ssão do art. 4. 0 Esse requerimento foi acollüclo com 
energicos protes tos pela opposição . Era impossível dis'-
tinguir bem as palavras que se cruzavam ele todos os 
lados ela carnara. O Sr. CoNDE DE BAEPENDY (presidente 
da camam) conseguiu afinal restabelecer a ordem 

O Sn. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA (pela ordem) disse 
que o requerimento não podia ser ace1 to porque já havia 
.terminado a hora designada para se tratar d~~t~ as:c 
sumpto. (Apoiados da opposição e contestações da 11iaioriq.) 

O Sn. CoNDE DE B,\l,PENDY (presidente) : 7"7' Sêrp_p~·~ _ s e 
tem procedido á votação de rcquerin;wntos qp ep.cerra-
mento desde que não está copclnida. a sessão. Portanto, 
para ser coheren te no myu ,proc~cj.iniexúo, . IJ.ej . ,ele ~ ub
metter á votação q requerimento .clo,,nobre deputp.do 
por ~· P~ulo . (.Mnitos appicitlo.s da maioria ; -rçclmnaç~'çs 
da mtnoruf..) ., . . ... : , , , : ·. . , . , . , ", . . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA r ~quer .que sej1). nomihaLt 
votaç\ão do encerramento. . · . 

É' r~jeita Cl'o , esse _ r equerimen'to : · "-"''' 
o SR. A~DRADE FIGÚEÍRA:- A Í1laior ia f' anon'ynin! 

( Vivas r·eclm~wbões . ) 



Erll.rc mnilos r rinlrni ú~ ap:n·l,: ~ puderam ser ou -
vidos os seguiu Los : · 

O Sn . AtlAUJ·o LmA ; - E' inutil a vot~ção nominal ; 
nossos votos jit são conhecidos ; todos sabem quaes são 
os membros da maioria e da minoria ! 

O Sn. JuNQUEIRA:- A votação nominal é pretexto 
para consumir tempo ! -

O Sn. ANTONIO PRADO: -Tenham a coragem de seus 
votos. (Oh! oh! dso .) 

U~r Sn. DEPUTADO:- Uma camara de escravos não 
pódc vo tar a l-iberdade. (Oh! oh!) . 

O Sn. ARAUJO GóEs:-Camara ele escravos! Lembre-
se qnc V. Ex. faz parte clclla ! ·Estes excessos demons-
tram que VV. EEx:. defendem uma causa conclemnacla ! 

U~1 Sn. DEPUTADO DA MINOHIA: -Já não lla pudor. 
(Reclamações.) 

O Sn. PINTO nr. CA:~tros :- Estamos muito acima da 
injuria! 

O Sn. FERR EI!l.A DE AGUIAR:- Esta a)gazana é in-
c! igna ela cama r a ! . 

No meio do tumulto o Sr. PAULINO pede que seja no~ 
minai a votàcão elo art. 4.. 0 e ass im se decide. A con-
fusão continuava não obstante a:> r eiteradas -recla-
mações do Sr. pres idente Conde de Baepencly, pois era 
manifes to empenho da opposição provocar scenas tl esa -
gradaveis no reci-nto ela camara para tomar indispensàvel 
o adiamento ou a di ssolução. A maioria, porém, conscia 
de sua força e da justiça da causa que defendia, houve-se 
sempre com toda ~ · ca-lma e dignidade, desprezando os 
insultos e os motejos, e inutilisando, pela sua ·chergi<t 
t) inabalavel firmeza, todos os recursos de fJ Ue se ser-
viam seus violentos aclversarios. 

Antes ela votação ainda trocaram-se outros apartes 
tflLC devem ficar archivados. 

O Sn. ANTONIO PnAno:- O requerimento elo encer-
ramento não podia ser feito por outr-o ! A que es tú 
rednzitla a r epresentação da província de S. Paulo I 
Tenho até veegonha ele pertencer a es ta representação 
(oh! oh!); mas, felizmente, não é um filho de S. Paulo ! 
(Susnrro ; reclamç1.ções dct maioria.) 

O Sn . ALENCAH AnARIPE : - l\las é um cidadão mui to 
digno, c tão di gno como qua lqucr Paul,ista ! (Muitos 

_ apoiados.) , 
~~ · O Sn. ANTONIO PilADO :-Es tú V. Ex..' enganado . 

"'s Josés Bonifacios c os Andradas o Fei jós nunca reque-
ro'r~m o~c_?rramen L os nes t.as questões. (Muitos npo'iados 
da op{!!}S~ÇfiO. I . · 
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O SR . .JoÃo MENDES:- A todos e?ses , apartes res-
pondo com o mais solemne desprezô. (Muito -bem! mttito 
~0 '· . . 

(Cruzam-se 1rmitos m_~,tros apartes entre a opposiçã(J e a 
maioria.) . 

0 SR. PRESIDENTE (Conde de Baependy) reclàma com 
energia a ordem. . 
. Depois de muito teinpo perdido pôde ter lugar avo-

tação do art. 4. o, sendo o resul ta·do o seguinte : 
A favor, os Srs. Angelo do Ainaral, Pinheiro, Siqueira 

l\lendes, Gomes de Cástro, Heraclito GraÇa, CoeH10 Ro-
drigues, Salles, Bandeira de Mello, Pinto Braga; Moreira 
da ]locha, Domingues, Araujo Lima, Alencar Araripe, 
Gomes da Silva, Rapqso da Camara, Carneiro da Cunha, 
Pinto Pessoa, Henriques, Corrêa de Oliveira, Theodoro 
da Silva, Ferreira de Aguiar, Mello Regb, Pinto de 
Campos, Manoel Clementino, Casado, Mello Moraes, 
Sobral Pinto , Menezes :Prado, Fiel de Carvalho , 
Guimarães, Affonso de Carvalho , Figueiredo Rocha, 
Pinto Lima, Bahia, Leal de Menezes, Dionysio Martins, 
Gonçalves da Silva, Pereira Franco, Araujo Góes, Jun-
q·ueira, Teixeira Junior, Ferreíi'a Lage, Candidô . da 
Rocha, Vicente de Figueiredo, Luiz Carlos, Rosa, João 
l\'Iendes, Paula Toledo, Floriano de Godoy, Duarte de 
Azevedo, Cardoso de Menezes, Carrtillo Barreto, Pa-
ranhos, Corrêa, Barão Ala Laguna, Galvão, Evangelista 
Lobato, Bittencourt 'e Portella-n9. , · 

Contra, os Srs. Leonel de Alencar, Japsen do Paço, J. 
de Alencar, Souza Reis, Barão de Araçagy, Augusto Q.e 
Oliveira, Barão de Anadia, L(landro Maciel, Barão.da 
Villa da Barra, Fontes, Silva . Nunes, Ferreira Vianna, 
Duque-Estrada Teixeira, F. Belisario, Almeida Pereira, 
Pa:ulino de Souza, Pereira da Silva, Andrade Figueira_. 
Lima c Silva, Camillo Figueiredo, Diogo de Vascon-
cellos, Perdigão Malheiro, Canedo, Pinto Moreira, Mon-
teirp de Castro, José Calmon, Gama Cerqueira, Jero-
nymo Penido, Capanema, Cruz Machado, Candido Murta, 
Joaquim Pedro, H.odrigo Silva, Costa Pinto, Antonio 
Prado, Mello Mattos, Azambuja , Joaquim de Mendonça 
e Simões Lopes-39. . 

Entrando-se na 2." parte da ordem do dia, é encer-
rada a 2." discussão do orçamento na parte relativa á 
despeza do ministerio dos negocias estrangeiros. O Sr. 
PRESIDENTE (C. de Baependy) declara que estando es- __ _...---· 
gota da a 2: a parte da ordem do dia voltava-se á 1-.' D.fi 
fórma do regimento. Entra, por isso, em discuss*',.. o 
art. 5. 0 da proposta relativa ao elemento servi!. .SB os 
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di s~ identes dcscjas'>t\tn, como ~prcgoavam , uma tliscu:;sãq 
ampla da rrforma, deveriam fi car satisfeitos com essa de-
claração do digno presidente, de cuja imparcialidade não 
podiam duvidar, porque S. Ex:. era manifestamente 
hostil :í. reforma. Longe, porém, de · acolherem bem as 
suas palaVJ"as, procuraram impedir qu!l tivesse começo a 
discussão do art. õ.• Eram 3 horas da tarde e o pr.ázo da· 
sessão ex.pi.rava ás4,. O Sr. F. BELISAillOOLteve a palavra 
pela or·dcm e consumiu todo o tempo. A' vista disso o 
Sr. PíNHEmo pediu a palavra. 

O Sn. PINHRIRO:- Eu tinha pedido a palavra pela 
ordem. (A minoria reclama. vivamente~ dizendo qne a hora 
cstara dada;· os m.em.lwo.~ dn maioria dizem qzte o Sr. Pi-
nheiro póde faltar cmquanto 1!lfo f'ôr leMntadâ a sessfio .) 

O Sll. PJtE3tDENTE (C de BJCpcncly 'i : - Srs I Eu 
aqui não fa~o mais do qu e executar o r' eg imento da ca~a! 
(Apoiados.) Tem a pal:tna pela ordem o Sr. Pinheiro I 

O SR. ANDRADE Fwurmu:- Pe;;o a palavra para 
negoc.ío urgente I 

O SR. PIXHEIRO: -Q11er-o apenas fazer um requeri- · 
mento, e é que V. Ex:. eonsulte a casa se consente em 
prorogar-se a sessão por mais duas horas . (Vivas t·ecla-
mações (la opposição, apartes de todos os lados da casa. 
O S1·. prP.sidente reclmna attenção e ordem.) 

O SR. F. BgLisARIO:- Todos os meios de violencia 
são empregado;; I ( Onr./ 01·a .') 

O Sn. PtmEIR\ DA Su.vA: -E é responsavel por isto 
o niinisterio I (AtJoiados da. Oi>[Josiçtio.) 

O Sn. I'RESIDI'"'I'E (C. de B.tependy): - Vou sujeitar 
á votação o requer-imento elo Sr. depu ta do ,Pinheiro. 
(Reclamações vivas da. parte da opposição ; a.pplausos da 
wzioria .. ) 

U .li.\ voz: -E' ump1·ocedimento inqualificavel. (Ha 
muito.~ outros apa.rtes .) ' 

. O S~l. PREsipr<:'<n: (C, de Baependy) : - Scnhore;;, 
ú prcct so que respeitemos o regimento para sermos 
tambern respeitados pelo publico, que assiste ás sessões 
~I esta carnara ( apoictrlos da maiol'ia) ; se não conseguir-se 
J ~so, c não houver calma e pmdencia da parttl de 
todos, para que possam progretlir com regularidade 
os nossos trabalhos, declaro desde já quo renuncio a 
honra de occupar esta cadeira. . 

VozEs DA MAIORIA: -Não ! não I 
O ~u. F. _BELISAJUO :-Era um protesto ao mcnog con! r a 

a vtolcncra q~e a maioria emprega pela força de Sl' U 
numero . (.4pouulos aa opposiçüo.) 

l' . 1!. 2 . 
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· O Sn.. PARA Nnos:-E' um prote$to contra o proce-
dimento iúqualificnvel ela minoria! (Apoiados.) 

O Sn. rnESJDENTE ( C. de Baependy):- Ass im 
€Spero QlfC á camara Se dignará attender á declaraÇJO 
que acabo de fazer , clispensan(NHne deste lugar na 
'Cl0ição de amanhã. (Não apoiados geraes .) 

llfinha~ _ opiniões a respeito ela proposta do goverrio 
sobre o elemento servil são aqui conhecidas, e ::dguns 
amigos s:.~ bem o p;oposito em que estou de manifestal-as 
publtcamenteem oer.asião conveniente, como permitte 
D regimento (mudo bem da minoria) ; nesta cadeira, 
porém, hei de sempre proceder de conformidade com 
{J regimento, cuja execução me foi confiada por toda 
a ca mar a. (M·uito bem da maioria.) 

Peço a att.enção dos Srs. deputados, que impugnam 
~ prorogação da sessão por ter dado a hora da ter-
rnina r;ão dos trabalhos, para a leitura ,do art. 101. elo 
Tegimen to, a que v a i proceder o Sr. 1. o secreta rio 
depois do que julguem se eu posso deixar de admitLir 
o requerimento do Sr. deputado Pinheiro. 

O Sr. 1. o sECRETARIO faz a leitura do seguinte 
art. 10~ do regimento: «Antes do presidente começar 
a dar a ordem elo dia da sessão seguinte, poderá qualquer 
deputado pedir a prorogação da sessão para se ul-
timar o negocio de qbe se est'iver tratando; e o pre-
sidente consultará os deputados presentes, qualquer 
que seja o seu numero, por meio de votação, inde-
pendente de discussão, se a sessão deve ser prorogadà.» 

Vozl':s DA orrostçÃo :-Não ha nada em discussão. 
VozEs DA iiLI.lORÚ :-Já se tinha declarado em dis-

cussão o art. · 5. o da proposta qúando se levantou a 
questão ele ordem, 

Procedendo-se ú ·votação elo requerimento de proro-
gação da sessão por mais duas horas, é approyado. 

(Crnzam-se úwitos apartes de todos os l:ados da case~, e 
o ~r. presidente reclama attenção e ordem.) 

O Sn. PEREinA DA SILVA :-Eu tinha pedido a palavra 
antes ela votação elo requerimento para requerer que 
·essa votação fosse nominal. ' 

o ·Sn. PRESIDENTE:- Não OUVi esse pedldo; mas OS 
nohres deputados têm o direito de mandar á mesa a 
declaração de seus votos, e por conseguinte serão elles 
conhecidos . (Apoiados da maioria..) · 

O Sn. ANDRADE FrGUF:IRA :-Tambem eu tinha pedido 
:1. i'·,tlarr a para negoc io urgente. . 

/ 
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UMA voz DA nrAto1l!A :-Assim é qne qu erem discutir·· 
a reforma '! 

O Sn . PitEStDENTE:- Tem a p:.llavra o nobre de-
putado. 

O SR. A'I'DRADE .FtGUElltA :-Sr. presidente, o re-
meclio para o:; tristes acontecimento?. ~le que HJdog 
somos testemunhas , e alguns de nós VICtimas (apotado.~ 
t.lct opposíção), es tá na reforma eleitoral, que o governo 
tem prometticlo, ma.s não se tem apressado em apre-
sentar-nos . (Apoiados da opposiç(io.) . ... 

O Sll. ANDRADE FtGUEIItA, ·continuando, pronuncia 
um longo discurso em que · s_~1 s t e n ta a necess idade da 
reforma ele i tonl, e conclue mandando á mesa um re-
querimento ele urgencia para que seja dada para ordem 
do dia ela 1." sessão o projecto de lei eleitoral apresen-
tado o anno passado. 
. Desta fónna foram consumidas mais de duas horas 
que poderiam ter sido applicadas á discussão· ela re-
forma do estado se rvil! . · 

Quando o Sr. Á'I'DtU.DE FIGUEIRA acabou ele fallar , 
disse o Sr. presidente o seguinte: 

O Sn. PRESIDE NTE ( C. de Baependy ) : -Vou sub-
metter a apoiamento · o requerirr)ento elo i Ilust re de-
putado, ·mas para que não fique es tabelecido o prece-
dente de justificar-se urgencias pe la fórma por que o fez 
o ~obre deputado, devo decla~·ar gue não é isso per-
nutttdo pelo regnnenlo. (Apowlos.) 

Não julguei convenieilLe interromper o nobre de-
putado na exposição elos, fundamentos do seu requeri-
mento de lll'gencia no estado de exacerbação que se 
tem manifestado hoje na casa. 

Faço esta observação se,m intenção de offender o 
nobre deputado, mas para que não fique estabelecido o 
precedente. · 

O Sll. ANDRADE FIGUEIRA :-Eu gui e i ~me pelos pre-
ceclen tes. Eu proprio tenl}o fundame-n ta:do requerimentos 
ele urgencia. · 

Em seg uida o Stt. JosÉ D·E ALENCAR faltou ainda peJa, 
OI'dcm. A's suas censuras resporrdeu com e11ergia o Stt. 
PIIESIDENTE da camara, e declarou que ia-se pas-sar á 
ordem elo dia . 

. O SR. ANnrtADE FIGUEIRA tehtou ainda ' faltar e 
quiz pedir o adiatncnto ela di scussão, liLt!' o S-r. pre--
sidente deu a palavra ao Sr. Pi 11 to Morei r a, e só 
quasi ás 5 horas começou a cli.scussão do ar·L o. O· 
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O Sn. PIXTO .MoREiltA começou o s·eu discurso provo-
cando logo energicas reclamações da maioria. Os dissi-
dentes applaudiam-n'o caloro:::amente. 

O oratlor declarou que a opposiçiio estava rcsolvid·1 
a resistir ;. todas as vi olencias por meio 1!as quaes 
o nünisterio pretendia vencrl-a. E' um fa cto virgem 
na historia dos parlamentos o que hoje aqui se passa, 
exclama elle. · 

O Sn. V. DO RIO BnANCO (presidente do conselho ):-
Apoiado I 

VozEs DA MAIOIUA :-E' virgem o facto que temos 
presenciado, é verdade! 

O ~u. Pe-ITO l\ionEIR.~ acrescenta que a discussão 
é inutil porque a proposta traz a luz da civilisaÇão 
européa, o baptismo do conselho de estado, a autoridade 
governamental. Diante de tanta sabedoria (diz o orador, 
ironicamente) o que valem as contestações da oppo-
sição? I A responsabilidade do gabinete nesta qucsLão 
é tremenda; mas que v~le a responsabilidade entre nós 
quando o espírito publico -está amortecido, a opinião 
amordar;ada, a atmosphera carregada de corrupção of-
ficial? O inesperado já não sorprende, o dcv~r é pre-
texto, o crime mesmo ... esquece-se I E' com o que 
conta o governo desde que se fez simples portar/ar desta 
pi·oposta I (Apoiados e reclmnações.) E' preciso que todos 
se unam para conjurar a corrupçã-o que lavra c não 
se occulta I (Vivas reclamações.) Qual é a responsabilidade 
deste ministerio? E' um gabinete C(Ue se diz ·reúgnarlo! 
( Apo·iados da minoria e encrgicas 1·ectamações ela maioria.) 
Tem-se visto muitas especies de ministerios, mas mi-
nisterio resignado (diz o orador com gesto de profundo 
desprezo) é espccie nov~, não ha para elle correctivo 
algnm I (Protestos energicos da maioria e a11oiados da 
opposição.) .Ministcr i o con lra o qual não vale o argu-
mento, não valg a cfJnsura; ministerio 1'esignailo, é um 
poder tremendo, que pódc escarnecer de todas as armas 
da opposição ! (Apoiados e protestos.) 

O Sn. V. Do RIO BnAi\'CO (presidente do conselho):-
.o gabinete apoia-se na grande maioria das duas ca-
maras I N;to ha de retirar-se só porque ass im o exige 
a minoria, nem ha de recua!' diante elas injurias da 
opposiçã0 I (H a muitos outros apartes, que os trtchygraphos, 
no meio da agitaçrlo qutJ reina.va, não ptulerwn tomar. ) 

O Sn. PINTO l\IonEIRA: -Só a~sim pod eria o ministerio 
trazer ao parlamento uma proposta que não é sua .... 

O Sn. V. no Rw Bn. .\:>Co (presidente do conselho) 
diz ao Sr. presidente lflle o o.rauor Llev e ser c.hamauo 
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á ordem. (.Já então reinrwa qran1le con{usdo nn casa, e 
era ;lifficil disting~tir os apartes que se crnzavam de todos 
os lados.) 

O Sn . PINTO l\lonEIUA :-...• uma proposta que vi0-
lenta a opinião publica, d_eprime a soberania nacio-
nal, sacrifica os mais impartantes interesses do paiz e 
agita os mais perigosos elementos. ( Apoiat.ios e . . -nllo 
apoiados.) . ., , 

Diz-se ( continúa o orador) que muitos operarios · 
succcssivainentc su biram ao alto da montanha para 
impcllir a pedra que lá estava arrancada. Todos, 
olhando para baixo c vendo os habitantes do valle . 
que aos milhares teriam de ser esmagados, recusaram 
dizendü: E' impossível! a consciencia repugna, o 
sangue daquellas victimas é sagrado I (Mttitos apoiados 
da opposição ; vivas reclamações da maioria.) Para que 
um ministerio se pudesse empenhar em tal commctti-
mento era preciso que não olhasse para .b<.(ixo, ou que 
tivesse os olhos vendados I Era preciso que se desli-
gasse da rcsp,onsabilidade de seu partido, c que con- _ 
tassc com ex:traordinados recursos em outra parte 
procurados. Era preci so, linalmentc, que á frente desse 
ministerio fosse collocado um estadista, que ainda ha 
pouco tempo se havia queixado no senado de .havet· 
sido demittido como um lacaio que furtasse o relogio 
do rei sobre a me,;a de sua chaminé .. . 

O Sn. V. DO RIO Br.ANCO (presidente do conselho):-;-
V. Ex:. não es tá em estado de deliberar I (Apoiados.) 

VozEs DA MINORIA :-Ordem I Ordem I V. Ex. não 
pu<lc dizer taes palavras I · · 

A minoria de pé, reclama em :~ltas vozes que seja 
chamado á ordem o Sr. presidente do co nselho; a 

, maioria levanta-se tamhem, protestando contra as pala-
vras do orador c pedindo ao Se presidente que o chame 
á ordem. Reina. por alguns momentos uma confusão 
immensa . 
. O Sn . PnESIDF.:o<TE? C. DE BAEPENov :-:-Ordem I (Diri-

gmdo-se ao Sr . presulente do conselho:) O Sr. ministro 
não pude servir-se 'dessas palavras em relação a um 
membro da casa. Su o presidente da camara tem esse 
direito quando sejam infructiferas as advertenci:1s es-
tabelecidas no regimento. 

Se o nobre ministro julgou-se offendido por alguma 
expressão do orador, devia reclamar do pl'esidente da 
camara que o chamasse á ordem, caso não o houvesse 

, feito por uão ter ouvido tal exp ressão, ou por nãu ter -



- 1~-

lhe parecido offcnsiva ú pessoa do nobre ministro . 
(Mnitos apoitulos, rnuito bem.) . · 

O SR. V. no Rro BRANCO (presidente do conselho) :- Ea 
pedi a V. Ex. . que attcndesse ás palavras do oratlor. 

O SR. PINTO MonEmA: - Sr . pres id ente; desejo saber 
se V. Ex. . chamou á o·rdem o Sr. min istro que in-
snltou um membro do parlamento. 

VozEs DA nLuoniA: -Na o houve insulto ! E ' uma 
phrase consagrada pelo regimento! O Sr. Pinto Mo-
r ei r a foi qu em offendeu o St·. presidente do conselho! 
Deve ser chamado á ordem I (Trocam -se nmitos outros 
apal'les e continúa a agitação.) 

O Su . rn~<:SIDENTE , (respondendo ao Sr. Pinto Mo-
reint) :- Já fiz o que · me cumpi-ia como presidente 
e como membro des ta casa, cuja dignidade devo zelar. 
Convém, porém, que os membros da camara não se 
sirvam de expressões que possam olfender o caracter 
dos ministros, e que guardem nos debates a devida 
moderação. (Mttitos apoiados. ) 

O Sn. V. DO Rro BnANCO E JUUtTOS Srs. DEPUTADOS· 
pedem a palavra. 

Ct·uzam-se vehementes .apaetes entre a maioria e 
á minoria. Alguns . Srs. dep utados, deixando seus 
lugares, atravessam rapidamente o salã.o; outros pedem 
que se levante a sessão, e mui_tos espec tadores que se 
achavam nas _l}roximidades do recinto invadem- n'o. 
Continuando o tumullo e vendo o &r. presidente que 
era impossível restabelecer a ordem, levanta a sessão . 

Deixamos archivados todos es tes inddenles para que· 
no futuro se conheça a coragem, a co ns.tancia e a. 
dedicação de que deram provas todos os defensores 
da grande causa da emancipação, as diffi.culdades que 
tiveram de vencer, e as armas a que recorre u a mi-
noria . Nem mesmo nos dias agitados da maior idade 
foi o recinto ela camara theatro de sr;enas semelhantes, 
c o projecto do governo só conseguiu pc\Ssar depoi s 
de uma luta sem exemplo em nossos annaes pa-rlamen-
tares. 

A atl i tmle do povo que enchia as galerias e o re-
ci nto foi sempre ca lma c digna. EmquanLo se pas-
savam as tristes scenas do dia 2, os espectadores con-
servaram- se de pé e no mais profundo si·lencio. O 
assombro era geral. Ao leva ntat•-sc a· sessão o povo, 
reunindo-se nas proximidades da camara, fo rmou alas 
e descobriu-se rc~ p c.ito samen te qua ndo sahiu o Sr. pre-
sidente do consel ho. Apesar, porérn, destas c de outra s 
signilicatívas demonstrações, os adversariosda reforma 
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continua!'am :~ sustentar que tinllam por si :1 op(ni ão 
publica I C) 

(*) F.is como os acontec imentos do dia 2 foram referid os em um 
:ll'Ligo que appa1·r.ceu no Jornal do Commerc io c qu e julgamos 
dever transcrever aqui: 

« . .\. SESSÃO DO DIA 2 N.\ C1 lLI.UA DOS DEPUTADOS . 

" Como tem sido diversamente aprceiada a sessão de liontcm, 
na camnra dos de))Utal.l os, entendemos faz or um seniço ao 
paiz restabelecendo os ra ~.: to s , de que fomos tcstc111unhas, com.o 
es pectadores . 

" Occupou-sc a camara , depois de approvada a act.a c J ido o 
expedi ente, com a diseussão de a lguu s projcctos, c a 1 hora el a 
tarde passou-se á rio art. 4. 0 da proposta do governo sobre o ele-
mento servil, conjunctam ente com as emeiHlas apoiadas . 

" Orou o Sr conselheiro Almeida Pereira , c a maioria ouviu-o 
com a altenção que costuma prestar aos debates importantes. 

" Uni cam ente para que se ou visse a vo:r, do di gno deputado 
pelo 2." li.i stricto do llio de Janeiro, adiou a maioria o pedido 
tlc en cen~m e iJ to · da rli scussr10 do referido al'l. <\ .• o, visto que se 
nnnm: éiava que o i! lustre representante tinha deixar! o os seus 
estabelecimentos ruracs para vir mauifestar o seu voto . 

" Foi uma deferencia para com a honrada minol'ia , e llara 
melhor demonstrai' a todas as luzes qu e a maiOI'ia tnmbcm de-
seja c ama a Qi scussfto que possa illustrar a matcria. 

« O proje_cto n . o 167, em que se .r efundiu a proposta sobre o 
el emento se nil, tem tido ampla e larga di scussão. 

" Desde o dia 111lo me:.~ proximo passado qu e está sujeito ao 
1lcba tc, tenrl o sido ali ás o assumpto obrigado nos tliseursos de 
politi ea geral desde o voto de graças. 

" Sobre o art. 1. 0 , rJue é o mai s importante, houve oito dias de 
discti ssão, c fallaram pró e contra muitos oradores. 

" O !Jrl. 4 .• o Linha sido objecto de um di scurso brilhante por 
pnr.te do Sr. presidente do conselho de ministros, qu e tomou 
em consideração todos os arg-umentos apresentados pela hou-
rada mino1:ia, relativamente · ás questões de peculio e de rc-
dcmpção. 

" A materia r.qava suficientemente elucidada, como o com-
prehend erá qualquer que tenha seguido o movimeüto da im-
prr nsa e da tribuna IH'ste momentoso assumpto e tenha lido os 
parece res das commissões cspcci:1 es da ca mara . . 

« Teudo, porém, o Sr. Almeida Pereira concluído o seu dis-
curso, ehl natural qu e se propuzessc o encerramento, pois qu e, 
a fallarem sobre cada um dos nove artigos da proposta todos os 
nobres d eput~clos dissidentes, talvez nem em oito mezes de sessão 
se pudesse · coH cluir o debate. ·' . 

" Quando o dignó dcjmtado por S. Paulo o Sr. João Mendes de 
Almeida requereu o eneerramento, a honrada minoria pro-
rompeu em vozeria e tumnlt.o. 

" A muito eust.o pôde o S1·. r.ond c de Bac.pcndy, qu e então 
occupa v a a pres icl encin, pôr tenuo a essa agit.a çfw. 

" Esse procerlim ento da honrada minoria já tie tinha revelado 
em ou tras sessões . 

" Na de hontem, porém, chegou ao seu cumul o. Não dese jamos 
o ll'enrl cr aos n o bre~ deputados; uão temos a mais pequ ei1a iu-
leB ~·ão de~ molestai-os conllu emol·:w tlo es tes far tos clep lo-
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SESSÕES DE 3 A 6 llE AGOSTO. 

As sessões dos dias 3 a 6 foram todas perdidas para 
o debate da reforma servil. 

~ i. •-No dia 3 tinha lugar a eleição da i\frsa, na pri-
meira parta lia ordem tio dia. O Sr. PEn.Eilu DA Su.H 
co meçou a 'faltar sobre a acta, na parte em que refer ia 
o incid ente da sessão anterior. O Sr. PAMNtLOs (2. ~ 
secretario) respo ndeu-lhe, mas o Sr. ÁNDllADE FIGUEIRA 

raveis. Somos forçatlos a isso uni r amcnte para susten ta r bem 
alw os creditos da 111aioria , que tem sido victi1ua de accusa~·oes 
::tpaixonadas, e que proc ura cu111prir con~c i c n c iosamente os seus 
deveres. 

({ Por essa occ::tsião tantas foram as questões l cvan t~tl as pela 
honrad::t minoria, tão pouca atteu~;ão lh e mercei a a pala \Ta in-
suspeita do i Ilustre Sr. Conde de Daepcndy, qu e S. Ex. dcdarou 
tiU t. uào seria mais presidente. 

" A maioria prestou se1111H"e ao Sr. Cou<ie a homenagem de-
Yida ao seu elevado caracter; uuuca requereu cousa :1lguma 
lJU C não cstil"cssc nas orbitas do regimento . 

« A honrada minoria, sem razão bastante, entende de r eque-
r e r YOtaçào nominal frcljncntemente, e até sobre os requeri-
mentos 1le enccrr:unento. E' es te um meio de prolon:;ar inu-
tihu eote os trabalhos da camara. 

« l':n·a obviai' a esse in conveuientc a maioria r ecusou vota•· 
nominalmentr. sobre o encenamcnto, mas aceitou o n)que ri -
menlo do illustrado Sr. conselheiro Paulino de Souza p<tra que 
fo ,;se uominal a vota~:ão sobre o a1·t. 4. 0 

" Proeedeud.o por esla rórma , quer a maioria significar que 
não fo~c á respousabil idade de seus votos ua magna questão 
110 elemento servil, e que, pelo contrario, es tima que liqucm 
11ara a historia os do cumentos des te presente, em que se tle-
batem tantos e · tão variatlos interesses. "" 

" Votado o art. 4." c approvado por 59 votos contra 39, entrou 
em discussão o orçamento do minbterio uos negocios estran-
geiros, na qual tendo-se feito ouvi1· tres membros da miuuria, 
ci illustrado miuistro respectivo tinha tido occasião Õ<! fallar 
duas vezes, explicando sat1sfactori amente todos ns ponto:; sobre 
os quaes haviam recahido os pedidos de iuformaçõcs e as cen-
suras da honrada mm oria . 

« Apezar de estarem de accô1·do quanto ao encerram ento 
alguns honrados membros dissidentes, e de não dever proera~
tinar-se a di scussão dos orçamentos, estando a tliantada a sess~o, 
foi 1l epois esse encerramento novo thcma para reclamações 
contra o governo e cont1·a a maioria ! 

« A opposiçào desconhece que, na fórma de govcmo, que 
nos !'ege, a viol.en~ia ~[ue as miuoria~ querem exerce r pela 
pressao das r ecrunmaçoes, e pelas scenas deploraveis de . ex-
plosões eolericas, é intei•·amcute inadmissível. · 

" Tendo-se esgotado a segunda parte da ordem do dia , voheu-
sc á primeir·a, COliJO m::llltl:l O rC!(ÍIIIe lllO. • . 



Ic'vanLon-se tambem para, combater a acla. Essa di s-
eussão· próseguiu tomando nella parte os Srs. PINTO 
M<:JREIRA, Pl):nJÚnA DA SILVA e GAl\H CERQUEIRA (opposi-
c.i-onistas), e 'os Srs. PARANHOS (2." secretario) e ARAUJO 

· JJIMA. Perdeu-se com isso uma hora. . · 
- Comecou a final a eleicão da Mesa, e foram reeleitos 

. todOS· os" seus membros, menos o St•. Conde de Baependy; 
que resignára o cargo de presidente, e o Sr. Cruz Ma-
chado, que era o 1." vice-presidente. Foram eleitos: 
presicle11te, o Sr. Teixeira Junior; 1." vice-presidente, o 
Sr. Araujo Góes; 2. 0

, o Sr. Henriques; e 3.•, o St·. Luiz 
Carlos. Os secretarias foram os mesmos. 

« Tinha, pois, de entrar em discussão o art. 5.• da propost;t 
.sobre o elemento servil. 

« Para im1>edir essa discussão procurou a mi!loria, pelo 
orgão do itlustt·e Sr. Belisario, obter preferencia para outro 
projecto. · 

« Está isto em contradicção com o que dizem os honrados dis-
sidentes sobre a necessidade de grande e ampla discussão.)cerca 
da reforma do estado servil. ·' 

" Com esta e outras questões de ordem, adJ'ede levantadas 
em flagrante opposiçáo ao regimento, procurava a Hlnstre mi-
noria preencher o tempo até ás 4 horas t•ara impedir a discussão 
daquelle proje.cto, que lhe tem merecido tão vehemente im-
pugnação. · 

" Vendo o St·. ·Piilheiro, digno deputado pelo Pará, que era 
mister aproveitar-se a sessão, que linha sido consumid·a em 
grande parte por questões de ordem, requereu a ·prorogaçãu por 
iluas horas, que foi approvada. 

"Nova agitação por parte da minoria. . 
" Novos requerimentos e novas questões foram-levantadas por 

ell;:~. ' 
"O i Ilustrado SI'. An drade Fig·ueil'a requereu tambem lll'g-encia 

pat·a que fosse dado pua ordem do dia o projecto <le r·eforma 
e leitoral, e acompanhou essr~ requerim ento de consiclei·ações-
contra o ministel'io, qnaudo alias o regimento não lhe pet·-
mittia juslificat· o seu petlillo. Esse re([uerimento não foi suiJ-
mettido á uiscussão, e no entretanto gastou-se com esse 
incidentes quasi uma hora. 

<< Como se não bastasse essa uemora, fallou tambem o íllus-
t.rall9 Sr:- conselheiro Alencar, a pretexto de ontem, e iria por 
tliante se o pr•esidente da camara não fizesse ler o artigo du 
regimento relativo a taes questões. 

" Finalmente, foi dada a palnvra ao Sr. Pinto 1\Iorcira, que 
devia fa llar sobre o art. 1í. o do projcc to sobre o elemento 
Sei'Vil. 

" O honrado dejlutatlo por Minas começou com vehemeucia 
o exordio das considerações que ia fazer, e diri giu ao nobre 
presidente do eonselho expressões que certamente deviam 
otfendcr o justo melindre do Sr. Visconde do Rio Branco, e 
(la propria maioria , fin~ s.nstenta o governo. , 

" Portador ou cumrmssario de uma proposta que não .e sua, 
mas de uma vontade occulta e irresponsavcl, corrupção o!U-

r. n. 3. 
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O processo, sempre tão simplés, da eleição da Mesa 
durou desta vez toda a sessão. A pparecia quasi sempre 
excesso de cedulas na urna. Para a eleição ele presi-
dente correu o escrutínio duas vezes; para a de L" 
vice-presidente tres vezes! A sessão levantou-se ás 4 
horas e alguns minutos. Não houve tempo senão para 
essa eleição. 

3 2. "-No dia !1, não pMe ter lugar a discussão ela re-
forma. Para demora l-a, os dissidentes haviam recorrido 
ao direito. de interpellar os ministros. Nesta s.essão o 
Sr. Antonio Prado interpellou o Si'. ministro da agri- ' 
cultura sobre o coJil.tracto feito pela directoria da estrada 

cial,' minislerio corruptor e corrompido , e outras invectivas 
semelhantes foram proferidas. · 

" Estas phrases tendiam a apresentar o ministerio como in-
digno, ferimlo-o na pessoa de seu chefe, e como menos digna 
tambem a maioria, que tem apoiado esse gabinete. 

" Foi por isso que o nobre presidente do conselho, não tendo 
podido fazer ouvir a sua voz quando pediu ao digno presi-
dente da camara que ehama~se á ordem o illustt·e de[Jutado, 
usou desta phrase consagrada no regimento da camara: -O 
Sr. deputado não está ei'n estado de deliberar. 

" Isto quer dizer que o nobre deputado mostrava-se sollre-
modo apaixonado·; tanto mais quanto em outt·os debates se mos-
trára um perfeito cavalheiro com todos os seus adversarios. 

" A maioria aproveitou este incidente, e fez uma explosãv 
incomprehensivel, de que se seguiu uma scena tumultuaria, 
que durou alguns minutos, até que o Sr. Con.de de. Baependy, 
vendo que os seus esforÇos para manter a ordem não seriam a'L-
tcndidos pela honrada minoria, levantou a sessão. 

" Esta é a exposição fiel do que se passou na sessão de hon-
tcm 2 de Asosto. 

" A maiona em todo o seu procedimento tem procurado não 
azedar os debates; tratar com deferencia os membros 1Ia mi-
noria, querendo antes ver nelles adversarios casuaes do que 
inimigos systamaticos, bem comprehendendo que o credito do 
partido conservador lauto interessa á maioria como á mi.noria. 

" Desta m9deração e tolerancia da maioria darão testemunho 
todos os espectadores imparciaes como nós; e basta a leitura 
dos-discursos publicados para conhecer-se que os deputados 
da maioria. não podem usa1· da palavra sem frequentes, e ás 
vezes calorosas interrupções, ao passo que os da minoria são 
ouvidos com a mais benevola e delicada attenção. 

" A maioria não se deixará envolver nas teias de protelaçílo 
que lhe tem opposto a honrada minori:1, e dará o andamento 
necessario á importante reforma sobre o elemento servil, ele-
vada pela convicção de que não s6 a proposta será de grande 
utilidade para o paiz, como de que o seu adiamento póde tra-
zer graves inconvenientes para o Estado, e sem duvida alguma 
deixaria a lavoura em uma situ:'lção muito penos;:t. 

" Deve-se respeitar as conviccões da honrada minoria; mas 
aquelles que apoiam a (Jroposia devem proceder corno lhes 
dictar a sua consciencia., e a responsabilidade ante Deüs e <tnte a. opinião public<t. ,, -
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de ferro de Pedro li para a importação de trabalhadores 
asiaticos. O debate por elle levantado consumiu toda a 
ses.são. O Sr. Andrade Figueira tomou tambem a palavra 
e occupou-::e, no começo do seu discurso, com os in-
cidentes da sessão elo dia 2, com a reforma do estado 
servil e com outros assu~nptos estranhos á materia das 
in terpellações. O Sr. ministro da agricultura e o Sr. Fer-
reira Lage deram todas as explic~ções exigidas pelos 
dissidentes. 

§ . 3.~· -Na primeira parte.da sessão· do dia 5o Sr. Du-
QUE-ESTnADA TEIXEIRA fundamentou u'm requerimento, 
cuja discussão ficou ' adiada por ter pedido a palavra o 
Sr. Junqueira. O flm do requerimento era arredar qa 
ordem do ,dia a reforma do estado servil emquanto não 
fossem discutidos c votados o orcamento e os creditas 
extraordinarios abertos no intervallo cla!i sessões. 

Na segunda parte ela ordem elo dia teve lugar a dis-
cussão das interpellações do Sr. JosÉ DE ALENCAR ao 
Sr. presidente do conselho sobre as despezas com a 
imprensa. O orador occupou-se tambem com a reforma 
elo esta do servil e accusou o governo de assalariar a 
imprensa, i)rocurando falsear a opinião publica. 

Transcrevemos em sua integra o discurso do Sr. PRE-
SIDEl<TE no coNSELHO, porque qnasi todo elle refere-se á 
questão da reforma servil. Eil-o : 

o Sn. VISCONDE DO i Rro Bi\ANCO (presidente do cons,elho) 
(movimento geral de attenção): -Sr. presidente, o autor 
da presente interpellação começou o seu discurso com-
parando-o a uma navegação costeira .. Convicto, sem 
duvida, ele sua superioridade, superioridade que S. Ex. 
não cessa de ostentar por todos os modos, e de que hoje 
usou e abusou para commigo,(_;:l)). nobre deputado quiz, 
ao que parece, dar essa clieecção a seu discurso, mas a 
camara vju S. Ex. fazer-se desde logo ao mar, e quando 
o honrado presidente desta casa qui:z; colher-lhe as velas á 
divagação, f:oram baldados todos os esforços. (Apoiados.) 

Sempre obeclien te ás regras parlamentares, c espe-
cialmente ás. advertencias do presidente desta casa, eu 
quizera não acompanhar o nobre deputado em seus 
desvios, mas sim obedecer aos dicta1nes do regimento, 
cingindo-me pura e simplesmente á materia da inter-· 
pellação. 

O Srr. PRESIDENTE:- V. Ex . tem o direito ele res-
ponder a todos os topicos elo discurso elo nobre deputado 
que acabou ele fallar. 

I ' 
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O Sa. V. no RioBRANco: -Agradeço a declaraÇão de 
V. Ex.;-eu já a esperava : não é possi vel que ao discurso 
do nobre deputado eu responda simplesmen-te com _ as 
declarações a que devia limitar-me segundo os artigos 
da interpeUação. · 

Em :vez da questão da imprensa , Sr. presidente, 
trouxe o nobre deputado a este debate a questão da 
reforma do estado servil, . esse importante assumpto que 
tem sido objecto de largos debates, e está ainda sujeito 
á deliberação da camara . 

Não é possível que eu repita nesta occasião o que 
ma i$ de uma vez tenho -dito para demonstrar a dissi-
dencia profunda que existe entre o governo e a minoria·, 
quanto á opportunidade c conveniencia dessa reforma, 
que o nobre deputado encarC~ como intempes tiva e ro-
deada de perigos. 

S. Ex. apresentou-se como o apostolo da conciliação 
do partido conservador, e mais de uma vez exllortou 
a maioria a que ~e não deixasse desvairar , a que esten-
desse bra!;os f r a ternaes á minoria. 

Sr. presidente, nunca apostolo algum fal tou mais ao 
seu proposito Glo que o nobre deputado no seu violento 
discurso ! (A poiados da nwiorüt.) Se a illnstrada minoria 
quer, com eífei to, dar entrada em seu espiri to, a idéàs 
mais nl"oderadas e mais justas para com o~ seus anügos 
de hontem, deve escolher outro orgão, outro advogado 
dessa idéa; o nobre deputado pelo Ceará, por mais que o 
queira (foi elle mesmo quem o disse quando nos fallou ele 
seu ten1peramento opposicionista), o nobre deputado 
pelo Ceará será sempre um elemento ele desunião, uma 
causa dissolvente nas lutas poli ticas . (Apoiados da 
rnaioria. Nãó apoiados da minar ia e apartes.) 

De que servem es tas exhortações ·á maioria e mi-
noria ? ! De que serve este lamentar continuo sobre a di-
visão do partido conservador ? ! Acaso pretende- se im-
putar ao gabinete de 7 de Março a divisão que hoj e 
ó!Jservam.os? (.Mttito bem da maioria .. ') Pois é possível 
que a questão do estado servil nos tenha cegado a 
todos? Quem não sabe que esta divisão data do mi-
nisterio transacto? ( Mttitos apoiados; muito bem, e 
apartes.) · 

Eu estava longe do paiz, é quando voltei já no par-
tido lavravam essas dissenções. (Apoiadosdamaioria.)O 
ministerio de 7 de Março encontrou o partido conser-
vador já dividido, não só na córte, mas em quasi todas 
as províncias (apoiados e apartes); longe de operar essa 
divisão, longe de contribuir para esse triste estado de 
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cousas, tendia e tende o gabinete a congraçar os animos 
(não apoiados da ozJposição) , a li gar o partido com erva dor , 
P'1-ra que possa preencher a missão a que está destinado. 
Disto uar;to testemunho membros muito importantes do 
partido, nossa eorrespondcncia par~licular, e sobretudo 
todos os delegados do governo nas provincias, que rece-
beram manifestações do gabi nete nesse sentido. 

O Sr. ministro da justiça do gabinete de 16 de Julho 
e o Sr. ministre do imperio desse gabinete, os dous 
nobres rcpresen tantes pe:o Ceará e pelo l\io de Janeiro, 
que se sim tam hoj e nos bancos ela opposü;ão, e que diri-
g iam essas pastas políticas, são os mais proprios para 
explicar ao partido consenador, e ao paiz, quaes as 
causas dessa lamenta,·el divisão! (Muitos apoiados, nwüo 
bem.) 

Mas, senhores, quaesquer que sejam as causas, a que 
vem a união do partido conservador , quando se trata 
ele um assumpto social da maior importancia? Para que 
v i vem os par Lidos? Vivem unicamcn te par a que seus 
membros se deleitem na csl ima e confiança ret;iproca? 
NJo, Sr. presidente! Os partidos se organizam e vivem 
para servir ao paiz e para realizar as idéas inscriptas em 
suas bandeiras . (ll1uito bem! muito bem!) ~ 

O movim ento da opinião publica, um grande interesse 
na cional, obrigou-nos a trazer ú t ela da discussão a 
reforma do es tado servil ; e os nobres deputados dissi-
dentes , que não querem o fraccionamcnto do partido, 
vieram tornar a união cada vez mais dilficil , lança ndo 
ao g·ovcrno e á maioria que o sustenta , .aos seus corre-
ligionarios c amigos, accusações as mais injustas , iro-
nias as mais ama rgas, proferindo até phrases nunca 
ouviuas neste parlamento. A tão desejada união deve 
ser obtida a este preço? E quando mesmo fossem em-
pregados para ella outros meios, deveríamos nós sacri-
fi ca r á união . do partido uma questão desta ordem? 
(Apoiados, muito bem da maim·ia.) 

Não, senhores! acima do partido conservador, acima 
de todos os partidos, estão as grandes idéas ele interesse 
social! (Apoiados da maioria, muito bem, nmito bem.) 

(T·rocam-se alguns CLpartes.) · 
Ouvi o orador que acaba de sentar-se sem dirigir-

lhe a meno1· interrupção; permi ttam-me os nobres de~ 
putaclos que eu prosiga , e consintam que eu discuta 
com a mesma liberdade. -

Aconselhou o nobre deputado, não em nome desses 
grandes interesses que justifit;am os partidos, mas uni-
camen te pur uma med ida ue conveniencia para o par-
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tido conservador, que adiassemos· a camara ou a disso_l-
vessemos, ou mesino que renunciassem os o poder 'para 
que .subissem nossos advcrsarios . 
. Sr. presidente, são questões estas muito graves; não 
pense o nobre deputado que nos conservamos firmes 
nesta posição por .apêgo ao poder; os factos; hão de con-
vei1cel-o elo contrario, espero em Deus. Estas cadeiras 
em que nos sentamos; deve sabel-o o nobt·e deputado 
pelo Ceará, só têm encantos para quem não as conhece 
de perto. (Apoiados.) · 

Estamos aqui pelo sentimento de um dever impe-
rioso (apoiados da maioria, mn'ito bem, m·uito bem), e 
a idéa ele que os nossos aclversarios po:lem subir ·ao 
poder não nos assusta de modo algum. Se para satis-
fazer as grandes necessidades do momento o padiclo 
conser•vador é impotente, e os nossos adversarios são 
os mais proprios, que subam, em boa hora subam elles! 

(Muitos apoiados, muito bem dct maioria.) 
O gabinete, Sr.· presidente, assim como esta illus-

trada maioria que o apota, e que tem salvado o cre-
dit:o do partido conset·vador, . como a historiao ha de 
reconhecer um dia., o gabinete está persuadido de que 
esta reforma é uma medida urgente, e de que o seu 
acliamen to, qua esquer que sejam as c i rcums ta ncias poli-
ticas que precedam e se sigam a esse facto , póde trazer 
muitos e graves inconvenientes. (Apoiados, mttito bem e 
apa·rtes . ) · 

Os illustres membros da minoria sustentam, c eu o 
tenho. dito mais de uma vez, não por ironia, mas em ho-
menagem ás suas sinceras intenções, os ill us tres mem-
bros da minoria acreditam sustentar os interesses da 
lavoura. Pois bem, senhores I Nós estamos tambem 
convencidos de que os legítimos interesses da lavoura, 
em relação a este importante assumpto, não podem 
ser me li o r a ttendidos, direi mesmo, não podem ser at-
tendidos de fórma alguma a não ser pelo nieio que 
adoptou o projecto sujeito ú atLenção ela camara. 
(Apoiados, não apoiados e azJm"tes .) 

Senhores, as interrupções e os não apoiados são cl es-
neccssartos; nossa dissiclcncia já está bem conhecida 
do publico ; permi tti, pois, que eu diga que nossa pro-
funda convicção é que a proposta do governo offerece 
a solução mais moderada e razoavel, c que a resis-
tencia tenaz, os adiamentos protelatorios não podem 
senão levar a excitação aos espirilos, c a tal ponto, 
que a medill~i rruc hoje é possível, amanhã talvez não 
o seja . · 
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. O SR. CARDoso FoNTEs: -São argumentos· ad ler-
rorem. 

O SR. V. no Rro BHANCO : - N:ão ,são argumentos 
ail terrorem, não ; são nossas convicções, são convicções 
de muitos espíritos illustrados, e não é só esta maioria, 

. é tambem a grande maioria da nação que assim o sente e pensa . (Apoiados e nftO apoiados.) Se o gabinete de 7 
de Marco não sustentasse a verdadeira causa nacional 
·(apoiados), não poderia subsistir um sú dia lÚ.tando 
com adversarios e com tantos amigos; c que amigos, 
Sr. presidente I Com amigos mais inj,u'stos, mais into-
lerantes e mais violentos elo que os proprios adversa-
rtos. naturaes! (Apoiados, m·uito 'bem e apartes.) 

A honrada opposic;ão não quer attender ao que se 
passa em torno della; julga sufficiente invocar as tra-
dições para que a sciencia do presente e do futuro pe-
netre em seu espir;ito e a illumine, offuscando a todos 
os seus aclversarios. Não; consultai o sentimento pu-
blico e vereis que estais em minoria, e minoria quas.i 
imperceptiYell (M7âtos apoiados da maioria.) 

O SR. A:"'DRADE FIGUEIRA :-Mas não quereis que se 
consulte o sentimento publico. 

O Sn.. V. no Rw BRANco: -Sr. presidente, as _novas 
theorias que aqui nos foram prégadas maravilharam-me t . 
O gabinete está apoiado por uma maioria illustre e de-
dicada, por uma maioria cujos sacritlcios em prol desta 
causa o nobre deputado pelo Ceará, em seu coração 
.grande e generoso, tanto commentou, tecendo-lhe elo-
gios, embora destruidos logo pelos epigrammas plln-
gentes com que pretendeu esmagai-a; o gabinete apoia--se 
em uína maioria illustre, dedicada e forte; trata de re-
solver um questão urgente, cujo adiamen,to pócle acar-
retar graves mates; c o nobre deputado entende que o 
gabinete ," só porque a minoria da camara o exige, deve 
Te tirar-se, a bandonanclo o seu posto de honra, tral}indo 
a causa que clefehd·e e a mai.oria que o anima e sustenta ! 
(Jlfnito bem e muitos apoiados da maioria.) . 

Porque um adiamento? Porque . uma d'issolução? 
Quereis que por causa desta reforma, gravíssima por 
sul natur.eza, desta refo1'ma que traz em sobresalto 
mui tos espiri tos, uns timora tog por índole, outros atur-
didos pelos clamores que a 6pposição levanta , recor-
ramos a uma dissolução da camara? Então esta maiori;1. 
nada vale, não tem lcgi ti midade? Sú os nobres clepu-
tarlos representam a nação? I (Mttito bem.) . 

A camara dos deputados umcamcntc, ou antes a sua 
minoria , é quem faz · as leis? O senado; onde todos os 



partidos do paiz se acham tão dig'na e brilhantemente 
representados, não tem tamhem um voto legitimo nesta 
questão? E porque não quereis ouvir o senado sobre 
este importante assurnpto? Porque razão devemos uni-
camente obedecer á vossa intimação, á vossa vontarle, 
a ~odos os meios regulares c irregulares, que o publico 
presencia admirado, c de que tendes lançado mão para 
impedir que esse projecto pos~a chegar á outra ca-
mara?! 

O Sn. AnAUJo LIMA:- Porque são os homens neces-
sarios. 

O Sn. V. DO Rro -BRANCO :-Acaso toda a prudencia, 
toao o patriotismo desta terra estão refugiados na il~ 
lustrada minoria? E' preciso desprezar a maioha da 
camara, é preciso desprezar o senado ! As , unicas illus-
trações, os unicos homens reflecticlos, de bom senso e 
de convicções sinceras, as unicas garantias, as columnas 
fortes d~ ordem social estão daquelle lado (apontando 
para os bancos ela opposiçiio) ; nós que defendemos o pro-
Jecto, nós que estamos em maioria, nós não somos senão 
prole ta rios, communistas, visionarios, homens sem 
crenças e sem consciencia ! (ll1"ttito bem, muito bem da 
maioria.) · · 

O Sn. PINTO LuiA:- Só ha conviccões e crcncas elo 
outro lado , · " 

O Sn. V, DO RIO BRANCO : -E depois que os nobres 
deputados assim nos julgam e assim nos apostropham, 
atirando ás mãos cheias epigrammas e doestos .sobre 
nós , seus correligionarios poli ticos e amigos de h ontem; 
d3pois que · assim nos julgam, ainda se animam a ex-
clamar :-Abracemo-nos e vamos ao templo dar graças 
pela união do partido conservador, corra esta questão a 
sua sorte, succecla o que succeder, salve-se a união do 
partido conservador a todo o custo ! ... 

(Ha urn aparte.) . 
Não sei, Sr. presidente, se estou orando conforme 

os preceitos do nobre depu ta do pelo Ceará; não sei se 
em minha resposta terei faltado ás regras do novíssimo 
Quintiliano. ·Eu quizera irnilal-o, porém não poss.o, 
temo que o nobre deputado se queixe depois de alguma 
palavra, de algum movimento, de algum g-esto que não. 
lhe pareça regular ou de bom gosto ... Permitta-me, 
portanto, S. Ex. que eu prosiga, e que neste momento 
dê uma sati sfação com inteira boa fé á illnstrada minoria. 

Porque a injustiça que me recorda o aparte que acabo 
de ouvir? Quando pnz em duvida, quando -:deixei de 
a.vreciar os talentos da illustrada minoria? Pois não a 
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ouvi attentanrente, não estive sempre sentado nesta 
cadeira? Não lhe respondi 'opportunamente quan-to me 
foi possível? 

Porque eu disse não ser. possível que uma questão 
desta natureza e. tão urgente ficasse sujeita ao pro-
gramma ele debate com que nos ameaçaram os nobres 
clepu.tados, querendo que fallassem todos ou quasi todos 
os oradores da minoria, acaso quiz detrahir os oradores 
que tinham encet'ado o debate? . 

O que eu disse foi que, ou· esses oradon;1s trouxeram 
a ultima palavra da illustrada minoria sobre esta dis-
cussão, ultima palavn que devia ser ouvida desde log.o, 
ou então os chefes da minoria erraram, não intervindo 
em primeiro lugar, para que o debate pudesse tomar as 
devidas proporções, e para que desde logo se conhecesse 

. a differença das idéas do projecto e do substitutivo filho 
das elocubrações dos nobres deputados. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Aqui não ha chefes . . 
Cada 'um é chefe de si mesmo ! (Apoiados da opposiçào.) 
Somos o batalhão sagrado da Beocia! 

O Sn. V. no Rro . BnANCO: -Pois seja assim; não ha 
chefes na minoria! Ficamos sabendo que estão acephalos, 
mas os homens, que se propõem uma. missão qualquer 
devem ter quem mantenha a unidade ::le pensamento, 
quem imprima o movimento commum, e es;;es com-
mummente são denominados chefes. 

Eis-aqui, Sr. presidente, as palavras que proferi. Não 
podiam ser entendid.as em outro sentido. Por mais que 
se esforce o nobre deputado pelo Ceará, nunca o imi-
tarei nos seus habi tos aggressi vos (apoiados), e o nobre 
deputado, que já foi ministro, sabe perfeitamente que 
não me é li c i to responder-lhe no tom em que ora falia. 
(Apoiados.) 

Não sou novo no parlamento c ninguem poderá ac-
cusar-me de ser ·· pouco urbano para com adversarios, 
quanto mais para com amigos. (Apoiados.) Poderei usar 
de uma expressão que tenha duplo sentido, mas sem 
intenção de offender a quem quer que seja. Já por mais 
de uma vez tenho dito e repito que, dada a reclamação, 
estou ·prompto a explicar-me ou a retirar a expressão 
que tenha parecido oiTensiva. Não estou acostumado 
a lutar e Yencer pelo insulto ou pela injuria. 

Se o nobre deputado, como é notol'io, tem osten-
tado os seus talentos na vida publica, e a elles deve o 
seu nome, todos os meus concidadãos sabem tambem 
que o secretario de quem S. Ex. fallou com tão 
amarga ironia não chegou a esta posição pelos l;razõe;; 

P, 11. 4. 
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e perganiinhos, mas unicamente pela reputação que 
soube conquistar em uma vida inteira de trabalho e 
de honra t (Apoiados geraes , mtâto bem! muito betn !) 

Se houve 'Ileste paiz, como acabou de dizer o nobre 
deputado, um cidadão elevado e digno da veneração 
de S. Ex., o senador Alencar, o nobre deputado ha de 
saber que esse cidadão, sem duvida alguma muito 
respeítavel, honrou-me com a sua estima e o seu apoio, 
quando fui ministro pela primeir-a vez em 1853 I 

Sr. presidente, deba teinos interesses murto graves 
desta sociedade; a discussão deve ser calma, mas nós 
não podemos admittir que o preço' da ca lma e da tole-
rancia dos nobres deputados seja o sacrificio das idéas 
do governo e desta illustrada maioria . 

,O governo não tomará sobre si semelhante responsa-
bi lidade, quánclo tem nesta casa uma maioria, ~ujos tí-
tulos de legitimidade os nobres deputados ela opposição 
não podem contestar sem contestar os seus, uma maio-
ria itlustrada e patriotica, que se tem pronunciado a 
favor da reforma, e quando além desta camara está o se-
nado, que tambem tem opinião mui ~o compéten te e res-
peitada no paiz. · 

O Sn. ANDRADE FIGU.EIRA:-Já. conta com o senndo! o Sn. v. DO RIO BRANCO: - E li e opportunamen te ui r á 
qual o seu voto. Os nobres deputados é que parecem 
não contar com essa respeitavel assembléa, e muito a 
temerem, arrogando-se o direito de voto absoluto nesta . 
questão, unicamente porque são uma minoria nume-
rosa, mas não tão numerosa que nos possa dar a lei. 

Sr. presidente, quem não sabe que as questões desta 
ordem f;UScitaram sempre dissídencias no seio dos par-
tidos? Quem não sabe (e já aqui se disse muitas vezes, 
mas é necw;sario repetil-o até a saciedacle), quem não 
sabe que estas grandes reformas em parte alguma 
têm passado por grandes maiorias ? Quem não leu na 
historia da luglatetTa que a reforma par lamentar, no 
dizer de alguns escriptores, até passou por um engano 
de escrutínio? 
·O SR. DuQuE-ESTRADA Tr.:IXEJI'IA:-Mas quanto tempo 

levaram a passa r essas reformas? -
O SR. V. DO RIO BRANco :-Quanto tempo levaram 

a passar essns reformas l é sempre essa a exclamação I 
Pois não se fez já o historico desta questão? Não mos-
trámos já que desde a inuependencia do Imperio, e 
mesmo antes della, se pensa sobre esta ma teria, não 
notámos o incremento que a idéa de emanc ipação tem 
tomado nestes ultimas tempos! 
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O S11. ANDRADE Frr.uEJR,\ dá um aparte. 
O S11. V. no Rw BRANco:-Sr. presidente, se og 

.nobres depu ta dos não se limitassem a · criticar a pro-
. posta, se apresentassem o seu programma para a solução 
do grande problema social, eu comprehehderia a sua 
opposição; ma~ SS. EEx. combatem á idéa do governo 
pot· todos os modos, dizem que não têm dados para 
formar um juizo, e pronunciam-se como se nada qui-
zessem; de sorte que se a minoria desta augusta ca-
mara désse leis ao paiz, a julgai-a pelo que têm dito 
seus oradores c seus cscriptos, tornaria impossível 
qualquer reforma, e até ,mesmo não poderia realizai-a 
se cheg'!sse a um accórdo. 

A maioria e o gabinete, compenetrados da necessi-
dade desta reforma, não podem, pois, aceitar o conselho 
do nobre depu'tado. 

E não leve S. Ex:. a m:1l a dissidenci:1 em -que me 
acho, não supponha, como acabou de dizer, que para 
apartar-me de seus conselhos vou pedir as azas de Icaro; 
não, Sr. presictente, hei de :pedil-a<> emprestadas ao 
nobre ex-ministro do imperio, que tanto applaudiu hoje 
o discurso do nobre deputado pelo Ceará! Foi clle quem, 
desde o anno passado, me convenceu de que o nobre 
deputado pel"o Ceará anda inuito apaixonado, para que 
seus conselhos possam ser aceitos. O anno passado, 
quando o nobre· deputado, depois de sua retirada do 
gabinete de 1.6 de Julho, passou a hostilisar nesta casa 
e .na imprensa aos seus co !legas de ministerio, o anno 
passado o nobre ex-ministro do · imperio repudiava os 
seus conselhos e não queria participar das suas appre-
hensões. Quanto á proposta do governo, quero, pois, 
crer que o nobre ·ex-ministro do imperio está mais 
calmo e mais desprevenido sobre o estado geral das 
nossas c ousas. 

Vai para um anno que o nobre deputado pelo Ceará 
chora as desgraças de nossa patria (apoiados da maio-
ria), e ninguem aind<:! pôde comprehender como no. ra-
pido espaço de poucos mezes, como logo depois de 
perder o- Brasil um ministro como o nobre deputado, as 
c ousas se transformaram por tal modo., que o nobre ex-
ministro da justiça nos figurava á borda de um abysmo, 
e não cessava de bradar contra a desmoralisação que 
lavrava por toda a parte! Era impossível que tantas 
calamidades, de que já então nos faltava o nobre depu-
tado, datasseni da sua retirada do poder; o que devo 
crêr, sem tocbvia comprehender bem a resolução que 
tomou S. Ex. de conservar-se tanto tempo no minis-
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terio, é que o nobt'e deputado reconheceu desde os pri-
meiros tlias (embora não o confessasse como ministro, 
aqui, no senado c na imprens~) , o que devo crêr é que 
o nobre depu ta do, desde os primeiros dias de seu minis~ 
terio reconheceu que trevas espessas o cercavam: viu 
e apalpou desde logo todos os males que hojc nosaponta, 
13 naturalmente deixou-se ficar no ministerio para 
·melhor estudar esses males, sem que estivesse de accúrdo 
com os seus coHegas, que passou pouco depois a 
aggredir. . . 

Não é, pois, de hoje que as visões que assaltam o espíri-
to do nobre deputado lhe tiram o so.nino e o previnem 
contra todos os amigos; o mal de que S. Ex. soiTre 
não data do gabinete de 7 de Março, é muito anterior 
e até me está parecendo que teve origem no i Ilustre 
e:o<-miriistro do imperio membro do gabinete de :1.6 de 
·Julho ... (Risadas.) 

UMA voz :-E' bom explicar. 
(H a out·ros apartes.) 
O Sn. V. Do RIO BRANco :-Não é _possi vel que eu 

satisfaça a todas as perg!.lntas que fazem os nobres 
deputados. 

(Ha va-rios apartes.) 
Quando me referi ao nobre deputado referi-me ·ao 

gabinete de :1.6 de Julho •.. 
· O SR. PAULINO DE SouzA da um aparte. 

O Sn. V. no RIO BRANCO :,-Eu disse que me esta v a 
parecendo que o nobre ex-ministro do impetio tinha 
conc·orrido até certo ponto para o incommodo do n.obre 
deputado. 
· VozEs :-Mas explique COJl?.O. 

O SR. V. DO RIO BIIANco :-:-Mas, quando digo que me 
está parecendo, declaro que não sei bem explic~r I 
Trata-se de um facto innocente que eu não compre- . 
hendo bem, e que ."ó SS. E Ex. poderão comprehender . 
(Risadas.) 
. o ·S]l. PAULINO DE SouzA :-Eu declaro, que estava de 
;~ccórdo. 

UMA voz ;-MQsmo quando elle lhe fez opposição nesta 
·camara? 

O SR, V. Do RIO BRANCo :- Sr. presidente, tomando 
·a minoria desta camara, embora muito illustrada e 
respeitavel, corno a verdadeira e unica representante da 
soberania nac.ional , o nobre deputado pelo Ceará 
ameaçou-nos com os mais graves acontecimentos . Se 
:pão a ttendessemos ás suas previsões, e, sobre tudo, se 
suas intima ti v as não ti vesse rn logo pleno cumprimento, , 
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se para os males, que S. Ex:. vê imminenres sobre a 
questão servil, o remedio não viesse ct·e cima, isto· é; 
se a vontade da minoria : não fosse s:i tisfeila, então,. 
exclamou S. Ex:., o remedio virá de baixo, virá da 
soberania popular I · · . 

· Não é isto, senhores, uma ameaça, um argumento 
ail terrorem? Collocou-se, por ventura, o nobre depu-
tado em terreno sustentavet, no terreno constitucional, 
quando pretendeu annullar a maioria desta camara c a 
do senado, impondo-lhes em nome da minoria conser-
vadora o adiamento da reforma como o expediente mais 
salutar nes.tes momentos? 

Quem· não obedecer ao nobre deputado está fóra da 
lei; está divorciado da nação, colloca-se sob uma in- · 
fluencia antipathic'a ao sentimento nacional! 

Senhores, o nobre dep,utado, illustrado, como é, devia 
sennais tolerante. Se, .respeitando as convicções ela 
illustrada ·minoria, não fazemos mais do que cumprit· 
um dever, tambcm temos o direito de exigir queres-
peitem as convicções da maioria. (Apoiados.) Poderemos · 
estar em erro, mas p.roce<lemos conscienciosamente ; 
e, se o illustre deputado em algum ponto de seu d,is-
curso duvidou mesmo que a verdade estivesse .do seu 
lado, porque se mostra tão exigéntc e· tãd injusto? E 
porque .razão o ·nobre_ deputado, estadista de tanta força, 

. espírito tão rr.flectido, porque razão não quiz encar-
regar-se ele demonstrar qu,c o adiámen to desta reforma 
é um expediente actmselhado,pela prudencia? Porque não 
procurou convencer-nos ele que esse adiamento não offe-
rece maiores perigos do que a marcha regular da pro-
posta, se é que esta os póde trazer? Porque razão, tão 
versado na historia parlamentar, n~o nos m.ostrou o 
nobre deputado exemplos de que f!ÍU circumstancias 
analogas se anundonassem reformas tão importantes, 
pela unica razão de rião haver unanimidade nas camaras, 
ou uma quasi )Jnanimidade ? 

Senhores, todos os dias se nos diz que é preciso rege-
nerar o systema representativo, tornando impossíveis 
as camaras una11imes; se chegarmos a este resultado 
pelo pr:ogresso natural do nosso paiz, acreditam os nobres 
deputados dissidentes que poderemüs reunir maiorias 
numerosas · e compactas para a solu0ão ele questões 
desta ordem? E sempre que fór impossível reunir 
u~na , grande maioriJ, embora haja maioria, devemos 
dissolver a camara e consultar o paiz a tôclo o momento? 

O Sn. ANDHADE FIGUEIRA :-Esta reforma pede mais 
do que as outras o accórdo das opiniões . 
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O Sn. V. no Rro BIIANCO :-0 accôrdo das opiniões 
quer dizer unanimidade? W um desidemtttm impossi vel! 

O SR. PErmwlo l\'1 -\LHEIRO :-Não unanimidade, mas 
uma maioria respeita v e!. . 

O SR. V. DO Hm BRANCO :-A' espera deste accôrdo 
unanime os illustres deputados chegariam a circum-
stancias tão graves e 'ele tanta confusão, que ser-lhes-hia 
impossível levar a efieito soluções moderadas, como 
esta de que nos occupamos. Teriam de ceder tudo, 
'seriam arrastados pela onda das opiniões extremas. _ 

Os nobres deputados não se têm cansado de repetir 
a historia destas questões em outros paizes; devem, 
pojs, ter bem presente que a causa principal das reso-
luções extremas proveiu justamente das hesitações e 
das resistencias obstinadas. (Apoiados.) 

E' esta responsabilidade que não devemos nem po-
demos tomar sobre os hombros. 

O Sn. Cnuz l\iAcHADO :-0 triumphp ela opinião é o 
maior accôrdo possiYel; não é a força numerica. 

O Sit. V. DO Rw BRANco :-0 illustre deputado pelo 
Ceará disse á maioria c ao governo que não devíamos 
quebrar a escada por onde subimos. Sem duvida o 
pensamento elo illustre deputado é que os nossos consti-
tuiu tes e o corpo ele i tora I, que elegeu esta illus trada 
camara, são todos da opinião de S. Ex. Onde está, 
porém, a prova desta asserção? E quando assim fosse, 
o deputado eleito recebe um mandato imperativo? 
Deve consultar, não as necessidades elo paiz, as cir-
cumstancias, que mudam com o tempo, não a sua 
consciencia, não a sua razão, mas unicamente a con-
scicncia e a 'razão de quem o elegeu? (Apoiados.) 

O StL PINTO DE CuPos :-Essa é que é a verdadeira 
· doutrina. · 

O Sn. V. no Rro BRANCO :-A doutrina do illustre 
depu ta do rebaixa o manda to dos representantes ela nação; 
e, felizmente senhores, a asserção de S. Ex. é puramente 
~ratuita, porque a itlustrada maioria póde ter o consolo 
de que pensa com a grande maioria nacional. (Apoiados.) 

O Sn. ARAUJO L mA: -Temos bastan tcs provas e 
ineq ui v ocas. 

O Sn. CRuz MAcHADO: -Têm o consolo, mas não tt~m 
a certeza! · · 

O SR. CARNEIRO DA. CuNHA :-Temos a certeza I 
(Apoiados.) 

O Sn. V. no Rro BRANCO : -Feitas estas observações 
geraes em resposta ao illustre deputado, cu passo a 
considehr a segunda parte do seu discurso, relativa 
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aos artigos da interpcllação que elle dignou-se dirí ~ 
git·-,me. -
. O illustre deputado f;lilou-nos em coiTupção, bradou 
con•tra a immoralídade da imprensa e contra outros 
mate~ semelhantes. . 

Acaso o illustre Jeputado, neste seu juizo, sempre 
desfworavel ao estado moral elo nosso paiz, pretendeu 
dizer que todos os males que nponta nasceram com o 
gabinete ele 7 de Março? Ojuizo que S. Ex. fórma 
a respeito ela imprensa e dos escriptores que defendem 
as causas mínisteríaes, refere-se unicamente ao curto 
periouo em que tem dirigido os negocios elo paiz o 
gabinete ele 7 ·de Março? Seremos n.ós 'tão infelizes, 
que em tão curto terilpo tenhamos produzido uma si-
tuacão das mais lamentaveis? _ 

N'ão, Sr. presidente; não é necessario que eu acom-
panhe o illustre deputado nestàs suas appreltensões 
exageradas! Se ellas fossem procédm1tes, não arguiriam 
sómente contra o gabinete actua l, fallariam eontra 
todos os gabinetes transactos, sem excepção de partidos! 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA_: -E' o gabinete de_ 7 de 
Março que está em questão. · 

O Su. V. DO Rro BRANCO :-De maneira que o gabinete 
de 7 de 'Março não pócle autorizar-se com preeedentes 
de seus a n teccssores ! 

O SR. PINTO DE CAMPOS:- E' verdade . 
O Su·. V. DO Hro BRANco:- E' neces~ario que elle se 

conserve em posição inteiramente sináular! 1 

O illustre deputado denunciou uma conupção que 
lavra pelo paiz, e lançou o stignia da desmoralisação 
soiJre a imprensa. Este estado de cousas, se é real, não 
pócle ser obra ele alguns dias; seo nobre deputado foi, 
licl na descripção assustauora que nos fez, lia de con-
vir que esses males vêm ele muito longe. ' 

O Sn . A~DnADE FIGUEIRA:- Nem todos os gabinetes 
Wm assalariado a imprensa. O 1G de Julho não assa-
lariou; V. Ex . o sabe muito bem, que fez parte desse 
gabinete. 
· O SR'. V. DO Rro BRA NCO:- O i !lustre deputado quer 

obrigar-me a anticipar as minhas respostas. Espere, 
que ' r.:esponrlerei em tempo a todos os pontos. 

Sr. presidente, <'\ té mesmo nos paizes onde .os par-
tidos se -acham fortemente constituídos , e têm orgãos 
na tu raes c legi ti mos na imprensa, até mesmo nesses 
paizes os governos reconhecem a necessidade de re-
correr aos orgãos de maior publicidade, para explicar 
e justificar seus actos, paí·a defender prineipios e in-

.. 
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tercsses de que deprndem a ordem social e algumas 
vezes mesmo a paz in terna e externa. (Apoiados.) 

O Srt.ANnRADE FIGUEiRA:- E o Djrtrio O{ficial para 
que serve? 

O Sa. V. no RIO BRANco:- Se isto é assim em todos 
os paizes, as · nossas circumstancias especiaes tornam 
essa necessidade mais imperiosa ; porque entre nós o 
governo; ainda quando tenha um orgão certo e deter-
minado que lhe seja declicaJo na imprensa, ainda as-
sim não póde prescindir, em certos casos, dos orgãos 
de maior circulação, pois de outro mod.o sua causa, 
·que .é Lambem <1 causa do paiz debaixo do ponto de 
vista de suas convicções, correria á revelia, e seus actos 
passariam desfigurados aos olhos de muitos. 

E demais, senhores. todos sabem que por maior que 
seja o accôrdo de icléas entre o redactor de um jornal 
e os que governam em nome do seu partido, por maior 
que seja a dedicação desse jornal, nem sempre é pos-
sível ao ministerio con!1ar unicamente a elle a de-
fesa de sua causa. O accôrdo desapparece em uma ou 
outra occasião, e ás vezes os resentimentos pessoaes, 
()S despe i tos, as paixões concorrem poderosamente· para 
que a causa publica, representada pelo ministerio, n.ão 
tenha a defesa que as circumstancias exigem. 

Em todos os paizes os governos têm lançado mão do 
recurso, que hoje censuram os nobres deputados; em 
parte alguma o governo tem confiado unicamente a 
t~ste ou áquelle jornal a defesa de sua causa, a p'ubli-
cação de seus actos. Um granda coração e uma elevada 
iintelligencia, um insuspeito e eloguente orador francez 
cuja morte prantêa todo o mundo civilisado, Lamar-
tine, .senhores, dizia em 1835, discutindo a' verba dos 1 
fundos secretos em França : « Eu sou ·imparcial; te-
nho-me conservado neutro entre os partidos, para que 
possa ser justo; voto pela verba, porque é uma ne-
cessidade c( e· todos os governos », e perguntava aos que a impugnavam se acaso collocaclos no governo prescin-
diriam desse re:curso, e mostrando qual a applicação 
que podiam ter os fundos sec.retos , dizia o distincto 
orador que elle os -empregaria tambem em animar- a 
boa imprensa e em combater a má. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O SR. V. no Rro 'BRANco:-Todos os ministerios no 

Brasil, sem excepção do gabinete de 1.6 de Julho ( cheg.o 
ao ponto a {jue me chama o aparte do nobre deputado), 
têm lançado mão deste meio, têm mandado para os 
ergãos de publicidade artigos que explicam ejustificam 
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se us a c t.o ~, !lCfL\Illlcntlo os princípios c os interesses que 
im;urnbe sobre tudo ao governo defender e sustentar. 
(Muitos apoiailos da maioria.) 

O SR. P AULINO DE SouzA:- Todos os artigos que cu 
maüd e i publicar sendo ministro foram pa gos á minha 
custa; tenho as contas que posso mostrar a V. Ex. 
u~u voz:~ !\'Ias V. Ex. bem sabe que nem todos os 

· sens co ll egas faziam isso. 
O SR. -ANoRADG FIGUEIRA :-Os gabinetes officiaes 

que não lêm pal'liclo que os sustentem, não procedem 
por esse mo{lo. · 

O SR. V. DO Rro BRANCO :-0 gabinete de Hl de Julho , 
repito , tambcm procedeu do mesmo modo. . 

O SR. PAULINO DE SouzA:-E eu repito o meu aparte . 
O Sn. V. DO ilw BR,\Nco:-Invoeo o testemunh o de 

t.oclos os nossos collegas: elles que venham dizer sn 
estão accordes com o nobre deputado nessa sua nega ti v:~! 

O gabinete de 3 ele Agosto taJ!_J.bem declarou nes ta 
cantara com toda a franqueza ... 

O SR. ANDRADE FrGUEIIIA: -De certo , era gab inel.e 
oficial. 

O Su. V. DO Rro BRANco :- . . . que despendeu com a 
pnblicação de alguns artigos varias somm:1s. 

O SR. ANDRADE Frr.uF.,IRA:- Os partidos rcaes ' qun 
sustentam os seus legi ti mos governos não precisam desse 
recurso. 

(Trocam-se outros apartes .) 
0 S~. ALENCAR ARAHIPE :-Não têm chefes; por isso 

estão fazendo desordem. 
O SR. ANDRADE FIGUGlRA:-Nós somos todos chefes. 
(H a mttro s apartes .) 
O SR. V. DO B.1o BRANco:-Sr. presidente, ogabinelc 

ele 3 de Agosto teve tambem, como eu dizia, a fran-
queza de declarar que fazia essa clespeza. Essa franqueza 
e o· que convém (apoiados da maioria) ; seria ele cf!rlo 
muito melhor, mais regular, que uma clespeza, neces-
saria a todos os governos, a quem incumbe principal -
_mente defender a c_ausa publica, fosse expressamente 
pr~vis ta e autorj.zada (apoiados e não apoiados); · mas 
todas as camaras sabem que elas verbas elas clespezas não 
previstas e extraorclinarias têm os governos lançado 
mão para atLencler a essa necessidade imperiosa {]e sua 

:. posição. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Para ou tros fin s; o go-

verno não pócle ·distrahir ós fundos do orcamento para 
pagá r artigos elos jornaes. · 

P. ll. 5. 



o Sn. v. DO RIO BRANCO:- Com refcrencia 30 rra~ 
binete de 7 de Março, devo declarar que elle não !.em 
subvencionado imprensa, nem escriptor alg_p.m ... 

Os Sns . . MI~ISTnos no BJPE!llo·, DA ~IARINHA, . DA AGm-
CULTUHA E DI~ ES'I'HA~GETI\OS :-Apoiado. 

O Si:\. V.· no RIO BuANco: -E' uma grande injus-
tiça a accusação articulada pelo nobre deputado. 

Todos sabem que nunca causa alguma teve defenso-
res mais .espontaneos e mais independentes do que esta 
(mnitos apoiados); mas nós sabemos tambem que aquel-

' los que têm aptidão para escrever, que estão habitua-
dos ás lutas da imprensa, não dispõem de grandes re-
cursos nem podem supportar, além do trabalho intel-
lpctual, as despezas com a publicação de seus esc•l'ip tos. 

u~IA YOZ :-Então para ·que traball~ am, senão para . 
serem pagos? (Oh!) - -

.O Sn. M!NISTHO DO BIPEHIO :-Nunca se pagou ar-
tigo algum; tem-se pago algumas publicações. 

O Sn. ANDRADE FwrJEmA:-Não ha nisso o menor 
desaire! 

(H a outras apartes ; o Sr. presidente 7'eclama attenção .) 
.. O Sn. V. DO RIO Bn.ANco:-Repito á camara: o ga-
binete de 7 de Março não tem subvencionado a escriptor 
algum (apoiados), tem autorizado a despeza ·com a pu-
blicação de artigos de interesse publico, escriptos com 
moderação c prudencia ; não tem corrido por conta do 
governo tudo quanto tem sahido em defesa da questão do 
elemento servil. 1\'Iu,i tos defensores da -idéa têm pago ú 
sua custa os artigos que publicam, e até alguns artigos. 
são evidentemente ele origem liberal, pois não são uni-
camente os amigos do governo os que se empenham 
pela yictoria ela ·causa da emanei pação. 

(Trocam-se apartes.) . . 
· O nobre deputado pela pro·vi:ncia do Ceará conhece 

bc.m os segredos ela administração; quando, pois, diri-
giu-nos a sua interpellação devia saber que não viria-
mos aq·ui dar uma respo~ta negati·va, como figurou ; 
porque seria mentir á camara 13 ao paiz negar 11m faeto 
que está no conhecimento ele todos, que não é de hajc; 
mas de ha muito tempo, facto pra"ticado por todos <Os 
ministerios, mesmo por aquelle de que S, Ex. fez 
par te. (ZVhtitos apoiados da maioria.) 

O Sn. ALENCAn ArrARIPE:- E' um facto licito. 
O SR. V. no RIO BRANCO:- A verdadeira causa dcs'ta 

interpel:lação revelou-se no final do ·dáscurso do ·no -
bre rlepwtad_o: ahi está ella claramente patfmtracta! 
S . Ex.. entende que alguns .arLi.gos qne e.lle Rttri:bne 
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.i habili s..; irna pcnna de un~ estrangeiro illuslrc, artigo~ 
que (ou cu estou muito illudido ou já me não reGordo· 
do que li) não continlw.m injuria alguma, mas sim 
u:ma discussão muito digna de Gavalheiros; S. Ex. 
entende que esses artigos foram encommendados pelO. 
governo, JHtgos pelo governo, sendotamb'em à escriptor 
subvencionado! 

Senhores, é preciso estar muito apaixonado para vir 
à esta Jrihuna aventurar proposições desta ordem, com-
mettendo uma grave e dupla injustiça contra o gabi-
nete e contra. <lste distincto esc ri ptor (rnuitos apoiados 
dct maioria), se é o mesmo que eu presumo t · 

O nobre deputado nos disse que ama os estrangeiros, 
que os quer ver erün~ nós, que deseja qtlt! aflluam enr 
gra.nde numero e com toda a confiança ao nosso paiz; 
o nobre dephtado tambem é campeão da liberdade da 
imprensa, é li lho .ela imprensa, como aqui nos disse !ta 
pouw; mas, ent,ão, como S. Ex. esquece que essa lança de 
Achilles cura as feridas que ella propria faz? como S. Ex. 
em vez de. tomar o de~forço que cabia á sua i Ilustra-
ção, empunhando tambem a penna e respondendo a 
esse escriptor, aiJantlona a imprensa e vem vingar-se 
no ministerio, trazendo essas pnixões á tribun·a e fa-
zendo consistir ne!las o objecto principal de uma in-
terpellação? ! · 

VoZES DA MAIOUIA: -!)[uito bem! . , 
O Sn. V. no Rw BRANco: -Sr. presidente, se o no-

bre deputado, pelas circumstancias a que d·esceu, allu-
cliu a um illustre estrang-eiro que conheço, S. Ex. foi 
sunimamente injusto . Esse notnel homem de lrtr;::_s 
é incapaz de representar o papel que lhe ·attribuiu o no-
bre deputado t (Muitos apoiados da rnaioria; trocam-se 
apartes.) -

Se alguma cooperação prestasse elle ao gabinete, se-
r ia a mesma que prestaria a qualquer _outro que de-
fendesse uma causa 'lue interessa -a todo o mundo ci-
vilisado. (Mttitos apoiados dn rnaioria.) 

Senhores, o nobre deputado lamentou a fac i !idade 
com que entre nós se desvirtuam as intenções, se de-
pnmem os caracteres, o empenho com que se pro-
~.;ura tudo nivelar, gerando o descredito c a descrença 
no raiz; inas com que direito veiu S. 'Ex.. aggredir-nos 
aqUI pelos escriptos que attribue a um illustre estran-
geiro, com que direito nos torna responsa v eis pelos seus 
arttgos, quando é tet.neraria ·e inteiramente inexacta 
a asserção deS . Ex . , de qtie esses artigos fossem en-
eommendac!os pelo ministerio, ou publicados so'b, as, 
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vistas deste? I Como se anima o nobre dcpntatlo a as-
segTtrar o que não póJe 3aber e o que é inteiramente . 
i nexacto? I E como traz S. Ex. para esta discussão um 
escriptor anonymo, um estrangeiro respeitavel (mnitos 
apoiados da maioria), quando elle não póde defender-se 
aqui e não eleve ser 'objecto de discussão nesta casa? 1 
(Ar;oiados da maioria.) 

A discussão em paiz livre, como o. nosso, é e deve 
ser pennitticla a todos, nacionaes e estrangeiros; e, se 
isto é certo, ha de levar-se a mal que um estrangeiro, 
![Uando vê clebater-<oe um assumpto lle interesse univer-
sal, sinta algum enthusiasmo e procure manifestar srías 
icléas?! · 

Como quereis que sejamos julgados e apreciados nos: 
outros paizes, como poderá haver nellcs nm estrangeiro 
!JUe defenda o Brasil , se é um crime que o estrangeiro 
no Brasil possa ·manifestar seu pensa mento sobre uma 
questão social desta ordem? (Jllnitos apoiados da maioria.) 
Onrle estáo aqui os pt·incipios ria liberdade de impren-
sa?! Ol1! filhos da imprensa I vós esqueceis a vossa 
propria origem! · 

VozEs DA MA!OHIA: -Muito lJem I 
O Sn. J. DE ALENCAII: -A questão não é essa; é a 

do insulto . 
OSn. V. DO Hro BllANCO :-Eu não approvo o insulto, c 

nenhum homem lle educação o póde approvar. O nobre 
deputado não ignora que a melhor resposta que se púdc 
dar ao insulto é o desprezo. Se, porém, os artig0s a que 
;lllulliu são os mesmos que eu li , e, se não estou esque-
cido, não havia nelles injuria alguma; havia uma d·is-
cussão muito illustrada, e muito decentc.(M'tt'itos apoia-
dos da maioria.) 

O segundo ponto da interpellação é a despeza que 
temos feito com a publicação de artigos políticos na im-
p-rensa diaria. Senhores, nunca se fez semelhante per-
gu nta a ministerio al gum. ( Apm'ados da maim·üt.) 

Se o nobre deputado, o que eu não creio, presume que 
p-ossa haver aqui algum abuso oJJensivo· de uoss:1 !toma-
dez, devodizer-lhecom toda a conílança que, scS. Ex., 
tiio pi'CYenido como se acha contra nós, subir ao poder 
c entrar em todos ·os escaninhos das secretarias, nacl~~ 
h a de encontrar com que possa ferir-nos por esse .lado; 
ao contrari·o, achará provas de que temos proc.ediclo c 
procederemos sempre c. o mo os ministros mais hones-
tos que tem tido o BrasiL ( M nitos e repetidos apoüulos clt• 
mttioria.) · . 
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Se S. Ex . tem curiosidade de ~: aiJ c r o c u~ to de~ses 
at·tigos pub licados na imprensa por conta elo governo , 
e se a camara entender que esta informação deve ser 
dada, mandaremos liquidar a clespeza para satisfazer 
á cama ra e ao nobre deputado. · 

O Sn. Dt:QUE-ESTIUDA TEIXEIRA :-Seria curioso. 
O Sn. Al\Dll.\DE FrcuEI!tA :-Nós desejamos que nos 

iufonne. 
O Sn. V. no H10 BRANCO :- A apostrophe que me 

diri g iu o nobre deputado pelo Cearit tão acerba , tão 
cr uel, n<"lo .tem fundamento a lgum. Não é ce rto, Sr. 
presidente, flUe algum dia comparasse o sym bolo de 
nossa nacionalidade a um trapo; isso foi accusação 
que as paixões do tempo levantaram e contra as qua1!S 
encontrei um defensor i ll ustrado, c então imparcial 
uo autor cbs cartas de Erasmo. 

O Sn. J. DE ALE~CA tt :-N<io apoiado. 
O Sn. V. Do RIO BnA~co :- Eu, pois, vingo -me deste 

desfo rr;o elo Iiobrc dcput<Jclo, dizendo que a co nvenção 
de 20 cle .Fevcrciro de 18ti::i foi apreciada de out ro 
modo por S. Ex. , isto é, pelo ãutor da·s wrto5 de 
HntsiJW. (lliuito bem! ) 

Fa ltou-nos ainda S. Ex . em creu i Los, dizendo que se 
tem abcl'to creüitos secretos, o qu~ é um verdadé irv 
e:;randalo! 

Mas q uacs são esses c reli i tos secre tos? ! Quaes os crc-
ditos que tem aberto o acclü\ l gabin ete ? I 

Os creu itos abertos pelo gabinete de 7 ele l\Iarço 
foram logo pub li cados e são pouco importantes, foram 
abertos para suppri r pequenas cleficiencias de verba. 
Os creditas que es tão su jeitos ao exame da camara em 
su a m<~ior parte representam despezas feitas durante 
os gabinetes transactos. . 

O Sn . ANDHADE FtcuEIIU :- Não apoiado; ha algum, 
o m:~i s importante, elo gabinete actual, é o tl.e 
8.800:0001)000. 

O :Sn. V. no Rto BRA Nco :-Para que é esse cre-
dito ele 8.800:0001~000 '! 

O Sn. ANDllADE FrGUElHA :-V. Ex. me pergunta '? 
Não sci. · 

6 Sn. V. DO H.w BnANco :-São crelli tos do mini s-
te ri o transacto; os dons maiores cr editas são do mi-
lliste rio da gue rra e do minis terio da marinha. 

O Sn . ANDRADE FJGUEmK:-Está enganado. 
O Sn. V. DO Hw BttANco : - 0 nobre deputado n;To 

mo sabe rcspoudor para que é o crtd ito a tJLLC se re-
tere, lllil s alfirma do modo ma i ~ fJO::> ili vv que é credito 
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aburtu pulo 'ministcrio actual, quamlo o ministro o 
nega! 
. O Sn. ANDRADE FtGUElltA :-Ailirmo que o maior cre-

dito é do ministcrio at;tual, porque · o da guerra é de 
7.000:0001~000. 

0 Sn. ~llNlSTRO DA MAUINHA diJ. Ul11 aparte. 
O Su, rnESIDE:"iTE :-Peço aos nobres deputados at-

tcn<;ã0 ao orador. (AtJoia.dos .) 
O S!t. V. DO Rto BttANCO :-Nós ternos apenas quatro 

mezes d-e administração, e jii. ~e vê que o credito da 
marinha representa em grande parte clespeza anterior. 

Sr. prcsillcn te, o mi n isterio cumpriu o seu ·dever 
S'lbmc,Ltendo á approvação das camaras os creditas 
abertos no intcnallo da sessão. Se estes creditas não 
vieram ainda ao debate, se mesmo os pareceres res-
pectivos não foram aprescntaüos, causas muito attcn-
di v eis têm concorrido para isso. Pelo que toca ~~ op-
portunidacle de sua di'scuss<lo, a camara é testemunha 
Jo qLte se tem passado; e, pergunto, as questões com 
que a camara se ha ·oecupado são ou não da maiorün-
port:mcia? (Apoiadas.) 

E o exame desse credito não prescreve. Não é a 
primeira vez que esse facto se dit. 

O nobre deputado fallou-nos depois rm imprensa 
cl:mdcstina. Se o nobre deputado se refere a alguns 
artigos publicados, hão em dcfe!'a do gabinete, mas 
para esclarecimento do publico sobre a impor~ante re-
fonna que aqui debatemos, a express<lo de que usou é 
mal empregada. Ahi nada ha occulto, os artigos estão 
no ·don'linio do publico, e o nobre deputado nada póde 
ver nelles ·que não seja dip:no de uma discussão pru-
dente c esclareeicla. ( Anoiados .) 
. Se o nobre deputado pela pro\'incia do Ceará nos quer 
p~·estar o grande St;t·viço de dar á imprensa brasileira 
fhrecção mais conveniente, nã.o olhe só para os artigos 
favoraveis ao gabinete e á maioria desta camara, olhe 
tambem pai·a os qtw se publicam em sentido col)trario. 
( Muit;os apoiados.) Se entende que a norma da imprensa 
devem ser esses artigos que diariamente atacam o ga-
btJJctc c a maioria desta camara, tenha a franqueza de 
declar:~.l-o, para que cu poss3 tambem dizer que neste 
P?ll ~o, como em outros, não seguirei os conselhos de tão 
útstmcto mestre! (Apoiados e diversos apartes.) 
. S. Ex. refere-se apenas a alguns artigos insertos no 
Jornal do Commercio rlesta côrlc, mas não quer v:er que 
es ta cama conta defemorcs em toclets a~ provin c: ias do 
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Imporia, r qur os orgãos permanentes dessas provin c i~ .~ 
a Wm cldcnclíclo com calo r c decl i cação I OJ.poiados.) 
Por ventura o que se publica nos pcriodicos clàs pro-
víncias, onde a imprensa se :~cha melhor C9 nst ituid :1 
do que no Rio de Janeiro, tambcm ser:'1 á custa do go-
Wr!lo? ( ·) 

(') ;';cnhuma accus~ção mais injusta <lo CJUC essa üos lliss i-
llentcs. Toda a imprensa da cl'li'Lc c da~ proYineias era favo-
ravcl á cmancipa c;ão. Apenas o Dinrio do llio .de Janeiro na côrte , 
c duas pequenas gazeta~ nas provincias, :1poia vam ·a res istencia 
levantada pela minoria <la camara. 

O seguinte artigo que transcrevemos do Jornal do Commerc,io, 
dá nnw· hléa exacta do estado <la impr·cnsa nas proviucias : 

<< A Dll'nE;s s.~ E ,1. ABOLIÇAO . 

" Não cessam os dissidentes de dizer CJU e o governo procur:1 
crear uma opinião arl.i!icial a favor da propost:~ relativa á r·c-
f'ornra <lo estado servil, reforma que, segundo ellcs, é rcpellida 
pelo paiz inteiro . ~ 

" Ainda ante-!Jontcm, em um artigo que fizeram inserir nn 
Jornal do Comme·r~io, !lcelararam que o governo tinha contra si 
toda a i mprcnsa do Imperio. · 

« Para que o publico desta capital fique sabendo o valor qut~ 
<l eve dar a estas c outras Jli'Oposicões, publi camos hoje a lista 
dos pcriodicos das provincias que -têm applaurlido a reform a, 
animando o govcmo a levar ao cabo tào gr·ande commetti-
mento. 

" Vcr-sc-ha por essa relação que, além de um diario desta 
côrt.e, que combate a .reforma, só existem em t.odo o lmllCrio 
duas pequenas gazetas que fazem côro com a opposit;ão escra-
vagista: s:!o o l'inrlamonhanga.bensc, insignilicante pcriodico tio 
interior de S. Paulo, c o .·ipreciavcl (que pelo nom e não se perca), 
pa1lcluxo que apparecc no l\Iaranhão, redigido pelo capitão .Ja-
carandá. Cumpre notar que até mesmo no primeiro desses pc-
riodicos têm sido publicados art.i·gos em defesa da proposta. 

" Contra as illéas sustentad~s pela dissidenci a te"m-se pro-
nunciado em magnificos artigos de fundo (alguns dos C]tracs tt'm 
sido tr·anscriptos neste Jornal) toda a imprensa das provinéias, 
todos ~s grandes orgãosdcpublicidade do norte c sul do Imperio. 

" Ers. os seus nomes: · 
" No Pará : o Diario do Grilo Pará, o lJiario deB elem, o Jornal 

tlo Pará e o Liberal. 
" No i\far·anltão: o Pai;:, o Liberal, o Publicador illaranhcnsc 

(que ha muitos annos defende esta causal. O Constitucional c a 
Situação não se pronuncia.ram, c ultimamente têm deixtHlo tle 
appareeer. Apenas o Apreciavel, e o mo dissemos, recebeu mal a 
proposta do governo. · 

" No Piauhy : a Patria, a Imprensa c o Piaulty. 
No Ceará: a Constituição c o Jornal tla Fortaleza. (O Pedro li 

não se tem pronunc.iado, e o Cearense, orgão liberal, suppôrnos 
que tambem defende a refnrmit.) · 

" Rio Grande do Norte: o Conservador. O Liberal do Norte tem 
lambem znrzido os dissiden,tes. 

" l'arahyba : o Jornal da Pa.rahyba , o Pub/icadoT c o TJespcr-
t aàor (liberal). 
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Como, p o i ~, o nobre deputado nos vem dizer CJlW n 
publi cação ele alguns artigos nnst.a côrl c, tend entes a 
~·sc. larccer o po,~ o brasileiro , importa falseamento d-a 
opinião publica'? Se a imprensa livre e ind.epenclenle 
está toda elo vosso lado, segundo o pretcnclets, porque 
razão temeis lanto os artigos que apparecem em defesa 
da causa que sustentamos? (A poia.rlos.j Que arma é rssa 
t~o poderosa que quebra c inutili sa aqnclla de qun ·. 
di sponcles? · 

Não; o nobre deputado pelo Cearú sabe pcrfeil.:~
mcnte qual iJ estado ela opinião publica a respeito do 
im.portante problema que pende de solução desta ea-
mara. Mas o nobr e deputado pela província do Ceará 
fez um juramento que não manifestou, que todos per-
cebem, mas de que talvez ell e não tenha chclo contas 
a si proprio; fez 11m juramento de Catão ao retirar-se 
do gabinete de 16 ele Julho, e quer por força obrigar-
nos a que sejamos todos instrumentos cegós desse scn 
·proposito! (Apoiados.) · 

Agora, .como no principio desta sessão, quando aincl:l 
não se manifestavam as profundas clissidencias que hoj e 
nos separain, o nobre deputado não nos aconselhava 
senão q\].e acabassemos_ com a situação conservadora , 
que tratassemos da regeneração elo partido sob as vistas 
de S. Ex. , e que entregassemos o poder aos nossos ad-
versarios. 

" Pernambuco: o Diario de Pernambuco (a maior folha do 
norte), o .Tornal do Recife, o (Jorreio de Pernmnlmco, o Liberal c 
muitas outras folhas menos importantes. 

" Alagôas: o Diario das .ilagôas, o Pcncdense, o Conservador 
c a Opinião Liberal. 

" Sergipe: o Jornal de Ara.cajú, o Conservado!·, o Dezaseis de 
.Julho. (0 . Liberal tem guardado silencio sobre a reforma.) 

" Bahia: o Correio da Bahia, o Jomal da.Blthia, o Abolicionista 
((jue vai muito adiante do governo), o Diario da Bahia. (liberal ), 
o Commercia~(da Feira), o Americano e o Progresso (da Cachoeira), 
o Regenerado!' (de Nazareth) e outras folhas. 

" S. Paulo: o Diario de S. Pau~o, o Correio Paulistano (mais 
adiantado qoe o governo!, a Opinião Conservadora, a ImpTensa 
Academica (que quer tudo, e já), a Esperança (de Itú), a Gazeta 
de Campinas e outras folhas. 

" Santa Catharina: a Província e a Regenemç1Io (liberal) . 
,, Hio Grande do Sul : o Jornal do Commercio, o Constituciona.l, 

o Rio-Grandense, a Re(oTma, o Echo do Su.l e outros. 
<< !'!'lato-Grosso: a Situa.ção e o Guaycu1'!L 
" 111inas Geracs: o Noticiador, o Pharol (liberal) e o Jequiti-

nhonha (que acha muito pouco o que se pretende fazer). 
" A' vista desta rí:lação julgue-se da immensa popularidade 

do grupo di ssid ente. 
" SJmrtacns. >> 
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' S. Ex. creou, para combater, um phantasma a que 
chamou poder pessoal (apoiados) , c é a este seu prégão 
que ellc pretende suborclin::tr todas as questões trazidas 
a este parlamento. (Apoiados.) 

Ai de quem não se identifica com o nobre deputado 
nesse proposito! ai de quem não se faz victima de suas 
Yisões! Esses peccaclores obstinados tornam-se o alvo dos 
go lpes fulminantes e das soltas hervadas ele S. Ex. I 
(A poiados.) 

Não ha remcdio, senhores, senão soffrcrmos todas as 
imprecações, todos os apódos do nobre deputado! A 
injustiça com que somos tratados, desvirtuando-se a 
Lócl o momcn to nossas intenções, interpretando-se no 
sen tido mais odioso tocln s as nossas palavras, a injus-
tiça com que somos tratados não nos ha de acobardar I 
Nós, camara e governo, temos grand es deveres a cum-
prir ; cumpra-o cada um segundo sua conscienc ia, c 
creia o nobre deputado que temos a coragem da nossa 
posição, e nJo recuaremos de nosso dever. (Apoiarias f 
.fthtilo bem, muito bem.) · 

Levantou-se a sessão ús 4 1(2: No dia 6 nJo houve 
sessão . 

Desde o dia 2, por conseguinte, não se arliantou um 
passo, e só na sessão de 7 pôde prosegu ir a discussão do 
art. r; . o da reforma. 

SESSÃO DE 7 DE AGOSTO. (Mt. 5. 0 ) 

O Sn. PINTO MonF.mA. continúa o seu di scurso in-
terrompido na sessJo ele 2, c explica as palavras que 
então proferiu. 

0 SR. "PRESIDENTE DO CONSE LHO levanta-se para res-
ponder-lhe. 

O Sn. VrscoNDE DO Rro BRANCO :- (lJresirlente do con-
selho) (silencio): - Sr . presidente, o discurso do nobre 
d~putaclo pela província ele l\~ioas Gcraes póde ser di -
VIC[Jdo em tres partes: considerações politicas sob o 
ponto el e vista das re lações do poder executivo com 
:1s c~maras; ?bservações sobre _o art. ().~ do proj ec to , 
f[Ue e~ matena da ordem elo cha ; aprecrações de todo 
O prOJeCto . 

Não convém, Sr , presid ente, e o nobre deputado me 
deu o exr.mplo , que el e bom grado elevo seguir , recordar 

P. TI. 6. 
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o incidente da sessão de 2 de Agosto. Eu dou -me por 
satisfeito: tive completa compensação no brilhante dis-
curso que o nobre deputado acaba de proferir·. E, púis, 
prescindirei em minha resposta de tudo quanto o nobre 
deputado considerou r etrospectivamente em relação á 
minha viela política. Nesta parte en trego-me sem defesa 
á censura elos juizes imparciaes . Vamos ao que mais 
importa . 

O discurso do nobre depu tado, pos to que concebido 
contra a proposta el o governo, em meu humilde en-
tender oiierece a melhor defesa a essa proposta. (Apoiados 
da maioria.) 

S. Ex:. não escolheu o mesmo terreno em que os 
demais dissidentes se collocaram. O nobre deputado 
declarou que circumstancias podem dar-se em que, 
segundo a sua opinião, a idéa capital do projecto deva 
ser aceita. Basta esta declaração, Sr. presiclen te, para 
mostrar que as icléas do orador , a quem me refiro, não 
andam muito longe da p ropo~ta ora suj ei ta aos debates 
desta carnara. 

C:orrespondendo ás explicações do nobre tleputado, 
cumpre-me, antes de entrar em mateda, manifestar , 
ainda que de passagem, que nada disse outro dia que 
pudesse ofTender o nobre deputado, e que nunca esteve 
em minha in tenção faltar á urbanidade e respeito que 
lh'e devo, como a c a ela um elos membros eles ta casa. 
l\ieus pl·ecedentes na vicJa publica e particular são ga-
rantia ele qne não ha nestas palavras a menor dissimu-
lação. (Apoiados.) 

Seria longo , senhores, acompanhar o nobre deputado . 
em todas as suas observações poli~icas; não posso , 
porém, deú:u que passem sem protesto algumas de suas 
iclé::~ s , que põem 'em c1 u viela veJ.'clades cons ti tucionaes, 
que são da maior importancia . 

O nob t;.e deputado invocou pa iavras qnc proferi ou-· 
tr 'ora nc senado. Senti que o nobre deputado não as 
lêsse tacs e quaes se acham impressas, porque ellas não 
podem. ter o alcance que S. Ex. lhes quiz dar . Eu não_ 
denunciei um v- ici-o em nossa fórma de goveni.o. 

E' minh a convicção, convicção que ten ho manifes -
tado c hei de sempre man ifestar, porque mais de uma 
vez hei tido a honra ele sentar-me nos conscltto s da 
cbt'óa; 6 minha convieção que essas aecusações ele 
govemo pessoal são infundadas, e que só a fraqueza 
de alguns dos nossos homens publicas e a clesorgani '-
zação dos par tidos produzem os fac tos :mormaes de 



nossa vtda poliliea, que se pretende altribuir a pessoa 
i rresponsa vel. (Muitos apoiados.) 

(H(t varias apartes .) 
Alludindci, Sr. presidente, ao modo por que fui des-

tituído de um~1 commissão important~, eollocanclo-me 
mesmo na hypothese ele que houvesse rommetticlo um 
erro (não inteneional, que nãp seria eapaz de eommet-
lel-o contra os inter·esses :Je meu paiz) (nwitos apoia-
dos), eu r ecordei o que se . passára em França eom 
Cl1a teaubri(Jnd, e repett as palavras desse grande homem, 
quando destituído por igual fórma; não o fiz, porém, 
para que minha censura chegasse a :regiões que a 
nossa lei fundamental considera inaccessiveis; queixei-
me contra o ministerio, uuico responsavel por esse 
acto, fazenJo-lbe ver que um alto funccionario publico 
não póde ser assim destituído. 

O SH. ÁNDUADE FrGUEIHA:-'-Não apoiado: V. Ex:. fez 
applicação. 

O Sn. V. no Rro BHANco: -Alludi , Sr. J)residente, ao 
que então se dizia , isto é, que o acto de minha des-
tituição procedêra de tJ.ma. vontade irresponsavel; re-
feri o boato, não lhe prestando credito, mas nrovocando 
os proprios ministros a desmentirem-n'o. Os membros 
do gabinete foram os primeiros em declarar que a 
responsa)lil idade era toda sua. · 

Eu disse que prescindiria neste debate de toda defesa 
pessoal; e não faltei ao meu proposilo, explicando um 
incidente occorriclo comigo, e dó qual •se tirava mo-
Livo não só para aggredir-me, mas até para fazer-se crer 
na existencia de uma causa perturbadora de nos~a ordem 
constitucional. Passo, pois, a occupar-me com a ma-
t cria em discussão. . 

Folg·uei, Sr. presidente, ele ouvir a voz insuspeita e 
autorizada elo nobre deputado por Minas Geraes, que 
acaba de fallar, prochimar que esta proposta não deve 
ser imputada senão á responsabilidade elos ministros e 
daquelles que os sustentam; que não póde ser conside-
rada cotuo iniciativa de urqa entidade que está e deve 
es tar sempre fóra ele nossos debates. E' üma declaração 
esta importante, senhores, que protesta contra muitos 
discursos e apartes proferidos nesta casa, declaração 
que faz muita honra ao nobre' deputado por Minas 
Geraes . 

o SR. PINTO MoREIHA: -Peço licença a V1• Ex. para 
um aparte. Eu disse que em vista da constituição não; 
devi.a. ser, qt~e era i_mpossivel. 



O Sn. V. DO Rro BtuNco:-AcDito , Sr. presidente, 
o apal'Le do nobre deputado, que é a conclemnação das 
censuras que têm sido feitas aqui . (Apoiados clctmaiotia.) 
O nobre deputado diz que a proposta não pócle ser 
senão a expressão do fundamento ministeria l , que a 
responsabilidade deste projecto pesará sobre o minis-
teria e sobre os membros ele ambas as cama r as que 
por ventura o approvarem; é in:possivel que o pro-
jecto tenha outra origem. I,ogo, o nobre deputado 
censurou a todos aquelles que, pondo de parte o mi~ 
nisterio, a maioria da camara, os conselheiros de es-
tado, que opin;nam neste sentido, procuraram a ttribnir 
a proposta a uma vontade irresponsavel. O nobre Je-
putaio collocou-se, pois, no terreno constitucional, deu 
qm conselho prudente a s.;us amigos. (Apoiados c re-
petidos apartes.) 

O Sn. l'RESIDENTE:-Peço attenção . 
O Sn. V. DO Hw BHANCO :-Desejo não abusar da pacien-

cia da camara; queria fallar pül1CO, mas os nobres depu-' 
tados, interrompendo-me a todo momento, obrigam-me 
a um grande esforço , e expõem-me ao perigo de in-
correr no desagrado da cama"ra ! (Mttitos neto az;oiaclos.) 

Sr. presidente, concordando inteiramente com este 
conselho constitucional que o nobrec~eputado por Minas 
Geraes acaba de dirigir aos seus amigos (apoiados e 
contestações), não posso, todav ia, concordar com S. Ex. 

· quando nos disse que o chefe do Estado não póde nem 
deve ter opinião wbre os negocias publi.cos. 

QLlC o Imperador não pócle fazer poli tica sob sua res-
ponsabilidade, que eleve consultar a opinião publiea, e 
que em todo caso a poli tica do governo eleve ser o pen-
samento dos ministros, embora não estejam estes de 
accórclo com o parecer do chefe elo Estado, uma vez 
que tenham por si o apoio da opinião nacional, é dou-
trina sã e incon testa vel. · 

O chefe do Estado, chamado a superintender os altos 
interesses elo paiz, a pensar dia e noite sobre os seus. 
negocias mais importantes, não póde deixar de ter 
uma opinião, deve ter um criterio em sua propria 
consciencia, em sua propria observação, para apreciar 
as propostas que lhe são feitas pelo gabinete, para 
resolver os conflictos em que o ministerio pócle en-
contrar-se com a maioria ela representação nacional. 
Este é o papel e não outro, de um chefe ele Estado 
em no~sa .fórma de governo. (Mtlito bem; nmitos apoiados. 
da matorw.) 
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E ·o Imperador do Bra ~: il, senhores, nunca im!:Józ; 
s Lta oplnlao, e menos sud vontade aos ministros . . Em 
casos graves, quando a corôa julga que a proposta 
rle um ministro. pócle ser fatal ao paiz;, é seu direito, e 
é tambem seu deve1·, acei Lar o conflicto, c appellar 
para a opinião nacional. (Apoiados da ma'ior'ia.) A elon-
trina contraria condemnaria a actual camara dos Srs. 
deputados, conclernnaria esta situação desde a sua origem. 
( Mnitos npoiados, uwito bem da maio1··ia.) . 

Quem appellou para a nação quando em confl1cto 
com o ministerio de 3 de Agosto, por causa ela es-
colha ' de um senador? Foi de certo a%coróa, organi-
zanclo um ministerio representante do partido que 
se achava em minoria no parlamento. E como po-
deria a corôa tomar este alvitre, se ella fosse um 
automato, se não tivesse juizo proprio sobre o. cs~ado 
poli ti co üo paiz? (MUito bem, apoiados da nwwna, e 
apartes.) 

Outro .protesto, que elevo oppôr ao discurso elo nobre 
deputado, tem por causa o direito que S. Ex. nega 
ao poder executivo de iniciar projectos de lei. 

Quando a letra ele nossa constituir-ão é tão clara 
sobre este ponto, e sua intelligencia está firmada em 
tantos precedentes, não é possível que nesta occasião, 
c a proposi to do a r t. 5. o elo pro .i e c to sobre o estado 
servil, eu me empenhe em demonstrar ao nobre de-
putado que o poder executivo tambem tem o direito 
de iniciativa, ou que a iniciativa privativa desta ca-
mara está expressa na constitui cão do Imperio. (Apoiados 
dct maioria, e apctrtes.) • -

lVIinis terios liberaes e conservadores, todos elles têm 
usado desse direito de inicia ti v a ; é, pois, para mim 
p~'irtcipío inteiramente novo que a iniciativa elo mi-
msteno só pócle ser exercida por algum ministro 
qne tenha assento nesta camara. 

O S~. P1NTO MoREIRA:- Não contestei ao poder 
executivo o exercício ela iniciativa, mas clecla rei que 
c~ta in~ciativa eea uma attribuição legislativa que elle 
so a vwba exercer no parlamento, e especialmente 
na camara dos deputados. 

O SR. V. no Rw BRANco:- Estimo muito que o aparte 
d~ nobre deputado nos ponha de accôrdo, porque a 
d1recção que observei ' no espiri to de S. Ex., as idéas 
sãs que lhe ouvi sobre as necessidades ela nossa 
lavoura, icléas de que opportunamente hei de servir-me . 
em favor da proposta, produziram em mim o desejo 
de pôr~me em outros pontos de accôrclo com s. Ex. 
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O nobre deputado não contestou, pois, ao executivo 
o direito de iniciativa, o que censurou foi que o con-
selho de estado tratasse deste assumpLo. 

Sr. presidente, o conselho de estado e;;tá constituído 
legalmente. 

O SR. ARAUJO L111u: -Apoiado. 
O SR. V. no lho BRANco:-Se os nobres deputados 

àdoptàrem o novo programma politico do iiiLlstre Sr. 
Perdigão l\'falheiro, poderão abolir o ~onselho de es-
tado, que é creaç.ão do partido conservador, contra 
o qual os liberaes tanto clamaram ; mas, emquanto o 
não fizerem, emq uanto os nobres deputados não apa-
garem com um rasgo de penna estas tradições do seu 
partido, embora nos fallem toios os dias nos prin-
cípios tradicionaes desse partido, cmquanto o con-
selho de estado, existir, e como se acha constituído, 
elle será um corpo meramente consultivo, e, portanto, 
um auxiliar do governo. 

Tendo assento no conselho ele estado alguns dos 
nossos homens mais experientes, alguns estadistas que 
não podem deixar d~ merecer o maior conceito ao 
nobre deputado, nada mais natural, Sr. presidente, 
do que o proceclimçnto do governo, procurando ·au-
xiliar-se com as luzes dessa corporação sobre um grave 
assumpto que os acontecimentos traziam á ordem do dia. 

O projecto não er'a iniciado pelo conselho de estado; 
o governo é que, usando elo direito ele consulta, apre~ 
sentára a questão para ser debatida; a materia é que 
era alli tratada e discutida, para que o governo, sobre 
os parccçres dos conselheiros ele estado, pudesse formar 
seu juizo e formulasse o projecto que conviesse sujeitar 
á consideração das duas C<,lmaras, quando o julgasse 
opportuno. 

Ha por acaso neste procedimento do governo, üeste 
trabalho meritorio do conselho de estado, alguma in-
vasão de a t tribuições; quebra de alguma prerogati v a 
constitucional? De certo. que não . 

Senhores, porqne ser assim i njuslo? A· illustrada 
opposiÇão não considera esta refónua opportuna , e a 
julga funesta ao paiz. E' uma opinião que deve ser 
respeitada; e por nossa parte a temos respeitado. Mas, 
porque combater es ta proposta, Sr. presidente, lan-
çando mão de recursos como esse que acabo de notar, 
censurando-se um acto innocente elo conselho de es-
tado, o illustrad·o. e patriotico concurso que esta cor-
poração prestou sob sua responsabilidade, para que 
tão grande problem\\ ,soçial fosse estudado, e tivesse a 
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solução mais prudente e mais convinhavél aos interesses 
reaes do paiz? Porque combater a pro.posta, trazendo 
a este. debate considerações estranhas, esquecendo os 
dogmas constitucionaes de ambos os partidos, e em 
cuja sustentação sempre se empenhou o partido con-
servador? 

O ~R. ANDRADE FIGUEIRA :-Queremos reivindicai-os. 
(Oh!) 
O SR. V. DO lho BRANCO :_:_Senhores, ministerio e 

camaras estão em plena liberdade a respeito desta pro-
posta: acreditai que é a convicção quem nos move. 
Se julgáis que esta proposta não é a mais conveniente, 
temos opinião contraria, opinião que funda-se . em 
argumentos soliclos que já temos apresentado. Nenhum 
dos vossos argumentos estú sem resposta. (Apoiados.) 

Os nobres deputados dizem que o adiamento desta 
proposta, ou sua substituição por outro projecto de 
meios indirectos, seria a solução mais acertada; nós 
estamos firmemente convencidos de que o tão desejado 
adiamento podia ser fm1esto aos interesses que tanto 
os nobres deputatios como ,nós queremos resguardar a 
todu o custo. Nós estamos persuadidos que as medidas 
indirectas já não são da quadra em que nos achamos, e 
que é necessario recorrer a es ta ou a outra solução, 

. tanibem directa, que os nobres deputados demonstrem 
ser mais efllcaz. 

O SR. ANDRADE F IG UEIP.A : - Ahi . é que es lá a nossa 
discordancia. 

ú SR . V. no Rw BRANCO : -Tem-se fallado ultima-
mente em medidas prepara tor ias. Medidas ind irectas · 
ou preparatorias têm o mesmo alcance ou significarn, o 
mesmo; hoje não serviriam senãu para exci tar os es-
píritos e dar corpo aos perigos que os illustres depu·· 
tados, como .nós,, desejam. prevenir e e vi ta r. O que quer 
dizer rriedidas preparatori as? A não serem dados esta ~ 
t isticos, meras informações, as medidas preparatorias 
fazem parte de um systema· intei ramente differen te 
daquelle que aclop ta o projec to. Essas medidas pre-
paratoTias precedem a emancipação simul tanea. Quem 
não qnizer chegar a esta soluçc1o extrema dentro de 
breve tempo, não deve faliar em taes providencias . 
. Essas medidas foram adaptadas pelas camaras fran-
cezas e inglezas, mas porque tinham em vista chegar 
á emancipação simultanea. -

O i llustre depu tado pe la província ele Minas· Geraes 
revelou-nos o estado de seu es pírito sobre esta questão, 
quando disse que circumstancias podiam dar-se em que . 
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a idêa capital do projecto fosse aceitavcl. Então, acres-
centou S. Ex l', eu a aceitaria como solução completa e 
final do problema. · . . 

Pois bem: nós não queremos este projecto senão 
como solução completa (apoiados); e collocarrío-nos entre 
os extremos, adaptando as medidas mais moderadas e 
prudentes. Pelo projecto, a emancipação caminhará 
progressiva mas lentamente, tanto quanto é p'ossivel, 
e tanto quanto devem querer os grandes proprietarios 
ele escravos. · 

Não é possi vel, quando os illustres deputados nos di-
zem que é preciso fazer a Iguma c ousa, quando reco-
nhecem que o stfttu-quo não póde ser mantido, quando 
d~claram (e eu creio sinceramente nesta sua declaração) 
que tanto como nós desejam ver sanados os males da 
escravidão, não é possível que a instituição conclemnada 
em sua origem continue a perpetuar-se pelo nascimento. 
(A poiados.) 

E' esta a medida ess r.ncial ; mas por ven tura , senho-
res, o pro;j ecto póde incorrer na censura que lhe fazem 
os illustres deputados, ele que vai !l rruinar a lavoura , 
e, paralysando esta, deixará tambem o commercio ·sem 
elementos de vida e prosperidade ? 

Esta censura, senhores, não tem o menor funda-
mento. A virtude do nosso projccto consiste em que 
não tirilmos os braços actuacs á lavoura, em que não 
desorganizamos o ~erviço agrico la. ( AJJOÜtclos e nilo 
apoiados.) As manumissões que clle tende a animar e 
favorecer far-se-hão sem abalo, com a acção len ta c 
benefica elo tempo. 

O Sn. DuQuE-ESTRAD A TEIXEIRA :-Lenta, não apoiado. 
O Sn. PEnomÃo MALHEmo :-E' uma desorganização 

completa do trabalho. 
O Sn . V. no RIO BnANCO .'-·Eu peço aos illustres 

deputados fJU C não aventurem proposições desta na-
tureza. O illustre deputado por Minas Geraes não póde 
demonstrar que propomos uma desorganização com-
pleta elo trabalho. Está patente a todas as luzes que 
não tiramos os braços ele que ora dispõe a lnoura ; as 
manumissões sr.rão estas mesmas que hoje se dão pela 
plnlantropia particular, c as que possam provir do 
.1 us to e prudente eoncmso que para o mesmo fim 
pres ta r o E~ tado. (Nela apoiados e interrupções.) . 

Eu desa nimo ele discut ir! Os illustres deputados não 
podem ou v1r os argumentos elos seus contrarias ! 

Repito, que as mannmissões s.ão as mesmas que hoje , 
se operam pela philantropi:1 particular e mnis as f!U C 
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possam resultar ele um limitado concurso do Estado. Não 
era possível, e isso reconheceram as sabias commis-
sões francezas, que, quando se põe termo á escra-
vidão pelo nascimento, c que este facto tende, natural-
mente, a elevar o preço elo escravo, porque diminue o 
numero cl<'lles, não era possi vel que o Estado deixasse 
de concorrer tambem por sua parte para auxiliar a 
philantropia particulqr e os esforços elos proprio!'. es-
cravos. ' · · 

O projecto a1ttendeu á esta necessidade : foi coherentc 
e consig·nou por parte do E3tado um pequeno sacrificio 
para facilitar annnalmente as manumissões. 

As outras condições ahi estabelecidas, para mitigar 
a condição Llo esc ra vo, não perturbaw a diciplinil dos 
estabelecimentos :1gricolas , não abalam, como se tem 
<.llto, as relações dos senhores com os escravos. Essas 
.disposições não fazem mais elo que consagrar en1 direito 
o que já está de facto admittido pelo bom senso e 
magnanimidade elos senl1ores. · 

Tal é o projecto r1ue tendes sujeito á vossa conside-
ração. Se houvessemos tido a fortuna ele que a honrada 
opposição o considerasse eom menos preve nção, com 
mais sangue-frio, Jivr·c dessas apprel1cnsõcs politir;as 
que lhe fizeram ver nesta grande r eforma social o 
pltantasma elo governo. pessoal, que a levaram ao ponto 
ele condemnar a interferencia elo cànselho ele estado, 
que ;i liás cooperou apenas como corpo consultivo no 
es tudo ele tão grave negocio; estou persuadido que a 
sua razão a traria a um accôrdo comnosco, e teríamos 
tido o prazer ele ouvir a mais algLms elos Srs. deputado~ 
o que acabamos ele ouvir do illustre representanle 
pela província ele Minas, isto é, rrue a icléa principaLé 
;ice i tavel co1no so I ução com p le'ta e una l. 

O i !lustre deputado por Minas , ao passo que e~uncíava 
esta proposição, verdadeira bomenage.m á verdade, que 
se encerra na pr·oposta elo governo, nos dizia que, antes 
de chegarmos a uma solução como a da proposta, clçvê-
ramos pr:eparar o terreno para clla. Onde estão, per-
guntou S. Ex., os braços livres que irão substituir os 
actuaes ? · 

Eu j~t ponderei ao nobre deputado que o projGcto não 
desorganiza o ser viço agrícola, não supprime os braços 
existentes. Nesta censur·a incorreria qualquer projecto 
que assentasse unicamente na base ele um grande fundo 
ele emancipação., como se annunciou pe la imprensa, e 
eu por tanto tempo esperei que fosse o substitutivo da 
illustrada minoria . 

. n. - 7. 
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Hoje não posso atinar com a icléa elo substitutivo 
que elta nos promctten e que tem pr-or.-urnclo envolver 
no mais impenetravel segredo. 

O projecto actual não s.ó conserva ú lavoura os seus 
in str um entos ele traba lh o, como até, attencl cndo ás 
condições reaés do nosso estado social, estnbelcce pro-
Yidencias que tendem a evitar uma reforma violenta., 
a tornar maü; proficu .o o serviço elo escravo. A rcsis-
tencia obstinada a esta pr-oposta (não cessarei Jc re- · 
petil-o), a resistencia obstinaria a esta proposta, essas 
objccçõcs exageradas é que podem crear perigos que 

• hoje não existem. ( Az;oiados.) 
Eu peço aos nobres deputad os que reflictam nos in-

convenientes dessas prevcnçõe.> lançadas no animo elo~ 
proprietarios agríco las; por nossa parte temos pro-
curado evitar, qu:mto é possíve l, os se us efCeitos .' l.on -
sultem os illustres C!cpnt~rlos o th ermom ctro elo sent i-
mento publico sobre esta m:-~teria, e depo is r espondam 
se a nação brasileira quer o stat'U-I]WJ ou s~ nfio aceü ~t · 
a solução mocleracb que ofl'crece este projecto. 

Em todo caso é preciso que façamos justiça uns aos 
outros, e que as idéas, embora con trarias, · sejam 11 pre-
ciadas. com toda a ca lma,, ,attençãõ e escrupulo (mw:tos 
apoiados), com o sincero proposito ele verifiear o que 
mais convém aes interesses reaes elo Brasil. (Apoiados.) 
Appareçam as icléas da illustre opposição, para que 
possamos ·comparai-as com as nossas e reconh ecer ele 
que lado está a razão. 

O Sn. ANDRADE FrGUEJHA:- O que está em discussão 
é a proposta elo governo. 

O Sn. V. no RIO BnANCO :--Sem duvida: o que eslú 
em discussão é a proposta elo governo, mas, se vós não 
a aceitais, e se vós quereis outra cous:-t , porque tão 
impenetravel mysterio?! Apresentai o vosso projecto, 
para que a camara c o paiz possam bem comprehender 
as vossas icléas! (Apoiados .) Se, com cfTe ito , os iHns lre:; 
depu ta dos têm uma solução mais conveniente, qu em 
cleixarú de acei tal-a? Tenho dito isto um mil11ão dn 
vezos, mas a resposta é sempre esta : o que est~ em 
discussão é a proposta elo governo ! 

Isto prova que os illustres deputados estão na impos-
sibil id:lde de aprçsentar qualquer id<~~ substitutiva que 
possa vir á luz do dia e merecer a aceitação ge ral do 
paiz. (Apoiados.) 

(Ha diversos apartes.) 
O illustre deputado pela província de Milias, a quem 

es tou rrspondenclo, c:onteston ' um~ opinião que é gr ral 
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no paiz, que jJclo menos o era alé lwje: rrue a exisLencia 
ela escravidão ó um elos embaraços que obstam a que 
a corrente da emigraçiio européa se dirija para o 
Brasi l. · 

Não é de ee t·Lo o uni co obstaculo. mas é um ohstar·ulo 
poderoso para que 'os braços que SLÍperab unclam na Eu-
ropa possam vir empregar-se na a.Q,Ticultu ra do Brasil. 
Os hom ens li ncs, ~;obre tudo quando não lwbituaclos ao 
espectaculo elo capti veiro, Yuem com repugnaneia e des-
preso o traiJalho qne é desempenhado pelos escpvos ... 

O Sn. ANDRADE FIGUElnA : --:-As pt·ovineias que têm 
mni s escravos são as que têm mais co lono ~ . 

(Hct out·ros ctpnrtes.) 
O S!\ . V. no llro BRANco : -E a c::;c ravicláo não impede 

:;ó que a emigração estrangeira se dirija pa1·a o Brasil, 
ma s lambem que e!J1 muilos lugares a nossa pop ul aç.ão 
livre se entregne ao trab,tlh o agrí cola, que é avilta t:lo 
pela r~ondição elo traballlado l' escra vo .. (Apoiados.) 

Ül'<l, CJ itaiHlo nós .começarnos po r tnelhorar este estado 
de éousas, considerando que o esc ravo é um homem 
corno qttaiqLwr de nós ... 

O Sn. Cauz M\CHADO: -Nélo como qttalquer de nós. 
O SR. V. no Hro BttANco:-0 nobre depu tado ha ele 

r econllccer comnosco ... 
O Sa. Cauz MACHADO: -Peranle a natureza, sim; mas 

Hão perante ·as leis . 
O SJ\. V. no lho Ba :\Nco :~O nobre depLltado ha cl'e 

permittir que o Sr. taclligrapho elimine este seu aparte. 
(Apoiados . ) 

O SR. ANDRADE FrGUEtnA:--E' DHtito razoavel. 
O Sr. . V. o o Rro BnANCO: -Sr. presidente, o nobre de-

putado pelo~- o distrieto elo ltio ele Janei ro dizia-nos ha 
pouco qne as ]Ji'Ovincias onde lw mais escravos são as 
que têm tua is co lonos. Creio que o nobre deputado re-
fere-se ú província ele S. Paulo. 

Mas, porque mo tivo a colonisação tem aproveitado . 
mais em S. Paulo do que em outrns províncias? Porque 
var ios fazendeiros dessa provínc ia co mprehenderam em 
tempo quo o stat·u-qno não podia ser mantido, e foram 
elles mesmos ·modificando as condições elo trabalho em 
seus esta belecimentos, refo!'ma ndo o systema de sua 
lavoma, e assim tornando compatível o trabalho es-
cravo eorn o trabalho do homem livre. 

E' essa iniciativa da provinéia de S . Paulo r1ue eleve 
sel'vil'·-nos ele animação a este respeito ., como a rêspeilo 
de seus mc!lwt·amenlo s mal t; ri;tcs. (Ji;wiwlo? .) 
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A província de S. Paulo nos está dando exemplÓ sa-
lutar do quanto póde a iniciativa individual que não 
espera sómente peb acção do governo. E' tambem 
minha convicção que, se todos os nossos proprietarios 
agrícolas cotnprehenderem que esta reforma é uma ne-
cessidade incleclinavel, que o ·statn-quo não póde conti-
nuar, e tratarem ·demelhorar o systen1a ele sua lavoura, 
adaptando os meios de progresso que o nolmo deputado 
por Minas ha pou co indicou, é minha convicção que a 
r eforma se fará, conciliando per fe itamente os interesses 
privados com o grande interesse social da extineção da 
escravatura. (ll1úitos apoiados da nwioha .) 

O Sn. ANDI)'ADE FIGUEIRA:- A iniciat iva elo g.overno 
é que tem contrariado o desenvolvimento da in iciativa 
ini:li vi dual. · · 

O Sn. V. no lho Br.ANCO:-Desenvolvimento el as vias 
de co:mmunicação, braços livres, ensino profissional; 
introducção de machinas uteis, aperfeiçoamento dos 
processos industriaes, meios de credí to, eis-aqui o re-
medio que nos indicou o nohrc deputado por Minas. 

lVIas, Sr . presid ente, todos estes meios estão sendo 
applicaclos, e devem sel-o em maio'r escala , no que coq-
cordo inteiramente com o nobre deputa clo. 

Como presidente ela Socicdn de Auxiliadora da In-
clustria Nacional, eu tive a honrn ele indicar todos es~es 
meios em discurso que proferi em uma ele suas sessões 
anniversnrias, ha pouco tempo. 

O ensino profissional é sem clu'v icla nenhuma neces-
sario; não tem sido desa ttencliclo entre nós, mas nã o 
está systematisaclo. Tend o bem presente esta e onLras 
necessidades da lavoura, foi que, ha dias, reco rdei nesta 
mesma casa o ultimo e interessantíssimo rehtorio elo 
Instituto Agrícola da Bal1ia: ahi se mostra quaes são as 
causas principaes elo atrazo da nossa lavoura c das di!Ii -
culdadcs financeiras com que clla lu ta. 

Como vencer essas clif'flculdad.es? Pelos meios que o 
nobre deputado indicou._ e taml~ em melhorando a con-
dição elo trabalhador agricola. 

A introducção ele machinas não só sel'vn·a para 
supprir os braços que forem faltand o pela emancipação 
lenta e g-radual , como ai nda para aperfeiçoar os pro-
duetos. Este é um elos grand es int eresses que nossos 
procluc toros elevem ter mui to em vista. 

LMle o que se diz a respei lo dos nossos generos nos 
mercados da Eul'opa; alguns estão até ameaçados ele 
ser excluídos pelos prod 11 ctos símilares'<lc outros paizes, 
porque os processo~ inclusLriaes c as machinas ulti -
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mamenl.e adopt<idas vão introduzindo Laes melhora-
mentos, que se nãO' attendermos a este progresso, com 
o andar elo tempo nossos procluctores Lerão de ser 
grandemente prejudicados, e com elles a riqueza llU-
hlica deste paiz. (Apoiados da mwiorict.) · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Pelo contrnrio, lla ten-
clencia para baixar as tarifas. 

O SR. V. DO RIO BRÚ:co:- Eu não fallei em tarifas! 
(Risadas.) · 

O SR. ANDTJ!ADE FIGUEIRA :-E' a c~>nsequencia. 
O Sn. V. DO Rro BHANCO:- .Eu fallei no aperfei-

f]oamen to elos prod nc tos. 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -V. Ex. mesmo já se 

n~feri u a tarifas clifl'erenciaes. 
O SR . V. DO Rro BnANco:- E' engano do nobre de-

putado; asseguro que não mostrei receio de tarifas 
diffe~·e nciaes. · Esse argumento ~er ia produzido por 
outrem e .não po1· rü.im; talvez o nobre deputado lêsse 
essa idéa nos inqueritos e relatorios inglezes, onde foi 
clla avent.acla como meio compulsorio para que os pro-
pri ctarios agrícolas elas colonias inglezas aceitassem a 
r eforma , ou antes quando se tratou de tornar mais 
efficaz a repressão-do trafico de Africanos . Eu não. pro-
nun ciei nem podia pronunciar tal proposição. -

E: facto sabido- que nossos productos são, em getal, 
no taclos como pouco perfeitos, e que, em concurrenc.ia 
com os productos similares estrangeiros, são por isso 
depreciados. E' assim que, em alguns mercados da 
Europa, os artigos ele producção brasileira não appa-
reccm como taes, mas misturados com outros de pro~ 
cedencia estrangeira, ou naturalisados assilill apparen-
temen te, para terem mais facil extrac.ção. 
· O Sn. DuQUIL-ESTHADA TEIXEIHA: .:._Ao assucar não 

acontece isso, e é trabalho ele braço escravo. 
O 'sa. V. Do Rw BRANco :-Concordo, portanto, com 

o nobre deputad o por Minas, em qne a lavoura carece 
de meltwramentos e de auxílios ; procuremos todos 
coi).correr par a que esses melhoramen Los se realizem, 
para que esse auxilio seja r)restaclo. Mas esta necessi-
dade, que é ele todos os tempos, não é razão para que 
deixemos ele tratar da presente reforma; ao- contrario, 
esses melhoramentos , que não têm sido ele todo clesat-
tcndiclos, e que devem ser considerados ele hoje em 
diante em maior escala, combinan1-se perfeitamente 
com o sysLcrna da proposLa c serão por clla animados 
eilieazmcn te. 



Me lho rai a co ndição do ser viço agrícola, uão só pe la 
introducção ue maclli nas, não só pelo aperfeiçoamento 
dos processos industriaes, mas tambem modiflcanclo a 
condição do agente pessoal, e vús vercis como se mud a 
a face ela nossa lavoura, como as vo:;sas appreli ensõ es 
d (~ hoje se converterão, da do o concnrso benevolo e 
pruclcnLe dos nosso3 pro prieLarios agd colas , em pr os-
peridades para o Brasil. ( Apoiados, muito· bom da 
maior-ia .) 

Depois ele suas considerações gcraes sobre o projectó, 
fez o nobre depulaclo algum reparo no u t. 5.0

, que 
é a ord em elo dia. Eis o teôr deste ar ligo: '' Serão sn-
jeitas á inspecção dos juizes ele orphãos assoc.ictlades 
ele emancipação já organizadas c qne el e fllL tu·o se or-
gani za rem. ' 

« Pa ragrapho unico . As cliLas sociedades te rão pr ivi- . 
Jegio sobre os :;cr viços dos escravos que libertarem, 
pa 1·a indemnizaçiio do preço da com pra. » 

S. Ex. perguntou ·se as sociedade:; cm:ln c i paclora~, 
de que falia o art . 5. ", silo as mesmas a rJLw·se rc.fct·e 
o :ut . 2.0 

No art. 2.0 previu-se a o rga ni z~u~ão de so c i c d at:l '.~ s 
que pud essem tomar sobre si '- a crc;Íçâ o e Lratanicn lo 
dos menores tjue a lei declara livres, quando fossem 
aband onado s pelos senl}ores de suas mãis, ti rados do 
poder clellcs , no caso el o art. L o 2 6. o 

O art. 5.0 Lrata el e sociedades emanc ipadorasc [ lO l' -
tau to , suppõe ~oc i cdacl e s cons Lituidas com este fi m 
especial, ou comprehendenclo , en tre ou tros fins philan-
Lropicos., a mannmissão de escravos. 

Podem, de certo , estas socieclades preencher tauil1em 
o fi m el as outras de que falta o art. 2.", enearregu n-
do-se da criação e tratamento dos meno res; m'as o 
art. 5.0 tra ta especia lmente claquella s que se consti -
tuírem para remir escravos, como algumas já ex istem 
constitu idas, e as snjeita, como as ou t r a s ,~- inspecção 
el os juizes de orphãos. 

Não ser:í isLo conveniente ? Con virá qne o mov i-
mento emanci padoe se opére fór1 inte ir amente das 
vistas da autoridade? 

Co ns tituindo-se uma sor; ieda cle pa ra liberLar escrav os, 
os emancipados devem merecer algJ ma protecç:Io ; e 
ning uem mais competente j)a ra prestar- l lles essa p!·o-
teção elo que o juiz de orph ãos . Esta protecção é neces-
sa ria :1 bem elos emancipa dos, g L::t mb cm para que as 
sociedades não sejam i ll udidas Oll co ntrar iada s C!2l se us 
nus plli laH !ropicos. 
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O Sf\'. Ai\'nR .\DE F1GUEIRA:- A woposta rcgHla n phi-

hntropia pnrti cnlar! · 
O Sn. V. no Rro BnAi\'CO:- EsLou rrspondamln ~o 

noiJro deputado pe la província de ll'linas Goracs , que 
considerou o arl 5. 0 com o pmposilo , n:'io ele quem 
quer oppór-se a tudo , mas de quem procura conhecer 
qual o espírito desse artigo,, cheganclo até a indicar 
melhoramentos, j:í em sua fórma, já em sua parte clis-
pos il.i va. · 

O nob re deputado pelo 4.0 clistricto do Rio ele Janeiro 
tem um riso' pa ra tudo quanto se acha no projecto,quando 
Ic:'io IWS dirige suas obj ecções por out ra fónna ... , mDs 
o nobre d cp tlt ~ do por Minas deu hoje a S. Ex. e aos 
lJO nrados membros ch opposição um eKemplo salutar, 
discutindo o ar t. 5.", não como opposir:ionista radical, 
m:1s como qu em' cstú disposto a melhorar o artigo que 
e::amina ... 

O Sr. DuQu E- EsTRA lH TErXEU\A : -E' a in tencão de 
todos nós. · · 

O Sn. V. no lüo-Bn.\Nco:-Pela legislação :vigente, as 
mcsm:::s soci edades ele beneficencia não se podem con-
st i !:uir senl o consentimento da auteridacte publica; estas 
soe iedaclos emapcipadoras, pois, não podem estar fóra 
ela lni commum. E quando faço esta observação, quando 
cligo qu e ta rs associações niio pod em d'·ixar ele estar 
dc)bnixo ela mesma lei, exclama o nobre cl1~ putado 
pelo 4." districto elo H.io ele Janeiro: quereis r egular 
a pllilantropia partic'ülar t P:1ra responder ao aparto 
do nobr:c deputado ü preciso qne elle collorruo a ques-
tão em . seus termos sr> rios e positi vos . ( Apoiados da 
mniorirt. ) · · 

'LlCs soeieclacles não se portem con stituir sem o con-
sc nlim ento ela autm'i(Jacle publica , e, uma vez con sti-
Lll i ll as, é ne c; essario que o juiz el e orphiios tenha in -
specção sob!'e os actos que el!.as praticare·m, pelo qne 
respeita á gar~m tia de que devem gozar os senh ores e 
os libertos, e pelo quo impol't:t ú fie l cxccnção desta lei. 

A lei es tabcl ccru, por exemplo, uma condição de 
tempo p:Ha a liborLação por contractos : quem ha ele Os-
caUsar a observ::mcia deste preceito ela lei, senão a au-
tol'ida rlc l oc~l competente? E que ::mtoriclacle mais pro-
PI'ia elo que o juiz ele orphãos '? 

Es ta disposiç:'io do art . ~)." não implica, comosodisse, 
com a a ~tribuiçJo que o acto aclcliciom l dú ás assem-
bléas provinciaes, a respeito ele a<:.sqe i:lções políticas ou 
re li gios:1 s . 
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· - Aqui trata-se ll1~ uma assoc ia ção especial, de direitos 
e deveres que não podem ser regulados senão pela 
lei ge ral, porque só a constituição e ~as leis geraes 
regulam tudo qnanto é relativo aos dire itos políticos e 
civis. 

Creio, pois, Sr. ' presidente, que tenho respondido :í.s 
principaes duvidas e objecções do nobre deputado. 

As associações de que trata o art. 5." podem preen-
cher o mesmo fim elas elo art. 2. o; mas podem ter Lam-
bem como fim especial e uni co o libertar os 'era vos, ca so 
em que ei las differem elas OLltras que formn destinadas 
ú ccluacacão e tr<itamento dos menores declarados li vr es 
por esta Íei. - ' 

Estas associações ficam sujeitas ao _ju-iz de orpbão,; , 
como as outras tambem o estão em virtude do 
art. - 2." 

A inspecção do juiz de orphãos é necessaria a bem dos 
emancipados, e ou trosim em protecção elos direitos ele 
que elevem gozar estas soc iedades, para c1ue possam 
preencher sua missão philantropica. 

D:í.-se neste artigo privilegio ús di tns associações sobre 
o~ serviços dos i,ncJivicluos que el la s libertcn'em, para 
inclemniz~ção elo preço ela compra. O nobre rl eputa :lo 
perguntou que privileg io é este. 

Sr. presidente, é claro que o art. . 1'i .0 só tem por 
fim garantir ús associações emancipadoras o cumpri-
mento ela clausula a que podem' ficar sujeitos os in-
clivicluos que forem por ellas resgatados do cGptive iro 
(Apoiados.) , 

-No art. 4. 0 se clispôz que o escravo liber t::tclo, com :1 
condição de pre~ La r serviços, não pócle voltar á condição 
anter ior , mas será compelliclo a serv ir em estabeleci-
mentos publicas, ou a contratar seus servir;os com par- . 
ticulares. O art. 1'i. 0 quer' que os libertos, que forem obri-
gados, pelo beneficio ele sua emancipação, a pres tar 
serviços, os prestem cffecti yamente ás associações a 
r1uem elevam a sua liberdade,, a fim ele que estas se 
inclemnizem elos sacrificios que fizerem e possam rea-
lizar todas as suas vistas humanitarias. _ 

Não podemos prever quaes as condições com que 
taes sociedades se formarão ; ellas podem chegar ao 
mesmo fim por clifferentes meios Por exemplo, uma 
dessas socieclàdes talvez se proponha a form&r mn es-
tabelecimento normal ele trabalhadores livres: os es-=-
cravos que fo rem libertados por esta sociedade, Gom 

condição ele prestarem serviços por algüm tempo, 
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não devem ser compellídos a servir de prefei'encia no 
estabccimen to creado' para esse fim? 

O SR. ANnnADE Fwmmu: - P:Úa isso não precisa 
de privilegio; o privilegio tem outro alcance 

O SR. V. no Rw BRANco:-0 art 5." tem por 11m 
garantir a essas sociedades que os libertos que lhes 
deverem beneficio de se~l resgate não serão distra-
hidos para outros estabelecimentos, ficando assim ellas 
privadas de preencher suas vistas, que não podem ser 
senão manumi.ttir· esc r a vos c tambem prepara l-os para 
a viela de plena libenladc (Apoiados.) 

Do mesmo modo que no art. 4." se tornou a eman-
cipação por contractos de serviços dependentes do 
consentimento dos senhores c approvação elo juiz de 
orphiios; assim Lambem aqui, desde que uma socie-
dade· se constitue para emancipar escravos, e os liberta 
corn a condição de serviços, é preciso que est.n c: on-
dição lhe seja mantida. 

Entcndiflo por esta fórma o art. 5." não póde ellc deixai' 
de merecer a approvação. da camara. Desapparecem, 
creio cu, as ohjccçues · Llo nohre deputado; mas, se 
assim não fosse, se b nohl'e deputado quizesse mo-
dificar a redacção elo artigo, nós lhe agradeceríamos 
o seu concurso. 

Sr. presidente, tenho conclui"do as obs.ervaçucs que 
devia expót' á camara em resposta ao discurso do 11obre 
deputado por Minas Gcraes. 

Era meu proposilo não sahir da materia precisa do 
art.. 5. ", porque entendo que esta discussão será inla-
minavel, se a proposito de cada at'tigo se rcpro:luzirc1il 
observações geraes sobre todo o projecto. (Apoiados.) 

O SR. PlN'I'O nE C .PdPOS :-Nuuca se discutiu assim 
co usa alguma. 

O Sn. V. no Hro BRANco:-Pcço, pois aos nobres 
deputados, tanto'' da minoria como da maioria, que nos 
limitemos ao debate preeiso da matcria dada para a 
ordem do dia. Se não estou enganado, o regimento 
desta casa nãtl permitte debate geral senão por occa-
sião elo L" artigo. (Apoiados.) 

Se esta alta razão de conveniencia não fôr attenclida, 
e os oppositores éla reforma eontinuarcni á discutir 
todo o projecto por occasião de cada artigo, peço-lhes 
licença para não acompanhai-os nesse proposito sem que 
vejam no meu silencio uma falta de cortezia, ou menos 
consideração do que aquella que devo tributar, e que 
cordialmente tributo aos nobres deputados. (Apoiados .) 

p, 11. 8, . . 
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Preciso economisar o tempo, e quero ser, por mmha 
parte, um fiel observador i·egimento da casa n. 

VozEs: -l\'Iuito bem! Muito bem! 

(*) Eis como o escripLOr q:ue no Jorual" do Gmnmercio se as-
signava " A. Guarda Constit~cional)) deu conta da sessão de 7 
de Agosto. 

« A camara dos deputados ouvi'! hontem. dous bo~1s. dis-
cursos: o do illuttre Sr. deputado Pmto i\Iormra e o do d1stmcto 
Sr. Visconde do Rio Branco . Aquelle começou justificando o 
seu pensamento quando lla dias foi interrompido em seu dis· 
curso e 'suspendeu-se a sessão. Em seu conceito, lla ·no paiz 
um poder pes~oal, que pensa, delibera e decide. Não deveria 
ser assim, se estamos sob o regimcn represen tativo; o impe-
rador não deve ter opinião, é apenas executo" voluntario do 
''o to naciona l, manifestado e proferido l egitiman~ente. Se o Im-
J;lerador não fosse esse mero ea;ecuctor, anteporia sua vontarle 
a lia nação ; e então não seria esta quem faria a lei. Não con-
testa que o governo, segundo os precelientes, possa iniciar leis 
por meio de propostas ; contesta , porém , que o conselho de 
estalio possa ser corporação legislativa ou ter alguma parte na 
confecção das leis. A proposta de refo rma do estalio servil é, 
no seu dizer, um projecto de lei elaborado pelo conselho de 
esta li o ; e é, por isso, que elle mais ataca-a , attcnto o vicio 
de origem. Entrando no exame da questão, sepat·a-se de mui tos 
dos dissillentes, parecendo-lhe aceitavc l a idéa capital da pro-
posta, dadas certas condições; não eselar·eceu, porém, t:ssa re-
serva mental, e, assim, perman.ece inteira a hostilidade á pro-
posta. Condcmna o a1:t. i:í. o, por parecer-lhe que é otfensivo 
do acto addicional ; c neste sentido fez considerações, que; 
com a dev ida venia, qualificamos de sophismas. E' escusado 
declarar que o orador ta miJem arguiu a proposta como olfensiva 
do ·programma do partido conservador, e que outrosim, entende 
necessaria a disso lução da camara a fim de ser consultada a 
opinião do paiz sobre o assumpto. 

" O dislincto Sr. Visconde do Rio Bt·anco entendeu que devia 
responder ao illL!'stt'e deputado p.or i'llinas Ger·3cs, por isso 'que 
este allllllira ao uiscu!'so que ha annos proferira no senado , 
quando fôra dispensado lia missão diplomatica n·o Rio da Prata. 
As circumstancias . de que o debate se roàeiára favoreceram 
ainda uma vez ao distiJJcto Sr. presidente do conselho, pot· 
iSSO que fez notabilissimo diS<~Ill'SO, ta lvez superior aos an-
teriores. Dcmonstt·ou claramente qual a influencia ·que o Im-
perante deve e tem o direito de exercer na política do paiz 
e tambcm na confecção das leis ; e rcergueu as accusacções 
feitas ao conselho de estado, deixando claro que, no exercício 
de suas attribuições consultivas, não exorbitava quando acon" 
sclhava ao poder executivo a adopção de quacsquer medidas, 
ou a prercrencia de urnas sobre outras, no caso de alvitres 
varios. Não é principio aceitavcl que o Imperante seja méro 
executor da vontade naciona l : e, aliás; é indubitavel que a 
cortJa tambctl'l póde e deve ter uma opinião sobre os negocios 
publicos, a fim de format· juizo c decidir enti·e os partidos 
contendores. Se acerca-se do conse lho de estado para ouvit· 
pareceres, e se delibera com a responsabilidade dos ministros, 
subsiste o govcrr!o que , no caso de fa lta de apoio na c:unara 
do~ deputados1 dissolve-a para consultar ao paiz. ·· 
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SESSÕES DE 8 E 9 DE AGOSTO. (arts. 11. 0 c 6.".) 

~ 1. 0-No dia 8 não houve sessão. Dous membros da 
maioria demora'ram-se, chegando alguns minutos depois 
do meio dia. Os dissidentes, coü1o sempre, não quizeram 
entrar no salão para fazei: casa. n 

" ·Nas circumstancias actuaes, não ha a necessidade · eonsti-
tucional da dissolução, porque o gabinete é apoiado por grande 
maioria parlamentar, e sustentado fóra das c~maras por um 
vivo e enthusiasta espírito publico. , 

" Passando á questão em si mesma, provou o erro em que 
laborava o illnsti'e deputado por Minas Geraes, quanto á sup-
posta infracção do acto adllicional. Acrescentou diversas 
outras considerações de ordem eeonomica, a fim ele deixar evi-
dente que a proposta, não desorganizando o actual trabalho 
agl'icola, melh(')ra ao mesmo tempo o set·viço e a producção, 
jlOl' motivo da superioridade do braço livre em relaç.ão com 
o braço escravo. 

» A sessão de hontern deixou ver, uo entanto, o que temos 
já denunciàd.o : a variedade no grupo dissidente! Cada um quer 
uma cousa : é, como di:lia ha dias o illust.re Sr. Araujo Lima, 
uma verc.lar\eira Babel; ningaem os entende, elles mesmos nã.o 
se entendem. O grupo dissidente é o Protheu ela fabula; de-
baleie se pretenderá lixai-o em sua diversidade de opiniões e de 
pareceres: a esse respeito, é a confusã.Q das línguas na esca-
lada ao gabinete. E', porisso, que o illustre Sr. Gama Cer-
queira, quaurlo discursou sobre o art. lí .o, declarou que era 
possível, talvez provavel, que o substitutivo fosse apresentado 
na 3." discussão: e nessa occasião o distincto Sr. Viseonde do 
Rio llt·anco perguntou-se não era cer·to, e ficoü sem resposta •.. 
E, com ett'eito, é impossivel que cheguem a accõrdo !ile idéas; 
ha, apena~, accôrdo de facto; hostilictadc systematica ao mi-
uistet·io. O I:P'n[lO dissidente não assentou ainda em outra cousa; 
por ora a luta, depois a liquidação de princípios. A collisão, 
uuico fundarneuto em que assenta o agrupamento dos dissi-
dentes, revela o autagonismo inevitavcll no dia da victoria; 
não ha cohesüo ele idéas, de vistas e de interesses. 

" Se o grupo ô.issideüte não fosse uma collisã0, estamos 
convencidos de que o seu procedimento seria mais moderado, 
resal val'ia a propria responsabilidade, mas não negaria á maioria 
e ao gabinete o direito do tt·iumpho ; seria, emfim, upposição 
verdadeiramente constitucional, auxi'liando o govemo e con-
correndo com suas luzes para o aperfeiçoamento das leis, em 
vez de obstar á marcha dos trabalhos legislativos por todos os 
meios que oespil'ito de hostilidade violenta suggere-lhe. 

Continuaremos. 

· · (*) O autor ela Chronica, publieada no .Jornal do Commercio, 
disse o seguinte a proposito das occurrencias rlo dia 8: . 

" Quando o gTupo dissidente não sopbisma o assumpto em 
discussão , não protela o debate ou não invectiva o governo 
c a maioria, {az parede para não haver sessão, como aconteceu 
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§ 2. 0 ~No dia 9 falla o Sn. ANDRADE FIGUEIRA, e 
depois é encenada a discussão do ad. 5. o a reque-

hontem. O grupo dissidente de tal arte prefere os expedientes 
ille.gitimos: é manifestamente systematica, hostil, perturbadora, 
porque não quer resig-nar-se á sua impotencia; é evidentemente 
in'cconci liavel, prevenida, porqüe não desarma-se ante as co_n" 
veniencias rJUblicas, e recone aos tramas secretos quando nao 
póde usar das estereis violencias. Não é isso provocaT da p~rte 
da maiuria providencias que compensem o tempo per·dH)O! 
Quern não eompr·ehende que os amigos do gab!nete têm ne-
cessidade ele em botar esses planos, a fim de evllar e prevenrr 
dcêepl;ões ;• ' 

" Allegam os dissidentes que a maioria atropella os debates , 
impõe o ·S!leneio, abus~ ~a força nn!neriea. Qu~!''' porérll , 
lendo os d1scursos dos (l!SsHlentes, mamfestamente Jora da ma-
teria em dis~ussão, não eouvence-se de que elles só querem 
esgotar o tempo, e nfw alH'igarn~se sob a liberdade e franqueza 
da tribu11a senão para dar maior for(:a ás suas hostilidades} 
Quem quer cliseutir c.inge-se ao assumrto, úão di vag-a sobr·e 
tfleses constitueiouacs, ·formula raciocínios e uão recl'imina-
ções. · · 

" Em tudo é consumido o tempo; urgencias intempestivas, 
interpellaçües vãs, aceusações sem base, nada falta aos tlissi-
lü.:ntvs para impedirem :.1 reforma <lo estado servil. A maioria 
uão p<í tlc fazer eonsa alguma para contrapôr a taes tramas: 
immediatam ea te que requer-se qu:1lquer providencia regimental, 
a ruiuoria grita que é amordaçada, e um accent.o de furor ma-
nifesla·se em tollas as suas reclamações! 

" Niw é porém possível que a maioria pnrsista em sua lon-
ganiÚJidade, com sacl'ilicio de todos os priucipios que regem o systema parlamentar. Aimh, ha poucos dias, na Inglaterra, 
paiz que aprec ia-se imita.r ui1s praticas eon3tilucionaes, o mi-

·uistJ•o GíarlsLoHe viu-se victima de expedientes da minoria da 
carnara dos enmrnuns, taes quaes os que os dissidentes hão aqui 
posto em jogo. Tambem alli trata-se de reforma importante, 
a el eitoral; não só os tories têm empt'egado a tactiea dilatoria , 
discutindo cousas csti'tlnhas á ma terra, senl'io tamllem hão im-
putado aos sw;t.entaüores da medida motivos menos eonf'es~a
veis. E' util reproduzir ·aqui o que disse o ministro Gli•d,;tone; 
suas palaVJ'as merecem reflexão . 

cc Appello, disse por tim o Sr . Glaqstone, pMa as intimas 
" convit:<;iles dos membt·os da opposição, ainda que hem dimi -
" nulo seja o numero dos que applaudiram o discurso do nobre 
" lord, e perguntar-lhes-hei se é Jieito l[ne as discussões nesta 
a easa se r evist.am ele tal caracter que, dado o easo !le haver 
" diverg:cneia de opiniô't'S, attribuamos uns aos outros·, ele casd' 
" pe nsado , os mais vi;;, . mais corruptos e mai;; clegra!lantes 
,. nwtivos; e isto não só inconsciente c aeeidentalme.nte, mas 
" até como base assentada de condueta, adoptada sysl.emati-
" eamente por grande numero de membros do parlamento. 

" Se fosse ~sta a norma que devesscmns seguir, o caracter 
<c da camara mgleza dos . communs passaria para o futuro por 
« uma fatal transl'ormaç.ão, e não nos seniria absolutamente . 
" de consolaç.ão, pelas perniciosas eonsequeneias que dahi se 
" originariam, o facto de havei' eoneorrido principalmente par'a · 
• semelha11Le trausl'orrn:wão um <.los suslentadorcs dos mais 
<c e levado,> princípios reconhecidos pela uo~sa historia e ~.: on-
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rirnento do Sr. EvANGELISTA Lon,\TO. Approvado o 
artigo e rejeitadas as emendas, entra em discussão o 

" stiluição. Depois deste protesto, que julguei do ll}eu dcrcr 
" apresentar, tudo quanto me resta a dizer parecera sem du-
" vida destituído rle merecimeBto; mostrou, porém, o nobre 
« lt?rd que os estylos da casa lhe pcrmittem, por occasião Qa 
« dtseu:<são llü projecto eleitoral, occupar a· nossa attençau 
« com longas dissertações sobre o acto da igreja irlandeza c 
« sohrc a união com a Irlanda. 

" Estou pcrsuadiuo d.e que a liberdade da discussão é uma 
" exccllenr.e cousa de qu e se tem usado em larga escala pr!r 
" varias occasiões; m~s hoje deitou o nobre lonl a barra ma1s 
<< longe que nenhun! dos seus predecesso res, e quer me parecer 
" qu e, se fosse o acto da igreja irlaBdeza ou o da união que 
" estivesse em discussão. não acharia o nobre lord cousa que 
" m<lis se prendesse com elle e merecesse ser tratada do que 
" a lei do processo eleitoral. · 

~ Espero não ser tax:J:tlo !le extravagante dizendo que resultam 
" do discurso e procedimento do nobre Jonl outros pontos de 
" vista tão irnportantes como o proprio projecto eleitoral. ]{e-
" ferem-se ellcs no que s_e !leve entender por li!Jerdades, leis 
" .e deveres desta casa. As liberdades deixaram de existir pra-
" ·ucarnentc, as snas leis são calt.:aclas aos pés c os bens deveres 
'' só serão cumpridos quando us seus membros guardarem nu 
" seu respectivo procedimento os limites da nwdcraçfto. " 

« Apcza r dessas Lãc amigaveis admoestações, o ministerio 
inglez entendeu que deveria acautelar-se rios ardis e manejos 
dn oppnsição, sem receio ele que se lhe diga que abandonou a 
disc-ussao e que quer amordaçar a minoria. E' util lranscrever 
o qu e a respeito expõe o correspondente do Jornal do Com-
1rte!'cio : 

" Nes te estado de cousas convocou o Sr . Gladslone nma 
" reunião do partido liberal, que foi muito concorrida, a fim 
" de se resolve1·em os meios que parecessem mais adequarlos 
" a. l\tzci: f~ c e a esta opposição extraordinal'ia. Disse o St'. Gla-
" rlstone que um metllono novo de ataque rerrueria o emprego 
" de novas armas, não só para a votação do projecto, como 
,, tamb ern Dara a vlnclic~wão do principio, que á vontade da 
" 111aioria deve sempre prevalece r. Por isso aconselhava ]Ja-

ciencia. c s-ilencio. nue confiava inteiramente o andamento da 
« medida. ao ministrÕ Sr. Foi'Stei', qu e a havia apresentado, e 
" rru e pela sua parte não tencionava intervi!', ~alvo caso rle ex-
" t:cpcioual necess idade. Que pedia aos seus amig-os poliLicos 
" que tinham emenrlas ;' propôr. ou que as retirassem, ou que 
" se el!t.nndessem particularmente .com o Sr. Forster, á quem 
<< achai·iam r!isposto a aceitar a que fosse possível. 

" Acrescentou que era desejo elo governo fazer passar reso-
" lutamente a medida, e lembrou ao aurlito1·io que um só dis-
<< curso . do lado dos seus provocaria cinco do làdo opposto. 
« A reunião abraçou uuanime e cordialmente a tactica do Sr. 
" Gladstone; c neste ~1ccôrtlo · foram para' a camara, ond e, 
« apresentando os tories nova proposta para procrastinação do 
" projecto, foram-se os liberaes retirando um após outro, dei-
« xanrlo que por muitas horas flwssem os tories o que bem 
" lh~~s parr~cc_u. A final rle eonlas foi a proposta derrotada por. 
« uma Jlla10I'la de perto ele tres contr:t um, e passou a camar!l 
" a t:uustituir-sc em couHniss(lo a fiu1 ele discutir as, clausulas 

' / 
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art. o." Falla o Sr. f'ERDlGÃO l\'IA~HE~llo combatendo o 
projecto n. 
« do projecto, e, depois de prolongada discussão, foram adop~ 
" Lados os cinco primeiros paragraphos. " , 

" Assim, em Inglaterra, o miuisterio não conternporisa oorn 
a opposição, e nem a maioria responde aos . discursos da .~rri
noria. Paciencia e silenc·io; e depois, a votação decide a questao. 
Muita disciplina e extraordinaria 'actividade na. ,maioria; apuc 
rada perspicacia nos ministros, que em taes conjuncturas d~vem 
julgar-se superiores a quaesquer censuras. Porque o gabmete 
c a maioria se incommoelar·ãci com as queixas e com as in~ 
vectivas da minoria? Caminhe-se; e deixe-se que os dissidentes 
g-r·item. A reforma é urgente, é essencial, é indeclinavel; 
cumpre, portanto, que sefa feita. O pai?, a reclama, os verda-
deiros interesses ela lavour·:t a exigem. Faliam os dissidentes; 
uão se lhes responda, e encerre-se logo depois o debate. A 
terceira discussão ahi vem; e então se lhes consrtlerará as 
objecções. Só ussim o 1roverno e a maioria se mostrarão fortes 
eontra as manobras de esterilisação. As opposições systematicas 
devem ser condemnaclas á orthopnéa p.oliti<;a; só devem respirar 
quando permanecerem calmas e moderadas. O ministerio inglez 
assim o entendeu; e da Inglaterra vem-nO$ quasi sempre as 
boas praticas do systema parlamentar. Não convém o govel"llo 
e a maioria a propria ruína e a dcsrnoralisação da r eforma 
proposta, á força ele condescendeucias: o tempo corre, c a 
nação precisa de sahir, do esta c!~ de duvida sobr:e a questão . 

" Julgue-se, em summa, o plerto; use-se para rsso ele todos 
os meios re~irnentaes. Nunca a energia é tão necessaria seuão • 
quando trata-se de realizar grandes medidas de .eomplcxo al-
cance soeial. Toda a demora é prejudicial ; não signilicaJ·ia 
desejo de .reflexão, seria fraqueza. O desfallecimento é a peior 
elas calamidades na vida publica; as grandes idéas clevém des-
afiar, sem receio algum, quaesquer denega~ões, quando a nação 
as solicita, quando . o governo está convencido de sua neces-
sidade e fJIWIHlo a maioria elas carnaras as appl.aude. Força de 
rontade: ei:; o segredo nas grandes reformas. 

" A. guarda constibttcional." 

(' ) A Chronica llissc o scgnjnte : 
« Os dissidentes, na sessão de honteró, mostraram-se meuos 

aggressivos, e de alguma sorte parece que querem voltar ao 
regimen regular. Ainda {izuam parede; mas foi baldado o in-
tuito de prejudicar a sessão; porque a maioria compareceu, 
e eram ele mais os dissidentes. Pretenderam tambem consumir 
o tempo em questões de pouca valia, apezar elas amplificações 
de que -constantemente as revestem; mas não o conseguiram, ·. 
porque a maioria este ve alerta, e conhece o plano. Não houve, · 
cmfim; movimento; o espírito publico, se é toda essa maU-
nada <rue a minoria sóe fazer cliar·iamente, adorme ceu, e de- · 
sejaramos que fosse longo o seu somno. 

" DisCUI"SOu sobre o art. 5. o da proposta da reforma does-
tado servil o distincto Sr. Andrade Figueira, rrue limitou-se á 
aualyse do trabalho da commissão espceial, como pareceu-lhe. 
Em sua opinião, é um documento publico inçado de erros de 
todo o gencro; e <lahi foi louge, tão longe que ia excedendo 
muito as duas horas concedidas a cada orador para o debate. Em 
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SESSÁO DE 10 DE AGOSTO. (Na camara dos~deputados-a:rts. 6. o . 
e 7. n do p1'ojecto; no senado-1·equerimento do S1·. Itaborahy.) 

~ 1.. o Na camara dos deputados o SR. ALENCAR AnA RirE 
requereu o encerramento da discussão do art. 6. o, e 
Lendo a opposição declarado que sv apresentaria o seu 
projecto .substitutivo na 3. • discussão, pe,diu ao mesmo 
tempo ao Sr. presidente que á proporção que fosse 
submettendo á discussão os seguintes artigos consul-

tempo, porém, quanclo já estava extincto esse prazo, e á vista 
da observação llo digno presidente ·da c amara, começou a fazer 
considerações sobre o objccto em discussão, isto é, sobre o 
art. 5. 0 ! Essa disposição da proposta servira apenas de pretexto 
para uma dissertação, bem elaborada C<!rtamentc, mas estra-
nha em verdade á questão sujeita. E o oraclor acrescentou 
que ainda tinha muito que dizer;\ e reservava-se para a dis-
cussão.... . 

" '3.• discussão ! Essa plirase, proferida por um dos impugna-
dores mais Cl'entes em seus meios de acção ó a expressão de 
inconsolavel desalento. o grupo dissidente, pois, está certo de 
que_ a proposta será vot<Hl~ em. ~.a C!_iscus~[\o, ~ de que baldados 
scrao os seus planos de mut1hsaçao. Amda nem! 

" A maioria só esperava que o distiueto orador concluísse o 
seu discurso, para encerar o debate. Não podia ser de outro 
modo. O objecto da discussão el'a a inspecçâo elo juiz de or-
pltãos sobl'e as sociedades emancip:Hloras; nada mais, nada 
menos. · Pois beu1 : desde o · dia ,~2 os dissident~ edificavam 
suas hostitidalles sobre esse artigo da proposta! E eis o que de-
nominam liberdade c franqueza de tribuna ...• 

" Foi a'tinal encerr<~.do o debate e a minoria não fez muito 
barulho, pretendendo apenas votações nominaes, quér para o 
encerramento,, quér para· o art_ig~, 1~9 q~ ê não foi e. n.e.m po-
dia ser attend1da. Acaso a mawna Ja uao tem-se mamlestado 
tantas vezes nominalmente, sempre que os dissidentes o têm re-
querido'! Os pontos decididos e Yotados não são os mais graves 
ua proposta, ventre livre, peculio, direiL0 ao resgate ? Frívola 
é, portanto, a _il!_sistente pretenção da V<!taçã~ nomi!!al p~ra pon-
tos ou d1sposJçoes de ortlem sccundar1a. N1sso .so hav~a a des-
vantagem da perda de tempo; e é indispensavel aproveitar o 
resto da sessão annual. · 

« Continuando a discussão da proposta, foi sujeito ao debate 
o art. 6. o com as emendas da commissão especial. Essa dispo-
sição da proposta, após as correcções, da c~unmissão, é relativa á 
liberdade elos escravos pertencentes a naçao, dos escravos dados 
em usllfru eto á corôa, dos cscr~wos das heranças vagas, c dos 
escl'avos abandonallos por seus senhores ; a proposta os declara 
lil)ertos ex lege, mas subordina-os á inspecçao elo governo, até 
rme contractem seus serviços. Quasi toda ess'a disposição era 
:icei ta pelo gabin(\te de 16 de Julho; e o distincto Sr. P:wlino 
de Souza não o negou, quando, ha tempo, correu o reposteiro 
das conferencias daquelle mi~Jisterio, e revelou á carnara e 
ao paiz o que clle c os seus collcgas aceit,avarn relativarneme 
~ r ~ l'orma elo estado servil. Não obstante, q debate ha de 
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tas se a casa sobre o encerramcn to elos mesmos, a fim 
ele que o projecto passasse á 3. • discussão e pudessem 
ser conhecidas as idéas dos dissidentes. 

O Sa. 'PnESIDENTE. (Teü;eim Jnnior) declarou que só 
podia submettcr :i votação . o requerimento do encer-
ramento da discussão do art. 6. o; quando entrassem 
os outros artigos em discussão o Sr. ele pu ta elo poderia 
fazer o mesmo pedido. 

Posto a: votos o requerimento do Sr. Alencar Araripe 
foi adoptaclo, fieanclo enecrrada a discussão do art. 6. o 
O ar! igo foi approvaclo com as emendas ela commissão. 

ser longo, c os üissülentcs hão de querer batalhat· a JH'oposito 
de matr~ria tiue conscieutemente não podem e nem devem im-
pugnar. . ' 

• Oucm inieiou a discussão sohrc c~se art. 6. 0 da proposta 
foi o~<listincl.o St•. Perdigão 1\Ja.lhcir·o. Parece que, uem elle, 
nem qualquer !los üissitleutcs,-pretendia Oflpôr-se a essa rli spn-
sição LflO simples c tão necessaria; porquanto sú elle e outros 
pediram a· palavra quan1lo ' 'iram que o debate seria encerrado 

·silenciosamente! E o que ha a diz,~r sobre l!ssa ma teria: Nfto 
Importa: o plano é <.lemorar a proposta, ainda que o re p;imento 
determine a discussão 'l'cst1·icta., salvo quanto ao nrt. :f.o 

" l\1as, em summa, o uistincto Sr. Perlli !:(ão ·iHallleiro uidt 
muita eousa, não só para rcrlarguir aos illustres Srs. presi-
dente do couselllo e ministro da agricultura, que o jul:~ararn 
ineoltCl'f llLC, senfto Lambem para, ainua uma vez, assignalar os 
peri!l·os lla rerorma; e, dissertando sobre essa til esc, roi longe, 
tflo lonio(C como o distincto Sr. Andrade Figueira. Hetot·quin· 
do-lhe o illustre Sr. Araujo Lima que, se é perigosa a proposta, 
é ella devida as iiléas sustentadas pelo oradoi; em sua obra 
A. cscmv'idào no Brasil, respondeu que nfto repudiau essas 
iüéas, mas considerava inopportuna a sua leg·aJisação : c acres-
cenl.on que, . se puhlicúra essa alludicla obra, füea incilatlo a 
uma tal (ll'CCipi ta\:âú pelo discurso da corôa em 186'i ! 

" ne nossa p.al'te, objcctaremos que, se a falia do t.hrono em 
18ü7 justillca a publicaçflo <la obra, Hào sa.lJemos o qnc justi-
ficara a aprescutaçào de seus projecto-.; ·em 1870, na c amara 
clos deputados, contendo as mesmas iüéas da proposta em uis-
cu ss~w. Se lla inopportunidade em '187t, sem duvida maior 
inopporLunidad c haveria em 1870 ...• Este ponto, aliás, já tem 
sido muito esclarecido, e nüo pódc, nortanto, ser atirado na 
som!Jra . 

" Cumpre conressal-o : a di scuss~io, hottlem,- correu calma, 
e manteve-se digna da camara dos deputados. O disti \lCto 
Sr. Perdigão Malhciro, especialmente, não abandonou a sua 
habitual moden:u;ão. Bom seria que os . dissidentes não :n·ve-
dassem-se !.l esse procedim ento, se por ventura não é proposito 
feito c assentado em reunião. A eortezia pessoal, as reciprocas 
attençõr.s, o respeito a alheias opiniões s~10 deveres também 
no parlamcnLo: só escptivam-se a taes·. deveres os que foram 
sempre refractarios á lJoa educa<;ão, ou os tJUC ele todo a não 
rcceburam. Felizmente, após debates e incidentes t.empes-
tnosos, a eamara dos deputados assistiu a uma sessflo {Jacitlca: 
i\,inda bem! 

" "1 guarda. constitucional. l) 

\ 
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Entrando em discussão o art. 7. o o Sr. Alencar 
Araripe pede a palavra pela ordem . 

O Sn. ALEr>íCAR AnARIPE (pela orclcm):-0 desejo que 
tenho ele ver que · o projecto da reforma servil seja 
discutido regular e amplamente, me obriga a peclir ·o 
encerramento deste artigo ... 

O Sn. Cnuz MACH\DO:-Isto é absurdo. 
O Sn . ALENC.-\n AuARIPE:- ... porque assim ma i;; 

brevemente passaremos á 3. a discussão, e então a nobre 
dissidencia terá opportunidade de apresentar as suas 
'idéas em substituição das icléas da proposta elo go-
vemo, dando por esta fórma assumpto c novo campo 

.ao debate. , · 
Os Sus . Cntiz MACHADO E ·CAPANE~IA dão apartes. 
O Sn. ALENCAR ARARIPE: -Os nolJres depu ta dos .•• 
Os Sns . Cnuz MACHADO E CAPANE~IA dão apartes . 
(O Sr. Jn'esidente reclama attençcio .) 
o Sn. , ALENCAR ARARIPE:-,-Pcço simplesmente o en· 

cerramento visto que os nobres deputados me inter · 
rompem, e não desejo deter-me e.m inutil polemica. 

Chega nessa occasião o Sr. deputado Duque-Estrada 
. Teixeira e pede · a palavra. Por muito ten;tp(J protestam 

os membros da minoria que se achavam presentes e 
outros que foram chegando. Fallam (pela ordem) os Srs. 
DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA e CAPANEMA. Ha muitos apartes 
e a agitação é grande: Entre outros apartes dos membros 
ela minoria destaca-se este: .<< Teremos de appellar para 
a revolucão das ruas ! )) O Sr. PllESJDENTE manda ler o 
regimento e responde a esses nobres · deputados. Afinal 
o Sr. Araripe resolve retirar . o seu requerimento e 
se . exprime nestes termos : · 

ü S!l. ALEXCAR ARARIPE (pela ordem) :-Sr. presi -
dente, tendo declarado que âeseja fallar sobre a ma- · 
teria elo art. 7." o nobre deputado pelo município 
.neutro, eu, como prova da consideração que lhe tributo, _ 
por ter sido o orador ela opposição que tem discutido 
lealmente a materia ele cada artigo da proposta, sem 
ira nem recriminações, peço. permissão para retirar o 
meu requerimento de encerramento. (Muito bem!) 

O Sn.. PEREIRA DA SILY A :- Não é considÚaçãó, é 
justiçct e a letra do regimento .-

. O SR. ALENCAR ARARIPE :-Não ha tal: o, regimento 
permitte o meu requerimento, e o retiro por defe-
renc ia ao m el( nobre eollega deputaJo pelo municipio 

· ueL1tro · 
}', JI. 9, 



- ôG-

O Sn. Cnr:z l\Lü:nAno :7 Fique consignado o protesl.Q 
da minoria e o proccdimen to da maioria. 

O Sn. An,l.uJO LniA :-Fique consignado que eu pro-
testo contra o procerlimento que a minoria acaba ele 
ter. , 

O Sn. Cnuz l\1.\cuAno :-A minoria ha ele ser julgada 
pelo paiz e não por V. Ex . 

(Ha mltros rnuitos apartes; o Sr . presidente 1'eclama 
attenção.) 

Posto a votos, concede-se a retirada elo requeri meu to 
de encerram eu to. 

O Sn. C .\PANEMA :-Quero unicamente fazer a V. Ex. 
a seguinte pergu,nta: ficou estabelecido o precedente 
ue se poder encerrar em caso . semelhante uma dis-
cussão que ainda não se tem encetado? 

O requerimento de retirada do de encerramento que 
acaba de fazer o nobre deputado reso lveu a questão 
de um modo honroso para a maior ia; agora o que de-
sejo é uma simples resposta ele V. Ex. á pergunta que 
faço ·pela ordem, porque, Sr. presidente, em nome da 
representação nacional, em nome deste paiz, eu preciso 
tornar bem solemne o protesto que faço contra o modo . 
por que V. Ex:. parece que interpreta o art. 176 de 
nosso regimento. 

O Sn. rnESlDENTE (Teü:eira Jnnior): -Não quero tolher 
o exercício de nenhum direito do nobre deputado . 
Heclamo apenas a execução do regimento desta camara 
indicando a S. EL o meio legal cle' exercer o direito 
que lhe assiste. (Apoiados.) E' elle o; que se acha 
prescripto no art. 17L 

Já declarei qua l é a intelligencia que dou á dispo-
sição do art. 176; se o nobre deputado não se con-
forma com ella deve lançar mão . daquelle meio para 
que definitivamente seja fixada pela camara em oc-
casião opportuna, qual a intclligencia que deve ter o 
referido ar tigo . (Apoiados.) 

Ac tualmeritc nada fica prejudicad o, por isso que não 
teve ·applieação desde que foi retirado pelo seu propr io 
autor o requerimento de encerramento. (Apoiados.) 

Se o nobre deputado quer acautelar ou prevenir 
qualquer decisão futura, deve usar do meio qué acabo 
de indicar . 

Por agora o que está em discussão é o art. 7. • da 
propm~ta, e acha-se com · a palavra o Sr . deputado 
Duque-Estra da Te ixeira . (Apoiados.) 
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O Sn. CAPANEi\IA: -E' um direito que V. · Ex: . não 

me póde roubar ! 
, O SR. PEREIRA DA SILV:A obtend_o a palav.ra pela 

o ruem pronuncia um discurso. . 
O Sn. PRESiDENTE (TeixeiraJunior ): -Já declarei 

qual a conclusão que parece-me resultar da disposição 
do art. 176 do regimento. Se o Sr. deputado pela 
província ele .Minas Geracs ou qualquer outro membro 
des ta camara, julgar conveniente preveil'r a eventua-
lidade de tornar-se necessaria uma decisão a rcspei to 
da intelligencia claquelle artigo em• caso identico, apre-
sente a necessaria indicação, que eu pela minha parte 
contribuirei para dar prompta solução, mas opp~rtu.
namente. F_óra disto não posso :1dmitt.ir nenhuma clis-

.. cussão sobre tal materia. (Apoiados.) 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA tambem faz algumas ob-' 

servaçõcs sobre o incidente que acaba de ter lugar . 
O Sn. PRESiDENTE :- O Sr . Duque-Estrada Teixeira 

tem a palavra sobre a ma teria do art. 7. o 

OSR . DuQuE-ESTRADA TEIX:EIHA pronunciou um dis-
curso. Logo no começo foi interrompido por alguns 
--não apoiados- que_ partiram da galeria do lado do 
mar. 

O Sn. PRESiDENTE (com força) :-Os es pect.1dores nio 
podem intenir· nas discussões da camara! (Apoiados 
geraes.) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:-V. Ex. deve dizer que 
a policia não intervenha! 

O Sn. ARAUJO Luu: -O nobre deputado devia ver 
no silencio da ga leria como observamos uma repro-
vação ao procedimento da minoria. (Apartes .e não 
apoiados.) · 

O Sn. PRESIDENTE:- O Sr. i. o secretario vai ler o 
que dispõe o art. 2i9 do regimento. 

O Srl . 1. 0- SEGRETARIO procede á leitura do seguinte: 
« Art. 219. Os espectadores que perturbarem a sessão, 

serão obrigados a sahir immediatamente das galerias ; 
e, se o caso assim o exigir, ter-se-h a com elles a demons-
tração que a camara julgar conveniente. 

O Sn. ANDRAm~ FIGUEIRA :-Não se en tende isto com 
os agentes que são p~ gos de proposito pelo governo 

, (.f ue manda pagar artigos publicados em sua defesa. 
(A poiados da oppos,1;çrlo.) · 

UMA voz :--;Que agenles elo governo ! Deixe-se disso.!' 



O Sn. JuC'IQUE!IU:'-A maioria está apoiada na popu-
lação intelligente do piliz I (j)[uitos apoiados.) 

O SR. · PR.ESIDE~DE: ~Peço atlenÇão aos nobres depu-
tados; não posso consentir que interrompam o orador ,., 
(A.poiados.) -

O Sn. JuNQUEIRA. :-Precisamos tambem· fazer um 
contra-protesto! E' impossível caminhar a discussão 
como vai, lançando-se· injurias a todos os momentos! 
(Muitos apoicdos, ·e apartes.) 

O Sn. PRESIDENTE (com {orça) : -lbja prudencia ele 
uma e outra parte ! 

(lia muitos azmrtes.) 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Isto é indecente. 
O SR . FERREIIL\. DE AGUIAR :-0 espcctaculo que a 

minoria está dando é que é indecente. 
(Trocam-se alguns apt1rtes vehementes ontre os Srs. Fer-

reira de Aguiar e Andmde Figueira. Susurro.) · · 
OSR. CRuz .MACHADO :-Nada se quer respeitar! 
O SR. PRESIDEXTE: -Ordem , senhores! A nenhum 

dos membros da camara é licito exceder-se em suas ex-
pressões. Se as reclamações do presidente forem im-' 
profici.Ias e desa ttendidas, eu cederei esta cadeira a 
quem ten!la mais dirci_t'o elo que eu á consideração 
dos nobres deputados para manter a ordem. ( Niio 
apoiados.) 

O orador que ora oecupa a tribuna, o sr·. Duque-Es-
trada Teixeira, póde prestar um relevante serviço ao 
paiz e a esta camara , captando a allenção geral para 
o seu discurso, e fazendo assim restabelecer-se a calma 
inclispensavel ao desempenho da alta missão e á dig-
nidade de · todos os membros desta casa .. (.Muitos 
apoiados.) 

Peço, pois, ao nobre deputado que continue o seu 
discurso. 

O Sn. DuQuE-ESTRADA continúa então o seu dis -
curso. (') 

(•) Uma rias Chronicas qu e o Jornal do Commercío publicava 
deu conta da sessao de 10 nos seguintes termos : 

· · ,; · -~·· .s · ú' · ~~à;.~;,· ·~;;~;~ · ~;~· ~;i:i~ ·~~:it;I;~ · d~i;~t~-ci~~: ·i~·n;~;.;~; 
assento na mesa o pr esidente e os secretarios, e fez-se a prim e ira 
ç!Jama,da. Kespond eram a ella vinte e tantos se nho~·es . 

" Neuhum dos tl íssidcntc& estaYa preseuto . .. .. . ......... .. 
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~ 2. 0 -No senado o Sr. VIscoNDE DI~ ITABOIUHY pro-
nuncia~se neste dia contra a reforma tlo estado ·servil , e 
louva o procedimento da minoria da camarà tempora-
ria. O honrado senador faltou fundamentando um reque-
rimento em que pedia informações ao governo sobre a 

" .• . l'assou muito tempo sem que se reunisse numero leg-al. 
Felizmente, •Juanclo faltav·arn 20 minutos para o meio-dia, pôde 
o Sr. presidente dar começo aos trabalhos da c amara . 

" Ouvindo a campainha, acudiram os illustres Srs. Cruz l\l:~
chado e Capancma, fazendo a sua entrada no salão. Já era · 
inutil a sua absteução ................................... . ... . 

" Leu-se a acta e deu-se conta do expediente. 
" Concluiria a leitura deste, passou-se á o1·dem do dia. 
" O Sr. Alen car Araripe requereu o encerriunento da discus-

são do art. 6. o do projecto de reforma do estado servil. 
" Os dous illustrcs opposicionislas presentes protestaram, 

como de costume, mas a camara, disposta a levar ao cabo t:w 
Urgente reforma social, a despeito da tactica dilato ria da mino-
ria, cansada, além disso, de ouvir desde Maio lon:;os ,e repetidos· 
discursos politieos, dos quaes nenhuma idéa nov::. transpira, c 
onde, a pretexto do elemento servil, tem-se tratado de tudo e 
de algunas cosi tas mas, votou o ent enamento. 

" Um dos dissidentes no intuito de consumir tempo (uni ca 
arma que lhes resta), requereu que fosse nominal a votarão. 

" Os deputados da maioria, cujos 1Wrnes já te m apparecido e m 
muitas outras votações, r ejeitaram esse requerimento. por inut~l'. 

" Approvallo o artJ;;o por üí ,·otos, passou-se a d1scussa.o· 
do 7.o . · · 

" Ninguem pediu a palavra. O Sr. Araripe requereu que se· 
fléssc por encerrada a discussão desse arti"O porque restava 
::1inda a 3.• discussão, c porque os o1·adores' opposicionistas,_ 
( ~ 111 vez de cingirem-se á matena dos artigos sujeitos ao debate,. 
discutiam o projecto na ~cn eralidadc. 

" Com e ff'cito, se a 2.• discussão por arti gos não tem sido, 
como manda o regimento, restricta á maleria especial de cada· 
um delles, melhor é que se passe desde ji1 á 3.", que deve ser 
ampla. Ac crcsce que a honrada opposi(;ão prometteu :~pre
sentar na 3 ... discussã_o .um projeclo seu, c o paiz está aneioso. 
por conhecer as suas 1dea~. 

" O requ e l'imcnto <lo Sr. Araripe uão era contrario ao re gi-
m ento; ~ssim opinou o homado presidente da carnara . 

. « O regimento só marca prazo para :1pre~entaçâo d~ rcqu_e-
rlmcntos semelhantes quando se trata da 3.a e ultuna diS-
cussão. 
· ." O pedido do Sr . Araripe foi recebido 11tlos dous opposicio-
rustas presentes com violentas rcelam:.Jcõcs. 

« O Sr. Capa nema, pela ordelll, discoÍTeu lar g-amente. 
" Quando o Sr. presidente ia pór a votos o requ erim ento do 

Sr . Araripc, entrou 110 salão, pedindo a palaua sobre o art. 7.0 , 

o Sr. Dr . DLHlUC-Estrada Teixeira . 
« Seguiu -se a isso uma scena iutercss:intissima. 
" Os illustres dissidentes que se achamm 110 salão quizeram 

mçstrar ao publico t.oda a força dos seus pulmões. Um declarou 
.ate que_ era pr~ cis.o appellar para a revol~1ção das ruas. 

" O ~.r. AranJl e·l9'·autolHiC e declarou qu e, se a. camara 
consc!l!Jsse, r c!irana o ~· eu r ccru erimeuto, pela c ons tt!e ra<; ~w 
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importancia presumível da receita e da dcspeza no 
exercício ele 1870-71; sobre a clespeza feita com o 
custeip: e obras da estrada de ferro de Pedro II, e 
sobre a desneza feita no semestre de Janeiro a Junho 
com as forças que se conservam no Pa'raguay . · 

que lhe merecia o illustre Sr·. Duque-Estrarla Teixeira: que 
acabava <le ped,ir a palavra, e que havia <l.iscutiUo conscienciosa-
mente os outros artigos do projecto . 

. « A maioria, que sabe fazer justiça ás intenções do di;mo 
dermtado íluminense, consentiu na retirada desse requeri-
mento. . 
· " Não obstante, os Srs. Pereira da Silva, Figueir·a c Capanema 

nsaram ainda da palavra, pela ordem, com o fim apparente de 
discutir a interpr·etação dada ao regimento, que n:'to estava em 
discussão, revolvenilo um incidente já lindo, e fazendo co.u1 que 
a camara perdesse bons 20 minutos, que poderiam ter sido cou- . • 
sagrados á discussão da reforma. « Afinal suhin á tribuna o Sr . Onr[ue·E~trada Teixeira. S. Ex. 
começou fallanrlo contra as sorprezas, sem lembrar-se que a 
maioria não p<\rle ser responsavel pela falta de diligencia dos 
seus collcgas <l·a opposição. 

" Porque cllc~am tarde '? Porqur. {a:;ent parede? A chamacla 
ús li horas não e feita a pedido do distincto Sr. Silva Nunes ·1 

" Quanrlo o illustre orador, cheio de enthusiasmo, declaravil 
que o projccto, ou a causa da emancipação. tinha contra si a 
opini1to nacional, houve algum · susurro na galeria do lado do 
mar, lado omle assentou seus arraiaes a '.'clha gua1·da ou o ba-
talhüo sagrado da Beocia, cont'orme o declarou pittoreseamente 
lia dias, em um aparte, um dos chefes Cllnfederados, o illustre . 
Sr. Andrade Figueira • 
. " O Sr. presidente fez ler um artigo do regimento, mas essa 
leitura foi intcnompida pelos apartes de V<lrios membros da 
opposição. 

" O honrado Sr. Aguiar, em termos dignos e cortezes, recla-
mou contra a celeuma que se levantava. 

" Tcnl10 ouvi!lo, desde qtte assisto a esta 1liscussão, muitas 
ameuirlades que partem dos bancos opposicionist.as. · .Tú ouvi 
g!'itar que a maioria não tetn coragem, que é subserviente, in-
dt~na , que não tem pudor. . 

" Conscios da magnitude da causa que sustentam, confiados 
no juiw da opinião, os deputados da maioria vão scguindt) 
se rt caminho sem aceitar essas provocações, firmemente resol-
vidos a fazer triumphar as idéas generosas que o projc<.:to en-
cerra. -

" A' t:eclamação do Sr. deputado Aguiar respondeu um 
membt·o da minoria com uma phrasc cruamente ofi'ensiva. 
O illustre deputado pernambucano replicou com a energia 
que o. caracterisa, e foram necessarios esforços sobrelw-
m<tnos da parte do Sr. presidente para que o silencio se res-
tabrlcccsse . . · 

~ Finalmente, os illustrcs membros da minoria consentiram 
que o seu co !lega, o dislincto Sr . Du rpl '>E~tr'ada Teixeira, con-
ti nuasse a fal!ar·. 

" A discussão ficoi1 adiada pela hora ...•. • 

S parlricus " 
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Ü SR. PRESIDF.NTE DO CONSELHO respondeu immcclia-

tan1en te, e do seu discurso destacamos os seguintes 
trechos que se referem á reforma servil : 

I . 

O Su . VISCONDE no RIO BRANCO (preside1ite do con-
selho ) :-Sr. presidente, o nobre senador pela pro-
víncia do Rio de Janeiro, que me honra com a· sua 
amizade, e a quem tributo Q maior respeito pelo se'u 
elevado me ri to, h a de permi ttir que eu confesse qu·e 
hoje o desconheci . O nobre - senador é sem duvida um 
dos conselheiros mais prudentos e illust rados; mas 
hoje quiz ensinar-me que se deve violar seus proprios 

· conselhos. 
Censurou-me S. Ex. porque hontem , -interpel!aflo 

pelo nobre senador ela província elo Rio de Janeiro, 
por não se ter dado andamento á reforma eleitoral ·, 
alludi rimito de passagem ás diillculdades que a mi-
noria da camara temporaria tinha opposto ao minis-
teria. O senado é testemunh.a 'de que não entrei em 
promenores, não faltei em paredes e outras circum-
stancias. Disse apenas que a minoria se tem mostrado 
disposta a lançar mão de todos os meios a seu alcance 
para embaraçar a marcha elo ministerio, sobretudo 
quanto á adopção do projecto concernente á reforma 
do ~stad'o servil. 

Disse o nobre senador que não é I ici to . em defesa 
do ministerio allegar taes clifficuldades, r eferir ta es 
circumstàncias; inas S. Ex. julgou-se autorizado para, 
a proposito de um requerimento de informações sobre 
negocias da fazenda , pre tend er j•ustificar com o maior 
ca lor o procedimento ela minoria da cama ra, censu-
rando acremenle o ministerio e a maioria . Onde es tá 
aqui a difTcrença entre o procedimento elo nobre se-
nador e o do ministro da fazenda? A d'ifl'erença consiste 
unicamente em que tra tei com a maior consideração 
a minoria da camara, e o. nobre senador não usou ela 
mesma deferencia para com o ministerio nem para 
com a m~lioria , attribuintlo-lhes uma in tenção muito 
censuraveL- o proposito clé sopitar a discussão sobre 
o . projec to ele reforma do estado servi l. (Apoiados.) 

Senhores, cu presumia que a minoria ela camara . 
tinha no seu procedimento contra a reforma el o es-
tado serv il o apoio moral dei nobre senador pela pro.- · 
vincia do Rio ~e Janeiro; c como, em circumstancias 
como es tas, a respeito de uma med ida tão impurtante, 
JUl go conv eniente qu e o paiz conheça as op iniões 
de todos os se us homens mais d is lindos , des rja v a 
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mesmo esb manifestação por pal'l.c elo nobre senador; 
{)que, porém, nunca esperei de S. Ex. foi que não ti-
vesse nem -urna palavra de reprovação para o proce-
dimento ~!a minoria da camara, ao passo que lançou 
sobre o governo e sobre a maioria censuras tão acres. 
(Apoiados.) 

O nobre senador pertence ao numero daquelles que 
entendem que o projecto ele reforma do estado servil , 
como está formulado, é um grande mal, e que para 
obstar á sua aclopção convém lançar mão de ,toLlos os 
recursos, não só daquelles que facultam os regimentos, 
senão mesmo elos ele uma minoria que quer dar a lei 
a todo transe, mas que não pócle dal-a pelo setl numero, 
e não a tem dado pela discussão. Os discursos pro-
feridos poe uma e outra parte serão publicados; appello 
para juizes imparciaes; elles que digam de que lado 
cs L:i a vantagem do debate. (Apoiados.) 

O nobre senador, nesse empenho, para servir-me de 
um:1 expressão maritima, alija toda a carga do se11 
navio para dar caça ao projecto de reforma elo estado 
servil. E' assim que o nobre senador· até me colloca 
na obrigação ele defender o ministerio ele HJ. de Julhó, 
a que ambos pertencemos! S. Ex,., applauclinclo a oppo-
sição elo senado que o anno passado censurá mos, diz-{lte : 
« Fizestes bem; fui eu que , procedi mal, quando me 
empenhava pelo andamento claquella proposta, quando 
animava o meu collega elos negocias estrangeiros para 
que lutasse contra vós, e sustentasse a proposta como 
nccessaria; eu estava em ert·o, a opposição tinha fun-
dados motivos, prestava um serviço real ao paiz. v 

Sr. pres idente, não é este o unico acto ele abnegação 
do nobre ser1:1dor pela proy[ncia elo Rio ele Janeiro. 
S. Ex., que tão grande in !I uencia tem exercido na 
cl ·irecção do partido conservador; S . Ex:. que sem du-
vid:t autorizou com seu conse lho e com seu procedi-
mento a 'iniciativa dos encerramentos e seu emprego, 
vem hoje cl izcr-nos que o cn::;enamen to é uma mediJa · 
i ll ogi Lima I , , 

O Sn. V. DI<: lTuonAnv :-Digo que é medida para 
casos ex:traordinarias . 

O Sn. V. no Rw BnANco :-0 encerrameato, ou, 
na phrase vulgar elos pa!'ticlos, a rolha, é de invenção 
do pat'lido conservador, e é um dos mais illustres 
chefes 'desse partido .. . 

\ 

O Sa. V. DE lT.\!l OR \f! Y :-Chefe é V, Ex. 
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Cí Sn. V. DO . RIO BRANCO :-•.. que vem condem-
nal-a! 

O Sn. BAnÃo DE Muni,:rmA :-Isso não é argumento ; 
é recriminação. 

O Sn. V. no RIO BRANCo :-Sr. presiclen te , não é 
certo que desde a discussão do voto ele graças po-
clessemos prever o que tem acontecido. Por oc:casião 
dessa di scussão manifestou-so, é verdade, uma diver-
gencia, mas em termos moderados. Via -se bem que 
havia o proposito ele arredar ela discussão a proppsta 
relativa ao estado servil; mas a minoria que se apre-
sentava com tal intento, declarava ao mesmo tempo 
que era este o uni co ponto de di vergencia ; que es-
ti\Va ele accôrdo com o ministerio nas questões polí-
ticas; e cumpre notar que a falla cld throno já era 
conhecida. Promettia-se, pois, opposição a essa pro-
posta: mas esperavamos que fosse üma opposição mo-
derada, prudente e amigavel. (Apoiados.) 

0 Sn . ZACARIAS -Opposição amigavel. .. 
O Sn. PARANAGUÁ :-Só a nossa. 
O Sn. FrGuEmA DE MELLO :-Eis ahi a prova. 
O Sn. V. DO RIO BHANCO :--. Amigavel pelo menos, 

como a elos nobres senadores. 
Mas o crue temos visto, St'. presidente? A i !lus-

trada minoria da camara entendeu que devia por todos 
os meios embaraçar a adopção daquella pl;'Oposta. Todas 
as instancias, quér em publico quér em particular, 
eram baldadas. Eu lhes ponderava que no senado ha 
muita experiencia, muita prudencia, muita illustração; 
que a proposta passando na camara dos Srs. depu-
tados não era ainda lei ; mas a taes observações res-
pondia-se-nos com um sorriso; quer isso dizer que 
aquella minoria é que eleve dar a lei sobre seme-
lan te ma teria l 

Ora, eu fazia essas observações, não para impedi r 
o debate, que não o temíamos nem o tememos, mas 
paea evitar os meios protelatorios, para evitar esse 
recurso das paredes, para evitar as exclamações offen-
sivas, para evitar as scenas que alli têm tido lugar, 
e que todos os amigos do systema representativo elevem 
lamentar (apoiarfos), principalmente o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro, como chefe do partido conser-
vador! 

O SR. V. DE ITABORAHY:- Chefe é V. Ex., não 
sou eu. o SR. ZACARIA S :--A\1! 

, P . !I. 10. 
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O SR. V. DO Rto BH.ANCO :-Sr. ·presidente, se taes 
procedimentos forem convertidos em meios legítimos, 

. não ha governo possível (apoiados), qualquer minoria 
póde embaraçar a passagem de um projccto de lei, 
(apoiados), pócl e. suscitar scenas el a maior gravidade, 
que tornem impossível a continuação ele um minis-
teria ou de uma camara, não obstante os votos da 
maioria. (Apoiados.) 

Eu, pois, esperava, Sr. presid ente, não só do nobre 
senadGJr pelo Rio de Janeiro , mas á té de nossos ad-
versarias representantes do partido liberal, que esses 
procedimentos não merecessem louvor nem animação ; 
mas, com sorpreza minha , a palavra do nobre se-
nador não veio hoje senão animar a minoria a pro-
seguir no emprego dos. mesmos meios ! 

O SR. FIGUEIRA DE .MELLO :-Illegaes. 
O SR. V. no R10 ·BRANCO:- Disse-nos o nobre se-

nador: " A discussão sobre o art. 1. o não foi com-
pleta. » Mas sen hore~ , essa discussão durou dias, ou-
viram-se longos discursos por uma e outra parte: 
que culpa temos nós de que al guns oradores, dos que 
são tidos como chefes el a .minoria , seus leaders, seus 
directores, não quizessem tomar a dianteira no debate ? 
Devia a maioria esperar JUe falla ssem. todos os ora-
dores da minoria? 

O nobre senador, tão esclarecido como é, não re-
conhece que es ta reforma, uma vez apresentada , eleve 
ter fuma discussão regular e uma solução prompta '? 
Não se repete ha mais ele tres· annos, que a incer-
teza sobre a questão do estado servil está causando 
grande 1m l á propriedade agrícola 'l Que se acha esta 
propriedade em co't1clição precaria, com o seu credito 
abalado , porque ninguem sabe qual será a ultima pa- ' 
lavra , nem mr.smo a primeira palavra do legislador 
sobre essa ma teria ? , 

·O nobre senador ~pelo H.i o ele Janeiro, que me fez 
o favor de conceclerilalguma prudencia, eleve crer qu e 
eu e os m(WS collegas não somos levados pelo enthu-
siasmo, que, pelo contrario , ternos r eflectido, e temos 
consultado pessoas interessadas e experientes. Se h a 
proprietarios agrícolas, se ha hegociantes que razem 
opposição ao projecto que apresentámos, ha outros que 
nos animam ... 

0 !SR . V. DE h'ABORAH Y :-Serão pOUCO S. 
O Sn. V. DO RIO-BRANCO :- . . . que nos dizem que 

0 perigo está em que esta medida fique sem solução ; 
não querem q[tC a qu es tão continue indecisa. 



O nobre senador nos diz em seu aparte que serão 
p ~u cos _o c; quo pe~ sa:n CJ Ssim. O nobre senador não 
·ve senao a provmew do Bio de Janeiro c alguns 
municípios da de S. Paulo, que têm enviado repre- . 
sentações contra a proposta, como todos sabem, por 
conselhos que partiram desta córte (apoiados), porque 
viram o proj ecto ela camara dos deputados o anno 
passado , viram a promessa solemnê elo govemo ele 0;ue 
r,ste anno daria sua opinião a este respeito, e os pro-
prietarios agricoJas não se inquietaram, nada disse-
ram!! Não ha um presidente ele província (e lhes 
pedimos que fallem com toda a franqueza) que nos 
diga que a opinião publica nas provincias é contra-
ria ao proj ec to ; antes o que sabemos é qúe o sys-
tema elo proj ec to já tem execução mesmo na provín-
cia do Rio ele Janeiro, que nas províncias do Norte 
alguns elos grandes proprietarios ele escravos, alguns 
senhores de engenho c fazenclei ros estão indo aclian te 
da lei ; já a estão executando; tão concordes se acham 
com o systema do projecto que querem que quando 
seja convertido em lei, não traga innovação alguma 
a seus estabelecimentos, não seja senão a continua-
ção elo que ellcs já tenham feito espontaneamente. 

Sr. presidente, se não é regular que nesta camara 
se discutam os factos occorriclos na outra , Lambem não 
é regular , não é conforme ao nosso regimento, ·não 
ú conforme ús praticas do nosso systcma , que, a propo-
sito ele um requerimento, como o que ofTereceu o no-
bre senador , se encete nesta tribuna discussão antici-
pacla sobre propos ta que pende de decisão ela camara 
temporari a . . 

O Sn. V. bE lTABORAHY: -Não discuq a proposta. 
O SR . V. no lho BRANCO:- O nobre senador, longe ele 

justificar o seu requerimento ele informa0ões, não fez 
senão censurar o procedimento elo ministerio e ela ma·io-
ria , porque não abandonavam essa proposta á vista dos 
campeões que se levanta.ram contra ell a; não fez mais do 
que animar a minoria no procedimento que até hoj e tem 
tido, e isto , senhores, justamente quando a minoda 
parecia disposta a modificar seu proceder, seguindo 
antes os conselhos da pruclencia c da razão, conselhos 
tão p.roprios de cavalheiros distinctos e illustrados, 
como aqu ç. llcs que compõem essa minoria, cujo merito 
n nn ca pretendi depreciar. 

Eu disse, senhores, que o nobre senador, no seu 
empenho ele acompanhar a minor·ia contra a proposta 
elo r.slarlo srrvil, tinha contrariado m:-~i s clr 11111 prc-
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cedente do seu partido e del!e proprio; vou ainda apre-
sentar mais um facto. O nobre senador ex tranha que 
não tenhamos lçi de orçamento este anno, ::orno em 
épocas ariormaes ... 

O SR. V. DE lTABORAHY : -Porque o governo não 
qner. 

O SR. V. DO Rw BRANCO:- O nobre senactor não vê 
explicação para este facto senão na vontade do governo. 
Pois, senhores, os factos de 1.869 varreram-se por. veJ1-
tura da memoria elo .nobre senador a tal ponto que não 
se recorde mais çle que nesse anno, sendo chefe do gabi-
nete, não nos deu lei elo orçamento e sim lima resolução 
provisoria '? 

O Su. V. DE ITABORAHY:- A lei ficou aqúi no senado. 
O Srr. V. DO H.ro Bt~ANCO : -Que importa que chegasse 

a passar o projecto de lei do orçamento na camara, se não 
veio a tempo de passar no senado, ou se aqui deixou de 
ter andamento? Acaso as normas do systema repre-
sentativo querem dizer que a lei elo ,orçamento venha 
pa~;a o senado, quando este ·não tenha tempo ele ins-
tituir sobre ella discussão regular'? E quaes foram as 
grandes difficuldades com que lutou o nobre senador 
na camara dos deputados em 1.86!)? Seria a questão 
das ordens religiosas ? . . 

Se, pois, não tendo uma minoria tão numero5a, que 
recorresse a taes meios, o nobre sena:lor não nos pôde 
dar lei de orçamento em 1.869; como é que· este anno 
se admira de que esta lei não possa pqssar! Não ha 
coritradicção manifesta, não ha injustiça nesta cen-
sura. do nobre senador, comparada com o indicado fac-
to do seu minis'terio? E como se explicam contradic-
ções tão flagrantes em um espírito tão illustrado, em 
um homem tão altamente collocado, senão acreditan-
do,. como eu acredito, que o nobre senador está to-
mado de algum enthusiasmo contra a proposta que 
se discute na camara temporat:ia? Se ha enthusiasmo 
em favor ele uma idéa, tambem ha enthusiasmo pela 
negativa desta idéa (apoiados), e eu creio que o nobre 
senador, tavez 'pela primeira vez, etá soffrenclo desse 
mal de enthusiasmo. 

O nobre senador não só anticipou aqui o debate sobre 
a proposta relativa ao estado servil, senão ainda a 
respeito da resolução que proroga o orçamento vigente 
para o exercício futuro. 

(Aqui o Sr. p1·esidente elo conselho entra em outra ordem 
de considerações, respondendo a varias topicos do discurso do 
S1· . Itaborahy e depois acrescenta:) . . . O seu discurso , des-

, . 
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culpe-mé o nob i'C senador, o seu discurso de hoje é · 
imagem fi el dos discursos que se têm proferido na 
cama r a dos Srs . dépu lados como meio pt·o_tela to rio da 
reforma coneemente ao estado servil. Pedindo in-
formações ao t ltcsouro para discussão da lei do orça-
mento, o noiJI'e senador discutiu a resolução que está 
na outra cD mara, que ainda não veio para esta; discutiu 
a utili :lade da r eforma do estado servil, o procedimento 
da maioria da camara e o procedimen to da minoria. 

E' justamenle o que alli se tem feito . O reg imento da 
camara d.os Srs. deputados não tem sido cumphclo ; 
seus dignos presiden tes observaram ·que no est<iclo em 
que se achavam os espíritos era preciso tolerar que a 
nünori a sobre cada artigo discutisse todo o proj ec to , 
como se es ti vesse em discussão o art . 1. o E ainda o 
nobre se nador nos diz que não houve ·discussão sobre o 
art. 1.0, quando esta discussão se tem repetido nos 
artigos seguintes ! ( Apo·iados .) 

(O Sr. ptesidente rlo conselho pa5sa a rlar os motivos pelos 
qnaes este anno ncto tratou o governo de apresentar a re-
f'orma eleitoral e depois continúa :) ... Si' . pr·cs~ Ll e nt e, se 
houver boa vontade, se aproveitar-se o tempo, se as 
discussões forem circumscriptas ás m:~ terias dadas para 
ordem elo dia, na proxima sessão póde passa r uma lei 
de reforma ele i tora 1, desde que não q neir:a uma reforma 
radical. 

Assim, a censura que nos fez o nobre senador recáe 
Lambem sobre elle. 

O Sn.. B. DAS 'fRES BARRAS:- A censura é bem ca -
bida. 

O SR. V. no Rro Bn.ANco:-0 nobr e BJrão das Tres 
Bar ras diz que a censura é bem cabida. Pelo seu aparte 
vejo , ou antes já sa bia, que S. Ex . l1avia de apoiar o 
nobre Viscond e ele Itaborahy. Eu desejo t am bem que 
o nobre senador se manifeste a respe ito ela proposta 
concernen L e ao es La do serv il. .. 
· O SR . B. DAS TnEs BAl:tRAS:- f-Iei de seguir as minhas 
conviccões. 

O Sn."v . no H. i o BRANco:- ... porque· uma das opin iões 
que mais me an imaram nesta questão do estado servil 
foi a elo nob re Barão elas Tres Barras ; hei ele deri10ns~ 
tral-o ;"ten ho --a por eseripto nos papeis que recebi elo 
ministerio transacto .. . 

O SR. B. DAS TnEs BAHRAS: -Não h a ds clemon s trar 
con tradicção minha. 

O SR. V. DO RIO BRANCOc- Desejo, pois, que o nobre 
senador me dê o direito de argumenta!' com. o seu pro-
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jecto. Não o ac'cuso de contradicção; pelo contrario, 
prr.t.endo mostrar qu e o nobre senador está qun ~d cl r. 
accúrclo com a proposta do goYcrno. 

O Sn. B. DAS TRES BARRAS:- Inteiramente div er-
gente da proposta do governo. . . 

O SR . V. DO R to BnANCO :.-Peço ao nobre senador 
rp1e publique o seu proj ecto, que ali fts já foi visto por 
alguns membros des ta casa. 

O·SR. B. DAS TnEs. BARHAs :-Eu o sat isfare i hreve -
mente. 

O ~ll. ZACARIAS: -Isto está animado! 
(O Sr. presidente do conselho entra em out·rn ordem de 

considerações e depois continúa :) .... . .......... . Logo, 
como pretender daqui tirar ·argumento para sus -
ten ta r que a indecisão, a demora em todos os negocias .• 
demora indefinida, demora como a entende a mi -
noria da camara, é o remedio mais sa lutar· pa ra a 
solução das questões sociaes ? 

O Sn. . V. 0 1~ ITABORAHY:-Aigu.mas vezes,é . 
O SR. V. DO Rro BnANco :-Isto é converter .... 
O Sn . V. DE S. VIcENTE: -E' inver ter. 
O SR. V. DO Rro .Bn.ANCO :- . ... é converter em. prin-

cipio os meios protelatorios ; é conselho que o nobre 
senador dá , e que lhe h a de ser funesto, quando tomar 
ontra vez a clirecção dos negocias publicas . 

O SR. V. DE ITABORA IIY :-Disse algumas vezes, não 
disse sempr~ . _ 

u~r SR. SENADOR :-E as assembléas provinciaes hão 
de tomar o conselho. 

O SR. V. Do Rio BRA NCO:- Estabelecido esse prin-
cipio, a acção do govemo e d:1s camaras ficará paralysada, 
porque bastam dez homens, que q.ueiram faltar, para 
imped ir a adopção de qualquer medida. 

O SR . V .. DE lTABOHAHY :~Peça tamhem o encerra -
mento para o senado. 

O Sn. V. no Rro Bn-ANCO :-Se o nobre senador quando . 
.inventou o encerramento na camara el os deputad os, 
não o :1pplicou ao senado , não serei cu agora que vá 
adiante ele S. Ex. O senado, é preciso fa.zer-lhe esta jus-
tiça, não tem recorrido. aos meios de que se tem usado 
na camara temperaria. Ainda ha pouco discutiu-se com 
empenho a reforma ;jucliciaria, reforma complicQ cla, 
c ell a pôde passar em poucos diit s. Veja-se ha quanto 
tempo se es tá discutindo a reforma do es t:1do servil ; 
estamos na 2." discussão ,· ha uma 3." c eu pergunto 
á consciencia elo senado se alguma ma ter ia no Brasil 
!em sid o lão rli s~utidn, como n clesi;J rrforma soc inl 9 
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AnLes Lle ser apresentada na camara e depois, não tem 
sido ella discutida na tribuna, na imprensa, em folhe-
tos, no seio do conselho de estado? O nobre Visconde de 
Itahorahy como conselheiro de estado foi ouvido sobre 
esta í'nateria; devemos crer que eJie então expôz todo 
o seu pensamento; S. EK. não nos disse que a idéa 
::apit<1l elo projecto merecesse <1 opposição que tem 
encontrado 11<1 carnúa, e que hoje acaba de se'r aninuda 
por S. Ex. : ta rnbem não nos disse que uma questão 
desta ordem podia ser trazida ao padamen to pan ficar 
indecisa por muito tempo, entregando-a a todas as 
vicissitudes que podem accelerar a solução deste grave 
negocio de. um modo que nenhum de nós ele certo 
deseja. 

Para alguns elos nolJres scn~1dores ta lYcz o adia-
men to seja salutar ; mas ( será pobreza ele minlla 
intelligencia , falta de previsão ele minh~ par'te) vejo 
perigo nest e adiament o. E' por isso que desejo que 
o negocio seja decidido, tenlla úma solução; mas 
que elle está assaz discutido, que tollas as ohjecções 
apresentadas na camara têm sido consideradas, é 
fóra de duvida. 

O Sn . B. DAS TnEs R \ JUlAS ;- Então nem p1•ecisa ser 
discutido aqui ? 

O SR _ ZACARIAS :-Se está assaz discutido ... 
O Sn. V. DO Rro BnANCO :- Estú .assaz discutido na 

camara, não tem appareciclo idéa nova ; os dissidentes 
não têm querido emendar nem substituir. Vejo que o 
nobre senador pela Bahia, que tem t:ambem sua ten-
dencia a animar a minoria da eamara . . . 

o SR. ZAcARIAS :-Já pedi a palavra; não se aín·csse 
V. Ex. Es t:í. um pouco precipita do ! 

O Sn. V. DO Rro BaANco :-Ora, precipitado! Já vejo 
que o nobre senador agora está retardatario, e por isso 
me acha precipitado! O nobre· senador já hontem 
aproveitou o ensejo; disse que a discussão não tem sido 
regular na outra camara, por consequencia, tarnbem 
animoLl a minoria; não tem allucl iào aos factos da 
camara , senão para dar animação · áquelles que estão 
se oppondo á reforma ; os que a sustentam ainda 
não ouviram elo n_obrc senador uma palavra ele ani-
mação. Mas o nobre senador está em se u direito; 
não me sorprende ... 

Sr. presidente, dar-me-hei pressa em satisfazer 
ás informações · que deseja o nobre senador pelo lho 
ele Janeiro. Pelo que toca ao art 1. o do seu requeri-
tnCilto ,, ~c us desejos j:'t es tão sa tisfeilos, e jii o cs-
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tavam antes de serem conhecidos; brevemente será 
distri.buicla nas duas camaras uma estimativa ou sy-
nopse do ultimo anno financeiro ( 1870-1.871); o 
mais não está co!ligido ; procurar-se-ha colligir com 
a ma ior prompticlão para satisfazer-se ao nobre sena-
dor. Quanto aos outros negocios a que S. Ex. allucliu, 
quando vierem para a ordem do dia elo senado 
poderemos discutir tranquillamente; então espero d e-
fender-me, sem clecaltir da estim a com que tanto me 
honra o nobre senad or. (i1tJ·nito bem ; mtúto bem.) 

A discussão desse requerimento fica adiada. 

SESSÕES DE 11 E i2llE AGOSTO . .(Na wmara dús deputados, 
arts. 7. 0 , 8. 0 e 9.0 ; no senado /'allou- se ?Ui re{orma a propo· 
sito ela licença pedida pelo SI' . Co,:egipe.j 

- ~ 1. 0- No dia 11 proseguiu na camom elos dep·u-
taclos a discussão do art. 7." Fa llou o Sr. ALENCAR 
AnAmPE, ficando depois encerrada a discussão deste 
ar tigo. 

O Sn. ALENCAI\ ARAH!PE :-Sr. presidente, esta au-
gusta assembléa foi testemunha do que hontem occor-
reu por occasião dq ter" eu pedido o encerramento ela 
discussão qLle se havia aberto ácerca el o art. 7. 0 da proc 
posta de reforma do elemento servil. 

Um i ilust re deputado dissidente, depois de já votado 
o art. 6.··, pediu a palavra pela ordem c fez conside-
rações unicamente tendentes a protestar contra a vo-
tacão desta casa . 

b SR. PINTO DE CAMPOS:_.:. Apoiado ; esta é que é a 
verdade .· 

O Sn. ALENCAR ARARIPE :-Semelhante procedimento 
lla v a direito a que eu respondesse, como respondi, re-
querendo o encerramento da discussão; porquanto ai nda 
mais uma vez se ostentava o desprezo pelo debate ela 
ma teria e o proposito da prote lação . . o, illustrcs deputados clissiden tes Wm arrogado a 
si lodos os direitos e uma irritante omnipolrncia, 
a omnipotencia do escandalo contra a lei e o dever, 
a üm de que toda a regra nesta casa se deduza unica -
mente da sua vontade ..... 

ALGUNS Sns. DEPUTADOS DA OPPosicÃo .:-Oh I Oh I o SR. ALENCAR ARA!IIPE :-- Elles erltenclem que só o 
que cllcs julgam acertado e conveniente é aqn illo que 
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deve predominar; mas não é possível que :1 maioria, ob ~ 
servando o procedimento da minoria, procure removei' 
os obstaculos oppostos pela mesma minoria, a fim de que 
a vont:ule da maiOI'ia prevaleça, como ·deve prevalecer. 

O Sn. GAllu CERQUEI RA :- A culpa é da honrada maio-
ria, que não nos procura convencer. · 

(Ha outros apartes.) . 
O SR. ALENCAR AnARIPE ::-Os illustres deputados 

não querem ser convencidos, e a prova é que não po -
dem ver· um deputado da maioria fazer a mini ma obser-
vação sem que constantemente o interrompam: im-
pos:;ibilit.am a discussão desapaixonada, unica apta e · 
capaz para a convicção. 

Apresentando o requerimento de encerramento·, eu 
h:1via lançado mão ele um meio légitimo. (Não apoiados 
da opposição.) O nosso regimento determina que só 
em tres casos não possa ter lugar o encerramento: 1." 
quando o projecto está em primeira discussão, c dell e 
ainda se não tratou em duas sessões dia rias ; 2. o quando. 
o projeeto está em terceir;t discussão, e tambem ai'nda 
elo mesmo se não tratou em duas sessões cliarias ; 3." 
quando algum ministro tenha acabado de falia r. No 
caso em questão não se verificava nenhuma dessas h-ypo-
theses; por consequencia, eu estava no exercício de um 
direito requerendo, como requeri, o encerramento. 

O Sn. CnuzMACHADO :-Não tinha havido discussão. 
(Crnzmn-se muitos apartes.) · . 
O Sn . ALENCAR ,AnARIPE :-Se os illustres deputados 

querem a liberdade da tribuna para si, deixem que nós 
tambem a tenhamos, a fim de que os convençamos. (Oh! 
Oh!) . . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:.- Convencer com encer-
ramentos ! .. 

O Sn. Cnuz M'ACHADO :-A liberdade de tribuna não 
é o silencio. . · . 

O Sn. MELLO MATTOS :..:....Ha casos em que a defesa 
aggrava a posição do accusado. 

(Ha mnitos apartes.) · 
O SR. ALENCA.R ARARIPE :-Não mf') defendo: infrac-

tores da lei são os. nobres deputados dissidentes, e os 
unicos que são réos perante a nação. 

Propondo eu o encerramento.obrava de uma. maneira 
legitima dentro dos termos do no~so r~gimento, entr~
tanto que-a nobre dissiden.cia não tem lei nem deveres : 
solemnemente tem declarado que não comparecerá nesta 
casa, a fim de que· a camara . dos deputados não de-
libere, não possa funccionar . 

P. li . H . . 

' 
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Pergunto eu :-este procedimento é lega l ? Podem os 
nobres deputados reunir-se no salão immediato a este, 
apparcccr nos corredores . desta casa, e não acudir á 
chamada para o r.omcço dos trabalhos? 

Os illustres deputados ela minoria tCm no regimento 
desta augusta asscmbléa alguma disposição que auto-
rizn o seu ..:omportamento? 

Não poderão mostrar: bem pelo contrario a nossa lei 
regimental impõe a todos os deputados o dever de com~ 
parecer neste rcc.into, sendo-lhes tão sómente lici1o 
faHar as ~essões diarias em caso de mole~tia ou licença ; 
c <:omo os nobres membros da dissidencia não est5o em 
nenhum dos dous. casos apon1ados, corre-ll1es a forçosa 
0brigação de compar~cer, como nós comparecemos; 
:cumpre-lhes por força do dever e da honra ' ' ir a este 
Teéinto fazer numero para que o serviço publico não 
:padeça. 

A simples divergencia de icléas sobre qualquer <~ s 
·:mmpto sujeito á. deliberação do parlamento não au-
toriza a nenhum deputado embaraçar a. mareha re-
gular dos trabalhos legislativos. . 

Arroga·r a si este. direito é uma usurp:1ção, tanto 
:mais censuravel quanto ell a se faz com ostentow cles-
pre·zo da lei, ·que exige o concurso dos representantes 
·da nação para os actos parlamentares. 

·Nenhuma lei, nenhum principio póde a nobre mi-
:noria invocar para sustentar o seu comportamento, 
,não só quando intencionalmente falta ás sessões dia ria~, 
mas tambem quando o declara em tom de quem é 
soberano, e não simples mandatario. · 

Os deputado-s são ·meros representantes; c devem 
cumprir o seu mandato segundo as normas estatuídas 
por seus constituintes. 

··Quaes são as normas que tem o represen tante da na-
ção brasileira? Comparecer a esta assembléa, discutir 
e ·votar, segundo a sua conscien.cia, sujeitando-se ao 
voto da maioria. · 

E' po1~ém desta fórma que procede a nobre minoria? 
Não. Ella ·diz:- A verdade somos nós, nada se h a de 
fazer sem nós, e para isto pômos o nosso veto soberano. 

E' assim que os nobres deputados dissidentes escar-
necem do mandato recebido : em vez de promover os 
trabalhos do parlamento, a .fim de que o voto da maio-
ria faça a lei ·segundo o preceito constitucional .• os no-
bres deputados querem fazer a lei por si sós. Qpe in-
toleravel tyramtia ·! Que arrojada pret_enção I 

Felizmente a maioria tem constancia e patriotismo, 
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e ha de inutilisar os planos da incrível e inauàita caba.-
la. (Oh!) 

Os nobres dissid~ntes são·representantes do povo; a 
maioria o não é I Onde vão clles achar fundamento pa-
ra tão despropositada opiniã.o? Somos todos manda ta rios 
do povo; cumpre tratar dos neg.ocios publicas, seguiu 
as normas . legaes e resolver todas as questões de con-
formidade com essas normas, e não segundo caprichos e 

' velleida.Jes de dous ou de tres indivíduos; ou de um 
grupo qualquer, que não constitua maioria da re-
pccsen tação nacionaL. 

Criticais o encerramento .. :Mas quem de;;afiou esta, 
pi'oV'idencia Oll este recurso? Certamente o vosso pro-
cedimento. Se declarais que haveis de fazer o justo e 
o injnsto para impedir que se vote nesta casa a pro-
posta de reforma do estado servil , e se effectivamente 
assim o praticais, o nosso dever, como maioria, é con-
traminar o vosso plano e destruil-·o. 

Entre nós e vós ha, porém, uma difTel'ença, que aliás 
no vosso entender é sem valor, mas que no pensar de 
cidadãos patriotas vale muito; e é que vós infringis de-
veres sagrados, laJ1Çando mão de meios não autorizados 
pelo regimento desta casa, nós, porém, o que oppomos 
aos vossos erros é aquillo que a letra expressa desse 
mesmo regimento faculta e concede. 

Se o regimento faculta e concede o encerramen:t@, 
não póde ser um meio reprovado, c por conseguinte não 
pó de ser censurado. 

Demais, para que vem a discussão? A discussão. tende 
a esclarecer a a;;sembléa deliberante; ora, se ha um ob-
jecto sujeito á deliberação, c se a assembléa, que o 
tem de resolver, julga-se suíficicntemente esclarecida, 
razoavel é que ponha termo á discussão, que já não 
tem fim util·e proveitoso. Daqui' se evidencia que o en-
cerramento nas asscmbléas deliberantes é um meio ra-
cional e justo. ' 

Aceitar opinião contraria é pretender que poucos 
possam pela palavra, como mero recurso material, im-
pedir e invalidar a vontade da maioria . 

Discutir para illustrar é nobre e utihss~mo; mas dis-
cutir, ou aliás fallar, para embaraçar , para atrapalhar, 
para embargar a marcha regula.r Elos negocios, é in tole-
ra v e! a o bom senso . 

A maioria que se clci:xasse prender por trama tão 
fragil , como a que presentemente arma anobre minoria 
di ss idente, seria inepta e incapaz tla importante missão 
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de que a incumbiram os votos de um povo generoso, 
como é o povo brasileiro. 

Hontem um illustre membro da minoria, e hoje 
outro nobre collega parece-ram estranhar que eu pro-
puzesse o encerramento, e depois retirasse o meu re-
quer.imento. · 

Quando propliz esse requerimento, o fiz muito pro-
positalmente; porque assim quer. ia com a apresentação 
clelle fazer um protesto solemne contra o pro~edimento 
erroneo e perigoso da illustre minoria. 

O SR. CRuz MACHADO:- V. Ex., que é magistrado, 
sabe que não se póde julgar sem proc.esso. · ~ 

O Sn. ANDRADE FwuEmA :-Se eu aqui estivesse havia 
de agradecer a V. Ex. o encerramento. 

0 Sn. ALENCAR ARARIPE :-Os i !lustres deputados que 
tanto impugnam o encerramento, e que constantemente 
nos citam as praticas parlamentares de Inglaterra, 
devem saber· que lá usa-se, senão de encerramentos 
contra os caprichos elas minorias, ao menos de meios 
identicos ou analop:os .... · 

O Sn. ANTONIO PRADO: -Mas lá não ha encerra-
mentos . 

O SR. ALENCAR AnARIPE:- .... a fim de que a vontade . 
da maioria dicte a lei e estabeleça a regra, porque o con-
trario seria desnaturar o systema representativo, ·se,ria 
instituir o systema da anarchia, e este systema é o que 
a rilaioria desta c·asa está disposta a não consentir que 
prepondere·. (Apoiados.) 

O Srr. F. BELlSARIO :-V. Ex. foi tollüdo nesse seu pro-
posito. · 

(Ha outros· apartes.) 
O Sn. ALENCAR ARARIPE: -0 nobre deputado saiba _que 

quando me apresento cumprindo o meu dever só con-
sulto a minha consciencia ! 

Se propuz o encerramento, como protesto que -entendi 
dever fazer, fui levado pela mi-nha consciencia', que na-
turalmente inquieta-se contra toda a omissão no cum-
primento de deveres, e muito mais de deveres publicos, 
por parte claquelles que estão obrigados a dar exemplos 
de sincera obcdiencia ás leis do paiz, para cujo beneficio 
para aqui são enviados. 

O voto elo pa iz não quer que a lguem venha para este 
lugar supprimír a lei c impô r o seu arbítrio. A. maio-
ria do paiz é expressada pela maioria do parlamento; 
e os nobres deputados em minoria não podem, sem ir re-
verencia aos nossos dogmas constitucionacs, erguer-se 
como dictadores , c irnpór violentamente no meio cl.o tu-



- ,85-

multo c de vozes descompassadas a sua unica vontade . 
Aqui deve ser o rellexo da calma, d.a razão e da pru-
déncia nacional; mas a que ·estado têm os nobres de-
putados reduzido este augusto recinto?! A -lugar de 
co ri tinuo tumulto. 

Quando requeri o encerramento do art. 7. o da pro-
posta, e depois pedi a retirada do meu requerimento, 
attendi a motivos m\Ii justos. · 

O intento de procrastinar a passagem da proposta 
por parte dos nobres deputados dissidentes desper-
tou-me o ensejo de contrariar esse intento: o encer-
ramento era meio peremptorio, usei deste meio. Es-
tavam no recinto desta sala do~s deputados dissidentes ; 
e posto o art. 7. 0 emdiscussão, o que fizeram elles? · 
Pediram a palavra pela ordem, e um delles discorreu 
extensamente protestan'do contra o que acabava esta 
augusta camnra de votar. Este procedimento con-
trario ao regimento mostrava bem as inten~ões do 
i!Lustre ·orador e dos seus collegas; era natural que 
a maioria lhes embargasse o passo, · reagindo contra 

.a protelação em larguisSima escala já empregada. 
Entretanto apparece um nobre deputado dissidente, 

o illustre representante pelo município neutro, pediu 
~~ palavra, c declarou CJUe desejava debater o artigo 
em discussão. Julguei devei' ter em attenção o proce-
dimento dest(Ol honrado membro ela dissidencia, o qual 
ha discutido .com algum calor ás vezes, mas sem re-
criminações e injurias; neste caso pedi para retirar 
o meu requerimento, feito antes de outro algum de-
putado haver pedido a palavra sobre o mencionado 
artigo. (Não apoiados da minoria.) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Teve receio! (lia muitos 
apartes.) 

O Sn. ALENCAR ARARIPE :-Não tive receio, nem 
havia · ele que receiar. Antes do illustre deputado pelo 
município neutro pedir a palavra s~br_e o artigo posto 
em discussão, nenhum membro da dissidencia o havia 
feito. 
~e um illustre ueputaclo por Minas pediu a palavra, 

fot tão sómen te para interromper o curso dos nossos 
trabalhos. · ' · · 

VOZES DA M!NOniA :-Oh ! (Risadas e t·eclamações.) 
O Sn. ALENCAR ARARIPE :-Os nobres deputados que 

reclamam não estavam presentes, e não sabem o que 
se passou. 

VozEs DA ML 'OntA :-Está enganado! '(Interrupções .) 
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O Sn. ALENCAR ARARIPE :-0. nobre deputado por 
l\linas fallou contra a votação do art. 6. 0 qucjá a ca-
mara havia approvado. · 

O Sn.· Cnuz MACHADO :-Estava com a palavra · sobre 
o art. 6. 0

, e pediu-a sobre o art. 7. o 

O Sn. CAPANEMA :-E' verdade. 
(Ha muitos outros apar·tes que obrigam o orador a in-

terromper por minutos o seu discurso.) 
O SR. ALENCAR ARARLPE :-A camara assistiu ao que 

se passou, e será juiz entre mim e os nobres deputados. 
Desde que o nobre deputado pelo município neutro, 

meu illustre amigo, declarou que pretendia discutir 
o art. 7. o, eu não tive duvida em ceder do meu re-
querimento, porque assim prestava homenagem á ma-
neira por que tem discutido· nesta camara, evitando 
as iras que muitas vezes partem de alguns membros 
da illustrc . minoria • . (Reclmnações da minoria.) · 

O nobre deputado. pelo m'unicipio neutro algumas 
vezes afasta-se, e afasta-se demasiado, do ponto da 
questão de cada artigo; todavia di scute com a devida 
conveniencia, e mostra assim que tem direito ao nosso 
respeito c á nossa dcfercncia. (Muitos apoiados da 
maiori(L.) 

VozEs DA MtNoniA :-Mas ainda ningucm lhe res-
pondeu. (Jla muitos mtti·os apartes.) 

O Sn. ALENCAR AiiARIPE :-Já veem os nobres de-
putados que se assim procedi, "comportei-me Llc modo 
que devia merecer da parte dos mesmos · nobres de-
putados toda" a approvação e complacencia. (Neto 
apoiados da minoria.) 

O Sn. ANDRADE FiGUEiRA:- O enecrramento pi"évio 
é digno de. louvores I (Ha muitos ltpm·tes.) : 
- 0 SR. ALENCAR ARARIPE :-Quando OS actos da mi-
noria o exigirem c cu o julgar neccssario, não terei 
duvida de requercl-o uma e muitas vezes, porque hei 
de chegar com o meu dever até onde chegarem os 
nobres deputados com . os seus dcsaccórdos contra as 
nossas normas constitucionacs: cscudado em incontes-
tavel direi to, não me assustam a iracundia, nem mesmo 
as oíl'cnsas dos nóbres deputados ! 

VOZES DA MAIORIA :-Muito bem! · 
O SR. Cnuz MACHADO :-Chega até a requerer o en-

ccrramen to daquillo que não existe I 
(I-la m~titos otttros apartes, qne cobrern a voz do ora.dor .) 

. O Sn. ALENCAR AnARIPE : -Deixarei aqui o in c i-
dente do encerramento; c passo aq discurso do nobre 
deputado pelo município neutr0, o qual , cmbQra oc-
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cupassc a tr ibuna por du:1 s }JOras completas, todavi a 
pouco tratou do artigo em discussão ; não me aba-
lan ça rei a dizer que elle antes quiz preencher tempo 
1lo que aprofundar o debate; porque convenço-me da 
sua lea ldade na tribuna, e estou certo de que foi arras-
tado ao campo elas genera lidades inclubi ta velmen te por 
esse fogo de en tllusi3smo- de que se deixou apoderar 
contemplando tão grande e tão fecunda providencia, 
como é a de que trata a proposta em discussão. 

·Não me desempenho do dever de respond er ás consi-
derações geraes que fez o meu illust re collega sobre 
a proposta, porque espero que na terceira di scussão 
mais oppol'tunamente o poderei fazer. 

Folgo de reconhecer o ze lo do llobr.e deputado, com-
panheiro de t rabalhos de commissão nesta c anteriores 
sessões legislativas; desse seu zelo dá tes temunho es ta 
·casa. (Apoiados da maio1'ia.) 

O SR. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA: -Mui to obrigado. 
O SR. ALENCAR ARARIPE: -Se, porém, não me in-

cumbo desde já de fazer observações geraes, acompa-
nhando o meu nobre collega, no entretanto ... 

O, SR. ANDRADE FrGUEIHA :-Fez analyse minucio sa 
do artigo. (Apoiados da mino1·ia.) 

O SR. ALENCAR AnARIPE:- ... hoje considerarei os 
dous pontos cspeciaes do discurso do honrado membro, 
attinentes· ao art. 7.", sendo um dos pontos relátivo á 
prescripção das acções de liberdade e outro relativo á 
fórma do processo para essas mesmas acções. 

O Sn , ANDRADE FIGUÉm .~ :- Não foram generalidades 
nem foram só dons pontos analysados. 

O SR. CRuz MACHADO :-A publicação elo discurso do 
nobre deputado ha de contestar o que Y. Ex. está 
<lizendo. · 

(H a muitos outros apartes da, minoria, que cobrem por 
<J,lgmn tempo a voz do orador.) 

O Sn. ALENCAR ARARIPE : -Como os nobres depu-
tados me intenompem, e assim não consentem que eu 
responda ao discurso do nobre deputado pelo muni-
cip.io neutro, vou punir o seu erro e injustiça, por isso 

. concluo requerendo o encerramento da discussão. (Muito 
bem e risadas da maioria.) 

VozEs DA l\HNORIA :-Oh! oh I . 
D SR . PINTO DE CAMPos:- :Muito bem! E' a mais 

perempto ria resposta que lhes podia dar . 
(Cr'Uzam-se varias apartes.) 
O Sa,. PRESIDENTE :-Attenção! Vou submetter á vo-

tação o reguerimento do nobre deputado . 
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Posto a votos o requerimento ele encerramento, é 
approvado. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA (pela -ordem):- Cumpre, 
Sr. presidente, que o paiz conheça os nomes da -
quelles de seus representantes que votam por cada 
uma elas bellezas desta proposta. Requeiro portanto 
votação nominal. (Muitos apoiados da minoria.) 

Vo(\ES DA MAIORIA :-E' perder tempo; já tem havido 
muitas votações nominaes; nossos votos. já são co -
nhecidos l . 

Posto a votos este requerimento, é rejeitado. 
Procedendo-se :1 votação do art. 7. o da propoSta, 

·· é approvado · com . todos o.s seus paragraphos e emen -
das ela commissão, sen::lo rejeitada a do Sr . Heraclito 
Graça. · 

Passou-se a discutir o art. 8 . o Orou o Sr. F. BE-
LlSARIO, fundamentando um requerimento em que· 
pedia· que a discussão do projecto ficasse adiada , des-
tacando-se delle o art. 8 . 0 n 

(') A chronica referiu assim as occurrencias da sessão' de 11 : 
« Foi votado na sessão de h ontem o art. 7. o da proposta 

da reforma do estado servil , depois de orar durante algum 
tempo o distincto Sr. Alencar Ararípe . Pat·ece inerivel ! A 
minoria, que tanto cl:ima pela liberdade e pela franqueza da 
tribuna, e que ·goza lie uma e lie outra sem coacção. de es-
pecíe alguma. não quiz permittir que aquelle deputado da 
maioria defendesse · a propdsta · responliendo . ao i!lustre Sr . 
Duque-Estrada, talvez o princip'\}1 discutidor no gmpo ! O Sr . 
Araripe começo!L demonstrando, de modo irresponilível, qu~ 
póde-se requerer o encerramento da discussão, embora não 
haja sido proferido discurso algmü . Não só o regimento o 
autoriza, como tambem a palavra discussão não sígnilica senão 
o respectivo estado da questão, e não propriamente o debate . 
São cousas distinctas, a discussão e o debate; e ha até a phrase 
sacramental encerrada a discussão sem debate. Encerrar a dis-
cussão, sem que haja sido proferido discurso algum, é um di-
reito da camara, quanrlo entende que o assumpto dispensa o 
debate, considerando-se suffioientemente esclarecida para votar. 
Póde não ser conveniente um encer.~"amento nessas condiçõE:s ; 
a inconveniencia será , pois, o motivo de decidir em sentido 
contrario · ao encerramento requerido. A legalidade é princi-
pio fixo; a conveniencia é principio mobíl, que regulará a 
applica'ção daquelle. Não condemna-se nunca o uso para evi-
tar-se .. o abuso. O encerramento_ é uma garantia de ordem 
contt·a as opposíções loquazes, tumultuarias ou facciosas. 
· « Estas consi.derações fazemos nós em additamento ás que o 
Sr. Alencar Araripe produziu . Não é possível contestar-se 
esse direito das maiorias, porque aliás estas ficariam adstrictas 
a planos de esterilisação que as minorias queiram acaso exe-
cutar. Se o debate é pata esclarecimento na deliberação, e se 
a camara julga·se esclarecida sem debate, póde dispensai-o . 
E o nosso regimento foi tão escrupuloso a esse respeito, que, 
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'-- ~ ~t"- No dia 1.2 continuou na camara dos depu ~ 

tados a discussão do requerimento de . acUamento apre~ 
sentado pelo Sr. F. Belisario á proposta elo governo 
sobre o elemento servi l. Subiu á tribuna o Sr. Junqueir:1, 
que pronunciou o segclin te discurso: 

O Su. JUNQUEIRA : - Sr. presidente , eu entendo 
que o requerimento apresentado pelo illustre deputada 
pela província elo Rio de Janeiro não póde ser appro-
vaclo. (Apoiados da maioria.) 

autm'izando na SCfrnnda discussão o cncCJ:ramento sem debate , 
não o pcrmitLe riaJH'Hneira e na terceira senão depois de exame 
em duas s0ssões iarias. Ga1·antia redproca entre a maioria 
e a m.inoria ; entre o governo e a opposição; convindo notar 
que a segunda discussão é Hstricta á ma teria, isto é, não admittc 

·considerações geracs sobre o proj cc to inteiro, salvo quJnclo 
não ha primeira dis cussão, corno no caso da proposta, cabendo· 
então taes ,considerações sómcntc a proposito do art. 1. 0 

« Expendia o Sr . Alencar Aral'i'pe as razões jus tificativas do 
seu espontaneo pro.ceclimento, c desde Jogo a mii10I"ia entendeu 
que devia interrompel-o com apartes de toda a especie, de tal 
modo, que ' fõra-llle impossíve l refu tar as ohjecções do Sr. 
Duque-Estrada, encargo que julgára necessario tomar sobre si , 
attendendo a boa fé c luc idez de espírito co m que esse de-
putado dissidente tem-se es f'orç~·do por discutir a questão . 
Como, c para que proseguir ? O distinc lo Sr. Arar ipe, pois, 
concluiu requerendo o encerramento da discussão. A fa culdad e 
de debater não é sómente para a minoria, tambcm a maiori<t 
a tem. _ 

" Votado o art. 7. 0 com as emendas da commissão especial, 
foi posto em discussão o art. 8. 0 , e o Sr . Francisco 13e lisario 
foi quem encetou o debate. Essa clisrosição da propos ta refe-
re-se á matricula dos escravos c dos nascidos livres pela lei; 
não era presumivei que a mi~1oria a impugn:1sse, sendo certo 
que ella a tem reclamado como indi spensavc l. Mas, o deputado 
llissidente, para sahar a cotwrencia, declarou que queria essa 
'Providencia , não concornit:m~e com as outras da proposta, mas 
isoladamente como prcliminai' . Sustentando essa thcsc, r evolveu 
toda a questão e comiclerou ainda as disposições já ap provadas, 
ventre livre, peculio, resgate, !i be_rtação ex lege. O l)roposito 
e ra precnclier o tempo da pr tmctra parte da ordem do dia . 
Concluiu requerendo que " seja destacado da proposta o ~ rt. 
8. 0 com seus paragr:.~p11os para. formar projecto separado, en-
trantlo já em discussão na fórma üo regimento , e flc:<.ndo 
acUada a discussão ela mesma proposta até a sessão futu ra!, 

« Esse requerimento de acliamento i·nc lue um plan o de morte 
para a proposta; mas é ao me~mo tempo a approvação impli-
cita do a1·t.· s.o e seus paragrapllos . No entanto, rlevemos pon-
derar que não póclc-sc reqn eret' o ad iamento de mater ia es-
tran ha á discussão. Ha abi um equiv oco; ·ainda mais lw um 
sophisma. O' adiamento reque rido não refet·e-sc ao art. 8. o ; 
esse permanece em discussão ! Tra usparece no contexto da 
exigencia a infrücção manifesta elo regimento. Será cer tam en te, 
um plano; mas os planos, fóra do regimento, ou contrarias a 
clle, sfto illegitimos," 

P,~, n. '12. 
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Os argüment.os para chegar a esta conclusão eu os tiro 
do proprio contexto do requerimento apresentado pelo 
illustre membro. 

S. Ex. requer a esta cama r a que se destaque da pro-
posta do govemo ácerca do elemento servil apenas·o 
art. 8. o e seus paragrapl1os para constituir um projecto 
especial, o qual deve entrar immediatamente em dis-
eussão, ficando o resto ela proposta, isto é, os nove ar-
tigos restantes, para entrarem em discussão na sessão do 
anno vindouro: 

E' claro, é obvio a qualquer intelligencia que o hon-
rado deputado pelo Rio de Janeiro entende que a ma-
teria do art. 8.", que trata da matricula dos escravos, 
c dá as providencias adequadas para semelhante fim, 
merece discussão imrnccliata, e provavelmente o assen-
timento desta casa. (Apoiados.) 

Nestes termos o requerimento importa um contra- · 
senso. 

VozEs DA ~nNORIA: -Oh l 
O Sn. JuNQÚEinA :-E' ela mesma substancia do seu 

requerimento que eu tiro esta consequencia logica e 
forçada. 

(Trocam-se apaTtes.) 
Se o nobre deputado julga, e julga muito bem, que a 

ma teria do art. 8. 0 é digna da approvação eles ta augusta 
camara, eu não comprehenclo como elle apresenta um 
requerimento de adiamento do resto da proposta, 
quando presentemente nós o que tratamos é de discutir 
e votar semelhante assnmpto. Demais, o regimento não 
permitte que se adie aqúillo que não está em discussão, 
como sejam os outros artigos da mencionada proposta. 

Portanto, o nobre deputado conseguirá o seu fim vo-
tando o artigo e dotando o paiz com uma medida que 
julga muito conveniente, isto é, a estatística elos es-
eravos existentes no lmperio , e ao mesmo tempo as pro-
videncias adequadas para a ttingir esse grande fim sem 
que haja a mínima necessidade ele votar-se o adiamento 
do res to da proposta. 

Peço licença ao honrado deputado para lembrar-lhe 
que S. Ex., discorrendo hontem longamente sobre a 
rnateria, fallou duas horas consecutivas, fallando certa-
mente muito bem (apoiados da minoria), porque assim · 
o r equerem seus elevados talentos (apoiados da minoria), 
comtudo veio demonstrar que esta illustre maioria tem 
toda a razão quando reclama cont1;a as discus~ões col-
locadas s~mpre fóra do terreno elo regimento. (Apoiados 
e ui/o apowrlos .) ' . · 
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Se o nobre deputado pensa, e pensa muito hem, que a 
matricula é uma necessidade urgente, por que ra.zão dis~ 
cutiu longamente, duas horas, sobre a ma teria ela pro-
pm~? . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Para mostrar a necessi-
dade do adiamento. 

O Sn. JuNQUEIHA :-Trazendo ao debate considerações 
de certo muito valiosas, mas que esta vam fóra intei-
ramente da matcria que estava em discussão, a quai: 
era o art. 8. 0 

· 

UMA voz :-Tratou do projecto em geral para poder 
fundamentar o adiamento. 

O SR. F. BELISARIO: -Limitei-me unicamente a, 
pi·ovar a necessida1le elo adiamento. 

O Sn.. JUNQUEinA: - Os noüres deputados que t:mto 
fa1Iam das praticas inglezas, porque razão não se ins -
piram na que lias seguidas pelo parlamento inglez? 

Ainda ha poucos dias todos nós tivemos conhccimentü 
de que, discutindo-se em uma das casas do parlamcn to 
inglez a reforma do processo eleitoral, e porque un1 
nobre lord tomou uma sessão, apenas um dia com al., 
gumas considerações a respeito ela igreja irlandcza, isto 
causou uma tão grande estranheza c emoção entre os 
homens políticos claquellc paiz que levo u o chefe do ga-
binete whig, o Sr. Gladstone, a convidar uma grande 
reunião de seus amigos ela maioria, mostrando-lhes que 
um ·assumpto daquella ordem estava sendo protelado 
por semelhante fórma excepcional, e que a maioria 
tambem precisa·va revestir-se ele .armas de nova tempera 
para poder resistir a semelhante jogo. 

Quando vemos qi.le a honrada minoria todos ofl dia:; 
discute aqui longamente assumptos diversos claqucllc 
que cst~tna ordem do dia , ou que est:1 sujeito ao de-· 

,ba te (apoiados enãoapoiados), e fluanclo vemos que no 
parlamento inglez apenas porque um lonl fez uma dis-
sertação em que occupou sómente uma sessão, ácerc:t 
de um assnmpto que podja ser con.ricxo com a discus-
são ela reforma eleitoral, como o era a ma teria sobre a 
igreja irlandeza, como censurar que a maioria desta 
casa empregue os meios para sustent:1r as prei·ogativas 
do parlamento c da maioria? 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TEIXEmA:- Procuro o nobre 
deputado ler o regimcnt.o elas camaras inglezas. 

(fia antros apartes.) 
O Stt . .TuNQuEmA:- ..•. Porque motivo não ha tle a· 

maioria seguir aquellcs ·meios aconseLhados por cssü-
cminen te cs ta dista ? 
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' (H a d'ifl'erentes apartes; o Sr. presidente recla112a at, 

,tenção.) 
· . ' Sr. presidente, V. Ex. vê que os nobres deputados 

queixam- se constan te'llen te contra a prerogativa que à 
maioria, julgando os debates inteqnin:aveis exerçe., pe-
dindo encerramentos ; entretanto os pobres depu ta dos 
não têm concles:;endencia de ouvir a y;oz de um mem-, 
bro da maioria que es tá apresentando os motivos do 
procedimento della I (Apoiados.) 

Esta qncstão, que nos tem trazido muitos desgostos, 
mas na qu:ll a m·a ioria está fi rme, porque tem diante 
de si sómen te Deus, a pa tria e o juizo imparcial da, . 
posteridade (apoiados), ha de ter um termo, deve tel-o; 
e não hão de ser essas connantes interrupções, essas 
mordaças d!J apartes vehementes e constantes da mi-
noria que nos hão de fazer recuar I (Apoiados.) 

O Sn. C noz MACHA DO :-,-Interrupção não é mordaça, 
é antes a t tenc;ão a um orador tão distinc to como o no-
bre deputado. 

O Sr~. Ju!'I:QUEIILI. : - Dizia eu, que se naquelle pai:z; 
:.t perda de um dia de sessão causou semelhante es-
t ranheza , o que não deverá ser entre nós, quando 
vemos qLte tem sido esta proposta o assumpto obrigado 
de todos os discu rsos dos membros da minoria, desde o 
v o t0 de graças, desde as leis da fixação de forças ele 
mar e de terra , e em todas as occasiões, em que têm 
occupado a t r.ihuna, por mais de tres mezes? I (Apoiados.) 

O Sn. Cnuz MACHADO: - A razão é muito 5imples; é 
porque o elemento servil é o programma real do 
ministcrio . 

( B a out-ros apartes.) 
O Sn. PllESIDENTE: - Peço aos nobres deputa,d0s que 

não interrompam o orador. 
O Sn . JuNQUEmA: -Os nobres deputados hão de sem 

duvida reconhecór qLle o terreno em que estão pisando_ 
não é o terreno verdadeiramente constitucional e regi-
mental. (Apoiados e n(io apoiados.) 

Os nobres deputados reparem que isto é uma espada 
(1e dons gumes ; se hoje nos fere, amanhã vos poderá 
ferir; e o homem ele estado deve ter em vista o futuro, 
não deve sacrificar aos interesses do dia questões im~ 
po rtan tes. (Ap oiados c apwrtes.) 
· O SJL NEB tAS : - Se o nobre deputado permittc, darei 
um aparte. · · 
· O Sn JuNQUElllA: -Pois não, co m muito gosto . 
.. _o,. Sn .. Nr::n tA s :·- Nes ta -mesma occasião, os prece-

flentcs do parlamento inglez são contrarias <\O que se 
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és tá observando aqui a respeito deste proj ec to. ( -{ipoia .. 
dos da opposição .) . 

Ha muitos .annos se diswte naquelle pariam ento n 
questão do escrutínio secreto, e en tretanto só agora é 
que foi decidida. 

O Sn. JuNQUElRA:-Vou responder ao meu distincto 
,aiQ.igo, deputado por S. Paulo, pessoa a quem vene-
ro, a quem dedico a mais cordial sympathia e ami .. 
zade. 
· O Sn . NEBL\S: -Reciprocamente. 
· O S11. J UNQUElRA: - De longa da ta estou acostumado 
a ouvir os conselhos do nobre deputado, porque reco .. 
nheço em S. Ex . um lumiilar elo partido conservador. 
(Apoiados. ) Mas peço licença agora para dizer-lhe 
que ·na Inglaterra, naquelle paiz em que a opinião pu-
plica é tudo, naquclle paiz e.tn que a rainha é chamad a 
~opinião coroada- , naquelle paiz as reforma s são 
lentas. Muitas vezes apresentadas no parlamento, aquel-
lcs mesmos que as apresentam, iJor um motivo qualquer, 
por deferencia para com certas classes ou certas con-
veniencias, são os proprios que entendem dever adia i-as, 
mas quando o g9verno está convencido da necessidade 
e conveniencia de tal e ta l reforma, e está ella na tela 
(lo debate, o parlamento não recua. (A1Joiados.) 

E o nobre depl.ltaclo eleve saber que muitas vezes se 
tem dado alli mudança de situação política , porque o 
governo entende que a questão que se enterreirou no 
parlamento não pócle ser retirada . 

O facto, pois; a que allucliu o nobre deputado pro-
veio çle circumstancias especiaes, mas não ele obices 
Jevantados na discussão. (Apoiados e apartes.) 

Se o regimento desta camara dispõe que os artigos 
elos projectos elevem ter discussão especial sobre cada 
um, eu tenho direito para dizer que o nobre deputado 
autor ela requerimento, discursando hontem por espaço 
de duas horas, e não impugnando a necessidade e.conve-
niencia do artigo, não respeitou o r egimento. ( Apoia-
(los e n(tO apoiados.) 

O SR. F. BELl SARlO:- Não sahi da lila teria. 
O SR. JuNQUElllA: _; Assisti ao discurso do nobre 

deputado ; apl'esentou considerações geraes, sem comba-
ter o artigo, e, portanto, eu digo que, em taes circum-
stancias, querenclo, se prolongar os debates indefini-
damente, a maiori<!, illustrada c firme , sobre a qual se 
tem lançado injustos apodos (apoiados) não póde con-
cordar no adiamento da proposta (apoiados ) , porque 
13s ta maiori<l. tem opiniões SlHS, assentadas e definidas; 



-94-

e, assim como os nobres deputados julgam que só o 
art. 8. 0 deve ser approvauo, esta maioria está convicta 
tambem de que toda a proposta deve ser approvada 
(~tpoiados), porque ella, como disse, tem só diante de 
SI Deus, a patria e o juizo ,da postéridade. 

Nós não sacrificamos tudo nos altares de Ceres e elas 
rosadas deusas ela abunclancia ; tambem temos em vista 
os princípios políticos, religiosos e ci vilisadores. (A.poia-
dos e neTo apoictdos .) . 

Não queremos sacrificar verdadeiros e reaes inte-
resses elo pp.iz a uma opposição levantada ele momento, a 
uma opposição que depois ha de ir arrefecendo, e afinal 
reconhecerá a razão elo nosso procedimento. (Apoiados.) 
. O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEmA dá um aparte. 
O SR. JuNQUEIRA :-Tome o nobre deputado para si 

essas divindades pagãs; nós· queremos a realização 
desta questão, a ttencl endo ao complexo elas icléas que 
tragam uma reforma digna des te paiz, isto é, queremos 
encarar .o lado economico da questão, mas a elle não 
sacrificaremos todas as outras faces do assumpto. 

Não queremos ver uma parte sómente desta reforma, 
como os nobres deputados, que encaram unicamente os. 
interesses do dia. 

Este adiamento tem por fim mutilar a idéa; e não 
tem razão do ser, pois que até o proprio nobre depu-. 
tado que o propôz implicitamento declarou que elle não 
podia passar, por isso que julgou o artigo digno de ser-
aclop ta clo. (Apoiados e n{io apoiados.) · 

O SiL EvANGELISTA LOBATO, obtendo a palavra pela. 
ordem, requer o encerramento ela discussão do requeri~ 
mento de adiamento. 

(H a alguns apartes.) 
Procedendo-se ú votação, é approvaclo o encerra ... 

mr.nto; e posto a votos o requerimento ele adiamento, é 
r ejeitado. 

(H a diversos azJartes; o Sr. lJI'CS'idente reclama at-
tençilo.) 

Continúa, portan to , a discussão do ar L,. 8. o da pro-
posta. 

O SR. CAnnow DE .MENEZES pede a palavra pela ordem 
c requer o encerramento tla discussão deste artigo. 

(H a diversos apm·tes; o Sr. p1·esiclente reclama aé-
tençào.) 

Approvaclo o encerramento, e procedendo-se á vota ~ 
ção do referido artigo, é tambnm approvaclo. 

Entra em discnss;lo o art. n. o 



- !)i:i-

O Sn. AKDRADE F tGUElRA pronunciou um discurso, 
combatendo a reforma (*). 

(' ) A chronica referiu assim as occunencias do dia 1~ : 

" Honl.em, depois de um bello e incisivo discurso do Sr .• lun-
queit·a sobre o adiamento requerido na sessão anterior pelo 
Sr. Be lisario, foi encerrada a discmsão, e rejeitado o requc-
rtmenLO <lil:uorio. Com efff!itO, não et·a possivel approvar-sc um 
tal requ et·imento, que, al é m de importar a rejeição da proposta 
da reforma do estado servil, era anti-regimental; porquanto o 
adiamento não referia-se ao art. 8.• em discussão, sim sómentc 
ao r esto da mest.na proposta . 

« Immediatamentc foi requeric!o tambem o encerramento da 
disc ussão do art. 8.•, c , appr·ovado elle, foi votado o citado 
art igo com a emenlla da con;missão especial. Houve algum ba-
rulho pot·qne os dissidentes juraram aos se us deuses que a pro-
posta não passaria, c c ll ft, nüo. obs tante, vai passando. Os 
dissicleutes não contentaram-se, po rém , com o a lvoroço da 
sessflo; lcYantararn-se ê sahiram! Devemos resalvar al gu ns 
de ll es, os qnaes entenderam que não deviam proceder tão irre-
fl éctidamcntc. · · 

« Mas, o que fazer -se ante esse proposito de manifestação 
continua de impaciencias ·,, E que direito tem a mino ri a para 
ex.ig·ir da maioria a protelação da discussão? Os dissidentes 
ützem diariamente parede para não ha ver sessão: é esse um 
do~ pontos de fé do seu alcorão politico, tanto mais que está 
isto approvado pelo vcneranclo Sr. Visconde de Itaborahy, 
sr.guudo lemos em seu ultimo discurso no senado . E, quando 
aca o ve rificam in exequivel esse expediente, reconem á mul-
Lipli ci clade de questões de ordem, suscitadas a lodo momento. 
Não quer·em a reforma: eis tudo! Para isto empregam todos 
os me ios, embora irrcgulat·es. E, ainda assim, a maioria ha 
tle acccder a um tal plano de cstcrili sação, só para dizer-se 
que houve amplo debnte! E o que é Psse nmplo debate? E' 
um perpetuo c lamor· contra suppostas desí"raç:as, que, na opi-
u i::io dos diss identes, provirão do ventre ivr-c! 

" Nfto corn prche ndcmos, por isso mesmo, o que no senad0 
disse o Sr. Zacarias , pretendendo que a matOl'ia acce lera 
muito a votação ela reforma! Se o i Ilustrado senador, po r si 
c po t· seus amigos, declarou que apoiaria a proposla, como 
e I)Orque censt!ra a maioria ela camara dos deputados por 
]Jr·omover a sua adopçfto, a fim de que h:1ja tempo de ser con-
sidcracl:~ pe lo senado i' O que faria o illustrado senador, se 
tivesse a responsabilidade elo poder, e urna minoria tentasse 
embargar-lhe o passo? Accresce que o paiz está sobresaltotdo, 
na duvilla se passará ott n3o a r eforma. 

« Quererá o iltustrado senador que perpetue-se esse estado 
alllictivo ela naçiio, a angustia ela incerteza ácerca de tantos 
interesses em especta tiva? Abandonar hoje a reforma aos a-zares 
tle uma protelação, seria perigosíssimo. E' indispcnsavel que 
a evol uçao social seja fe ita, dando-se satisfação á aspiração 
naeional. Emquanto a idéa da proposta , por força de sua lega-
lis:Jçào, nãa entrar na circula~ão do sangue deste paiz, haverá 
JlCrturbação tal, que mal pode-se prever os seus resultados 
desas trosos. Em vez de ser mais um elemento de riqueza e de 
forç.a, será causa de m~ior en fraquecimen to. A delonga será 
CO IIIIH'ess:io; c as l r. is da physiea e da lly 11 ami ca d ete rminam 
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Passando-se em seguida á 2," parte cia ordem elo dia 
( prorogação da le'i do orÇamento) orou ainda o Sr. 
JuNQUEIRA. Do seu discurso extrahitemos os per iodos 
em que o orador; respondendo aos dissidentes; referiu:: 
se á discussão da ref.orma do estado se·rvil. . 
• o o ....... . .............. o. o ••• · • J o o • • •• · •••• • • • •••• 

• o •••••••• o ••••••• • o •• o •••• o • • o o •••• ~ • oi o ......... .. · ' 

O SR. JuN'QuEimA :-••• Nós precisamos formular pre-
cisamente os termos da questão. 

Quem tem observado as discussões nesta casa, quem 
vê a maneira por que .a illustre minoria se enuncia 
largamente sobre ·cada ma teria sujeita ao debate, póde 
capacitar-se de que o orÇamento possa aqui ser ap-
provado em breves dias, ele modo que seja enviado para 
o senado, em tempo de ser discutido e votado? Certa-· 
mente que não. 

c explicam o phenomcnO': tempestade ou vuicão, cobrirá de· 
ruínas, de cllammas, e de sangue a nossa imprevidente socic-' 
dadc. , . 

" i;l inguem o contesta: a reforma, desarraigando certos pre.; 
juizos, revolvendo velhos habitas, assustando interesses mal 
comprehend.idos, ha de produzir abalo no paiz; e alguns annos· 
serão passados antes que a calma e· o nível restabeleçam-se .. 
Não importa: é um mal minimo comparativamen~e com os 
desastres l~a inexcia ·ou da delonga. E quem o ignora? A 
inercia ou a delonga não obstariam á reforma; por·quauto , 
na convulsãü geral, a icléa não succumbiria, e, lluctuando sobre 
a t empestade , impôr-se-hia afinal aos mesmos que agora a 
repell en1 ou a adiam . 

" Afi gura-se-nos qu e o Sr. Zacaria:s não quererá pôr emba-
raços ao gabinete, que teve sulneiente consci'encia de sua força· 
11ara realizar a reforma. Seria querer e não q11erer a um 
tempo . A opposição liberal faria , sobretudo, suspeitar que não' 
ama as·saz as proprias convicções , impedindo de ta·! arte que· 
estas sejam traduzidas em leis. Estamos, porém,· ·convencidos 
do contrario, e sabemos prestar homenagem aos caracteres· 
que compõem essa opposição no senado . 

" Deixando, porém, de parte ta es cousider:Jções ,. continua-' 
remos a expôr o que' occorreu na sessão tle hontem. Entrando 
·em discussão o art. 9. 0 , pediu a palavra o Sr. Andrade Fi -" 
gueit·a, euj os talentos são incontcs taveis. Esgotou toda o tempo,. 
criti cando o ar tigo da proposta, como se a eommissão especial 
não houvera oJl'ereddo emenda suhstitutiva , _que .esg·uarcl" de· 
arl)itrios rlo governo a regulam entaçlio da leL Em verdade ,. 
i1inguem dirá qu e possa se r eensuravel a em enda ll~ commissüo 
especial ; mas, comp rehendern os a necessidacle <lo discurso ,. 
por fOI'ça do plano de demorar a reforma . A discussão ficou 
adiada pela hor:J . 

" Proseguiu depois a discussão da resolução subsidiaria do 
orçamento; e o Sr . .Tunqueira profel'iu notabilíssimo discurso· 
em susten tação do projcclo, prellllendo a altcnção da camara.· 

" A gua-rda constit1icional. " 
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Nós estamo;; muito longe destas praticas inglezas, a 
que me referi hoje, quando fallei em outro assumpto, 
e que os nobres deputados trazem constantemente 
querendo tirar dahi argumento eontra a maioria ... .' 
· ·Ó~. ~~~~~~~s·,. · l~~1:é~;, . q~~· .e.~p~~g-~ · <~ . i1·o·~r:a·cÍa· 'illi: 
noria nesta casa, _prolongando todos os debates, tra'7 
zen do ab ovo a bis to ria desde o tempo em que o mundo 
foi crea.:lo ... 

O SR. DuQu~<:-EsTRADA TEIXEIRA: -Não apoiado. 
O SR. luNQUEIRA: - .. · .. de modo que não ha meio 

de ultimar uma discussão, fazem prever que o orçamento 
precisa aintla d~ dons mezes de sess:Io para ficar prompto. 

O Su. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA:- N:Io me apre-
senta utn facto que demonstre essà proposição; V. Ex. 
é que recorreu hoje á mythologia. 

O SR. JuNQUEIRA: "-Recorri e recorrerei sempre para 
demonstrar que os nobres . deputados fazem estas lar-
gas dissertações sobre tudo; apartam-se da . face da 
questão, em lugar de tratar dellq (não apoiados da op-
posição); os nobres deputados discutem sobre philoso-
phia, sobre economia política, sobre direi to publico, 
sobre estatística e sobre os acontecimentos da Europa, 
emfim de _omni re; mas quando trata-se de encarar 
precisamente a natureza das questões, como é por 
exemplo a do elemento servil, os nobres deputados 
deixam de parte essas nobres aspirações da philosophia 
c da economia das nações., para só encarai-a debaixo 
do aspecto da Ceres do dia, ela deusa elas colheitas do 
presente : não querem ver a questão por outro lado, 
e nem lançar as vistas ·para o futuro. 

O homem não vive só do pão material, e por conse-
quencia, em uma questão destás, não encarem sómen-
te o interesse do momento; devem encarar o lado 
economico, politico e relig·ioso. 

O SR. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA: -E' o que temos 
feito ; V. Ex. é que a não tem encarado senão pelo 
lado ma teria I. 

O SR. luNQUEIRA:- E' exactamente, Sr. presidente, 
uma das accusações mais injustas que ós nobres de-
putados têm feito á maioria que acompanha o go-
verno nesta questão ; ella poderia ser acoimada de 
tudo injustamente, mas a ultima accusação seria de 
materialismo. Esta illustre maioria (e eis-me tratan-
do díl. questão de elemento servil sem o querer I) ha 
de recommendar-se á gratidão publica, pois só tem 
diante dos olhos Deus, a patria e o juizo da posteridade . 

P. 11 . J.:3 . 
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0:> nobres deputaLlos sabem perfe itamente qual é o 
nosso grande escrupulo, grande fim nesta que,;tão. Se 
quizesse~rros a L tender aos interesses do dia o podia mos 
faz~r, pois tambem somos senhores de escravos. ( Apoich 
dos da maioria.) Não pensem os nobres deputados que 
a população e;;crava está sómente circumscripta ás pro-
víncias do sul; já se mostrou que o norte tem um nu-
mero quasi igual de escravos que o Sl.ll; já se mos-
trou que a renda publica elas províncias elo norte é 
quasi igual á do sul . , 

Não pensem pot·tan to os nobres deputados que nós 
somos esses homens assim, um pouco aventureiros; e 
que não queremos attender senão ás questões mais ou 
menos philosophicas e políticas, como os nobres de-
putados querem chamar; nós tambem somos interes-
sados na questão, tambemsomos senhores ele escravos. 

Os nobres deputados não podem lançar ; nos uma pe-
cha destas; nem a de materialismo: antes. eu posso 
reverter a qualificação. Temos em vista os interesses 
do paiz, que queremos salvaguardar ................ ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... ... ~ ........... ~ 
• ..... A clictadura é silenciosa, é muda, é tenebrosa. 
(Apoiados da minorià .) Sim, mas aquelles que vêm a 
esta camara discutir todos os dias com a minoria, aquel-
les que aceitam o repto .no terreno da intelligencia , 
que explicam seus actos e os confrontam com a lei, 
esses não podem ser accusados de . i:lictaclura; é uma 
inversão completa de idéas e de palavras. (Apoiados 
da maior·ia.) · 

Guardem os nobres deputados esses assomos de elo-
quencia para se algum dia nos ameaçar a verdadeira 
dictadura ; então é que a voz eloquente do nobre de-
putado pelo 'Rio de Janeiro se deverá faze.r ouvir; e 
então nós todos estaremos a seu lado : estas palavras 
terão razão de ser nesse tempo, que a Prôvidencia. 
afaste de nós, como ·eu espero. '· 
, UMA voz:- Já .estamos sepapdos; já ha proclama-
ções contra a minoria. · 

.0. Sn. JuNQUEIRA:- Quando nós vemos qu~ · estas ac-
cusações se fazem diariamente sobre tudo e sobre 
todos os assumptos .... 

O Sn. Cnuz MACHADO:- A clictadura ainda hoje foi · 
demonstrada no senado. · · · 

Ü SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá UIU .aparte. 
O Sn. JuNQUEIRA: - ... é evidente que essa diqta-, 

dura não existe; .dictadura com a. imprensa livre ; 
a dictaclura , quando todas as rpiniões acllam.rabid::t, 
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para se manifestarem, quando os nolJres clepLltados cons-
tantemente usam e abu~am do direito de censura , quan-
do ha todos os elemcn tos ele liberdade e ele expansão 
do pensamento! Essa di ctaclura é impossível, é um 
sonho, é um mytho ! 

A proclamação a que ha pouco se alludiu C) não, par-
tiu do govemo e elos seus amigos, pelo contrario o tra-
balho insano tem sido conter as manifestações de sym-
pathia, pois que o minis terio não quer agitações nem 
mesmo em sentido favoravel. Todos sabem que a causa 
da emaneipação é sympathica aos nov e decimos da nossa 
população ... .• ......... , ......... . .. .. ............ . 

O nobre d eput:.~ clo pelo 4." dis tri cto elo Rio de ·Ja-
neiro disse ta mb em que uma elas razões pelas quaes 
o governo procurava fazer passar es ta r esolução era 
a apprehensão constante em que estava ~ ~ ·respeito da 
ques tão do elemento servil. 

Quando o nobre deputado começou a fallar, fiquei 
logo certo de que a .questão elo elemento servi l vinha 
a terren o ; porque é hoje um assumpto obrigado de 
todos os eliswrsos dos illustres membros ela minoria. 

Se o governo tivesse esse desejo ardente de con-
centrar toda a sua attenção c a nossa na magna questão 
elo elemento servil, devia dar de mão a essa resolução; 
para e!lc seria completamente indi!Tcrcnte que hou-
vesse ou não orçan;en to , que o 1 ." semestre do exer-
cício ele 1872 a 1873 fosse encernelo ele uma man_eira 
mcn'os corislitucional, com tanto que fizesse vingar c 
passar a sua id éa salvadora. (Azwiados.) Já vê o nobre 
deputado que o governo não tem essa monomania , 
essa idéa fixa que o fa z esquecer-se de todas as eon· 
vcnienciás publicas, administra ti v as . (Apoiados.) 

O Sn. Ai'~Oil. ,\DE FIGUI::IR ,\ :- 0 caso é que não quer 
discutir o orcamento. 

O Sa. J UNQEII{A: -A propos ta ele reforma sobre o es-
tado servil não é o calcanhar d'c Achill es , como o nobre 
deputado houve por hem considerai-a , porque o ca1-
canhar rl e Achilles era o ponto vulneravel desse guer-
r eiro. Ora , o ponto vu lneravel ele qu~lquer guerreiro 
deve sempre es tai" occulto, e o govern o IJrasilciro não · 

(' ) A prod<~nuça o a qu e :;c refere o-.or;)dor co t11 cç,o u a se r es-
pa lhada na tard e do dia 10 de Agosto·. Era cscripta uo senttdo. 
de provocar uma manífestaçã ü d:Js massas t:ont.ra a ma ioria da. 
cama.ra . A poli cia, porém , ·andava de sobreavi so e pôd e re ~o~ 
lher quasi todos os exe!llpl ares a p en a~ eomç ~·ou a drotrtbut çao . 
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quer escóncler a questão do elemento servil, tanto 
que apresentou a respectiva proposta á discussão do 
parlamento, não occultou co usa alguma. (Apoiados.) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-0 governo não quer dis- · 
cutir o orçamento para preoccupar-se cop1 o elemento 
servil. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Então o governo não apresen-
taria esta resolução; não discutiria outra qualquer 
ma teria, c sómen te se occuparia da proposta do elemento 
servil. 

O governo, pois, não tem essa idéa fixa, nem considera 
aquellas propostas como ponto vulneravel, porque se 
considerasse assim, para viver, se subtrahiria ao pe-
rigo de ser ferido . nesse seu lado supposto fraco, e 
que, aliás. é de uma força admiravel, pois que re-
sume a causa· da justiça ,e da civilisação. . 

O nobre depu ta do, porém, entrou em mui tas con-
siderações políticas sobre a actualidade, ameaçou-nos" 
que esta proposta do elemento servil não passaria no 
senado. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA .-Não passa. 
O Sn. JuNQUEIRA :-Ameaçou-nos com a união de par-

tidos. 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Que era tendencia muito 

clara que havia. 
O Sn. JuNQUEIRA :-Entendo, Sr . presidente, que o 

nobre deputado não póde allirmar com essa segurança 
que esta proposta não passará no senado: confio muito 
na illnstração daquelles provectos anciões .... 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Para que não passe . 
O Sn. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Apoiado. 
O Sn. JuNQUEIRA :-.. .. para crer que tomarão em-

consideração esta proposta, para a discutirem e ~dop
tarem, nessa sessão, se houver tempo, ou então no 
mez de Maio vindouro. · 

Entendo que póde dar-se essa união muito consti-
tucionalmente, mas tenho fé que não se dê senão no 
bom sentido; porque acredito que estas ideas não são 
an tipathicas á nação, como os JH:Jbres deputados julgam 
de fórma tal que haja essa colligação de partidos, e 
que fiquemos aqui inteiramente desamparados, collo-
cados como especie ele aerostatos, sem ponto de reu-
nião com o paiz. 

Pelo contrario sentimo-nos fortes com o apoio da 
grande maioria do paiz . . 

Disse o nobre deputado que o presidente do con-
selho não podia tratar desta questão porque lhe fal-
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lecem certos elementos indispcnsaveis áquelle que se 
colloca á frente de uina reforma tão importante. 

O nobre deputado disse que se o honrado presi-
dente do conselho tem illustração talvez superior ao 
Marqu·ez de Paraná, não tem com tudo a autoridade 
que aquellc illustre finado tinha sobre seu partido .. 

O S1L Cnuz l\iACHAno :-Evidentemente. 
O Sn. JuNQUElRA :- . ... que não tem o seu caracter 

forte, aquellas qualidades que davam ao illustre l\Ii-
neiro tão prestigioso nome . 

Ainda bem, Sr. presidente, que o nobre deputado 
concede ao illustre presidente do · conselho grande ta-
leu to , grande illustração e grande prestimo. 

Os Sns. DuQuE- EsTRADA TEIXEIRA e Cnuz MACHADO: 
-Ninguem nega . 

O Sn. JuNQÜEIRA :-Ainda bem que não lhe negou 
estas qualidades, mas negou-lhe outras que devem 
constituir o chefe, o general, por assim dizer, do 
momento dado. 

Entendo que de tudo quanto disse o nobre deputado 
não se póde fazer juizo sobre as qualidades pr~ticas 
de um individuo ; é no combate, é no fumo das ba-
talhas que se reconhecem e fazem grandes generaes. 
(Apoiados e apar"tes .) E' nesta occasião que os dotes que 
o illus tre presidente do conselho tem já em outras 
occasiões desenvolvido se apresentarão. 

O SR. CRuz MACHADO :-E' nas occasiões elo combate 
que se faz o general. 

O Sn. JUNQUEIRA :-Mas o nobre deputado não sabe 
que o seu illustre patricia .... 

O Sn. CRuz MACHADO: - Era chefe antes de ir ao 
poder. 

O Sn. JuNQUEIHA : - ... . quando revelou aquellas 
qualidades, era principalmente no poder, qualidades 
que o paiz todo reconhece? O nobre deputado não 
sabe que o grande general, o grande homem não Ee 
póde revelar sem scenario, sem um theatro em que 
exhíba as suas qualidades? E como é que o illustre 
marquez havia ele fazer passar reformas, havia de pro-
pugnar pela passagem de certas idéas, quando não es-
tava no poder'? 

(Ha apm·tcs.) 
Se elle desejava a passagem de certas reformas, é 

porque estava de accórclo com o go·verno e a maioria; 
se alguma vez revelou as suas altas qualidades em 
opposição, isto não quer dizer que o actual presi-
dente elo cof.lselho igualmente não se tenha mostrado 
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um p ;~ t·lamcntar clisLincto clesuc muitos annos., capaz 
da mais notavel resistcncia , e ele fazer opposição; e 
no govcri1o c1paz sem duvida nenhuma ele presidir 
ao conselho ele ministros, ele pó r -se á frente de uma 

. icléa quanclo entenda que ü. conveniente aos interesses 
el o paiz. Esta di scussão ultima tem el~vado muito o 
nobre presidente elo conselho. O nome do Sr. Visconde 
do Hio Branco entrará na histor ia de um modo bri-
lhante. · 

(Trocam-se algnns apartes . ) 
Sr. presidente, o nobre cl cputaclo ainda criLicou o 

ministcrio porque cin uma reunião que houve deli-
lJerou-se que umu comm issão se entendesse com a nobre 
minoria, a llm de ver se podíamos juntos fazer alguma· 
cansa co nven iente .aos altos interesses publicas . 

Nesta reunião es tiveram presentes muitos deputados 
c senadores que dizem não combinam totalmente com 
a proposta elo governo. 

O Sn. Dwco DE V ASCOi'CELLOS:- Deputados, não. 
O Su. .T UNQUEinA: -Estiveram deputados, o nobre 

dcpu l<tdo não me obrigue a declinar nomns . 
UM Sn. DEPUTADO: - Não foram convidados alguns 

da minoria. · 
O Sn. Cnuz l\IAcruno:- Alguns não, qnasi todos; as-

c:cve ro que os :14 Mineiros da opposir;ão não foram. 
O SR. JuNQUI':IHA:- N:i:o disse' que todos tinham sido 

convidados ; os nobres depu Lados sabem que as reuniões 
não se podem fazer ele todos. · 
u~r Sn. D!CPUTADO: -Na casa não cabia tanta gente . . 
(Risadas.) 
O SR. Jm\QUEittA:- Fosse qual fosso o moti vo , o certo 

t'. que houve esta reunião, c que o pensamento foi todo · 
fraternal ~ tanto que foi nomeada uma commissão para , 
se entender com os honrados deputados ela minoria , 
a fim de ver se podíamos chegar a um accôrclo c f;.~ze'r-
mos alguma causa. · 

Ora , es te passo, por parte ela maioria e do governo, 
longe de merecer censura do uobre deputado pelo 4. o 
districlo elo Hio de Janeiro , devia merecer o seu ap .. · 
plauso; nós somos amigos políti cos. (Interrupções .) Po -
díamos chegar a um accórclo antes des te rompimento . 

Julgo que foi aquclle um helio passo, mesmo porque 
acredito que se pudesse chegar a um accórdo, pois os · 

-nobres deputados di ziam e repe tiam até .á saciedacle . 
quc não eram escrava~i~tas. . . · 

U:1t Sn . u~;pu1·Avo : __::: Lottl'o a m~ ior ia por es te fac lo , . 
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O Sn .. Ju'IQUErnA:-E era portanto de esperar qnrJ 
essa commissão chegasse a. um convenio com a hon-
rada minoria, e que se congraçasse esta com a maioria 

· e, com o governo, que cqnscntiu na tentativa da re-' 
conciliação. 

O Su. A"'DRADEFIGUEIRA :-Viu-se forçad·o a aceitar. 
O Sn . .TuNQUE!RA: -Não foi forçado; acquiesceu por-

que entendeu q11e era uma medida altamente conve-
niente e necessaria. 

O SR. ANnn.\nE FIGUEIRA dCt um aparte. 
O Sn. JuNQUEJRA :-O nobre deputado culpa sempre 

o governo por tudo quanto faz, por tudo quanto deixa 
ele fazer, e pelo que não faz (1·isadrts); disse S. EL: 
o gol'erno é prepoten te, quer collocar-se ~i cima a te 
r! a opinião da maioria ... 

O Sn. ANDHADE FIGUElllA :-Foi prepotente. 
O· Sn. Jm'iQUEIRA:- ...• não nos convém um governo 

que quer sómente viver ofJicialmente. 
O nobre deputado não . tem razão; devia louvar a 

condescendencia que o governo teve, porque este foi um 
passo dado com muita justeza ; a historia ahi viTá para 
dizer que, antes que esta questão se apresentasse nesta 
casa por parte da maioria c do gabinete ·de então, se 
procuraram todos os meios conciliatorios para que. a 
dissidencia não succedcsse . (Nllo apoiados da opposiçào.) 

Se os íllustres deputados tivessem acquiescido , se 
tivessem aceitado mesmo em principio a idéa da con-
ciliação, depois em uma reunião mais numerosa cada 
um: exhibiria suas idéas, e é provavel que deste · con-
sorcio nascesse alguma causa que pudesse ser votada 
nesta camara, talvez por unanimidade. Portailto, cu 
direi que a responsabilidade desta scisão não 'cabe, nem 
á honrada maioria nem ao governo ; a responsabili-
dade cabe á honrada mino,ria, que não quiz entrar 
em convenio algum : pelo menos devia ter assignado 
os p1·eliminares de paz , e depois então poderíamos fazer 
a paz definitiva. . . . . (Trocam-se diversos apartes.) 
· 3 3."- Senado, H de Agosto.-No sena-do tratou-se 
da reforma do estado servil e da marcha que levava 
na outra camara, a proposito da licença qne o governo 
pedia para· o Sr. Barão de Cotcgipe ,, nomeado enviado 
extraordinario c ministro plenipotenci.ario em missão 
especial. O Sr. ZAGA RIAS discutindo essa licença, na 
sessão ele H ele Agosto. achou"pretcxto para fallar. na 
reforma e censurar a maioria qu e a apoiava na ra-
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mara dos deputauos. 0 Sr. PRESIDE~Te DO CONSELHO, no 
segundo discurso que proferiu nessa sessão, disse à 
seguinte: . 

O Sn. VIscoNDE DO RIO BRANCO (presidente d.o cM~-
selho):- ..... . ... é notavel que o nobre senador pela 
B1hia, que me attribue uma idéa fixa, que tem absor-
vido toda a minha actividade (a que·stão do. elemento 
servil), tambem pareça dominado por uma idéa fixa! 
Cada passo que o ministerio dá nesta quest5:o como que 
incommoda ao nobre senador; c S. E;.c aproveita o 
primeir:o ensejo que se lhe >offerecc, para accusar o mi-
nistcrio e a maioria e defender a minoria da outra 
camara! 

O Stt. ZACARIAS:- Mostrei que não defenclo a mi-
noria ... 

O Sn. V. DO Rw BRANCO:-;- Sr. presidente, hoiltem se 
disse nesta casa que não era regular que discu tissemos 
aqui os factos da o~tra camara, que não são trazidos 
naturalmente ao debate do senado. O nobre senador 
pela Bahia trouxe á discússão um incidente occorrido 
hontem na camara temporaria; explicou-o a seu niodo; 
fez suas as versões que a minoria publicou hoje pelos 
jornaes. 

O Sn. ZAcARIAS:- Guiei-me tambem pelo guarda 
constitucional. ' 

O' Sn : V. DO Rro BRANco':-Não se collocou na po-
sição de juiz imparcial; não ouviu a outra , parte; por 
isso, nimiamente injusto, foi logo imputando a accórdo 
com o ministerio o requerimento que um illustrado 
membro da maioria fez, unicamente levado pela sua 
inspiração. 

O SR. ZAcAmAs : -Não disse isto . 
O Sn. V. DO Rro BRANCO :-0 nobre senador o disse; 

entendeu que ·O que se passou hontem na outra camára 
foi resultado . de accôrdo de membros da maioria com 
o gabinete . 

Ora, a verdade é que o que se .deu foi inspiraÇão de 
um deputado, que aliás não pretendia impedir a dis-
cussão . A maioria, forçada pela minoria a comparecer 
em sua totalidade, para que possa haver sessão na ca-
mara temporaria, entendeu que devia tambem a esses 
meios contrapór os recursos que Q regimento da ca -
mara lhe offerece, e então um de seus membros julgou 
que podia pedir o encerramento de um artigo ainda 
não discutido, porque ninguem havia pedido a palavra 
sobre elle. Ma·s, desde que o Sr. Duque-Estra,da Teixeira 
apresentou-se reclamando que queria discutir o artigo, 



' o nobre deputado pela província do Ceará desistiu do 
seu intento, e desistiu por conselhos, não súmente de 
representantes elas Alagôas, mas ele outros muitos 
amigos da maioria ... 

· O Sn.. ZACARIAS :-·Graças sejam daêlas á maioria por 
esse proceclimen to. · 

O Sn. V. Do Rw BaANco: - Ora,já obtíveclo nobre 
senador uma expressão ele justiça para com a maioria, 
que aliás defende uma causa, que lhe devia inspirar a 
maior sympathia I , 

l\'las, Sr. presidente, o que eu vejo é que o nobre 
senador louvou a tres para accusar a todos os outros, 
sempre no intuito ele élar força moral à minoria na 
sua resistencia áquella proposta ! 

Não sei, Sr. presidente, em que factos possa o nobre 
senador fundar o juizo desfavoravel que enunciou ares-
peito elo ministro da fazenda, presidente do conselho, 
quando disse que a proposta do governo relativa ao 
estado servil tem a~Jsorvido Loda sua attenção c acti-
vidade, de maneira que falta a outros deveres. Desejarei 
que· o nobre senador me diga quaes são os deveres a 
que hei faltado. . 

O SR. ZACARIAs:- D.irci em tempo; venha Dara c:t 
a resolucãozinba. · 

O SR. V. DO Rw BI)IANCO :-Ora, o nobre senador tem 
capacidade muito superior, tem actividacle infatigavel, 
como mostro.u no seu ministerio ;. e creio que quando 
~steve a braços com uma opposição ardente na camara 
temporaria nem por isso deixou ele prestar attenção 
a outros negocios. l\fas, como é que o nobre senador 
que ,hoje tanto nos falia em reformas, que queriü a 
reforma eleitoral, a ela guarda nacional e outras, nesse 
tempo, com a activiclacle prodigiosa de que dispõe, não 
elaborou. projectos,. não os oO'ercceu á discussão das 
camaras? I -

O Sr. . ZACA RIAS:- Não o podia fazer; era systema 
não o fazer durante a guena. 

O SR. V. DO Rw BnANco:-Então não queria a liber-
dade da eleição durante a gt~erra?! Nem reforma judi-
ciaria ? I A lei de 3 de Dezembro era necessaria durante 
a guerra elo Paraguay? ! Entretanto-a razão que V. Ex. 
deu em outra occasião não foi esta; foi que não tinha 
maioria no ~enaclo. , · ' 

O Sn. ZACARIAS: -Nunca aUeguei isto. 
O Sn. V. DO Rw BRANCo:~ Os factos porém, têm de -

monstrado que, se o nobre senador quizesse., css:J s re-
Jonna.~ , conforme ~1s idéns jit cuL.io ge ralm1ente nceit.1 s, 

P. !I. H. 



-l06-

Leriam encontrado na maioria do senado o·apoio que 
·encontraram outros ' actos do seu ministerio, que, sem o 
-concurso dessa maioria, não poderia conseguir como con-
seguiu. Agora é que o nobre senador appella para a 
guerra do Paraguay. . . · . , 

O SR. ZACARIAS: -Sem duvida era a grande caus1 ; 
reforma sem dinheiro não se faz, e eu não tinha di-
nheiro nenhum; recorria ao papel moeda. 

·O Srr. V. DO Rw·BrrANco:-Sr. presidente, este aparte 
.do nobre senador me levaria longe, porque então se 
fizeram muitas outras despezas menos necessarias do 
que a que podia trazer comsigo a reforma judiciaria ; 

' e entretanto muitas outras se ,fizeram por esse tempo, 
que foram aqu'i mencionadas e censuradas. Esta razão, 
pois, não procede. 

O Sn. ZAcAm As : -Procede inteiramente. 
O SR. V. DO Rio BRANCO: -Appello para a consciencia 

dos proprios amigos do nobre senador. 
Eu entendo, Sr. presidente, que não basta a reforma 

que se está discutindo na camara temporaria: mas é a 
que offerece mais difficuldades, que em nossa humilde 
op:inião, e, o que mais vale, na opinião de pessoas muito 
competentes._ é a mais urgente, e que deve ter uma so-
lução prompta. ' · 

O Srr. FIGUEIRA DE :MELLo:-Na opinião elos proprios 
lavradores. 

O SR. V. Do Rro BrrANco :-Entretanto dêmüs .tambem 
impulso á reforma judiciaria, de que tanto depende a 
administraçãü da justiça ... .. 

(Aqui o Sr. presidente do conselho passa a occupm·-se com 
outros aswmptos. No correr do sett discurso disse ainda 
S. Ex. o seguinte:) . . 

O SR. V. no Rio BRANco:- . . .. Eu não contestei nem 
contesto o merito elos collegas do nobre senador pela 
Bahia , mas· o que não posso é ouvir ao nobre senador 
um juizo tão parcial e tão injusto a respeito dos meus 
honrados collegas. . . 

O SR. ZAcARIAs :-No que toca a reformas. 
O Sn. V. do Rro BRANco:- No que toca a reformas já 

eu disse baiitante. O nobre senador, que está hoje um 
grande reformista, quando governa não cuida de refor-
mas . (Apoiados . ) 

O nobre ministro da justiça não está felizmente tão 
destituído de forças como suppõe o nobre senador pela 
Bahia ; elle o provou na discussão da reforma judiciaria. 
P reten'der que o nobre ministro da justiça por fraqueza, 
ou por outro motivo não confessavel, declinasse de si a 
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proposta sobre o estado servil, é proposição muito re -
petida pelos nobres senadores, màs a que já responde-
mos. Entre outras razões disse o no·bre ministro da jus-
tiç:l que até a divisão do trabalho ministerial poderia 
justificar a apresentação daquella proposta 'pelo minis-
teria da agricultura; não foi , porém, esta a unica 
razão que elle deu para não tomar a si aqudle en-
cargo, e é escusado repetir aqui as razões já aHegadas. 
Tôdos sabem que em Franç.a este negocio, como ou-
tros igualmente importantes c analogos, não corre 
pelo ministerio da justiça, e sim p-elo ministerio da 
marinha. 

O Sn. SILVElRALono:-Lá existe uma lei que· distri-
bue as ma terias. 

O Sn. V. DO RIO RRANco:- Aqui entende-se que a; 
reforma do estado servil compete por sua natureza ao· 
ministerio da justiça; em França competia isso ao mi-
nistro da marinha. •..... 

- ~ 4. "-Senado, i2 de Agosto·.-Gontinúa a discutir-se· 
a licença' pedida para o Sr. Bar~o · de C9tegipe. O Sr. 
PRESIDENTE DO CONSELHO teve de fal!ar duas vezes. No 
primeiro discurso que pr.oferiu encontram-se os .. se-· 
guintes trechos relativos á reforma: · 

O Sn. VIscoNDE rro 'Rw HRANCO (presidente do con-
selho):- ....... Sr. presidente, eu não posso retorquir 
do mesmo modo ao nobre sena·dor solYre o que elle· 
disse do meu procedimento quanto á reforma do estado 
servil. O.nobre senador, faltando a todas as convenien-
cias, infringindo o regimento• desta casa, doid.o pela• 
contradicção em que elle, ultra liberal, se ac-ha nesta 
questão... , 

O Sn. SILVEIRA Lono :-Está enganado; não sabe do 
meu voto. ·· · 

O Sn. V. no Rro BRANCO:- .. _diz: que minhas con-
vicÇões nesta ma teria não SãO SÍ'I1Ceras; disse,. ~Olll O· 
nobre senador pelo Ceará, ou indo além .clelle, que eu 
era hontem escravocrata , e hoje emancipador. Sr. pre-
sideüte, como conselheiro de estad'o, chamado · a dar 
voto sobre esta materia, expendi francamente minhas 
opiniões, q.ue correm impressas: minhas convicç0es, 
pois, não nascem de hoJe. O nobre senador não I)le 
podia mesmo imputar o procedimento de que argúe-me, 
sem dar-me o direito ele observar, que S. Ex. é que 
está em contradicção com esses principio.<; liberaes de 
que faz tanto alarde ·c ele qne nesta questã.o se esrruccc 
com ple tamen te . 
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O Sn. SILVEIRA Lono :-Está enganado : o que cs.:. 
tranho é a maneira por que se está fazendo a coüsa. 

O Sn. V. Do .Rro BRANCO :-Não é possível, Sr. presi-
dmúe, instituir-se no senado uma · discussão sobre o 
procedimento da maioria e minoria da càmara dos de-
putados. 

' O SR. PoiiiPEU :-Porque traz esse incidente para a 
discussão ? 

O Sn. V. DO Rro BnANCO :-0 nobre senador pelo 
Ceará parece que está sofirendo de falta de rnemoria, 
porque o senado recorclar-se-ha de que não fui eu quem 
fallou aqui no incidente da camara, pela primeira vez . 
Eu tive ele faUar nesse incidente, em defesa do minis-
teria e da maioria, que foram censurados. 

O SR. V. DE lTABORAHY :-E eu tive de fallar em 
defeza ela. minoria, que foi altamente censurada. 

O Sn. V. DO lho BRANCO : -O altamente é exageração 
do nobre senador. 

O SR. SrLVElllA DA ·MoTTA:- Uma .censura ele V. Ex . 
é sempre alta. 

O Sn. V. DO Rro BRANCo :-Muito obrigado: eu não 
sabia que nós, senadores, tinha mós esse privilegio .... 

Eu clizia, justificando o ministerio por n·ão tei· dado 
:mclamento ao projecto de refor!"na eleitoral, que elle 
não podia fazel-o, at tentas as circumstancias em que 
se acha a camara dos deputados, existindo alli uma 
núúoria disposta a empregar todos os meios a seu 
alcance para embaraçar a marcha do gabinete , pela 
opposição manifestada contra a reforma do estado ser.- ' 
vil. Isto não é censurar altamente, tanto mais · que 
r esalvei a:s intenções da mino-ria, acreditando que 
ella procede unicamente pelo impulso elo seu patrio-
tismo. O nobre senador pelo Rio de Janeiro, que ha 
pouco deu um aparte ele rec Lificação, foi quem censurou 
com o maior desamor a maioria daquella camara, e até 
o actualministerio, cujos membros lhe deveriam me-
recer alguma estima, e isto unicamente porque hoje 
pensamos sobre esta reforma de accórclo com a opinião 
que teve o nobre senador, o Sr. Visconde ele Itaborahy . 

O SR. V. DE hAnonAnY: -Não é exacto : hei ele de-
. monstral-o em occasião opportuna . 

O SR. V. no H.ro BRANCO : - '0 nobre senador votou 
pela icl éa capital daquelle projecto, e qLiem vota por clla 
não pócle approvar a opposiçâo radical e intolerante que 
alli se tem feito á proposta do governo . Discutiremos êl. 
se n tempo este pcnto . · 
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O Sn. >V. DE lTABORAHY:- Sim, senhor. 
O SR. V. DO I\.10 BRANco : -l\ias o que é cxaclo., é que 

não censurei • altamente » a minoria da cama r a ; o -
nobre senador é que censurou, não só aHamente mas 
gravemente, a maioria ela camara elos deputados ... 

SESSÃO DE 1li ng AGOSTO. (Na camara do.~ deputados-
arts. !J.o e 10, passando o projecto c1n 2.o discussão. No senado 
-requerimento do Sr. Itaborq,hy.) 

-~ L 0-Na camam dos deputados passou nesse dia o 
projeclo em 2.' discussão. 
: A requerimento do Sn. EvANGELISTA LonATO foi en-
cerrada a discussão elo ar t. 9. ", e procedendo-se á votação 
foi cllc approvaclo . Era chegado o art. iO e ultimo, 
que continha as palavras do estylo :- Ficam revogadas 
as dis7Josições mn contrario. O Sn. PRESIDENTE (Teixeira 
Junior) disse o seguinte . 

O Sn. PRI<:SIDENTE : - Segundo a disposição generica 
do art; 1.43 do regimento, devo submctter á discussão 
o art. iO e ultimo da proposta que declara ?'evogadas 
as disp9sições em contrm·io . l\fas havendo observado que 
nem sempre a presiclencia desta camara submettia á 
discussão este artigo consagrado pelo estylo em todos 
os proj cctos, consultei ao meu ill_ustrado antecessor 
sobre os preccdcn tcs a tal respeito, e; ele accõrdo com 
clle, entendo ·que, havendo · r eclamação deve ser sub-
metticlo á lliscussão. Assim, pois, se algum dos membros 
da cama r a exigi r , cct declararei o referido artigo em 
di sc ussão; e no caso contrario, dando-o por discutido , 
procederei á sua votação. 

O Sn. Cnuz MACHADO, levantando-se então, declarou 
que os dissidentes tinham resolvido não discutir esse 
artigo, c, com e1Ieito, entrando em discussão, foi sem 
debate approvado o art. :1.0: « Ficam revogadas as dis-
posir;ões em contrario . » 

Era intenc;ão dos dissidentes, com o fim de prolongar 
o debate, fallar tambem sobre esse artigo . Alguns já 
l1av iam mesmo annunciado que tomariam a palavra. 
Pos teriormente, porém. reconheceram que faria múo ver 
esse procedimento e mudaram de resolur;ão. Decidiram-se 
;-1 aprcsc ntal· artigos additivos. PoLleriam fawl-o na ui-
Lima lcilura , mas o plano era demorar ainda a passa-
gem elo pr0jr!c Lo ela 2 . ' para 3." di swssi.io . Logo após a 
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approvação do ulLimo artigo o Sr. Duque-Est t·acla Tei-
xeira mandou á mesa dous additivos. Comprehendendo 
a tactica da opposição a maioria resolveu rejeitar si~ 
lenciosamente esses adclitivos, mesmo porque as icléas 
que consagravam deveriam naturalmente fazer parte do 
projecto substitutivo que os dissidentes tinham de apre-
sentar na 3. • discussão. 

O Sr Duque-Estrada Teixeira pediu a palavra, mas 
o Sr. presidente observou que o' art. H>4: do regimento 
determinava o seguinte: « Nunca pf'incipiará a. dis~ 
cussão de qualquer projecto, de cada um dos artigos, 
ou 1e qualquer ma teria, senão por impugnação. » Sendo-
o nobre deputado au tor desses arti gos, acrescentou o Sr. 
presidente, pretende falia r a favor, e nesse caso deve 
aguardar a impugnação. 

Nenhum membro da maioria pedia a palavra, e por 
isso os dissidentes tomaram o partido de estabelecer 
o debate entre si. O Sr. PEREIRA DA SILVA levantou-se 
c declarou que não poder ia votar pelo:> additivos sem 
que o seu autor désse algumas explicações. Expôz al-
gumas duvidas e pediu ao Sr. Duque-Estrada Teixeira 
que tomasse a palavra. « Suscito es tas minhas appre-

,hensões, disse o orador, para provocar o nobre depu-
tado. Comprehende a camara que não é conveniente 
votar-se sem discussão (Apoiados da minoria.) » O Sr .. 
DuQuE-EsTRADA TEIXE tÍl.A pediu então .a palavra, e de-
fendeu os additivos que apresentára. · 

A maioTia , ·porém, estava resolvida a inutilisar mai·s· 
esse estratagema da opposição. O Sr. PARANI-IOS .re-
quereu o encerramento do debate, e, sendo approvado, 
foram rejeitados os additivos, passando · o projecto á 
3. a discussão. . . 

Começou a correr o interstício marcado pelo regi-
mento. Poder-se-hia ter requerido dispensa desse in- ' 
tersticio, mas o governo e a 'maioria resolveram não 
lançar mão desse recurso. Só no dia 1.8 de Agosto-
começou a 3. a discussão. . . 

- § 2. o-No senado proseg uia a discussão do requeri-
mento do Sr. Itaborahy, apresentado no dia 10. Orou 
O Sr. PRESIDENTE DO CONSELHO. Dó seu cliSC Ur'SO transcre-
Veremos os seguintes trechos : 

O Sn. V1scoNog no R10 BtlANco (presi~ente do conselho): 
-Sr . presidente, a discussão tem versado, não propr.ia-. 
mente sobre o _pedido de informações f(:)ito pelo nobre 
senadot· pela província do Rio de Janeiro, .mas sobre a 
resolução prorogaliva ela lei do orç.amento , c sobre o 
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projecto de reforma .do estado servil, netos que estão 
sujeitos aos debates da camara temporaria. 

Creio, Sr. presidente, que é a primeira vez que se dá 
esta discussão sjmu~ tanea nas duas camar'as sobre pro-
jcctos de lei stijeitos ao debate e decisão de uma dellas . 
O que vou dizer em respos La ao nobre senador pela pro-
víncia da Bahia é o que provavelmente terei de repetir 
hoje mesmo na camara temporaria, em resposta aos dis-
cursos que alli se proferiram sobre a resolução que 
proroga a lei do orçamento. 

Na questão da reforma do estado servil,_ foi censu-
rado o procedímento do governo, bem como o da maio-
ria e minoria da cama r a .temporaria. O nobre senador 
pela província do .Rio de Janeiro foi o pri~neiro que 
~rouxe a esta casa á censura, fazendo-a recahtr sobre a 
maioria; o nobre senador pela província da Bahia tomou 
essa censura a si e estendeu-a á maioria e minoria. 
Isto fez-me lembrar , Sr. presidente, o que 1\ algures, 
que, quando os bispos eram nomeados por eleição, e não 
se conseguia a unanimidade, depois de muitos escrutí-
nios, a eleição era delegada aos compromissarios ou ao 
papa ; quando o negocio era, delegado ·ao papa este, 
sempre inspirado pelo Espírito Santo, declarava qual , 
das duas · fracções dissidentes era mais sã, sanior pars. 

O nobre senador pela província do lho de Janeiro., 
que não póde deixar de ter ain,or paternal á família con-
servadora, decidiu-se pela minoria da camara; mas, 
o nobre senador . pela província da Bahia, que ·nos 
toma, os c'onservadores, por hereges; ou que pelo menos 
não póde ser papa da igreja conservadora, collocando-se 
na posição de arbitro, .declarou que, nem a maioria, nem 
a minoria se acha em estado ele sanidade. ' 

Sr. presidente, testemunha dos factos que têm occor-
rido na camara tempor~ria ; possuído do mais profundo ,.( 
reconhecim·ento ã dedicação com 'que a maioria daquella r 
camara tem ·procurado cumprir seu dever nesta so -
lemne conjunctura, não posso nesta occasião deixar de 
protestar contra as proposições enunciadas nesta casa a 
respeito daquel!es factos . 

Não tem, Sr. presidente, havido abuso da parte da 
maioria d.a camara tempo,raria; não é certo que a dis-
cussão uti1 tenha sido tolhida pelos encet' ramento's; o 
juiz imparcial, que chamar a si o exame dos factos, h a 
de proferir sentença •muito diversa daquella que ouvi-
mos aos dons nobres senadores. f Apoiados.) 

Sr. presidente, desde a .discussão do voto de graças, 
a fracção dissidente da camara temporaria manifestou 
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o pt·oposito Lle imped ir a passagem da reforma does· 
tado servil, quando· não pudesse arrcdal-a do debate. 
Este seu proposito, que aliás não attribuo senão ás suas 
convicções, ao impulso ele s~u patriotismo, não foi dis-
simulado por ella; mais ele um orador o declarou na 
tribuna ela camara, e a imprensa confirmou as declarações 
feitas durante os debates . Entendia a minoria que o 
seu patriotismo lhe impunha o dever ele obstar a pas-
sagem desse projecto de lei por todos os meios ao seu 
alcance. 

Se a minoria se limitasse aos meios legaes, autori-
zados pelo· regimento da casa, poderia o seu procedi-
mento encontrar juizes que o a ttenuassem; mas a 
minoria, Sr. presidente, longe ele aceita r um debate 
calmo sobre tão importante ma teria, não permitti~ que 
os oradores da maioria pudessem enunciar suas opi-
niões, sem interrupções constantes e ca lorosas. Não- só 
pelos seus discursos sobre o proj ec to de que se trata , 
mas por meio ele requerimentos c questões de ordem, 
procuraY<l a minoria· consumir o tempo, es ter ilizar a 
sessão, e por fim tomou a resolução de não presta r-se a 
fazer numero para que houvesse sessão naquella ca-
mara, senão quando a maioria por si pudesse constituir 
o qttormn. ' 

A maioria ouviu por muito tempo, e, sem r epresa lia as 
insinuações mais ofrensivas profer-idas em disc ursos c em 
apar tes. A maioria qne, assim trata da pelos seus amigos 
dissiclen tes, era obrigada a um grande sacrificio devendo 
toda .ella comparecer, para que se não esterilizasse, 
a sessão, não estava assaz justificada quando empregava 
esse meio elos encerramentos, e isto depois ele clous ou 
mais discursos da minoria ,' que .versavam sempre sobre 
o projecto em geral, mas que nada traziam ele novo·? c 
isto Sr. presidente, quando a minoria convidada a apr~
sentar suas idéas, não as queria apresentar, guardava-as 
no maior mysterio, podendo-se por seus discursos con-
cluir que ella nada queria sobre esta materia , senão 
o seu adiamento ou medidas indirectas, pois que os 
discursos proferidos comba Liam radiealmen.te a pro-
posta, a declaravam inopportuna, perigosa, c tendiam 
ú conservação do stat,zt-quo? 

Sr. presidente, se em questões menos graves·, meilos 
urgcn tes, quando taes factos não occorrem entre a 
minoria c a maioriâ , o encerramento foi sempre em-
pregado, quando no conceito ela maioria o assumpto 
estava assaz esclarecido, c a demora dos debates não 
daria outro resultado mais que o da perda Lle tempo e o 
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de impedir a passagem de uma medida que se jul c 

. gava necessaria; se é certo que sempre pensou-se 
assim e procedeu-se desse modo, porque agora cen-
surat· a maioria da camara temporaria? 

Não houve, Sr. pre;;idente, esforço que se não em-
;pregasse para que o deba te de tão importante projecto 
corresse placidamente. O nobre senador· pela província 
da Bahia disse que fui imprevidente, e . tambem o 
nobre senador pelo Rio de Janeit·o observou que en 
devia esperar a opposição que temos encontrado na 
camara tem pararia . Sr. pre;;idente, a dissidencia, eu 
a esperava, porque conhecia a opinião de muitos de 
meus amigos políticos a r espeito desta ma teria; mas 
eu esperava tamb t3m q11e a opposi.ção fosse moderada, 
calma, de sorte que trocassemos nossas ideas perante 
o publico, respeitando-nos mutuamente, quér na tri-
buna, quer na imprensa. Eu não podia prever uma 
opposição como se manifestou, calorosa, ardente, lan-

. ça ndo sobre a maior-ia insinuações as mais graves e 
offensi vas : recorrendo a cxpedien tes que, se passarem 
como recurso legitimo das minorias, nada se poderá 
fazer em nossas camaras. (Apoiados.) 

Esta vamos, Sr. presidente, na discussão do art. 4. • 
do projecto, artigo que trata de peculio e direito 
de redempção , quando o nobre ex-presidente da ca-
mara teve a bondade d·e procurar-me, dizendo que 
por inspiração pt'opr ia vinha para propôr um accôr-
do, a fim de e.vitar as scenas que ambos lamenta -
vamos nas discussões da camara. Eu declarei-me 
disposto a qualquer accôrdo que não d.ésse em re~ 
sultado o triumpho da minoria no proposíto je im-
peclír a passagem da lei.· Elle propôz-me que hou-
vesse um cer:to numero de discursos sobre o art. 4:", 
e menor numero para os artigos seguintes. Con~ 
cordei em que houvesse, além de um longo discurs-o 

.. da minDria, já proferido a respeitO do art. 4. 0 mais tres 
di sc.ursos, se o quizessem, mas que nos outros ar~ 
tigos, que evidentemente eram de pequena impor-
tancia , e não podiam ser objecto de larga contro -
versia , só houvesse dous discursos da minoria. O Sr. 
Cond:J de Baependy, · de quem partiu esta iniciativa, 
encarregou-se de propô r o accórdo á minoria. Esta 
reuniu-se, e deliberou não aceitar o accórdo, porque, 
a seu ver, não podia marcar -se previamente os li-
mites do debate. Quem, Sr. presidente, procede assim, 
de certo não deseja irritar os animos, não procura 
evitar o debate, só t em em vista que um negocio 

P. !! . :Hl. 
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desta. natureza não receba o veto absoluto de um~ 
minoria . 

O nobre senador pela provínCia da Bahia disse-nos 
que houve demora, que perdeu-se tempo, porque,. 
apr.esentada a proposta a i2 de Maio, o parecer . só 
foi lido na camara em fins de Junho. 

O SR. ZACARIAS:- E a discussão com,eçou, a 1.2 de 
Julho. 

O SR. V. DO Rw BHANCO :-Antes. . 
O SR. ZACARIAS :-Segundo a declaração do Sr. mi -

nistro da agricultura, começoü a 12 de Julho. 
O SR. V. DO Rw BllANco :-Sr. presidente, o parecer 

da commissão especial não podia deixar de ser demorado, 
e essa demora não podia prejudicar a solução de tão 
grave assumpto, se houvesse da parte da minoria, como 
havia da parte da maioria, o proposito de chegar a 
uma solução. A commissão especial reuniu-se para 
dar parecer sobre esta materia depois das manifes-
tações da imprensa e de varias representações : teve 
de considerar todas as idéas que tinham sido enun-
ciadas, quér nestas, quér naquella , considerando com 
razão que este seu trabalho poupava tempo, esc la-
recia a camara e obviava discussões inuteis. A de-
mora ' pois' não podia ser a causa do que temos 
visto : ha mais de um mez que se discute a reforma 
do estado servil na cam.ara temporaria, e V. Ex. ha 

-de convir comigo em que, pelo menos, a segunda. 
discussão poderia estar ha muito terminada, sem 
que o debate nella fosse tolhido. 1\fas, já o disse, e a 
propria maioria da camara nunca o dissimulou , o 
seu proposito era impBdir a passagem da lei: julgava 
em seu patriotismo que assim cumpria um dever. . 

Se os nobres senadores reconhecem que em caso ex-
tremo os encerramentos são·, não só legaes, mas até 
prudentemente applicados; se os nobressenadoresfor.em 
mesmo até ao ponto de dizer que o recurso de não com- · 
parecimento, que vulgarmente se chama « parede», é 
tambem um meio de opposiçãb ; os nobres senadores 
devem convir igualmente em que, quando a minoria se 
colloca nessa posição extrema, a maioria está em seu 
direito, e direito plenamente justificado, recorrendo 
aos weios ex trem os, que aliás lhe faculta expressamente 
o regimento : cumprindo observar que a maioria ainda 
não empregou meio algum para que não estivesse auto-
rizada . (Apoiados.) · 

0 S!l-. FIGUEIRA DE MELLQ :-A parede é. que não está 
a u tonzada. · 
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O SR . V. no lho BHNco :-A medida de que se trata, 
Sr. presidente, não é da ordem daquellas que, uma 
vez trazidas ao parlamento, devem ter solução prómpta, 
sem prejuízo de uma discussão regular? 

O SR. SILVEIRA Lon.o:-lsto é uma historia que se 
conta, e não acha justificação ·no bom senso. . 

O Su . V. DO R10 BRANCO :-Sr . presidente, os pro-
prios lavradores e commerciantes · estão reconhecend() 
que esta grave questão não póde continuar indecisa, que 
a incert-eza do que possam deliberar os poderes do Es-
tado é,_não só um perigo, mas até .utn grande detrimento 
para os interesses economicos da lavoura. Em uma re-
presentação, que não é suspeita, uma representação dos 
fazendeiros de Cantagallo esta necessidade se manifesta 
bem claramente. Digo que a representação não é suspei-
ta, porque, com quanto não seja opposta a todas as dis-
posições do projecto da camara, procura modificai-o em 
seus pontos capitaes. Eis aqui o que selê nesta repre-
sentação, que foi impressa e distribuída no senado: (Lê) 

« ••• Entendem os abaixo .assignados que realmente 
soou a hora ineluctavel de se fazer alguma cousa ares-
peit'o da emancipação dos escravos. Por um lado a força 
intrínseca e inesistivel da idéa christã eni sua evo-· 
lução incessante, . da qual, por felicidade do Br:~sil, 
estão de tal maneira penetrados todos os espíritos, que 
nenhum dos lavradores, nenhum dos Brasileiros, ainda 
dos que são maxima parte no grailde damno, a rejeita, 
ou a condemna ; e dest' arte póde-se della dizer que é 
um pa trimonio commum de toda a sociedade, e não a 
inspiração só de algumas intelligencias privilegiadas, 
ou de alguns corações excepcionalmente philantropicos: 
por outro lado as leis do trabalho e da fundação das ri-
quezas, o assedio de todas as forças moraes, internas, 
e externas, e o& proprios _interesses da agricultura, e, 
finalmente, o estadó a que o governo do paiz de chofre 
levou a questão, em bem ou em mal : tudo, tudo torna 
indeclinavel alguma medida legisla ti v a sobre essa in-
eandescen te ma teria. » 

O SR. SILVEIRA Lono :-Não quer dizer que não se 
tome o tempo preciso para se discutir. 

O SR . FIGUEIIlA DE MEL,LO :-0 resto da represen-
tação ainda é melhor. , 

O Su. V. no Rro BRANCO :-Sr. presidente, é no-
tavel que, quando aproximava-se o termo da sessão do 
anuo passado, a ultima palavra da illustrada opposição 
liberal nesta casa fosse um brado d:e anxiedade por esLa 
questão. O nobre senador pela Bahia) o Sr. Nabuco, que 
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apparece quasi sempre como os magna sonatu.rum, vmo · 
censurar o ministerio, por não ter dado andamento a 
estarefo)'ma . Sãonotaveis aspalavras com que então o, 
nobre senador enunci ou-se a este respci lo. Eu peço li -
cença ao senado para. ler ei'te trecho do rliscurso do 
nobre senador porque é a me-lhor respos ta que poder ia 
dar ao seu i Ilustre colle,(ra, tarnbem senador pela Bahia, 
a quem ora me dirijo. Dizia o Sr. Nab.uco,, na sessã.o 
de 12 de Setembro do ann o pa sE.ado : (Lê) 

« Sr. presid ente, venho á tribuna dizer algumas 
palavras para explicar o artigo addi ti v o que, por parte do· 
lado libera l desta casa, foi- apresentado hontem, appli-
cando á emancipação dos eseravos a quantia de 1.008:0001$ 
deduzidos das sobras da receita sobre a despeza votada 
no exercício des ta lei que discutimos. 

• Esta iniciativa do partido liberal é um devet· 
sagrado e imperioso, porque, como o senad·o sabe no 
p:·ogramma deste partido, entre as medidas gradua es 
concurrentes para o grande fim da emancipação, 
uma dellas é· a que está consagrada no artigo pro-
posto. 

~ Esta iniciativa torna-se urgente, á vista d·o 
procedimento irresoluto , contraditorio e vacillante 
d'o ministerio á respeito desta magna questão sociaL 

«.O ministerio não tein razão de queixa contra O· 
partido liberal, porque, senhores, até hoje com a gra-
''Vidade do silencio, com espectativa calculada, o par-
tido libe ral , sem agitar a questão, tem esperado uma 
solução dada pelo ministerio que se acha á frent e das 
relações ,economicas, ~ociaes e políücas do paiz , e, 
por conseq.uencia, tem a missão de dirigil-as. 

« Mas nada se tem feito ; uma- espet·ança que nos 
deu o nobre ministro dos negocios estra-ngeiros, vind o 
ultimamente das republicas platinas, onde não ha es-
cravidão, essa esperança para logo o nobre ministro dos 
negocios do imperio desmentiu declarando na camara 
dos Srs. de.putados que o governo não qtJeria senão. 
uma medida parcial de emancipação, a qual se reduzia 
á alforria dos escravos da corôa e pelo motivo alie-
gado de alliviar o bolsinho imperial, que carreO'ava 
com esse tributo de caridade. J~ vê, pois, o senado 
que o partido libera l não podia ver encerrar-se esta 
ses~ão, sem uma manifestação solemne, sem um pro-
testo contra o procedimento do governo a respeito 
de assumpto tão importante ; é is to principalmente o 
que signi lica o artigo addi ti v o. 
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· « Sem duvida, senhores, está demonstrado que a po~ 
litica do governo se reduz a esta epigraplíe : O nada! 
Mas o partido liberal tem medo de que esta epigraphe : 
O nada ! se torne um epitaphio para a terra desolada, 
aniquilada pelas contingencias que podem vir desta 
questão perigosa se não forem prevenidas. J 

. Pelo receio de cansar a attenção do senado deixo 
de ier outros períodos deste discurso, . que marquei , 
e que mostram a importancia que a illustrad_a oppo-
sjção liberal cla~'a a este assum pto ... 

O SR. ZAcARIAS:- Dava. e dá. 
O Sn. V. po RIO BRANCÓ : - .. ' .. que considera ur-

gente, prevendo que à adiamento da sua solução podia 
acarretar-nos os mais graves perigos, pelo que era preciso 
resolvei-a em tempo. · 

O Sn . . ZAcAmAs:- Apoiado. 
O Sn. V. no R10 BRANÇO : - Como, senhores, con-

ciliar esse protesto, esse brado de anxiedade, que_ partira 
do illustre senador pela Bahia, o Sr. Nabuco, com a 
pre~ccupação 1 que ~1os censura o nobre senador pela 
Balna,o Sr. Zacana~? 

O nobre senador disse-nos que o ministerio mos-
trava-se muito preoccupaclo com a idéa desta 'reforma; 
S. Ex. fez disto objecto de censura ao gabinete. Pois, 
senhores, uma questão desta ordem poderia deixar 
de merecer particular e profunda attenção ao governo, 
que a iniciasse? I1ois o Sr. Nahuco, como se v~ elo 
seu discurso, não disse que era preciso resolver a 
questão o mais brevemente possível? Acaso o nobre 
senador entende que, iniciada a idéa, agitados os es-
píritos pelas discussões calorosas ela camara temporari:~, 
obraria bem o ministerio mostrando-se indifferente á 
adopção do projecto naquella camara , dando prova 
de vacillação ou de fraqueza, quando uma maioria nu-
merosa, e convicta da necessidade da reforma, se mos-
trava disposta a apoiai-a, quando a resistencia partia de 
uma minoria, que não procurava vencer pela discussão, 
mas por todos os meios protelatorios? 

O nobre senador não teve ( permitta-me que o re~ 
pita) senão palavras que animassem o retardamento 
deste negocio na cal)lara temporaria ! O nobre senador, 
a quem cabe a responsabilidade da primeira . inicia-
tiva nesta materia (apoiados), que acompanhou o seu 
estudo no conselho de estado; o nobre senador, que 
já aqui nos disse que o projccto apresentado na outra 
camara era seu conhecido, com pequenas differenças ; 
o nobre senador é o mesmo que se anticipou a a~p.ea -
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çar-nos .com uma larga discussão nesta casa, no in-
tu i to de convencer-nos que o projecto não póde sei' 
lei este anno ! 

O Sn. ZAcARIAs: -Não disse isto: V. Ex. nã(} 
acrescente. Se a commissão pedi~ dous mezes, nós 
pedimos algum tempo. , 
1 O SR. V. DO Rro BnANCO : - O nobre senador não pre-
cisava anun~iar:-nos que toma~a parte neste debate, com · 
a promptidão e proficiencia de que dá provas em todos os . 
assumptos importantes. Ilias o nobre senador, que co-
nhece esta materia, c para quem o projecto não póde 
apresentar objecção séria .... 

O SR. ZAcARIAS:-Isto é temeridade de V. Ex. Dizer 
que o p.rojecto não póde apresentar objecção séria! 

O Sn. V. DO Rro BRANco:-Da parte de V. Ex. 
O Sn. SILVEIRA LoBo:-E' presumpção demasiada. 
O Sn. V. DO Rro BnANco:-Aqui não ha presumpção, 

é um juizo muito fundado porquanto o projecto, em 
seus pontos capitaes, é indenti:;o ao do conselho de· 
estado, que tinha, creio eu, o assentimento do nobre 
senador pela Bahia a qúem me estou referindo, ·assim co-
mo do nobre. senador o Sr. Nabuco, cujas palavras pro-
feridas na sessão do anno passado ha pouco repeti: 
é o mesmo projecto da primeira commissão especial 
da camara temporada, que merecia a approvação po 
part~o liberal. Ora, com taes antecedeu tes não ti-
nha eu razão para suppór que o projecto que actual-
mente se discute naquella camara não póde encontrar 
objecção séria da parte do nobre senador, o Sr. Za-
carias? (Apoiados.) Essas objecções só poderão appa-
recer da parte de outros nobres senadores. 

O SR. ZACARIAs:-A idéa capital. O projecto ha de 
ter objecções sérias; não hei de fazer obj ecções ri-
diculas. o Sn. v. DO Rro BRANCO :-Ora, Sr. presidente, a 
palavra «sérias,» não é antithese de «ridículas», a pa-
lavra «sérias» equivale a graves, importantes. O no-
bre senador ha de parmittir que eu conheç.a tam-
~,em um pouco o nosso idioma; não Ih() aceito, por-
tanto, a wrrecção gramma_tical, porque o nobre se-
nador desta vez claudicou. 

(O Sn. ZACARIAS dá um aparte, que não ouvimos 
porque o Sr. presidente tangia a campa.) . 

o s~. v. DO RIO Bn.~NCO :-Ouvi o discurso do no-
bre senador . com -toda a placidez; elle apresentou-se 
querendo inculcar-se como O vir prudentissimtM des-
te pa.iz .... 
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· (O SR. ZACARIAS dá outro aparte · que não . o ou-
vimos pelo mesmo motivo.) 

O Sa. V. no RJO BRANCO:- . ... como um homem 
que no meio da confusã:o geral conserva -se iqJ.pas-
sivel, para ser o juiz arbitro de todos os outros . 
Estou fallando com toda calma e o nobre senador não póde 
ouvir-me, int.errumpe-m,e a cada momento, para inter-
pretar minhas palavras em sentido inteiramente con-
trario ao que e !las têm. lVIas, Sr. presidente, eu tenho 
o dir~ito de proseguir no meu discurso, e vou pro-
~eguir . . · · · . 

O nobre senador ~nnunciou-nos um largo debate 
nesta casa . Sr. presidente, nunca pretendi evitar todo 
o debate nece~sario sobre essa rnateria . Com quanto 
a proposta offerecida pelo governo á camara tempo-
rada tenha por si autoridades que eu considero das 
mais illustradas e competentes, rinda assim, nunca 
tive a presumpção de que os debates não pudessem . 
trazer nova luz, ~ouselhos ou iniciativas aprovei-
taveis, que completassem ou aperfeiçoassem o projecto . ' 

O SR . ZACARIAs:-lsto é serio. Entretanto V. Ex. 
disse que Jlãcl se ha de apreseiJ,tar o.bj_ecção seria. 

O SR . V. no Rw BRANco : - Assim, pois, Sr. pre-
sidente, o annuncio do nobre senador não nos assusta, 
nem nos desgosta . Tudo quanto desejamos é cumprir o 
nosso dever a respeito desta e de outra~ questões a cuja 
solução o governo seja chamado. Temo.s procurado dar o 
impulso possível á reforma do estado servil na camara. 
temp.oraria, entendendo que, uma vez iniciada ali i,, 
devia ter prompto andamento. Iniciam~s de p.refe-
rencia es.ta reforma, porque estava mos eonvenddos de. 
que ó seu adiamento podia, e. póde trazer os. perigos. 
que desta tribuna mais le uma vez, especialmente ao 
encerrar-se a sessão do anno passado, nos annunciou · 
o nobre senador pela Bahia, o Si' Nabuco, em nome-

. do partido liberal. Não quizemos, repito, nem quere-
mos irp.pedir o debate; os juizes im,parciaes hão de 
reconhecer quE.J comquanto os ministros actuaes sejam. 
fracos, não tenham a fo.r'ça que lhes· dá o prestigio d,os 
g·raudes 'nome$; todavia elles se têm esforçado por 
cumprir , . digna e conscienciosamente, o seu dever, 
I!ãO ten dó a causa que tomaram a si perdido por falt(!. de 
seus. esforços. Longe de temer a discussão, que possa 
dar-se no senado sobre tão importante nego<üo, pelo 
contrario, eu a espe·ro plena, para acalmar e persuadir 
aos nossos amigos dissidentes da outra cama.ra pelas 
luzes, prudencia e experiencia. do senado. (Muito bem.) 
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Sempre disse áquelles cavalleiros que o projec-to, pas· 
sando na camara, não era lei ; teria ainda de passar 
pelo cadinho deste outro ramo do poder legisgislati-
vo, e que, portanto, não havia necessidade de recor-

·rer aos meios extremos de que alli se tem lançado mãó, 
que entre outros inconvenientes produzem o irritar os 
animos, d~vidir homens 'que devem estar unido~ em bem 
do paiz, 3 dão lugar a scenas que não podem deixar de 
ser deploradas por todos, porque tiram o prestigio ao 
parlamento, e são um exemplo funesto para quaesquer 
outras reuniões populares. 

Se a sabedoria do senado, no caso que o projecto 
consiga vencer a força de resistencia que lhe é op-
posta na outra c1mara, ·se o senéJ.d6 ou pela marcha 
natural de seus debates, ou mesmo por proposito to-
mado desde o começo da discussão, entender que esta 
reforma não deve ter solução na presente sessão, que 
ella póde ficar sem inconveniente adiada, nós sujei-
tar-nos-he-mos de bom grado á deliberação da sua 
ma i o ria. O que não podemos é aceita r aquillo (I e 
qu·e o nobre senador fallou-nos hontem- imposições ; 
estaremos pelo que aprouver á maioria do senado, 
poque é poder competente, mas não aceitaremos 
imposições de quem quer que seja, para que adiemos 
este negocio, que, em nosso parecer, exige uma so-
lução prompta. O nobre senador nos disse que ninguem,_ 
menos eu que nunca o pretendi, o fat"ia instrumento 
de caprichos. E' tambem o que não quero ser; quero 
obedecer ás minhas convicções, quero cumprir o meu 
dever, segundo minha consciencia, e não ceder a ca-
pricho algum; sujeito-me á decisão da maioria, mas, 
ém casos desta natureza, não posso aceitar, nem como 
transa~ção, a vontade da minoria. 

Sr. presidente, depois da que> tão do estado servil, 
veio ao debate a resolução que se está discutindo na 
camara temporaria, que proroga o orçamento vigente 
para o primeiro semestre do exercício futuro, se an-
tes não fôr promulgada a lei respectiva. 

( O Sr. p1·esidente do consellw passa a tmtar desse e 
de mttros assum11tos, concluindo o seu discurso com as se-
guintes palavras :) 
. · .. :Sr. presidente, ponho aqui termo á resposta que 
devia dar ao nobre senador pela Bahia. Creio já ter 
mostrado claramente que não procuramos e vi ta r o de-
bate nem sobre a importante reforma, que pende de 
decisão na camara dos Srs. deputados, nem sobre a 
receita ·e despeza do Estado. O que desejamos é 
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que-- .o gove rno não flque sr.m lei de orçamento , e que, 
se a importante questão, que se debate na camara tem-
pararia. fôr adiada, este adiamento não sej~ a ttr·ibuido 
á fraqueza ou a proposito do ministerio. Para alguns 
o adiamento será salutar; para, outros, come para t]ós, 
póde difficultar a so lução desse .probl rma, e nós não 
desejamos assumir tamanha r es ponsabilidade. 

·Peço tambem aos nobres senadores, que, longe de 
:mimarem . o emprego rle expedientes contrarias ás 
boas pratieas do systema representativo. r reursos ex-
tremos que tendem a impedir que as wa ior-ias gover -
nem, co nco rram :::om seus conselh os para que os prin-
cípios de nossa fónna de governo sejam observados. 
Resign e-se a minoria ao se u papel de minoria ; discuta, 

· Ji sca li se e cnnsure , mas não pretenda o direi to de ün-
pcdir as delil.Jerações da maioria ; o gov t~ rno do paiz 
com pc te a es La . (Apoiados. Mnito bern, nmito bem.) 

SESSÕES -DE 16 E 17 DE AGOSTO ,Camara. dos deputados 
c senado.) 

- ~ 1 . •- Na ca mara dos deputados c~tava ~us pcnsa a 
di scussão do projccto, e corria o interstício fr<~do pelo 
r egim ento para a passagem da 2 . • para 3." discussão. 
Não ohstante, como a proposi to de tndo tratavam da 
reforma os dissid entes, o Sr. ANDRADE FIGUEJM , di~ 
cutindo no dia 16 o ·projecto que mal1clava ·vi.[orar 
no primeiro semest re çJ e :1.872-1873 o orçamento vigente, 
occupou-se largamente da questão do elemento servil. 
0 Sr. PRESIDENTE DO CONSELHO pronunciou 11111 éx tenso 
discurso, r es pondendo :JS accusações feitas ao g;~ J~ inete . 
Desse discurso (i6 de Agosto) des tacaremos apena s o se-
guinte trecbo que tem relação á mesma ma teria ue que 
nos occupamos : ' , 

O Sn. Yl SCOND~e . DO R10 BRANCO (p?'esülente do conselho): 
- .•.•. Par a responuer a estas observa ções tios nólJrcs 
1leputados, hasta di ze r qu e não é po~sive l qu e ·o mini s-
t cr io ac t.ual , que. ponco~ mczcs conta ele duração, seja 
au tor el e todas estas d r.sg raç~s , de todos r~trs abusos q11e 
os nobres lleputaüos têm <tprcgoado. (Apoiados damaío-
1'in.) . 

Se as :tprec.iações dos nobres deputados são exacl:t s, 
e llas · vão fnrir a out1·os winist.crios, e a outros gabi-
netes m 11i t n ma i ~ elo q uc ao ac.tua l. (Apoiados da maioria.) 

p. 'li. i ti. 
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O Sn . ANDR .\DE FIGUEIRA:- Mas não tratou. de re-
formar esses abusos. 

O S!y. DuquE-ESTRADA TEIXEiRA dá outro aparte. 
O Sn. V. oo H.to BtuNco:- A hora está adinntacla; 

.ouvi os nobres deputa-dos sem interronipel-os; pçrmil-
. tam-me que lh es responda com a 'mesma liberdade. 

O ministerio não tem idéa política alp:uma , seu·unico 
empenho é á reforma d{) estado servil. út1vi estas pro-
posições ao nobre deputado pelo 3." districto elo Ri9 ele 
Janeiro, ao nobre deputaLlo pelo município neutro, e 
creio que ll o~e tambem, com outras variantes, ao nobre 
deputado pelo 4.0 districto ela mesma pro~incia. 

Senpores, o ministerio ·apresentou um programma, 
esse programma se acha exarado na falia 'do throno. 
No principio desta sessão, quando aqui nós encontrá-
mos para discutir o voto de graças, até então -esse pro-
gramma era aceito, pois se nos promettia accórclo nas 
ques tões políticas ' excepto a questão sobre o es tado 
servil . (A.tjoiculos da maioria.) 

O Sn. ANDRADE FtGUElHA: -Eu rompi logo em oppo-
sição . 

O Sn. V . . Do RIO Bt\ANCO: -E' verdade, senhores, que 
então se nos disse que este programma era ultra-li-
beral, algumas vozes se ouviram neste sentido. Disse-se 
que o ministerio procurava cortejar ao partido adverso; 
para c~ptar apoio estranho em compensação da rcsis-
tencia que se manifesta:va . do lado de seus proprios 
amigos. 

Mas o que está no peog.ramma do ministerio que não 
nos seja agora rccomrnemlaclo como urgente, como re-
formas amadurecidas já na opinião publica ? · 

Clama-se por uma nova lei lle recrutamento, no sen-
' tido elo projec to que passou aqui o anno pa ssad o , 

contra o qual se pron.unciaram alguns membros do par-
ticlo .conservador, e cóntra o CJUal se tl~m pronunciado 
oradores elo partido liberal. E' sem duvida uma reforma 
importante, na minha opinião inclispensavel, e confesso 
CfLlC não descobri ainda melhor solução para o prohlerna 
db recrutamento, a não se querer manter o es tado 
actual, senão o que se acha contido naque\le projec to 
ele lei ; mas n;conli eço que é reforma elas . mais libera es, 
e, todavia , esta reforma nos é reclamada por par te c!J 
illustracla mi110 ri a (]e~ta camara. - · 
. Quer. se a refoema eleitoral , e a qu erem por um novo 
systema que mude radicalmente o regimen actual, pas-
sa ncloc se para a eleição clirec ta , A elciç:i:o direc ta , 11a 
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optn t10 mes mo ele conservadores di ~ tinctos , não pócle 
ser decretada sem reforma da const ituição do Imperio. 
~~fu~J . . . 
-0 SR. ANDRADE FtGUElRA : - I-la meio de melhorai-a 

sem essa reforma . . 
O .Srr. V ·DO Il.1o BRANco:- Quer-se a reforma da 

guarda n:~cional. Dizia um nobre e illustrado membro 
desta casa, que tem · assento do lado· da · mino-ria , que 
esta reforma poLlia. co rt<; istir pura c simp.lesmente em 
dissolver a guarclu 11a eional. . 

V. Ex.. vü o a. leance ele uma ta-l reforma. Acabar-se 
co.m a instituiç~o d'a ~mr~rda· n~ c ·idnal, ainc1a depois ela 
rcf'orma .que recebr!u Lia opiniáo conservadora t . 

H. eforma judiciaria tambcm se nos reclama, não já 
con fcmne .as idéas sustc·n tadas pelo nobre ministro da 

·justiça no senado , mas ref()rma ainda ma is liberal, como 
a pretende a opvosição li hera l no srmado. . 
. Sr. presidente ; de que lado estã'O os reformista-s?· 

Quem se mostra eonsDrvactor m<lis progresc;ista, mais 
ad iantado, nós, ou os illll!stres memllr.os da minoria, 
que assim nos ccn.stu·am· como retrogr-actos a-respeito 
<.I e reformas poli t.ic:1 s ?· _ 

O Sa. A NonA DE. -F·rG uw1.~: ~ Então o programma da 
falia do Litro-no Gu rr~a mentira. 

O St\ . A NTONIO Pni no·: .-E' a consequencia. 
os[\. v. DO RIO Bf\ \NC:O:- Sr. pr-esidente, o nobre 

deputado é mu-ito illn~ t:·;do pa·ra não comprehencler 
que estou mos t.ra n·d·o a i nj ttstiça com que J10n tem era mos 
accnsado.> por esse pt·ogramma, e· com que hoje somos 
acc!Ísaclos porque não temos dado impulso. a todas essas 
refo1·mas simultaneamente. 

O SR. ANÓ·RADE FIGUEIRA : - E' por isso mesmo , é 
porque não têm sinceridade, proclamam reformas que 
não se fazem; 
. O SR. V. Do Rio B'RA-Nco:- Hontem cortejavamos o 

partido libenl,- porque p::-etenclia mos essas reformas ; 
.hoje, os nobres deputados r-ec lamam por-essas reformas, 
c não vêm nisso nenhum cortejo á opinião elo particiQ 
contrario I 

O St\. AN(}llADE F!GUEtri:A : - (l'ueremos emancipar o 
paiz por- meio ela reforma jucliciaria e ela reforma 
eleitoraL 

O SR. V. Do Rto BRANCo:- Prome ttemos a · reforma 
jucliciaria, e tivemos a, foi'tuna que passasse depois ele 
largo·cleb-ate, no <;enado; brevemente espero que entre 
em discussão nesta casa . O nobre ministro ela justiça 
mostrará a.os nossos amigos diss.idcn tes que as emendas 
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por elle propostas no senado, de accôí·clo co m a com-
inissão de legislaç<io, satisfazem melhor ás necessidades 
J.!Ublicas e se conformam mais com os princ ipias c tra-
dições do partido conservador:. 

Iniciamos a refo rma do estado servil. 
rã o pretendo súsci ta r agora á nossa dissiclencia sobre 

esta ma teria; fallo nisso muito de passagem, para jus-
tificar-nos ela falta de iniciati va, ela perda de tempo, da 
inercia de que somos accusaclos. 

O Stt. ANDRADE l"rGUEHIA:- Nessa reforma andaram 
muito adiantados! · 

O Sn.. V. DO lho BaANCO:- Esta reforma nós a consi -
. dcramos urgente, e esperavamos ,que ainda quando en-
contrasse resistencia, que desde logo se manifestou, e 
motivasse largo debate, todavia pudesse ser resolvida 
por esta camara em menos tempo. , 

O SR . DuQuE-E3TRADA TEIXEIRA:- Oh! em menos 
tempo! 

O Sn. V. DO R10 BRANCO:- Sobretudo, esperavamos 
que as nossas discussões não tornassem o caracter que 
·assumiram; e se a clis!;idencia se não man ifestasse tão 
pí·ot'unua nesse momento , e tão calorosil, seguramente. 
teríamos opportunidade e disposição de espírito para 
que algumas tlas outras reformas pudessem ser clis-
cu tidas nesta casa . (Apoiados da maio1·ia.) 

Tivemos no começo da sessão esperanças de que are- . 
forma eleitoral pudesse ser ·discutida este anuo ; mas 
desde logo vimo~ que era isso impossi vel , e q uc fôra nm 
gra nde esforço nclo deixar indecisa a questão servil. 

O Sn. ANDRADI!: F1GUEIHA: -Pois ha ele ficar intlccisa, 
porque não passa no senado ! 

O Sa. V. DO Rw BRANCO: - Neste caso, que ao menos 
não fique indecisa nesta camara . ... 

- ~ 2. 0- Na mesma camara rlo.ç deputndoç teve lugar no 
dia 17 ele Agosto a interpellação doSr.Andrade Figtwira 
ao Sr. minstr·o elo i mnerio sobre o dote da Senhora 

· Princeza D. Januaria. O Sr. A'\'DRADE FIGU}miA pro- · 
l1ll11ciou um discu1·so em que, procurando justificar o 
procedimento da minoria na ques tão do elemento servi l, 
agg redia violentamente uSr. presidente do conselho. Do 
discurso que em resposta proferiu o Sr. ~IINIS'FRO DO 
BIPERIO extra h i mos os seguintes tn·chos: · 

O Sn. Conruh DE OLIVEIRA (ministro rlo inwerio) (at-
tenção): - Sr. pres idente, o nobre cl eputatlo pelo 4. 0 

dislricto do Rio de Janeiro não perde occasião ele mos-
trar· que é um uos opposicionistas mais tenazes que .o 
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. gabinete actual e ncontr;:~ ; n é ass im qnc S. Ex.., an-
nunciando intcrpellações sobre pontos restrictos, cs-= 
pt'<liou-se em largas considerações para dizer qtl"e o nobre 
presidente d·o conselho annulla os seus collegas de mi-
nisterio, trata com desrespeito a camara dos deputados, 
não faz caso da .maioria, colloca-se superior ·aos par-
tidos, c não procura o apoio natural que os governos 
devem ter . . . 

Estas censuras são i-nfundadas, c é injustiça dizer-se, 
como deu á cn tenger o nobre deputado pelo 4. o· di stri c to 
do Rio de Janeiro, que o honrado presid ente do con-
selho não tem procedido como regularmente procedem 
todos os chefes de gabinetes. · 

Se o honrado Sr. presidente do coüselho tem tomado 
a palavra muitas vezes nas discussões, nunca o fez sem 
que lhe competisse fallar , c ainda não impediu q1,1e 
qualquer de seus collegàs se lhe antepuzessc nos as-
sumptos ele sua especial competencia ..... . 

(Depois de outras observações contintía :) 

... Sr. présidente, h a uma outra proposição do nobre 
depu ta do pelo 4. o districto do R i o de Janeiro, que não 
posso deixar de tomar em consideração. S. Ex., fazendq 
o gabinete de 7 de Março responsavel pela divergencia, 
que todos lamentamos, do partido conservador, disse que 
foi o mesmo gabinete quem quiz a divisão, c se tem r e-
cusado a todos os meios de chegar a 'uma reconciliação 
honrosa, c talvez possível no conceito de S. Ex. 

Peço ainda licença ao nobre deputado para dizer-lhe 
que f a I ta a esta sua asseveração o mais leve fnndamen to. 
(Apoiados.) O nobre deputaj o, caracter lea l c incapaz 
de faltar á verdade conhecida por tantos 01~ tros , h a de 
recordar-se de que, ao passo que o gabinete' nos pri-
meiros dias em que ·se apresentou a esta carna ra , diri-
gia-se a todos com a maior confiança, considerando-os 
ami gos; entrava em combinação e convidava muitos dos 
dissidentes actuaes para fazerem parte das commissõcs 
mai s importantes, a dissidencia organizava-se em segredo 
e sem declaração prévia, sem uma palavra sequer de 
aviso, que um amigo não deve rncusar a outro com 
quem vai manifestar-se em desaccórdo, o gabinete foi 
um dia com perfei·ta sorpreza atacado em uma votação 
de escrutínio secreto, e nesse ataque tomaram parte 
a·lguns que tinham aceitado commissões. (Apoiados. 
Jfnito bern, e diversos apm·tes.). . 

O Sn.. ANDRAD E FrGUEIIU:- Eu tinha recusado o con-
vite. 
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O Srr. Conrr[,:\ DE OLIVI<:IRA:- Eu ia clizd-o : o nobre 
{]eputado, sempre franco e leàl como folgo de o reco- · 
nhecer, consultado por mim para fazer pane· ela com-
missão a que Linh a pertencido o armo passado, de-
clarou quo hão. podia aceitar a reeleição. Não disse 
que est.ava em opposição ab ::J r L<I, mas, se .be1h me 
recordo ele suas palavras, responueu-me: cf .03 senhores 
nada ganhariam com isto. >> 

O SR. A/"DTIADE FwuEIILI.: -Apoiado, disse-o a diversos , 
membros elo gabinnte. · . 

O Sn. CorrnÊA DE OuvEmA:- O meu i !lustrado amigo, 
cleputaclo pelo município úeutro, consultado por rním 
para continuar na · com missão ele r e~ posta á fa !la do 
tllrono, tambem declarou que tinlw pontos de diver-
gencia com o gab inete. (Apoiados.) ·. 

Estes factos, senhores, são verdadeiros; mas o que é 
certo é que 37 votos manifestaram-se em uma votação 
de escrutínio secreto quando o minister io Linl1a motivos 
para crêr que en tre elle e os membros da camara, com 
poucas excepções, havia a mais perfeita conllaliclacle, 
(Apoiados.) · · 

O SR. CARDoso DE MENEZES:- Foi uma sorpreza tra-
mada nas trevas. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Sorpreza não, o governo 
bem o sabia, e tanto que teve chapa sua . · 

UM Sn. DEPUTADO.:- Sorpreza sim. A chapa foi com-
binada aqui no 'momento da eleição quanuo soubemos da · 
cabala: · · · . · 

(H a .diversos apartes; o Sr. presidente rcclnnw attenção.) 
O Sn. Coamh DE OLIVEIRA·: -Sr. presidente, ·eu 

não quero sahir deste recinto, . lião quero referir-me 
a factos qne occorreram antes- fóra da camara, mas 
poderia óórn muita vantagem dizer' que o ministerio 
tinha bons fundamentos pàra crer e esperar que . a 
maior parte dos conservadores que se manif()sLam em 
opposição teria de apoiai-o como amigos clcdieaclos e 
firmes. ( AzJOiados e ctpctrtes.) 

UnrA voz: -Que difierença I Quando falla um orador 
ela opposição, presta -se toda a t ten ção , h a silencio, e 
quamlo falia um orador da maioria, eis o que vemos I 

O SR. ConnÊA DE OLIVEIRA:- Nas primeiras, discus-
sões que tiveram lugar; depois do escrut ínio secreto, 
a camara sabe que o gabi nete não foi tratado _como 
um gabinete composto de amigos divergentes, mas de 
adversarios. Desla tribuna eu tive occasião de notar 
-este facto, e disse que era preci.so que nos tratassemos 
diíTerentemen te, cliscu tinclo em paz e com calma nc-
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cessaria ' a grande questão que· dividia nossas opiniões, 
como amigos e não como inimigos ou adversarios ex-
tremados. (Apoiados.) . _ 

' Da h i por diante até hoj~, Slr. pres'idente, V. Ex. tem 
siLlo G é testemunha , e eu appello para a consciencia do 
nobre depu taLlo a quem respondo, todos os meios que o 
ministerio tinha o direito de estranhar que fossem em-
pregados contra elle e .contra a maio_ria foram de dia 
para dia aperfeiçoados, c ch egamos ao extremo do tu-
mui to. (Apoiados e diffcrentes apartes.) E até ... não ouso 
fallar-clas injurias, ele que se queixa com tan'ta razão 
a maioria declic1cla e -desinteressada que apoia o ga-
binete por conv-ieções, e a quem _ aliás se emprestam 
sentimentos e motivos qHe ella .Dão tem nem póde ter. 

(Conti-nuam os apartes; o Sr. zJresidente 1·eclama at-
te-nçclo.) 

Sr. presidente, o nobre deputado pergunta qual é 
o apoio elo ministerio actual. Este apoio é e não póde 
deixar de . ser o elo partido conservador. (Muito bem. 
Apoiados e nao apoiados . ) . 

Quando nesta camara , que represell ta o mesmo par-
tido, faltar ao gabinete a maioria ·de qne precisa .para 
viver, elle aceitará o facto esuas consequencias: então 
poder'ão os divergentes intimar-lhe que se retire 
(apoiados) : mas emquanto fôr apoiado pela maioria, 
.por essa distinc ta maioria tão nobremente dedicada a 
uma grande causa, o gabinete não ha de r econhecer 
na minoria, que nunca nos tratou como amig-os, c sim 
como adversarios estremados, o direito de expellil-o 
do poc)nr. (.~poictdos. 111ttito bem e diversos apnrtes.) 

Senhores, falia-se constantemente no apoio que a 
minoria diz que tem na opinião esclarecida elo grande 
p:~rticlo conserva-dor, e falla-se até no apoio da nação. 
Mas como s_e manifesta este apoio? Nas camaras? As 
maiorias estão com o governo. 

O Sn. ANDHADE FIGUEIRA:- Pois já sabe qual é a 
maioria elo senado? · 

O Sn. ConnÊA DE OLIVEIRA: -Sem duvida , em todas 
as discussões até hoje O governo tem sido apoiado no I 

seil aclo , e espera que alli ha ele ser tão apoiado na refor-
ma do estado servil , como o tem sido aqui. ( ApoiC~dos.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : -Veremos. . 
O SR. CoRRÊA DE 0LlVEIHA: -Será no jornalismo o 

apoio que diz : ter a minoria? Senhores, conta-se nas 
províncias do Imperio, no norte-e no sul, um jornal da 
opposição por dous ou tres que sustentam e defendem , 
o governo . 
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O Sn. ANDRADE FIGUEIHA: -Jomaes comprartos. 
O Sn. FERREIRA DE AGUIAR :-Comprados são os que 

o combatem. . . 
UMA voz :-Apoiado; para isso fizerão os fazendeiros 

uma caixa. · ' 
(Ha muitos outros apartes.) 
O SR. ConnÊA DE OL!VEHIA: -0 que é, pois, que con-

tlemna o gabinete? a rüirioria da camara dos Srs. de-
putados, e algumas reprrsentações dÇJ fazendeiros. 

Voms DA OPPOSICÃ O :-Muitas, muitas. 
O Sn . . CoRiuh DE.OLIVEIRA:-Mas essas representações 

são por ventm:.a em numero tal que indiquem -que o 
maior numero dos proprietarios e fazendeiros esta com 
a minoria? Ninguem o dirá. (Reclamações.) Todos os 
dias factos novos., muito significativos, vêm augmentar 
a convicção que o governo tem de que, apezar de tantas 
suggestões enviadas para todas as localidades, a refor-
ma do estado servil encontra pequena opposição, limi-
tada a alguJ1S municípios de poucas provincias, .tres ou 
<! ua tro. (Muitos apoiados c diflcrcntes apartes.) 

Não creia o n'obre deput1do , pelo 4. o distrícto . do 
Hio de Janeiro que o gabinete actual queira manter-se 
com apoio esti·anllO ao pa-rtido conservador e á ver-
dadeira opinião publica. Nunca procurou-tel-o dos )i-
beraes, estimando aliás que em uma questão tão im-
portante, que prende-se tão ser iamente aos grandes 
interesses sociae:; deste paiz, os liherars não creem 
embaraços a uma reforma que elles foram os primeiros 
a apregoar, mas lhe prestem o seu ap,oio moral. Isto, 
porém, não significa que o governo procure .ter esse 
apoio como ínl)ispensa vel condição da vida. (Apoiados 
c di'versos apartes.) 

Sr. presidente, o nobre deputado autor das inter-
pellações, apreciando ine.xacta e parcialmente os factos, 
accusou o nobre presidente do conselho, a quem todos 
nós conhecemos como cavalheiro distincto, delicado e 
in ca paz de o!Tender a quem quér que seja (apoiados), 
e mu~to menos a esta augusta camara, onde tem ed-
contqdo tão decidido apoio, que é tanto para agradecer, 
como rea lmente nós agradécemos, o accusou, digo, de 
ter tratado desrespeitosamente a camara dos Srs. depu-
tados, em uma das suas partes, isto é, a minoria. 

Se bem me recordo, não foi o nobre pr~sirlente do 
conselho quem teve a iniciativa da censura a uma parte 
desta camara, mas foi para defender· a maioria accu-
sa da pelo vonerando Sr. Visconde de Itaborahy no se-
nado, que S. Ex. declarou que contra os meios em-
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pregados pela minoria não tinha a·maioria outro recurso 
senão os meios regimentaes de que estava lançando 
mão. 

0 Sli. PARANHOS :-Apoiado. 
O SR. CoRRÊA DE OLIVEIRA :--Dada esta breve resposta 

ao nobre deputado pelo Rio de Janeiro, passo a conside-
rar as interpellações de S. Ex ............. . 

- ~ 3. 0 -No senádo proseguiu a discussão do reque-
rimento do Sr. Itaborahy, empenhando-se no debate 

·muitos oradores. Na sessão de :17 o Sr. VISCONDE DE 
S. VrcEl'iTE pronunciou um notavcl discurso e defendeu 
a maioria da camara dos deputados, censurando o pro-
cedimento da minoria. Do seu discurso extra·Lámos os 
seguintes pertodos : 

O SR. ViscoNDE DE S. VICENTE (cont"i1w.ando) diz que 
tem queixas ele uma fracção importante do par tido 
conservador; não nega os direitos da minoria, o que 
desejava era que nas discussões, eú1bora energicas e 
vehementes, alg.uns conservadores não se descuidassem 
dos pri'ncipios característicos do seu partiuo, não pro-
movessem uma agitação, que póde dar em resultado 
não se poder c_onservar o que se quer conserv1r. Entre 
os expedientes de que a minoria lançou mão por algum 
tempo deu-sP. um, sobre o qual o nobre barão das Tres 
B~rras emittiu sua opinião, em these, isto é, se é direito 
da minoria ajustar-se para evitar que haja sessão, alle-
gando entende!' que a medida ha de ser prejudicial ao 
paiz. Declara, em primeiro lugar, que esse expediente ' 
é illegal; em segundo lug<\r, que nenhum exemplo se 
ha de dar delle no parlamento inglez ; finalmente, que 
devem ser analysados os inconvenientes que dahi podem 
resultar. Não é um expediente legitimo, porque nem 
nos regimentos das camaras, e muito menos nas leis 
do paiz, é elle autorizado ; pelo contrario, os regi-
mentos das camaras impõem p.os seus membros a obri-
gação de assistir ús sessões. 

O que fazem os inglezes? pergunta o orador. Ainda 
que pudessem usar de semelhante. expediente, não o 
empregariam; aquelle grande povo sabe praticamente 
que quem quizer 1ier livre ha de ser escravo da lei; mas, 
se quizessem usar dessa tactica, não podiam, porque 
n' uma camara de 600 membros o quorum é de 4,0, e não 
ha caso algum em que o ministerio não conte com 40 
membr·{)s para haver ses~ão . Não crê que em nenhum 
outro parlamento do mundo haja exemplo de procedi· 
mento igual ao que temos vi. to. 

P. II. 17. 
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Examinem-se as consequencias que podem vir desse 
recurso. Supponha-se que na cahtara ha 60 memlilros 
com que o governo conta e 30 que lhe fazem opposição : 
faltam dous ao governo para a. maioria formar casa. 
Se em taes circumstancias a minoria entender que não 
deve concorrer para haver sessão, o que se segue? Fica 
paralysada toda a acção da camara e do governo; os 
negocios publicas não têm mais andamento; a nação 
soffre por um arbitri:o illegal. 

Se o ministerio goza dei confiança da corôa 'B conta 
com uma maioria dupla da minoria, como exigir clelle 
que se retire, ou que se dissolva a camara? Porque 
principio? O resultado seria a perturbação oompleta da 
marcha do governo. · 

Cada um .entende, animado dos melhoresosentimentos, 
que tal ou tal direcção é a que mais convém · aos inte-
resses do Estado; mas o que um pensar, os outros o 
pensam, e se não se estabelecesse um expediente não 
havia governo possível. Por isso, inventou-se o expe-
diente de dar-se preponderancia á opinião da maioria ; 
ainda não se descobriu, nem crê que possa descobrir-se 
outro meio de governar, no nosso systema. 

Deixe-se, portanto, que a maioria governe; fique á 
minoria o direito de discutir e protestar, usando de 
todos os meios do regimento; ~as por fim submetta-se 
á decisão da maioria, aliás, ou dominará a dictadura do 
governo, ou virá a revolução, se a minoria tiver poder 
para fazel-a. Tactica que dá este resultado não póde 
merecer a approvação: • 

VI. 

3 . a Discnslláo da proposta na ca.mara dos deputatlo!l . 
(iS u 29 de A.goMto.) 

SESSÕES DE .18 E 1~ DE AGOSTO. 
' I . 

- ~ 1.•- No dia 1.8 de AgÓsto começou na camara dos 
deputados a 3.• discussão da proposta do' governo. 

Foram lidas e · apoiadas as seguintes emendas do Sr. 
Perdigão Malheiro , que transcrevemos para que fiquem 
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archivadas ::~s opiniões dos dissidentes sobre este as-
sumpto: . 

« Art. i. • e emendas. Supprima)n-se. 
« Art. 2. o e emendas. Supprimam-se. 

· ~ Art. 8. o e emendas. Substituam-se pelo seguiu te, 
passando a ser i. •, assim : 

« Art. i. • Proceder-se-ha á matricula especial de 
to:los os escravos existentes no Imperio, com declaração 
do nome, sexo, idad·e, estado, profissão, aptidão para o 
trabalho e filiação se fôr conhecida. 

§ i." Os escravos que, por omi~são dos senhores, .não 
forem dados á matricula no prazo designado, serão con-

. siderados livres, excepto quanto aos de menores, in ter-
ditos, de heranças pro-indiviso e semelhantes; e quanto 
aos confiados a prepostos ou administradores, em que 
serão sujeitos á multa de 1.00~ por cada um omittido, 
no primeiro caso os tutores, curadores, inventariantes 
ou responsaveis, e no segundo caso os prepostijs ou 
administradot·~s solidariamente com os donos. 

« Os credores e quaesquer interessados poderão pro-
mover a matricula dos escravos que a ella não forem 
dados pelos senhores. . 

« ~ 2. • O prazo será de um anno, conta do da da ta 
fixada no regulamento que o . governo expedir para 
execução do disposto neste artigo. 

~ § 3. o Os filhos de escravas, que nascerem depois 
do prazo referido , serão dados á menciónada matricula 
dentro de tres mezes do nascimento, sob as penas do §Lo 

, § 11. 0 Nenhuma acção ou reclamação sobre escravos 
ou sobre escravidão será admiaida, se não fór logo 
instruída com a certidão da matricula. Nenhum con-
tracto ou a c to de transmissão · de escravos, usufrue to, 
hypotheca ou penhor se fará sem que delle conste a 
matricula referida, pena rle nullidade. 

« § 5. o Transferindo-se por qualquer titulo ·, falle-
cendo, ou libertando-se algum escravo matriculado , 
far-se-ha dentro de tres mezes, em vista dos docufuentos 
que deverão ficar archivados na respectiva repartição, 
a necessaria declaração na correspondente matricula, 
pena de ;)01~ por cada um omittido, paga por aquclles a· 
quem incumbe a matricula e nos termos do § i. o, além 
das outras em que possam incorrer criminalmente. 

K § 6." Nas listas que se deverão distribuir para que 
se possa por e !las proceder á· matricula, irão insertas as 
disposições dos §§ i.", 3.", 11. 0 e 5. 0

, ~declarada a data a 
que se refere o~ 2." · 

« Estas listas serão em duplicata, rubricadas ambas 
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pelo agente respectivo~ e assignadas por aquelle a quem 
incumbe a :qtatricula; das quaes uma ficará em poder 
deste. · 

« Art. 3. o Substitua-se pelos seguintes, passando a 
sei· 2.0 e 3. o assim: 

.« Art. 2. 0 Serão annualmente libertados, na córte e 
em cada província do Imperio, mediante proposta dos 
senhores e as necessarias informações, tantos escravos, 
constantes da matricula referida, quantos correspon-
derem á quota annualmente disponível do fundo desti-
nado para emancipação . · 

« São exceptuados os fugidos , criminosos~ viciosos 
ou enfermos. 

« § L o Terão preferencia : _ 
« L o ,os casados, espec ialmente em idade de terem 

filhos; e seus filhos, sobretudo os menores até Hí armos 
de idade. 

« 2~· Os ele ambos os sexos, que souberem ler e es-
crever, tiverem officio~ forem morigerados, por seus 
serviços ou por algum titulo se recommendarem. 

« 3. o As escravas de i5 a 35 annos de idade . . 
« 4. o As de mais de 3õ a 4,15. 
cc 5. o As de menos de iõ annos. 
« 6. o Os nascidos depois da presente lei. 
« Quanto aos outros, e em igualdade de condições 

dos supramencionados, a sorte decidirá. 
cc § 2. o A designação dos libertados será feita na 

segunda dominga do mez de Janeiro de cada anno, por 
uma junta composta , em cada município, do juiz de 
orphãos, do presidente da camara municipal e do pa-
rocho da freguezia da séde do município, depois de 
recebidas as propostas e co lhidas aslinformações pre-
cisas, com audiencia do collector das rendas geraes, a 
quem o governo abonará a quota :ia emancipação que 
couber ao município. · 

( O preço da manumissão, em falta de accordo, serà 
determinado por arbi tros, elos quaes um nomeado pelo 
collector e outro pelo senhor do escravo, cabendo o 
desempate á junta por maioria de votos dos seus 
membros. 

« Art. 3. o O fundo de emancipação se comporá: 
« L o Da taxa dos escravos, a qual fica extensiva aos 

de fóra tias cidades, viilas e povoações, ua razão de 2~000 
annualmentc por cada escravo de i 2 annos de idade 
par a cima. 

cc 2." Do imposto geral sobre Lra'nsmissão de proprie-
dad e dos escravo~ . 
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l< 3. o DÓ proqucto dos-2 •; o de direi tos sobre a expor- · 
tação de generos nacionaes, addicionados · pelo art. 32 
da lei n.• Hi07 de 26 de Setembro de i867. 

« 4." Do dinheiro de defuntos e ausentes, que pres-
crever a bem do estado. . 

« ~- • Do producto de bilhetes de loteria e ouüos depo-
sitas que iguaimente prescreverem a favorda fazenda. 

« G." Das quotas consignadas no orçamento geral e 
nas provinciaes, salvo o destino local ou especial nestes 
designado '. · 

« 7 ." Do producto de s0is loterias annuaes isentas de 
impostos, e da decima parte do producto das que forem 
concejidas para correrem na capital do Imperio. 

· l< 8." Do producto de benencencia, doações .. e legados 
para emancipaçfio, sem prejuízo das disposições especiaes 
dos bemfeitores. . 

i< 9. o Das multas impqstas por virtulle da presente lei. 

<l Art. 4.0 , 6." e 7. 0 e emendas-SubsLituam-sepelos 
seguintes, passando a ser 4. 0

, 5. 0
, 6." , 7. 0 e 8. ",assim: 

« Art. q,," Na~ alienações judiciaes, o escravo que, por 
si ou por outrem, exhibir á vista o preço de sua avaliação 
tem direito á alforria. 

« L 0 O lapso de tempo para a abertura das pro-
postas de que trata o art. V da lei n. o ·1695 de 15 de 
Setembro de 1869, será o dos pregões, segundo a lei 
commum respectiva. · . 

« ~ 2." No caso · de privilegio de integridade de ta-
brica ou estabelecimento agrícola, ou de mineração, o 
lapso será o dos immoveis; sendo, porém, as propostas 
corriprehendidas dos ~esmos immoveis·. 

( O disposto nestes paragraphos não prejudica o direi Lo 
conferido neste artigo a bem da liberdade. 

« Art. 5.' Fica livre o escravo, sa1vo ao senhor o di-
reito á inclemnizacão . 
. . « 1.o Que, sendo.de condomínios, fór por algum destes 

libertado; os outros só tem direito á sua quota de valor, 
q1.1e poderá ser paga em serviços. · 

.« 2. o Que prestar relevantes serviços ao Es lado, como 
seJa de guerra, nu exercito ou armada. 

« Art, 6. o E' licito ao conjuge livre remir o conjuge 
e~cravo, ao descendente livr·e a mãi ou o pai legitimo, e 
v Ice-versa, precedendo avalia cão e exhiLieão immediata 
da importan-cia . · · · . 

" Art. 7. 0 Por favor ~l liJJercladc ': · 



a ~ - L o Não virão á co Ilação, nem o seu valor, os filhos 
das escravas doadas, nascidos antes do fallecimento do 
doador, libert<ldos pelo donatario. 

'' § 2.~ O usufructuario poderá libertar os filhO$ jas 
escravas em usufructo, nascidos no tempo do mesmo 
usufructo. 

« Esta disposição é exten'siva ao caso do fidei-commisso 
c outros de propriedade limitada ou resoluvel. · 

« § 3. o São livres os filhos de mulher libertada sob 
condição ou para uma certa época (stat·u-libera.) 

~ 3 11. o Fica derogacla a ord. li v. 11 . o tit. 63 na parte 
que se refere á alforria. 

« § 5. o Em qualquer acto de alienação ou transmissão 
de escravos, é prohibido separar, sob pena de nullidad e., 
o marido da mulller, o filho até á iélade de i5 annos de 
sua ma i, ou do pai legitimo ; ampliado assim o art. 2. o da 
lei n.o -169;) de Hí de Setembro de 1869. · 

« Nas partilhas ou divisão de escravos em taes con-
dições, terá lugar o disposto na ord. liv. 4. 0 tit. !:16 
~ 5.o 
· '' 6. o São isentas de qua6SQ'l e r direitos, emolumentos 
ou despezas as alforrias e respectivos títulos ; bem 
como as joações, legaclos, arrematações e quaesquer 
outros actos em favo.r da liberdade, ou para libertação 
de escravos. 

« § 7." Nas acções de liberdade: 
< L 0 O processo é summario. 
• 2. 0 O juiz appellará cx-of!icio da sentença desfa -

voravel a ella. 
« 3." As custas serão pag:as afinal ·pelo vencido, não 

sendo quem reclama ou defende a liberdade. 
« Art. 8." E' o governo autorizado a conferir aos 

escravos pertencentes á nac;ão, com clausula ou sem 
ella, alfonia, que será sempre gratuiLa ; revogado o 
art. 32 da lei n.• 3i7 de 21 de Outubro de -1843. E 
providenciará a respeito elos mesmos como entender 
conviente, podendo estabelecei-as em terras do Estado 
ou devolutas. 

« Estas disposições são extensivas no que forem a p-
plicaveis ~a os escravos em usufructo á corôa. 

Paragrapho unico. Serão livres desde logo os escravos 
que por qualquer titulo vierem á _fazenda. 

• Art. 5. o Su pprima-se . 



• Art. 9. • e emenda supprimam-se. 

c Accrescente-se o seguinte additivo, que será: 
Art. 9.• O governo darú conta anmialmente á as-

sembléa 15eral do progresso da emancipação, recensea-
mento da população servil, movimento estatístico, 
procedimento dos libertados e de tudo quan.to se refira 
a este assumpto, quér em si q11ét' ern suas consequencias. 

· « Sala das sessões, .f8 de Ag-osto d.e 1.87:1..-A . .M. 
Perdi,qao MalheiTO. n 

(*} O autor da chronica assígnad:~o " -~ guarda Constitucional , , 
analysa assim essas emendas: 

"O rlistincto Sr. Perdigão l\'lalheíro tem direito a todaa nossa 
consideração, e portanto não podemos deixar sem critica e 
exame as emendas offcrecidas por elle na terceira discussão· 
da proposta de reforma do estad_o servil. 

" O aspecto geral de taes emenrl:~s resume-se no seguinte: 1.•, 
a exelusão do principio dn. libtrdade do ventre; 2.•, a ueg:~ção 
do direito á formação do peculio ; 3.e, a aceitação do direito á: 
a lforria, sóme1JLe uos casos de alienação judicial, de condo-
mínio, de relevantes serviços ao Estado, sendo tamiJem licito 
ao conjuge livre remir o conjuge esct·avo, ao d~scctHlente livre 
a mài ou pai legitimo, e vice-versa. 

" Como medirias secundarias, estatue a inversão de todos os 
pl'inc ípios do direito civil, para decretar: 1.•, que não virão á 
co Ilação, nem o seu valor, os filhos das escravas doadas, nas-
cidos antes do fa llecim~nto do doador, libertado pelo doua-
tario; 2.•, que o usufructuario poderá libertar os filhos das 
escravas em usufructo, nascidos no tempo do mesmo usufrue to ,· 
sendo essa disposição extensíva ao caso de Jideicommisso e 
ou tros de propl'iedade limitada ou resoluvel. Declara que são 
livres os filhos da mulher liberta sob condiciw ou para uma 
c erta época (statu-libera). · 

"Approxima-se da proposta do poder executivo nos seguintes 
pon tos: 1.o, matricula especial de todos os escravos existentes 
no imperio, sob pena de serem considerados. livres, uo caso 
de omissão dos senhores, salvas excepç:ões que depois consi-
deraremos; 2.o, libe•·tação de escravos, quantos cones ponde-
rem á quota annualmente disponível do fundo destinado para 
a emancipaçilo, mediante protwsta dos senhores e as ne cessa-
rias informações, exc.eptuallos desse beneficio· os fugillos, crimi-
nosos, viciosos ou enfermos, e guardadas as prererencias que 
e lle indica; 3.0 , determinação dos elementos que deverão compõr 
o fundo de emancipação, accrescendo: o produ do dos 2 °/o ue 
dit·eitos sobre a exponação de generus nacioua es, addiciouados 
pe lo art. 32 da lei n.• :ttí07 de 26 de Setembro ti e 1857; o di-
nheiro de defuntos e ausentes que prescrever a bem· do Estado ; 
e o producto de bilhetes de loterias e outros dellositos que it; ual-
mente prescreverem a favor da fazenda ; 4.•, uerogação da Ord, 
H v. ~ .. o tit. 63, na parte que se refere á alforria; 5. 0 , prohihi~;fto 



Começando a ;J ." discussão orou o Sr. BARÃO nA 
VILLA DA BARRA que combateo o projecto do governo. 

- § 2.•-Na sessão de 19 de Agosto fallou o Sr. PINTo · 
DE CAMPOs, relator da commissão especial da camara . 
'Eis o seu dig::;urso : 

de separar, em aualquer acto de al ienação ou tt·ansmissão de 
esc1·avos, da mulher o marido, e dos pais os filhos, ampliando 
essa disposição aos menores de quinze annos; 6.•, inrtivisibili-
dade da família escrava. nas partillias, a fim ele proceder-se nvs 
lermos da Ord. li v. 4.• tit. 00 § 5.•; 7.•, isenção de dire itos, 
emolumentos c despezas em tudo o que fõr a bem da liberdade 
ou alforria; 8.•,, processo ·summ:uio e appellação ex-of!icio da 
sentença desl'avorave l . á liberdade nas ac ções respectivas; \). 0 , 
libertação desue Jogo de todos os escravos que, por qualque r 
i. itulo, vierem á fazenda. 

« Quanto aos escravos pertencentr.s á nação, o governo é auto-
rizado a eouf'erir-lhes, com clausula ou sem ella, alfouia, qu e 
sempre será gra.tuila; providencia ndo a r espeito t:lelles como 
julgar conveniente, podendo es tabelecei-os em terras t:lo Es tado 
ou devolutas. Essas disposições são extensivas, no qu e forem 
applicaveis, aos escravos em usurructo á corôa . 

" CoJlt:lne com um a.dt:litivo, para que o !,\'O \'erno de conta a n-
nualmente á. assembléa S'eral do progresso da emancipaç:io, 
recenseamento da pupulaçao servil , movim ento esta ti stico, pro-
•:edimento dos liberta.clos, e t:l e tudo quanto se refira a este as-
suiu ;, to, quér em si, quér em suas <: onsec] ueucias! Mas, ao 
mesmo tempo, supprime as disposições da proposta do poder 
executivo, segunuo as qnae~; o governo pocleria habili tar-se 
para faz e•· esse enorme relatorio a.nnnal; referim o-nos aos 
arts. 2.0 e 15.•, relativos á inspecção sobre associações em:w-
cipadoras ou de edu cação de libertos! E assim legisla-:-;e neste 
paiz! Tira-se a.o governo os melhores meio.:; !le investi g-ação, c 
determina-se-lhe que apresente, aunualmente, á as~embléa ge-
ral, um relalorio completo do movimento da "mancipação e do 
procedimento dos libertados, e de tur.lo quanto se rclira a esse 
assumpto, quér ern si, quér em sua.s consequencias! 

" Esse auditivo é a chave de o1wo das emendas do distincto 
Sr. Peruigão 1\lallteiro, e define assar. o espirito que o animou 
na e laboração dellas. Muito espa lhafato no papel, e nada real ! 
E' um complelo engodo da questão.' o g·overn.o deverá montar 
uma rep.artiçao espt!cia l, qu e, JlOr intermed io de a{!entes espa-
l hall.os em todo o paiz, obtenha os esclarecimentos indispensavci s 
:1 tão gigante relatorio: dahi , ainda a despe:t.a enorme de sua 
i mpressao, e a necessidade de uma policia act iva, capaz mesmo 
de ui.Jiquidade, para acompanhar cada um dos libertados e to-
!llar uo'a c.! o seu procedimento! 

" O plano é magnífico ••• úvve, em verdade, ser uma policia 
· i nteln~:>en Le, que saiba tirar conseqwmcias do que virem e ou- , 
virem, a fim de que o go veruo, em seu r elatono annual, faça 
a apreciaçào gel'al. •. Especic de le i <l os suspeitos, o addil.ivo 
do di s lm ~: to Sr . l'..mligão l\l a lheiro co \l oca o libertado sob ri-
~wrosa fisca li~ação poli eial, na. viua civil, a:.é mesmo na vida 
ilomestica! 8i10 é o olhat· t:lespt·evcnido da policia, segundo 
o uirdLo commum e na igualdade constitucional da lei para 
tod.os os tidadãos i é o olhat· desco1lfiado <la · mesma policit\ 



O Sn. PINTO nr.: CA l\l Pos ' (s1:gnae8 de altenç;fio; silencio) : 
-~Sr~ pres id ente, em todo o largo per ipdo da minha 
vida parlêimentar nun ca me achei em posição tãt> eri-
tica, como a em que actualmente me acho. Em ou t.ros 
tempos tendo em frente aclvci-s8rios natur:ws., com 
elles o delntc era franco, era desprendido daqu ella:; 

segunclo lei especial e rcstt·icta só mentc a u ma classe de in-
divíduos! 

" Autu, po;·ém, de e ntra r no exame de outras disposições das 
emcrrdas, devemos lam•~alar que o seu autor, sendo l~w uo-
tavc l juriseonsn lto c allvogaclo, accumulasse em alp;u mas dell :1s 
g raves cpwstões J'oren:;es para solu(,:õcs ·ua1'ias na jn l'isprudelll:ia. 
E' esse um vieio que cou viria cv i t ~1r ua -conl'ccç::ío de le is J'e-
Jativ:ts á pt'O[H'iedalle, din•ito es te qn e os dissidentes . dizem 
zelar emn tam;tn ho esforço. Ass im, segundo o art. 7.Q ~ 3.o 
" sã o livres os Jilllos da muliler libe rtada sob condicão ou para 
urna certa é r oca (statu-libera): ~lém rl c que essa es'pecie (stattt-
liber) niio es tá eumpre henditla na de[inição ahi exarada , o il -
lu<;tre a utor da e menda usaurlo da express'ão libertada, fal~éa 
todos os prin c ip ios que rege m a materia. As mulheres liber-
tadas soh condiçàq ou para n ma certa época', nã o são escravas; 
os seus filho,, , pois, já sflo li vrf~s, indeperul entcmente de qual-
quel' providencia legisl ativa : partns -5equ.it-ur· •ventrem; qms etc 
watre libera natas est, ingenuus nascitw· . Seguncl.o o espiriw que 
rloniina as emend~ls , do clis tincto Si·. Perdigão Ma lhciro, ·esses 
pri nc1pios do di r dto romano subsistem; a ~ua app l il;ação, pois, 
é inll eclinave l . 

" Os statu-l'ibrri não são libertados; são os que c&peram a li-
·berdacle, na ewnlualid:H!e de um successo certo ou ince no , 
ou para 'época fixa ou nao fixa. Pa rR a soluçflo tias qnes tücs 
,iuritlicas, rela tivas a essa especie ele escravos, tem de r ecorrer-se 
se mpre á Lheol'ia das conili(:ões c do termo. l~asta acompan har 
as sentenças dos jurisconsLillos r omanos nas l'andec·tas a pro-
posilo elos statu-~ibeT·i ;' para ver-se a variedade llas soluções; 
variedade r esultante das palavras do doador , ou das condições·, 
e tambem do termo. E' necess:t rio distinguir a ?1wdalidade que 
afl'ecta a ex istcnc ia do direito e da obriga\,'üo co-re la tiva, e a 
mod-alidade f (llC :1penas aflccla a natureza e os effeitos dos con-
tractos; os statu-hberi estão !la prilll eira, os libertados oob con-
dição de fazerem alguma cousa cst[w na seguuda. 

" O statu-l·iber torna-se livre sómente depois qu e real iza-sc a 
condição, ou quando o senhor im peclc que esta r ealize-se; não 
é, antes disso, um libertado, e, al iás, SCf'Ull~lo a natureza da 
cond ição , pó de acontecer que esta n~io cheg-ue a reali!zar-sc. 

" Totlos·sabern que, nas questões de liberdade, surgem sempre 
tliHiculdallc ~ pa ra certi fl car-s t~ o statnc!iber; t:'Hnbem, pOl' isso , 
vanam os julgados, já po•· causa da incuria dos juizes, já por 
ctl'e.ilo de má aprecia<,:110 das cit·cumst:mcias do fa cto , no qual 
rc rn :se. de applicar os. princípios \lo cl.i reilo. No tetmo, o direito 
e a ol:)rigação co- relativa nascem coilJ e ll e; salvo quando o 
tenao reveste o cJrac ter de condição, porque em tal ca5 0 reg~-sr" 
pelos principios r!esl~L Nos libertados, vulg-armc~ nte ditós sob 
condição, não ha propriamen1e essa morl al i!iade. sim o f(UC ns 
Romanos denominavam pacta adjccta, qu e ~ugmentam ou di· 
minuern as obrig:tçü~s das pa1·te's, motiifican do tiiCSlr!o :1 ua -
tureza do contract o·. 

P. II. •J8. 
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considerações, que o antagonismo político de cerlo modo 
cxchw, sem, todavi::~, proscrever as muluas cleferencia.~ 
que a lJoa educação impõe em todas as situações da 
vida. Hoje, porém, por uma fatalidade, que não ces-
sarei ele lastimar , a luta não 6 já com aclYçrsarios sys-
tematicos, é com amigos, com quem sempre vivi na 

<< Ass im, pois, ainda n ! · ep~) timos, as mnlheres liiJer tacl::ts assiO] 
sn!J condiçcio, não são stutu-lt.bcrm; c já livre têm o vent1·e. 
()11anto ás mulheres statu-liúcrm, cu mpre verilic::u- qual a con-
di(:üo, no sen tido tccltuico da p.J1aHa que as rege, se condição 
eve11tnal, potestativa ou mi :.; ta, se positiva on n<;gativa, se sus-
pensiva 011 resoi11toria, porquanto variam os effcitos jurídicos 
cspecialm eme <r uan tü á retroac tiviclade . 

"Em snm1n a, se a ernenda do disti ncto Sr. Perlli~ão l\Ialheiro 
fôr :lppl·ovatla , as duvi dac; que já existcn) ácerca dessa espccie 
de escravo;; serão acerescirlas eom outras muitas, n:Jsciclas ela 
c1Tonca clelinic:i'to ahi ria da. As qnest:ics ·forenses seru cí mnll.i·· 
p lic:.11 h1s; c, esl.at11imlo elle no§ 7. 0 n.o 3tlo citado art. 7." de 
su as cmc;Hlas " que não paga custas quem reclama on dcfelHle 
a liiJerda tlc " , ter.~mos <rue os senlwres, embora' vençam as 
demauüas, SClll iH'O as pagarão , n~io só nesse, como ta.mbem 
nos outros casos. E', aliás, esse um ut cio de pPcjudicar ou 
de per turbar a propriedade ; pois. que o espírito c o zelo ele 
propag-anda tHío t•ccei::trftO suscitar demandas a bem da liberdade, 
certos ele' <rnc ufto scrao fot·çados a indemnização alguma, se 
as pcnlcrcm. . : 

"'l'ambem são falseados todos os prin cípios do direito civil 
quando o distincto Sr. Perdigão IIIalllciro, no mesmo art. 'i'." 
não quer que venham á co Ilação os filhos de escravas, libertados 
pelo clonatario, embora nascidos antes do l'allccimento do 
doador; quamlo esl.atuc que o usufructuario pode1·á libertar os 
filhos das esc ravas em usul'ructo, nascidos no tempo do mesmo 
usui'ru cto, ·sendo essa clisposiçrw extensiva ao caso de fldei-com-
misso e outt·os de propriedade limitada ou rcsoluvel; quando, 
J.to art. 1. o, no caso de omissão na matricula, exccptua da pena 
com inada a favor· da liiJerclade os escravos dos menores, dos in- · 
terdictos, das heranças pm-indiviso e semelhantes, em geral, os 
coufiaclos a prepostos ou administradores. 

" ·Na pl'imcira espccic, é sa bido que o donatario}tem suspenso 
o domínio, que resolve-se afinal pela morte do doador; e, então, 
ainda cabe verificar se nfio são prejudicados outros herdeiros ou 
:'e credo res uão foram defraudados. Prevalecerão, ainda assim, 
essas libertações ? E, em rel ação á dcfrauclaçfLO de e1·eàores, 
onlle o autor das emendas deroga a legislação -vigente, cspeci· 
fica clamente o direito romano, lfUC a esse respeito é terminante, 
ao ponto de clesconl!eccr, ncs,a hypothese, a regra senwl con-
cessn !ibe1·tas non .,·evocatur P Ouantas demandas sun:drão de uma 
tal disposição, assim iso lada ~c sujeita a irnprevisias modifica-
~~ões , conforme o jogo dos interesses:' 

"Na seguntla espccie,\armrava-sc ainda mais a questão para 
qn em conhece as relações jul'idic;ls do usnfru cto, elo fidei-com-
misso, e em geral 1la pt'OPI'iedall c limitada nu r•Wo luve!. A disputa, 
se os filh os de ·P-sc rava são fructos, foi decidida negativamente 
pelos jNri ,enn -; IIILu.; rom ano';; e, (wis, o impe!·ado r Justiniauo 
lcgisloa qu e clk.:; pe!'lC!JCia !ll , 11:l o a •J nsu!'l'nctuario, mas ao 
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mais estreita all!~nça, ele quem sempre recebi as mais 
distinctas provas (le benevolencia, e a qu em procurei 
semp re corresponder com a mais leal reciprocidade. 

ls to posto, Sr. presidente, repito que a minha posição 
é a mais critica c dolorosa, e tanto mais Cl'itica e do-
lorosa quanto, a par das considerações e respeitos, que 

proprietario. Assim, em rel:lr;ão ao fidei-eommisso. Como, por-
tanto, alforria quem nào é seahor do eseravo !' 

uNa terceira cspecic, desconhecendo t;ue os tu tores, curadore,, 
prepostos, em get·al t_odos os admiuistradores, s:.\o respo us::tveis 
á iude!lluização pelos prejuízos que causam ús pessoas, cujos 
bens gerem, o distineto Sr. I'c rdig~o ~,l:l lll ciro prefere esguar-
dal-os dessa responsalJilidadc, suj eilamlo-os sómente a umrL 
multa pecuniaria! Que raz:io lla pai-a essa inversão de Louos os 
princi pios e para La<>s exccpçõcs ., N;w trata-se, [lO i' ventura, U'~ 
uma lei de libertação~' 

«Na priJueira e ua segunda cspccic , !Jcm corno em relação á 
mulhe1' statu-liúcra, o disiiucto ~r. Penlig:io Mall!eiro <tlli~ 
cornpeusar o :na! <il1<ó fazia rejt'itaudo o j)rinci·pio da libenla<le 
do ventre, que cllc jú defendeu tão prolideu tcmeHtc, c até .iá 
pt·opoz em projectos de lei! Na-terceira especic, teve ntello d.o 
dTeito alJs~luto da matricula, t~.lvez para respeitar a pn~pl'ie 
dade aihei~, confiada a tutore~. ; curadores, inventari:uJte:-, tes-
tamenteiro:; , prepostos e, adruiuistradores! i\Ias, se a raz:lo de 
decidir nesse caso foi o respeito á propriedade alheia, confiada 
a estranlws, urro ccmprelleudeuws, purqtte a razão de decidir, 
no caso lde usufrue to, de íldei-commisso, de deaçào por allian-
tame uto de legitima, em gera l no caso de propriedade limi-
tada ou rcsoluvel , foi contpletamenle di\ ersa, dcsrcspci tan-
do-se a propriedade alhei.a. 

"Desejariam os considerar ainda outros pontos nessa extensa 
serie de emendas, especialmente quanto á negação do direito 
de format' peculio, qne aliás é timidamente 'consentido 110 art. 
4. 0 nas pal:.tvras- por si--porquanto suppõe-sc nesse c::tso. que 
o escravo possue quantia para indemnizar o seu valor; e t::tmbcm 
especialmente quanto á negação elo principio do direito á al-
forria, que aiiús reconl!Cce-se sómente para llypotlwses cxcep-
cioaaes. E a negaç[io do direitt• a alforria, como principio·g·cral, 
torna-se tanto mais clamorosa uo sys tçma geral das emendas, 
quanto nem ao menos perri1iLte-se que _o pai ou a mãi natnral 
resgatem o filho escravo. 

"Consideraremos, poré•ll, tudo isso, e outras questões, depois 
que ouvirmos hoje ao autor das emendas . Entretanto, notare-
mos que elle, em vez de alliviar os onus d::t lavoura, aggrava-os, 
quér sujeitando a pagar a taxa de escravos, quér dando~ llesliuo 
duradouro aos 2 °/0 ad<licionaes fios llireitos· de export.aç~ro, para 
que tudo isso seja ver!Ja de receita do ruullo de emancipa<;ão ! 

"A lavoura, em verdade, não terú livre o ventre das .escravas, 
não será lll'Oclamatlo clarameuce ua lei o pcculjo,'uão será 
assustada CtJIIl o llireito á remissão; nus; e !la só llOt' si, coHs-
tituirá a maxinw pal'te do fundo ele ernancip:lÇão ! E' o <rue se 
chama cnrregaragun em cesto .... Permanecerá a escravitJao du-
i·ante loÍlgu i~i simo tempo, c, portanto, ::t lavoura irá definhando 
mais c ti1ai:l: porém, a lavoura deve certamente lkar contcutc, 
]JOr<[uc ;\ propust:t do poücr executivo terú deixado tk prcva-
iucer! J':t,; a c :;p~ntla subç~o do pro!Jlcm~t.,,. 
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sou aincl:l forçado a manter com esir's ami gos cfe lion-
t em,' pullulant em meu coraçãG as mais pro!'Lt!llla qu ci-
:; as, não quei:\ as de inimigo, ·ma s de ami go, que tem 
sido, de modo desusado, po-r cll cs oJTcndido,. j:1 na iw-
prensa, jú na t ribuna . 

1\Ias, senhores, tão grande é a força do lwbito que 
havia adquirido ele respeitar a tão cli s tindos cavalhei-
r os, que, -em vez de usar contra cll cs do direi to de 
duras represal ia s, aliús improprias do meu caracter, 
Jitnitar-nte-hei a dizr'r-lh es :-Vós me tencl e.s oll'endido , 
mas eu vos não odeio ; ao contrario, a unica vingan ça 
que de vós tomo é entrega r-vos ao suppli cio do remorso 
de ha verdes oJJendido um alliado sincero, um ami go 
vosso de todos os tempos,, um comp~mh ei ro inseparavcl 
da s vossas ln tas gloriosas . (Sensaç({;o .) • 

Eis-aqui a vingança que hei de tirar desses amigo;;, 
que aind a não posso considerar aclversarios, embora a 

, luta t enha sido infelizmente desleal , extraviada e de 
um modo nunca previsto por mim , nem por ningucm . 
( .1 poiados . ) ' 

Senhprcs ! Se .por um milagre es trondoso ita Omnipo-
tencia Divina pudessem volver a este mun do as sombras 
veuerandas dos Vasconcellos, dos Morí L' Alegres, dos Pa -
ranús, dos Uruguays El elos Euzebios, velariam de enver-
gonhadas as fac es, em presenç.a do tri-s ti ss imo especta-
culo da divisão c da discoi'dia que actualmente estú 
oJl'erecendo o partido conservador (apoiados); c cheias 
de indignação bradariam :- Vós estais demolindo com o 
martello de ambições irnpacientes o gnmçle, e magcs-
toso d ificio, que com tan to custo levan támos neste Im- · 
pcrio. (M~'ll ito bem !) Mas ai daquelle, ou daquelles sobre 
CJUCJU o inex:orave l t'nturo fizer pesar a dura responsa-
hiliclade deste e ~ t rar:ho çlesvio da razão ·calma e pru-
dente, que semp re pres idiu todas as operações do par-
tido conservador ! (Apoiados.) 

O Sn . Cttuz lVL\ciH DO :-A imprecação seria n'outro 
sentido. 

O Sn. PHiTO DE C,\MPos:-E já que fall o no. partid o 
con servador , seja-rne licito dizer , que muito me tem 
sorprendido o ver que, entre as razões que apresenta 
a i llustra_da dissidencia par a oppôr-se ú passagem da 
proposta do poder executivo, Jigura a de supposta 
incompatib ilidade com os antecedentes c indo!e do par-
Lido conservador . Pois tão depressa esqueceis a [li,'> Lo -
r i;J el o vo~s o partid o? Por qurJm foram feitas todas es~a s 
reformas de que o paiz tan to se orgulha? De quem foi. 
a r eforma da lei c! c 3 de Dezembro ? ele quem a da 
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exlincçiio do l.ra Jico ele Afri ca nos? de quem a da lei dos 
circu las '! Não é tudo isso obra do partido con serva-
dor? Por ventura q ucrcm os nobres tlissiden Les reduzir 
o partido conserv;ldOT a· alguma tartaruga Llo Alto-
Amazonas, só destinada a criar os ovos sem salt ir do 
ci rculo .da inclolencia ~ ( Hilaridade.) Não, senhores, se 
e'u · suppozcss.e que o partido conservador era cssf~ 
ectaceo anti-diluviano, pctrHicado na immohilidacle c 
na inercia, ele certo lile .não teria pertencido nunca. 
(Apo·ia.dos.) O partido conservador, se não imita o leo-
pardo na rapidez dos movimentos, imita o leão na 
prudencia c na energia .. Applico a este grande partido 
,o que ela na t.urcz\l dizia L in eu: «Natura non fctcit salttts. » 
O partido conservador, se não encerra em si o elemento 
progressist;i, cücerra o clem~nto progressivo; porque ü 
um partido que tem aspirações ao futuro: a sua missão 
é converter em lei todas as idéas, que a experiencia 
é a opinião publica lhe apresentam em estado de ma-
turecencia. (Apoiados.) 

E por ventura a proposta do poder executivo, que 
ora se discute nesta camara , não se achará nesta s con-
dições? não tem passado pelos cadinhos ela meditação 
de tantos annps ? (Apoiados e não apoiados.) Pois até 
quando se quer estudar uma questiio 'que já tem por 
so bre si cincoenta annos de estudos? 

Não me alargarei em desenvolver a índole do part ido 
consenador, porque ninguem pódc de boa fé desconhe-
cer a missão d ~ste grande corpo político a quem as so-
ciedades hão confiado todas as reformas re[lectidas, e 
bem assim a tarefa de reduzir a obra prudente todas as 
idéas e conquistas libenl.es; por conseguinte, não des-
cerei a prelecções desnccessarias, tanto mais quanto'\ 
hora · bastante adiantada em que me coube a palavya, c 
ineommodos de saude me não permittirão ir muito 
ad iante. 

Passa ndo á questão vital, incandescénte, me esfor-
çarei por justificar rapidamente as ra zões · elo pa-
recer da commissão, que tanto clamor tem exc itado 
no eirculo dos nobres dissidentes, clamo r tão a pai-
xonado, . que por vezes cheguei a temer que clle~. 
travando de Inim, me levassem ao alto do Pão de 
Assucar, e de lá me arremessassem em baixo I (Bi-
{(Widade.) E tacs foram os meus receios, · Sr . pres i-
dente, que não vinha para es ta camara senão confes-
sado (continúa a hilaridade), c até viria un gido, se a 
uncção não fosse sacramento da hora ela mórtc! N'ullla 
pahtYr<t , passei hor3s am3 rgas, vendo a cada imlante a 

' . 
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desgraça diante elos olhos, embora nunca d c~crcs;;c da 
bcnevolencia dos nobres dissidentes para commigo . . 

·Antes ele entrar na justificação do parecer, direi, como 
razão de ordem, que o que eu escrevi, mediante o accórclo 
dos meus nobres collegas da commissão, não foi uma idéa 
que me fosse encommendada ou legada por quem quér 
que fosse; foi c é uma idéa que alimento no coração c 
na mente, desde que comecei a ler as luminosos pagin\IS 
do Evangelho, como a camara vai ouvir. 

Em 1856 formoa-se nesta córta uma sociedade deno-
minada ... enganei-me: a palavra denom'inatla está no 
inllex (risadas); formou- se uma sociedade, sob o titulo 
de Sociedade Ypiranga. O seu direclor, que era o ünado 
Dr. Fernando Sebastião ·Dias da Motta ; procurou-me 
aqui, para que eu me prestasse a prégar um sermão no 
Te-Deum; e inquirindo quacs eram os fins ela sociedade, 
respondeu-me que se dedicava a solemnisar o dia da 
nossa inclependencia, c por essa occasião. distribuir 
cartas ele liberdade, na proporção elo fundo de eman-
cipação que houvesse feito~ Disse mais que, organizada 
a sociedade, se dirigiram os seus fundadores a S. l\'I. o 
Imperador, elo qual receberam o maior acolhimento, 
dignando-se até Sua l\fagestacle ele aceita r o padr-oaclo 
della. Aceitei, e préguei o sermão, e por signa l gra-
tuitamente, fazendo applicar em beneficio elas ma-
numissõcs a generosa·. offerta que me deram. 

No anno seguinte, r.pparcccu-me outro clirector ela 
sociedade, cujo nome .agora não me occorrc, c convi-
dou-me para prégar Oll,tro sermão, que eHectivamente 
prégue·i sob as mesmas condições elo primeiro, e aqui o 
trago para ler á carnara o que então disse. Sr .. tachy-
grapho, escreva o que vou let· ; porque, sendo este dis-
cur~o o meu testamento político, não desejo que lhe 
falte uma só verba. 

Logo no prefacio escrevi esta& palavras : '' A Socie-
dade Ypiranga, dirigida c animada por homens verda-
deiramente dedicados á causa ela liberdade e ela lm-
manidacle, vai promovendo, à sombra beneflca do Impe-
rador, a mais profunda revolução moral no espír ito 
publico; revolução que, pr-oseguida com a pruclencia que 
se requer, toda a vez que se trata de preclispór o triumpho 
ele icléas que só pensadas excitam estimulas fortes 
na natureza humana, ha ele necessariamente imprimir 
nos costumes c na civilisacão ela nossa sociecladc a 
lilais lisonjeira physionomia: » . 

Na peroração elo sermão disse: '' E se ainda hontern 
um punhado ele aventureiros desalmados conspirava 
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contr<~ a liberdade dessa tribu infeliz que estancêa nas 
reg iões afri~anas, hoje a g·rande maioria dos Brasi leiros, 
dos JJO meús ele córação elevado, vendo irradiar em sua 
vanp;uarlla a corôa imperi al, tralJalllam, se ,esforçam e se 
assor: iam no pensamento generoso de lavar grcutu.almente 
nas ag uas do Ypiranga, o limpido Jordão ela America, 
as tristes manchas ila condição sujeita. Esta icléa, que 
só por si vale um grande progresso na.mora.liclade elos 
costumes nacionacs, é a mai s ortllodoxa que podia brotar 
na terra da Cruz! Não conheço, senhores, meio mais digno 
tlc solemnisar o anniversario da independ encia do Brasil 
do qnc derramar os in1luxos da liberdade sobre 
esses filhos ela malcliçãQ, que ainda conspmcam a nossa 
sociedade. Eu admiro, cu louvo elo intimo éla alma 
essa magnífica expressão elo patriotismo mais puro, da 
car idaüe mais sublime quo jámais luziu no seio das 
civilisaçõcs mais celebres da antiguidade! ' 

« .••• A lnimanidade é uma só. Os seus direi tos são 
os mesmos por toda a parte; c aquelle que cxccptuasse 
úm só membro da communllão do gozo desses direitos 
não seria um homem sincero, nem mereceria combater 
nas grandes batalha~ ela liberdade pela grande causa 

. elo genero humano. A, consciencia publica, que é voz 
de Deus repercutida na alma de um povo, repellirá sempre 
com indignar;ão o exclusivismo na distribuição da 
lilJCl'1lade . A liberdade exclusiva não é mais que um 
privilegio· in a ucli to, conclemnado por todas as cons ti-
tuições políticas elo universo; a liberdade egoísta não 
é ma is qne uma traição horrenda,_ que um desmentido 
ímpio á doutrina elo Na zareno. >> 

Desta leitura, Sr. presidente , que acabo de fazer re-
sultam duas verdades : L", que já nessa época eu era 
cmancipaclor, c que, por conseguinte, não venho hoje, 
gual improvisado tribuno ela philantropia, adv'ogar a 
idéa . ela emanei pação ; 2. ", que já então dizia que os ta 
idéa era aceita pela grande maioria elos Brasileiros. Ora, 
eS'tc meu discurso foi publicado e transcripto no Jornal 
elo Commercio desta côrte, c não houve uma só voz que 
protestasse contra essa assersão. 

Correram os tempos, e eis se não quando achei-me de 
repente em posição ele co llaborar na realização des ta 
grande icléa. Declaro, porérn., á camara e. ao paiz que nem 
cu nem os meus nobres collegas da commissão 
tí nh amos a menor intenção ele trata r es ta questão ··no 
terreno dos princípios abstractos da philosophia, da reli-
gião e da moral, e que, pelo contral'io, estavamos no 
proposito ele encaral <l unir CJ mcntc sob o aspec to econo-



mico c social. l\bs, desde que comcç::,mos a ve r qu e se pro-
curava invocar o auxilio ela r'eligi.ão onda igreja catho-
lica em favor da escravidão; desde que começámos :1 
ver que se derramaya no seio da população o Ja l sea~. 
menta de idéas tão santas; desde, Jlnalmcntc, que eomc-
l;ú mos a ver que se pretcmlia substituir o sacrosanlo 
su da rio üe C h r isto pela tanga ll ed i o nela do escra vo, :1 com-
missão resolveu colloc:Jr a questão á luz dos ve rdad eiros 
princípios, e tr:Jtal-a no mesmo ter reno em que foi 

.sempre trata da por todos os grandes homcus. por 
todos os grandes pensadores que della se occHp:1ran1. 
(Apoiados .) 

Onde, por consequencia, está o escanda lo horrendo· 
commcttido pela commissão ? Onde a .iustifl cação des~a 
dureza e acrimonia com que tem si clJ julgado o seu 
parecer? Que disse clla que já o não houvessem dito 
todos os homens competentes que teimaram a peito · rca-· 
lizar a emancipação dos escravos nos paizqs onue 
existiam ? E~n outro lugar do meu discurso provarei de 
modo irr esis tivel que a commissão, encar:1ndo esta 
questão pelo modo que a encar:ou, não fez senão re-
petir o que tantos homens eminentes o disseram; 
julgou de seu rigoroso dever firmar bem os princi-
pios reguladores de tão grave ass umpto, a fim de 
dissipar todas as cluviuns c preoccupações. (Apoiados da 
maioria.) 

Os nobres deputados, ;JOrém, rnembros da dissiclencia, 
não cessam de dizer que a connn.issão foi hypocrita, por 
que estabeleceu principias ele que tirou consequencias 
diversas . Ora, senhores, se ha nisto hypocrisia, hypo-
critas tambem sois vós, somos todos nós que, condem-
naJlclo a esc r a viclão em sua origem, e em seus e(l'ci tos, 
não estabelecemos logo princípios absolutos, nem che-
gamos a conclusões definitivas. E' que •todos reconhe-
cemos a necessidade de contempor isar com as circum -
stancias especiaes do paiz. 

A illustrada dissidencia, não direi por má fé, que de 
certo a não tem, mas por· uma especie de judiaria (hi-
laridade) tem procurado indispôr contra à commiSsão a 
parte da lavoura que impugna a proposta do governo , 
lendo e relendo continuadamente os trechos do parecer 
que consic!era desfavo raveis aos direitos dos proprie tn -
rios de escravos, omittinclo outr.os em quo a commis-
são torna bem patente o respeito que merecem os 
interesses reaes dos senhores de esc r a vos. 

Pois bem, senhores, vou procurar tranquillizar os 
proprieta ri os , lPndo e tr3nsr.i'evenclo em meu discurso 
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as passagens mais decisivas do parecor, c provar des te 
modo que só por jmliaria a nobre clissidencia tem in-
sistido em chamar toda a odiosidade sobre a commissão, 
a qual ali~ts declqra formalmente: «Que, comquanto 
reconheça que a escravidão foi na origem um abuso da 
força, todavia reconhece Lambem que nesse abuso se 
fundou uma organização, e que essa organização consti-
tuiu juz, a cuja sombra descansaram os que tomaram a 
lei pela e.xpressão dos direitos e deveres do cidadão. , 
Disse mais: « Que se stygmatisava o abuso da força , C[lle · 
produziu a escravidão, estygmatisaria não menos o op-
posto abuso da força que totalmente e sem indemni:mçrlo a 
abolisse agora. » 

Em outro lugar combatendo, a emancipaçao nnme-
diata, pelos inconvenien t.es que ex pendeu, t.lisse: « Sem 
\lldemnização, porém, seri a monstruosiLlarle. Di' rei [I) 
ou facto , uso ou abuso, quem é o principal culpado da 
servidão? O E~ticlo, que sem a poder proclama r legi -
tima, a decretou legal. Se o Estado tem declarado que 
assegura á propriedade de escravos as mesmas fianças 
que á restante propriedade, acha-se rauícalmente inlii-
bido de fazer bancarota ela fé publica; nestes termos, o 
bana fide possuidor ele escravos nem niesmo é um com.-
lJl'ice do legislador; é um cidadão que se guiou por aquella 
preseripção constitucional que o deso briga ele fazer u1.r 
deixar de fazer alguma cousa, a não ser em virtude da 
lei: a culpa está na fonte desde que ella dcspenha as 
aguas, como se lhes ha de prohibir que ao rio vão C<l-
v<mdo o seu alveo natural? )) 

« Arrancar, pois,- continúa a commisão- arrancar 
instantaneamente o escravo ao senhor, se m indemni-
zal-o, acto fôra de inqttalificavel violencia. O legislador 
endossaria toda a responsabilidade, que é essencialmente 
sua, nos particulares, em pena ele nelle terem crido: 
abvsmo invocando abysrnos; injustiça flagrante snhs!:i-
turndo outra injustiça flagrante ; holoca usto clos'possni-
clores de escravos aos demais interesses; confisco scnt 
prma ; pena sem clelic to . Na o pó de ser. » ' 

Ora, Sr. presiclen te, á vis ta destas passagcn s que :1c~ bo 
de ler, e ele outras, que abundam no parecer , podia a 
commissão ser mais clara e explícita ácerca do resp1)ito 
para com os interesses dos pro.prie ta rios de esc r a vos '? 
(Apoiarlos ela maioria.) A eommissão, que disse po1' m:) is 
de uma vez que a emancipação sem indemnizar;ão fóra 
abnso eles honroso da força, fôra uma extorsão? C ousa si u-
gular I Ao passo que a nobre dissiclencia qualifica opa·· 
r ece r da commissão de anaJ·chic:o, de in cendiaria, miJ.iü. 

t'. H . JÇ). 
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gen Lc o tem censurado pelas demasiadas concessões que 
fez ao direito da propriedade escrava! 

O Sn. Cnuz l\IACHADO:- Essa cansura foi um epi-
gramma. . 

O Sn PINTO DE CAMros: - Não é tal epigramma; é 
um a censura fundada no que está e~ cri pt o no parecer ; 
scripta manent. A commissão, se por um lado encarou 
a questão em face do di reito natural, da pllilosophia 
e ela religião, que consideram a escravidão uma lepra , 
que deve ser extincta, reconheceu ao mesmo tempo que 
era necessario attender aos interesses de ordem e da 
razão poli tica , que aconselham manter a escravidão sit 
et il~ qnantmn (Apoiados da maio1·ia.) 

A nobre e iUustracla dissidencia recebeu com grande 
desagrado a expressão : denominados pToprietahos de es-
CTavos, vendo nestas palavras uma oifensa ou injuria 
aos proprietar ios . A commissão, considerando a pro-
j)ri eclade tl e escravos propriedade ci1·cumscri1Jta, não 
tleixou ele reconhecei-a propr iedade legal, mas que pódc 
ser motlificada e até extin~ta pela mesma lei. Nisto 
não h a ofiensa nem injuria aos proprietarios de escravos . 
Por ventura poderia o padre An tonio Vieira querer in-
j.uriar a S. Gregorio Nazyanzeno quando, fallando des te 
grande doutor da igreja, disse : « S. Gregorio Na -
zyanzeno, denominado o tha1tmaturgo? » Pretenderia o 
classico João cl e Barros inj.uriar o imperador Antonino, 
qtpndo, fallando des te príncipe, disse: « O imperador 
Antonin o, denominado o Pio? " Ora, senhores; para que 
fazer questão ele palavras? A commissão, no estudo e 
solução desta grave questão, passou por muitos transes, 
c íluctua nd o entre o direi to na tural e a lei civi l, era 
forçada a bater, ora no ?Jtego, ora na fen·adunt. (Hila-
1·idade.) · 

E' isto o que está acontecendo a todos nós; é ,isto 
o que .se no ta tambem no sabio parecer do ill us t.re e clis-
t.incto conselheiro de estad o, o Sr. Rtrão do Bom-Re-
t iro, que todos nós resreitamos por sua illustração e 
bom senso. (ArJoütdos.) S. Ex ., como a commissão, foi 
muitas vezes obrigado a bater, ora no f 'en·o, ora 1uc 
(en·aclitra (Hilaridade), como passarei a mostrar, lerido 
alguns trechos seus, em um dos quaes acha-se escr ipta 
::t quella ex. pressão -bem ou mal - ele que a commissão 
uso u, c que foi igualmente recebida com desagrado pe la 
i !lustre dissidcncia. 

Todos sabem que o digno Sr. Barão do Bom-B.e tiro é 
opposto á emancipação, não quanto ao principio, mas 
quanto ao modo por c1 uea qncr a proposta do governo; 
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ma s S. · EK., ao passo que nas generalidades el e sua s re-
flexões se mo stra infenso á icléa ca pita l ela proposta , to-
davia acaba sempre por dizer que é preciso chegar-se a 
uma solução. Diz, por exemp lo, !=l pag. 19: « Do que 
acabo de ponderar Jl ca bem claro que enunciando-me 
do modo por que o fiz , quanto á opporLunidado da 
apresentação elo projecto, estou longe comtndo, de abs-
tar-me entre os que pensam que deveinos crnZfW os braços, 
deixando â acç{[o lenta do .tempo aqnillo que é dever dos ho-
mens de Estado ir tratando de consegui·r no menor espaço 
de a.nnos q~w {ôr possivel .• . Beconheço que não nos e dado 
mais recuar ; sobretudo desde que o go'qerno imperial , em 
nome da naçf"lo, tomou perante o mnnclo c_iv,ilisado o com-
1JTpmisso solemne de cuidar seriamente deste assttmpto. » 
Vê-se por aqui que o illustre Sr . Barão do Bom-Retiro, 
não obstante pensar ele modo diverso da idéa capital 
da proposta, comtudo conclue sempre por concessões 
a9 princip io contrario, e é o primeiro a declarar que 
hoje não nos é licito recuar na solução desta questão. 

O Sn. . CRuz M ACHAD O: - O parecer delle é contrar io 
ao ela commissão. 

O SR. P 1NTO DE CAMPos :-Nem eu disse que o nãu 
era ; o que eu quiz mostrar é que o illustr e conse-
lheiro lu tou com as mesma s diHic ulclades de solur;ão 
com que lutou a commissão. 1 

O Sn. Cnul MACHADO : -Ellc não bord ejou. 
O Sn. PINTO DE CAMPOS : -Bordejou, e mui to , mas 

foi dar a porto seguro (risadas), embora com todas as 
r estricções aconselhad:ts pela prudencia. 

Além do Sr. Barão do Bom-Hetiro e da commissão, 
outros muitos, tratando desta questão , têm batido, 
ora no cravo, O?'a na f'erntdnra . (DezJois ele examinar al-
gnrn tempo diversos z1apeis.) Senhores~ sin.to bastant~ 
não ter trazido uma das cartas el e Erasmo, que fo1 
t ambeni uma das tochas luminosas que guiaram a com-
missão na elaboração de seu parecer. Sim, Se. pre-
sidente, quando a commissão procurava tranquillisar 
os agricultores com a esperança de que as apprehensões 
sinistras,- que esta reforma suscitava, não passariam de 
terrores panicos e infundados, tinha diante do~ olhos 
umas das cartas de Erasmo, em que o seu illustrc 
auto r, que aliás não é emancipado r no nosso seu tido, 
dizia que nos Estados- Unidos houve dôr c sangue , 
porque amputou-se um membro vivo da sociedade , 
J.Jllla instituição util ainda ; porém a cicatriz nao se 
demonm 1m~ito, e o- organismo se restaóeleceu~ A pctssagem 



do trabalho escravo para O trabalho liv1·e se en·eclUOU COm 
a diviulo das terras e a v'igilancia da 'autoridade. . 

l\iaís adiante, quanto ao art. i. o da proposta do go-
vcmo sobre o peculio, a commissão inspirou-se das 
palavras de Erasmo, que ainda ' foi mais longe, talvez, 
.pintando o peculio do escravo já como uma proprie-
dade legitima, inalienavcl; e á proporção disto, foi 
dizendo outras causas, que são o verbo f'ulminaclor da 
escravidão. 

Sr. presidente, qua.ndo a com missão apresen ton o 
seu parecer, surgiu uma voz (destas que não fallam ti. 
em todos os tempos, pois já houve quem dissesse que 
os Evangelllos eram um plagio dos livros sacerclotaes 
da lnclia I); voz que enxergou no trabalho da commissà'o 
a ingcrencia de mão estranha ao parlamento. Este mi-
scravel embuste, que a commissão, na sua pobre al-
tivez, não desce a destruir (apoiados),- encerrava to-
davia uma grande verdade, máo grado o seu inventor; 
encerrava a grande verdade de que, não uma só mão 
estrangeira, mas muitas mãos estrangeiras e brasileiras 
collaboraram no parecer da commissão! E de mãos bra-
sileiras . a que mais parte teve no parecer foi a do 
meu nobre amigo deputado por :Minas Geraes, o Sr. 
Perdigão Malheiro, que logo na introdttcção do seu 
I i v r o, que é a sua corôa de gloria, e que vou citar, 
não como quem o censura, mas como quem sincera-
meu te o respeita por esse brilhante trabalho, dizia : 

O SR. AnAuJo LnrA :-Apoiado. 
O S!L PINTO D;ê CAMI'OS: - . .. dizia : « A minha con-

vicçrZo é pro{untla c inaúalauel; contra mim mesmo pr!J-
{eri como juiz imparcial a sentença definitiva e sem mais 
rccw·so : A · esrravirülo é ttma iniquülade inqualiflcavel, é 
'nm nwl penúcíosissimo á sociedade, ao escravo, ao zn·oprio 
:~anho r. "1 aboliçc7:o é wn acto ele inteira justiça, de hmna-
nidrule e da màis alta conveniencia publica ; é a mwOm .da 
L'crdadeint felicidade, é o verbo creador da nossa futum 
s ociedaclc . . » 

A commissão fallaria em termos mai& duros sontra 
a escravidão? Não pára nisto, Sr. presidente; con-
tinuarei a ler outros t'recbos da obra do meu illustre 
collega, que a commissão parece haver copiado tex -· 
tua lmen te I 

O Sa. PEnntc:\o l\'lALHEmo dá um \)parte . 
O Sn . PINTO DE CAMPos : -A verdade é uma só, meu 

nobre collega ; a verdade deve · appareccr por toda a 
parte, e sempre . E porque se não ha de meter ·a 
religião na discussão' çlc nossas leis'? (Apoiados.) Quando 



lotiiÚllJ,OS aqui assento, não prestúmos o juramento de 
~ u s t enlar a religião calholic;J, aposlolica rom ,ma? Não 
Ji l'Cs uppõe es te jurameu lo t[Ue nesta assembléa se ha 
de tratar da religião ou de causas connexas com are-
li gião '? E como pollia a commissão, occupamlo-se de 
um assnmplo que entende com a religião c com a 
moral, deixar ele invocar os s;ms altos principias ? Não 
se recorda o nobre deputado que o Deus OnJ.nipotente, 
rtue cliz nas Escripturas " Per me reges reunant , » 
cH:rccen ta immedi a tamen te : << et Jegwn, conditorcs justct 
decernunt? Por mim, que sou a soberana justiça, diz 
Deus, governam os reis, como por mim, que sou a su-
pre ma sa beélor ia, clecre tam os legisladores leis jus tas. » 
(Mnito bem.) , 

O meu nobre collega foi quem mais ensinou ú com-
missão o cam inho que devia seguir; foi quem lhe ' disse 
que, nesta discussão não se podia prescindir da luz da 
philosophia, da religião, da moral e da humanidade, 
phnci pios que, segundo leio no seu bello livro Jorge 
Canning não cessava de 'l'epetir no parl'amento bri-
tannico, para quo não fossem esquecidos. 

Continuemos a ouvir o noss o distincto collega : 
No capitulo 4. o, pagina 36, diz: 
«· A cruzada não tinha por fim conquistar a ferro c 

fogo, c juncando ele caclaveres os campos e os mares, 
alguma nação, ou mesmo a Palestina, tendia unica-
mente a conseguir por outros meios um facto negativo, 
isto é, a cessação desse ignobil commerc,io de horriens, 
{allàndo á razão, â consciencia , em nome da 1·eligiào, da 
philosozJhict, ela hmnanidacle, e e vi ta r que continuassem 
os míseros africanos a ser assaltados para se reduzirem 
a escravidão, e desapiedadamente diziminados ria ca-
ptura, no transporte, enchendo ele cadavcres seus as 
tenas c as profundezas elo 'oceano; era o labaro da civi-
lisação christã que se acendia para illuminar os povos 
c conduzil-os para outra estrada a salvamento, abando -
nada a vereda escabrosa e negra em que se achavam em-
brenhaclos como em um labyrintho. O fio de Ariadne 
era esse-extincção do trafico-, e dopois-a abolição da 
r1ropria escmvidâ:o. , 

" O christianismo ·foi ainda uma vez o guia certo, 
seguro e esclarecido, como a estrella elo deserto outr 'ora 
para os reis; o papá Pio VII (1,2~) concorreu poderosa-
,mente par,a aquellas deliberações. >> 

Mais: no titulo 2. o capitulo 1. o, lê-se á pagina 73 : 
'' Interpetranclo enada,mente, e a seu caprieho os 

textos ela Sagrada escriptura , ha quem sustente que os 
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:li'ricanos negros são os descendentes do amalui çoaclo 
Chan ou de Chanaan, e, portanto condemnaclos á ser-
vidão eterna (24~), _c q_ue só ao proprio facto elo homem, 
que não ao chnstumismo., se eleve o melhoramento na 
sorte dos escravos e a abolição do captiYeiro . 

" EssÇJs questões historicas , phüosophicas, 1·eligiosas n(tO 
süo inteiramente alheias ao nosso assnmpto ; é tmw das 
{aces da magna questdo que abordamos. Convém mesmo 
não deixai-a esquecida; porque, como diz Canning (2lf8) , 
nunca é lJOr demais repetir a verdade quando r.lla é lJosta 
em duvida, ainda que pareça evidente, p(tm que nela seja 
embaciada pela duvida mt substituida pelo erro . .. 

<< Eu repetirei os mesmos argumentos, emquanto não 
forem clara e positivamente refutados. » 

l'tf(lis : á pagina 71> do mesmo. capitulo lê-se : 
« Foi Chri sto, porém, quem primeiro positiva c visi-

velmente consagrou os unicos verdadeiros e sãos princí-
pios, proclamando a igualdade dos homens ante Denso 
e reprovando consequentemente a divisão ou repartição 
clelles entre senhores e escravos, estabelecendo assim 
em thesc absoluta a liberdade de toclos: doutrina pré-
gada , ensinada c clcscnvolvilla pelos apos Lolos seus 
discípul os (~5~) . 

« Desde iogo a philosophia tomou outra pllase; já se 
animava a dizêl-o com mais clareza; c Soneca, coevo 
de, S. Paulo (253), proclamava que os escravos eram 
homens, e recommcndava quc ,os super iores tratassem 
os inferiores como clles em igual condição desejariam 
ser tratados (2511) ; e um imperador cllristão assentava 
as suas grandes reformas em Roma sobre esta pedra 
angular inabalavel-a RSC?'avidclo é instituição do direi lo 
natural (255), quer dizer, a escravidão é um facto pura-
mente humano, abusivo, c condemnado pelo CrearJor . » 

1\'Iais: de paginas 82 a 83 do mesmo capitulo lê-se: 
<< Em o Novo Testamento é isto mais formalmente 

declarado e reconhecido. Christo, tomando a fónna de 
escravo (277), e sofirenclo o genero de morte destinado 
aos escravos- a cruz-resgatou com o seu preciosíssimo 
sangue o genero humano, quebrou espiri tualmente os 
grilhões dos captivos . As f;Uas doutrinas, ela mais trans~ 
cendente, pura e sã plülosophia, repassadas ela uncção 
sagrada da mais sublime religião, repeli em a escravidão. 
Nem outra co usa se póde dei! as inferir quando tendiam 
á reforma da religião, da moral , ao aperféiçoamento do 
homem, isto é, da alma, do espírito, como não attribuir 
ao Divino Redemptor essa intenção, e ao contrario a de 
manter p0r legitima a escravidão? EU e, que se llum:i -



- HH -

lh:wa para elevar o homem? Ellc, para quem não havi a 
distincção entre judeu c profano, entre livre c escravo ? 
Elle, que pré.gava a fraternidade, recommenclanclo qu e 
não façamos aos outros o que não desejamos que no~ 
façam? c que amemos o nosso proximo como a nós 
mesmos ? 

~ Nem póllc restar duvida alguma :f respeito elas 
suas doutrinas , em vista elos actos e epístolas elos 
apostolos, como S. Lucas, S . Pedro, S. João, e mais 
particularmente S. Paulo, que o explicam á evidencia . 
Igualmente os padres doutores ela igr eja, quaes S. l e· 
ronymo , S. João Chrysostomo , e Santo Agostinho com 
cspecia !idade, que a t tribue a escravidão ao peccado . 
Os concílios geraes é particulares. Os summos pontí-
fi ces em diversas datas. O facto fr equente de resga tes 
ele escravos em numero não pequeno por varões santos, 
t ambem o confirma ; ass im çomo o ela venda dos vasos 
sagrados (aliás em geral prohibida) e a permissão de o 
fazer a bem desse r esgate. E isto não só na Igreja elo 
Occiclente, mas tambem 11a do Oriente . A doutrina 
é uma unica. >> (278) 

Vê V. Ex., Sr . presidente, que a commissão contra 
cujo parecer tem levantado a illustre dissidencia os 
maiores clamores, não fez mais do que tratar a ques-
tão ele conformidade com o modo por que a trataram 
todos os grandes pensadores, inclusive o meu nobr e 
collega deputado por Minas Geraes. E porque hoje o 
meu fim principal é cont rariar o libello de accusação , 
que contra o parecer da commissão formularam os no- · 
brcs impugnaclores ela proposta ; e pol'que finalmente 
as razões de contrariedades, segundo ouço dizer aos 
homens el o fO ro , são escri ptas e não verhaes, sou for -
ç:1do a continuar a ex.hibir as minhas provas, embora 
reconheça quanto são fastid iosas as longas leit uras. 
lWas não ,, tenho remcd io senão abus;:o.r da paeiencia da 
camzra , que tem tes temunhado os sarcasmos de que a 
commi ssão tem sido vict ima. 

VozEs :-E' verclad (;) i 
O Sn . PINTO DE CAMPOS :-Passarei pois a ler em se-

gundo lHgar trechos eloquentiss imos el o grand e Lama r-
ti ne, cujos brilhantes talentos são por todos nós 
actmirados. (Apoiados.) Parece que fallava elle pa ra es ta 
si tuacão! 

O Sn. Cuuz l\IAcnADO :-Lamartine queri a a em:m-
cipação imrnccl iata . 

O Sn. P INTO DE CAi\!POS : - E' verdade; mas os pr i n~ 
r, ipios <1 11 C inYoi·na lêm toéla a :1ppliravão ao caso el e 
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que se trata, visto fJUe a ]iroposta do poder executivo 
alLera as condições da propriedade escrava, se niio no 
presente, ao menos no futuro, c não podia fazer est:~s 
alterações, se não consiuerasse a lei civil, que tolera 
a escravidão, subordina.da aos eternos principias uo di-
reito natural; e se a escravidão existe porque uma lei 
civil a sustenta, outra lei civil a }Jóde extinguir 
quanto mais alterar. 

O Sn. ARAUJO LmA :-Apoiado. 
O Sn. PlNTO DE CAMPOS :-Por consegui~lte, ouça a 

cama ra as palavras do grande orador francez : 
" O acto ele emancipação de :1.833 e o 500 milhões 

votados para resgate dos escravos hão de brilhar na 
historia da humanidade, attestando ao munuo que as 
g randes inspirações de Deus Lambem descem sobre as 
assembléas pollti cas, e que a civilisação aperfe iço:~da é 
uma revelação que tem a sua fé e uma religião que tem 
os seus milagres. ( A7Jplausos .) 

• .... l\1as não o dissimulemos, senhores: quando uma 
icléa falsa se torna um interesse, a sua desappropriação 
não se opera sem luta . Um vicio social tem sempre um 
sophisma ao seu serviço. O sophisma defende-se com 
todas as suas armas ... Que injuriosas imputações não 
temos nós sofTrido? Pergunta-se-nos com que direito 
nos mettcmos entre o senhor e o escravo? Com o 
mesmo · direito, senhores, que nos fez livres a todos nós. 
Pertence-nos a justiça? Podemos fazer della uma co n-
cessão a quem quer que seja? Não I Toda a idéa ue jus-
tiça e de verdaue inspiratla por Deus ao homem lb e 
impõe deveres na proporção de suas luzes. 0.> direi tos 
do gcnero humano são como os vestidos ·do sa'lnarilnno 
roubado na estrada; cumpre restituil-os ped ~1ço por 
pedaço a seu dono, á medida que os formos achanclo , 
sem que participemos das feridas que a human id ade 
r ecebeu nem dos latrocinios que lhe fizeram sofTrer. 
(A ppla'l! sos repetidos.) 

• Que de causas se não têm dito e pensado de nós ? 
Que somos rc\'olucionarios, revolucionarias sem perigo, 
que somos cobardes, que, nada tendo que perder, 
nem fortuna ; nem vida nas colonias, queremos atear o 
incendio em seu seio pela honra abstracta de um 
principio, e quem sabe? pela vaidade cruel ue uma 
insac iavel popularid ade. 

«Se isto fosse verdade, seríamos os ultimas elos ho-
mens; tomaríamos em vão o nome ele Deus e ua hu-
ma nidade, e faríamos ela civilisação e da liumani Lbdc 
o mais infam e dos tra ~cos , ú custa da fortuna e da vida 
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Aos nossos concidadãos das colonias, em proveito dos 
nossos detestaveis amores proprios. 

« l\fas será isto verdade.? Terá o menor fLmdamento 
não só nas nossas intenções, como nos factos? Ouvi, e 
julgai: Mr. Odillon Barrot nos dizia lla ·pouco que esta 
questão sahira do domínio das theorias para entrar nó 
da pratica . E' exacto; e , entrando no domínio da 
pratica, tomou essas condições de ordem e ele jus tiça , 
sem as quaes não ha verdade nem applic·ação. 

« Nós marchamos ao pharol da luz , ela convicção e da 
Iei; queremos a liberdade, mas queremo l-a com todas 
as condições da jus tiça e do trabalho nas colonias. Uma 
emancipação injústa fôra substituir uma iniqnidade por 
outra. Uma liberdade desordenada e sem condições de 
t rabalho fôra substituir uma opprcssão por outra op-
pressão, fôra fundar a tyrann ia dos negros sobre a rui na 
dos senhores. . . . Queremos int roduz ir gradifa lmente, 
lentamente, prudentemente o escravo no gozo dos be" 
neficios da humanidade, aos quacs o convillamns sob a 
tutela da mãi patria, como um fil110 para completai-a, 
e não como um selvagem para destruil -a. 

" .... Tres classes de interessados ap roveitarão coni 
a emancipação: o Estado., os propr ietar ios, 05 gscravos. 
O Estado recobra a moralidade na s leis e' o ihapreciavd 
principio ele igualdade das raças e el os homens perante 
Deus. 

« O proprietario ganha u ma propr iedade honesta, 
moral; propriedade de direi to commum, revestida elas 
mesmas seguranças que as nossas, em vez dessa pro-
priedade funesta, incerta, inflammavel, sempre amea~ 
çadora, ele que se não pócle gozar em socego; proprie-
dade humana, que deshonra, que clesmoralisa aq uelle 
que. a possue, como aqnelle que a supporta. No dia 
seguinte ao ela emancipação vossos capitaes valerão o 
duplo . · 

« Vós sabeis, finalmente, o que com isso gan.ha o es-
cravo : ganha o titulo e os direitos da creatura ele 
Deus: a . liberdade, a propriedade, a família, a propria 
àscensão, e a· ascen são de seus filhos aos fóros ela huma-
nidade. ' 

<< • • • • Seremos acaso menos pa triotas, porque que-
remos dar uma patria a uma raça inteira de homens 
proscriptos? Seremos menos patriotas que aquelles que 
felicitando-se por gozarem de todos o~> bens da v icl1 civil, 
não querem que outros delles gozem ? Por ventura a 
herança elos filhos ele Deus na terra se assemclharú á 
herança limi tada do pai de fan1ili as na qua l os filhos 

P. H. 20. 



- Hi4-

lêm uma parte tanto menos larga, quarilo della rcpar~ 
tem maior porção a seus irmãos'/ Não! Vós sabeis mui 
Lem: o domínio do pai commum dos homens é f;Clll 
limites, estende-se com a civilisação, e com o trabalho, 
á proporção que novas raças se apresentam para cul-
tivai-o; é o infinito no espaço, em direitos, em facul-
dad es, em desenvolvimentos : é o campo de Deus. 
Aquel!e que o restringe, braJando aos outros-rião en-
trA is aqui-, não só)nvade os direitos do horilem, como 
os 1lirei tos do proprio Deus; não sú é deshumano e 
cruel, mas tambem blasphemo c il1sensa to. (Apoiados.) 

« Digamos aos proprietarios: « Não vos assusteis, ab.i 
tendes a nossa justiça , e a nossa força para manter os 
vossos bens e a vossa segurança. » 

« Digamos aos escravos : « Não tenteis conquistar 
nada por ouLros caminhos, que não pelo sentimento 
publico ; não tereis outra liberdade senão aque.lla que 
vos prepararmos, associada com a boa ordem c com o 
trabalho. » 

« Se chamais .a isto revolução, sim, somos revolueio-
narios; mas revolucionarias como a ordem, revolucio-
nar i os como a lei, revolncionarios como a religião, re-
volucionarios como Fénélon, como Franklin, como Fox, 
como Canning, como O'Connell ,, como os ministros 
mais conservadores da Grã-Bretanha, como todos esses 
grandes homens de tribuna, e todos esses grand es ho-
mens de Estado que, achando unia verdade social em 
grúo de evidencia e de opinião n'um povo, a tomam 
resolu•tamente ela mão dos philosophos, para collocal-a 
sem perigo na mão do legislador, no domínio dos factos! 
Nos env iasse Deus mui tos revolucionados desta espe-
cie, as revoluções subversivas longo tempo se fariam 
6)sper~ r. (Novos applaúsos.) 

« Nús sustamos, nós fomentamos, dizei vós, esperan-
ç~ s en lre 'OS escravos? V êde que grande crime! Não 
s~ bei s qne o unico suppl icio que Deus não permitte ao 
lwmem .impur para sempr"e ao homem é a desesperação? 
Que nada é tão paciente como a esperança? ... )) 

A' vista desta pagina eloquente, parece, como já 
disse, que o grande orador francez fallava para o Brasil~ 
na presente conjunctura! Passarei a ler outras passa-
gens não menos cloquen tes do insigne orador, o c'elebre 
padre Felix; mas r eceio abusar ela paciencia da camara. 

VozEs :-Leia, I:Jia. 
. . . . A. libe1·ilctde é o movimento livre das vontades no 

bem. 
" Esta deflniç:Io, YcrdJd eira no homem, o é por igual 



na sociedade. Quanto mais se · desenyol v e, e pcrpetúa. 
por Jesus-CI1risto o mo'vimento de todas as vontades 11(} 
bem, tanto mais a liberdade humana c social se appro-
xima do seu typo eterna!, ao passo que quanto mais este 
movimento decresce pelo desprezo das maximas christãs, 
tanto mais a liberdade humana e social se afasta elo seu 
typo eterna!. 

'' O complemento, a consummação .da liberdade, é o 
parai~o. O céo é a palria dos livres. O complemento da 
escravidão é o reinado ele Satan e ... 

" Quaesquer que sejam as difficuldacles que a mistura 
ela verdade e elo erro, do bcn1 c do mal, imponha ás 
sociedades, cmmpr.c fazer luzir na região elos pf'incipios 
uma verdade elementar, que tantos livro~ tenebrosos e 
indecifr:aveis discursos hão obscurecido nas intelligen-
cias mais rectas. O trabalho ele restauração cvangelica 
que temos feito em hem da autoridade e da liberdade, 
tentaremos· hoje de cmprehcnder em hem ele outro ele-
mento de progresso social, que se tem designado pela 
palavra- Igualdade-. Esta palav1:a é mais clara que 
toda a definição. Materialmente, nada ha mais simples 
que uma cousa igual a outra, ou duas cousas que têm a 
mesma proporção. ' 

" Mas na ordem em que a liberdade se desenvolve, a! 
palavra igualdade tem acccpçõBs profundamente divcr-
·sas, d' onde resulta nqs discursos , e d' onde póde resultal· 
nas instituições sociacs perigosa confusão. 

" ... Ha uma igualdade legitinia e .progressiva que o 
chris tianismo produz e consagra: é a igualdade de cli-
reito. Ha outra igualdade falsa e retrograda que o 
christianisrno condemna: é a igualdade ele condições. 

" O christianismo, ·que encerra a si rlthese completa 
dctod~s as causas, concilia harmoniosamente a igual-
dade o a desigualdade, a igualdade humana e a desigual-
dade social, e converte ambas em engrandecimento da 
soc.iedad.e . 

" I-la entre todos os ho:nen.s um1 igualdade radical e 
inalienavel, que resulta ele uma dignidade iclentica: é a, 
igualdade de direito ou a igualdade diante ela justiÇ\L 
Tudo o que .tem uma dignidade ria creação recebeu:do . 
Crcador direi tos proporcionados a esta dignidade ~ e, 
portanto, em toda a parte ondê se encontram digni-
dades iguaes, ha direitos iguaes. Ora, a dignidade hu-
mana exi::;te em todos os homens, brancos ou negros, 
livres ou escravos. Dahi o fundamento racional , da; 
igualdade diante do direito e da jnstic;a. Esta igualdade 
não só o christiani~mo admi'Lte e consagta , como vou 
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maís longe, e digo que foi elle o seu rcs taur:ulor, como 
foi Deus o seu autor na creação. 

« Ao ouvir certos homens, cujos olhos baten,1no pre-
sente, como em barreira opaca, que lhes vela toda a 
luz elo passado, crêr-se-hia que a igualdade de direito 
é uma icléa que pelos fins elo ultimo seculo cahira no 
cerebro àc alguns vid@ntes, para alu~iar o futuro, e· 
preparar um novo mundo. A acreditar-se em seus · 
discursos , além de uú1 certo cyclo moderníssimo, não 
ha, mesmo através elos maiores seculos christãos, senão 
privileg ios , casta s e desigualdades de todas as especies. 
Nossos ma gi strados não admin istravam senão a iniqui-
clad e ; nossos reis não governavam senão a escravidão; 
nossas leis · não consagravam senão a injus tiçà, e a 
nossa scciedade não se compunha senão ele tyrannos e 
esr. r avos. 

« Qucin , aos 20 annos, não leu em livros acredi-
tad os, c autor es famosos, essa rhctori ca da historia, 
que se exa ltava diante do presente, se embriagava com 
o Jnmro, c vibrava pomposos insultos ao passado? 

« Brinco el e crianças que homens de (1,0 annos não des-
denhavam, e que consistia em fazer nossos pais pe-
quenos, para n os proclamar grandes; miseraveis , para 

·n os proclamar ricos , escravos, para nos proclamar 
Livres . 

« Por fortuna, o reinado dessa rhetorica passou , e esse 
' imperio ela phrase parece tocar o seu occaso. Alguns 

sophistas podem ainda tentar entumccer a palavra, c 
avolumar a voz, para r epetir esses oraculos da men-
tira : a humanidade já lhes não dará credito. E ' tempo 
do, por sobre essa s grandes co usas desnaturadas pelo 
embus te, res tituir a palavra á verdade, que não mente. 
A verdade, interp retando a historia, brada,_ através de 
19 seeulos , que .a ig ualdade de direito não póde ser 
tida idéa como moderna semeada na sociedade, ao 
r ebol de nma r evolução celehre, e amadurecida aos 
ai-dores elo seu sol ; a verdade Jn·ada que a igualdade 
de ' direito é a g rande conqui sta de Jesus-Christo res-
t a urador . F und ada na natureza , e presen tida pela 
razão, o paganismo a tinha an irruilado, afogando -a 
nas orp; ias do orgulho, c nas dev::~ssidões da sua phi-
JosoiJhi a : Jcs us-Chris to a restaurou, ampliou, trans-
Dgn r ou. 

• Só um dogma christão, pois, trouxe em seu seio a 
·raiz primeira da ig ualdade dos homens diante da jus-
i iça . Es le dogma é o da unidade da nossa especie. 
Tin !Ja a pll i !osoph ia anti ga desconlteciclo ignominiosa:-
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mente esta identidade de nattm;za, e esta unidade de 
raça, que assiguala a todos os homens a mesma origem, 
a mesma nobreza. O pensamento do proprio Ar isto teles · 
naufragou neste ponto, chegando a ensinar que os 
escravos não tinham alma semelhante á dos livres. 
Se no domínio da philosophia pagã os escravos tinham. 
o nome de homens, não conservavam a dignidade do 
nome, nem ousavam reclamar-lhe os direitos. A 
philosophia, ele concerto com a iniquidade humana, 
abalisára a sua gloria em consagrar nas sociedades essa 
monstruosa desigualdade, que se encontra mais ou 
menos, sob fórm:J s diversas, por toda a parte onde 
Jesus-Christo não revelou o mysterio da dignidade hu-
mana ; desigualdade degradante que se póde resumir 
nestas palavras: -de um lado todos os direitos, de 
outro todos os labores.- O homem livre clespota do 
homem escravo; o homem escravo mercadoria do 
homem livre; tal era o abysmo ele separação que o 
paganismo abrira entre o homem e o homem; e esta 
desigualdade que insulta a natureza humana e deturpa 
a obra de Deus, era ratificada pelas leis, autorizada 
pelos costumes, consagrada pela r eligião, acei la por 
todos como condição legitima, como situação normal. 
E os philosophosJ em vez de pensarem em protestar 
contra essa degradação elo genero humano, lhe prestavam 
o apoio de sua aviltada sabedoria; ignoravam o segredo 
ll a nossa igualdade porque ignoravam o mysterio , que 
era a sua fonte primaria, o myste rio da nossa unidade. 

« E o insulto que nas trevas do paganismo recebeu a 
igualdade humana, recebe-o por igual da philosophia 
moderna no fulgor do christianismo, com aggravac;ão 
de desprezo para ella e de opprobrio para os philoso-
phos. No empenho de ata car c des truir em nome da 
scienci-a a unidade ela nossa raça , t estemunha immortal 
da nossa igualdade, os philosophos do ultimo seculo, e 
muitos do actual, ousaram tudo, negar·am tudo, inclusive 
a evidencia ; affirmar\).m tudo, inclusive o impossível. 
No intuito de nos contrastar a honra ele uma mesma 
descenclencia e a gloria de um mesmo sangue, nos 
infligiram a injuria das mais ignominiosas origens, nos 
apresentando como filhos, e posteridade de tudo, 
·excepto filhos de nossos pais , e posteridade ele Adão. · 
:Multiplicando em nome da scienci:1 as raças e as des-
cendencias humanas, destruíram o fundamento dogma-. 
tico dessa gloriosa igualdade, que faz irradiar sobre 
todos os homens o esplendor de uma paternidade 
Gülllllllilll . 
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« Com a unidade do nosso sangue dogma ti sou o chris-
tianismo a igualdade fundamental da nossa natureza,, 
tornando assim para sempre impossíveis essas demar-

. cações profundas entre os homens e os homens, entrl} 
as raças e as raças ; e a verdadeira igualdade diante da· 
justiça nascia espontanea dessa igualdade diante da na-

, t'ureza, baseada n'uma doutrina obrigator~a, 'e n 9uma re-
velação divina. · 

« Com a igualdade fundada na unidade da . raça, 
proclamou o christianismo a igualdade diante do des-
tino. Sim, o clu:istianismo nos assegura a todos 0e 
mesmo direito á posse de Deus, e nos impõe a mesma; 
responsabilidade perante a sua justiça : eis a raiz pri-
maria da igualdade de direito. O direito radiçal, o 
direito, peincipio de todos os direitos, é o direito 
de marchar e chegar ao proprio destino. Este direi t~P 
é inalienavel, absoluto, invariavel. O mesmo Deus não 
no!-o póde tirar, porque a sua sabedoria nol-o creou 
necessariamente. O direito ao des tino está para toda 
a creatura encerrado no acto divino que lhe dá o ser 
e a vida; e dest'arte é constituído em essencia o di-
reito foberano diante da justiça. O que é justo é o 
que é conforme .á regra, é o que conduz ao destino. 
A justiça ·é a regra suprema, é o caminho que conduz 
o homem ao seu fim, ao qual todo o homem tem di-
reito. · 

« Ora, senhores, qua'I é, segundo o christianismo, 
o verdadeiro destino humano? P.ossuir Deus. : é para 
todo o homem a viela terre:; tre um caminho, cujo 
termo é Deus, Deus visto, Deus amado e possuído na 
cter_niclade. Quaesquer que sejamos direitos que o homem 
pócle ter ás ~ousas da viagem, o seu direito ao termo 
ela viagem é absoluto; ô homem, segundo a promessa 
divina, tem esse direito, que só o christianismo ousou 
proclamar dogmaticamente, o direito ele possuir Deus, 
em uma palavra , o tlirei to ao inl1n i to: 

« Parecerá talvez a alguns homens frívolos que é 
vulgar esta icléa, e todav ia resolve ella em sua sim-
plicidade divina todo o problema da igualdade hu-
mana. Todo aquell e que limita na terra e no tempo 
<\S aspirações c os dieeitos elo homem, destróe a base 
profunda ela mais sublime igualdade. O finito rião é 
~gual ao infinito , e quando elle só é posto como ob-
Jecto da posse, o direito ele um homem exclue o di-
reito de outro homem. O contrario ,se dá a respeito 
da posse de Deus : esta , mesmo em gráos diversos, 
e proporcioJ'lados i\ O meri to, 6 sempre a posse cle Deus ; 

'. 
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1ôgo, a posse do infinito. E porque é a posse do in-
finito, é a posse ele um, sem cessar ele ser tambgm a 
posse de Olllro, depoiíl ele outro, e depois de todos ; 
porq-ue todos podem, em nome ele Deus, reivindicar 
o direito ele possuir Deus. 

« E esta igualdade diante da justiça divinamente 
consagrada pela igualdade diante da recompensa, o é 
ainda mais pela igualdade diante do castigO. O cas-
tigo é infligido a todos por um me$mo juiz recto e 
infallivel, na proporção dos delictos, como a recom-
pensa é 'distribuída a todos m proporção dos mereci-
mentos; em duas pàlavras: « A cada um segundo suas 
obras. » Unicuique secundmn opera ~jtts. Tal é a lei 
da justiça divina, que arrasta ao tribunal de Deus 
sob o mesmo nível tudo o que ha de mais alto e de 
mais humilde. ' 

'' Ah ! senliorcs, · eu sei que não raro offerece a 
terra espectaculos, que provocam n'alma humana os 
brados da 'justiça, e que fazem sonhar ao povo, no reinado 
'de uma igualdade impossível, reparações terríveis . 
·auan tas vezes os desberdados deste mundo v e em passar 
como um insulto o cano d.a fortuna, que leva o crime 
em triumpho, e a iniquidade feliz resupinada na opu-
.Jencia, se não na gloria! Diante destes escandalos, 
em que as gerarr;hias sociaes parecem organizar a 
injustiça e insultar a pro.videncia, comprehendo que 
na imagi,nação popular pass3.rn sonhos de igualcbd~ 
selvagem, ,que tendem á destruição de toda a gerar-
chia, e sepultar sobre suas ruínas os monstruosos 
abusos, que a malícia humana faz nascer todos os 
dias da desig-ualdade social : sim, esta reparação dos 
insultos seculares feitos •à igualdade humana pela ini-
·quidade d-os h()mens, o povo a invoca, e com elle a 
invoca tambem a razão e o bom-senso, mas o povo se 
illude eVidentemente. 

« A grande rep~ração da humana igualdade virá : um 
·dia os castigos c os opprobrios infligidos aos pod-erosos, 
aos ricos e aos sabios orgulhosos, no grào proporcio -
nado aos abasos da riqueza, do poder, e do genio, farão 
resplandecer nas claridades da justiça de Deus a igual-
dade ultrajada na terra pela iniquidade dos homens. 
Lá os violadores dos direitos dos pequenos esmagados 

/ pelo seu carro de triumpho, serão condemnaclos, em 
nome da sciencia, a reparar diante do universo, pelo 
espectaculo de seus crimes castigados, a igualdade hu-
mana, insultada pelo espectaculo de seus crimes felizes. 
Então o plano da Prov~dencia , que consagra as des -
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igualdades sociaes, será restaurado em todas as intelli"' 
geneias, e brilhará com todas as suas harmonias no 
fundo de todo o pensamento. Então, finalmente, repar-
tido tudo com soberana equidade por , Jesus-Chrísto, 
juiz dos vivos e dos mortos, aos culpados o castigo e a 
humilhação, aos justos a recompensa e a gloria, tudo 
será restaurado para a eternidade em Jesus-Christo 
Nosso Senhor. 

« l\'Ias não é só no limiar da eternidade que 'Jesus-
Christo fará resplandecer nelle a gloria da igualdade: 
já mesmo sobre a terra esta igualdade começa, se des- ,( 
envolve e se manifesta nelle no tempo, aguardando sua 
grande manifestação na eternidade. A vida real de 
todos os christaos em Jesus-Christo, ou Jesus-Christo 
vi vendo em todos os christãos .-Eis-aqui, senhores, o 
grande mysterio que outr'ora desenvolvi nesta cadeira, 
e ,que hoje não faço senão recordar, como a demons"' 
tração mais evangelica e mais christãmente incon-
trastavel da nossa legitima igualdade- a unidade de 
Jesus-Chris to na tútalidade dos christãos- d'onde a 
igualdade ele todos os christãos na unidade de Jesus-
Ciu·isto. l\1uitos são os membros, mas o corpo é um só ~ 
ha mui tos christãos, mas não ha senão um só Christo: 
Mzllti t~num sumus in Christo. Que I pois o christianismo 
ensinou esta doutrina? Que I pois esta prégação retum-
bou de uma a. outra extremidade do mundo, e toda 
a humanidade a creu? Sim, a humanidade creu na 
nossa igualdade consagrada no proprio seio da vida 
divina, que desceu a todos e a cada um de per si por 
Jesus-Christo nosso chefe; sim, a humanidade reconhe~ 
ceu, amou, adorou Jesus-Christo, que se deu a todos 
os homens para os elevar todos a si. J esus-Christo, 
nivel divino desta igualdade humana, porque Jesus-
Christo, Deus em pessoa, é tudo em cada um, como 
em todos é tudo. Omnia in omnibus Ch-ristum. Ah I já 
me não admiro· de ouvir os povos repetir com S. Paulo 
estas s·ublimes palavras, que retumbam por toda a parte 
como o hymno da verdadeira humana igualdade, nas-. 
cida e triumphante no coração do Homem-Deus: « Não 
ha mais Judeus nem Gregos, já não ha escravos nem 
livres, já não ha grandes nem pequenos, porque todos 
vós sois um em Jesus-Christo. » Omnes vos unum estis 
in Ch1·isto Jesu. Vós todos que trazeis na fronte o signal 
do baptismo, achai-vos revestidos de Jesus-Christo. 
Otticmnque batisati estis, Christum induistis. Vós fostes 
feito á imagem de Deus e elevados á altura de Christo. 
Ora, Jesus-Christo em todos é igual a si mesmo . Vós 
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sois todos filhos Je Deus, irmãos de Jesus-Clll'isto; a 
mesma m~ gestade desce sobre vós da fronte da mesma 
P<llernidade; sob os olhos de um pai divino o filho de 
DJus v~ te o filho de D<!ns; e nesta unidade qüe nos faz 
irmãos de Chri sto, o c.lüstão vale o,chl'istão; o christão 
coberto de trapo e cllristão coberto de purpura têm o 
mesmo vestido e a mesma grandeza, porque ambos são 
vest idos da tunica de Jesus-Cl1risto, c Jesus-Christo é 
seu modelo commum. » 

O eloqucntissimo L~corclaire, que Montalembert dizia 
valer ue per si a Soybona, assim se e:-;_primia à proposi to 
da esc r a vi dão : 

« A n'tes ela vinda de Jesus-C h ris to, todos c! iziam : « Eu 
sou Grego, cu sou Homano, eu sou Judeu. l• Qualquer que 
era am eaçado ou intcrl'ogado, rcsponcEa ufano: Civis 
7·ornanus swm ego. Ca.da um se cscudava com a sua patria, 
c com a sua cidade; Jr\sus-Christo invocou apenas um 
só titulo, o de Flho elo Homem; annunciando deste modo 
ao mundo uma nova éra, éra em que a humanidade come-
çou a gozar de seus fóros, e em que, depois do nome de _ 
Deus, nada devia ser superior ao nome do homem, nada 
mais emcaz para obter soccorro, honra c fraternidade. 

« Em cada uma elas palavras elo Filho do Homem, em 
cada urna de suas acções, se manifesta esLc espírito, 
e essas ]lata vras c essas acçiL-:; reunidas, são as que for-
mam o Evangell1o, que é o direi lo novo c universal. Uma 
vez plantado no mundo o Evangelho, Jesus-CI1risto o 
mandou leva1· por seus apostolos a todo o genero !tu-
mano : ide, e prégai o e~Ja-ngelho a toda a C'/'eatum. A 
propagação, a communltão, a univetsalidade se torna-
ram a senha de todo o movimento, o nos mesmos 
lugares, onde até então sórnente se ouvia a bulha do 
egoísmo, não se ouviu dahi em diante senão o rumor 
do passo acce·l era do da c ar idade. 

« Onde estão hoje os Gregos? Onde os Homanos? Onde 
a cidade? Onde o direito ltelcno c o direi to qui ri te ? 
S. Paulo, não podendo reprimir por mais tempo no 
peito o cantico da humanidade triumphante, e:-;_clama: 
Já ,nào ha J·uden nem Grego; .i4 não ha servo nem livre ; 
já ru7:o lw macho nem {emea, 11orqne todos vós sois ttm em 
Jesus- Christo! 

« O' vós homens dos quatro ventos canleacs do mundo, 
homens que vos supponcles dit:ferentes em raças e di-
reitos. não sabeis o que dizeis; não estais no mundo 
por milheiros ou, por milhões , nem cllegüs a ser dous, 
so1s apenas um. · 

P, lJ, ~:1:, 



:1.02-

«Assim sé constituiu, nao sómenle o homem, não só-
mente a humaüidade, mas a unidade do ltomcm, e a 
unidade do genero humano. 1Qncm offende hoje o ho-
mem offendc a humanidJcle, e quem offende n ll.nrna-
niclacle offcnde a Deus, que é seu autor, seu pai, e scl.l 
protector. . 

• ... O ;Evangelho foi a carta constitucional, a de- -
claracão do c! irei to universal ... 

'' Era, porém, nccessario que o Evangelho annunciado 
ao mundo se tornasse um direito novo, a regra funda-
mental elas relações humanas, e que os mesmos qlie 
lhe negassem a divindade como doutrina, se Gurva ,s ~em 
a seu jugo como legislação, /Jase de todas as legislações. 

« ••• O mo ti v o da escravidão, senhores, pois que que-
reis sabel-o, é porquto o homem não ama o homem; é 
})Orque o homem não ama o trabJlho: é porque o 
homem não ama a c1ivisão ele seus bens; é, em fim, 
porque o homcn niio ama naturalmente n:.\da elo qúe 
constitue a fraternic1 aclc. » _ 

O advogado Paredes, em uma sociedade emancipa-
dora de Cuba, cEzia, em uma das suas mais numct osas 
r em'l iões : 

« A csc.raYidão é uma elas consequenc-ias elo peccado 
original, como tambem o são toclits nssas tyrannias cxe-

' craveis que crearam um direi lo iniqnissimo, que torna o 
Lomem senhor da razão e da vont;Jda ele outro homem, 
como elle crcado livre, c clcprn rlentc só ele Deus. Esta 
doutrina entre as nações gcnlili cas tomou taes propor-
ções que dividiu o genero humano em duas castas-
clistinctas : uma composta de homens feitos á imagem 
de Oeus, outra de homens aviltados á condição de brutos. 

« A quéda, primi ti va elo homem trouxe a quasi total 
exlincção da · verdadeira _noção . ela dignidade humana' 
de modo que os povos ma'is antigos do mundo conside-
raram a liberdade ciYil como privilegio exclusivo de 
uma porção da humanidade, 'e não como o direito na-
t~tral elo gcnero humano. 

« Na época da promulgação do Evangelho a escravidão 
era o direito commum de· todas as nacões. O Divino Le-
gislador, não abolindo de um golpe it escravidão pes-
soal, fulminou-a em seu pl'inciiJio, revelando ao lJO-
mem o segredo ele seu destino na vida futura, assim 
como o· ela sua dignidade na vida prescn te. As novas 
relações que o ciJristianismo estabeleceu no seio ela 
grande familia humana começaram a extingui r as clille-

, renças injuriosas , que extremam o !tomem livre do ho-
mem esc r a YO . 
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« Fo i o Ev.angcllw que fez soa r aos ouvidos uo escravo 
p~lavras _do r;onforto, c promessas de .libertação no 
grande prineipio da fraternidade entre loLlos os homens. 
Todas os tas Iiu x i mas conso !adoras f oram proela ma das 
por S. Pau lo em suas epístolas aos Col'inthios, aos 
Gú latas e aos Colossenses, dizendo que já não havia diffc-
rença entre o livre e o escravo. Onesimo era um es-
cravo fugido de P-hilemon; que pr'ocuranllo a protecção 
ele S. Paulo em Ptori1a, este; depois ele co nvertel-o ú fé 
e lJaptiza l-o, o reenv iou ~ Pllilemon, dizendo: « Eu te 
rogo por meu filtto 0 !1osimo, que gerei nas minhas en-
tranhas. Elle v~i, não como eseravo, mas, em vez de 
escravo, um irmão nwito ·anuclo, principdmentc de 
mim, e quanto mais ele ti, assim na carne, como no 
Senhor? » · · 

Mr. de Caqueray, professor de dirci'to romano na 
faculdade de Renflc~, diz, em sua excellente o.bra De 
L'esclavage chez les Ronwin~, o segú inte : « 03 juriscon-
sultos 'romanos clividi::ul). todas as pessoas em livres 
e escravos, e e1·a is to o que elloi cllamavam smnmr.t 
divisio. De finiam a cscra vidão : Servitus cst constitutio 
juris gentiU1h, qua qnis domínio alieno c01~tra natnram sub-
Jicitnl'. · 

Q Esta definição, · dada por .um jurisconsulto con-
te'llporaneo llo Pap'iniano, ele Pau lo, c de Ulpiano, 
c011tém a um tempo uma iclM fal sa, a justificaç;io da 
escravidão (constit·utio j'uris gentimn), e urna icléa verda-
deira, a t;ritica ela institttiç~o (contta naturmn), indica 
perfeitamente o, estado dos esp íritos no tempo ela lJella 
época dajurispruclencia roma~a. 

« Os juriscons ultos quo permqneceram pagãos, qui-
zeram justificar a cscravillão, e, partindo ele um prin~ 
cipio falso, chegaram a consequencias iníquas. 
' << A gu'erra, diziam e !los, c!á ao venl;cdor o direito 

de· ma ta r o venci elo '; se es te 'é poupado (servatu.s), é 
red~1ziclo á escrav idão e se chama servo : Servi ex · eo 
appeltati sunt , qnocl im.peratores captiros 'l{enclere, aç 
per . hoc , servare, nec occidere salent . Eis-aqui, pois, 
acrescentavam ellcs, uma in?tituição elo direito das 

• gentes, porque a guerra é usada en trc todos os povos, 
e em todas as nacões se encontram escravos. Sob este 
aspecto: Servítus est constitntio jltl'ís 'genti·wn. . · 

« Onde bebel'iarn este pensamento, que cedo ou tarde 
havia de fazer caiür a escravidão? Não julgamos dif,-
ficil indicar-lhe a fonte. 

« Cícero, inspirando-se da philosophia gt·ega c elos 
grandes princípios ela humanidade, havia procl(lmado 



algumas sentenças favoraveis aos escran~, mas não 
passou de princípios por demais vagos e puramente 
especula ti vos. 

« Alguns annos depois da morte deste grand e genio, 
o facto mais importante, que a historia do mundo 
offerece, passava-se na Jud éa. Jesus-Christo expirava 
em uma cruz, e Roma ouvia préga r a doutrina chri stã . 
O Apostolo elas nações a fprmuiava, ensinando que 
tollos os homens, sem nenhuma dist incção nascidos 
do mesmo pai, resgatados pelo sangue ele um Deus, 
eram subm et tidos aos mesm·os prece itos. 

«Em sua epístola aos Gálatas ( III , 28 ), bradava : 
c NeTo ha Jttdett ne-m Grego, strt'o nem livr·e, macho 
ne-m fcmea : todos so1:s wn em Jesus-Christo. 
· « Já o Dlvino .Mestre havia di to : wn so é o nosso pai , 
que estâ no céo. 

« Em outros lugare!< reproduz o Apos tolo o mesmo 
pensamento. Aos c a lossenses (lU, H) cli 1. : Nc'io ha dif-
ferença de gent1·o c de Jude·n, de barbaro, c âe scytha .. 
de servo e de l'ivrc, 'mas Christo é tttdo em todos. u 

« Aos Corinthios (XII, H ) repPte : • N'um mesmo es -
pírito fomos bo1Jtüados todos nÓS1JG1'a sermos um mesmo 
corpo, ou sejamos Judetts, ott gentios, ou servos. on livres . » 
· ~ .... . Registrar as mod ifi ,~ações success iYas por que 

passou a escravidão romana antes e depois dos impe-
radores christãos, é rerer ir um dos ma·is numerosos 
beneficios que trouxe a influencia. a principio indi-
recta, depois directa, da religião christã no domínio 
do direito ., 

Eis-aqui, senhores·, as fon tes em que se inspirou a 
commissão, a qual não fez mai s, como tenho di to, 
que reproduzir os principias que serviram de pharol 
a outras nações na solução deste grave problema social. 

O SR. CARDoso FoNTES : - Todos nós estamos de ac-
côrdo com estes princípios. 

O Sn. PINTO DE CAMPOS: - Acredito que assim é, fa ço 
toda a justiça ás intenções da illustrada dissidlm cia ; 
mas deploro que, admitlindo os princípios, discordem 
na sua applicação, não acei tando a proposta do gà-
verno, que resolYe do modo mais ,sua ve a que~tão . e 
que melhor consulta os· interesses da la v aura . (Apoiados 
e não apoiados .) A proposta, com as precauções com 

. que foi redigida, não ataca a constituição da propr ie-
dade actual, não altera o systema de trabalho, porque 
as suas providencias só entendem com a geração futura, 
e sem grande onus para o thesouro. (Aroiados e não 
apoiadns .) 



A com missão , r rp i to , respeitou o mais que pude ?S 
i nteresses d1 lavoura; reeo.nhe"eu a necessid :ldC de 1r 
extirp<~ ndo pouco a pouco o canci'O ela escravidão, e 
aqui peço de~c ul Ll a ao rrwu nobre collega., deputado pcl.a 
B:~h i a, o Sr. B1rb:o da Vi!l:i :b Rnra, p:1rD entrar ainda 
na sua seara, n1as promctto uão ir além. Um ce rto 
cscriptor diz que a maior aeção de Anniha l foi uma ri-
sada que deu, ao· ver o philosopho Formião fa~cr em 
sua presença dissert~ÇÕ r'S sobre a arte mirtar; não 
quero provocar igual ri sada ao meu nobre amigo. (Bi-
sadas.) 

O Sn. ANDRADE FJGuwu :-E a Ven us Ya.gn.? • 
O Sn . PlNTO DE CAMPos: - Mu ito drn no goto DOS 

illu stres deputados a pobre el a Vem1s Vaga .' (Risadas .) 
Pois hem, já que desejam sab ur quem é ess~1 Venus Vaga, 
direi que é a mãi claquelle moleque endi ~braclo, que 
figura de protego nista n:~ comed ia Dl'inonio Familiar, 
do nobre deputado pelo Ceara . (Hil~~, r·idade geral.) 

O Sn. FERRElRA DA V EIGA: - 1\s obras do S1;. con-
selheiro Alencar não são para serem debicadas. (A.poiados -
da o pposiçclo.) 

O SR. PI NTO DE CAMP Os :- Perdão! Não estou debi-
cando as obra s elo Si·. cnnseil:ni i'O Alencar: estou 
apt.nas indicando a proccJe ncia d:1 Venus Vaga. V. Ex.. 
devia ter feito esta t; bscrvaçã·l quando o nobre deputado 
pelo Ceará , no empcnbo dP riclicular isar o parecer 
da comrnis~ào, trayo u dos cabell os da Verws Vaga., e 

· arrel!lessou-a scb1·e o tapete, no meio de g·argaliladas. 
(Apouidos da maioria . ) l\1'sn oeca siãc , cJ isse 1 ~ u em aparte 
que o ndicúlo nela mn.tara o que em srrio; e quando eu 
ass im fal lei, tinlia na mente duas passagens da his-
toria. Ju liano apost~ 1 tn, no seu furor contra o chris-
tianjsrno, não duv idou cdticar, ridicular·isando, o Padre 
Nosso. O Padr-e Nosso! Se o sublime, como o define Lon-
gino, é a ele\'ação, a profundidade, e a sim plicidade 
fundidas de um só Ycto, em parte nenhuma brilha como 
no Padre Nosso I (Apoiados.) Entretanto, o .imperad?r 
apostata dizia com g1·andes gargalhadas ao rhetorico Ll-
banio, seu famu lo: «Bravos I apanhei o Galilen (assim 
chamava pM rscarneo a Nosso Senhor Jes us Christo), 
apanhei o Galilen em f1ag;·:mte dclicto de egoísmo nes t.as 
p;1 la vras : fJertioai-no s. Scnhm-, as nossas dividas, assMn 
çomo perdoamos aos nossos de;;edores. » Mas, senhores, 
dentro de poucos dias, o proprio Libanio proferia a 
or~ção funebre em presença elo corpo mutilado,. e ex-
amme do sacrílego escarnecedor da oração dmmmca.U 
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No 2.0 seculo, ·um theologo da soila de l\brcião, ini-
migoimplacavel dos livros llo antigu tcstamnnto, criti~ 
cando ri dicu lamente os !Hanilamentos rlrt Lei de Deus , 
dizia h~ver unplicação de pr~ ceito no ~cxto e no nono 
mandamentos,eqno port:mto, em lugn r· ele serem dez os 
JVlandamentos, deviam ser nove . (RiscttllM.) 

O Sn. CRuz MACHADO:- Não compare o Padre Nosso 
com o parecer da com missão. . 

O Stt. PII'iT O D:E CAMPOS :- Não estou fazendo tal 
comparação; es tou dizen do qnc, se as proprias obras 
que têm o cunho de sabel!ori:-t divinil, n::io tGm s.ido 
poupadas pob cri lic1 ritlicula, não admira quo o pa-
recer da commissJo tenha passado por iguaes provações 
(apoiados dn maioria); mas eu e~; pero que, dentro de 
pouGo tem po, es te tão m:1lsin ~uJo par·eccr sorú tido como 
o manual do cidadão úrasiiciro. (Apoiados .e nc1o apoiados.) 
Haja vista o que aconteceu com a Encyc/'ica e Sy/lnúus Llo 
soberano ponti!ice, que sendo a principio r ecc iJillos nas 
pontas el as espadas por todos os espíritos livres , como 
uma condemnação do todas ~s liberdades sociaes, hoje 
começam a reconhecer que naqucl lcs cl ous augustos do-
cumentos so acha a encarnnçiTo viva da v:orclade, c os 
Estados-Unidos jú deram ha pouco um solemne teste-
munho (1es tc reconhecimento. . 

(H a diversos apartes.) · 
O Sn . PINTO DE CAw•os:- A commissão não disse 

senão verdades conhecidas, estabeleceu a questão ·no 
terreno elos verdadeiros princípios, á euja luz mostrou 
que a proposta do poder executivo, ele prefcrencia a 
todos os alvitres· lembrados nas diversas emendas, que 
hão sido offereciJas~ é a que melhor favorece os inte-
resses reaes da lavoura. 

VozEs DA MAIORIA :-lVI uito bem! 
VozEs DA lliiNOHIA :-Oh ! Oh! 
O Sn. PINTO DE C.u1ros: - A com missão, repito. não 

disse nada quo pudesse escandalisar a illustrada dissi~ 
dencia . .Mesmo no seio desta camara, um notavel repre-
sentante da nação, o venerando Sr. arcebispo da Bahia, 
hoje fallecido, proferiu ha muitos armos verdades euer-
gicas contra o trafico ele Africanos, e em geral contra 
a escravidão, baseando-se nos principias do christia-
nismo ; c se eu não receiasse moles ta r a pa ciencia da 
camara, leria um trecho de tão helio discurso. 

VozEs:- Leia, lei:-~. 
O Sn. Prp;To ni CA~lPOs :- Pois bem: dizia o grande 

arcebispo, eiU sessão de 3 de Julho: « •• • • Para co!OJ·ar 
o crime, invocam-se a:s leis ela lmmaniclade atrozmente 
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suplllanlada, ass im como já ~:e tem invocado sacrilcga-
i11cnle o sagt'aclo nom~ da reli gião, com o pretexto ue 
converter os Africanos, como se .uma ·r eli gião celestial 
c divina , nma ·religião que proclama os primit.ivos di-
reitos elo homem, que o res tituiu á suq. di gnidade, mos-
trando cstJmpacla no seu ser a formosa imagem Lla di-
.vindacle, uma religião, emfim, que repro:va a viol encia 
ê a forç'l, que~ na phr;;.se do sabia Fénélon, não póde 
fazer senão hypocritas, se , pudesse propagar por taes 
meios diametralmente oppostos ho seu prodigioso esta-
belecimento. (Apoiádas.) 

" •. , Confesso, Sr. presidente, que é a primeira vez 
que ouço tal proposiçlo I Sempre.es tive pei'suadido ele 
que a pul:wra ~escravidão-desperta as idr!as de todos os 
vicias e crimes (apoia.rlos); assim como que o doce nome 
de - liberdad e - desperta as scns~çõcs; c as icléas ele 
todas as vir t udes e ele todos os bens (apoiados geraes): 
sempre entendi que a escravidão é um esta elo v-iolento, 
q·ue abate o esJ)iri to, embota çts faculúadAs do entendimento, 
perverte o coração, destroe o brio, c tnda a emulaçt7o da -
virtude ; sempre lastimei , finalmente, a soÍ'te de tenTos me-
ninos brasileú'os, q1te , nascendo e vivendo entre escravos, 
1·ecebem cleS'le sens pr imeiros annos as fu.nestas impressões 
elos contagiosos exemplos desses seres clegenenulos; e oxalá 
qne eu me enganasse! Oxalá qne tcmtas fam ílias não ti-
vessem rleplonulo a infmnia e a vergonha, em que as tem 
pTçcipitaito a únmoralidade dos escravos! (Apoiados.) » 

Eis-aqui, senhores, a mesmissima linguagem, os mcs-
mis$imos princi pios exarados no }Jarecer ela commissão! 
Notavel contraste I naquelles bons tempos as palavras 
do grande arcebispo eram recefiiclas com applarrsos no 
seio desta augusta camara, hoje o parecer da commissão, 
que não é senão uma rcproducç:Io do qrrc foi já dito, é 
recebido peJa nobre clissidcncia como um grito revolu-
cionaria ! 

O Sa. CAnDoso FoNTES:-A idéa é boa. 
O SR. PINTO DE C urros: - A h i está! Todos dizem qtre 

a idéa é boa, mas quando se trata ele leva l-a · a effci to 
pelo modo mais, prudente e suave, atacam-se até os 
pt'incipios, para se poderem negar as conscqrrcncias.l A 
icléa, sim, é boa, mas não é só boa , 'tem em si uma força 
irresistivel~ que a impclle; é uma icléa que vóa, que 
lev~. diante ele si hesitações c r es istcncias, c que, quanto 
mais comprimida, tanto maior será a sua explosão. 
(Apoiados.) 

(lia wn ctpnrtc.) 
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Faço tanta justiça á sinceridade de intenções da nobre 
·dissidencia, que não duvido em dizer que, se ella amanhã 
fosse governo, S:.ll'la :1 primeira a pt'OlflOVCl' a [H'Otnpta 
adopção dl'sta pi'Oposta ... 

O Su. A nA DJ O LI ~íA : -Apoi1do. 
O Sa.. Pli\TO lE C.urPos: - . ... norqne con'>írlero o<; 

nobres mcmbt·o_;; da dissidenciJ. tão p:ttriolas co mo o 
minis terio, e todos aq ueiles que promovem a realizaçãei 
desta importante reforma. 

(Hct dü•ersos apnrtes da minoria.) 
Sr. presidente, veja que me estão .int1lrrompendo 

mui to, soccorra -me. (Risadas) 
O Sf\. PRESIDENTE: -Attenc~ão. 
O Sn. PL\TO DE CAMPos:-Sim., senhores, a nobre mi-

noria se fosse governo amanhã, pór-sc-hia á frente desta 
reforma, e eu estaria ao seu lado; po!·que não tralico 
;.;o1n as minh~s convicções, que em pontos r-apitaes são 
immutaveis (apoirulos), sem ex cluir afjuellas modifiea-
-ções que u t empo c a cxperiencía aconselham. O meu 
maior pezar é que a nobre clissidencia deixasse ele acom-
panhar o seu partido, o partido conservador, na occa-
sião em que este nartido vai coroar-se de gloria com a 
adopção eles ta re•forma ... 

O 'n. Ar,AUJO L mA :~Apoiado. . 
O Sn. Pt'iTO DE C .urPos:~ ... é um segu.ndo remorso 

que os nobres deputados llão ele ter no futuro. (Apoiados 
e nrlo apoia.dos .) , · 

Quando a ;.;ornmis~ão elaborou o parecer, na parte que 
diz respeito a excell ett cia e supr:riori·:ade do trab;llho· 
livre sobre o lraballw e;cr·avo, qualificando o primeiro 
de inte!ligcnle e p;·ocluct.ivo, o segundo de tosco e in-· 
íeénndo, Linha :llltl~ os olhos um mappa estatístico mu it.0 
importunte, que foi traç<tclo p'l lo correspondente elo 
Jornal do Cmnmercio, em Nova-York, c publicado em 22 
de Setembro do armo passado, com o ilm esptlcial de 
orientar os B1·asileiros na presente questão. E, com. · 
{1ua n to pretenda annexar ao meu discurso este in teres-

. ~ante trabalt10, cuja reflcctich leitura ha ele produzir 
muito bom cffeito no animo dos nossos àgricultores, 
me anticipo desde já em oiferecer ao juizo da camara 
a synthese deste mesmo trabalho, pelo qual se mostra 
pra ticamente a superioridade do trab!tlllo livre, sob 
todas as relações. Dem.onstra que os Estailos do sul, 
apezar· ele occuparem urna ál'ea de territorio muito 
mais vasta,. e ele possu írem te!Tenos comparativamente 
mais f'crt eis, eram sobrepujad os pelos Estatlos elo norte , 
att' mesmo na :1gri cultura. 



Em verdáde, segundo se vtY de censos fe itos em diffe-
rentes épocas naquella naç1o, os Estados do norte ex-
cediam aos elo su l, já na a(\' l'icul tU!' a, no commercio, na 
int!ustl'ia fa bril, e j á finalmente no valor da proprie-
dade . Deb1ix:o de qualquer des tes aspectos a superiori-
dade elos Estados sem eseravos sobre os E;;taclos com 
esera vos é indubitavel, pois é calculo fundado em dados 
que inspi ra m toda a confian ça . . 

Assim na agricultura , conforme os al!:\·arismos do cor-
re:: pondentc, o sul tinha quasi o dobro da superficie 
elo norte; mas apezar de sua QTande fertilidade, não só 
tinlta menos terreno eult iY::tclo do que o norte, como 
tinha qnasi t!·es vezes o numero de acrfJS incultos. Além 
di sto , as plantações do norte, não obstante occnparem 
uma út·e:l po uco maior que as elo sul., tinham quasí 
Llob;·aJo valor. 

Na inclustria fabt·il ainda é mais sensível essa diHe-
r ença . Em 18i'IO., emquan to o sul só produziu i66mi~ 
lliões dedo llars, o norte chegou a produzir 916 milhões, 
ou cinco vezes e meia mais do que aquella outra parte 
do paiz. 

O sul r emett ia para o norte as materias primas, os 
productos brutos, e recebia -os manufacturaclos, e con-
seguintemente de valor muitas vezes duplicado. 

Não menos notavcl é a difrerença que tambem se oh-
serva no conunerGio , na época referida, isto é, em1850. 
O norl.e t'inha um pessoal quasi triplicado empregado 
no commercio, possuía meios ele trafego commercial 
mu ito mais consideraveis, assim como o valor do com-
mercio, e seus lucros eram quatro vezes e tanto supe-
r iores aos do sul. Em 1855, porém, segundo o relatorio 
annual do commercio e navegação, o numero de tone:.. 
ladas já era nos 
Estados do norte de ..........•.......... 
Estados do sul ele ......... . ...... . .. ... . 

l.~e.2õ2.6i2 
81)5 .517 

E' cl~ suppôr que estes algarismos estejam presente-
mente muito mais crescidos, e que a difierença seja 
mais eonsiclera vel. 

Quanto ao valor ela propriedade, basta dizer que sô a 
clifferença do valor ela propriedade no norte exceclert, 
no per iodo ele ·1850 a 1851:i, o valor ele toda a proprie-
dade no sul. Releva notar que o valor de cada acre 
dos Estados do sul , limitrophes com os elo nor te, era 
mui to supet·ior ao dos outros Estados que Jlcavam mai s 
distantes. Assim, ao passo que no Delaware e no 1\'la -
r yland o valor de c3d:1 ae re oscillava en tre 'i8 c 20, 

P . ll. 2. '3! . 
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IlO'Kentucky era de 9,03, e no lVIissouri de 6 .. ~9. Em-
fim, senhores, omappa de que fallo vos dará idéa mais 
cl<Jra e ampla sobre este ponto. 

Sr. pre~idenLe, seria esta a occasião de dar uma res-
posta cabal ao nobre deputado pelo Ceará, que com 
tanto furor e gana se atirou sobre o parecer ela com-
missão e o seu relató1' ; mas, sen hores, entre mim e o 
nobre depütado ha um Lumulo vene rando, que me não 
é dado trans.pôr'. ... O sil encio é, pois, a minha unica 

, respos~a. (Mnito bem!) · 
Estou fatigado, Sr. presidente, não posso proseguir. 

E' provavel que ainda volte á discus8ão para considerar 
mais detidamente as disposições do projrcto; hoje o 
meu fim foi contrariar o libcllo ele accusação formu-
lado contra o parecer da commissão; foi moslrar . que 
não disse clla essés tremendos horrores que se têm feito 
crêr. (Apoiados.) · 
. O Sn. ARAUJO LIMA: - E o têm coJ:scguiclo . (Apoiados.) 

O SR. "PrNTo· DE CAi\lPOS:- A com muna de Pariz, 
senhores, suscitou em meu espil'ito idéas as mais tristes 
sobre o futuro elas sociedades que se separam de Deus ; 
mas , repito, estou fatig·ado, não quero ab usar da bon-
dade da illustracla dissidencia, que me tem ouvido com 
tanta attenção. 

O Sn. CARDoso FoNTES :-E o temos ouvido com mu ito 
prazer. 

O Sn. PINTO DE CAi\lPos ·: - Ora ~ graças a Deus, que já 
ouço claquelle lado uma palavra de amor! (Rzsadas.) 
E espero que havemos de acabar abnH:;aclos . 

O SR. D1oGo DE VASCONCELLOS: - Ten1os apreciado 
devidamente o seu bcllo ta lento. (Apoiados.) 

O Sn. PJNTO DE CAMP0S:- Sim, havemos de acabar 
abraçados, porque todos nós queremos o bem da nossa 
patria (apoiados), todos nós queremos e·xpungi r de seu 
seio a peste ela escravidão com todo o seu cortejo de 
vícios c imrnoralidacles. (Apoiados.) · 

Senhores ! As grandes enfennidactes, como.as gTandes 
miserias, as devastações physicas, como as catastl'ophes 
sociaes, apparecem sempre npós uma grande perversão 
de costumes, c são ao mesmo tempo a" suas consequen-
cias c o seu castigo. Roma cahiu, diz l\Iontesquicu .. 
depois rrue o verme do epicurismo lhe penetrou n.o 
amago daquella grande arvore social, que , tenclo as 
raizes no Pai;Ji.ino, estendia seus ramos por todos os 
pontos do mundo conhecido! A historia nos attes1a que 
por toda a parte, c semp1·e, a quMa dos thronos e elos im-
perios é preparad:1 prla corrupção dos reis e dos povos ; 
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por igllnl n<Js attesta que todos esses profunrlos abalos 
políticos, llue fazem as sociedades estt·emcccrem ent 
seus gonzos, siio consequ ancí:.. s impr·etcl'iveis de estron-
dosas infracções tlas leis di vi nas e humanas. (Muitos 
apoiados .) .i'ihs, senllol·es, nã·q se imagine que todos esses 
int'ortunios e provações trem~ndas sejam castigos arbi-
trarias da Divina Providenc;ia; não, sen lwrcs, são males 
n:eceê.sar i.os e inevit :veis, Cltja ex:plosão é dirigida pol' 
aquelia me,ma lei da n;ttut·eza, que faz rebentar as 
grandes tnmpestacles, depois de se haverem accumulaclo 
nas nuvens massas enormes de electricídade! Mas, se 
na ordem pl1ysica as tempestades têm. o grande merito 
de purificar a atmospl1era, na ordem mol'al têm tambem 
o mel'íto relevante ele pul'ificar c renovar a face da 
sociedade. 

Neste caso con~idero a importante reforma de que 
nos estamos occupanclo. (Apoiados.) Tempo virá, em que 
nos encheremos do mais nobre orgulho, por havermos 
~mparelhado com os outros povos ' christãos na reali-
zaç<io deste grande empenl1o social, que á face do munclo 
contrahiu o Brasil. (Apoiculos.)E, se alguns oradores da 
illus trada clissiclei1cia têm concluído seus discursos, pe-
dindo imprecações contra aquelles que sustentam esta 
r eforma , cu, p_elo conteario ., concluirei o meu, pedindo 
as. luzes do céo sobre todos ac1uelles que, ou por erro 
invencível do entendimento., ou por obstinação ela von-
tade, se oppõem a uma reforma, que será a chave de 
ouro que nos abrirá as portas elo concilio uni.versal du 
todas as naç,ões civilisaclas! (llfnitos e repetidos apoiaclos.) 
Tenho conclu ído. ( lVluito bem! Muito bem!) ' 

(O orador ê feliciturlo por grande nn11iero ele Srs. de-
putados ele ambas os lados, c por todos os senhor·cs zJresentes .) 

. .Eis o trecho ela correspondencia dos Estados-Unidos 
a que se refere o orador : 

,, Ou a escravidão ú um peccaclo (continúa o correspon-
dente), uma transgressão ela vontade de Jesns-Christo, 
ou não : se é, eleve ser· cortada, porque deve·mos cortal-a , 
porque somos cllristiios, is to é, reconhecemos a Cl1ris~ 
to como o expositor ela verdade unica ; se nãQ é, se não 
dá direito, nem lei ele caridade, então que cada um con-
tinue na posse pacifica do que tem em e~cravidão, e 
diga abertamente ao mundo que elle não tem direito 
de fallar-llle·cle chrislianismo, ele lei moral, de civili-
sação. 

<c Toda via, ha neste mundo uma grande harmonia em 
toda a c reação. Acontece em regra que a Providencia é 
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protliga de recompensas temporaes áquelles que execu-
tam a sua vont:tde; por ·isso é que «o homem sabio é 
forte ;, c « andará em riqueza, e em gloria c honra " ; 
e por isso tambem é que ,, os peccadores andam sem-
pre na pobreza. ~ 

Tão rapidamente como 'é possível pretendo provar 
hoje, ainda no mesmo terreno da pt·osperidade mate-
ria l, que a escravidão é o peiot· mal que póde cahir 
sobre uma sociedade; não serei eu, todavia, quem o 
provará, mas os ãlgar ismos dos censos que deixo refe-
ridos. 

A fonte de toda a riqueza é o trabalho, c o trabalho 
afinal é o homem. A população re lativa do sul e do 
norte será, poi s, primeiro inves tigada . O trabalho do 
homem é principalmente no campo, na fabrica, na 
troca dos productos de um e de outra, e o qu e o homem 
retira do seu trabalho e das suas despeza~ constitue o 
seu pat.rimonio. Investiguemos, pois, depois da popula-
ção, a agricultma, as fabricas, o commercio c o valor 
da propriedade nas duas secções do paiz. 

(Seg1te o calculo da popular;do, que omittimos .) 

AGHICULTURA. 

Os quadros sobre a agrlcul tu r a c ét riqueza r ela ti v a 
r[ue es te ramo da inclus tria creou são talvez os mais 
interessantes de todos para os Brasileiros que a clla se 
dedicam quasi que exclusivamente. 

Esses quadros nos mostram o numéro de plantações, 
a quantidade de terras araveis e aradas, o va lor, a pro-
ducção dellas, e todos os dados que se podem razoavel-
mente esperar de uma estatí sti ca . A California , ver -se-
ha, es tá omi ttida ; mas esta falta esl;'t mais do que com-
pensada com os exagerados algar ismos appcnsos ao 
nome da Carolina do Sul, não se sabe como, talvez por 
engano do commissario de censo neste Estado. 

Verbas. Estar! os livres. Est. CO lll CSC J'<l VOS. 
Plantações ...... . 877.736 564.203 
Acres cultivados. 57.688.040 v4.970.427 
Ac1·es não cl!ltiva-

dos .. . . . •..... 50.39~. nr~ 12!'i. 781.8f:i5 
Valor das planta-

ções, dinheiro á 
vista • . . . •.. . . . 6 2.1~3.344.437 !j 1.117.649.649 
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Verbas. Estados liVi'üS. Es[. COIU CSCJ'ai"OS . 

Termo médio do 
valor - cte cada 
acre.... . . . .... ;; 1.9,8:3 !! ll , IR 

Valor dos instru~ 
mentos e machi-
nismosagrarios. f} 8~.736.6o8 .;) 65.aMU3"25 

Numero total dos 
acres dos Esta-
elos........... 292.23~.880 M~.926.720 

Destes algarismos re$altam logo á primeira vista as 
seguintes conclusões : 

Lo O sul tinha quasi o dobro da superficie do norte; 
mas apezar disso, 

2. o Tinha menos te·rritorio enl tivado do qne o norte. 
3.0 O sul, apezar de_ sua grande fertilidade, tinha 

quasi tres vezes o numero ele acres não cultivados que 
havia no norte. 

4. o O valor das plantações deste, occupando uma área 
pouco maior do que as elo sul, ú quasi dobrado o elas 
deste. 

5. o O valor ele cada acre do norte ú t'l'es vezes o ele 
cada acre do sul, o numero total elos acres cultivados, 
repetimol-o, sendo quasi o mesmo. 

ü. o O l'alor do machinismo e instrumentos agrarios 
elas plantações do nOl'te não excede muito ao dos do sul. 

Se examinarmos mais de perto as taboas estatísticas, · 
acharemos outro~ factos mu lto cmio:-:os. Por exemplo: 

Ao passo que ' o valor de cada aCJ'e nos Estados do 
norLe que não estavam de fronteira com os elo sul era 
l!r; 8 2~,0, o valor ele cada tiC/'C dos Estados do sul, que 
li wi la 'il com os do nor te 6 mui i. o superior ao dos 
outros Estados, que e.s tão mais longe ela influencia das 
instituições liiTcs dos primeiros. Assim o valor de um 
acre no Delaware e no .&-Iar·yiand era entr·e ,~ 1.8 e 20·; 
na Vi rginia 8,27, no Kentuc >.: y 9,03 e no i\Iissouri 6.,4\l, 
o te rmo mécl io sendo i,\ 9, '25 . Na Ca!'Olina do Nórtc, 
porém, um ac1·e não valia ·mais do qttc 3,24,, e na do 
Sul 1,32, na F!oí'ida :3,97 e assim. por cli2nte, c! e mane[ra 
que o termo médio do va lo r das terra s desses Estados 
era apen C~ s de !'i 3,7ii,. Ass im, o termo médio. elo valor 
de um ncre de tet-ras dos l<: st 1itos do norte promíscua-
men te, era t: 19,83 e o dos do sul G,:l.S; nos Estados do 
sul limitroplles aos do not· te 9,25, nos Jimitrophes, 
3,7~, isto é, a differença elo valor da pr-opriedade im-
movei entre o norte e o sul estava quasi na mesma . 
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razão que os Estados elo sul, perto e longe ela influencia 
dos Estados livres. 

Tenho examinado o valor ela propriedade :· vamos 
agora ver o da producção : ·foi este, para os 

Estados livres......... ~~ 
Estados com escrayos .. 

82'7.05~.95~ 
634.õ70.057 

Somma...... # L 161 625.012 

Dividida esta somma pelo numero rle acres cultivados, 
vemos que cada acre produziu nos Estados livres 6 7 ,94, . 
e nos que tinham escravos apenas /$ 3,49. 

Ainda mais: Dividamos esta somma pelo numero de 
pessoas empregadas na vida agrícola nesses Estados, · e 
teremos este result~do : · 

E~laclos livres, 2.509.126 agricultores, valor porca-
beça, $ 3!J,2. 

Estados com escravatura, 3.597.649 agricilltores, 
valor por cabeça, ~ :171.. 

Agora, tirando à conclusão geral do censo, em I~ e
Jação á agrir:ultura nos Estados- Unidos, podemos for-
mular . assim o que estes algarismos nos mostram, a 
ub~: 1 

O norte, mal apenas com çt metade da teffa c~tltivavel e 
só com dons terços dos braços do sul, produzia cada anno 
duzentos vinte e sete milhões de · dollars, em prodttctos 
agrícolas., mais do que o Stll. Em cala acre prodttzia o 
dobro, e pm· cabeça mais do que isso. 

Assim, pois, na agricultura, na sua mesma especia -
lidade, os EsLados do norte levavam vantagem aos elo 
sul, e aos seus qucüro milhões de escravos não remu-
nerados! Nada lla, portanto, mais natural que a, com-
paração dos seus recursos ainda se mostre mais odiosa, 
em relação a outros ramos da industria. Tomemos por 
exemplo as 

PABRICAS. 

Neste ramo tenho dados certos, relativos a 1820 e 1840, 
e servir-me- hei delles tambem, pois, por serem antigos, 
são antes favoraveis do que clesfavoraveis ao ·progresso 
d'O sul, que naquella época era mais Jlorcseente do que 
ultimamente o fóra. 

A população do norte em 18'W foi de 5.152.37P., e o 
. valor àos objectos fabrieados de 32 milhões e meio ; em 
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1R!10 aquella população cruas i c~tava duplicada, e o valor' 
desses objectos subira a. 370 milhões e meio, isto é, a 
quasi W2 vezes o valor ele 1820. 

Agora do sul a população neste anuo ele 1820 foi de 
quatro mi lhões e nwio, e em 1840 de sete milhões, ao 
passo que suas fabricas só produziram no primeiro 19 
mill1õe> e meio, e no segundo desses a1mos iüí:i milhões, 
ou ~ó cinco e cinco vezes . ma ü;. , 

Quanto a 1850, eis-aqui o quadro geral das manu-
facturas : 

Verbas. Estados livres. Est. com escravos. 
Nurner:o de fabricas. :. 930721 27.645 
Capltal. ..... o ....... /! 430.2l~O.O:H ç5 95.029.879 
Valor ela materiaprima 

em prrgada o ..... o o . 
Mãos} Homer:0so o .... . 

) l\'lulhe , es .. o. 
Salarios annnaes ..... 8 
Prodncção annual. o .. 
Lucro _annual calcu-

Mi5084!j,o092 
576.904, 
2030622 

~9n.976o453 
8!i:2.586ooõ8 

86oi90o839 
1!!00377 

2L360 
~~ 3:1.257 0560 

165 .!113.027 

lado •.... o. o •••••• 376o74Ul66 7902220388 

Esta tabella, porém, não diz toda a verdade. Fazen-
do-se o calculo e deduzi tido-se dos Estados com escravos 
a quota. de alguns districtos formados de uma população 
cxotica e livre, o result~do é este, naquelles Estados: 

Capital. ........... . 
Opera rios .. ' .•....... 
Produccão annual ... 
Dita dita por cabeça 

·;:1 6q,.f96.737 
1011.100 

,5 9~.H6.28q, 
91.4 

Ajuntando-se agora á columna dos Estados livres a 
differcnça de que fallo, o resulta do será este : para os 
Estados sem escravos: 

Capital .... , .. o .... . 
Operarias .. o .•.... o 

Producção annual .......•.• 
Di ta di ta por cabeça 

· ~~ 461.,.073.194 
838.212 

$ 912.8820801 
LOH9 

E isto não é ainda tuclo. O Estado da Cdifornia não 
está ii1cluido ahi. Os m::~pp<1s do censo de 1850 tomaram 
fogoo ao scre :11 ro r lll'·tticlo~ a Wasl1ington, ele morlo que 
o Estado nUo flgurou no eenso, e só em ·1852 proce-
deu-se a novo ccnso, que depois o congresso ordenou que . 
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fosse consideràdo parte elo censo geral. Ora, em i8o~ a 
California tinha per(;o de seis mi lhões .empregados em 
fabricas, e pí;oduzia annualmente 30 milhões do pro-
duetos. Assim, o ha lan ço gera! das fabricas dos Estados 
lines era este: 

Capital empregado ...••.... 
Operarias de ambos os sexos. 
Producção annna ......... .. . 

,5, 467 .0-1!5.720 
g38.212 

!! 9&,2.882.801 

Ate aqui as cifras do censo. Agora confr ontemol-as, 
c chega remos a este resultado: 

Nos Estados onde nü:o existia a escr-avidão, o capital 1'1n-
p·regndo nas fabricas em sete ve2·Rs rncúm> ; o nnmero de 
opcnwios era oito ve::es ·maior·; a prorlucçc"lo annual era 
dez ve:::es maia'l' , do qtw nas Estados com escravos. 

commncw. 

Passemos agora ao commercio: E' muito diflkilmos-
trar qua l o qt1inhi!o do commercio elo paiz, que compete 
a cada Estado em separado. Os da elos rJs til tistieos são 
mu,ito complicados e ineompletos a este respeito . 
Quanto ao commercio externo, porém, esses llados são 
mais claros c perfeitos.· . 

Tem-se constantemente reconhecid o ne;:; te paiz; , c 
assim o pensa ele Bow no seu compendio do censo de 
181'10, que a metade elos productos agrícolas e todos os 
productos fabricados são objectos de eommercio. Sendo 
assim, o movimento comrnercial nesse anno foi : 

Estados livres ........•... 
Estados com escravos ..... 

,.) 1.377.1.99.968 
~) 41Q.7M.992 

f) 1 .. 787.954.960 

O compendio !lo censo de 1.81'10 não enumera desigua -
clamente por Estados, elas pessoas, cuja profissii:o é o 
commercio, o trafeg·o e a navegação. l\ias estes prome-
nores os achamos no de -18q0. O numero de pesso:Js que 
então se davam a esses misteres era çste : 

:Estados livres ........... . 
Estados com escravos . . ... . 

136,8Mi 
52.622 

§omma . .. . . . . . . . 189Ji,78 
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Com: esta base, c observando a lei do dc . .:;cnvolvimel1to 
do paiz, obtem-se para 18~0 o seguinte resultado: 

Estados livres.......... . 188 .271 
Estados com escravos..... 70.1"65 

Somma. . . . . . 258.!~36 
\ 

O commercio interno é transportado em tonelagem 
registrada, por canaes', estradas de ferro c estradas pu-
blicas. O numero das toneladas em 18~0 era nos 

Estados livres .......... . 
Estados com escravos ... . . 

Somma ..... 

1.452.232 
475.405 

1.927.637 

Das estradas de ferro em <~ctiviclade havia, em 18M, 
o seguirÍle numero de milhas 

Estados livres ... : . ...... . 
Estados com escravos ..... . 

Somma .' ..... . 

13 .10() 
4.212 

17.3:1.7 

E, 'quanto aos canacs, era este o numero das milhas 
tambem ein 1854 : 

Estados livres ............ . 
Estados com escravos ........ . 

~.682 
1.116 1 

Somma ....... . fL798 

O commercio estrangeiro foi transportado em tone-
lagem registrada dos Estados-Unidos e em tonelagem 
estrangeira .. A tonelagem estrangeira que entrou em 
porto,s americanos em 1851 foi 1.939.091 tons .. e a tô-
nelagem dos Estados-Unidos 3.0;)4.349 tons. O valor 
d(ls mercadot:ias import~das em vasos estrangeiros foi 
de 52 milhões e meio, e em vasos americanos 168.2113.000 
tons.; ele modo que mais de tres quartos do valor do com-
mercio interno era transportado em cascos americanos. 
Ora, a tonelagem registrada das duas secções era .· esta : 

Estados livres ......... . 
Estados com escravos .. . 

Somma .... 
P. Il . 23. 

1.330.963 
250.880 

L58L84,3 
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Com es tes algarismos podemos chegar á vcnlath~ 
sobre o estado dó commerciodo paiz de tres modos di -
versos :avaliando os generos transportados, verificando 
onumero de pessoas que vivem do commercio, e com-
_putando a tonelagem, milhas de estradas de ferro, 

' ,e publicas e de canaes. Nos tres · casos o resultado 
·é este : 

·1. o O valor dos prodnctos que .entraram no co1nmei·cio 
dos 'Estados livres era rnais de duas vezes maior do qtte o 
dos Estados com escravos. 

2. o O norte tinha quasi tres vezes o numero de pessoas 
fazendo profissão do commercio do que o sttl (e isto, dado 
que o termo médio do trabalho desempenhado pelo qc-
gociante do sul seja o mesmo que o desempenhado pelo 
do norte). 

3. o O ·1w1·te tinha mais de duas vezes a sornma de meios 
de;tra{ego cornmercial que tinha o sul. . 

Destas tres conclusões parciaes, tiramos o resultado 
geral da comparação do commercio nas duas secções, 
a saber: · 

O valor do commercio e seus lucros era quatro vezes e 
tcmto maior no norte do que no sul. 

Posteriormente em 1855, e segundo o relatorio an-
nual do commercio e navegação, o numero de tonela-
t.las era nos 

Estados do norte ..... 
Estados com esc r a vos •. 

4.252.6Hi 
85;'U:i17 

isto é, o norte tinha cinco vezes mais o numeto das 
tone ladas uo sul . 

VALOR DA PROPRIEDADE. 

A seguinte tabella dá o valor da propríedade real e 
pessoal dos Estados livres e com escravos, em 1850, se-
gundo o censo official respectivo ; o valor dos escra-
vos do sul a 400 dollars cada um, e o valor da pro-
priedade real e pessoal em 18n6, segundo uma exposição 
que o 'Secretario elo thesouro communicou ao con-
gresso nesse anuo . 
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YEltnAS, ·ESTADOS •L!YI\E i . E~T . COM ESCI<,l 'r OS. 

f't·opriedadc real em1Sii0 . • •• S 2.4~7.1:15.871 S 1.430.ii89 OHi 
Propriedade pessoal,incluiudo 

escravos................... 737.3\l8.7tl8 1.3S1.8HH8J 
Pt:opriedad~ real c pessoal, 

Idem... . .... ... . . .......... 3.18Uil'l.ü3\l 2.812.473.1\l\J 
Valor verdadeiro desta pro-

priedade, se.g·undo o cal-
. c·.ulo do superíntemlcutc do 
censo.................. . . . . .uo7.1ü:!.i!JS 2.\J3tl.OIJ0.7:.17 

l'roprí edade real e pessoal 
em 18iíü, segundo o thc-
som·o...................... 5.770.1\H.GSO 3.\!77.3:>3.!!16 

Valor dos escravos, a ~ r,oo................... 1.280.Hi:i.ti00 
Valor vet•dadeir.o da pi'O IH"ie-

da<lc, nào in cluindo os e~-
eravos ................ . ....... ... . . .... . u· . 1.üiíií.\l4:í.137 

Assim o verdadeiro valor da propriedade no sul era, 
em 18r.Jü ~ 1.655.94,5.137_ e em H>56 ij 2.50:J.18ü.:JM5; 
deduzinuo-sc o valor uos escravos a 400 u'ollars cat.la 
um. 

Ora, j;i eu uisse que a área toda dos Estados sem es-
cravos era 392.0(12.080 acres e que c:;sas terns estavan1 
avaliadas, em 1860, em {; L107.i62.198 ou dez dollars 
c quarenta c sete centavos por cada acre, c que toda a 
área do sul tinha 5H.92G.720 acres, avaliados naqucllc 
anuo em~ l.6t.i5.9ir.J.137, ou tres dollars c quatro cen-
tavos ppr cada acre. Ern 1856, cada acre do norte valia 
quatorze dol!ars e setenta e dous centavos, c no sul 
quatro dollars c ciJrcocnta c nove centavos. Desta ma-
neira: 

Em cinco armos o valm· da p1·opriedade ?W3 Es-
tados SEM EscnAvos subiu ele SlO,q.7 a$14,72 ou S q,25, 
que vem a ser l\IAIS do q~te a avaliacão total dos 
Estados CO~! ESCHA YOS . • · . 

l\lais ainda: A taboa supra mostra que o valor dos es-
cravos em 1850 (pela som má geralmente aclmi ttida como 
muito baixa de· 400 clollars) era de I! 1.280.145.600. 
N'outra taboa anterior, sob o titulo Agt·icultttra, ficou 
exarado que o valor das plantações do sul era de 
$ LH7.649.649. Deduzindo-se esta somma daquclla, 
achar-sc-ha que. o valor elos escravos excedia O" das 
plantações por 1.62 milhões e meio ele dollars, ou 
325.000: 000# . . Ora, o numero dos sénhores de escravos, 
sendo 3Mi.048, c ajuntado o valor elos escravos aos das 
plantayõcs, acha-se o. curioso resultado, a sa])cr: 

1'odo3 os haver1es dos lavradores que tinham es-
c?·avos quasi nada excediam do valO?" dos m esmos 
escravos. 

' 
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Eis-aqui mais nma YP.Z os algarismos: valor das plan-
tações, $ LB 7.6MJ.6li9; valor. de 346.048 proprietarios 
de escravos a 400 dollars, /,( ·138.HJ2.200 fazendo um tol.al · 
lle i! 1.21)().068.849; valor dos escravos# 1.280.'W5.600. 

Assim, o mais que tem conseguido fazer a .industria 
c a economia política e domes tica elos donos de es-
cravos, em 250 annos de sua posse ele homens, nos laços 
da escravidão, é equiparar o seu valor delles mesmos e 
ele suas plantações com o preço do mercado dos seus 
proprios escravos, de maneira que elles valem rnenos 
que esses escravos, pelo menos, economicamente fal-
lando, e tudo junto, terras, escravos c donos, não vale 
sequer a metade. do valor ·da l}ropriedade nos Estados 
onde não prevalece a escravidão. 

O estudo comparativo elos censos mostraria outras 
muitas conclusões tristes para os Estados com escravos, 
poderia tomar ainda a eclucaçrlo publica e mostrar como 
o norte se avantajou sempre mais e mais em academias, 
collegios e e~colas sobre a outra secção do paiz; poderia 
mostrar a grande differença no numero de bibUothecas 
c de period,icos, e no caracter delles, etc., etc. Mas o 
meu intento aqui é minis trar ao eleitor brasileiro al-
guns factos que provem que ainda até no terreno da 
prosperidade material ha tanta dífi'erença entre os· Es-
tados onde prevalece a escravidão e os Estados intei-
ramente livres, como as trevas , completas e a luz da 
verdade. 

Eis-aqui um grande paiz, habitado principalmente 
pela mesma raça; governo pelo mesmo systema, com 
a me~ma fé commum c com esperanças iguaes; t'ertil 
por toda a sua extensão e ele uma fertilidad e admira-
velmente igúal por toda a sua área. Duas grandes sec-

. ções o clivjdem, uma das quaes, a do sul, tem a ex-
tensão ela clõ norte e mais uma quarta parte. Em i790 
começa a funccionar o mesmif) governo commum, e as 
duas secções têm quasi exactamcnte a mesma popu-
lação. Setenta anno~ clepQis disto, o norte conta se is 
milhões seiscentos e noventa mil mais habitantes elo 
que o sul, e a proporção no augmento da popülação 
é igual á do sul, e, além (!isso, mais da metade. · 

As te rras do norte val em mais de quatro vezes as 
do sul; e apezar elo serem trabalhadas só por daus terços 
elos braços de que clispüe o sul, produzem o dobro .elas 
terras do sul. Cada individuo do norte que vive da 
lavoura crêa uma riqueza pouco mais que dupla á que 
produz cad <J um incl ivi clno elo sul, de igual profissão. 

Na inLlus tri a fabril , o norte procl uzill em 1820, 3i 
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milhões e meios de clollars, e o sul 19 milhões e meio, 
ou pouco menos da quarta parte do que o norte . Em 
:1880, o sul só p,roduz 166 mil11ões, ao passó que o 
not'tc pro\:luz !H2 milhões ou cinco vezes c meia mais 
elo que aquella secção elo paiz, e cada operaria elo norte 
produz quasi ' lima quinta parte além do que produz 
o elo sul , devendo-se notar que o norte empregavª -
oito vezes mais operarias que_ o sul. 

No commercio, a clifferença elo valor•do trafego, contra 
o sul, é de mais do triplo do valor elo trafego do norte. 

A differença elo valor da propriedade não é menos 
espàntosa. No per iodo ele :18õ0 a 18õ6, só a differença 
da alta do vadot· da propriedade no norte excedeu ao 
valor de toda a propriedade do sul em 18õ5. 

Realmente, avaliando-se cada. dono ele escravo por 
quanto este é avaliado, e ajuntando-se ao resultado o 
valor das plantações elo sul, acha-se que os donos e 
plantações valem .a mesma co usa que os escravos todos 
elo sul! 

De dez em dez ann0s o censo mostrava ao paiz e ao 
mundo in~eiro que hediondo mal que era a escravidão. 
O sul tinha ouvidos e não ouvia, para comprehender e 
se salvar, e foi preciso que se ferisse uma guerra tre-
menda para ficar convencido ele seu peccaclo. 

A historia e a estatística· estão ahi. A nós agora -cabe, 
ou abandonar este meio, porque a Providencia nos 
mostra a sua vontade, ou aprovei tal-o, c sermos sabios. 
A gente elo sul não podia comprehencler que elles pu-
dessem passar sem escravos; não era só que à cman-
éipação seria a sua ruína pccuniaria, não foi só um 
ganho torpe que fez a grande guerra civil ela parte 
delles. · 

Mas elles estavarri persuadidos ele que o negro tinlta 
sido creàclo para o fim determinado ele servir ao homem; 
crentes na Bíblia, não criam todavia que os negros fos-
sem os successores da maldição ele Chan; neúí o con-
sideravam da mesma família humana, mas uma cousa, 
com feitio ele homem, que o Creaclor fizera para tra-
balhar sob suas ordens. · · 
. Quando á gente elo sul, pois, se·suggeriam quaes se-

nam os resultados ela emancipação, a paixão os animava 
e os emprazava a oppôr a este passo todas as forças Im-
manas, e dahi a intensidade da luta intestina, a san-
gn.inolenta porfia que se seguiu. · 
· O negro, diziam ellcs, assim que se vir livre, cmhria-

gado por sua nova condição, não lla de respeitar mai s 
a VI da, <t honra c a propriedad e de ninguem no ~ ul. 
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As nüssas casas hão de ser queimadas e roubadas, e 
nossas famílias atacadas. c a este reinado de barbaria e 
do crime ninguem tem alli forças s'ulficienles para re-
frear. 

O negro é naturalmente cstupiclo , c·ontinuavam; elle 
foi feito, não para se govemar a si mesmo, mas para 
ser governado c trabalhar sob o chicote. 

Dêm-lhe a alforria, c clle deixar{t logo ás plantações 
c o trabalho; e irá fazer desordens nos povoados, ou 
metter-se em lugares Inais escusos e ahi escoar os seus 
dias em completa e ociosa iqutiliclade. O negro é natu-
ralmente cstupiclo e vadio, sem ambição alguma. 

Por tudo isto bateu-se o sul, e bravamente. A forr;a 
Lias armas decidiu que esta situação que elles tanto te-
miam era realmente a sua situação, o negro estava eman-
cipado. · · 

Cinco anrtos estão decorridos depois desta decisão 
das arm!ts: quaes têm sido os r esultados da emanci-
pação? Onde está o reinado elo crime e ela barbaria llo 
sul'? Onde . estão os covis em que se esconderam estes 
inimigos ela especie humana? Em que choças se têm 
en terrado vivos e cultivam a inactividadc a mais com-
pleta? · 

Nada disto tem succeclido no sul. » 

A discussão fi ca adiada pela hora. 
Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ás quatro 

horas da tarde. 

SESSÕES DE 21 E 22 DE AGOSTO. 

-Na sessãl) ele 21 orou o Sr. NEBIAS. Combateu a 
reforma . Na de 22 orou o Sr. Ju:-~QUEIRA. Eis o seu 
clis::mrso : 

O Sn. JuNQUEIRA (si lencio) :-Sr. presidente, tenho de 
considerar o discurso do illustre deputado por S.·Paulo; 

;; meu amigo, que hontem fallou nesta casa, c igual-
mente o elo nobre deputado por minha provincía, que 
se dignou honrar-me com uma réplica. 

Se admiro nesta questão a firmeza e as vistas pa-
trioticas da i !lustre maioria, que tem aqui sustentado a 
proposta que se acha em discussão ; que tem susten-
tJdo com clcya !l o patriotismo aquillo que eutencle se r 
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conveniente ao no~.so paiz, não posso Llesconll eec r· que 
a honrada minoria, . disc;utindo es ta ma teria, tem 
tambem prestado relevantes ser-í' iços. 

O SR . DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA :-- Em boa hora seja 
dito. 

O SI)!. JuNQUE.mA: -E', Sr. presidente, do choque 
dessas opiniões que ha de sahir a luz sobre es ta ma-
tcl'ia, da mesma maneira que a faisca electrica, 'esse 
raio quasi divino, que hoje tanto serve para a tr:ms-
missão instantanea elo pensamento, e para _ o clesenvol-
vimen to elas sociedades modernas, resulta do clloque 
potente de corpos oppostos. 

Rendendo preito e devida lJOmenaggm a maioria \e 
á minoria, á esta camara, que tem avocado a si a im-
portante questão do elemento servil, e que pretende 
resDivel-a, faço justiça a todos os meu$ illustres col-
legas, e espero que esta divisão, que supponho passa-
geira e tnomentanea, a respeito da questão que nos agita 
ha d.e, com' ó tempo, desapparecer, e que no par-tido 
conservador esta luta da rosa branca e da rosa encar-
nada não se perpetuará, a fim de que este grande c -ge-
neroso partido possa ainda prestar muitos e importantes 
serviços ao paiz, e possa continuar a dotal-o com va-
rias reformas a na Iogas ás que tem feito vingar , e pre-
sida ao desenvolvimento deste grande e importante 
1m peno . 

Sr. presidente, ha no mundo factos providenciaes, 
aos quaes povo algum póde escapar. A questão mo-
mentosa que nos agita não é uma questão elo presente, 
que teiiha surgido ~ómente em nossos dias; lançando 
uma rapida vista de olhos sobre a historia ~ 'nós vemos 
que ella vem sempre á superficie, e que é mui tas vezes 
o thermometro do desenvolvimento e da decadencia dos 
povos, ela sua grandeza e quiçá muitas vezes do seu 
clesapparecimento . ' 

A civilisação, meus senl10res, que ás vezes po.rece 
recuar, com tudo O·beclece a uma lei poderosa que a faz 
caminhar e caminhar sempre, ainda quando tenha de 
hesitar ás vezes perante obstaculos poderosos e super-
venientes, mas que apenas determinam a pousada 'em 
.que toma novas forças para caminhar melhor ; eundo 
acquirit vires . , · · -

Se, Sr. presidente, nós considerarmos a marcha geral 
da civilisação desde os antigos tempos em que na Grecia 
floresciam a poesia, a philosophia, as artes c as sciencias; 
se considera1·mos depois o povo romano, este povo rei, 
que foi granue c deu leis ao universo, e deixou quasi 
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por lolb a parte o cunho ela .sua granueza ; se depois 
considerar mos que este mesmo povo gigante te v e ele 
cahir em COmpleta decad encia CJUalldO a instiLUÍÇãO da 
escravidão minou-lhe as forças vivas, quando aqucllas 
virtudes republicanas, cívicas, que nós todos admi-
ramos, tiveram ele ceder o passo ao luxo e á corrupção; 
quando em lugar daquella autoridade dos Brutos e dos 
Gracchos appareceram os magniflcos jardins de Lucullo, 
quando depois para punil-o de ter aiJandonado as vir-
tudes simplices e grandiosas, a Providencia consentiu 
que a nuvem dos barbaros viesse sufiocar aquella civi-
lisação, e lançando depois sobre a Europa um manto 
negro, que permaneceu durante muitos seculos, aba-
fando as letras, as sciencias, as arfes e a civilisação, 
-havernos de reconhecer que em tudo isto ha factos 
proviclenciaes que não é dado ao homem nem a povo 
algum fazer parar, e que portanto nós hoje, tratando 
desta questão, obedecemos a esta correntJe geral, á qual 
a humanidade inteira esta sujeita, e não podemos deixar 
de resolver a questão senão no sentido mais favoravel 
á humanidade e ao desenvolvimento dos povos. 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA:- E' pela escravidão 
que V. Ex. explica a quéda da Grecia e B.oma ?. 

UniA voz :-E' um · dos pontos. · 
O SR. JuNQUEIRA :-Depois, Sr. presidente, que se 

lançou sobre a Europa o manto negro, oriundo da 
invasão dos harbaros, e que as sciencias e as letras 
apenas acharam abrigo nos conventos, ' como pontos 
unicos em que esse deposito sagrado era guardado , 
muitos factos importantes, e que se prendem ú questão 
ue hoje, tiveram lugar naquelle continente. 

Não cabendo na estreiteza de um debate parlamentar 
~ ~~f:~~~~~~!~~e~!~~~a~e1~1t~! ~deé;~is c~~~u~oJ~~:~~~o ;;~ 
recia lançar-se na vereda ela justiça, da moderação 
e do desenvolvimento das suas riquezas naturaes, no 
espírito de muitos de seus filhos appareceu o desejo 
de descobrir longínquas terras. 

O continente que habitamos, descoberto por Chris-
tovão Colombo, povoado por Hespanhóes, Porluguezes 
e lnglezes, foi o theatro de novas explorações. O desejo 
da riqueza fez com que os campos do novo mundo 
fossem roteados em proveito daquella raça intelligenté 
que vinha de além-mar. Vemos que para chegar-se a 
este desideratum foi mister · empregar · nos trabalhos 
r ud es do campo não só o inclio; como o negro, filho 
da costad'Afri.ca . 
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Eis-aqui a origem -da escravidão no Brasil. Se os 
nossos antepassaclos quando consentiram em ir buscar 
na c os ta d' Africa semelhantes trabalhadores, tivessem 
pensado ' que ha. viam de legar a seus descendentes urna 
ulmculdade deste quilate, estou muito persnarli1o de 
que elles teriam recuado diante da responsabilidade do 
act0. ' 

lUas naq uella época, Sr. presiclen te, as idéas eram 
outras; o que era mister era fazer enviar para a Hes-
panha 03 ga leões pejados rle ouro ; era fazer que elo 

. Brasil se dirigissem ao porto ele Lis.boa as poderosas 
esquadras, carregadas ele especiarias e de valiosos pro-
duetos coloniae;;. , 

E este facto estabeleceu entre nós a escravidão, que 
,povos, como cu disse em principio , muito illustres, 
como os H.omanos, os Gregos, os Phenicios e outros 
tinham adoptado, e tinham até certo ponto feito que 
ilcasse constituída como sendo de alguma maneira a 
cssenc ia claquellas sociedades decaclen tes. 

Decadentes, digo, Sr. presidente, porque emquanto 
aquelles povos se mantiveram em certa altura de aus-
ter idade e de virtude, clles não toleraram a instituicão 
a que allLldo. . . - • 

O Sn. DuQlft:-EsTRADA TEIXEIUA clá 'um aparte. 
O .SR . .luNQUEIRA :- Estou faltando ao nobn: drpu -

tado com a historia na mente; · quando os Romanos 
alargaram as suas conqL1istas fóra da Italia foi que 
trouxeram aque!la~ mu ltid õe> de escravos, que deram 
lugar ás guerras servis. Vinham princi'pa I mente da 
Asia Menor e do Egypto. Eram em principio tratados 
como cottsas; e assim se , exprimia a 'regra que elo-
minava entre os Homanos: non tmn vüis, quam nultns. 

Foi no sexto secu lo da s,ua existencia, certament1~ 
que era no tempo em que floresciam Cícero, Cesar, 
:i:'ompen, Catão e outros homens illustres; mas então 
aquella repuhlica se sentia corroída c0m este elemento 
heterogeneo; e o nobre deputado pelo municipio 
neutro, que me honrou com o seu aparte, c cujo 
talento aprecio .•. 

O Stt. DuQuE-ESTRADA Tmxn:IRA :-Muito obrigado. 
O Sn. JuNQUEIRA :- •.. cuja eloquencia tenho tan-

tas vezes admirado, ha de. reconhecer que, em virtmle 
daqnclla 'instituição plantada em Roma pelas suas con-
quistas no estrangéiro, instituição que trouxe comsigo 
a corrupção e o luxo asiatico ... 

O Sn. DuQuE-EsTRADA TEIXEIHA: -Não nego que 
trou xesse. 

1'. li. 21. 



O Sr. . .iüNQu r.tnA :-... aquelle povo-rei se f.ran:,fi .. 
r, urou de ·fórma tal, que logo após o reinado de Au~ 
gusl o, appareceram os tenebrosos e nefandos tyrannos, 
os Tiberios e os -Ncros, tão bem descriptos pela penna 
inimitavel ele Taci·to. 

Sr. presidente, encarando portanto a qt~estão ·ele mais 
;~I to, eu estoü convencido de que a mater ia sujeita ao 
debate, importante como esta casa reconheGe, a mais 
impor tante talvez que t enha sido trazida · á téla da 
di scussão, é um 'Íncl icio certo ele que o povo brasilei ro 
se prepara para lança r os fundamentos de uma rege -
·neração necessar·ia em semelhante ponto , que diz res-
pci to á sua vida economica, á sua vida financei·ra, e 
ú sua vida política. 

No secu·lo actual, Sr. presidente, as ten.dencias no 
sentido de fazer desa pparecet semelhante instituição 
menos çonforme aos preceitos ela raligião, da moral e 
da economia política, têm feito progresso extraorcli -
nario mesmo aqu i na America, que é o ponto -em que 
esta instituição ultimamente tomou maior desenvol-
vimento. 

A eamara çonhece perfeitamente o grandioso drama 
que se passou nos Estados-Unidos, e que se uHimou 
pela completa extincção da escravidão em todas as 

· LeTra' daquella republica. 
A camara tambem conhec·e o trabalho, a elalloração 

que houve desde 1820 até 18t8 em rela ção ás colon ias 
fl'anceza s, inglezas e clinamarquezas, colonias situadas 
no golpbo elo Mexico . 

. Ul timamen te tambem, a camara sabe que a propria 
Cuba, a perola: das Antilhas, acaba de receber elo con-
gresso hespanlwl uma lei , em virtude da qual todos 
os filhos que nascerem das escravas serã·o considerados 
livres. · 

Hoje, portanto, SI'. presidente, eu entendo que nós 
estamos obedecendo a este inGuxo geral, a esta cor-
rente ele ci vilisação e ele progresso. 

Não podemos, portanto , collocar um cravo nesse 
carro triumphanle ela civil'isação. O que devemos é 
pl'ocurar clirigiro movimento, de maneira tal que tenda 
a trazer o menor abalo a nosso paiz. 

Longe de fazer deunhar a agricultura, nós deveremos 
caminhár de maneira que nossos filhos não tenham de 
que se queixai', alleganclo que não hou:ve a precisa 
pi'udencia na resolução do momentoso problema. 

Sr. presidente, r[ual é o plano adop tad o pela pro-
}JOs la do guverno ·) 
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Ji:' por ventura algum plano novo? 
E' por ventura algum pl ano que não tenha s iLl O · en~ 

saiado com successfl em outros paizes? Quct·erá por 
veptura a proposta lança r o p;tiz n.o desconhecido, como 
por vezes se tem allegaclo nesta casa? Quererá a pro-
posta dar morte comp leta á agricultura, que é a nossa 
pri·ncipal fonte <ie riqueza? 

A es tas questões, Sr. presidente, respondo.afouta-
menle que não. 

o. plano da proposta ap i·esentada não, é novo. E' um 
pbno qLle já tem por si a experiencia. O honra cto de-
putado pelo Rio ele .Janeiro, qLte me honra com a. sua 
att'enção , o Sr. F. Belisa rio , disse-o já nes ta casa antes 
de mim, apeza r ele pertencer s .. Ex. á minoria. Este 
})\ano já foi ensaiado desde o seculo passado. A liber-
dade dos nascituros não é c ousa nova. 

Portanto, em uma proposta desta ordem, deve-se 
muito tet· em vista que o· plano j~t tem em seu abono a 
experienda do passado. 

Eu não louvaria ao go'ven~o n.em ás commissões 
desta casa se por ventura adaptassem sem maior éxame 
um plano novo ; mas quancro vemos que muitos Esta-
uos da Un ião Ameri cana por es te meio chegaram á 
cma.ncipação sem abalo da sua agricultura, quando 
vemos que Nova-Granada o adaptou, e que para Cuba 
es te plano foi ig ualm~nle determinado, hem como para · 
a J3o livia·, com grande successo, por indi cação do ge-
nera l Bolivar, que· aconselhou em 1821 ao congresso da-
quella republica que adaptasse uma lei neste sentido, 
o nosso espírito se fortalece, pois que para os povos o 
qu.c lla de mais aprcciavel é a cxperiencia dos outros. 
(Apoiados.) 

Ora, mn vis ta disto devo concluir que a icléa capital 
da proposta , a liberdade dos nascituros, t.em por si a 
sa ncção ela cxperiencia. (Apoiados e não apoiados.) 
. (Ha diversos apartes. ) · 

A proposta do governo dará morte; darú gar,rote á 
agr icultura ? Hespondo que não.. · 

St·. presiden te, quando se trata de declarar livres 
sómente os filhos futLa·os elas escravas, quando se rcs~ 
peita a propriedade a.c tual., quando. a proposta não ar-
ran ca dos campos, dos arados, das charruas um só 
braço de escravo , não co mpreli enclo.como se possa a !l uga r 
que ella t8m por fim dar morte, garrote á agri cultura. 

A lavoura actual co nse rva os braços que possue, e o-
proj ecLo te nele pr ucl entemen Le a-q-ue el e fntur o.adii LÜram 
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lJraços proprios, de individuas criados na loca lidade, . 
que nasceram na fazenda ou no engenho. 
· Quando o men or chegar aos 8 annos, o proprietar io 
receberá um titulo de renda ou optará pelos serviços 
desse menor até ·os 21 annos. 

Porque mo ti v~ não h a ele o proprieta rio fazer esta 
· opção ? Porque não escolherá quas i sempre os serviços 
e não a apolice? 

Se não o fizer, é porque desconhece os seus interesses : 
mas eu Dão tenho receio disto, porque a indnstria par-
ticul ar é mui to intelligente para que não faça esta 
opção. 

Segundo o plano da proposta do governo , são respei-
tados em sua integridade os actuaes braços; c mesmo 
faciliLa a acquisição ele braços jovens ela geraçiio fulur:t , 
cr i ~cla nas localidades com o habito elo trabalho, e 
}Jerfeitamente aclimatada. 

As outras medidas com que a proposta do governo 
se completa, de nenhuma maneira ofl'enclem o direi Lo 
do proprietario e nem afrouxam os laços elo senhor e elo 
escravo. (Não apoiados da minoria.) 

Os nobres deputados sabem perfeitamente crue as duas 
medidas capitaes, que ma·ibr impugnação têm tido ele 
SS. ;EEx ., são aquellas que realmente, ou por estarem 
já nos costumes ou por serem de resultado mínimo e in-
nocente na pratica, não podem merecer ... 

O Sn. Duaun-EsrnADA TEIXEIRA : - Não apoiado. 
O Sn. JuNQUEJHA:- O nobre deputado tem dito, 

eomo os seus collegas, a cujas intelligencias de boa fé 
eu rendo homenagem; tem dito que o peculio, e o r es-
gate por meio de locação de serviços ainda com éon-
sentimento elo senhor são medidas que podem afrouxar 
os la ços elo respeito e da disciplina. · 

l\ias os 'nobres deputados tem dito, e melhor do que 
eu, que o peculio já estava nos nossos habi los e cos-
tumes Ora, o governo não fez mais do que render ho-
menagem á opinião publica ; e é occasião de repetir o 
que se tem dito muitas vezes, que se o uso é bom, trans-
formado em lei torna-se melhor . 

Não enxergo nisto o menor perigo ; pelo contrario 
vejo que pela proposta do governo o senhor fica cal-
locado em um excellente pé. O proprietario torna-se' 
por assim dizer o arbitro dos destinos elo es:::ravo. 

Se ~ escravo deseja formar peculio por seu trabalho ; 
L se procura r emir-se por meio ele locação de serviços, 

é preciso tornar-se agraclavel ao seu senhor; e h a 
ele proceder de Inanefra (jUe não C~t ia Clll uesgrac_ia 
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daquolle que lhe póde negar essa licença , que pela 
p1:oposta é um veto, peremptorio e sem a]Jpe ll açJo. 

Onde, es tão , pois, os perigos que os nobres deputados 
enxergam neste plano? . 

Por consequencia, Sr. presidente, cu estou convenci-
clissimg ele que a passagem deste projecto, longe de 
trazer os males que os nobres deputad os têm enxer-
gado, ha de produzir um facto talvez uúico na ltis-
toria , e é que o Bra sil chegará á en:iancipação lenta e 
gndual, e realizará este grande clcsideTatum, sem 
pa ss:.~r por algumas daquellas crises violentas por que 
Um passado outros paizes . Será mais um favor con-
CCLlidu a cst:.~ terra de Santa-Cruz, ú qual já tem siud 
coneectidos outros pela bondade divina. 

Desde que o g'overno do Brasil, as camaras legi sla-
ti 1as, os Brasileiros todos se empenharam em fazer cessar 
o trafico de Africanos, este trafico cessou c·om efl'eito 
para honra nossa. Desde esse dia que estavam lançados 
os funclament9s ela presente reforma. 

Desde que não houve aquelle supprimento continuo 
e criminoso de individuas arrastados da Costa d'Africa 
para aqui, eó claro, e era mister que se tomasse esta 
resolução. Foi tambem o que succedeu por toda a parte; 
foi o que succedeu nas colonias francezas, segundo o 
amrma Gasparin na sua obra Esclm;age ct Tmite. 

Se. todos nós estamos de accórdo em que a instituição 
não deve ser perpetuada; se a honrada minoria declara 
que não é escravocrata, devemo-nos pôr ele accôrdo para 
chegar fa cilmente ao meio que faça cessar o supprimento 
cle escravos que ha entre nós. Esse supprimento eslú · 
nos nascimentos. 

O Sn. ANDRADE FwuEnÚ dá um aparte. 
O Su . JuNQUEmA: -1\'Ias os illust.res deputados dizem: 

Vós é que sois escravoeratas porque não ousais apre-
wntar a idéa de emancipação immediata. 

Este argumento tem·sido npetido por muitos, e entre 
outros pelo nobre deputado peJo 4. o clistricto do Rio ele 
Janeiro, cujo talento vigoroso e masculo eu admiro. 

Peço a S. Ex. licença para oppôr-llle algumas consi-
deracões. 

Es.t.amos arJui para attender ao conjuncto de interesses 
que dizem respeito ú communllão brasileira. Quando 
o legis)ador formula uma lei el eve encarai-a por todas 
as suas differentes faces. · 

Se nos fo sse licito sem causa r ahalo .á agricu!'tura , 
sem lançar ele repente na sociedade essa myriacla de 
homens que não têm nem a precisa instrueção , nem 
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conhecimento dos seus proprios direitos, se is lo se pu -· 
desse fazer sem perigo , certamente que nós aclheri-
riarnos a esta icléa; mas se nós temos em vista os prill-

-c ipios da religião c da mor;H, se nós queremos marchar 
com todas as nações civilisada s, temos tambem a obri-
gação restricla de altcnder ao eonjuncto de variados 
in terc~ scs . · 

E' por isso que dizemos qu e desejamos conservar os 
])raços actuaes como homenagem ~ómen te a um direi to 
ele propri'cdadc que fi caria rnuilo ollenclido, e a ~ gTi
cultura muito perderia, porque a transição elo trabalh o 
escravo para o trabalho livre havia de 8er brusca, c 
l1avia necessariamente de dar-se uma intermittcncia· 
mui to sensível. 

l\fas nós que não podemOs fazer isto procuramos 
harmonizar as questões, e estabelecer o termo médio . 

Declaramos que respeitamos a actualidadc, que rns-
'Deitamos os interesses agrí colas , que entre nós são mui to. 
importantes ; mas tambcm . respeitamos o futuro: c 
esse futuro é uma nova era que vamos abrir ás gera-
ções por vir, que ccrtamcn te poderão cn tra r no sei o da 
sociedade som causar abalo nem á agricultura, nem ~ 
ordem publica; porque essa nova geração irá pouco a 
pouco acostumando-se a um novo estado , irá tum~nc)o 
os habitos ele homens livr es , e nem haverá essa tr<lll-
sição brusca, e essa intormittencia ele trabalho. 

O nobre deputado pelo 4." districto elo Rio de Janeiro, 
mus trado como é., ha de saber que muitos historia-
dores attribuem a grande demora que houve na viagem 
e peregrinação elo povo de Deus, conduzido por Moysés, 
á perspicacia claquclle homem · cciehrc, que cyueria 
que uma nova geração surgisse antes ele chegar á terra 
promct.Lida. , 

Entendeu l\ioysés, e entendeu muito bem, que aquclla 
nação, que vivêra como escrava, não podia ser consi-
derada de repente como urna nação livre, e lançada 
assim no meio de seus novos destinos, sem instrucção, 
e sem os habi tos que o homem só adqui r· c pouco a 
pouco quando nasce c é criado como um cidadão.\ 

Eis a prova de que o plano ela proposta é a meu 
ver o meio mais prudente de conciliar os interesses 
importantes elo presente e elo futuro, procura.ndo esta ~ 
J) e!ecer uma passagem lenta e gradual ele fórma tal; 
que não procluz.a nem essa in termi ttencia, nem a tran-
SI\;ão brusca elo trabalho escravo para o trabalho · livre. 

Se os legisladores elo Brasil approva rcm esta pro-
p osta , mais ou menos como cs lá, ou com mai s al-
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'gouma idéa que ·<:(, uiscussão sug_gir;l, cu entendo que 
~e tem pr·estaclo um serviço muito revelante. Che-
gamos ao desi'demtwn sem pa ssarmos por crise impor-
-tante, nem política, nem economica. . 

Estou persuadido que a honrada minoria· faz votos 
iguaes aos meus; estou prompto a fazer justiça ás 
suas intenções. Sei bem que elo seio do partido con-
servador não podia destaca r-se uma phalange tão nu-
merosa, senão guia :la por idé~s dignas ele respeito; nías 
é por isto mesmo que eu peço a SS. E Ex . toda a medi-
tação nesta ma teria; comparem o plano actual com 0s 
planos que se tem suggericlo, e verão que ela parte ela 
proposta elo governo existe um plano fundado na expc-
riencia e eminentemente logico; e da parte desses outros 
planos existe o vago, o indefinido, e mais do que tudo 
isto: os seus resultados perdem -se em horizontes tão 
-longínquos, que não se póde saber , quando o Brasil 
chegará a acompanhar todos os outros ·povos da Ame-
-rica nesta cruzada a que chamarei gloriosa. ' 

Eu peço, portanto, á illustracla minoria que acom-
panhe a maioria desta casa, qne acompanhú esta cairiara 
em que ha tantes talentos, esperanças da patria, para 
que possam0s obter alguma cousa proveitosa, adaptando 
uni plano como este que es tú em discussão, porque 
clle presta- se a estabelecer de um modo condigno a 
passagem do regimen escravo para o regimen livre; 
entretanto que os plano& oiTereciclos não indicam a 
época , nem podem indicar mesmo longinquamente, em 
que se possam obter es11eranças de semelhante pas-
sagem. 

Fica tudo isto dependente elas circumstancias inteira-
monte alheias á nossa vontade, circumstancias varia v eis, 
sujeitas a mil vicissitudes. 

O S1L GAMA CERQUEIRA:- Uma elas vantagens deste 
plâno é poder graduar-se pelas circumstancias do 
paiz. 

O Sn. JuNQUEmA:- Vou tomar em attenção o aparte 
do illustre deputado. 

SS. EEx. dizem· « o nosso plano não tem outro fim 
do que libertar em grande a g·eração actual, de fórma 
tal que os nascimentos dos escravos vão gradualment~ 
cl iminuindo. » 

Mas tudo isto fica dependente ela 'opulencia do fundo 
de emancipação. 

. Ora, meus senhores , qualquer comprehende que 
este plano, que este systema fica dependente ela vo-
t<Jt; ão armn a elas ca mara :-; lcg isl:lti1·as ;. que fi1;a de-
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pendente de mil circumstanci:ls variavci.s e contin gentes. 
Dentro em pouco póde-se fazer desapparecer Gsse fundo 
de ema.ncipação. Os il lustres deputados sabem que os 
nossos orçamentos constam de serviços indeelinaveis , os 
cruaes se não podem dispensar, c de um ou outro ~erviço 
variavcl, que se póde limitar sem prC'juizo da causa pu~ 
blica . 

Se nós pegamos no orçamento, Yemos qu e é preciso 
decretar uma grande quantia para pagamento Jlos ju-
ros c amortização· da divida publica, e crue os serviços 
dos sete ministerios são de natureza indeelinavel ; com.ó 
é, pois, que po(lemos contar com um fuJ1do opulento 
e grande de emancipação, para decretannos todos os 
annos milhares de manumissões, de fónna tal que pos- · 
sam trazer em um período mais ou menos curto odes-
apparccimento da institu ição? , 

Os illustres Llc put<ldos ]do de reconhecer comigo , que 
ist.o da par te de SS. EEx. é um voto sincero em favor 
da abo lição, mas um voto inefücaz; o nr·asil não pócle, 
nas actuaes c i rcnmsta ncias; não poclerú certamente em 
muitos annos proximos, votar uma quantia elevada. 
Poderá votar clous, tres mil contos, poderá votar mui-
tas ·lotel'ias, mas tudo isto é quasi uma gotla d'a gua 
perdida na immensiclade do oceano. · 

O Sn. GAMA CEllQUEinA :-Está fallanclo contra a pro-
posta elo governo. 

O Sn. JuNQU EIIL\: - Os illustres deputados reconllc-
cenl q.ue a argumen taçJo tem p1·oceden eia , q11an to a 
não considerar-se este elemento capaz de ex li11guir a 
escravidão. 

Agora arguníentemos com' o plano elo governo. 
Em phmeiro lugar, se este fundo ele emancipar,;ão 

vale alguma cousa, ellc está tamben,l na proposta do 
govemo; portanto, a geração actual pórle por ahi ter 
algumas Il).odestas esperanças, iguaes ús dadas pela hon-
rada minoria, mas a proposta elo governo vai além, 
abre para os escravos actuaes largos llorizon tes; e diz-
lhes que o trabalho, a economia, o bom procedimento, 
o respeito aos seus senhores podem e devem ser galar-
d o a dos. · · 

A proposta do governo declara que o peculio póLle 
ser proveniente ele doação, póde ser 'feito peJo escravo 
pelo seu trabalho c·om asseü timento de seu senhor; c 
assim o procedimento claquelle eleve ser de ta I ordem 
que mereça essa remuneração. O projecto igualmente 
faculta o r esgate por meio ela locação 'de seniços com 
a acqu iescencia elo senhor . 
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Eis como se os escravos não podcnt ter grandes espe-
ranças no fundo de emancipação, pois nJó póc1c sr r 
muito opulento, elles as têm nestas 11,1ediclas qnc da 
parte da illnstre mino:la 1t)m sol'frido tão forte im..: 
pugnação. . 

Tem-se 1dito nesta r,asa que a propos,ta vem trazer 
uma mortalülaclc extraordinaria entre os menores, c 
que ia levantar-se a lei horrível de Herod es . 

ELl neste caso peço licença á honrada minoria para 
reverter o argumento contra SS. EEx. · 

No actual regimen dá-se a mortalidade das crianças 
em larga escala. Eu quando fa llei a primei r a vez nesta 
casa apontei o facto ele que muitas vezes as mãis antes 
querem ver os filhos mortos elo que escravos. 

Porém o systema ela diminuição gradua l elos e8cravos 
adultos pela mortalidade extraorclinaría que se observa 
nessa classe, é que não póde ser acloptaclo como base de 
uma lei christã. 

A diminuição ele 5%, que, dizem os philantropos da 
nova especie, clá-se todos os annos .nos escravos no 
Brasil, é um facto anonnal, .consideraclo debaixo do as-
pecto elas leis geraes, que presidem ao desenvolvimento 
elas populações. · 

Esse systcma preconisaclo pela opposição na tribuna e 
na imprensa não é mais do que a degoltaçrlo dos adttltos. 

Os honrados deputados sabem perfeitamente CftlC a 
tendencia da popalação, principalmente na America, é 
medrar e desenvolver-se ; entre nús observa-se que a 
população csceava, longe ele progredir e crescer, so[fre 
o effeito cont rario. 

Est.e facto especialissinio precisa SCI' estudado, e pers-
crutado: não podemos crer que a razão delle se ache 
senão nas precarias condições hygi enicas em que a po-
pulação escrava em geral vive entre nós. (Apoiados e 
mio apoiados.) , 

Se as condições hygienicas não influem nesse 'resul-
'taclo , então não vejo mo ti v o que se possa descobrir 
para esse decrescimento, em que os nobres deputados 
fundam suas tristes esperal1ças. 

A gente da mesma raça, quando livre, progride c 
cresce no Brasil ; logo, ?- razão da diminuiqão para os 
escravos não póde estar senão na instituição , c suas 
consequcncias. 

Nos Estados- Uni(los, em certos lugares, a população 
duplica em 30 annos; eütre nós, n'um i)aiz como este, 
ub crrimo, de um bello cliína, seguindo as leis na turacs, 
a raça escrava devia augmentar; mas se não é já ponto 

1'. u. 25. 
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ue duvidá que nlla tende a ·diminuir' 'necessariamente 
é pelas condições hygienicas c sociaes em que vive. 
(Apoiados e 1iclo apóiados .) 

Se os nobres depütados <querem que se conserve esta . 
instituição, que não se toque absolutamente nella, nem 
fazendo apenas os retoques necessarios ·para libertar a 
geração futura, os nobres deputados querem; portanto, 
que esta instituição continue no estado em que se acha, 
tendendo ao decresc.imento dos escravos; o que importa 
por conseguinte a degollação dos adultos. (Reclamações 

·'da minoria.) · · 
Entre nós observa-se, é bom repetir, que a popu- · 

lação da mesma raça, desde que é livre, medra e desen-
volve-se, e as famílias crescem; esta mesma raça, .ja-
zendo na escravidão, tende a diminuir. Por conseguinte, 
é evidente que a causa está na: escravidão, e não na 
raç~. Assim a honrada minoria, adaptando como bal~
deira esta probabilidade de morticínio, não quer ma1s 
do que a destruição da raça actualmente escrava. 

O honrado depútado pelo 2. o districto da província 
do Rio de Janeiro, que fallou nesta questão, disse que 
a poli tica do actual . gabinete, adaptando este plano, 
conduzia o paiz á ruina. 

Sr. presidente, eu entendo que o· actual gabinete 
collocando-se á · frente desta cruzada generosa tem 
prestado um relevante serviço ao paiz (apoiados dn 
maioria); e se elle obedece a algum influxo nesta 
questão,. é seguramente aquelle influxo a que. eu a Iludi 
no principio do meu disct~rso, é a esta corrente geral 
de civilisação, que não pára, que avança, que se al-
gumas vezes, como no fluxo e refluxo do mar, pa-
rece hesitar, comtudo dirige-se sempre certeira para 
seu fim. · · · 

O illustre deputado pelo 2." districto devia antes 
dizer que se o ministerio ajoptasse a abstenÇão em se-
melhante questão, é que faria um grande desserviço ao 
paiz. (Apoiados da maioria.) - . 

Nesta questão melindrosa é necessario ton1ar a frente, 
dirigir e guiar, tanto qtianto é possível , a opinião pn-
bl ica. ( Apoingos e não apoiados ) . · ~ 

O g'abtnete e esta ca mar a se robustecem nas opt-
niões. do paiz; porém torna-se mister temperar e di-
r igir o movjment.o. 
, Mas o honrado deputado, querendo levantar contra 

.esta · propósta varias aJ'gumentos, disse, entre outras 
cvusas, que ella animava a indisciplina, que era o 
mesmo que d.ir.er ao esc r a v o : insurge-te·! 
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Eu não veja na proposta artigo algum que promova 
semelhante grito de guerra .; pelo contrario, o grito de 
guerra serià se .ella fizesse perder to,das as esperanças, 
se ella dissesse a essa população escrava: para ti não 
ha nenhuma probabilidade de melhoramento futuro. 

Quando se apresenta uma medida que, como esta, 
lança sómente· os Jundame.ntos do futuro, eu não vejo 
razão nenhuma em declarar-se que ella vem atear o 
archote da insurreição. 

'fambem se dizi.a que a cessação do trafico traria a · 
morte da agricultura, e o resultado veio demonstrar 
que essas Cassandras não tinham razão. 

Já temos a experiencia quanto ao ponto da liber-
dade dos na scituros. A venera nela ordem benedictina deu 
a liberdade aos filhos de suas escravas; .este factó pas-
sou-se em 1863, por deliberaÇão tomada em capitulo 
geral daquella ordem ; entretanto, segundo informações 

'que teÍlho recebido, nas fazendas desses dignos monges ' 
não tem apparecido facto algum ele insurreição; pelo 
contrario, dizem que todos .os escravos estão . muito 
satisfei-tos. · · 

O SR. ALMEIDA PERJmu dá um aparte. . 
O SR. JuNQUEIRA :-Objecta -se, porém, que t'oi acto 

voluntario; e não forçado. Em primeiro lugar direi 
que o exemplo tem toda a procedencia, pois que a· ordem. 
benedictina deu liberdade a todos os filhos das es-
cravas, e não fez clistincções; em segundo lugar a 
lei elo capitulo é, ele facto, pàra os escravos da odem, 
o mesmo que a lei ela assembléa geral para os •es-
cravos Elos Brasileiros. · 

Ha outt·o facto mui to notavel , e é que o numero d.e 
crias nas fazendas e engenhos ela ordem beneclictina 
tem augínentado depois ele adaptada a nova medida. 

Este argumento responde Yictoriosamente ao que se 
tem dito sobre o plano ela propo~ta, ele que teremos um 
morticiríio de innocentes. . 

J á a experiencia feita em escala um pol!lco importante 
por esta digna ordetn deu um resultado muito diverso, 
porque nós sabemos que o cuidado da mãi é inexce-
dível , desde que ella reconheça que o seu filho não 
tem ci caracter de escravo. Ella .redobrará . em cui-
dados para que elle vingue nos primeiros annos, em que 
as crianças tanto precisam de amparo. 

Conseguintemen te,já temos esta experiencia em escala 
importante, e por uma ordem religiosa ~ que tem pres -
tado ao Brasil servicos valiosíssimos ... . 

O Sn. FoNTEs F: ouTRos SENHOREs :-Apoiado. 
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O Srr. JuNQUEtRA-:- •.••. que possue muitas fazenda~ , 
l'nuitos engenhos ele assucar, e uma grande copia 
ele escravos, e que deu-se perfeitamente com a med1da 
adaptada eni '1863, declarando livre o fructo de suas 
escravas. 

Sr. presidente, cu quero dar uma breve resposta ao 
meu honrado amigo deputado pela província ele S. Paulo, 
que lloJúem faltou sobre esta materia. 

Cel'tamcnte, Sr. pres idente, se a minha convicção 
neste assumpto pudesse ser abalada, o seria pela voz 
para mim sympathica do honrado deputado; quando 
eu Yi S. Ex. tomar a ·palavra c manifestar- se contra 
esta proposta, pareceu-me que no meu esp,irito ger-
minou um niomento de duvida, pois estou acostumado 
desde longa clatà a apreeiar a palavra autorizada do 
meu nobre amigo. . · _ · 

Mas, eca lmen te, dissipou-se essa duvida com a r en.cxão 
e a meditação a respeito das razões adduzidas por 
S. Ex. sobre o projecto em discussão. 

O honrado deputado disse que agora é que nós discu-
timos esta materia, c que portanto a opinião não 
csta11a sazonada, qu~ não era occasião ele sahir elo 
parlamento um verdictmn sobre semelhante assumpto. 

O meu digno amigo es ta equivocado: esta questão 
tem sido objecto das meditações de muitos Brasileiros 
illustres desde muito tempo (apoiaclos da maiori(t); 
desde que sê fundou a nossa emane i pação poli tica que 
esta idéa germi na em mui.los espirüos ; depois , foi 
muitas vezes trazida a este parlamento, -e em diversas 
époc;as discutida pela imprensa. (Apoüulos lln m.aim"ia.) 

O S<t. GAMA CimQuEmA:-Sempre para ser rejeitada. 
O Sn . .TuNQUEtnA :-0 nobre deputado não enfraquece 

o meu argumento com essas ,palavras. 
Estas questões não s'ahem victoriosas senão depois 

ele urna g-rande luta ; são factos providenci'aes, nós não 
podíamos escapar á sua acção. . · 

.Támais uma reforma que interessa ao estado gera l 
ela humanidade foi feita sem grandes reluctancias, sem 
grandes obstaculos, sem verdadeira luta . 
. O.s interesses são em todos os tempos fort es e re'-

s.tstcntes . Quem uiz reforma, diz alte ra ção ou mocli-
Íleação ele um:a aetualidade qualquer, e dahi vem o 
apparecimento das resistencias mais ou menos tenazes . 

.Es ta res istencia, que os nobres deputados fazem a 
proposta do governo, é uma justa providencia; os nobres 
deputados estão obedecendo a uma lei geral, que talvez 
'.lesconheçarn agora, mas estão J'nenclo um relevan Le 
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serviço, porque estão moderando o movimento, ~em_l:!e
J'ando, quiçá, o<; votos arclCJltes de uns e as im pac~enc1as 
de outros. Isto é um senriço que lhes deve o paiz. 

(T·rocam-se d·ivm·sos ctpaTtes.) 
Portanto, se esta qLwslão tem vindo ao parlamento 

por mais de uma vez, e não tem salliclo log-o vicLoriosa, 
não se póllc concluir, qne ella não lem em si o germen 
da sua esplendida victoria futura. 

Mas, dizia eu ao meu no bre amigo, deputado por 
S. Paulo, que muitos Brasileiros illustres haviam tra-
tado desta questão, um · se u i !lustrado compatriota, o 
venerando Sr . .José Bonifacio, já em 18~6 publicava 
em Londres, sob o pseu:lonymo de Ameriws, esc riptos 
no taveis n'um jornal denominado Pcul1·c Amaro, escriptos 
que depois. foram compilados em um I i vro, e em que 
dizia que . era mister fazer cessar no Brasil o trafico 
de Africanos e f<1zer a emancipação progressiva dos· 
esc r a vos e xis ten te.s. 

Eis um excerpto ela notavel carta H." : « Se este as-
sumpto fôr, pois, considerado com a attenção que -elle 
merece, ningue m deixará de coneluir que o estado 
actual do I)ras il carece de alteração a este respeito; 
porque senão a ordem elas causas fará por meios vio-
lentos o que ern tempo competente se podia fazer por 

. meios faceis, sem o risco de se destruir , nem mesmo de se 
pTcjttcliccw classe alguma ua sociedade. · A' vista, pois, 
ela propensão dos scn Limcntos de todo o genero humano 
sobre esta matcria , é ele e-perar que os Brasileiros 
abram os olhos para se clescartareÚJ. de seus inveterauos 
prejuízos a este respeito . » 
. Os votos sinceros do patrio.ta foram ouvidos, pois que 
nos ultimas tempos operou-se no espiriLo da maioria 
dos Brasileiros grande modificação. Hoje geralniente se 
pensa entre nós que a instituição da ~scravidão não el eve 
perpetuar-se. Libed:n o escravo é hoj e uma festa ele 
família. Os Bal1ianos celebram desde muito tempo o 
glorioso aniversario do Dous de .Julho por esta fórma: 
mesmo fóra de sua província o fazem, como este anno· 
o fizeram I} O Rr.cife e em Cnyabá, concedendo mui tas 
manumissões . 

O que signif1ca tambem este movimento de alguns 
annos a esta P<dte no povo bra.sileiro a favor da emanci-
pação 'l Signi!Jcu o amadurecimento da ·idéa, que cumpre 
ser bem regulada, para que se faça a emancipação 
gra cl ual men te. . 

Nos anJJos de 18G7 c 1868 a falia tlo lllrouo inicioll 
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esta idéa, e o voto de graças, apezar da opposição que se 
levantou ne.stá casa , foi approvado por grande maior·ia . 

Portanto, já'havia a opinião da camara do.s deputados 
manifestada. em duas sessões consecutivas; não era 
questão inteiramente nova que viesse agora á téla da 
discussão. (Muitos apoiados da maioria.) 

Mas, disse o honrado deputado por S. Paulo que o 
governo e a maioria, querendo obedecer a uma propa-
ganda estrangeira , nEo duvirlariam lançar o paiz no 
abysmo, adoptanelo este plano ; e para provar o SNI as-
sel'to nos leu aqui al!l·nns trer.hos do jornal Anti -Slavey 
Reportei', publicado em Londres, em que se criliea mesnw 
o plano a presrn t<Jdo prlo 1:rovrrno. . 

Daqni concluo eu losricamente que se a proposta do 
governo e o trabalho da commissão especial não são 
agradaveis aos impacientes abolicionista::; ele Londres, é 

· p{}rque, nrm o governo, nem a commi ~são especial, nem 
es ta maioria recrbr.ram o mrnor influxo clesses abolicio-
nistas. (Muitos apoictdos dct maioria.) · 

E<;te facto veio servir ele muito; demonstrar a todas 
as luzes que entre nós e os propagandistas da Europa 
não h a esse élo que } minoria tem proclamado. · 

O SH. ANDRADE FIGUEIRA dá um :lparte. 
O SR. JuNQUEI!t<\ :-Para mim está liquido que o nosso 

projecto, que tem por fim cuidar da no::;sa casa , regular 
os nossos negocias, .não póde ser agradavel aos propagan-
di.3tas europeus, porqt1e elles .desej am a abolição com-
pleta e immediata. . 

E' isto o que o h:mrado deputado por S. Paulo fez 
melhor resaltar do que outro o poderia · fazer, lendo 
alguns trechos do jornal, a que me referi. 

Assim é claro que essas histor·ias de propaganda estran-
geira, essas allusões a cartas de credito a um augusto 
viajante, são puras invenções, são verdadeiros castcllos 
de cartas, qúe se desmoronam ao menor sopro. 

Fica hem liquido que a proposta só consultou os 
interesses brasileiros. 

l\ias esta conclusão serve immelÍsamen_te á maioria e 
ao governo porque podemos levàntar a cabeça, tel-a 
bem erguida, e diz6r aos cidadãos brasileiros que nosso 
projccto não se inspira nas ideas poetir.as ele propagan-
dista s da Europa, e sim nos verdadeiros princípios de 
economia poli tiea , nas conveniencias de nosso paiz , e 
nos sagrados dicta)lleS do Evang·elho . (Apoiados.) 

O nobre deputado disse que haveria um grande 
perigo, porque depois tinha a agricultura de cahir 
em ex tremo definhamento: citou-nos o exemplo dos 



- J99-

Estados- Unidos; disse qt!e os ·Estados rcto · sul. depois 
da abolição haviam chegado a· grande ponto de deca-
dencia. lf;to mesmo já o tinha dito o nobre deputado 
pelo 2. o districto da província do Rio de .Tanei r o. · 

Sr. presidente, segun1ó a lembrança, que tenho, de 
uma correspondencia muito minuciosa e desenvolvida 
que li ainda o anno passado' no Jornal do · Commercio, 
escrípta de Nova-York por pessoa habilitada, a. pro-
ducção do algodão, que é a principal cultura do sul, 
tinha tocado então ao que era antes · da guerra, uni-

.oamente com excepção ao anno de 1861. 
O SR. ALUEIDA P.ERElRA dá um aparte. 
O SR. JuNQUEIRA:- V. Ex. é que está enganado : 

recorra aos dados estatísticos dessa correspondencia, 
dados officiaes, e alli verá de1nonstrado que só no anno 
de 186i (pois a guerra começou no. anno de 1862) é 
que a producção r~ü enorme: nos outros annos attingiu 
pouco mais ou menos ao algarismo de algu11s dos 
annos ultimas, isto é., de i868 e i8ti9. E depois recor-
de-se o nobre deputado que alli se fez um1 completa 
transição, o que não acontecerá entre nós, porque 
não tratamos da manumissão immediata, e sim gra-
dual, e nisto ha grande clifferença. · · 

Nas cotonias inglezas, segundo se lê em uma obr3. 
que tenho em mão do historiador Schcelcller, de l'Es-
ctavage, houve um decrescimento na .producção do as-
SUGar; mas este decrescimento não foi tão grande que 
trouxesse desanimo aos . plantadores. Este decresci-
mento, como expltca o mesmo historiador, resultou de 
que uma nova vida menos afánosa nos trabalhos lia la-
voura, mai~ moralisada, m.ais regular', e.~ta'beleceu-se 
naquellas populações outr'ora escravas. 
·Os nobres deputados sabem que no regimen do tra-

balho e'scravo, a mulher e o homem são igualmente 
atirados ao trabàlho·d·a lavoura; estabel~cendu-se nas 
colonias inglet.as a emancipação, as mulheres pet;ma-
neceram no lar domestico, entregues a trabalhos mora-
lisadores, aos ananjos da família; é a razão por que 
hou_ve diminuação de braços no trabalho do plantio da 
canna, diminuição, que fui certamente pouco · impor-
tante, visto cumo não vassou lle Ullla quarta parte do 
toLa! anterior: e que se explica vantajosamente por esse 
afastamento das mulheres que eutào se dedicaram aos 
serviços caseiros. · 
. Além disto, os escravos que passaram para o estado 

hvre, no gozo de P>na automia, tiveram de est;~hele~ 
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•cer-se, e em unr só clistricto, o de Berbicc, cdifitaram 
1..·184, casas para suas resid encias. . 

A edificação des ta~ ca_sas·occasionou neaessariamente 
a retirada de brar;os por muito tempo, que. poderiam ser 
empregados na agricultura. ~Ias veja o .pobre depu- ' 
ta do, . a.incla assim, a producção que houVfól :no ·período 
anterior á emancipação e no per iodo poster'i;o,r;; a ella. 

ne tsao a 1834,, período çla escravidão, prod,ilziri).m 
estas colonias 900.2:n.180 kilogrammas de assucar, e 
de 1838 a 18(fJ , primeiro período da liberdade com-
pleta, 666.375.077 kilogra~mas. 

Estes resultados não eram desanimadores: é que 
aqnelles homens, que h:1Viam sido escravos, trataram 
então ele fund ar a t'amilia, de ed ificar suas casas, e ns 
mulheres começaram a co.rih ccer no lar domestico as 

- doÇuras e deveres ele mãís de _família; e entretanto , 
apezar disto, a producção do assucar attingiu ao numero 
ele kilogrammas que acabo ele citar; a diminui ção foi 
pequena ; obtiveram-se tres quartos dos anter iores 
productos: 

Portanto, ainda mesmo que se tratasse de uma abo-
lição immecliata c s.imultanea , eu poderia invocar es te 
testemunho· das cifras; mas en tre nós nem isto se dá , 
:não tra taínos da emancipação desse genero : -que-
remos que os escravos acma es permaneçam · taes:, e 
(1ue os senhores fiquem com o.s servi ços elos nasci tnros 
até a idade de 21 annos .. Ve~a o n:ohrc deputado qne 
immensa difieren c~ . · 

O nobre deputado pela província de S. Paulo ninda 
fa llou na questão ele norte e sul. Sr. presiclen te; eu 
não desejava entrar nesta questão: acredito que todos 
os Brasileiros são igualmente amigos de seu ·paiz, que 
não ha cll visões ; ma~ esta questão de norte e sul, desde 
qtw · fôr aqui trazida, não póde sel-o senão em abono 
elo norte , na especialidade de que tratamos. E' preci'io 
que diga, sou tão amigo do norte como do su l. 

O Sn. ANDRADE F IGUEIRA: .- V. Ex. está entre lá e cá. 
O Sn. JuNQUEIRA: - Devo observar aos nobres depu-

tados em primeiro lugar, que, segundo as est1tisticas 
conhecidas, que não são perfeitas, porém que são as 
adaptadas por to'dos, o lleirte possue ainda hoj e quasí 
tantos escravos como o sul. A producção do norte, não 
sõ em valor como em peso, é quasi tão grande como 
a do sul ; mas ha uma circumstane~a mais favoravel 
para o norte, quando não i'-e manifesta contrario a esta 
idéa de liberdade ·ele ventre. Esta circumstancia ou 
consideração, 6 que, segundo es tou informado, nas fa-
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ZCU!laS situa1bs :w sul· do Imperio , o sexo masculino 
es tá er)l grande superioridade de numero em relação 
ao sexo feminino na raca escrava. No norte não é 
assim; os sexos .estão quasi equiparados, havendo talvez 
mais escravas do que escravos. . 

O Stt. AuGusTo DE 0LIYE!IlA :-Não penso assim. 
O Sa . LEANDRO :llfACIEL:-Em Sergipe, pelo menos, 

o sexo predominante é o feminino. 
O Sn. JuNQUEIHA :- E tambem efl). outras províncias 

do norte d.e que estou informado. 
Estabelecido o principio de ·que no sul o sexo que 

predomina é o masculino, eu digo que se a liberdade 
do ventre é onerosa, o é mais para o nor'te do que par:1. 
o sul, porque o sul possue menos escravos do que o 
norte. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Pois bem; queremos de-
fender os interesses do norte. 

O Stt. AuGUSTO DE OLIVEIRA clú um aparte. 
O SR. Jui\'QUEIRA:-0 nobre deputado por S. Paulo 

disse tambem que, se tratavamos ele emancipar age-
ração futura, assim . como os philantropos euÍ'opeus 
tratavam da a})olição geral, deviam elles se occupar 
de extinguir a escravidão na Africa. 

Eu digo ao nobre deputado que não podemos lançar 
sobre os Europeus esse labéo. A França, a Inglaterra, 
a Allemanha e outros paizes da Europa, têm envidado 
esforços muito serios para acabarem com a escravidão 
na Africa. A Inglaterra, por exemplo, que se. póz á 
frente da cruzada contra a escravidão, quando seus in-
teresses e'conomicos eram que o Brasil .e toda a Ame~ 
rica procluzisse abundantes generos coloniaes para 
permuta dos seus artefactos, a Inglalena, onde esta 
icléa foi avante, iniciada por uma associação respei-
tavel de senhora;,, qu·e obrigou aquelle paiz a ter um 
cruzeiro fortíssimo nas costas d'Afri_ca, durante muitos 
a 1m os, para vedar o trallco; a Inglaterra, como tambem 

. a França e a Alremanha, que mandam muitos missiona-
ri os á Africa internarem-se por aquelles desertos acom-
panhados ás vezes de dedicad;1s irmãs de caridade, filltas 
das pr-imeiras famílias daquelles paizes, certamente não 
podem com justiça soffrer o labéo de egoístas. 

O Sn. PER.EIItA DA SrLvA:-Em principio entrou muito 
ahi o egoísmo britannico. . 

O Sn. JuNQUEIR.A :-Eu sei bem que estes paizes podem 
ser accusados., de terem em outras épocas contribuído 
para isto: sei que a Inglaterra até fez consignar no 
Lr:.t taclo de.Utrecht :1 cl::ta_; u!a de introduzir esc nnos nas 

P. u. :!G, ~ 
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colonias he~p:mhol3~, como tambem sei que Líverpoo'J, 
urn dos emp'orios hoje do commercio moderno, foi no 
seu começo um porto alimentado por navios negreiros; 
mas., porque isto sé rleu em outros set:lllos, h a vemog 
desconhecer a mud:mç1 que se operou na opiniã(} pu-
blica daquclles paizcs, c não fazermo" justiça . hoje ás 
intcnçôcs daquellas associaçõc,;; d.e intli.viduos que se 
têm posto á testa da civilisação da Africa '? , · 

parece, portanto, que o nobre deputado por S. Paulo 
ainda neste ponto não teve razão. 

Passo · a responder ao nobre dep.utallo pela B rhi~ , 
que fez ao discurso que proferi em 2. a discussão all-
gumas ponderações, algumas a na lyses, que não podem 
dei~;ar qc merecer ·reparo de minba parte , Atguem 
poderia estran!wr que S. E;;, quizesso instituir co-
migo um argumento muito miudo, que não era muito 
apropriado a um discurso pal'lamentar; mas declaro 
que nà:o me olfend i com isto, porque o nobre deputado 
podia escolher o modo mais consentaneo com os seu;; 
dc!;ejos de ann!ysar aquillo que eu tinha dito. No flmclo 
tudo qunnto S. Er. disse em relação áquelle cliséurso, 
não póde nem de lev·e offender-me. 

Começou o nobre deputado dizendo que cu não tinha 
tomado em consilleraç:Io todos os seus argumentos·. A 
camara sabe que um deputado subindo á tribuna não 
tem obrigação ele considerar c respon1ler a todos os 
argumentOS do seu predCCCSEOI'; considera e respon-
deáque[[cs que julga que no momento d~vem merecer , 
uma respostn. 

Disse S. Ex.. que cn fiz consiLlcr~çõcs gcracs não 
pert.inentes ao seu discurso. Tambem em , nada púde 
i~to offcndcr-me, porque, fal!ando sobre a 111::1tcria e 
faltando em primeiro lugar, devia dar uma idéa geral · 
ácerca do plano elo projecto, e não estava adstricto a 
e>sa formula de só responder ás perguntas do .honrado 
deputado. · · 

Tendo rel~1ções amigaveis com o nobre deputado; 
se nclo até ambos deputados pelo mesmo clistricto, não 
pod h ter para com elle senão mo ti vos de cord ia!idade ; 
entretanto que p~neceu-me, pareceu a torlo;;, que 
!Jari:.~ urna cert:.~ prevenção da p1rtc do nobre depu-
tado J1;J. analyse tão miuda que quiz instituir, ,pare-
cenclo uma sa !Jba tina. (Apoiados.) . 

A injustiç:t do nobre deputado resulta talvez da sua 
prevenção. S. Ex. crilicou um topico desse discurso, 
no qual cu expuz à camara que, desde os primeiros 
passos na Gll"l'Cir~ po'lilica, disse comigo mesmo que, 
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dado o caso tivesse ·a honra de occupar um assento 
nos conselhos da nação e a questão .fosse apresentada 
daria o meu voto a favor. Ora não hi aqui nada que 
pudesse autorizar o nobre cleputadq a dizer que da 
parte do orador que se dirige á camara havia esse 
enthusiasmo incubado. Eu não me declarei abolicio-
nista ; comprehendia a grande responsabilidade de 
agitar esta questão; mas, desde que dei os primeiros 
p 1ssos na vida poli tica, nos momentos de in lima re-
Jll'xão, dizia comigo mesmo que, se ella viesse. á tela 
ela discu>são, dari,a o meu voto a favor. 

Reli o meu discurso; não quero fazer elogio ncnhti>nl 
á minha obra; pelo contrario sou o primeiro a Fe-
con heccr a minlu incapacidade (ni'[o apoiados), mas o 
que disse na rruella occJsi:Io estou prompto a sustenta!' 
hoje e sempre; e assim como estou prompto a mostrar 
que não têm fundamento varios capítulos de accn-
s:lção formulados pelo nobre depu lado. 

Dizia Benjamin Franklin que, , se tivesse de reco· 
l'ncçar a v.iver, teria seguido os , mesmos passos que 
llavia trilhado durante a stü longa carreira. Eu, sem 
querer nem de longe com~arar~rrw com este hornem 
ilotavel, digo que, se tivesse de pronunciar outra vez 
um discurso nas circumstancias ele então, reproduziria 
o mesmo que pronunciei, porque jLrlgo que dessa fórrna 
procurei justifi.car a proposta do governo, c dar uma 
resposta ao conjuncto dos argumentos elo nobre depu-
tado, sem que tivo>so obrigação restricta do consi-
dt;rar a cada um de per si. 

O nobre deputado disse que as medidas da proposta 
afrouxavam os laços (:)ntre o senhor e ó escravo. Eu 
apresentei então varios argumentos para mostrar que 
no meu entender taes laços não eram afrouxados; c 
ainda hoje no correr do meu discurso disse alguli1a 
cousa a res,peito. S. Ex.. fez-me a gt' aÇl ele ler súmcnle 
alguns trechos, não leu todos, e agora não os lerei 
p:tra não cansar 'a paciencia da eamara. 

Respondendo igu:tlmente ao tercoiro ponto, a morte 
antes elos 8 armos, disse que, como o escravo no rcgimen 
actual, perecendo antes dos 8 annos, não é inclemni-
z:tdo pelo Estado, tambcm o E:stado não tom nenhuma, 
obrigação de i ndemni:w r, caso elle morra an tcs dos 8 
annos no regimcn da lei; que era um facto prejudicial 

. ao senhor, mas que a -lei não podia ser cq.suistica. 
Ao qnarto ponto tamb ;m re ;; ponJi qu.e, se a m:i:i"obtem 

a libcl'cLrrln c levct o lillw, Lh~l'e complltar~sc o valor 
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dó filho no preço ela alforria da mãi, porque o senhor 
não ha de soffrer prejuízo com a pet'da da cria. 

(Aqui t·roca-se .mn dialoga entt·e o amdot' e a Sr . Barl!io 
da Villa da Barra.) 

Quanto aos fllhos dos libertos, e11tendo que o senhor 
do menor, que ~em usufr'uido os seus serviços, é obri-
gado a carregar com elles até que a mãí attinja a 21 
annos, e é obrigado a isso por um preceito de huma~ 
nidade c de religião. Este argumento para plim tem 
todo o valor, embora para alguns · deputados ela mi~ 
noria não tenha procedencia. Nesta matería presto 
homenagem completa aos pre.:;eítos da religião, aos 
preceitos da humanidade, e não sigo a opinião de 
um personagem de uma das obras de Walter Scott, 
que, achando-se em vesperas de uma batalha, e per~ 
guntando-lhc um companheiro se já tinira pensado na 
sua alma, na sua salYação, rcs poncleu~lhe : « l\Ieu amigo 
este negocio de alma não é comigo, é ~om o capellão 
do regimento. » (Risadas.) . 

Qq,anto ao absui·do moral, financeiro c político, coh1o 
cu qualifiquei, não h a nis Lo _a menor ofTensa a S. Ex: . · 
porque o absurdo não se referé á pessoa, rcferc.-se ao 
plano e ás ' idéas. Declaro que respeíto muito os ta-
len Los e a pessoa do nobre deputado pela R:thia, o que 
já disse no outro discur$0. · , . . 

Não affirmei que o nobre deputado ignorava o di~ 
rei to natural, disse que naquellc . m0mento o havia 
desr:onhecido., o que so pód e dizer sem offensa ao mais 
:tbalisado publícista. Não havia, portanto, razão para 
o nobre depu ta do offenrler-se 

Não quero analysar todos os pontos formul~dos pelo 
nobre deputado, porque a bora está tct·minada, e esta 
discussão pouco qdünta á cama!'a; quiz sómente mostrar 
que o discursu de. S. Ex; no fundo nada· tem que me 
possa oífender . O que me magnou foi, a fórma por que 
S. Ex. pronunciou-se, c a fót'llla póde ser enganosa ; 
talvez ela parte do nobre deputado não houvesse nenhuma 
ijéa de qneret· lançar-me por certos argumentos o 
stigma que, sé fosse proéeclente, caberi:J. então a todos 
os oradores pnrlamcntarcs. 

Na faculdad e de medicina, disse o nobre deputado 
que fez caltir o systema ganglionar com uma -só obser-
vação: aqui na camara o negocio é differente: a con-
troversia e o debate não cessam tão facilmente. 

Sr. presidente, esta disc ussão, que é a 3.", vai-se 
approxima.ndo el o seu desen lace. A camara dos Srs. cl e-
piúados se illustrar:í 'com este voto. 
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Pela · minha parte, levando uma pcqnena pedra par·a 
o etlificio, tenho cumprido o meu dever. 

VozEs :-Muito bem t 
(0 orador é cornprimentado .) 
A discussão fica arl ia da pela hora. 
Dada a ordem ·do dia, lovanta- se a sessão ás quatro 

horas da tarde. 

SESSÕES DE 23 E 24, DE AGOSTO. 

3 L "-Na sessão rle 23 occupou a tribuna o Sr . 
PAULINO DE SouZ:\. Pronunciou um discurso essenctal-
mente' politico n 

( ~) Eis como a chronica · (Guarda constitucional ) faz menção 
desse discurso : 

« Proseguin rlo a 3.• discussão · da proposta ele reforma does-
tado servil, fo i grande a nossa sorpreza quando ouvimos dar 
a palavra ao distincto Sr. Paulino de Souza . . . . Todos sabiam 
que devia orar o i !lustre Sr. Perdigão ~l a ll1eiro , vara justi-
ficar as suas emendas, oú projecto sttbstituti1Jo, eomo as deno-
mina o Sr. Christiano Ottoni. I' o r qu e essa deslocação dos ora-
dor~s dissidentes inscriptos? t)ual a razão qu e a justificará, ven-
d·o-sc que o debate não tem ainda vers·Hio sobre aquellas emendas, 
porque a ma ioria está á espera dos motivos que as determi-
naram? 

"Pa1·ece que é um p'lano, a fim de gritar-se· drpois contra o en-
cerram ento, ali Elgando-se , com appareneia de justiça, que o 
autor das emendas não t'óra ouvido! .lá sabe-se que os distinct.os 
Srs. Almeida Pe1·eira e rerreira Vianna, que annunciam emendas 
ou idéas su.b.stitntivas, serão lambem rlcixados para cederem 
seus lugares a outros! Se u:io é um plano, é injns!.a pretel"içào 
qu e a dirccção do gn1po dissideute já conwça a impõr a alguus 
tle seus amigos.:. · · , 

" Mas, em surnma, ponhamos de parte essa economia domes-
. ti ea do gmpo dissidente , e apreciemos . o que disse o distincto 
Sr. Paulino de Souza. Pareceu-nos que o orador proferia um 
tliscurso propt·io do debate sobre a resposta á falia do throno. 
Con'i iderações politicas, bq~amente desenvolvidas ; e uarla 
sobre a proposta, salvo quan-to ao denominaclo v-icio de oriqcm. 
Historia do qu e se passou no conselho t.I e estado desde t861i, e 
r esenha do qu e oe.conera em conferencias do g-abinete de ili rlc 
.lulho; eis o que foi dito sobre a refürma do estado senil. 
Reprodu cção dos suppóstos sentimentos .hostis elo partido con-
servndm em relação ao assumpto ·; accusaç.ão de desc r·ç,ào 
coutra o f:(abin ete de 7 de .~larç: o, c tamhcm contra a maioria 
que sust.epta a ref,orma; enum et·aç:ão das nrallogTadas reformas, 
que o gabmete (le Hi de .lu lho t. cnr.ára ; qneixas contra ·os en-
cerramentos, lrazcnrlo-se a pr·oposil.o o historieo ria eonfercn cia 
das du:v; commissões enea"rregarlas de pr<l!Úovcrem acct\1'Cl o 
entre a maioria c a minoria , arÍLes ele encetado o debate sobre 
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§ ·2. "-Na sessão de 21, P.roseguindo a 3. • discus.>ão 
do projecto, vem mais á mesa , é lida, apoiada , c entra 
conjun d' tament.e em discussão, a seguinte emenda ao 
§ 2." do art. 4.": 

« Supprimam-se as pal:lvras-ou por liberalidarlede 
outrcm.-Bardo de Anadia.~Barão ele Araçagy.-Ca-
millo FigucirrJdo.-Ferrcira Lage. -Benjamim. » 

Sob3 á trib:J.na o Sr. MINISTfi.O DA AGntcur:rUILL Eis 
o seu discurso: 

O S~t. THIWDOUCJ DA SrLv,í. (s illm.cio):- Sr. presi-
dente, sinto que as exigencias d9 cargo qu e exerço 
me obrip;ucm a responder ao meu honrado c particular 
;rmigo deputado pela província do Rio de Janeiro; 
mas tendo S. Ex., illustrc chefe dos impugnadorcs. 
da refornu dp es tado servil , con~umiclo l1ontem quat;·o 
lonr;as horas sobl'e este assumpto ... 

O Sn. PINTO DE C.uiPOS :-Sem t.ocar nclle. 
U S:t. THIWpoao DA SILVA:- ..•. julguei de meí.I 

dever pedir a palavra, não tanto para contestar todas 
as pro)o>içõe::> que hontem S. Ex. cmittiu, as quaes 
na sua quasi totalidade foram estranhas ao mesmo as-
sumpto ... 

O Sn. PINTO DE C.\Mros E oumo Sn. DEPUTADO:-
Apoiado. 

O Sll. T1monono DA SILVA :- •.. Yisto como dis-
seram respeito á política do p3iz, elemento qne não 
devéra ter-se in trod uúd o neste cl eb:1 te (apo iados) ; mas 
especialmente para rectil1 car certos factos ? que S. Ex. 

:1 propost3; declaração formal c posi 1iv:1 de que a minoria bem. 
procede nflo coneoiTeuoo para constil.uir num ero leg-al; des-
CI'ipçào dos p:1vorcs qu e sobresaltam os lavradores, desde que 
foi apresenl.:~da a proposta: ei>, e111 summa, . o que foi o dis-
..:urso do dis liucto chefe do grupo dissidente. 

« A propnsito rla 111issão rlo partirlo conservador, entrou em 
cxteus:1s cnnsirlcraçõ cs, allur.linrln ao que disse no senatlo o 
S1·. Visconde de S. Vi eeutc, rclativamcutr, a 11111 terce iro par-
tido. Em vJo contestou-se-lhe qne era apen:1s urna opiui:'io illtli-
vidual , c qu e uin ~u em tratava tle org-aniza1· partido a1·tiflcial; 
o orador proscguin no intuito el e faz er ;icrcditar que o gabinete 
Yivc fór:1 do parli rlo consenarlor! 

"· '\'otilmos, porém, f[ HC o illustre ex-min is tro do imperio do 
ga bin ete de 16 de Jnlho, esq uecend o-se rla vida parlamentar 
desse ministcri o, acc usára ao gab inete dt' 7 de Março por uâ<> 
1!:1vcr ainda obtido a lei r.Iu or ~:am c ul. o, c por contentar-s e com 
um a rcsolur;fw proro~atori:l ((o orp mcnto vigente! E111 seu 
dh eurso l!a wais de uu1a a c r.;u s a ç·a t~ dcs :c gcncro . " 
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se referiu, oppôt·-mc a algumas proposições suJs qu e 
necessitam de immclliata refutação, e finalmente signi-
ficar qtr.e, existindo uma emenda ofYerecicla por um 

. dos orgãos mais autorizados ua minoria, em substi-
tuição lh proposta do governo, até hoje o seu digno 
autor não se apressou a justifkal-a, c pelo contrario 
conserva-se silencioso ... 

O Sn. OuQUE-EsmAoA TElXErnA :-Está inscripto. 
O Sn. THtwnono JH SILVA: - ••.. quando parecia 

que p:tra os esclarec imentos do debate. S. Ex. devia 
correr á tribuna para convc11Cer a todo:; nós de que as 
idéas contidas em sua emenda são salvadoras c não 
têm inconveniente.> ... 

O Sn. PtmurGÃo MALuEmo :-Ainda não foi impug-
nada a emcnlla. 

O Sn. DuQuE-ESTnADA TmxEmA:- E tem sillo per-
feitamente justilicada no debate c na imprensa. 

O Sa. T11Eooorro n.1. SILVA:- Eu observei hontem 
qn·c o lwnra,lo deputado pelo Rio de Janeiro, pot· 
uma coincidencia que lamento, manifestou a mesma 
tcndencia e o mesmo procedimento que em todos os 
paizes onde se tem tratado da abolição da escravidão 
manifestaram aquel!es que, considerando-se circum-
spectos c rellcctidos, nalla fJUeriam fazer, apparcntando 
aliás quererem alguma cousa. 
. Tal é a força lla id éa da emanei pação dos escravos, 
tal é a necessilladc de que não se conserve indecisa a 
sua solução, quando, como agora, a opinião publica a-
exige, que os proprios impugnadorcs ele tolla c qual-
quer reforma do estado servil não podem cerrat· in-
teiramente os olhos á luz ela civilisação e tornar-se 
insensíveis ao engrandecimento e próspçridade de seu 
pa·iz, por mais cncrgicos que sej ·tm os interesses op-
po·s tos ela propriedade de esc r a vos. 

Eis o que succedeu lloutcm ao nobre deputado, como 
a todos os oradores da opposição que se l.êm occupado 
do assumpto. . 

Asseveram, é certo, que não quei-cm, que não se deve 
deixar indecisa c abandonada a questão; mas oppõem 
·tantos obstaculos, prcvêm tantas clifliculdadcs c pe-
rigos, que por fim illuclem-se e ao paiz, recorrendo aos 
mciosfuJrotcl:llorios, que em resultado só servjri:Hn para 
~conse rvação <lo statn-qno, aggravado polas excitações 
ia voravcts c adversa s á idéa, , embora protestem ellcs 
propr.JOs que esse statn-qao não pócle continuar a ser 
mant1do . 
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Eu hrm ·sei qnr, seria t emcrida<ln impedonYcl , se 
procura ssemos resolver a questão servil de sulJilo, sem 
attenção aos interesses, que não deixam de ser legi-
timo.>, dos proprietarios de escravos c da lavoura, fonte 
de nossa riqueza; sem attencl ermos aos riscos do.em-
pobrecimento do Estado e da ruína das fortunas indi-
víduaes ; c por isso, não obstante as redamações da 
moralidade, da justiça e da religião, a abolição im-
mcdiata ela escravidão não póde ser decretada , não 
poderá sel-o tão cedo. 

Por acaso o governo na proposta que se discute sa-
Cl'íficou os interesses actuaes da propriedade e da la-
voura, in ter esses dignos de pro tecção, a princi pi os 
absolu tos, como se tem dito ? Pelo contrario, o que 
cumpria ao governo ell c o fez: conciliou aqueJ!es in-
teresses quanto lhe foi possível com o grande principio 

·da iguald<ille dos homens; r espeitou o pa ssado, só cor-
ri giu o futuro . Se houve al gum sacriflcio foi o do 
principio ela libertação, isto por bem ele uma solução 
prudente que désse garantias ao passado e ao presente. 
(.Apoiados.) · 

Tal foi o pensamento dominante lia proposta do go-
verno; e eu deploro que mais' de um dos seus impug-
naclores, como ainda l10ntem o meu honrado amigo, 
patenteando suppostas incoherencias de injustiça, com-
parando a sorte dos que nasceram escravos e dos que 
venham a nascer livres, não tenham querido compre-
hender que a origem, a causa, mas causa justificativa 
dessas suppostas incoherencias, foi a rigorosa neces-
sidade de que por motivos tão ponderosos, como os 
que já expuz, não segu íssemos o rigor inílexivel da 
logica e do Jmmanitario principio da igualdade dos 
homens, sacrificando-o um pouco na solução que aclO]J-
tamos, como eu o recon llCÇO que fizemos e corno tantas 
Yezcs o faz o legislador, a cuj a salJcdoria c prud cncia 
está commettid a a di!Ticil taroJ'a ll e hannonisar os in-
teresses e diTeitos do presente aos interesses e exigen-
cias do futuro de seu paiz. (Apoiados e não apoiados.) 

Seria possivel que a respeito da escravidão mantida 
no paiz ha mais de tres seculos, tolcrad;1, e mesmo 
rcgularisaua pela legislação civil, pretendesse o go-
Ycrno. a não ser por candura ou inscnsa tez que nunca 
lhe poderia ser desculpada, resolver de chofre a questão 
do estado senil, declarando a abolição im mediata ? 
Não seria pelo contrario seu dcYer imprescinàiYel in-
dicar tod as as modifi cações. possíveis c composiçõe!' de 
i:l. tcrcsse· e di r eitos oppostos com o espirito concilia-
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dor, ue quo estú dando provai: c que manifesta na sua 
proposta? ( A]JOiaclos.) 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-Conciliador; não 
apoiado. 

O Sa. THEODORO DA SILVA: -Falia da conciliação 
do presente com o futuro; é bem difficil este passo 
ela trai1sição; e não obstante os nobres deputados censu-
l·am ao governo por injustiça e deshumaniclade para com 
os escravos que o ficam 'sendo, e elo vlolencia ao direi to 
de seus senhores, censura contraditaria, manifestamen-
te contraditaria. 

Bem comprehendo o que pretendem os nobres depu-
tados, e o que os satisfaria. O governo seria ·prudente 
conc iliauor e sabia, se enganasse ao paiz propondo como 
íneio ele solver a crise, a manutenção elo statu-qno, 
embora disfarçasse a esterilidalle e o perigo de seme-
lhante resolução com a creação ele algum fundo de 
em:mcipação, destinado a successivas · manumissões. 
(Apoiados.) 

Declaro á crrma r a ,que semelhante solução o governo 
não aceitou, nem aceita, e nenhum governo a aceitaria 
nas circumstancias actuaes, porque ella só serviria para 
augmentar as difficuldacles elo futuro, provocando em 
pouco tempo transtornos gravíssimos, cujas consequen-
cias nãoé licito calcu lar previamente. (Apoiados.) 

Mas, Sr. presidente, fazendo estas observações, des-
yiei-me elo intuito que tinha dedemomtrar que o illustre 
deputado pelo Rio de Janeiro, tendo-se ocêupaclo hontem 
com a iniciativa, dignidade e liberdade do parlamento, 
com a organização dos partidos, seus chefes e suas ban-
cleiras, com a constituição do anno oitav·o, tribunato e 
corpo legislativo da França, com as reformas eleitoraes, 
das municipalidades, e da instrucção publica, e~queceu
se de que, fazendo abundantes considerações sobre tão 
vastos assumptos, tomava o tempo que devêra empregar 
em discutir a proposta, ou deixai-o aos seus amigos 
para que a discutissem, visto que lastimava a falta ele 
liberdade da tribuna, quando usava clella tão ampla-
mente. (Apoiados.) 

E' caso notavel ! O nobre deputado quando assim 
procedia , censurava entretanto a honrada maioria ... 

O Sn. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA :-Não apoiado; ele-
fendeu a minoria. 

O Sn. THEODORO DA SILVA : - •.. ou defendia a illus-
trada minoria pela resistencia activa ele sua syste-
matica ausencia, com que diariamente tenta impedir 
que esta camara se renna para que funccionc . • 

r. II. 27. 
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.Assim se esquecia ue que esse facto não póde ser con-
siderado senão como infraccão de lei, que não póde ser 
applaudido nem me~ mo pelo' nobre deputado, tão dedi~ 
cacto á regularidade do systcma que nos rege. H ontem 
suwpunha, sem fundamento, embaraçada a liberdade da 
tribuna, só porque a maioria tem usado da medida do 
encerramento que faculta o nosso regimento contra o 
abuso da .palavra ; medida que só têm empregado em ma~ 
teria que discutem OS llObl'CS ueputados desde O primeiro 
mez da sessão. . 

Eu não posso deixar de oppôr um protesto á defesa-
que o nobre deputado fez áquelle abusivo systema ·de 
ausencia ela minoria, contra o qual devêra aliás mani-
festar-se, procurando conter com sua autorizadá palavra 
e conselhos aos seus illustrados amigos, para que não 
persistam no projecto de obstar ás nossas reuniões, re~ 
sistindo á lei que lhes prescreve o dever de comparece-
rem á hora certa para a abertura das ses~ões . . 

O SR. PAULINO DE SouzA :- ·Eu declarei que não era 
proposito. · 

O SR. THEODORO DA SILVA :-Eu esperava que S. Ex. 
os estimulasse para que assim não procedessem. 

Comprehendo que a minoria não se deixe despojar 
de seus direi tos c fiscalise a acção da maioria e do go~ 
verno efficazmente, mas sempre obediente á lei. 

Louval-a-hia se assim houvesse procedido em todo 
o correr da presente sessão ; ma~ no~o que o seu proce~ 
rlimento é oppressivo aos direitosda maioria e e.xor~ 
bitante, porque importa a infracção da lei que rege , 
esta camara. (Não apoiados, apoiados.) 

O SR. PINTO DE CAMPOS:- E' uma especie de perjurío 
falta r ás ses.sões. · 

O Sn. THEODORO DA SILVA:- Eu appeUo para o 
pundonor. · 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA :-Tambem nós appel~ 
!amos para isso . 
. O SR. THEODORO DA SILVA: - ... para a honra dos 
Illustres deputados, membros da minoria, e confio 
que em suas conscicncias reconhecerão que é um de 
seus deveres não deixar de . coneorrer ás sessões, sub~ 
mettcndo-sc ao regimento, que nos é superior a todos, . 
para que á hora l'egal estejamos presentes e funccione-
mos. (Apoiados..) · 

Nem se comprehencle que n'um corpo collectivo, 
como este cujo qtwrum para que se possa enc~taros tra-
~'llhos dia rios é uma medida el e ordem, se possa justifi· 
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c:;ar a ausencia syslematica C[llC burlaria as preYiSÕC.'> do 
reg-imento, imped indo a ellcc tividade el os n ossos tra-
balhos. 

Deus nos livre de que a minoria tenha o direito tl e 
annullar a maioria pela ausencia: isto seria resist ir :i 
~pinião publica representada pela maioria, principi o 
dominante e característi co do systcma representa ti v o, e 
sem o qur~l elle n5:o seri~ re(llizavel. 

A verdade é que a ausenci.a em um1 assembléa legis-
lativa é um mal e tão grave que autoriza medidas de 
constrangimento. N1 propria Inglaterra eslatu iu - s ~~ 
contra ella em ant igos tempos o emprego elas multa s 
e até o da detenção pessoal na casa do s communs, pcn;1>: 
que são simples amcaÇêlS, porque não são·applicadas, 111 
é a força elo espír i to pub lico naqu,elle paiz, onde não 
haveria grupo que recorresse á ausencia systema tica 
para resistir á opinião publica . Sei que esse recurso não 
seria efficaz alli, como aqui o é, porque a camara dos 
ccnnmuns, sendo numerosa, não obstante o qnontm é 
apenas de 40 membros. 

O SR. CRuz MAcHADO :-Dt;sgraçaelo do governo que 
em 600 não tem W, 

O SR. T!-IEODOn':l D.\ SILVA: -Assim é; mas isto 
prova duas cousas : a necessidade da reforma do nosso· 
r-egimento á cerca do qnorwn (apoiados), e a necessidade 
de que sendo ellg tão elevado, como é, o que facilita 
o exito elo manejo a que me tenho referido, estigmatize-
mos todos nós o procedimento da illustre minoria 
(apoiados), a qual , se persistisse no seu intento c con-
seguisse rea liza l-o·, inutilizaria os esforços e opinião da 
maioria com oficnsa dos sãos princípios do systema 
represcn ta tivo. 

O Sn. DuQuE-EsTnAD.\ TEIXEIRA: .- Esforços empre-
gados peb morctaça. 

O Stl. THE0Dono DA SILVA : - Deus nos livre de q:1e 
a theoria que hontem ouvi nesta casa prevalecesse 
como proccden te c verdadeira. 

O SR. CRuz 1\i .\CHADO:- O governo · tem maioria e 
qnontm; não deixando eliscu ti r a maioria com a minoria , 
parece que desconfia da sua maioria! 

U~IA VO)'; DA MAIORIA : - Está -~e apreciando O proce~ 
dimento da minoria. 

O S!L Cnuz l\'I ACH ADO: - Não teín que apreciar, por ~ 
que a minoria tem direitos seus. · · 

O Sn. Trmonono DA SILVA:- Eu comprehendo, Sr . 
presidente, que uma elas garantias que nos dá o sys~ 
tema que nos r cgt' '"' o rla 1 ibrrrladc ela tri.lm.na , . . . . 
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O SR. DuQUE-EsTRADA TEIXEmA : - Apoiado; ma s 
nunca foi tão sacriflcada. 

O SR. THEODORO DA SILVA:- . . . . bem o sei; mas 
ú observação absoluta que ouvi hontom, ·de que a 
liberdade da tribuna é o palaclio mais seguro e sagrado 
do r_cg imen consti tucional, o que não é tão exacto como 
se disse, porque importaria o de~apreço de outras g-a -
rantias constitucionaes igualmente efficazes, contra-
ponho que a liberdade ele tribuna quer dizer irrespon-
sabilidade ele palavra, mas não abuso protelatorio de 
palavra , contra o qual é licito empregar o recurso legal 
de opportunos encerramentos, para que o grande prin-
cipio do systema representativo, a syn these da opinião 
publica encarnada na maior ia, não se nullifique pelo 
procedimento illega.l da minoria. 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA: - Os esforços da 
maioria têm sido a mor-daça contra a minoria. 

O SR. Tm:onono DA SrLvA : - Observarei que a 
liberdade da t ribuna, considerada como uso ela palavra 
e sua irresponsabilidade, não tem deixado ele ser garan-
tida ú nobre minoria, que della não tem usauo com van-
tagem da causa. pubq,ca (apoiados da maioria), se tão 
sómente da· causa publica a minoria se tivesse compe-
netrado nesta ques tão. (Apoiados da rnaioria.) 

Porém não; lbngas lmras c longos discursos se têm 
·pronunciado ácerca da questão servil desde o começo da 
presente sessão, tratando-se de tudo e dessa questão com 
tanto azedume e paixão da parte da minoria, que de 
certo ella não se póde queixar com fundamento de que 
não haja gozado ele liberdade da tribuna. 

O Su. CAPANEMA: -Até com encerramentos prévios! 
O Sn. ALENCAR AnARIPE: - E' melhor propór o en._ 

cerramento elo que falt~r ao dever de comparecer a fazer 
casa. · 

O Su. THEODORO DA SlLVA : - O que é certo é 
que por tal fórma têm discutido os illustres membros 
da minoria, que, por não procederem com aquella calma 
e rectidão inclispensaveis em todos os assumptos sujeitos 
ao nosso conhecimento e muito mai>: no da reforma do 
estado servil , já ele ~i tão melindroso e difficil , deplo-
ramos que a cli scHssão, como a encaminharam e a man-
tém os illustrados opposicionistas, não tenha sido tão 
provei tosa, como podi'a e devia ser, taes são os desvios, 
as r ecriminações e personalidad es que se têm observado 
no debate, que em vez de concentrar-se sobre a pro-
posta abriu largas á política, á índole e reorga niza ção 
dos partidos, e até hon tem deu lugar ã disputa da com-
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petencia de seus chefes! (Apoiados da maioria , reclama-
ções da minoria.) 

Não pretendo, porque o tempo me é muito precioso, 
acompanhar ao meu honrado amigo nas apreciações que 
fez quanto aos partidos políticos; asseguro sómentc que 
o governo não tem o proposito de desorganizai-os, c 
tambem não pr·etendo disputar para o Sr . presidente do 
conselho a legitimidade ele chefe elo partido conservador, 
posição a que alias lhe davam e dão incontestavcl direito 
os seus meritos, os seUs ta lentos e os seus serviços. 
(Mttitos apoiados da maioria, e não apoiados da minoria.) 

O SR. CAPANI!:MA: - Não póc!e ser chefe do partido 
conservador. 

O SR. TmwDoRo IH SrLYA:- Quanto ú legitimi-
dade e competencia dos ehefes ele partidos, apenas 
observarei que nas sociedades políticas a proeminencia 
de tão honrosa, mas difficil pos ição, só obtem-se ou deve 
obter-se pela espontanea confiança dos correligionarios. 

VozEs DA MAIORIA: -- Essa é a verdadeira dout r ina . 
. o Sn. TI-IEODonô DA . SILVA: -Nessas sociedades a 

confiança não se impõe ; o prestigio não se improvisa; 
é preciso traba lho, talento, illnstração, honradez e pa-
triotismo, qualidades que tanto ennobrecem o digno 
Sr. presidente do conselho. ( A]Joiados do, maiorüt.) 

Observarei ainda que em taes sociec!at~,-.sendo como 
é a confiança, o elemento CO!IStitutivo, a causa uniça da 
proeminencia dos chefes, ella, assim comc1 não lhes póde 
ser conferida por outros títulos que não aquelles, e de 
sobra os possue o nobre Sr. presidente do conselho, 
tambem não póde ser exercida e mantida como dieta-
dura . ( A11oiados e n(tO apoiados.) 

O Sn. CAPANEMA: - Póde ser chefe do terceiro par-
tido. 

UMA voz DA 1\IAIOUIA: - Então o de lá é o quarto. 
OuTRA voz: - A luz vai fazer-se! 
O Sn. THEODORo DA StLYA : - Diz-se, Sr. presidente, 

que o governo é o respon savel pela situação, tristís-
sima situação em que se acha o partido conservador. 

Ha uma verdade que cumpre confes~ar. Quando se 
trata de assamptos graves, como a questão servil , nin-
guem se illuda, todos são responsaveis, os que faliam e 
os que não fallam, os que promovem e os que se oppõem , 
os que auxiliam e os que resistem; todos têm a sua parte 
de responsabilidade perante a historia . (Muitos apoiados.) 

O Sn. CRUZ MACHADO : -- Cada um tem a sua. 
O SR. THEODono DA SILVA : - O governo aceita a que 

lhe cabe . . . • · 
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O Sn. PimEm.\ DA SILVA: - A respons:11Jilidadc é de 
qnr!m provoca. 

O Sn. TnEoDoiw IH SrLVA: - .•.. porque conven-
·ccu-sc de que era opportuno cu idar de resolver a 
questão servil, que se aggravava pela indecisão, como 
o anno passado aconteceu, po is então, no começo da 
scs::;ão, bastaria talvez a simples aclopção do registro dos 
cscr·a vos, medida que j:t era insufliciente no fim da 
mesma sessão. 

O Sn. DuQUE-EsTnADA TEIXEIRA:- Venha mais es ta 
accusação para o gabinete de 1ü de Julho, a quem V. Ex . . 
apoiou. ·, · 

O Sn. THEODORO DA SILVA: -Agradeço ao meu hon-
rado amigo a benevolencia com que me esta inter-
rompendo. 

O Su. DuouE-EsmADA TEIXE!UA: -Não é benevolencia, 
e civ·ismo. 

O Sn. THEODORO DA SILVA:- E peço-lhe licença, 
apezar elo respeito que lhe tributo, para não rcsponcler 
ao seu aparte. Acredito que em meu precedente discurso 
sobre a reforma que discutimos S. Ex. tera encontrado 
resposta sa tisfactoria ao aparte com que acaba de me hon-
ra r. (Apoiados da maioria.) 

Conforme eu dizia, quanllo se está sob a inlluencia de 
alguma crise, todos têm o seu quinhão de responsabili-
dade ; o govcrn o r econhece a que J h e cabe, porque en-
tendeu que era opportuno resolver a ques tão servil, pro-
movendo perante o parlamento a sua solução; mas não se 

. enganem os i Ilus tres membros ela minoria que quotidia-
namente oppõem tantos ohstaculos successivos ú adopção 
da r eforma , porque tambcm serão responsaveis de terem 
convertido uma questão social em questão política. (Mui-
tos apoiados da maio1·ia.) 

Q Sn. PEJ\ElUA DA SILVA:- Quem a converteu em 
questão política foi o mini:;terio na resposta a falla do 
throno. 

'(Ha varios apartes .) · 
O SR .. TnEonono DA SILH:- Sinto que a política 

que.ira intervir na solução deste gravíssimo .proble-
ma, pretendendo-se até estabelecer como linha di viso-
ria de partidos, como sua bandeira, a manutenção dis-
farçada do statu-quo ou cousa peior, porque a manutén-
ção do que existe é cheia de perigos! . 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA:- Contra isso protes-
t:nn as emendas que es.tão na mesa. 

O Sn. THEODO RO DA SILVA:- l\Ias se esta é a linha 
divisaria, s·e es ta é a band eira que deve assignalar 



as di vergencias do partido conservador , eu peço licença 
aos honrados membros para lembrar-lhes que alguem 
<Jn.e. tanto se distingue na sua companhia, e a quem 
eu proprio não cesso de tributar minhas homena-
gens, dizia nesta camara a 5 de Julho de 1869 o se-
guinte: _ 

« Aprovei Lo o aparte do nobre deputado Sr. Cruz 1\'Ia-
chado. Diz S. E:c que essa lei (a do t:·afi'co) faz honra ao 
partido conservador. Pois bem: se na bandeira do pãr-
tido conservador eu leio-abolição. do trafico-, estima-
ria muito poder ler na mesma bandeira, consumniada a 

• grande obra , · a sua. complementar-abolição da escravi-
dão . Eu applicaria neste caso o trecho poetico do Sr. 
Chateaubriand, quando no Genio elo Chr'istianismo, epo-
péa sagrada da religião catholica, mencionando os gran-
t! es beneficios que :i humanidade trouxe o ehristianis-
mo, comprehendeu entre elles a abolição da escravidão, 
e se exprime deste modo: « Ajoútons j)Ottr CQWroner tant 
des bienfaits, ttn bienfait qu·i elevait être ec;rit en letres cl'pr 
clans les annales de ln philos.ophie-l' abolition ele Cçsclavage. 

. « Eu _desejaria viver bastante para ler escripta na 
bandeira do partido conservador a mesma inscripção, 

·que Chateaubrianc gravou na bandeira do christia-
nismo. » • -

O Sn. PINTO DE 'CAl\IPos: - Só a commissão não tinha o 
direito de encarar esta ques.tão segundo os princípios da 
philosophia, da religião e da moral! (Apoiados.) 

O Sn. TuEoDono DA SILVA:- Se infelizmente a po-
lítica vai-se apoderandü da questão do estado servil , 
!ou v o-me na opinião do distinc to Sr. Perdigão 1\'Ialhei-
ro, sobre qual deva ser a bandeira do partido conserva-
dor, se o statn-qtto, se a abolição da escravidão. (Muitos 
apoüidos da maioria:) 

(Tf'ocam~s·e (liversos apartes.) 
Do que j:i disse no começo deste discurso não pôde 

restar a minima duvida de que o governo nunca teve o 
intuito de resolver a q1,1estão do estado servilde modo 
abrupto e menos prudente. 

Entendeu que se devia adoptar o principio da abolição 
gradual para as gerações futura s, mas com resolução e 
Hrmeza para levai-o ao 11m, mantendo-se ao mesmo tem-
po a propriedade existente, solução esta respeitadora de 
princípios oppostos, que. em consequencia das circums-
tancias actuaes não podem ser sacrificados, e pelo con-
trario cumpria que assim fossem harmonizados. O go-
verno por cs te modo consultou as exigencias de nossa 
c i vilisa ção t! da prosperidade futura do ~a iz, a t tendeu 
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aos interesses da lavoura, não desorganizando o traba· 
lho, e provendo-o pelo con tra rio de bra ços dos filhos das 
escravas nascidos depois da lei até que completem 2-1' 
annos; prudente aprendizagem a que na s ua menoridade 
tinha o direito de sujei tal-os. 

Reforma de transição e conciliação do presente com o 
futuro , não obstante ser esta a sua natureza, os nobres 
deputados censuram-n'a de incoheren tc porque sa tisfaz 
a necessidades oppostas, como se estivesse no poder do 
legislador suppôl -as não existentes. · 

Se pelo contrario, o governo propnzesse medidas su-
bitas que obrigassem a lavoura a perder os bra ços que • 
possue ·actualmente, e pncurar outros que no paiz não 
se encontram, deste modo, sim, é que o trabalho sedes-
organizaria e seguir-se-h ia a ruína das fortunas particu-
lares e publica. . 

Fiquem tranquillos os proprietarios de escravos, acei· 
· tem de boa vontade a lei, se fór adõptada, não pertur-
_hem o seu regimen, attraiam pelo bom tra tamento, hu-
manidade e reciprocidade de interesses a affeição e boa 
vontade de seus novos trabalhadores até os.2i annos, que 
elles serão os melhores colonos para a 'cu! tura dos cam-
pos, nos quaes permanecerão. . 

O segredo para que o consigam só depend e dos pro-
prios agricultores·. (Apoiados.) . · 

Tem-se dito, porém, que a proposta traz grande per· 
turbação ao regimen das propriedades com o estabeleci-
mento de famílias mix tas de escravos e livres, como se 
não fosse um facto que act:ualmente nas fazendas e en-
genhos vivem em commum escravos e homens livres 
sem que haja perturbação; como se o grande interesse 
dos senhores em attrahir e conservar os novos braços 
que a .reforma lhes dá não os haja de ensinar a evitar o 
seu desaproreitamento, porque um dos effeitos da mes-
ma reforma será o de torn~rem-se os proprietarios de 
escravos e agricultores mais previdentes, economicos e 
laboriosos, como já succedeu depois da cessação d'o trafico 
de Africanos. . 

Tem-se dito igualmente qne da proposta resultarão 
injustas desigualdades para seres perfeitamente igua·es 
-filhos dos mesmos pais, mas uns escravos e outros 
livres; porém, quando se trata de solver problemas 
como o do estade servil , qual é o legislador que 
se detem diante de alguma desigualdarle individual, 
quando fica salva a collectividade dos indivíduos para 
os quaes legisla ? A não se proceder assim, as leis seriam 
casu is ti c as. 
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Tem-se dito finalmente que a proposta do governo 
é um attentado contra a constituição do Imperio. 

Be1n ·sei que a constituição garante a propriedade 
em toda a sua plenitude; mas, pergunto, em que é 
desrespeitada a propriedade do senhor com a medida 
da proposta relativa á libertação dos filhos de su_as _es-
cravas, que ainda não existem, só porque podem e·xistir? 

Não con testb que a propriedade sobre o esc r a v o deva 
ser mantida e respeitada .como fundada em um di-
reito legal, isto é, á propriedade actual; mas em 
relação aos filhos que venham a nascer das escravas, 
contesto forínalmente que esteja adquirido tal direito 
de que tanto se nos tem fallatlo. 

O que são ,direitos adquirictos? 
Ningnem ignora que sú adquiridos são-os direitos 

que se funddm gm factos ou actos existentes, como um 
contracto , uma sentença passada em julgado. Serão, 
porém, direitos adquiridos aquelles que consistem 
n'uma esperança, aquelles que são mera espectação de 
eventualidades? 

Aquelles, por e~emplo, que têm a esperança de 
herdar de seus pais ou parentes, na conformidade da 
lei das successõcs, crcação do direito civil, como o é o 
direito de propriedade sobre o escravo, se, ainda em 
vida dos mesmos pais ou parentes, vem modificar-se a 
sua espectação, por que a lei seja modificada, poderão 
reclamar o seu direito adquirido a uma eventualidad e 
com gue contavam, mas que não se realizou? Jámai s 
algum jurisconsulto disse que a perturbação de taes 
eventualidades' que o ma !logro de taes espectações 
seja oJiensivo a direi tos adquiridos. 

Não o é; porque não havia direito adquirido, ao que 
ainda não existia, ao que sólilcnte estava na ordem 
dos possíveis. , 

Eu chamo especialmente a attenção da camara para 
a lei de 2 ele Setembro de 1847. 

E lia, como todos sabem, dispõe que o reconheci-
mento dos filhos naturaes seja feito só por escriptura 
publica ou testamento; mas, sendo elles reconhecidos 
até então por todas_as ,outras fórmas do direito., se 
ainda viviam seus pais quando foi prom.ulgada aquella 
lei e não os reconheceram po~- algum dos dous meios 
que estabeleceu, embora fossem reconhecidos por 
outros diversos, poderiam elles queixar-se ele haver 
perdido suas espera11ças, mas não . ele offensa ao seu 
direito adquirido que o não havia. 

Não se diga pois que se àttenta contra o direito de 
P. 11. 28. 
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propriedade, contra à consti tuição do Impcrio; porque, 
embora o direito civil considere o filho existe.nle ela 
escrava como a accessão do domínio do senhor, -o legis-
lador annulle seme lhante ficção, com quanto mande 
respeitar o que existe, porque não pócle :1lterar o pas-
sado, mas regule o futuro considerando livres os filhos 
das escravas ... 

O Sn. PEREIRA l5A Sn.vA :-Esses priucipios são er-
rados. - , 

·O Sn. TnEooono DA SILVA : - Estes princípios são 
verdadeiros, são incontestaveis .. (Apoiados ela maioria.) 
Eu provoco o nobre deputado pel!'l Rio de Janeiro para 
que os refute, e üão o conseguirá. ' 

O Sn. CAPANEMA :-Já está CJntestado pelos proprios 
princípios estab elecidos por V. Ex . 

(Ha outros apartes.) 
O Sn .' TnEonono DA SrLVA : -A plenitude elo di-

reito de propriedade em re lação ao que es tá adqui-
rido, sini :. essa é garantida pela const ituição, essa ex-
cede da competenc ia do legislador; mas são idéas que 
se repellem, a de direito adquirid o, o que presuppõe 
'um facto passado ou presente, e a ele espect::Jção do 
.futuro que ainda não existe, pócle Gxistir ou não. 

(lia diversos apartes.) . 
Sr. pres idente, o direito romano dispunha que era 

do domínio elas leis .e elas constituições regular os 
negocios futuros, mas não revogar os factos passados; 
principio este tanto de direito civil como de dire;t.o 
publico. A factos passados contrapõe-se a icléa_ de 
negocias pendentes; ·e com relação :J. direitos só os 
factos que se acham no domínio de alguem, e .i á não lhe 
podem ser tirados, são os que constituem direitos 
adquiridos. · . 

Portanto, os filhos de escravas que nascerem depois 
ela reforma, não existentes agora , ser ia absurdo que 
fossem ohjecto adquirido do dire ito de propriedade dos 
senhores de suas mã is. Por uma ficção mui conhecida, 
os filhos já exis tentes ele escravas seguem a condição 
dellas; a reforma não muda o. pa ssado, mas ··regula o 
futuro, que não é do domín io dQ propri etario, mas do 
legislador. · 

(Ha diversos apartes.) · 
Defendo com sinceridade es ta theoria; es tou hem 

convencido de · que o illustraclo jurisconsulto, que está 
á minha ·direita (o Sr. Perdigão lVIa lheirQ) , não pócle 
eontestar a pro ccdcn~ia dos fund amentos jurídicos ela 
opinião que sustento ... · 
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O Sn. CAr'ANEMA :-Elle está absorto com os prin-
cípios que .V. Ex. préga. 

O Sn. 'fHEooqno DA SILVA:- V. Ex. obriga-me a 
dar-lhe uma resposta breve, mas peremptoria . 
. Remetto o illustre deputado aos interessantíssimos es-
tu,dos feitos pelo meu illustrado collega o Sr. Perdigão 
.Malheit·o ácerca da lei de 2 de Setembro de 1817. 

A tl1qoria que eu sustento com !'elação ao direito de 
propriedade sobre escravos, elle defendeu-a com lucidez 
e vantagem naquelles seus estudos. A unica dilferén!ia 
que existe é a de ter feito S. Ex. applicação dos mesmos 
princípios que expendi a hypotheses diversas. 
· (Ha diversos apartes.) 

Mas, Sr. presidente, destruída a clava Lle Hercules 
do supposto attentado á propriedade e á constituição do 
Imperio, com a qual os nobres deputados constante-
mente nos aggridem, procurando ao mesmo tempo 
indispôr-nos com a classe agrícola, pergunto: O que 
querem os nobres deputados? 

Se tão só mente querem o que , como seu orgão, 
propôz o illustrado deputado por Minas, na emenda que 
ora se discute connexamente com a proposta Jo go-
verno, devo declarar-lhes que depois de tanto esperar 
ficamos sorpresos r;om o palliativo, das medidas que 
lembram para a solur;ão ela questão. 

O Sn. PERDIG.\o .MALHEIRO :·-E' um sy.stema que hei 
de ex.p li c a r. 

(H a outros anartcs.) 
O Sn. TuEooono DA SILVA: - Não posso alon-

gar-me, Sr. presidente. Não pretendo roubar o pre-
cioso tempo da camara, pois que 'conhe0o quanto lhe, 
é necessario; e, portanto, sem que entre em largos 
desenvolvimentos ácerca da emenda elo honrado depu-
tado, noto sómente que S. Ex ., como o governo em 
sua proposta, suggere modificações ao dire i to ele pro-
priedade, corno, por exemplo, para que não venham 
ú collar;ãu os filhos de escravas, libertados velo 
donatario, ernbora nascidos antes elo fallecimcnto do 
doador, e · tarnbem para que o usúfructuario possa li-
bertar os filhos das escravas dados em usufruclo, nas-

. cidos no tempo do mesmo usufructo, disposição que 
faz extensiva ao caso de licleicommisso e outros de pro-
priedade limitada ou resoluvel. Estas mocli!icações ao 
direito ele propriedade não attentam contra a con-
t;tituição do Imperio, porque justificam-se <.;Ulll os pt'in-
cipios q·uc acabei de sustentar, isto é, r1ue a lei civil 
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é · alLeravel emquanto não ha direitos adquiridos, c 
que esperanças e não eventualidades não os constituem. 
Portanto · S. Ex. na sua emenda tambem altera as con-
dições da de prop!'iedade (apoiados); e nenhum de seus 
amigos da minoria o censura, porque tal attentado só é 
censuravel ao governo ! 

iVIas prescindindo de demonstrar aquellas modi!lca~ 
ções que propôz o nobre deputado, visto que o tempo 
urge, occupàr-me-hei unicamente da parte economica 
ou financeira do systema que S. Ex. adoptou em sub-
st ituição ela proposta que se discute. 

Excepção feita da libertação dos que nascerem de 
escravos (o que S. Ex:. queria nos seus projec.tos do 
anno passado, mas agora não quer), temos em . face 
um mesmo systema tanto na proposta como na emenda 
<lo nobre deputado, havendo apenas a differença de que 
nesta é maior o fundo de emancipação do que naquella . 
O governo attendeu melhor do que o nobre deputado 
ao futuro, propondo a libertação da prole dos escravos 
sem prejudicar as aspirações ela geração actual, o que 
seria perip:oso; e sem comprometter o presente çom 
a creação de impostos ou com um grand e desvio 'dos 
existentes para o unico fim c).e accelerar as manu-
missões, pois isso seria muito gravoso. 

O illustra do deputado, como o governo, está con· 
vencido de que cumpre não túlller a realização daquel-
las aspirações dos escravos existentes, facilitando-as 
com õ auxilio elas manumissões, o que concorrerá, 
não só para a manutenção da ordem no -regimcn da 
propriedade, como para accelerar a solução da aboli-
çao ela escravidão no Bras·n. · 

Estamos de accôrdo; quanto á idéa que o governo · 
por sua parte aceitou; mas não nas proporções largas 
com que as ;desenvolveu o illustrado deputado na sua 
emenda. 

Conforme o governo propúz, sem . calcular com o 
proclucto das verbas que dependem da vontade dos 
particulares e elas consignações das assembléas pro·-
vineiaes, a importancia conhecida do fundo de eman-
cipação orçará por 1.025:0001~ annualmente, resul-
tantes de impostos que já es tão creados, nenhum outro 
o foi para isso, a:ttentas as circumstanciás actuaes 
que os nobres deputados dizem não ser prosperas. 

Já não é pequeno encargo este, porque terá de sa,-
]lÍr da algibeira elos contribuintes. 

Conforme propõe o nobre deputado, o fundo ele 
emancipa~ão sera ele 8.050:960~, sem incluir neste to.-
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tal, como precedentemente o J1z , o proclucto desco-
nttCeido elas verbas que consignarem as assembléas pro-
vinciaes, e provierem de doações, legados, etc. 

Entretanto, para que o nobre deputaüo pudesse che-
gar a este resultado tão elevado, a esta cifra tão avul-
tada, foi-lhe preciso crear uma taxa não pequena 
sobre . cada, escravo mai_or de 12 annos, substituindo 
assim ..• 

O Sn. PERDIGÃO MALHEmo : - Ahi não se crêa se não 
o imposto ele 26 sobee os escravos, que hoj e não opa-
gam; quanto á taxa actual, não se aggrava, estende-
se apenas • . 

O 811. THEODORO DA SILVA : -Não me e;x.pliquei 
bem. O nobre deputado conserva o imposto actual 
sobre o.;; .cscravos que a elle es tão sujeitos; mas creou 
o de 2:)000 sobre os que clelle estão isentos e que for-
mam a quasi totalidade dos · existentes. A taxa actual 
dá 633:69~5000; ampliada pela emenda importará em 
2.94,6:000;~000. O encargo é avultado, o augmento é no-
tavel, e são os proprietarios a quem o nobre d-eputado 
quer beneficiar que o pagarão. Em troca da a·1olice, 
cujos juros receberiam pelo tratamento dos filhos de 
suas escravas até os 8 annos, carregarão com um impo >to 
que Jurará quasi um seculo. 

l\1as não fica nisto o grava me resultante da emenda 
do nobee deputado, tambem desvia do fim exclusivo 
especial_ e transitorio que teve a taxa de 2 °/o addicio·-
JJaes sobre os generos de ·exportação, e que produz 
cerca de 3.910:0005 annualmente, só para applical-a 
:ís manumissõPs ; no entanto que, lan çada, como foi, 
essa taxa, por occasião da guerra para acudir a suas 
cxigencias, terá de subsistir durante o longo espaço 
de 81 annos! · 

O S11. PERDIGÃO M'ALnErno : Não é possi vel ; eu llz 
o calculo. 

O Srt . THEODono DA SILVA: -Oitenta e um annos 
durante os quaes a propria lavoura, pois della é que 
sal\e :t nossa exportação, terá ele sup.portar a mór 
parte provavelmente da incidencia do imposto. 

Já vê a camara que entre a emenda elo nobre de-
putado e a proposta do governo não póde haver hest-
tação na escol11a; é tal o resultado que, por bem dos 
mesmos proprietario~ ele escravo-s e da lavoura, o go-
verno não póde aceitar semelhante emenda. Nós não a 
adoptamos, porque, libertando-se as gerações futuras, 
embora es tabeleça-se urn l'undo de emancipação para a 
geração actual, pDrém muito mais modesto conforme as 
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posses do thcsouro, como pretende o governo, chega re-
mos mais depressa c melhor do que o nobre deputado, 
ao fim que nos propomos. (AJJoilulos.) 

O Sn. PmniGÃO MALH8IRO: - 0 nobre ministro está 
en~ranado. 

O SR. THIWDORO DA SILVA: - Excluída :.1 fonte elos 
nascimentos de esc ravos e calculanclo-·sc com a taxa 
da mo'rtalidade dos mesmos, attendendo-sc ao movimen-
to das manumissõcs por eiTeito da generosidade elos par-
ticulares, e considerando-se tudo quanto póde concorrer 
para ex tinguir- se a escravidão no Bras il , Jtos trrmos da 

• proposta do governo, resultará que com 1..025:000~~ ap-
plicados ás manumissões annualm en lc e sem que sep 
augmentado um se i til , no flm de 49 annos c tres mczes a 
população escrava es tará completamente exti.ncla, não 
haverá mais um só esc r a v o no Brasil , pel:J s tres causas 
connexas, energicas e effica zcs, isto é, a I i berLação elos 
que nascerem, a mortalitlade elos que ex istem, e a suc-
cessiva acção elos 1..025:000~ annuaes cle.~tinaclos para o 
fundo de remissão. · 

Não tenho duvida de fornecer ao nob re cleputarlo os 
caleulos em que me fundo , e aqui os tcn!Jo á sua dispo-
sicão. 

b SR. PERDIGÃO l\LUHELRO dá um aparte. 
O SR. TH EODORO DA SILVA: - Isto não quer dizer 

que a escravidão ainda ltaja de durar lü) annos ; se as 
nossas circumstancias melhorarem, augmen tar -sc-lta o 
fundo de emancipação, e o resu ltado. será ma is rapido, 
se não preferir -se <l abolição definitiva com i.nclemniza -
ção quando, po r ex-emplo, chegasscmos a 30 aunos em 
que só haverá 192.597 escravos. 

Mas, se o nobre deputado não quer que a e:>cravidão 
dure 49 annos e tres mezes, como pretende que seja adop-
tacla a sua emenda, que em resu ltado, com o fundo ele 
emancipação que creou, só no tlm de 8·1 annos e oi to mc-
zcs é que habilitar- nos- ha a vermos de todo cxtinqa a 
escravidão no Brasi l? 

O Sn .- P81)1DIGÃO l\iALHEIRO :- Não ha exact idão nisto. 
O Sn. THEODORO DA SILVA : - Não tem razão V. Ex ., 

e eu o convencerei . Tomei para termo do calculo 
dons milhões de escravos; valor médio ele cada escravo 
800;} ; manumissõcs annua es provenientes do proclucto 
certo de loterias e de 2 % de direitos de exportação; 
0,23 %do pro1lucto <.las taxas de escravos (vellla e nova) 
e ele sizas ; 'i "/. das manumissões ·voluntarias e 4, 1 "f. 
ela mortalidade; o que dá o decrescimcn"to annual de 
ti,33 "/. . Porém, como se dcve)cvar em conta a quota 
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de 2,3 •1, dos nascimcn tos, porque a emenda do nobre 
deputado repelle a libertação das gerações vindouras, 
o efiectivo decrescimento da população escr11va vem a 
ser de 3 •f •. 

Foi deste modo que cheguei ao resultado de que, em-
pregados aquelles termos á proposta do governo, excep-
tuados os que não lhe são applicaveis, a escravidão esta-
ria de todo extincta em 49 annos e tres mezes; e conforme 
a emenda do nobre deputado, no fim de 30 annos a inda 
haverá 674.254 escra,vos, e só extinguir-se-hão de todo 
no fim de 81 annos e oi to mezes. (*'') 

(•) Snpponrlo uma população de-P-almas qiw soffJ·c an-
nualm enle dous decrescimentos: um-d-propo1·cional ao nu-
mero de indivíduos existmite em cada anno; outro-c-cons-
tante; no fim de-n- a_nnos esta população fiem· á reduzida ao 
numcro-P-, dado pela segumtc fonnula: 

(1- (1-d) n) 
P t = P (•i- d) n - c----'--:d:---'---'-

IlMEND,l DO SR. PERDIGÃO MALHEII\0. 
I 

Escravos existentes ... ... .... ... ....... ............. . 
l'l'lOI'talir.!ade ...................................... .. 
l\tanHmissões rmwenient es das taxas c sizas .• ....• 
I riem voluntarias .•...................•...........• 

Total. ..... : ....... • 

2.000.000 
4,1 °/o 
0,23 )) 

1 )) 

5,33% 
Nascimento........................................ 2,33 " 
Der:rescimento anuuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 , 
Manumis,;ões provenientes das loterias , etc........ ií.428 

Applicando-se a frí1·mula para se determinar o numero de a11nos 
necessa r·io para completa extwcção da populaçilu, resulta rá: 

3 
P 1=0; P=2.000.000; d=--- ; C=ií,428. 

100 
'crrcctnanrlo-se o calculo, obtem-se o resultado n = 81 annos, 
OitO IIICZCS. 

Pll.OJECTO DO GOVETINO . 

Escravos existentes ...... ...... ·.. •. . • . • . .. . .. .. . • 2 .000.000 
l\lorl.alid.ade ..... . .................. ·............... . . 4 o;o 
Manumissões voluntarias c provenientes tle taxas .. 1 , 

' 
Deerescimento...................................... 1> •/o 
Jlianumissões annuas provenientes das loterias..... 504 

Pam a_pplicar a formula convé m observar que não se levando 
em conta neste .rrojecto os nasdrncntos, a quota da lnorl.ali-
dadc rlcvr~ augmentar rapidamente; por isto, até 2il annos foi 
c ll a calculada em 5°/o, isto é, se m variar; de 2ü a 3i'í em 10 °/0 ; 
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Se, pois, estas são as consequencias a que chegaria -
mos com os dous meios expostos, pergunto á camara: 
Qual delles deve ser preferido? Queremos ainda esperar 
81 annos para a extincção definitiva da escravidão no 
Brasil? Como propõe o governo, aos 49 annos não haverá 
mais um só Cl:>Cravo; nBs em 30 será tão pequeno o seu 
numero, comparativamente ao da emenda, que ~erá pos-
sível a índemnização dos que restarem. Eu não tenho 
a mínima vacillação em rejeita r a emenda. (Apoiados.) 

O SR. PERDIGÃo MALHEIHO dá um aparte. ' 
O Sti. THEODORO DA Srr.v.\ : - Se ·a proposta do 

governo não resolve a questão da escravidão, porque 
ella só se extinguirá no fim de 4V a·nnos, cleciLlidamente 
é preferivef ao systema do nobre deputado, desde que 
liberta logo as gerações vindouras, acautela o presente, 
e habilita-nos a conseguir o decrescimento da população 
escrava tão depressa que no fim de 30 annos poder-se-ha 
tomar a medida final da abolição immediata com indem-
nização; o que não conseguir-se-hia com a emenda, ou, 
por outra, só com o decrescimento da mortalidade e do 
fLmdo ele emancipação, embora avnltaclo, pois des te modo 
aos 6Ú annos ainda haveria 17:l.388 escravos . 
. o Sn. PERDIGÃO MALHEmo::__ O systcma das minhas 

emendas não é este. 
O SI}!. TnEooono DA SILYA:-Sr. presidente, não vou 

alóm, flmlo aqui. Se a falta do throno assignalou que 
era tempo de não deixar indecisa a aspiração nacional da 
extincção da escravidão no Brasil, promova a camara 
esta solução para que o nosso paiz, em vez da população 
heterogenea que tem e com alguns habitas que a prejudi-
cam, torne-se homogenea, prospera e feliz. (Apoiados.) 

E' tempo, diz a falia do throno ; é tempo e mais que 
tempo, dizia-o ha mais de 40 annos o patriarcha de nossa 
jndependencia José Bonifacio de Andradá e Silva. (Mnito 
bem .; muito bem. O orador é comprimentado pm· algnns Srs. 

· deputados .) 
Em seguida fallou contra o proj e c to o Sr. PEREIRA 

DA SILVA. 

de 3G a 41 em 2 °/o; de 41 a ~G em 2ii o/o; e de 4G em diante me 
40 °/o ' 

Nestas condições será necessario estabeleceí- a.> seguintes hy-
potheses: 

!) O/o 
P 1 =O; P=2.000.000; d=--; c= !í01 
. 100 

effe ctuadas as operações, chega-s e ao seguinte res uli.ado : 
n=49 annos -3 rn czes. 



- 225-

SESS .~O DC 26 DE AGOSTO. 

Nesta sessão passou na camara a r eforma judiciaria, 
reclamada ha tanto tempo e promettida por todos os ga-
binetes-. O gabinete conservador elo Sr. Duque de Caxjas 
(2 de l\Iarço de ·186:1. ) havia promettido reformar a lei 
de 3 de Dezembro, .mas teve de retirar-se diante de 
uma votação da camara sem realizar o seu programma. 
O partiuo liberal subiu ao poder com um vasto pr·o-

• gramma de reformas e governou de 1862 até 1868, 
mas não levou ao ~abo nenhuma dellas. Coube ao mi-
nisterio de 7 de Março fazer passar a nova lei . Os Srs. 
Rio Branco (pr esidente do conselho)., e Sayão Lobato 
(minist ro da justiça), haviam feito parte elo gabinete 
de 1861. n . 

(•) Não· podemos deixar de transcrever arrui o scg·uintc artigo 
da Çhrofiica da GttaTda Constitucidnal : 

" Está .feita felizmente a reformajudiciaria! Isto póde dizer-se 
um succcsso, porquanto ha muitos annos o gove:·no, quér de umn·, 
quér de outra côr pnlití ca,' ha lutado debalde pm· ·consegui l-a do 
corpo leg isla tivo. A proposta foi apresentndn em 1862, pelo 
então min)stro da justiça o Sr. Cansansão de Sinimbú ; essa pro-
post~ era defec tiva, poi_s es tava muito. áquei]l das necessidades 
publiCas. Passou, todavta, em duas chscussoes na camara dos 
deputados, com multiplicadas emendns; mas ahi paral ysára . 

« Subindo o ga binete de 16 de Julho, o respectivo ministro da 
· jusliç,a, r1ue era então o il~u~tre Sr. José de Alencar, él ~borou 
nova proposta, -quanto a pohc1a e ao processo crmunal, deixando 
de parte a proposta de 1862. Houve mesmo, na sessão de 1869, 

' a nterior esforço de muitos deputaclos para que se désse segui-
mento á antiga proposta; e nesse sentido foi, apresentado um 
r equerimento com muitas assignaturas, sendo a prime ira a do 
distinct.o Sr. Andrade Figueira. O illnstr·e Sr. José de Alencar, 
min-btro da justiça, considerando hostilidade um tal requeri-
mento , o impugnou sob esse caracter; e o resultado foi a sua 
rejeição. No entanto, apresentada, logo depois, a mencionada 
proposta, limilacla' á policia e ao processo criminal, não foi pos-
s ivel conseguir o debate e a votação de todos os artigos em 2.• 
discussão. 

" Com a demissão i! o St·. José .de Alencar, ent.rou para a pasta 
da justi ça o distincto Sr. Nebias . Novos ares, novos climas. 
Novo ministro, novo projeeto de reforma. Assim declarou esse 
ministro da justiça no começo <ia sessão rle 1870, que, havendo 
elaboraclo uma nova proposta, submettêra-a á apreciação dos 
seus collegas do ~tabinete, e que a apresentaria logci qu e fosse 
aptlotatla em conselho. O distinct.o Sr. Ne bias adoeceu ; e, pois, 
nada roi feito, permanecendo nq entanto paralysadas as pro-
postas de 1862 e de 1809. 

" Ao illustre Sr. 'Barão de l\Iuritiha coube exercitar interi-
uamente a ;n.sta da justiça ; e, desde Jogo entendeu que eon• 

r. n .• 9. · 
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- Proseguindo a ·3. • discussão do projecto sobre a re-
forma do estado servil, orou o Sr. ARAUJo LIMA, membro 
da commissão especial. Eis o seu discurso: 

O SR. ARAUJO LIMA (attenção.) :-Sr. presidente, vejo 
que a camara se mostra satisfeita, ou cansada de dis-
cussão. (Apoiados.) 

•O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não apoiado ;_isto é um 
preparo para o encerramento. 

O SR. ARAUJO LniA• :-Apezar disso vou ainda dizer 
algumas palavras em defesa da proposta do governo, 
em defesa dos interesses legitimas e permanentes do 
meu paiz, contra interesses illegitimos e transi-
torios, que t~m sido sustentados tão viva e calorosa-
mente. 

Primeiro que tudo algumas observações rapidas em 
respostas a tantas, que têm feito. 

vinha dar andamento á proposta de 1862, desprezando a do seu 
ex-collega José de Alencar, apezar de dever supi)ôr-se que a 
proposta de 1869 era acto resultante de accôrdo ministerial. As 
commissões reunidas de justiça civil c de justiça criminal con-
gregaram-se e emittiram parecer com emendas assentadas com 
audiencia do ministro; proseguiu a discussão, e âfinal foi adap-
tada a referida antig·a proposta com as novas emendas. Reme t-
teu-se tudo ao senatlo. 

" Neste anno, o rlistin cto Sr. Sayão Lohato, examinando a 
matel'ia, reconhece u que devia r ectifical-a dando-lhe o cunho 
da escola conservadora; c, pois que como ministro da justiça 
era obrigatlo a pronunciar-se, promoveu parecer da commissao 
respectiva no senado, sobre a proposta e emendas, e, de a:e-
côrdo com a mesma commissão, fez os retoques indispensavcts. 
Sabe-se o que então occorreu no seio da com missão; o illus-
trado Sr. Nabuco dissentiu completamente da maioria, por-
quanto entendia que as idéas do actual ministro da justiça 
cont_rariavam o programma lib~ral, com o qual es tavam har-
momcas as do illustre ex-ministro interino da justiça, o Sr. 
Barão de 1\'Iuritiba. 

" Encetada a discussão com as novas emendas ofl'erecidas, a 
~~p~sição liberal empregou todos os e~forços para obter a r~
Jetçao das mencwnadas emendas; mas nao o podendo consegmr 
declarou que abantlonaria o debate como prowsto. A Reforma, 
orgão do partido, abundou nas mesmas considerações, e deu 
expansão áquelle protesto. i\fas a verdade é que o debate con-
tinuou assaz animado e muito elevado, sendo afinal adoptadas 
as emendas subs titu tivas e additivas da ' commissão. do-senado, 
sem embargo do valioso auxilio que o illustre Sr. Barão de 
~Iuritiba prestou á opposição liberal. Foi, pois, devolvido tud_o 
a camara _dos dep utados com as novas emendas, na conformi-
dade da dtsposicão constitucional. . 

" Não era de·· suppôr que a reforma judiciaria encontrasse 
agora _grand.e impl!gnação na camara dos deputados, po~ isso 
que so constderaçoes especiaes haviam concorrido na sessao do 
anno passado para que as emendas do distincto Sr. Barão 
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Começarei por fazer um protesto respeitoso contra 
o proceder do senado, qui) se tem arvorado em censor 
de nossos trabalhos. (Apoiados, muito bem da maioria.) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :- V á com vista ao Sr. 
president~ do conselho, que censurou a minoria desta ' 
casa. 

'O SR. ARAUJO LmA :-De origem e natureza diver-
sas, perfeitamente independentes em sua acção, cada 
um dos ramos elo parlamento estuda, como entende, 
as ma terias, de que se occupa; um não é fiscal do outro. 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs: -Elle discute pté a pro-
rogação do orçamento, que nos é privativa em pri-
meiro lugar. 

O SR . ARAUJO LmA:-Como arroga-se aquelle corpo 
respeitavcl um tal direito? Não se vêem os perigos, 
que dahi nascem, as lutas e recriminações intermi-

llluritiba fossem aceitas, e, ainda assim, por pequena maioria 
de votos. Além de que o actual ministro da justiÇa procurára 
aperfeiçoar a reforma, não era ig·norado que muitos dissidentes, 
ou quasi todos, diziam que o dcsaccôrdo com o gabinete era 
rcstricto á reforma do estado servil. Engano ! Tambcm a re-
forma jndiciaria, necessidade reconhecida desde muitos annos 
por ambos· os partidos, promovida por todos os g·ovcruos desde 
1.862, foi constituída Let·t·cno de luta parlamentar certamente 
para prejucliear o gabinete, rruc tem sabido illcso na questão 
da reforma do estado servil ...• A reforma judiciaria não foi 
scnrw pretexto, c a hostilidade nessa questão não era senão 
mais um ataque ao ministet·io por causa da outra questão • 
. " 'ft·es discursos foram profct·idos; mas a sessão está quasi 
finda, e a camara dos deputados, cohcrcutc com a sua demons-
tt·aç.:lo na sessão de 186\J, C[ueria deixar fei ta a reforma judi-. 
ciaria. O assunrpto, aliás, estava muito debatido, desde o começo 
da legislatura, c, além disso, a camara compõe-se em sna 
quasi totalidade de legistas. Para que mais discursos, quando 
era essa a situação real das cousas? A delonga elo debate seria 
mero prejuízo á causa publica: e, ningucm o ignora, a nação 
reclama instantemcnte essa reforma. O cncerrament.o, portanto, 
era medida justificada por si mesma, ainda que alguns flissi-
dcntcs razoavcis não concordassem no expediente realizado. 

" Com etfeiLo. requerido o encerramento, e, apezar ele ha-
vcrem~se retirado einco ou seis dissidentes, que acreditaram 
poder anastar os outros, foi approvado por numerosa maioria, 
approvando-se Iog·o depois as emendas do senado. E, para ver-
se até que ponto o gabinete conseguiu adhesõcs para essa re-
forma, basta considerar-se que alguns dissidentes, em votação 
nominal requerida pelo illustre Sr. Andrade Figueira, não du-
vidaram approval-a, c outros abstiveram-se a fim de não con-
trariarem com o seu voto approvativo a attitude dos mais 
exigentes. Os distinctos Srs. Almeida Pereira, Barão da Villa. 
da Barra, Pederneiras e outros, concorreram com a sua ap-
provação. A votação nominal é um dos mais assigualaclos 
triumphos que o gabinete ha obLi~o nesta sessão. Apenas dc-
zanove votaram em sentido contrano ! 
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naveis, em que a vantagem póde não estar do lado 
da camara vi talicia ? 

Senhores, a par _da calma, da exper~encia e da sa- , 
bedoria, no senado, ha a fraqueza que procede dos 
largos annos. Aqui está a nação com toda a sua força 
e vi talidacle, com todas as suas paixões impetuosas e 
generosas, que impellem c dominam os acontecimentos 
irresistivelmente. 

Varra, pois., cada um a sua testada e terá assaz bor-
bulhas para coçar-se. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Ha muito que varrer. 
O Sn. ARAUJO LuiA :-Passo agot·a á homada mi-

noria. , , 
Senhores, descobriu a honrada minoria um novo 

th,eina . para recriminações in terminavei s, além da 
questão servil; os encerramentos, em que nos cen-

' 
« Os chefes da tlissid.:mcin não querem comprehender que, 

11a minoria, ha alguus que não est[to dispostos a confundir a 
rel'orma do estado servil com oulras medidas reclamadas 
pelo gabinete . A opposição, propriamente tal, é muito restricta. 

" Tambem é not.avcl. que esses mesmos chefes entendam t[ne 
além ct·e esgotarem o· tempo com discursos,. a maioria tem obr·i-
gação de secundar-lhes o plano protelatorio, respondentlo-lhes 
tamhem com discursos do mesmo tamanho. Já não contentam-
se com inutilizarem algnmas sessões cliarias fazendo paredes ; 
oucrem que, por consi(leração pessoal para com os seus ora-
dores, o inte1·esse publico seja sacrificado, deixando a maioria 
de dar andamento aos negocios sujeitos á deliberação e decisão 
da camara ! 

« Felizmente, ha no grupo dissidente alguns deputarlos que 
não acompanham aos che,fcs nesses excessos, e, discordando, 
embora, do gabinete, na questão da reforma do estado servil, con-
correm para que haja numero legal, assistem ás votações, e 
ententlem ter bem curnprillo o seu mandato registranr~o o seu 
voto. Quizeramos diz?r mais alguma cousa; mas falta· nos o 
tempo. 

" Em oUtro artigo apreciaremos as vantagens da .refol~ma ju-
diciaria. Emfim, está feita essa rcfoo~:ma! • · 

" Proseguindo a discussão da proposta dé reforma do estado 
servil, orou o distincto Sr. Araujo Lima, membro da commis-
são. Condemnou o procedimento da minoria; considerou as 
diversas objecçues feitas á proposta; demonstrou a constitu-
cionalidade da medida; expendeu a vertladeira doutrina sobre 
a propriedade de .escravos; e concluiu com pondr~rações geraes 
sobre a questão. A sua argumentação foi sempre incisiva, na 
fórma do costume. 

" A's tres e meia horas foi dada a palavra ao illustrc Sr. 
J>erdigão, Malheiro, pa1·a justificai' as suas emendas. Esse dis-
curso merece exame especial, que faremos opportunamente. 

" A gua/'da cunstituciunal. " 



- 2:!ü -

sura e se justifica. O ataque é natural, a defesa é 
sagrada. Peço, porém, permissão á honrada minoria, 
para dizer-Ih~, que não lhe assiste razão, nem em 
um nem em outro ponto. 

A discussão ofierece ao espírito o alimento, que 
é preciso para a solução das ma terias de que se occupa. 
Esclarecido o espírito . com as luzes, que os debates 
f'omecem, póde e deve encerrar-se a discussão ... · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Ah I está preparando o 
encerramento. 

O Sn. ARAUJO LurÁ: - ... porque o homem vive mais 
de . obras do que de palavras; porcrue o homem deve 
esquivar-se á censura da verdade eterna : cn tregou 
Deus o mundo ás disputações dos homens. Eis a jus-
tificação ela maioria. Qual foi a condncta da honrada 
minoria? Recordal-a-llei em poucas palavras. 

·· · Desde Maio, na discussão da resposta á falia do 
throno, em todos os projectos, na apresentação de 
requerimentos, a proposito de tudo, a honrada mi-
noria só se occupava ela titwstão servil. Entrou em 
discussão - a· proposta · em seu art. L" O debate foi 
largo . e amplo. · 

O SR. ANDHADE FtGuEmA:-Dezaseis boras. 
O Sn. ARAUJO LtiUA :-Continuou a discussão dos 

mesmos artjgos ; e o que fez a llomada minoria? Contra 
as clispos ições regimen taes , prosegui u o cleba te com 
toda a generalidade e amplitude. 

Apresentaram-se interpellações, multiplicaram-se re-
querimentos ... 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :~Apenas dons. 
O SR. ARAUJO LtiiiA:- ... inventaram-se questões 

üe ordem frívolas, em que liam-se e reliam-se artigos 
dispara ta elos do regimento, só para consumir o tempo. 

Não contente com todos estes meios, assentou a 
honrada minoria de fazer parede. Estava no edificio 
da camara elos Srs. deputarlos, mas não no recinto 
desta cama r a. ~n trava e sahia, segundo lhe aprazia , 
para haver ou não haver trabalho. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-0 meio de evitar isto 
é mandar-nos para a ca~a de correcção. 

O Sn.. A'nAUJO LIMA:- Atrás da mesa ele V. Ex. , 
Sr. presidente, collocava-se um guarda, naturalmente 
para verifica r se V. Ex. ou a 1\fesa falsificava a lista 
dos presentes: , , 

O SR. · ANDRADE FlG.UEIHA :-Quando se deu isso? , 
O Sn. ARAUJO L mA:- Para coróar todo este systema., 

lJUC a m.inoria emprega va, dirigiam-se ú maioria clé-
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licadezas, que não quero commemorar, desusadas mesmo 
nos tempos, em que lutavam adversarios implacaveis. 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA :-A' vista deste li-
bello accusatorio; por conclusão só a pena de morte .. · 

O SR. ARAUJO LliiiA :-Nestas circumstancias, o 'que 
fazer a maioria ? · , 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA:- Amordaçar, amor-
daçar e amordaçar. . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Condemnar a discussão e 
mandar nos para a casa de correcção. (Risadas .) 

O SR. ARAUJ9 LmA :-A historia nos ensina que as 
minorias turbulentas ... 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TEIXEIHA :-Turbulentas! Muito 
obrigado! 

O Sn. ARAUJO LrnrA :-- ... violentas ou demasiadamente 
energicas ; modificarei a expressão. 

O SR . ' F. BELISARIO :-Minorias resignadas. 
O SR. ARAUJo LIMA:- .... gostam de impôr a sua 

vontade ás maiorias fracas e moderadas. A este papel 
não nos resignamos. ("1poiados .) 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA :-Então não acei-
tam a resignação. 

O Sn. AnAuJo LIMA:- Empregamos com vigor um 
dos meios, que as disposições regimentaes autorizam, o 
encerramento. · 

O Sn. JoÃo 1\'IENDES :-Medida de ordem. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Medida de desordem. 
O Sn. ARAUJO LliiiA :-Gosto de acompanhar a his-

toria dos povos livres . Em sua impaciencia e orgulho, 
eu ,bem o sei, têm-se as minorias _ret irado elo parla-
mento. Nada, porém, tenho visto, que se parecesse ·com 
a conclu::ta ela honrada minoria, ella me permittirú 
queJh'o diga .... 

O Sn. ANDRADE FIGUEIHA :-Quanto á maioria , 
'' Melhor já v i , 
Peior já vi , 
Mas cousa assim 
Eu nunca vi ! » 

O Sn. AnAuso · LuiA :-Pondo de parte a questão 
ele fórma, porque a Iiünoria se recusava aos debates , 
fórma , que reputo manifestamente irregular, cumpre 
examinar, em abstrac to, o direito de parede, que a mi-
noria se arroga. · 

Senhores, a honrada minoria não pócle justificar um 
ta I direi to. Eis as razões do meu asserto. 

Todo o funccionario publico deve-se todo a o cum-
primento de seu mandato, elo qual não pócle ser clis- ' 
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pensado ~em autorização de seus sup~ri01·es. Isto prova, 
,que os membros de~ ta casa não podem deixar de tomar 
parte nos trabalhos, sem que a respectiva camara os dis-
pense. Os factos provam pouco em nosso paiz em que o 
sentimento do dever está tão profundamente obliterado. 
. O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Eu hei de pedir licença 
it maioria para vir ou não vir. 

O Sn. ARAUJO LmA :- O proceder da minoria dá em 
resultado a ne:;essidacle ele unanimidade nos corpos col-
lectivos, para a decisão das ma terias, em que entendem. 
Este systema é condemnado pela razão e pela historia. 

O Sn. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA : -:-O systema ela 
maioria é apoiadp . . 

O Sr.. ARAUJO LIMA:- Um tal systema, digo eu, é 
condemnado pela razão e pela historia. 

O SR . DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA: -Foi para isso que 
se expediu a circular elas duas espheras recommendando 
a eleição dos deputados liberaes e conservadores. · 

O Sn. · AnA.uJo Ll!UA :-Sem que seja idolatra das 
maiorias, como o tenho dito por mais de uma vez, sem 
ellas não têm andamento ·os negocias humanos. Tot 
capita, tot sententio. Uma infeliz nação, a Polonia, 
ensina a l)istoria, deveu, em grande parte, suas cles·-
graças á má constituição de suas assembléas nacio-
iues, em que se exigia a unanimidade, para a solução 
das ma terias. 

O Sn. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA :-Nunca foram 
unanimes. 

O Sn. ARAUJO LIMA : -Não pó de pois a honrada 
minoria, com sua ausencia, ou deixando de cumprir o 
seu dever, recusar-se á formação da vontade nacional. 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA: -Tendes feito casa 
com membros da minoria. Isto é até uma ingratidão! 

O Sn. ARAUJO LnrA:- A minoria não é fiel á sua 
missão. A minoria aspira ser maioria nesta casa ou 
fóra clella, p.erante a nação. Como, pois, ausenta-se ella, 
como recusa-se aos trabalhos, á discussão? 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA :-Recusar, não 
apoiado. 

O · Sn. AnAuJo LIMA:- Finalmente, senhores, o 
suicídio é tanto crime na ordem moral como na ordem 
política. Com a retirada, a honrada minoria commette 
um suicídio. · · 

Agora algumas palavras com relação ao illustre de-
putado pelo Ceará, que em uma das sessões anteriores se dirigiu a mim. Estou enjoado ele ouvir fallar em po-
der pessoal. Importa isso duas offensas :· uma á consti.-

' 
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tuição que jm;amos defender, e que proclama: inviola,;el 
o chefe elo Estado; outra áquellcs, que dão o seu apoio 
á proposta, c qne por esta fórm:~ se inculcam como 
faltos de dignidade, ou subservientes às opiniões de 
quem quer que seja. . '· 

Em face desta .accusação geral e indistincta, ·dei uma 
resposta tambem geral e indistincta, qualificando seme-
lhante opinião de insensata. 

Se me houvesse referido nomeadamente ao honrado 
deputado pelo Ceará, tel-o-hia feito com a clelicácleza, 
que está em meus habitas c que é propria de cava-
lheiros. . . . 

Fa llou o illustre deputado em Tiberio, Augusto, 
Laheon, cortezãos, etc. Tudo isto merece alguma ex:-
plicação. Foi bom que se corrigisse Tiberio em Au-
gusto i porque, sem isso a chronologia teria de quei-
xar-se; visto que o jurisconsulto Labeon floresceu nos 
tempos de Augusto; posto que, quando se trata de 
poder pessoal, seriam ele mais eífeito allusões a Tiberio, 
um elos · monstros mais vis, que nasceu ela corrupção 
romana. · 

Apezar dos elogios de Ta c i to; cumpre· fazer alguns 
aclditameRtos, que caracterisam o jurisconsulto Labeon 
devidamente. ' 

Em Aulo Gellio, é elle accusaclo como sectario de 
uma liberdade exagerada e furiosa-libertas nímia et 
vicors. 

Horacio, que nos citou o nàbre deputado, e que é 
tão procligo de louvores para com os republicanos, 
cuja causa abandonou depois da batalha de Philippes, 
o quali'fica ele louco. .De fórma que os- interpretes, 
para sa lvarem o jurisconsulto do açoute de Horacio, 
corrigem o texto~Labieno insanior- , em vez de Labeone 

· insanior- , como se lê geralmente. 
, Refere Suetonio, que indicando .o jurisconsulto a Au-

gusto algu,ns nomes para o senado, e pergüntando-lhe 
este se não conhecia ind ivíduos mais capázes, respon-
dêra O· jurisconsulto bruscamente: «Cada um pensa 
como entende; » do que Augusto nãó fez caso. 

Segundo uns, diz a biographia universal, o juriscon-
sulto recusou o consula;_lo que Augusto lhe offerecêra; 
conforme outros, pretende-o e sahiu mallogrado. O 
que augmentou sua reputação e I)aturalmente seus 
rancores contra Augusto, acresceu to eu. 

Gibbon em sua lüstoria-Declinação e quéda do Im-
perio Romano- depois de comparar os jurisconsultos 
rivaes, Ateio Capiton e Antistio Labeon, faz áccrca do 
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segundo esta observação, que peço lice!'lça para repetir 
em inglez, talvez in in Lelligi vel, porque .pouco ou nada 
sei desta língua : ' 

« While the bold republican pursued his independent 
ideas without fear of paradox or innovations, isto é, 
a.o passo que o destemido republicano proseguia em 
suas idéas inuependen tes sem temor de paradoxos ou 
in novações. » 

Isto posto, a par elas grand es qual idades que ornavam 
o jurisconsulto Lab ~o n, era elle um homem exagerado, 
agastado, despeitado e paradoxal. 

Referiu-se o nobre deputado a cortezãos. Senhores, o 
cortezão distingue-se por duas qualidades, elogios im-
moderados e abdicação da personalidade privada ou 
publica, em favor ele Cesar. O cortezão vê em Cesar o 
sol, o fóco de luz e de calor par a a nação ; o uni co 
impúlso generoso que tem a efficacia; a vontade qyc 
de sua propria virtude c energia converte-:,e em facto 
con,summado; mais do que o primeiro representante 
ela nação, o seu defensor perpetuo, o seu magistrado 
su[}remo, que resiste á opinião nacional, extraviada ou 
contaminada; que a exerce sem direitos magestaticos, 
sem conse_lho e sem ·agentes; o pai da patr·ia, a quem 
a nação reconhecida curva-se para beijar a augusta 
dextra. 

Senhores, na turba dos cortezãos, outros poderão en-
contrar-se, não arrnelles que sempre conservaram uma 
posição cheia de dignidade, mas respeitosa para com 
Cesar ; que nunca o suffocararri com ondas ennoveladas 
de incenso, nem o soterraram, segundo as conveniencias 
de momento. 

Ha tempos, disse o nobre deputado, em que a indo .. 
pendencia chama-se insensatez e a ductibilidade sabe-
doria. E' isso verdade, assim como igualmente o é o 
que vou dizer : Ha tempos em .que a ambição ir ri t.ada 
chama-se independencia, e o paradoxo sabedoria. 

Sr. presidente, darei uma explicação ao nobre depu-
tado pela província de Minas Geraes, que se admirou 
da reimpressão do meu discurso que elle qualificou de 
proclamação. 

O ·meu discurso sahiu com erros numerosos, entra-
nhando-se nelle até apartes do meu nobre amigo, depu-
tado pelo Rio de Janeiro e que se acha á minha es-
querda. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -E' verdade. 
O SR : ARAUJO LIMA :-Foi para corrigir estes erros 

que se reimprimiu a proclamação, que eu acreditava ser 
P. II. 30. 
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d·e agrado elo nobre deputado, porque, · senlJOros, é a 
copia fiel das proclamações de S. Ex. . 

Sr. presidente, o nobre deputado pelo RiQ de Janeiro 
fallou-nos em internacional e em cartas vindas da Eu-
ropa que motivaram a proposta que se cliscute. 

O no1J1;e deputado apre.ciou mal estas cousas. 
Senhores, duas idéas ou clous partidos disputam o. im-

perio do mundo: o socialismo e o catl10li cismo. 
Um só vê no mundo a ma teria, no homem um 

animal que come e bebe como o porco c até ca hir e su-
mir-se na valia. 

O outro segue icléas· muito di versos. Rccon hecc uma 
cousa immatcrial, o homem intel!igentc c linc, ca-
.ll indo pela violação da lei, rehabilitanclo-sc pt;lla virtude, 
aspirando destinos além-tumulo. Segundo o parecer <la 
comm issão, adhere ella ao partid'o catholico, nada tendo 
ele commum com a internacional. 

SI'. prcsiclente, difflcilmentc se podem explicar gran-
des acon tccimen tos por co usas pequeninas. 

Scnllorcs, a meu ver, duas causas principaes dão an-
<lamwLo irresistivel il proposta que discutimos . 

A grande lei ela solidariedade faz a desgraçà, (como 
a g- rand eza do homem. . . 

Senhores, pclb primeiro ll oinem o mal contaminou 
o mundo. O bem tem seu contagio salutar, que puri-
üca a humanidade. 

No mundo r.ivilisado é o Brasil o unico paiz que 
mantem a escravid ão. Como resis tir á torrente da civi-
lisar;ão que assoberba turlo? 

Senhores, se as nações civilisadas da Europa e da 
Amer ica mudassem em absoluta ou ful'Cpublicana, sua 
fórmrr do governo, acrediLais que nos manteríamos 
no pé em que estam os? 

E' esla a causa principal que nos impelle irresisti-
velmente na soluc,ão de semelhante materia. 

Vem depois a "guerra ela America do No r te, que 
afogou em rios de sangue a escravidão. 

Desde então disse entre mim: está tudo consummado, 
a escravidão esU1 moi'ta! 

Sr. presidente, o nobre deputado pelo Hio de Janeiro 
que em uma das sessões anteriores oecupou tão bri-
Jllantemente a atteneão desta camara desfez-se em 
pomposos eiogios á liberdade parlamentar. 

Sem desconhecer a importanch dessa liberdade, que 
é uma coEdição indeclinavel dos povos livres, peço li-
cença a S. Ex. para fazer apenas uma observação. 

Em todos os paizcs livr rs ela Europa r da America 
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t' :>is Le essa libercb.dc. Fu nccion:1 ncllcs regulannentc o 
systema consti tucional? · 

Seria temericlauc aíllnnnl·o. São, pois, inclispensaveis 
muitas outras circnmstancias, para que o rcgimcn par~ 
lamentar proüaza os bens l[l!e delle se esperam, e que o 
honra elo depu ta elo apregóa'. 

As:>irn, entro nós, repito l-o-hci com o Sr. presidente 
elo con scJ lw: é profLutcla e cletrimcntosa a desorgan i-
zação dos partidos, pela falta das condiçues que lh es 
são inlJerontes, icl éas o c.llcl'es que as ex.ecutem devida-
mente. 

Por tal fúrma estão as idéas baralhadas, que clim-
• cilmento se clistinguem os _limites que separam os 

narticlos. 
• Os chefes ele par t ido, 111<1l sobem ao poder, esq uecem 
logo idóas e alliaclos, C[L!O os elevaram, para converterem 
a pol ítica em corrilbo de família. Dahi em grande parte 
o desmantelo das causas pnblicas, contra que todos 
nos queixamos. , · 

Vozrôs :- Isso ó verdade. 
O Sr~. AnAUJO L i ~J A: ·-S r . presidente, Ll(,ixanclo ele 

parte alg·umas considerações quo teria ele faz er, pusso ;~ 
responder com especialidade á parte elo discurso do 
honrado deputado pelo Hio ele J3neiro que occupou-se 
da proposta . · 1 

Senhores, a honrado minoria, peço licença para 
dize l-o , tem anclaclo um poctco em desordem na discussão 
desta materia. 

(Apoiados da maior ia. ) . ' 
Quando se combate nina mecliLla, concerta-se o pbno, 

cli ~t rihnem-se os papeis, dirige-se o ataque p:1ra todos os 
pontos, por fónna tal que possa a defesa ser completa . · 

O SJl . ANDnADE FIGmmu :-Não é possível planos 
com os en::;erramentos. 

O SR. Ar.Av.ro Lnu :-Assim é que ~ constitucio-
nalidade ela propost;1, acreditava cu, não era posta em 
duvida com seriedade: . 

o Sn. ANDHADE FIGUElH.\:- Não ha um artigo d-a 
proposta· que não seja um attentaclo contra a consti-
tuicão . 

O Sn. AnAuJO LIMA :-Vi, poTém, que a constitucio-
naliclacle do ventre livre foi contestada esforçadamente 
pelo honrado cleputado que fallou em uma das ultimas 
sessões. 

Senhores, sempre que se combatem prej uizos invete-
rados, ou interesses enraizados, a primeira q'ucstão 
que se levan la é a constitucionalidade ela meclida . · 
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Vou, pois, Sr. presidente, examinar esta ma teria um 
pouco detidamente. 

Entrando no assumpto, estabeleço logo estas proposi-
ções: A constitu ição não trata de propriedadeescravá; 
seria altamente absurda uma semelhante pretenção; e, 
quando assim não fosse, em nada seria prejudicada a 
questão que se debate. 
• O Sa. A~DRADE FIGUEIRA :- Não trata de proprie-
dade alguwa determinada, mas trata dos direi tos de 
propriedade. , 

O Sa. ARAUJo LIMA :- Senhores, a argumentação 
dos nobres deputados é esta: Garantindo o direito de 
propriedade, a constituição entende esta garantia á es-
crava e fructos que fazem parte da propriedade. • 

Senhores, digo eu, a garantia constitucional não 
trata da propriedad-e escrava. 

O SR. ANDRADE FIGuEIRA :-Nem póde tratar . 
O SR. PAULlNO DE SouzA dá um aparte. 
O SR. ARAUJO LIMA :- Em que ficamos? 
Sustentam VV. EEx. que a disposição constitucional 

que garante o direito de propriedade comprehende a 
propriedade escrava, eu sustento que não a comprc-
1wnde. , 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :- Então exclue? 
O SR. ARAUJO LmA:-V. Ex. me ouvirá? 
Senhores, não póde a constituição referir-se a objecto 

àcerca de que não se vê nella uma palavra nos seus i79 
artigos. . 

Apresentem os nobres deputados, se são capazes, um 
artigo da constituição que falle em esçravos. Como re-
ferir-se uma lei a objccto, sobre que não diz uma pa-
lavra ? 

E agora, acres.cent.o eu, nem podia faTiar de escravos. 
O Sa. ANDRADE FrGUElRA:- Pois f a !la em libertos . 

por duas ou tres vezes. 
O SR. ARAUJO LIMA:- Isto é cousa diversa, o que 

sustento é: Não ha artigo expresso na constituição que 
falle em escravos, e nem podia haver. · 

O SR. ANDRADE FrGUElRA :-Tambcm não 11a artigo 
que falle em brancos e é por isso que querem-nos 
contestar as suas garantias • 
. O Sa. ARAUJO Lr11rA :-0 que é, senhores, uma cons-

tituição? E' a proClamação e distribuição dos poderes 
publicas em que assenta a sociedade poli tica ; é a con-
sagração dos direitos fundamentaes de um povo. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-E' a garantia dos direitos 
individuaes e civis. 
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O Sn. ARAUJO LiiiiA:- Tsto posto, como fallaria a 
constituição t'm escravo3? O escravo não tem relação 
com os poderes publicas nem com os direi tos funda-
mentaes do homem. O escravo é a negação de todo o 
direito; mencionai-a seria nodoar a grande obra da 
liberdade. 

A disposição constitucional, que garante o direito de 
propriedade, figura em todas as constituições dos po.vos 
livres; mas nenhuma dellas com tal disposição jámais 
referiu-se á propriedade sobre escravos. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- V. Ex. está zombando. 
O Sn. ARAUJO LIMA :-Poderei estar em erro, mas o 

•· negocio não s.e presta a zombaria; fallo com toda a 
serierlade de que sou capn. 

A garantia do direito do propriedade, que figura em 
todas as constituições dos povos livres, refere-se sempre 
á propriedade orclinaria, verdadeira, que recahe sobre 
as cousas. 

A escravidão, como materia especialíssima, reque-
reria legislação tambem es}Jecial, como s_ur.cecle nos 
paizes que as têm com as colonias. Concluo do exposto, 
no Brasil, como nos: mais paizes, a garantia do direito 
de propriedade já mais referiu-se, nem póde referir-se á 
propriedade sobre esc r a vos. 

O Sn. ANDRADE FIGuEIRA:.,-Nós não temos colonias 
O Sn. ARAUJO Lnu. :-Agora vou mostrar que se-

melhante referencia a escravos, que fazem os nobres 
deputados, encerra tamanhos absurdos, que os nobres 
deputados serão obrigados a desistir de suas opiniões. 

Senhores, se abro a constituição, vejo logo em seu 
primeiro artigo esta disposição; a O Imperio do Drasil 
é a associação dos cidadãos brasileiros. • 

Mais adiante encontro est'outra disposição: « São 
cidadãos brasileiros os nascidos no Brasil de pai estran-
geiro, que não esteja a serviço de Rua nação. » . 

Se a garantia do direito de propriedade tem appli-
cação a toda a propriedade, mesmo sobre escravos, não 
sou eu autorizado a crer que as disposições citadas 
dizem respeito igualmente a todos os Brasileiros, mesmo 
filhos de Africanos o nascidos no Brasil? 

Consagra a constituição a igualdade de todos perante 
a lei. . 

Se a garantia do direi to de propriedade applica-se a 
toda a .propriedade, mesmÇJ escrava, a igualdade pe-
rante a lei não pôde chegar a todos, mesmo a es· 
cravos? 
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Condemna a constituição os privilegi.os . Co m a ex-
tensão da gara ntia da p"roprietlacle <1 toda a pr~p ri c 
clacle, não posso eu co ncluir que estú im plicitamente 
condemnaclo o pr ivilegio que tem uma raça de t er 
outra r;u;a no cap tiveiro? 

Pl'osigo em m.e n exame: Vós ad mitt is a desappro-
})riclção elo escravo. QLlcro ens inar-vos (permitti (jne 
vos cliga) a clnfcncinr meliloi· voss<t causa . Se a cons-

' tiluú,:qo r.;obre com sua gannt~a a propr iedade escra va, 
irnpossivc l é a clcsappropriação; vou mostrai -o. A que 
ti tu lo poclemos decretar a rl csappropr inção? A dous : 
necessi(l;tde ou 1lcl'csa elo Estado , nos termos da lei 
de i82G; ou. nt il idadc pub lica , nos termos ela lei de 
i2 do J11lho do 11815. 

Desapp!'op ri amos a cscr;tvat nra por mo ti vo de segu-
rança cio E';tacl o? Ningucm o disse , c se ria isso per-
feitamente inadmissível. 

Justillr.;a -su ::t med ida com a utilicbtlc publica? E' 
tamhcna impocsive l, )JO i' duas razõe::;. 

E~ lo u enjoado ele OLlViL· rcputi r as desgraças que 
acompanharam a abo li ção da escravidão. E' a boce ta 
ele Pandora a !lerrama r ma lcs sem con la sobre este 
Impcrio; famílias n\i :ctas , hecatombe de innocentes, 
aba lo ela fortuna p:u ticular c publica, per igo da se-
gurança ind ividual e elo Estado . 

Ainda mais: Quando se pudesse descobrir alguma 
van ta gem em cl esapprooriar o eseravo, não seria essa a 
utilidade ele que falla Íil nossas leis, quando autor izam 
uma tal medida . 

O Sn . ANDUADE FrcuEmA: --Está combatendo opa-
recer. 

O Sn. ÂRAUJO Lnu : _:_Estou mostrando os absurdos 
a que conduz a ópinião ·cios nobres deputados. 

O Sn . ANDRADE F IGUEIRA : - Es tá refutando o parecer, 
eu contava com isso. 

O Sn. A RAUJO L IMA : - Senhores, segundo a lei ele 
1815, a utilidade quo ai.ltoriza a clesappropria ção A a 
que se r efere a obras publicas, estradas, pontes, canaes 
c outras semelhantes. · 

Podemos clcsappropr iar uma casa , para dar-lhe uma 
fórma mais elegante '? Podemos desappropriar uma fa - . 
zenda, para que ella seja mais producti va? Incontes-
tavelmente não. 

A não ser assim , a ga rantia da propriedade no 
.Brasil assemelhar-se-hia um pouco á propriedade na 
Turquia, eni que o Estado ou o chefe do Estado 'é pro-
pr ietario uni versa!. 
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As~im, se a garantia da consütui<;.ão se estend e ao 
escravo, é impossi vel a d0sarpropriação da e;;c ra\'atura 
por falla de segurança elo Estado ou de uliliJadc em 
que se funde. 

Senho.res, vou mais adiante: Se a garantia da pro-
pr!edacl e de que falla a constituição ap pli ca-se ú pro-
pnedacle escra \'a , não podemos desappropriar o escr:wo 
Jsolaclamente, mas sim t;Onjunctamentc com ~ s fazend as. 
A razão é simples: O escravo 6 acccssorio da fazenda, 
de que não p6Jc se para r- se . Como cle3approprial-' o 
escravo isoladamente? Nestes termos seria mis ,. 
comprar todo o Brasil, para podermo.> des~ppropriar o 
cscraYo I 

Senhores, ainda um a consideração: 
A Jibcrclade ele industria é tão garantida pela cons-

t itu iç.ão, como o é a propri ed ade. Se a garantia da 
propriedade refere-se a escravos, a garantia da li ber-
lf a(]e refere-se igualm ente :i industria sobre escravos_ 

Havia uma induslria que consi·stia em mandar com-
pra r escravos na costa d'Africa, pa ra vendel-os no 
I3rasil; foi revogada em 1850 com violação ela consti-
tuição que garante a liberdade de industria . 
· Revoguemos uma ta l lei, restabeleçamos o trafico da 

cos ta d' Africa. Que suceederú? Se remos pos tos fóra da 
lei commum das nações como piratas ou in imigos do 
genero humano, c enforcados ahi em qualquer verga 
ele navio! Seria o cu! Lo á consli tuição e aos grandes 
pri nc i pios que c !la proclama I 

A opposição que chega a taes r csul Lados, que ·veda a 
desappropriação elo escravo, que só a autoriza clesappro-
priundo o Bras il iniciro, é por ta l f6rma absurda que 
dispensa exame, está irremissivelmente condemnacla. 

Senhores, o Duque de Brogl ie entendeu que a carta 
fran ceza não se referia á indemnizaçâo ou desappro-
pr iação do escravo ., e que era regida pe lo direi to ci\'ii . 

O Sn. Ai\'DRADE FIGUEHH. : - A eonslituição fran ceza 
era clara, dizia que as colonias Leriam um regimen 
especial. · · 

O Sn. ARAUJO LIMA: - Isto não resolve a questão; 
a especialidade do regimen não entendia com a pro-
pried<lcle. Dá-se o mesmo entre nós, a ~ons tiluiçJo Iuda 
tem com escravo ·. 

Senhores, a verdade é esta, repito-o., a constitui'ç.ão 
brasi leira nada tem com escravos, nem com proprie-
dade sobre e~cravos. 

O Sn. ANnR .-\.DE Fmt:EmA:- A Franca tem lei civil 
a resjJril o." · 
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O SR . ARAUJO LmA:- Tambem nós temos direito 
civ il CJU · rege a esrravirl~o ou a propriedade sobre o 
esc r~vo. Nrm a eons i ituiç~o tem referencia, como se 
d iz, á lei civil. 

Senhores,~ constitnição brasileira seguiu ó systema 
das constituições francezas, estabeleceu uma collecção 
de maximas para o clireilo civil conformar-se com ellas 
garantindo o direito ele propriedade, teve em vista a 
propr:iedade orclinaria universal, que recahe sobre as 
co.usas ; nunca, porém, se referiu a esGravos, ou a pro-
priedade r ela Li v a a escravos. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Refere-se ás nuvens. 
o SR. ARAUJO LIMA ; ..l.. Além da de esda vos, h a mais 

propriedades. 
O SR. F. B!!:LIÚRro: -A constituição refere-se •ã 

propri edacle que existia na occasião. 
O Sn . ARAUJO LIMA:- O escravo, propriedade ex -

traordinaria, obra exclusiva elo direito civil, fica sob o 
domínio do mesmo clirc,ito civiL 

O Sn . ANDHADE FIGUEIRA :--E' um paradoxo . 
O SR. ARAUJO L mA :-E' verdade inconcussa para 

mim. 
Mas, Sr. pr~sidente, suppondo-se mesmo que a cons-

tituição brasileira se referi sse á propriedade sobre es-
cravos, ainda assim não fica-ria prejudicada a proposta 
de que se trata. 

Garantindo a propriedade, a commissão referia-se á 
propriedade realizada' e comple ta, como resulta do con-
texto da mesma constituição, que allude ao uso ou em-
prego dà propriedade, e qLre suppõe propriedaqe reali-
zada. 
· Accresce que, conforme o nosso direi to c i v íl, a tra-

dição é indispensavcl para consummar a propriedade . 
A constituição consagra princi pios que o direi to civil 

desenvolve, amplia, restringe . Não h a tantas pessoas, 
pelo direito civil incapazes de adquirir e de dispór? 
Não. ha tan tas co usas r0tiradas do commercio 7 Que 
muito é por disposições especiaes se reja a sorte dos 
nascituros? 

Hespeitados os direitos adquir id ós o legislador 
tem grande libBrdade de · ac_ção no tocante ao fu-
turo; crêa, revoga, altera direitos a cada passo, na 
ordem pn i i li f' ~, como na ordem civil; será pos-
sível , sem otfensa de direito algum, com relação aos 
nascituros? 



-241-

Fi nalmente, senhores, o principio da escravidão, 
acompanhando o ventre, é um facto puro da lei ; o que 
a lei creou a lei desfaz. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: - A lei tambem creou a es-
cravidão, póde abolil-a. 

O Sn. ARAUJO LIMA: -A razão, com a pratica uni-
versal do mundo civilisado, reconhece no Estado esse 
direito. E quanto á indemnização, o Estado, diz o 
Duque de Broglie, não está obrigado necessariamente 
a indemnizar, mas sendo a escravidão um erro commum 
dos particu lares, como do Estado, é de equidade con-
ceder alguma indemnização. Não invoque, pois, o 
nobre deputado, o Duque ele Broglie que lhe é manifes.-
tamenle contrario. E aqui lembrarei ao governo a con-
veniencia de mandar traduzir aquella parte da obra do 
referido cluque, que diz respeito á propriedade sobre o 
escravo, e espa lhai-a pelos fazendeiros . Seria bom que 
estes conhecessem as idéas do Duque de Broglie tão au7 
torizado e insuspeito sobre escravos, para não estarem 
com as cabeÇas cheias de asnidades, suppondo que a pro-
priedade sobre o escravo é iden tica á propriedade sobre 
a terra ou sobre a besta. · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : -Perante o civil é 
assim. 

O SR. ARAUJO LIMA :- Assim, senhores, ainda quando 
a constituição brasileira se refErisse á propriedade 
est::rava , a questão Hão ficaria prejudicada. 

Mais uma resposta ainda ao nobre deputado pelo Hio 
de Janeiro ... 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sn. ARAUJO LniA: - Senhores, accusam-nos cons-

tantemente de illogicos, porque estabelecemos princi-
_pios de que não tiramos todas as consequencias que elles 
encerram: Simples é a resposta. A lei acode ao de-
vedor honrado que não pócle pagar suas dividas, dá-lhe . 
um prazo, e aba te. Pois hem, senhores, nós somos o 
devedor quanto á divida da escravidão; pagamol-a, como 
podemos, com prazo e com abate. -

Mas, senhores, disse-nos o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, o fructo do animal, da terra, da casa, não é 
do proprietario? O nascituro não está no mesmo caso? 

Senhores, ha quantos seculos, os Ulpianos e Gaios 
deram resposta ao nobre deputado pelo Rio de Janeiro a 
quem peço licença para lh'a recordar. 

O homem, diziam os jurisconsultos pagãos, com sen-
timentos mais humanos, para quem foram creados toei os 
-os fructos , não é fruCto. · 

P. H . 3i. 



Aús11rrlmn cnhn videúatu·r, hominem in fructn esse, cum 
omnes fructus 1·erurn natura gra.tia lwminis compara-
verit. · 

Não se adquirem esc ravas, p::~ ra o fim de darem filhos. 
Non temere ancillas ejus rei causa companmtur 1rt pa-
1'ian(. . 

Peço, pois, ao nobre deputado que não desça abaixo 
d'os Jurisconsultos pagãos, que reduza, como elles, a pro· 
priedaôc sobre o escravo, no usu fructo, aos se rviços . 

1\'las, senhores, deixando autoridades c recolhendo-m e 
ao 8a ntuario da consciencia, supplico ainda ao nobre cle-
putaclo ·que examine por um instante as clifierenças tão 
profu nda s e e,sscnciacs que se dão entre a proprieuadc 
orclinaria e a propriedade sobre os escravos, para Yer 
que é absolutamente impossível que urna se confund a 
com outra. 

Em materia orclinaria, segundo o Duque de Broglie, 
ct1jas idéas resumo, o direito de proprieclatle é indefi-
nido; o proprictario faz da cousa o que quer . Exer-
cido sobre escravos, o direito de propriedade é limi-
tado ;. o proprietario só faz o que a lei permitte. Em 
ma teria ordinaria, o direito de propriedade é ab8aluto; 
encerra o uso e abuso. Exercido sobre escravos, o di· 
rei to ele propriedade é condicional ;' o abuso póde ser até 
um crime. Em materia ordinaria, o direito ele pro-
pri€dade ·é incommutavel, passada de mão em m;io, em 
~ ua in tcgridade essencia I. Exercido sobre escravos, o 
direito ele propri edade é variavcl , segundo os tempos, 
as luzes e as circumstancias. Em materia ordina r ia , o 
direito ele propriedad e é perpetuo, sempre tem um se-
nhor. Exercido ' sobre, escravos, o direito de proprie-
dade é temporario, extingue-se com relação ao escravo, 
ou com relação á escravidão. Assim, senhores, ha'cl i f· 
ferenças raclicaes entre a propr iedade or'dinaria, qne 

· se exerce sobre as cousas, e a propriedade ex1.raor-
dinaria, excepcional ou lega l, que recahe sobre escra-
vos. Uma é. anteri pr ao Estado ; é a base em que ella 
assenta, sua oficnsa chama-se espoliação. 

A ouúa é filha õa lei. 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Como é na sociedade 

civil toda a· propriedade. · 
O SR. ARAUJo LIMA: - E' um erro . A propriedade 

ordinaria é anter ior á lei, que só faz reconhecei-a . 
A propriedade legal el eve sua cxistencia sómen te 

á lej. . 
O Sn. ANDRADE FrcuEmA:- Na sociedade civil toda 

.a propri rdade lrgal el eve sua existencia á lei. 
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O Sn. AnAUJO LuTA:- O Duque ele Droglie andou 
.muito m~L .. 

O Sn . ANDHADE FrGuEmA:- Não, resolveu a questão 
pelo d .irei to natural. 

O Sn. ARAUJO LwA:- Da noção fundamental da pro--
priedade excepcional, ex tráordinaria ou l egal~ que é 
fructo ela lei, resulta esta consequcncia, que a lei pócle 
abo!il-a quando o julgar conveniente. 

Neste caso estão officios ele justiça, privilegios, mo-
nopolios , propriedade so!Jre os escravos, sobre produc-
ções li tterarias e outras semelhantes. Obras da soc ie-
dade, a sociedade tem o direito de abolil-os quando 
julga r conveni ente. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Sa!Yando a indemniza-' 
~:ão . 

O· Sn.. ARAUJO LIMA: - Por isso que lollos os que 
as adquiriram sabiam bem que o faziam á sua conta 
e risco ... 

O Sn. ANDRAD'' FIGUEIRA:- Por conta da lei. -
O Sn.. AnAuJo LmA: - : . . sabiam be.m que os lucros 

derivados desse emprego compensariam as eventuali-
dacl es do perigo da abolição a que se ex punham. 

O Sn. ANDHADE Ftcu~<:mA:- A. propriedade ciYil não 
se póde abolir ~em indemnização, o mais é espoliação. 

O Sn. ARAuJo LmA: - Msim, Sr. presidente, pondo 
ele parte a ind emnização , que todos aceitam, segundo 
o erro commum, ou equidade, bem vê o nobre deputa-
do a quem respondo, que a comparação que estabeleceu 
é improcedente. Como se podem comparar objectos 
i n te ira mente dissemelhan tes, entre os quaes se dão clif-
fcrenças tão profundas e radicacs? 

Ainda uma consiJeracão . 
O n.obre deputado , que com seus amigos nos acc usa 

constantemente de itlogicos, é Lambem manifestamente 
illogico. 

03 nobres deputados reconh ecem di rei Los no escra-
vo ; segundo a capacidade que lhe não recusam de ad-
quirir direitos ou de suj eitar-se a obrigações. · 

Corno, pois, , contestam direitos que não se referem 
a escravo s, mas sim a nascituros, a seres futuros? 

O Sn. ANDRADE FIGUErnA: -Como é que a lei I iberta · 
tambem seres que não existem? 

O Sn. AnAUJO LIMA:---:- E' uma questão ele futuro, 
é nma ques tão de Estado que a lei rege como entende. 

O Srr. ANDRADE FIGUEJHA:- Liberte o germeü. 
O Srr. AnAUJO LIMA:- Isto quer dizer que no mo-

mento em que nasce um ser , não ó mais esctavo . 
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Senhores, julgo haver demonstrado as thcscs, que 
enunc1e1 ; a constituição não se occupa de escravus ~ 
a intelligencia contraria concluz ·a absurdos manifestos; 

· em todo o caso a constitucionalidade da prDposta está 
salva . 

Qualquer que seja o tal ento do orador, que falia de~ 
pois de muitos outros, não póde elle deixar de repe-
tir o que se tem di to. E' o que succede com relação 
aos inconvenien tcs annexos á proposta elo governo . O 
nobre deputado não fez mais do que repetir aquillq 
que se tem dito por mais de uma vez, e a que se tem 
dado resposta . 

O Sn. F. BELISAiuo: -Não apoiado, é o que se não 
tem feito. 

O Sn. ARAUJO LIMA:- Pcrclôe-me o nebrc deputado; 
o Sr. Alencar, que rompeu a discussão nesta mate-
r ia, allegou todos estes inconvenientes, a que por mi~ 
nha parte c de outros oradores se deu resposta. 

O Sn . F . BELlSAmo:- V., Ex. por ora está se oc-
cupando de um ponto, nós queremos ouvir a sua opi-
nião sobre as emendas do Sr . Perdigão Malheiro. 

O Sn. ARAUJO -LIMA: :...._ Senhores, deixarei em silen-
cio os inconvenientes, não só .porque isto já está res- _ 
pondiclo, como tambem porque dão-se todos elles no 
projecto CTUe o nobre deputado aclopta . 

O Sn. F. BELISARIO:- Mas como'! 
O Sn. ARAuJoLrMA: -Familiasmixtas?Este incon-

ven icn tr é inhcren te a todos os sys temas, que não adap-
tam a aboli ção immecliata e fatal. 

Como é, exc lamava o nobre deputado, que o menot· 
que nasce hoje é li vre, e o que nasceu hon tem é es-
cravo ? · 

Como é, digo eu por minha vez, que um escravo 
é liberto, c outro não o é'i Ahi está a mesma iniqui-
dade. 

O Sn. F. BELISARIO :-Não apoiado. 
O Sn. AnAUJO LIMA :-Já disse c repito , não posso 

·prestar o meu assentimento ás emendas do honrado de-· 
pu ta do pelo Rio de Janeiro, as quaes assentam no resga te 
gradual e integral ela escravidão . . · . 

E' inaceitavel es te systema por duas razões capitaes: 
não ha dinheiro que chegue .... 

O SH.. F. BELJSAIIIO: -Isto não é ·exacto. 
O Sn. ARAUJO LIMA:- •.. depois sua iniquicladc é 

manifesta. Segundo o Duque de Broglie ... 
O Sn. ANDRADE FIGUEIIIA: -E !I e condemna a proposta 

~lü governo , 
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O Sn. Aiu.uJO· LwA:- .•. com cuja opinião me con-
formo . .. 

O Sn . ANDRADE FIGuEmA:-Nós tambem nos confor-
mamos . 

O SR. ARAUJO LIMA:- .;. o erro comnium não deve 
ser supportado pelo governo sómente; as consequencias 
da escravidão ou a inclemnização elevem recahir sobre 
o. governo e . sobre os particulares. E' este o meu prin- , 
Clpto constante. 

Os nobres depu tados querem que o E~taclo indem-
. nize a escravidão, reprodUzindo-se eternamente . Re-

puto-o impossível e evidentemente iníquo. 
· O SR. F. BELISAniO:-Compare os onus da proposta 

elo governo com os das emendas, e verá que aquelles 
são maiores. 

O Sn. ARAUJO LmA:-Sr. presidente, uma breve res- · 
posta a algumas duvidas . O nobre deputado pelo 4.o 
~istricto achou muito viciosa a disposição que declara 
mcurso no crime ele reduzir á escravidão, o senhor 
que não dá á matricula os menores. 

Parece-me que o nobre deputado não tem razão . 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Parece-me que tinha. 
O Sn. AnAuJO LIMA :-Os menores nascidos depois da 

lei, c qtie não são dados á matricula, fi cam no · cap-
tiveiro. 

O Sn. ANDRADE FIGuEiRA :- Não póde ser, não são 
mais escravos; verifica da a idade es tão livres . 

O Sn. ARAUJO LnrA:-Emquanto se não tira a limpo 
a questão de idade, que é muitas vezes ele verific~ção 
dilficil , o nascido depois da lei, não dado á matricula , 
es tá no captiveiro. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O SR. ARAUJO Luu :-0 homem que nasce livre em 

vi rtude das disposições ela lei, não está na posse da sua 
liberdade. 

O SR. ANDRADE FtGUEIRA:-Não. está, veja o art. 1.79 
do cocligo criminal. 

.O SR. A~AUJO LmA:-V. Ex. que é jurisconsulto sabe 
que por nossas leis transnütte-se a posse sómente 
em virtude ela lei, como nas heranças. 

O SR . ANDitADE FIGUEIUA :-Isto é, por uma ficção ela 
le1 que ella preveniu . 

O. Sn. ARAUJO LIMA : -Pois a ser preciso, teriam os 
aqtu essa bel! a ficcão . 

O SR. ANDRADE Í~IGUEnu:-Ao contrario , fa ça favor 
de ler o ar tigo citado do cocligo crimina l. 
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O Sn. ARAUJO Ll.\u :- Scnllorcs, pel o fae lo do n;;s-
ci rn cnto, o individuo que na sce depois da lei é livre, 
es tá na posse inteira e completa ele sua lilJerdaclc. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIUA:-Logo o artigo é clesne-
cc~sario. 

O Sn. AnAuJo LBIA:-0 senhor que não der á ma-
tricula esse individuo, evidentemente sujeita ao capLi-
ve iro nm homem !inc. isto parece acima de toda a 
CO !ll,~s tação . 

O S11. F. Bc:usAnw:-V. Ex:. não provou que os 
OlHis ela proposta eram menores do que os da emenda. 

O Sn. AnAUJO LmA :- Não quero abusJr da bondade 
da ca maro, tornando em consicleraeão todas as duvi das 
que se têm levantado con tra a p/oposta tão infunda-
damente. 

Senhores, condcmnada perante Deus, como perante 
a razão, a es~ ravid iio tende ~ desa ppareccr totalmente. 

Tentar oppôr-lhe obstaculos é assemelhar á crianç1 
que para conter as ondas levanta diques ele arêa. 

A proposta que se discntr , repito uma e mttitas Yczos, 
só apresenta uma innovação , o Yentre livre . Peculio, 
rcmissã0, intervenção da autoridade, tudo persiste no 
pé em que está . . 

Acci tcmol-a , em c.:;piri to de paz c de conci I ia<,;ão, 
c teremos bem merecido ele Deus, da p o~ teridad e, e da 
patria. 

VozEs:-Muito bem; muito bem. 
(O orador é comprimcntaclo.) 

Em seguida orou o Sr. PEnDIGÃo MALHEmo. Combateu 
o projccto e dcfcnclcu as emendas que aprcsentára. 

SESSÕES DE 28 E 29 DE AGOSTO. (Passa em ultima discüss(io 
o projecto c é nmcttilto ao senado.) 

~ i. "-l'í o dia 28 a opposição começou pretend endo 
mnbarar;ar ainda a passagem da reforma judiciaria , já 
a pprovacla pelo senado c pela cama r a. O Sr. Andrade 
Figueira pr01~unciou um discurso a proposito ela rcclac-
r;ão ela lei c mandou á mesa um requerimento pedindo 
qtte nos termos elo art. HiO elo regimento entrasse el e 
Jtovo o projccto em discussão por conter o vencido in-
co lwrencia, con tradiceão c absurdo . Um membro ela 
maio ria ; o SL Coelho l{od ri gne3, r espondeu eni breves 
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p~lin-ra s a es5c nobre de putado, c requereu o c n cerr~
mcnto da llis c u ~são do req uerimento. Approvado o 
encerramento, foi lambem ap provacla a reclacção elo 
proj ccto de reforma judiciari :~, e pOLlc-sc a~sim entrar 
11a onlem elo uia, que era a 3." di sc ussão uo projecto. 
ele refül'ma llo estado servil. 

Foram lidas varia s emendas llo Sr. Duque-EstraLla 
Teixe ira. 

O Sn. · PINH iml.O requereu o encerramcn to ela 3." Ll is-
cussão do proj ec to . 

O Sn. FEnrrEmA VIA NN A, obtellllo a palavra pela ordem, 
cliz que Linl1a um projecto substi tutivo a apresentar ; 
que esse projecto continha id éas novas, quo poderiam 
talvez ser ace itas pela ma ioria ela ca mara .... 

O Sn. PARANHOs :- V. E:c porcJUC não apresentou 
antes o se u projccto? 

O Sn. FEnltElHA VL\"<:'1.\ diz quo não o foz porque nün C:1 
lhe coubfl a vez ele falla ,. sob re a refo rma. 

O Sn. Gua!ARÃES :-A lista dos oradores CJue tinham 
de fallar contra o projectoera <lacla á mesa pelos~mi gos 
d? nobre deputaclo1 O nobre deputad o nunca se mscre-
VIa no começo .... 

O SR. FERREIRA VIAi\'NA, continuando, diz quo a ver-
dade é que nunca conseguiu fallar sobre a rcfornn, c 
não poderia Iimi ta r-se a mandar á mesa o seu projecto : 
prec isava fundam ental-o. Ia, pois, fazer um appe llo ú 
generosidade da m:J. ioria: pedi~ que se demorasse a dis-
cussão a fim ele que elle pudesse !'ali ar .... 

UM SR. DEPUTADO:- Este pedido é fóra lle toll os os 
cs tylos. 

O Sn. FERREIRA DE AcUJAn: -Des te modo touos farã o 
igual pedido e a discussão não terá fim . 

O Sn. FERREJRA VIANNA diz qu e mantem o seu pe-
did o. Se não o deixarem fallar não mandará á mesa o 
seu projecto, porque não poderá explicai-o ... 

u~[ Sn. DEPUTADO: - v. Ex. guardou-se para o ultimo 
momento I E a maioria não teria neccssjjade de ex a-
minar com vagar o seu projecto? Porque não o apre-
sentou antes para ser impresso e distribuiuo. (Ha 
antros apartes.) 

O Sn . PRESID ENTE:- O nobre deputad o está no seu 
direito fazendo essa petição. (Apoiados.) A cama r a ou-
viu o seu pedido , c poderá deferil-o ou indeferü-o YO-
tando o requerimento de encerramento que já foi 
apresentado. 

O Sn . ANDRADE FIGUEIRA :-Peço a palavra pela or-
dem. 
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O Su . PRESIDENTE :-Tem a palavra pela ord em, se o 
nobre deputado pretend e fallar sobre o modo da vota-
ção do requerimento apresenta do. · 

O SR . ANDRADE FIGUEIRA (pela ordem) :-Não venho 
fazer uma petição, mas dar uma explicação. 

Precisa v a falia r nesta 3! discussão elo projecto sobre 
a reforma servH. Fui membro da commissão e3pecial 
nomeada por es ta camara o anno passado e fui voto 
vencido . . Precisava jus ti ficar o meu v o to. Além disto , 
precisava defender-me da pécha de escravocrata que o 
governo e se us amigos têm. lançado sobre 'mim . 

O Sn. Gu iA CERQUEtnA :-Ass im como sobre toda a 
minoria . 

UM Sn. DEPUTADO :- V. Ex. tem fallaclo tantas vezes 
e tanto ! · 

O Sn. EvANG ELISTA LoBA TO :-Pela ordem não se dão 
explicações. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - V. Ex. nJo é ainda, 
felizmente, presidente des ta camara. 

O SR. EvANGELISTA LOBA TO: -Mas tenho o direito 
de zelar o regimento . 
· O Sn. PRESIDENTE: - Attenção! Nenhum deputado 
póde fallar pela ordem senão na fórma do art. 169 do 
r eg imento, que diz : .. . 

«Quando se houver de encetar qualquer discussão, 
poder-se-ha pedir a palavra pela ordem para lembrar 
um melhor metl.10do de dirigil-a, e o mesmo será per-
mi tticlo no fim da discussão, quando se houver ele votar, 
para melhor se estabelecer o ponto da votação. » 

Não posso, portanto, impedir que o nobre deputado 
formule ou inicie alguma moção neste sentido. ( Apoia-

. dos.) Está estabelecendo as suas premissas ; não tirou 
ainda a conclusão. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Eu vou referir a V. Ex. , 
que tem mais tolerancia do que o nobre deputado 
pelo Rio Grande do Sul, o objecto da minha expli-
cação. . 

Tinha necessidade indeclinavel de fallar nesta ter-
ceira discussão, porque no debate ele um ou outro artigo 
em 2. a discussão, obrigado a falia r sempre sobre as-
sumpto restricto, e se~pre clesordenaJ.amente, sorpren-
cliclos, como fomos , por encerramentos imprevistos e 
successi vos, não me foi possível considerar em globo a 
proposta do governo. • 

O Sn. PINTO LmA :-Fallar sobre assumpto r cs tricto ! 
A 2." discussiio, contra todas as regras, foi geraL 



VV. EEx. fallaram sobre todos os arLigos a proposi lo 
de cada um delles. (Apoiados.) 

O· Srl. PrNTO DE C urros :~Sobre todos os artigos elo 
projecto, sobre o . poder pessoal, sob re assumptos di-
plomaticos, sobre tudo! 

O Sn. ANDRADI':· FIGUEIRA: - Em vista, porém, do 
requerimento do nobre deputado pelo Pará, que não 
deixará de ser approvaclo·, ·comprehendo que me não 
será possível de'sempenhar o imperioso dever de ex-
primir meu pensamento sobre a reforma e de defen-
der-me perante o paiz 'I 

Ligo, porém, tanta impol'tancia á responsabilidade 
que cada um eleve tomar sobre esta gravíssima questão, 
e á fórma e müdo por que tem corrido a sua discussão, 
que peço a V. Ex. consulte a cama r a para que a vota-
ção do encerramento seja nominal. (1\!Jnito bem da rni -
noria.) 

O Sn. ARAUJO LnJA :-Nossos nomes já são conhecidos, 
não percamos tempo. 

O Sn. PRESIDENTE :-0 Sr . deputado Andrade Fi-
gueira requer que seja nominal a votação do encerra-
meu to da 3. • discussão da proposta do poder executivo 
sobre a reforma do estado servil. 

Os. senhores que approvam este requerimento queiram 
levan La r-se. (Depois da veri~caçc7o.) 

Foi rejeitado . 
. Em seguida procede-se á votação do encerramento, 

que é approvado . · 
O SR. ANDU.ADE FIGUEIRA :-Depois das promessas 

que nos fizeram de uma discussão ampla, é assim que 
procedem I · 

Ui\:r SR. DEP.UTADO ::_Foi amplíssima! Desde Maio que 
não se trata de outra causa . 

O Sn. 1\iELt:o REGo (pela ordem) requer que a votação 
do proj ecto seja nominal. 
. Posto a votos esse requerimento, é approvado. 

Procedendo-se á votação ela proposta, é ella appro-
vacla com a seguinte emenda : 

«Ao § 2. o do · art. 4. 0- Supprimam-se as palavras-
ou por liberalidade de outrem . .-:.c Barão de Anadia.-
Barão de Araçagy.- Camillo Figueiredo.-Ferreira Lage. 
-Benjamim. '' · 

Todas as outras são rejeitadas. 
Procedendo-se á votação nominal sobre à adopção 

do projecto, dá o seguinte resultado : · 
Votal'n a favor, os Srs . Angelo do Amaral, Pinhei-

ro, Fausto de Aguiar, Sii.1ueira Mendes, Gomes de 
P. li . 32. 
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Castro, Heraclito Graça, Coelho Rodrigues, Salles, Ban-
deira de Mello, Pinto Braga, Moreira da Rocha, Do-
mingues, Araujo Lima, Alencar Araripe, Gomes da 
Silva, Raposo da Camara, Carneiro da Cunha, Pinto 
Pessoa, Henriqnes, Corrêa de Oliveira, Theodoro da 
Silva, Ferreira de Aguiar., Barão el e Araçagy, Portella, 
Mello Rego, Pinto de Campos, Manoel Clementino, 
Barão ele Anadia , Casado, Mello Moraes, Sobral Pinto, 
Menezes Praclo, Fiel ele Carvalho, Guimarães, Affonso 
de Carvalho, Figueiredo Rocha, Pinto Lima, Bahia. 
Leal de Menezes , Dionysio Martins, Pereira Franco, 
Araujo Góes, Junqucira , Benjamim, Camillo Figueiredo, 
Ferreira Lflge, Canclido da llocha, Vicente de Figuei-
redo,Luizütrlos, Rosa, João Mendes, Floriano deGodoy, 
Duarte de Azevedo, Carclozo de Menezes, Camillo Bar-
reto, Paranhos, Conêa, Barão da Laguna, Galvão, Evan-
gelista Lobato e Bittencourt.-61. 

Votam contra , os .Srs . Jansen do Paço, Souza Úe1s, 
Augusto de Oliveira , Taques, Barão da Villa da Barra, 
Fontes, Silva Nunes,, Ferreira Vianna, Duque-Estrada 
Teixeira, F . Belisario, Almeicla Pereira, Paulino de 
Souza, Pereira da Silva, Conde de 'Baépencly, Andrade 
Figueira , Diogo de Vasconcellos, Perd-igão Malheiro, Ca-
nedo, José Calmon, Gama Cerqueira, Jeronymo Penido, 
Capanema, Ferreira da Veiga, Barros Cobra, Cruz Ma-
chado, Rodrigo Silva, ' Costa Pinto, Antonio Prado, 
Nebias, Mello Mattos, Azambuja, Joaquim ele Mendonça, 
Simões Lopes, Pederneiras e Lima e Silva.-35. 

o projecto vai á eommissão ele redaeção. 
Vem á mesa a seguinte declaração de voto: 
« Declaramos que votamos pelas emendas elo Sr. Per-

digão Malheiro .-Costa Pinto.-Ferreira da Veiga.-
Diogo de Vasconcellos.- José Cctlmon.-Bm-r'os Cobra.-
Canedo.--1eronymo Penido.-Gama Cerqueira.- Peder-
neims.-Barão da Villa da Barra.-Taq~tes.-Fontes.
A.zamlmja.- Smt.za Reis.- J. Capanema.- Pereim da 
Silva.-Simões Lopes.-Duque-Estrada Teixeira.- Cruz 
Machado.-Silva N~mes.-Aug1tsto de Oliveira.-Rodrigo 
Silva.-Mello Mattos. -Jansen do Paço.-Ferreira Vianna. 
-Conde de Baependy.- Paulino de Sow:ra.- Nebias.-
Joaquim de Mendonça.-Antonio Prado.-F. Bel'ism·io.-
Almeicla Pereira.-Anclrade Fig~teira.- Lima e Silva. '' 

O SR. PRESIDENTE:- Havendo-se esgotado a 2." parte 
da . ordem elo dia , continúa-se a tratar dos assumptos 
comprehoncliclos na 1. a parte . 
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O Sn. CoELHO B.oumGuEs (pela ordem ) :- Sr. pre~ 
sidente, estando prompta a redaccão das emendas ap11ro~ 
vadas á proposta do elemento serYil, desejava que V. Ex. 
consultasse a casa se consente qu e ella seja aprçsentada 
e approvada independente de impressão. 

( Cntzmn-se nwüos apartes.) 
O Sn. PRESIDENTE :-0 requerimento do nobre de-

putado é perfei tamen'te admissivel; o que 6 nccessario. 
é que seja a.doptado pelos dons .terços dos deputados 
presentes. . 

O art. 1n0 elo regimento estaLclccc o seguin te: 
« A reclacção sendo apresentada pela commissão será 

impressa no jornal com que houver contracto , para ser 
depois votada pela camara, salvo o caso de urgencia 
approvacla por dons terços dos deputados prescn tes. » 

Tendo sido acloptaclo o projecto concernente ú re-
forma do estado servil, eu declarei que ia ser remetticlo 
á commissão de reclacção, e preencheu-se essa condição 
regimental. 

Tratando-se, porém, ele uma proposta do poder exe-
cutivo, cuja r eclacção não pócle ser alterada senão quando 
for definitivamente convertida em lei, as emendas são 
redigidas sep:J.raclamente e remettem -se para o senado · 
com as respec tiva~ propostas na fórma preceituada: 
pela constituição politica do Imperio e regulada pelo 
regimento desta camara. 

No caso vertente não foram acloptadas senão as 
emendas primitivas da commissão especial e a su p • 
pressão de uma phrase consignada ao § 2. o do an. 4. "· 
da proposta. 

Não ;ofi'reram, portanto, alteração que obrigasse a 
uma nova reclacção, e por isso a tarefa ela commissão· 
devia limitar-se a supprimir a phrase- ou por lioem-
lülade de otttrem-sem fazer nenhuma outra modificação 
ao trabalho da commissão especial. 

Parece-me, pois, qu(l a commissão de r edacção po-
dia com celeridade offerecer á approv.ação da camarél' 
a referida redacção . 

Não me cabe, porém, defender o requerimen to elo 
nobre deputado. Apenas dc~ ejo esclarecer a ma teria 
para que a camara delibere a respei to como melhor 
entender em sua sabedoria. 

o s~. CONDE DE BAEPENDY ( pel:} ordem) :-Peço a· 
V. E\:., Sr. presidente, cumpl'imento do regimento, 
isto é, que sejam remctticlas á commLsJo de reclacção 
a pi'oposta c as r.mcndas ~pprovaclas. (Auoiados da 1iL't· 
'.1W/'l1t. ) 
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O Sn:. Pn:ESIDi':NTE :-Já foram remeltidas . V. Ex .. 
ouviu-me até annunciar que se passava a outras ma -· 
terias da ordem do dia. ' 

O SR. CoNDE DE B.-\EPENDY :- Ainda quando se tenha. 
feito a remessa, não havia tempo para a commissão 
reunir -se e fazer o trabalho, a fim ele apresentai-o á 
eamara. (Muitos apoiados da minoria; contestações da 
maioria, q·ne não deixam o orador p1·osegni·r .) . 

O Sn:. PA!\ANHOS :-A redacção era fac ílima, ou antes-
nada havia a r ed igir , porque as emendas eram em se-
parado. 

VozEs :-Ouçam, ouçam. , 
O ,SR. CoNDE DE R\EPENDY :- Se não se quer que cu 

íalle, sentar-me-hei. 
l\'IutTAS vozEs :-Continue, continue. 
O Sn:. CoNDE DE B .. \EPENDY :-Dizia eu que só depois' da 

remessa dos papeis é que a commissão podia reunir-se· 
e fazer o trabalho, a fim de apresentai-o á camara; 
então ser ia permittido ao nobre relator da commissão 
oHerecer o requerimento de urgencia para a discussão· 
immediala da redacção, dispensando-se a sua impressão, 
como permilte o regimento. Sa'lvem-se ao menos cts 
appm·encias . (Ca,lorosos apaiados da minoria; muito bem , 
?nttito bem.) 

O Sn. Cos'rA PrNTO: -Estas quatro palavras valem 
um granel e discurso. (Apoiados da minoria.) 

Ur.rA voz:- De, tudo se faz . questão I 
O SR . . BENJA!\Im (pela ordem): - Como membro da. 

commissão de redacção, devo declarar á camara quaes 
são os estylos seguidos por oecasião de se remetterem 
os projec tos á mesma commissão a fim de serem re-
digidos. Logo que os projectos são 'a pprovados em 3." · 
discussão, a Mesa os envia á commissão de reuacção, 
a qual em seguida assigna o parecer, entregando-o 
immediatamente ao Sr. 1.0 secretario. Estes são os 
es tylos seguidos- pela commissão desde que sou della' 
membro. 

Foi isso justamente o que succedeu com a redacção, 
em questão : logo que a 1\iesa lavrou o despacho , 
mando u o projecto para a comnüssão, e esta deu o 
parecer. E' o que sempre se tem feito ; em outras 
occ~siões não se tem levantado duvidas, porque são-
proJectos de pouca importa ncia, o que não acontece 
ag'or·a . (Apoiados.) . 

O Sn. F. B"r,ISA R to :-lUas a commissão reuniu -se ? 
O Sn. BENJAMIM :-Reuniu-se. 
O Sn . F . BJILISAlHO : -Reuni u-se aondõ"? 
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O Sit. CRuz MACHADO (apontando):- Um cá e outro 
lá ! 

O SR. CoELHO RonmGUES : -O Lraball10 era tão 
simples ! 

O SR. BENJAMIM: - O nobre deputado que redigiu o 
projecto, o Sr. Coelho Rodrigues, trouxe-nos a reclacção, 
entendeu-se comigo e com o outro collega ela com-
missão, o Sr. José Calmon, que declarou que a, não 
assignava. Então nós clous a assignámos para ser enviada 
á mesa. O que se passou neste caso é o que se tem pas-
sado em relação a todos os outros proj ectos .. ( Apoiados.) 

O Su. CRuz MACHADO :-Para se vota r hoje é preciso 
que . a urgencia seja appt·ovada por clous terços dos 
deputados presentes. Os senhores não têm clous terços, 
precisam ele dons votos para completar os clous terços I 

O Srr. CoELHo HonmGUES faz algumas observações, e 
pede para retirar o seu requerimento ( *) 

(*) A Ckron'ica da Guarda· Constitucional disse o seg uinte: 

" Immcdiatamcntc, scnrlo requerido p encerramento, ag·i-
tou-se uma discussão de ordem. O di sLint:to Sr. Ferreira Vianna 
cxpôz que tinha para com seus constituintes o compromisso 
de manifestar-se sobre ,assurnpto tão grave: não pudera fall~u· 
na seg1mda discussão; desejarla expender na terceira as obj ec-
ç.ões que tinha contra a proposta. Accrescia que, tendo de 
offerecer á consi tleração da camara um •projccto, no qual con-
~ubstauciara suas icléas sobr~ a questão, obtive1·a do illu stre 
Sr. Almeida Pereira a cessilo da vez de falia r, •1ue a esse deputado 
compe tia: assim pedia que lhe l'osoe permiuido proferir o seu 
discurso, e esperava qu e o requerimento de encerramento fosse 
r e tirado. Cumpre, poeém, observar que, nl"w sendo encerrada 
a discussão, cabia a palaHa, nilo ao i! lustre Sr. Almeid a Pereira, 
mas ao distincto Sr. Angelo do Amaral, membro da eommissão . 
Não prot:cdia, conseguintemcutc, o fundamento em que assen-
tava o pedido do deputado dissidente. . 

" Tari1bem o illustrr. Sr. Andrade Figueira, que não tem 
cessado de discutir a r eforma do estado servil a proposiLo de 
todos e quaesquer assumptos, pedi·n a palavra pela ordem, e 
queixou-se de que a maioria não quizesse ouvjl-o! Aproveitava, 
no entanto, a occasião para lançar de ~i a denomill<tçilo de cs~ 
C1~a'I/ OCrata; porquanto não o era. Não era isso uma peuitencia, 
uan era mesmo uma palinodia : necessitava explicar o seu 
pensamento, a 11m cie ser comple tanientc compreilendirlo . . 

" A camara, porém, compenetrando-se ela alta convcniencia 
clr~ aea.lmar tantos interesses sobresallados por elfeito da luta 
e da propagada incerteza do exilo da l 'CI'orm~, resolveu em sua 
sah.cdoria approvar o requerimento de :; ncerrarnento. A scssãn 
esta qu~s1 iluda; os dissidentes hão opposto os maiores obs ta-
CI!l os a todas .as mecliclas; !lã o era ignorada a phrase do .grupo, 
n aopassara: porque, pois, a c ama ra accecleria a rna1s essa 
peliH I ~ rleloug:1 , sanill caudo a r.onsid e rações pessoacs, cmilora 
rcspcllavcis, as imlantcs ncc c:;sillalies Jliibli cas .,, 

i 
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Consultada a camara; consente na retirada. 
O SR. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA:- E' mais um in~ 

fanticidio! (Riso.) 
Procede-se á leitura da seguinte redacção, a qual 

vai a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos: 
(E' o Jlro.iecto do governo, açompanhado das emendas 

da commissão especia.l , e lla emenda do 8-r. Barão de 
Anadia, apresentadit nn sessão ''de 24 de Agosto.) 

-~ 2. 0 -NO dia 29 esperava-se que a opposição fosse 
discutir ainda a reclacção ela reforma. As galerias e 
o r ecinto da camara estavam apinhados de povo. Os 
membros da minoria compareceram depois de aberta 
a sessão, e quando começaram a chegar já a r edacção 
da reforma estava approvacla, sendo o projecto re-
mettido nesse mesmo dia, com as emendas, ao sonad·o. 
Logo depois ele approvada a redacção, os especta-
dores, que anciosos aguardavam essa decisão, evacua-
r am as galerias, guardando todos a mesma calma que 
havian~ guardado durante todo este debate agitado . 

" Encerraua a terceira discussão, foram rejeitadas todas as 
emendas e additivos dos Srs. Perdigão Malhciro e Duque-Es trada ; 
foi, poré m, approvada a emenda dos Srs . narão de Au~dia , 
Barão de Araçagy, Ferreira Lage c outt·os, ·,J::n·a que na pl'oposta· 
fossem su.pprimidas as palavras ou po1· liberalidade de outrem, com 
referenda ao dit·eito de remissão. Esta emenda fôra aceita, em 
sessão anterior, pelo illustre ministro da agricultura porque,. 
dissipanuo receios, não obstava a que a liberalidade se manifes-
tasse em uoações, legauos e heranças para a formação do peculi <F 
do escravo. 

" Propondo, ao mesmo tempo, os Srs. llfello Rego e Pereira· 
ua Si lva que fosse nominal a votação para a adopção final dw 
proposta com as emendas approvadas, a camara acceden ; c o 
r esultado foi o mais assignalado triumpho par::~ o governo, por-
<IUC essa votação reuniu todas as adhesões, inclusive as de al-
guns deputados que haviam dive•·girto quando foi votado em 2.•· 
discussão o ar t . 4. 0 Pronunciaram-se a favor 61 deputados, c 
contra apenas 34. 

" O distincto Sr. Teixeira Junior, como presidente da camara, 
não votou, na conformidade do r egim ento. Com o seu voto, se-
riam G2, numero legal para haver sessão; e cumpre assignalar 
essa circumstancia, a fim de que não supponha-se que a mil\ o ria; 
poderia te t· impedido a votação d:~ proposta. Não haYia recu ar: 
a victoria do governo era indeclinavel. · 

" A commissão de rellacção, no entanto, hayia r edi gido as 
emendas approvadas, c enviou o seu trabalho a mesa; reque-
rendo o seu relator a n eccssaria urgencia para a di scussão c· 
approvação da mesma redacçfw, a fim de ser remcttirla p<tra o 
senado a proposta. Graudc clamo•· ! Os dissidentes , esqucccn-· 
do-se de qu e assi m pro c. edeu -sc em todos os tempos , espe-
cia. lm c u t ·~ dun\IILC a g-c reucia do sal) il!•'tC ~\ c Hi (\ ·; .!ulhu ' 



A :J.nciedacle era grande porque o gabinete, apozar de 
·Conta r grande maioria na camara, só dispunha no ul-
timo mez de 62 votos. Era justamente o numero 
necessario para abrir sessão, e como os dissidentes com 
ra1·as excepções não se prestavam a fazer· casa, ficou 
a passagem da reforma dependendo de um uni co voto. 
Felizmente, a dedicação da maioria á grande causa que 
se discutia com tanto ardor inutilizou todos os estra-
tagemas dos inimigos da reforma . 

.. 

'\WDromrJeram em exclamações, considerando escandaloso o 
facto . • . E, pois que :~maioria só dispunha de 61 votos, e elles 
eram 34, resolvet·am oppõr-se á urgencia, visto como, J)ara o 
caso, o t·egimento exige a approvação pelos dous terços os de-
putados presentes. 

" O distincto ' Sr. Coelho Rodrigues pediu então que a camara 
permittisse-llie a retirada do seu requerimento de urgencia, e 
assim se venceu. · 

" Não importa. Hoje será votada a re.dacção. São mais 24 
horas perdidas para a causa publica. Paciencia e resignação : 
ás grandes causas são suscitados sempre contínuos embaraços. 
Resta que os deputados da maioria concorram á sessào; por-
qnanto . está revelado .o plano protelatorio, até mesmo em re-
lação áo expediente preliminar da remessa da proposta para o 
senado . , 

« Antes de concluir, devemos assignalar ainda um facto: é 
a divcrgencia dos dissidentes entre si mesmos quanto ás emcn· 
das offerecirlas. Uns não aceitavam nenhuma das emendas; 
eram os mais ·coherentcs, porque não queriam cousa alguma. 
Outros aceitavam as emendas do distincto Sr. Perdigão llia-
lheiro. Ainda outros aceitavam as do illustre Sr. Duque-Estrada. 
Que Babel! Afinal, o illustrado Sr. Ferreira Vianna denunciou 
~~amara que repellia tudo o que havia sobt·e a mesa, ,tinha 
1deas proprias, elaborava projecto especial. 

« Felizmente a reforma do estado set·vil atravessou incolume, 
na camara, tantos assallos e estrategias parlamentares. Ao se-
n~do c,ompete proferir a ultima palavra. E temos fé que sanc-
cwnara as aspirações da opinião nacional, approvando a proposta 
d.o governo c as emenda' da camara d0s deputados. Nunca esteve 
x·eservada ao senado mais gloriosa missão. " 
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VII. 

2.• discussào da proposta no scuatlo. (4 a 22 <le · 
Setetllb••o.) 

SESSÕES DE 29, 30 E 31 DE AGOSTO. 

§ 1. o- Na sessão de 29 de Agosto foi lido o proj e c to 
com as emendas ela cama r a dos deputados. O Si·. ALMEIDA 
E ALBUQUERQUE requereu que 6 projecto fosse a uma 
commissão especial; o Sr. BARÃO DE CoTicGIPE requereu 
que a commissão fosse de cinco membros. Assim se de-
cidiu. 

De um discurso pronunciado pelo Sr. presidente do 
conselho neste dia (discutia-se no senado a resolução 
sobre o orçamento) extrahimos o seguinte topico : 
. O SR. VrscoNDE DO Rro BnANCO (presidente do conse-
lho):- ..... Sr. presidente, quando apre~entám~ are-
forma elo estado servil, prevíamos que alguns de nossos 
amigos não nos acompanhariam: a clissidencia. estava 
prevista, porque sabíamos que entre os conservadores, 
assim como entre os liberaes, havia oppositores a esta 
grande medida. Mas, o que não podíamos prever é que 
a opposição da camara chegasse aos extremos·que tocou. 

O Sn. ZACARIAS :-Aqui é que houve imprevidencia de 
V. Ex. · . 

O Sn. V. DO lho BRANco :-Se a·perspicacia elo nobre 
senador alcança tão longe, eu curvo-me á su1 superio-
ridade, e creio que ninguem deixará ele admirai-o. 

Quando se discutiu o v,oto ele graças, a clissidencia se 
apresentava sob outra face; clizia-~e ·: • A questão do 
estado servil é o unico ponto de clivergencia; nas ques-
tões poli ticas estaremos de at:côrdo. >> Essa discussão 

· correu animada, mas propria ele contendores amigos ; 
nada, pois, autorizava a previsão de que as cousas che-
gassem ao ponto em que depoi$ as vimos. 

O que devia o ministerio f:tzer? Abandonar a re-
forma? Seria esta a opinião dos nossos adversarios li-
beraes? Nós a apresentámos persuadidos de que essa 
reforma social era urgentíssima, que o seu adiamento 
pocli~ trazer graves consequencias, e embaraçar, se não 
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impossibilitar, a solução mais acertada; procedemo.~ 
debaixo dessa co nvicção, c creio que a opposição li-
beral do se11allo pensava do mesmo modo, quando o 
anno passado reclamava do ministerio de 1.6 de Julho 
que sahisse do adi amento e da reserva , que cnun,ciassc 
seu pensamento. 

Aquelle mini stel'io compromct.t.cu- se a apresenta r 
este anuo. a sua opinião para que a questão. fosse resol-
v ida. Aqu i moveu-se duvida so bre o alcance uessa pro-
messa ; eu disse qu e apresentar íamos na sessão clcsl.c 
anno: o nobre senador pelo Rio de Janeiro (Sr. F. Octa-
viano) levo u sua exigenei~ ao ponlo de pergnntar: em 
l\h io '? o que ob rigon ao nohre Barão de Cotegipe a 
acrescen tar : «Em tempo ele r eso lver-se na prox ima 
sessão . >> Creio que es les factos sJo in con tes taveis. 
(A po·iados.) 

Estamos ainda . persuadidos ele c1ue procedemos acer-
tadamente . Com maioria relativa ele mais de 20 votos, 
com maioria que por si só, salva uma .o.u outra inter -
rupção, podia constituir qnormn ou numero para haver -
sessão, se ria prudente, Sr. presidente, dissolver a ca-
mara, sem que es ta questão fosse ventilada no parla-
mento, sem que os di ss identes tivessem occasião de 
apresentar seus argumentos contra a refonna, para que 
o paiz os apreciasse? Seria prudente em taes circu_m-
stancias levar uma questão incandescente como esta aos 
comícios · e lei toraes? Este é o conselho que nos daria o 
nobre senador pela Bahi a, mas .é conselho que não po-
deríamos acei tar, porque não o temos pot' um conselho 
prudente. 

O nobre senador, que aliás devia ser, senão o ma is 
empenhado, como ell e pretende, tão empenhado como 
nós em ver essa icléa trinmphan te, tem querido per-
suadir o senado e o paiz de que a maioria da camara, 
ou o partido conservador que ella representa, era in-
fenso á icléa dessa reforma. ,Q nobre senador disse que 
a reforma não podia ter o apoio ela camara, e já em 
outra occasião chegou até a dizer: seria preciso que 
náo houvesse pudor! E' urpa accusação injusta (a poiados) , 
é uma accusação tn1politica, porque, se o nobre se-
nad or pretende apresentar o partido co nservador como 
infenso a es ta reforma, levanta contra el1 ,1 uma grande 
rlifficulcl ade, que duvido pudesse ser vencida por S, Ex. 
ou por se us amigos p oliti ~os . A camara , ·porém, tem 
provado que não é opposta á idéa, e já o tinha mani-
frstaclo o anno passado. 

Foi a maioria de.ssa .camara que nomeou uma corn-
P. li. 33. 
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missão especial para estudar a reforma do estado servil, 
e viu-se a sympathia com que es3e trabalho foi aco-
lhido. A maioria era prudente, dedicada ao gabinete 
de 16 de Julho, e desde que o gabinete se lhe apre-
sentou dizendo que não tinha opinião formada, que 
não julgava opportuno promover a solução deste grave 
problema social, a maioria absteve-se; esperou pela 
iniciativa do gabinete, ou pela sua cooperação activa. 

Eis o procedimento da maioria da camara o anno 
passado, e não se póde dahi concluir que ella fosse 
infensa á idéa; e os factos deste anno ahi o estão 
mostrando a' todas as luzes. Que entre QS COnscrvatJore.; 
h a via divergentes sincet·os desta idéa, ninguem o d u-
Yida, assim como os ha entre o partido liberal : ahi 
estão o Sr. Christiano Ottoni, os Srs. Pedro Luiz, 
~fal'tinho de Campos e Visconde de Prados, que com-
batem a reforma. Não colloquemos, pois, a questão 
nesse terreno. · · 

Reclamando esta idéa como um privilegio do partido 
liberal, provocando o partido conservador á resis-
tir-lhe, apresentando-o como uevendo ser infenso á re-
forma por suas tradições _e tenclencias, o nobre senador 
disse-nos: « Estas difficuldades vêm de que arrancastes 
a idéa á bandeira do partido liberal. » 

Senhores, as reformas pelas quaes se comprometteu 
o gabinete actual, .foram por v.entura usurpadas a al-
guem? A linguagem ·uo nobre senador em 1.862, era 
mui to difierente; então, quando apresentou-se solici-
tando o apoio da maioria da camara, dizia o seguinte: 

« O programma do actual gabinete, na situação em 
que se acham os espíritos, é realizar com o concurso 
das diversas opiniões políticas certas medidas de ha 
muito reclamadas pela opinião publica e á respeito de 
cuja utilidade estão todos ele accõrclo. » 

O nobre senador referia-se á refot·ma da guarda na-
cional, e principalmente á da lei de 3 de Dezembro. 
Quaes são as outras reformas de que falia o discurso da 
corôa deste anno? A reforma eleitoral c a do estado 
servil. Dig·a o nobre senador, como representante do 
pa_rtido liberal, que elle quereria essas reformas com 
mais lati tudc, mais desenvolvidas no sentido liberal ; 
mas dizer que não havia accôrdo, até certo ponto, entre 
os dous partidos militantes do Brasil a respeito dessas 
rcfoi'mas, e que, por tanto, o partido conservador não 
podia iniciar reforma da lei da guarda nacional, ela lei 
de 3 de Dezembro e do estado servil (que sempre se de-
clarou que não era questão de partido) , sem fazer uma 
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usurpação ao par tido libr.ra 1, é, Sr. presidente, mos-
trar uma pretenção illegitimà, insustentavel, é an-
tepór ao bem publico os in ter esses de um partido. 

S1·. presidente, devo passar agora ao que disse o no-
bre senador subre a resolução de orçamento .... · ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.· ......... ... . . 

- § 2. 0-Na sessão el e 30 ele Agosto procedeu-se á 
eleição da commissão especial. Estavam presentes 39 
Srs. senadores. Foram eleitos os seguintes: 

Conselheiro de es tado Visconde ele S. Vi-
cente (conservador) ................... . 

Cpnsc lheiro de estado Souza Franco (liberal) 
Conselh eiro Paranaguá (liberal) . .. ...... . . 
Conselheiro de estado Visconde de Sapucahy 

28 votos. 
28 
28 

(conservador).......................... 26 
D1·. Barros Barreto (conservador). . . . . . . . • 23 ) 

Obtiveram tambem votos os Srs. : Barão das Tres 
B:trras 15, Visconde de Itaborahy 7, Salles Torres-
Homem, Zacarias e Barão de S. Lourenço, 5 cada um. 

O Sn. 8.\n.:\o DE MuniTIBA requereu que a commissão 
ele legislação se reunisse á commissão especial para 
dar tambem o seu parecer ácerca da propos ta. Esse 
r eq uerimento não foi approvado. 

- § 3.0 -Na sessão de 31 de Agosto foi lido o seguinte 
parecer ela commissão especial: 

« A commissão especial, qU:e o senado nomeou para 
dar parecer sobre o projecto approvado pela camara 
elos Srs. deputados ácer ca do elemento servil: 

« Considerando qüc o tempo urge, que a questão 
fo i largamente discutida na cama r a dos Srs. depu-
tados, c o vai sendo na imprensa ; e que os inte-
resses do Estado, e de todo~ os habitantes do Imperio 
soffreriam eom a demora ele decisão em tão grave 
questão; julga dever entregai-a quanto antes ú sabe-
cloria elo senado. 

(( E a conunissão sa tisfará os deveres, tomando seus 
memb ros parte na discussão para fornecerem durante 
a mesma os esclarecimentos a seu alcance . 

« Paço elo senado, 31 de Agos to de 1871.-Bernardo· 
de Souza· Franco.-Visconde ele Sapucahy.- Visconde de 
S. Vic&nte. --J. L. da Cunha Pamnaguâ . - F-rancisco 
do Rego Barros BatTeto . ,, 
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SESSÃO DE 4 DE SETEUllRO. (Começa a_ disçussão do urt 1. 0 ) 

Rompe a discussão o Sr. ZACARLI.S e diz . que um 
motivo especial leva-o a encetar este debate. Na sessã'o 
de 14: de Agosto o Sr. presidente do conselho de-
clarou qne cabendo ao orador a'· iniciativa desta idéa, 
porque inscreveu-a em 1867 na falia do .throno, e 
tendo acompanhado o <;eu estudo no conselho de estado, · 
não era capaz de apresentar ohjecção séria contra o 
projecto. ,O orador julga, portanto, dever ex.pôr o que 
se passou a respeito, e em segundo lugar apresentar 
as objecções que lhe occorrem contra a proposta. 
Pronuncia um longo discurso a qne o Sr. presidente 
do conselho responde nos seguintes termos: 

O Sn. VrscoNDE no Rro BruNco (presidente do conselho): 
-Sr. presidente, eu estava ancioso por ouvir o dis-
curso do nobre senador pela wovincia da Bal1ia, a res-
pei Lo da proposta ora sujeita á deliberação do senado. 
S. Ex. nos havia ameaçado com um largo debate, an-
nunci!Jnclo que a proposta ·continha gra ves senões , e 
nunca teve nesta casa senão palavras de animação para 
aquelles que resistiam a esta grande reforma social. 

Eu aelmirava, senhores, que o nobre senador·, que 
tonl;íra a responsabilidade de atirat· á discussão publica 
a conveniencia desta reforma, sem definir o seu pensa-
mento, sem apresentar uma só idéa pratica, se n1os-
trasse tão austero para com ·o governo actual, que ai i ás 
realiúva uma promessa feita o anüo passado, e ·provo-
cacb pela 'i Ilustrada bpposição do senado en1 uma e1ilenda 
a que o nobre senador prest,ou tainbem sua assignatura. 

O discurso dé hoje, Sr. presidente, nos demonstrou 
que o nobre senador pela província da Bahia não é 
opposto á reforma, comquanto nesse discurso, ora favo-
neasse aquelles qile pugnavam pe la reforrria, ora pro-
curasse tornar-se agradavel aos que a estão corp.batendo 
por todos os meios ao seu alcance. Vê-se das censuras 
ou queixas do nobre senador que o grande crime do 
gabinete de 7 de Março foi tomar a si a i1Jiciativa de 
uma proposta que por dh'cito competia a S. Ex:., pois 
elle nos disse, no correr do seu discurso, c mais clara-
mente ern I'Ua pero1·ação, que a reforma do estado servil 
era idéa do partido libera I, e não do par tido conser-
vador. · 

Scnl~orc , , felizmente para esl.êt idéa , o illustre orador 
que acaba mos de ou vir não esLú JÍo pocl cr , porque com 
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tal pretenção elle não conseguiria realizai-a. Com efl'eito, 
se o nobre senador apt·esentasse o partido consenador 
como opposto á esta reforma, se prctendes.se estimulai-o 
a isso, e se o partido consenador fosse an;astado a com-
bater esta reforma, S. Ex. não poder ia conseguir o ~eu 
Jim. ( Apoictdos.) Nosso proceclimen to tem sido outro , Sr. 
Presidente; nJo desejamos que est.a icléa seja exclusiva-
mente libera l, mas tambem não éomprehend emos que 
um liberal se possa oppór a ella; reconhecemos que a 
reforma de que se trata não era uma questão de par-
tido, nem eleve sel-o , porque é qu es tão neutra, em que 
libera es e conservadores se acham ele accórdo ou dis7 
siden tes . Entre uns e outros se contam adversarios 
desta reforma. 

O Sa. FERNANDES DA Cu:-nrA .: - E' uma questão entre 
Brasileiros, sem côr ele partido. 

O Sn. StLVEIHA Lono : - Com t.ud o islo calcularam. 
O Srt. FIGUEIRA DE MELLO : -Honra ao governo, que 

soube caleular tão bem . 
O Sn. V. DO R.ro BnANCÓ: - O nobre senador pela pro-

víncia da Bahia foi ii1feliz nesse pro·posito de empenhar 
hoje o amor proprio do partido liberal em combater are-
forma. N;to tem conseguido o se u fim, pon1ue o partido 
liberal cornprehenci cu bem que es ta id éa é antes tle tudo 
11m grande interesse n;1cional, c que, se acaso Lizessemo::; 
r.lella uma bandei.ra po lítica, uma ca nsa de divisão no 
pa iz, os que assim procedessem não serviriam ao grand e 
pensamento da reforma, ao g- rancl e interessn nacional, 
qur. ella el eve ex primir c realizar . (Apoiados.) 

O nobre senador não cessa• de justificar, contra o · 
minislerio, nossos amigos dissidentes; c ainda hoje 
mais de uma vez nos dis"e : ( S<Jcriflcais o partido co n-
servador, porque pretendeis eontrariar o Yoto de algun s 
homens emii\en tes desse partido, leva ndo a cffeito uma 
reforma que repugna á sua consc iencia . » Senhores, por 
mais eminentes que sejam alguns cidadãos, acaso têm 
?lles. o di reito de subordinar á sua opinião um partido 
mtctro ? Para fazer-nos esta censura ; commctteu o nobre 
senad or a grand e injustiça de suppór que o minister io , 
c os coHservaclores que o apoiam nas la grande empreza , 
nã.o pr_ot:eclem consc ienciosa men te, e que só têm con-
sc t ~nc~a c dn·c1 to el e pensar neste paiz alguns homens 
emlllentes el e um e outro partido. ~ 

O StL FlmNANDES DA CuNiiA:- Ou com liccnca desses 
llornens em i nrn l.es. · 

O Sn. S.\Lf,Es 'l'o nn11s -HoME)I: - Licnnça tcmporari ;l, 
var iaYc i .. .. 
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O Sn. V. DO Rjo BRANCO:- Lamento que esta vene-
ração que hoje mostra o nobre senador pela Bahia para 
com alguns illustres estadistas do partido conser-
vador, não tivesse sido guardada pOl' S. Ex. em 1.862. 
Então o no bre senador não reconheceu o merecido con-
ceito ele que esses estadistas gozam ho paiz, e quanto 
lhes deve () partido conservador pela sua illustração c 
seus serviços; então o nobre senador, h a vendo di to na 
vespera que não podia prestar o seu apoio ao gabinete 
de 2 de Março, porque não via nesse g11 binete as sum-
m'idadcs do partido conservador, no dia seguinte de-
clarou-se contra todo o par tido conservador, sem ex-
clusão dessas summidades; c foi justamente contra es tas 
que mais se pronunciou, estigmatizando-as com o epi -
thcto de emperrados, quando procurava em todo caso 
att rahir a si algumas adhesões do mesmo partido, ele . 
cujas graças não podia inteiramente presci ndir, quér 
nas camaras, quér fúra dellas J S. Ex . não é, portanto, 
competente para dar-nos agora semelhante conselho : 
recorde-se do proced imento . que outr 'ora teve para 
com esses estadis tas, e cuid e de não sacrificai' o partido 
liberal, que mais de uma vez tem artfculado queixas, 
a meu ver, muito fun dadas, contra S. Ex. Não pretenda 
o nobre senador divid il'-n os mais do que estamos, fal-
lando, a titulo de conciliação, ao amor proprio de alguns 
es tadistas do partido conser vador; não pretenda negar 
á grande maioria deste partido, q.ue está com o gove rno 
na presente c grande ques tão, o direi lo ele vensar c 
de proceder conforme súa consciencia em assumptos ele 
tanta transcendencia. (Apoiados .) 

O nobre senador começou reclamando para· si o me-
rito dos es tudos feitos sobre~ esta ma teria. O .senado 
ouviu a minuciosidade com que S. Ex. referiu tudo 
quanto a respeito desta ques tão tem occorrido no paiz, 
desde a sua famosa iniciativa na falia do throno ele 1867. 
O nobre senador então ouviu mais de uma vez amargas 
censu ras, ele que fó ni precipitado e imprudente por 
essa iniciativa, e hoje vinga-se dessas accusações, aliás 
então fundadas·, condcmnando-nos Lambem como preci-
p'itados I Quatro annos depois, rruando as circums tancias 
são muito diversas, quando esta idéa tem tomado grande 
corpo no espírito pub lico, quando ha realmente estudos 
feitos e publicados, opinião assentada; quando a oppo-
sü;ão ele uma c outra camara reclamava do governo uma 
iuiciativa a esse respeito, é justélmentc agort~ (1ue o 
uohre senador Jtos diz : « foste:; precipitados 1 sac: rifi c.a .is 
LL rninhc~ illéa ! ! » (Apoiados.) 
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Sr. presidente, quolquer que seja a sorte da proposta 
hoje submettida á consideração do senado, creio que a 
historia ha de reconhecer que essa proposta não seria 
mais feliz nas mãos do nobre senador do que o tem sido 
nas do gabinete actual; e .a prova é o discurso que o 
nobre senador acaba de, pi·ofei·ir. · 

Allegou-nos S. Ex. os estudos feitos por S\ia inicia-
tiva, desde 1867; já o anno passado dizia-nos que a idéa 
estava amadurecida na. opinião pública ; que era grande 
a aneiedade, c consequentcmenle tamhem grave ares-

. ponsabiliclade do governo, se este deixasse que as cousas 
corresseLn á mereê das circumstancias, ao impulso de 
cwentualidadcs que ninguem póde prever nem dominar. 
Entretanto, Sr. presidente, V. Ex. viu hoj e como a icléa 

. que domina o espiri Lo do nobre senador se manifestou 
nas censuras que elle mesmo dirigiu á propria commis-
são especial composta de cidadãos tão conspícuos ele um 
c outro lado, da maioria e minoria do senado I Nem a 
commissao do seriado foi poupaàa pelo nobre senador, 
porque não o acompanhou nessas animações que elle 
daqui continuamente dirigia á minoria da camara, para 
que resistisse! ... 

O Sn. ZACARIAS: -V. Ex. me está calumniando. 
O Sn. V. DO Rro BrtANco: ·-·A palavnt não é parla · 

menta r. V. Ex. não a r e tira ? 
O Sn. ZACAIUAf' : -Então, retiro-a: V. Ex. é inexacto. 
O Sn. V. DO H.ro BRANCO: - Estou interpretando o 

procedimento de V. Ex., como V. Ex. se julga com o di-
rei to de interpretar o procedimento de todos. (Apoiados.) 

O Sn. ZACARIAS: -Nunca animei daqui ninguem. 
O Sn V .. DO Rro BRANCO:- Dizia eu, Sr presidente, 

e tenho o direito ele repetil-o, que o nobre senador em 
seus discursos não dirigia senão animações á minoria ela 
camara temporaria ; portanto, havia uma idéa que o 
do minava, e ainda o domina, e é a essa·idéa que eu attri-
buo as censuras que o nobre senador acaba ele irrogar á 
commissão especial do senado. E' possível que cidadãos 
c'omo esses dessem um parecer que o nobre senador con-
siderou documento digno elo mais severo reparo na 
historia desta questão? O nobre senadot' tinha sustentado 
que, a discussão da camara t emporaria pouco va lia , ou 
fraca luz derramára sobre a ma teria. Mostrando-se par-
cial na diss iuencia entre o ministcrio e a mmoria da 
camara, o nobre senador negava um facto que es ta va 
patente a todos, e é que a discussão tinha sido tão larga 
quanto o permittira a illustracla minoria da camara dos 
deputados, v i~t o que esta; levada por suas conviCções~ 
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entendeu qué ·devia não melhora e· a proposta do go-
verno, ou l-imitar-se a manifesta·r sua ópposição e a 
lavrar !;CU protesto, mas ·impedir que a proposta pas-
sasse naqucl la camara e pudesse chegar ao senado. 
Querendo desconhecer este facto, que estava na con-
scipncia de todm, o nobre seqador aLlcga v a que o mio is-
tcrio não queria o debate; mas ahi estão os discursos 
imprc>sos demonstrando que a ~nateria foi assaz eluc'i-
dada na camara temporaria. Pela imprensa ella tambem 
o tem sido, e, pois, não sei como o nobre·senador estranh~i 
que a commissão especial do senado diss,'sse: <<Não ha 
necessidade de escrever um novo e longo parecer ; os 
trabalhos do conselho de estado correm impressos, já 
foram distribnirlos ~as duas camaras; estes parecel'es, 
o,; _ das commissões especiaes da camara tempo par ia e os 
artigos da imprensa bastam para esclarecer-nos ... » 

O SR. V. DE S. VrcENTE: -E as representações já im-
pressas. · 

O Sn. V. no Rw BnANco: - ... '' em vez de tomar tempo 
ao senado com a redacção de um relatorio escusado, 
•a com missão offerece desde já a proposta á sua apreciação, 
e reserva-se para, no correr do debate, prestar as infor-
mações que estejam ao seu alcance. • 

Ha nada ·mais razoavel? :Este .procedimento não está 
assaz justificado pelas circumstancias e .pelos factm em 
si mesmGs? Como, fechando os olhos ú evidencia, o 
nobre senador veio dizer-nos que a commissão especial 
foi ·arTaslado? Arrastada por quem? Pois o gabinete 
de 7 de Marco tambem tem accão sobre o nobre senador 
pelo Pará? f tambem pócle iJÍflui.r na consciencia elo 
nobre senador pelo Pianhy? t Teria forç.as para igual-
mente arrastar os outros membros que fazem parte 
dessa commíssão, comquanto nossos amigos particulares 
e políticos? Porque, senhores, ha de o nobre senador 
''e r no procedimen lo de todos aquelles que não concor-
dam com as suas objecções, com as suas opiniões parti-
darias, com as suggcstões elo seu amor pr·oprio, outra 
cousa que não seja o dever, a voz da conscicncia, a con-
vicção de uma grande necessidade publi ca? ( AtJoiados.) 

A proposta foi precipitada, não porque não houvesse 
estudos. (o nobre senador deixou-nos um thcsouro ina-
nrl'ciavel), mas porque o minislerio não apresentou, 
tal qual, o projecto elaborado nas conferencias do con-
selho de estado; porque o modificou, imprimindo-lhe, 
disse S. Ex:. , o cunho da sua personalidade. Debalde 
perguntei ao nobre senador pela província da B:thia 
(porque convem toda a franqueza neste debate) se es-
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tava de accôrdo com o ·projecto do conselho de estado. 
S. Ex., levando a mal a minha pergunta , nunca se dignou 
de responder-me- sim, ou não. E, com effeito, senhQres~ 
havendo prestado a mais concentrada attenção ao dis-
curso do nobre senador, ainda estou ém duvida se elle 
aceitaria ou não o projecto do conselho de estado. O que 
sei é que. S. E~. fez á proposta do governo, com as 
emendas ou sem as emendas da commissão da camara 
temporaria, objecções que recahem tambeni sobre aqueUe 
projecto. 

O nobre senador disse-nos que não apresentaria o 
seu projecto, que infelizmente para nós e, o nue é mais., 
para o paiz, é o unico projecto que não at;hei formulad'O; 
disse-nos que não apresentaria esse ·proj ecto, cómo 
quer que elle sahisse da sua sabedoria, considerando-o 
obra perfeitíssima, divina , que não tivesse defeitos, 
nem ádmi ttisse emendas .ou melhoramentos; mas, se-
nhores, se o nobre senador, tão sabio, a quem por di-
reito (segundo elle) cabia , á fr6nte do partiqo liberal, 
levar ávante esta idéa, não se animariaa apresentár um. 
projecto como a ·ultima expressão da sabedoria humana, 
porque vê S. Ex. precipitação, falta de estudo, materia 
para censura no facto de ter o ministerio aceita do 
emendas offerecidas pela commissão da camara tempo-
raria? Se nem mesmo o proj ec to que o nobre se·nador 
tencionava formular podia ser aceito como obra perfei-
tíssima do espírito humano nesta ma teria, como queria 
ú nobre senador que, havendo trabalhos dignos de con-
.s ideração, feitos depois das conferencias do conselho de 
estado, o ministerio de 7 de ~Iarço não se aproveitasse 
tambem das luzes que lhe offereciam esses trabalhos ? 
Refiro- me ao parecer da commissão especial da camara 
tem pararia , do anno passado, e a alguns trabalhos de-
v idos ás elucubrações do nobre presidente do gabinete 
de 29 de Setembro. 

Foi, Sr. presidente, á vista dé todos estes documentos 
de differentes iniciativas, que o ministerio adaptou o 
pt·ojecto queoffereceu á camara, como proposta do poder 
executivo. Este projecto, nos seus pontos capitaes, está 
de accórdo com o do conselho de estado. Individual-
mente, eu adaptaria outras disposições do projecto do 
conselho de es tado, mas tiveínos todos nós, os minis-
tros, de considerar as repugnancias que se manifcs -
tavam, as r esistencias que a proposta iria encont·rar, 
como encontrou, e então entendemos que não devíamos 

·sacrifica r as idéas capitaes ela proposta á uma ou outra 
clispdsição secundaria. 

"'· ll. 34. 
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, Tínhamo~ , portanto., Sr: pres idente, o mesmo -di'" 
rei to que : o nobre sen:HlOl' pela província da B.1hia 
reconheceu em si, quando nos disse que, apresentando 
uma proposta ás cama.ras, aceitaria quae2cruer mod.ifi .. 
càçíies, quacsqner apcl'feiçoamcntos que proviessem dos. 
debates, que fossem sug:geridos pelas luzes elos reprc-
sen~an tcs 1la ·nação. 

A pr in cipi ei se insinuou que o governo, apresen-
tanllo este proj ec to, não o queda moLliflcaclo em ne-
nhuma rl c suas disposições; levou-se mesmo a injustiça 
c a invec tiva até ao ponto de dizer-se que não tínhamos 
li bcnlaLle para aceita r qualquer mocl iflcação ela proposta 1 
Os .factos, porém, mostraram, Sr. presidente, que 
nesta i in por tan te questão o governo não procurava senão 
satisfazer uma grande necessidade publica, auxiliando-
se das luzes de todos aquelles que, poclessem e quizcssem 
concorrer para tão grande me}hor.amento social. O go-
vprno acceLleu á comrnissão ela camara, como accecleria 
a qn·a.\qucr outra iniciativa, de cuja utilidade fosse con-
vencido. E o senado sa bc que a maior ia da camara ·não 
se propôz melhorar a proposta do governo; debalde se 
lhe pedia': formulai vossas idéas, va:rp.os confrontal-as 

·com as da proposta. O substitutivo tão annunciaclo, 
que por tanto tempo foi impenctravel mysterio, não 
<1 pparecc'n senão na ult.i-ma hora, já no fim ela terceira 
discussão; c vós sabeis tambem que esse substitutivo 
continha um_ pensamento diametralmente opposto ao 
da proposta. Não era um projecto que poclesse satisfazer 
a opinião nacional nesta materia; não era mais do que 
impôr ao Estado um grande sacrificio, para ter-se an~ 
nualmentc maior numero ele manumissões; sem as 
vantagens elo projecto actual, teria em muito maior 
gráo todos os inconvenientes que se figuraram como 
consequencias necessarias desse pi·ojecto. 

Eu, pois, Sr. presiclen te, descanso na intima per-
suasão de que o governo não violeiltou os debates· ela 
camara temporaria , não precipitou a discussão desta 
importante reforma ~ procedeu com toda a prudencia, 
eom toda a calma, calma que talvez o nobre senador 
pela Bahia não podesse guardar, se por ventura as 
mesmas clifficulclacles lhe fossem oppostas. _ · -

Hoje está a proposta submettida ao senado; e acaso o 
senado merecerá as mesmas censuras que o nobre se-

. nador dirigiu tão injustamente á maioria da camara 
t.emporaria? Haverá aqui o mesmo espírito de partido 
que por acaso dominou na camara dos deputados? A 
maioria do senado, alguns mcmbro;s da illust.ráda .op-
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posição desta camara, que assignaram o censwraclo pa-
recçr, estarão tarnbgm dominados por essa influencia. 
iHegitima a que o nobre senador quer attrihuir todo ' q 
procedi meu to do gabinete e ela maioria ela outra ca~ 
l'llara ? 
' Senhores, se a commissfío especial do· senado et}~en

deu que devia apressar a discussão deste gTa v e negocio, 
fel-o segundo sua consciencia, com a mesma indopen-
dencia, com a mesma dignidade de que da provas o nobre 
senador pela Bahia. (Apoiados.) · 

, Se esta questão fôr resolvida na presente' sessão, como 
nos parece e á commissão especial elo senado de ai ta 
conveniencia, não o será de certo por violcncia do 
governo para com o senado '; será pela opinião i ltnstra-
da e patriotica, filha ele suas luzes e de sua experiencia; 
que por ventura manifeste o sena!Jo. (Apoiados) 

Se o senado em sua sabedoria entender que este nc-
g0cio não deve ser decidido na I)resentc sessão, ou que 
a propo$ta carece de modificações., o senado estará em 
seu direito, e· terá bem· pesado as conseq uencias 'desse 
~diamento : o ministerio não deixará de acompanhar a 
maioria , do senado, manifestando, entretanto, com 
franqueza suas opiniões.. · 

Porque, pois, o .. nobre senador, ha de querer fazer 
crêr ao paiz. que esta medida passon na camara por 
forte violencia, e que não póde passar de otitro modo 
no senado, se fôr votada este anno? 

O nobre· ~enador r:eclama para o partido liberal, ele 
que é chefe, o me.rito ela iniciativa d~sta idéa; de-
clara que adapta. :1 idéa capital elo projecto, quer vel-a 

. realizada .,mas teme que estraguenios os seus traha lhos, 
que inutilizemos a sua iniciativa tão feliz nesta ma teria . 
Mas, se é este o pensamento elo nobre senador, porque 
não concorre para aperfeiçoar sua propria obra? Se 
o projec to em sua icléa r;api tal, segundo o nobre. se-
nador, é obra delle, porque não o1Ierece emendas á 
proposta? Se entende que esta reforma ·não póde ser 
levada a efl"eito desde o. seu principio, sem que o go-
verno seja autorizado. com grandes meios pecuniariQs,. 
porque razão o nol:irc senador, qu':l é ilnanceiro, que tem 
a gloria desta iniciativa, que se julga mais competente 
para realizai-a, não offercce uma emenda neste sentido'? 

O Sn. ZAcAnrAs :-Não üz a propostá; V. Ex. que 
, a fez, clevia logo acautelar. 

O Sn. V. no lho BRANCO :-0 nobre senador é membro.. 
·desta ca'ia, tem direito de emendar .. . ,, 
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O Sn. ZACARiAs: -Porque não fez passar na cainara 
a quantia que julgasse precisa ! · 

O Srr. V. · DO Rro BruNco:-Quando este negocio veio 
ao senado, observou-se logo, e foi o nobre senador o 
primeiro em dizel-o: 'Não basta a discussão da camara, 
porque o sen-ado tambem tem o direito de exame, de 
debate, e por conseguinte o direito de emendar. » O 
nobre senador disse-nos hoje que, quando apresentasse' 
uma proposta, pão a apresentaria como obra perfei-
tíssima, quasi divina, que aceitaria o concurso de todos , 
que pudessem melhoral•a. Entende, porém, agora o 
nobre senador que emenqas que não foram iniciadas 
na camara temporaria, ou que o miriisterio ríão aceitou, 
não as póde aceitar presentemente, quando mais escla-
recido pelas .luzes do nobre senador ou de outros 
membros desta casa ! · , 
Apresen~e o nobre senador .suas emendas, formule-as, 

convença-nos ele sua necessidade, dç sua vantagem ;·e 
deixe que o senado delibere, porque o senado não está 
subordinado, nem ao gabinete nem ao nobre senador; 
ha de proceder conforme sua consciencia; com todo o 
peso de sua experienci~, do seu saber, de suà dignidade. 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO :-Sem duvida nenhuma. o SR. v~ DO RIO BRANCO :-Mas, o 'l)obre senador pro-
cura sempre esta vantagem., a de censor; não gosta de 
apresentar-se perante o parlamento como autor; quer 

' sómente aquelle papel, que é mais faci!. 
Vamos, Sr. presidente, ~onsiderar agora as objecções 

do nobre senador; são aquellas. com que elle nos amea-
çava e pelas quaes quasi condemnou o projecto. 

Quanto á idéa capital, o nobre senador a aceita, e foi 
a unica declaração positiva do seu dis.curso, porquanto 
pelo que respeita ás outras disposições do trabalho da 
conselho de estado, o nobre senador encerrou-se em 
urria reserva, da qual não pude fazel-o sahir, por mais 
que lhe pergunta~se se adoptaria esse projecto . 
. O projecto do conselho de estado, que parece ser o 

typo adaptado pelo nobre senador , . estabelecendo o 
pril).Cipio da liberdade do ventre, não continha a idéa 
de umaindemnização pelo tratameilto dos menores até 
á idacle de 8 annos. Seg-undo este projecto, os senhores 
das mãis dos menores (leclarados livres eram obrigados 
a erial-os, indemnizando-se das despezas da criação 
pelos serviços que os mesmos menores lhes pudessem 
prestar até á idade de 21 annos. 

Disse o n'obre senador : « este pens.amento do pro-
jecto do r.onselho de estado era salutar e logico em , 
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sua disposição; não se queria tirar braços . uteis á 
lavoura; não se queria de~organizar o serviço agrí-
cola; por isso, libertando-se as gen1ções futuras, se 
J.hes impunha a obrigação de servirem aos senhores 
das escravas até á idade de 2:1. annos. ·os -senhores, 
P!llo interesse que ' tirariam dos serviços dos menores, 
desde a idade de 8 até 2l annos, ou no espaço de 
i3 annos, ficavam completamente indemnizados. Te-
riam todo interesse· em criar os menores na sua tenra 
idade até aos .8-annos. Mas a proposta, ou o_projecto, 
que ora se discute, permi ttindo aos senhores optar 
por uma indemnização, quando o menor chegue á idade 
de 8 annos, desattendeu e elesattende á necessidade 
que a Javoura tem de braços, desvia os braços li-
bertados pela lei do serviço da lavoura, e expõe mi-
lhares de creaturas a serem abandonadas; autoriza, 
acrescentou o nobre senador, um commercio novo,. 
illicito, immoral. , · 

Analysemos estas proposições do nobre semdor pela 
Bahia. . 

Segundo S. Ex.; o serviço do menor até aos 2l 
annos, é compensação sulllciente para o senhor da 
escrava; ,este eleve desejar aquella compensação. Pois 
bem; se é assim, se estamos de accõrdo neste ponto, 
o nobre senador deve reconhecet· ' que a proposta, 
não excluindo esse meio de indemnização, deixando-o 
á opção do senhor da 'escrava:, é muito mais benigna 
para com o senhor, respeita muito mais o direito 
de proprieJade, a ttende mui to mais a todas as cir-
cumstancias, que o legislador n'ão póele prever, do 
que a disposição imperiosa que continha o projecto 
do conselho ele estado . 

. Se, porém, o nobre senador entende que os srr-
vtços dos 1nenores livres até aos 21 annos não é al:-
tracti v o sulfl\Cicnte para os senhores, não é eom pen-
SlÇão hastantr., então o nobre senador ha de reconhecer 
que o perigo que apontou, quanto· á sorte dos násci-
turos pela disposição da proposta, dá-se em ;naior 
gráo pela disposição do projecto do conselho 'de estado. 
Por este projecto, o senhor da . escrava é obrig;J.do a 
educa~ os menores, ·a conservai-os em seu poder, in-
clemntzando-se pelos serviços delles até á maioridade; 
nio ha opçio. . . 

Ora, se estes serviços nio podem ser desejados, se 
n~o constituem indemnização snfficiente, segue-se que, 
nao sendo bem attencHdo o interesse dos senhores, 
a sorte dos menores correrá maior. perigo com a dis-

' / 
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posH_:ao do projecto elo conselho ele estado. Pela pro·· 
posta do governo, o senhor póde obedecer aos tinpulso& 
do seu coração, pócle utilisar-se do serviço dos me-
nores até aos 21. annos se lbe convier, e, quando o 
não queira, por quaesquer motivos, tem o direito ele· 
renunciar a esses serviços, entregando aos 8 annos os 
menores, que só neste . caso e desta idade em diante 
ficarão a cargo do governo .. 

Sr. presidente, obj ecções como esta são as que tem 
encont1'ado a proposta elo governo, porque não se cal-
locou etn nenhum dos dons extremos. O nobre · se-
nador, umas vezes fallava em rigor para com os se-
nhores das escravas, na razão que poderiam ter os 
fazendeiros em suas queixas ; mas, quando desceu aos 
factos, á apreciação dos dous projeo-tos; entendeu que 
o do conselho de estado, nãb concedendo a opção, 
obrigando o senhor a indemnjzar-se das ·despezas que 
exigem a educação e o tratamento d'os menores, com 
o~ serviços que estes lhe possam prestar durante 1.3 
annos, entendeu que esse projccto é muito mais. acei-
tavet muito mais benigno do que a proposta . elo go-
verno, que aliás consagra a mesma disposição, mas 
deixa ao senhor e~colher ent-re o usufructo desses 
serviços e a indemnização pecuniaha, quando o menor 
chegue aos 8 annos de idade. 
o nobre senador citou palavras que eu proferi na outra 

camara para mostrar que o perigo , de que os menores · 
sejam abandonados pelos senhores de suas mãis , era 
muito exagerado da parte daquell es que impugnavam a 
proposta. Repito que·, se fossem fundados tacs receios, 
esse perigo dar-se-hia em maior grúo, adaptada a idéa 
pura e simples elo projecto do conse1h0 ele estado. Todos 
hão ele convir comigo em que os senhores são in ter essa dos 
em não abandonar esses menores; pondo de paTte os sen-
timcnios humanitarios, ele que., segundo o nobre senador, 
não devemos fner cabeda l nesta questão, os proprieta-
rios são interessados em não abandonar as suas crias, 
})Orque desgostariam os pais, pcrdériam, portanto, no 
serviço el es tes . 

O nobre senador fallou-nos em commercio illicitó, 
immoral, refe rindo- se á inclemni zação pecuniaria. Se 
a ind emnização é tão secluctora , como receia o nobre 
senador que os menores sejam em grande numero aban-
donados antes dos 8 annos, logo ao' nascer? A contra-
dicção não é manifesta? · 

lVIas, Sr. presidente, demos que nem a humanidaâe, 
nem o interesse sej am basta ntes para que os senhores 
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das escravas cuidem dos fHhos desLas: acaso a lei não os 
obriga a cumprir este dever? 

Se é üm dever jurídico, disse o nobre senador, qual é 
a: sua sancção? Em primei r o lugar , perguntarei ao nobre 
sen<Hlor: e qual era a sancção que clava para este caso o 
projecto elo conselho ele estado? 

O senhor .é obrigado a criar os menores até aos 8 annos. 
Se faltar a este dever, cumpre at.tencler ás circumstaÍl-: 
c ias .: pócle o senhor estar na impossibilidade ele cuidar 
dessas crias; estas podem ficar abandonadas pelo falle-
cimento do senhor de suas mãis; outras circumstancias 
podem occorrer, em que os menores fiquem abandonados, 
í ndcpcndentemente ela vontade do senhor de suas mãis. 
Estes casos, porém, serão raros, c são os mesmos que 
actu~lmentese dão. Supponhamos agora que os senhores, 
sem essas circumstancias imperiosas c independentes de 
sua vontade, faltem ao seu dever: a autoridade, senão 
a sua consciencia, os póde compellir a cumpril-o, porque 
são obrigados a prestar alimentos a esses mcnore~; é 
obrigação que a lei estabelece, da qual não se podem 
eximir. ' 
· Eu ·chamo a a ttenção do senado para este ponto; o pro-
jecto elo conselho ele estado, que. o nobre senador apre-· 
senta como typo ... 

' ' · ~ O Sn. ZACARIAs: -Não s·enhor; não apresentei como 
typo. 

O Sn. V. DO R.ro BRANco:- Pois eu tomo-o como typo, 
porque confio muito nas luzes daquelles que concorreram 
para esse trabalho .. . Como ia dizendo, esse projecto 
tambem não estabelecia sancção para o caso ele. que se 
trata; reportava-se á legislação vigente; desde que o 
senhor é obrigado a criar e tratar os menores, se faltar 
a este .dever a q.utoridade póde coill.pellil-o. · 

O Sn. FIGUEIRA: DE MELLO:- Apoiado. 
O Sn. V. no RwBnANco : -Desdequealeipasse, desde 

que esta disposição seja obrigatoria, disse-nos o nobre 
senador, milhares de crianças terão suas vidas arris-
cadas ; o governo não. tem desde já meios para tomar 
sobre si a criação desses menores. Sr. presidente, tenho 
mostrado que este perigo. não se pócl'e dar na escala em 
que 6 figurou o nobre senador; o principio do projecto 
é que os senhores sãô obrigados a cuidar dos nienores. 
· O Sn. SILVEIRA Lo:so :-Por obrigação jurídica, não. 

O Sn. V. DO RIO BnANGo : -Por obrigação jurídica· 
e já ponderei que o proprio interesse tambem o cham~ 
a esse dever c a essa obra ele caridade. 
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Logo, não podem ser numerosos os cas·os ele aban-
dono. 

O perigo que o nobre senador antevê, e que admitto 
até certo ponto, nunca na escala que imaginou, este 
perigo dâ-se llctualmente; muitos menores, não só 
filhos ele ' escravos, mas , de pessoas livres, cáem em 
abandono; e quem os protege? A car-idade particular, 
a caridade publica ou a caridade official. 

O nobre senador queria ·que o legislat!lor, partisse 
já da hypothese de que os senhores das escravas fal· 
tarão ao seu dever, ao dever que lhes impõe a lei, 
ao dever que lhes impõe a humanidade, a0 dever que 

. lhes iDlpõe o seu proprio interesse; e consequente-
men te queria o nobre senador que o legislador, pot 
essa hypothese não provavel e repugnante, fosse com 
à sua precaução de5pertar esta idéa' que só póde 
nascer de um egoísmo e ignorancia que se não deve 
presumir da parte dos senhores, obrigando assim e 
desde já o Estado a fund.ar por toda a parte estabe-
lecimentos para a criação dos menores ..•• 

O S111. ZACARIAS dá um aparte. 
O SR. V. no RIO BRANco:- E' a idéa que resalta 

do discurso do nobre sênador ;' o legislador deve partir 
do principio de que os senhores dás escravas não cum-
prirão esta dispos~ção da Jel, deve animar, mesmo, a 
falta de observancia da lei, impondo ao Estado o sa1-

'crificio que exigiriá desde já a fundação de estabele-
cimentos de criação de menores por todas as províncias. 
' Nós estamos persuadidos, é minha convicção ·. in-

tima, que os casos de abandono serão raros, e que·, 
portanto, o perigo que se afigurou ao nobre senador 
é o mesmo que se dá actualmente, sem que haja re-
forma do estado servil. Menos posso conciliar esse 
receio do nobre senador com a cubiça que elle julgou 
que ha de excitar em alguns a indemnizaÇão pe-
cuniaría. 

Mas, admittamos por um momento a hypothese ex· 
trema do" nobre senador ; supponhamos que os senhores 
de escravos não são tão humanitarios; que um grande 
numero desses menores, a quem ~ lei fa,vorece, são 
abandonados; nã.o havendo nesta lei autorização pah 
grandes gastos, para despezag · dessa especie, como as 
faria o governo? E então o nobrê senador ainda que 
de passagem, quiz reviver a questão aventada quando 
discutia-se a resolução prorogativa do orçamento, qual 
a intelligencia do art. :16 da lei de 9 de Setembro 
de 1.862. 
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Sr. presidente, o nobre senador pão é mais escru~ 
puloso na observancia de nossas leis financeiras do 
que o tem sido e será o actual ministro da fazenda. 
S. Ex. ha dias aventurou uma proposição absoluta, 
sem que tivesse reflectido bastante sobre ella; por isso, 
no dia seguinte, o nobre senador pela província de 
Minas veio rectificar a sua idéa. , 

O nobre senador çlisse-nos: « Toda despeza não an-
torizada em lei de orçamento, e cuja lei especial não 
declare quaes os · meios de receità para que ella seja 
levada a effeito , não póde verificar-se em face do 

. art. H da lei de 9 de Setembro de 1862 . . ~ Ora, eu 
digo que esta proposição não é exacta, e ·posso de -
monstrai-o em poucas palavras, citando alguns factos. 
Todos os dias estamos1votando em leis especiaes pensões; 
e as l~is em · que são v·otadas declaram d'onde deve 
sahir o dinheiro? E não são satisfeitas? 
· O Su. ZAcA~JAS dá um aparte. 

O Sa . V . no RIO BRANco:- E' caso que está com-
prehendido no artigo da lei de 1852, segundo a pro-
posição de V. Ex:.; mas não devo afastar-me da im-
portante materia em discussão: opportunamente pode-
remos liquidar esse ponto da nossa legislação financeira . 
Basta-me por ora o exemplo c i ta do. 

Dado o casw presupposto, não tereis meios ; eis a 
proposição do nobre senador, a que devo responder . 
Sr. presidente, o projecto não presuppõe, como . já 
disse e repito, a eventualidade que ao nobre senador 
se afigura ; mas ad'mittamos que a~sim seja : dava-se 
o caso · não previsto ' de que muitos senhores de es-
eravos_, contra o preceito da lei; contra os senti-
mentos de humanidade, a despeito dos seus proprios 
interesses , abandonassem milhares de suas crias ; 
neste caso, o governo estaria gesarl'nado? Não poderia 
abrir um credito extraordinario para soccorrer a esses 
menores? ... 
' 'O SR . ZAGARlAS : - Não póde. 
O SR. V, no RIO BRANco: -O nobre senador é que 

quer dar-nos como previsto, infallivel, o que não é, · 
porque a lei presuppõe que outro será o procerJ..imento 
dos . .senhores de escravos, e nem póde deixar de ser 
a~?im, porque, além do preceito legal, está o seu proprio 
Ífiteresse, estão os dictames de sua cónsciencia. ·.Mas 
t)'u já ' disse que, se o nobre senador entender que é 
í ndispensavel que se dê um grande credito ao governo 
para es ta despeza , deve S . Ex . propól-o , e o seriado 
re solverá . .. 

p , ll, 35 . 

/ 
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'0 Sn. Zúuns ·:~ ·]?ara V. Ex. pedit ·que não votem? 

Ou para não voltar/ á camab, onde não ha mais hu-
. mero? ~ 

O SR. V. DO Rio Ba..~NCO:- O nobre sen·ador está-me 
imputando um procedimento que não posso ter, e 
está fazendo ·inju.stiça ao s-enado. Eu já manifestei que 
não vejo o perigo que o nobre senador figura, mas 
deixo ár sabedoria do ''senado resolver a este respeito. 
Na mínhíl opinião não ha necessidade deste credito. 

O SR. ZACARIAs:- Ha toda. . 
O SR. V. DO RIO BRANco·:-:- Não h a necessidad.e; 

· nã'o h a· esse perigo ; e perigo real existe no ad,íamento 
d-esla tão esperada .reforma. · 

O Sn. ZAcL~RIAS : -Pois eu discutirei esse ponto 
no segundo d.iscurso que fi~er e mandarei uma emenda 
para dar cti-nheir0 a V. Ex. · ·· 

O SR. · V. tio Rw ·BRANCO:__.:. No mesmo. intento de 
provar que as modiflcações, feitas pela proposta do 
governo ao projecto do conselho de · estado, não foram 
felizes, argumentou o nobr'e senador com o disposto 
no § 5. • do art. L •, e cli~se-nos : «Não é logica a pro~ 
posta do governo, qu;mdo, dispondo neste paragrapho 
tlo art. L • que os menores livres, ele iclaJe inferi01; 
a !2 annos, não sejam separadps de suas mãis, todavia 
permitte que aos 8 annos ele idade, dada aquella opção 
dos senhores, possam elles ser separados.• . 

Sr. presidente, o nobre senador não attendeu a que 
a proposta procura conciliar o grande interesse l!U-
blico desta reforma com o interesse dos senhores e-
até certo ponto com as repngnancias que a execução 
ila lei possa encontrar da parte delles. O principio da , 
proposta não é a separação. elos menores livres aos 8 
annos de idade. São apenas separados sómente na hypo-
the·se em qüé os senhore~ de suas mãis não os queiram 
conservar em seu poder. 

Nesta hypothese estabelecida pela lei. pa'ra vencer 
a resistencia daquelles que entendiam que era vio-
lento impôr ao senhor a obrigação.indcclinav.el. de ficar 
com os n}enores até aos 21 annos de idade, nesta 
disposí~ão excepcional nada lla que seja contraditorio 
cotr1 as Jos §§ · lJ,, • e 5. •.que o nobre se·nador ·citou-nos . 

O pensamento da lei é justamente es.te, o de cr.ear o 
sentimento ela familia entre os escJ"avos, isto no inte-
resse de sua educação e tambem no intuito de tornai-os 
mais obediente·s ·aos senhores ; mas,_ dada ahypo.thest: 
que pl'evé, a J..• parte do. artigo, se os senhores não .· 
quizerem flcar com esses menores livres até á idade 

' ' 
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de 21 annos, é forçoso· que elles sejam separados. Aqn i, 
portanto, ha uma razão imperiosa, que não nasce ela 
vontade do legislador, mas que é imposta pelas circunt-
stancias, pela previsão de dilllculdades· que a lei póue 
encontrar na sua applitação. 

Yê o senado quanto, se torna· emba'fliçosa a postçao 
dos que defendem esta proposta. Por um lado são ata-
cados, porque ella desfavorece os senhores dos escravos; 
pot· ou,tro lado, ·são censurados, porque faz concessão . 
aos mesmos senhores ! 

OSR. FIGUEIRA DE MEtto:-Apoia{io., é verdade. 
O Sn. V. no Rro BtiANCO: -Recordou ainda o n.obre 

senador a lei de {859; diss·e-nos que prolübe a separ;\ção 
dos conju'ges e dos filhos menores de :15 annos, e repetiu 
aqui uma ce·nsura que se li os fez na cama r à dos Srs. de-
putados. O nobre senad0í:' di~se que o projecto contém 
uma idéa retrograda, a .qual consiste em que aquella 
idade>·de 1.5 anhos 'da le'i de 1.869' ·pela proposta é redu:.. 
zi:la a 1.2 annos. 

Já na camúa dos Srs. deputados eu expliquei a razão 
desta emenda. O maior de :l2 annos não póde ser sep.a-
racló de seus pais, assim como o maior de 15 annus 7 
Pareceu-nos, pois; que o maximo de 1.5 annos, estabe-
"lecido pela lei de i869, era excessivo, e q'ue no interesse 
mesmo das famílias escravas convinha reduzir aquelle 
limite; porque a alienaçãó de uma .esci·ava póde ser de-
terminada não só peln interesse dro senhor, mas tambem 
em seú proprio benefi'ci&, e a ebndição dos 15 annos da 
lei de 1869 podia dilllcultar esse acto. Todos reco-
nhecerão qiJe, se podem ser separados os maiores ele 
HJ annos, os maiores ele 1.2 estão nas mesma~ condições. o SR. SILVEIRA DA 1\iOTÂ:- Isso concorTe para des-
truir a· integridade da família; não' sei 'que interesse 
pódehavel'. 

O SR. V. Do Rw BRANCO : - O nobre senador, co--
nhecedor como é desta rilateria, e desejando ver & re-
forma realizada, não deve offerecer objecções seme-
lhantes . Entende S. Ex. que em reformas desta natu.-
reza e alcance. se póde levar á logica ás suas ultimas 

. consequeneias? Pois d·esde o, art. I<. o não f.raqueou a 
logica? Nós não queremos a separação dos membros de 
uma famiha. de escravos, nãô queremos que os menores 
seJam separados de s,uas mãis; mas, dada uma hypothese 

. que o legislador não póde dominar, se -os senhores não 
quizerem tomar sobre si a:,criação e educaÇão desses 
menores, o que fazer? Obrigai-os tumbem a áli.enar as. 
mãis desses menores ? 
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O Sn. SILVEIRA DA MoTA: -Sem duvida. 
O Sn. V. no Rro BRANco:-Mas era preciso que houvesse 

quem as comprasse, ou impôr ao Estado o sacrificio de 
libertai-as. ,, 

Tratou tambem o nobre senador do artigo relativo 
ao peculio e resgate. A principio pareceu-me que S. Ex. 
eondemnava as disposições da proposta, tendo-o ouvido 
'attentamente quando· elle comparava estas disposições 
com as emendas · da commissãu especial da camara; 
depois a consequencia do que disse o nobre senador re-
duziu-se ao seguinte: a proposta ,era aus_tera para com 
os senhores: as emendas da commissão mitigaram, atte-
nuaram essa austeridade, as emendas foram benignas. 
Ma3 o nobre senador .não quiz attender a um aparte 
que lhe dirigi : se a proposta do goverNo no' art 1.. • 
era austera, ,igualmente austero era o artigo additivo 
que o nobre senador assignou e --apresentou o anno 
passado para ser incluído na lei de orçamento. Por-
tanto, S. Ex.. tambem se reconhece culpado dessa aus-
teridade. 
, As emendas da commissão são mais benignas, não ha 

duvida, para com os senhores. Sr. presidente, eu já disse 
na outra camara que o artigo da propo·sta, tal qual está 
formulado, podia ser aceito; eu não via essa austcri-
dade·que arguiu o nobre senador contra o proprio ar-
tigo que offerecêra o anno passado. Entendo que e~sas 
disposições não podiam trazer os incon v·enientes que 
alguns figuraram; mas nesta ma teria é preciso tambem 
attender á diversidade de opiniões. Homens muito mo-
derados, que estão de accôrdo com a idéa capital, pro-
prietarios de escravos, entendiam que a libertação por 
contracto de serviços seria inconveniente, se não de-
pendesse do consentimento do senhor. Pensavam tam-
Lem que era conveniente declarar-se que dependia da 
vontade do senhor .o peculio formado pelo que o es-
cravo póde colher do seu trabalho e economi!l. , 

Entendemos com a commissão especial da camara 
que estes escrupulos deviam ser attendidos, e adop-
támos as emendas. -

Pelo que toca ao peculio, fructo do .trabalho do escra-
vo, estava visto que este não podia dar-se sem o con-
sentimento do senhor, porque, para o escravo adquirir 
pelo seu trabalho, é preciso que o senhor lhe dê tempo 
e a principio os meios com que elle possa utilizar o 
seu trabalho. Por isso, dissemos á commissão: o pen- · 
s~mento é o mesmo, o pcculio proveniente do trabalho 
do esçravo não pócle deixar ele ter sua origem no con-
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sentimento do senhor, mas torne-se esta idéa bem clara 
no projecto .' Foi o que fez a commissão especiaL 

Concordãmos tambem em que a libertação por con-
tracto de futuros serviços ficasse dependente da von- · 
tade do senhor, ç.orque dizia~se que de outro modo 
dava margem a abusos. Alguns homens mal intenciona-
dos podiam alliciar os esc r a vos de um estabelecimento 
e por esse meio privar o proprietrio dos braços de 
que carecia, talvez de seus melhores escravos. 

Eu nunca pude convenGer-me de que este perigo se 
possa dar em larga escala; seria um ou outro abuso 
muito raro, porque não posso crêr que alguem vá 
fazer grandes desrezas, que emancipe escnyos, uni-
camente pará vingar-se ou fazer mal a outrem, na 
esperança de ser indemnizado pelos serviços dos liber-
tos. Este caso não póde deixar de ser muito raro, não 
se presta a grandes abusos; mas, concordámos em que 
se tornasse esse meio de alforria dependente do con-
sentimento do senhor; tanto mais quanto, a meu ver, 
nas circunstancias actuaes do paiz1 no estado do sen-
timento publico a respeito da escravidão, não haverá 
senhor prudente que recuse alforria a seus escravos por 
esse meio, a não verificar-se effectivamente a hypo-
these, que eu considero raríssima, de um grande abuso 
da parte daquelles que se apresentarem assim como 
emancipadores. · 

Portanto; o contracto de serviços, como condição dê 
alforria; ainda que dependente do> senhores, na maior 
parte dos casos, salvo uma ou outra excepção em que 
se dê a hypothese de abuso, ha de verificar-se como 
se fosse independente dessa· rlausula. 

Mas, Sr. presidente, já o disse ao nobre senador pela 
Bahia, dado mesmo que as emendas da nobre commissão 
differissem muito do pensamento da proposta, desde 
que fossemos convencidos, como estamos, de que ellas 
convinham, o ministerio· não podia recusal-as, como 
não recusou. Censuravel seria o gabinete, se aeaso qui-
zesse sustentar sua proposta tal qual, considerando-a, 
na phrase do nobre senador · pela Bahia, como expres-
são da ultima sabedoria. · 

Com quanto estejamos na discussãc.,do art. t.• e exame 
geral do projecto, o Hobre senador, a fim de mostrar 
que o minis terio não consPguiu este projecto da camara 
senão vencendo grandes difficuldades, fazendo concessões 
pessoaes, trouxe-nos a emenda do Sr. Barão de Anadia, 
que aliás foi tambem assignacla pelo Sr. Barão de Ara-
çagy . O que dispõe csJa emenda? Su pprimc a libertação 
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nt?bres deputados, assim como· outros, entendiam que 
a clausula « liberalidatltJ de outrem» po'dia abrir uma' 
porta aos mesmos abusos d:' alforria por -contracto de 
serviços ... 

O SR. SouzA FRANCO :-H a via dous senadores libe-
raes que queriam isso. 

O SI}!. V. no Hro Bru'Nco : - ... e então pediram 
que a supprimissemos. Annuimos ã suppressão, porque 
convinha que a lei, Sr. presiJente; tanto quanto seja 
possível, até nas suas expressões, ' previna: os falsos 
effeitos, os inconveni e nte~, as Peluctancias que possa 
'encontrar em sua execução. Ora, desde que essas pala-
,vras . soavam mal a muitos, desde que se receiava que a 
alforria por liberalidade ele terceiros pudesse dar origem 
aos mesmos abusos a que alludi quando fallei na alforria 
por co1~trac t os de seniços, porque conservar essas, pa-
la nas na lei '? 

E' certo, como bem observou o nobre sénador, que, 
permiltindo-se. ao escravo que receba doações e legados, 
que farão parte de seu peculio, não fica elle priva do dos 
soccorros ela philantropia particular para ·S\Ia emanci-
pação: mas evita-se o caso de falsa phitantropia, que se 
apresente sómente com a condição de immedia ta alfor-
ria, porque. é a hypotllese elo abuso .que pi"eotcupava a 
muitos. Quando se faz o. donativo sem essa condição 
immediata, o escravo .póde recebei-a; e· com o consen-
timento do senhor essa mesma clausula póde ser aceita 
e produzir desde logo o seu benefico e1Ieito: conse-
guem-se assim os mesmos resultados, sem que sé dê o 
perigo que a emenda suppresslva teve em vista evitar. 

O nobre senador póde dizer que as palavras que e·sta 
emenda supprimiu eram escusacl'as; rhas, se ei-am escu-
sadas, não lla via razão para que o minislerio deixasse 
de annui1· á emenda, e conseguiritementc não era justo 
que o nobre senador tirasse daqui motivo para censu'-
nr-nos e viesse recordar este facto ná presente dis-
cussão. ' 

O nobre senador pelo Pará ínfórmou-nos, ha pouco, 
em um nparte, que clous senadores liberaes tambem opi-
navam pél<i suppressão daquellas palavras, isto é, pela 
emenda suppressiva que offereceram os Srs. Barões de 
A~aclia e ele Araçagy ; logo, , não foi concessão que o 
ffilllisterlo fizesse sem motivo muito Ucito. . · 

O artigo da matricula pareceu ·ao nobre senador que· 
continha uma falta. O nobre sanador quizera antes a 
disposição mais_rigorosa do projectci elo conse!l10 de es-
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t:~.do; mas, se o nobre senador fosse ministro, se tivesse 
ouvid-o a opinião dosmembrosdacamara temporaria, se 
tivesse ouvido em particillar a opinião de muitos mem-
bros desta casa, havia de reeonhecer que a disposição do 
projecto do conselho de estado, concernente á matri-
cula, não seria aceita. · 

O nobre senador receia que a disposição, modificada 
como se acha na proposta, traga àlguns abusos: póde 
haver chicana, na phrase do nobre senador. Mas a dis-
posição do outro projecto não podia tambem privar a 

"- II,lui tos de sua propriedade, sem que o facto, de não ser 
incluído um escravo na matricula, . se pudesse imputar 
á culpa ou omissão delles ?· 

O nobre senador queria que, marcado o prazo, e, 
findo este, qualquer individuo que não estivesse ins-
cripto como esc r a v o fosse, ipso facto, declarado livre. 
Mas quem não sabe, Sr. presidente, as difficuldades que 
esses registros O)l matriculas encontram ·entre nós ? Ou 
marcatiamos um prazo muito longo, ou muito curto; 
em qualquer das hypotheses, e mui to mais 11a segunda, 
os abusos seriam possíveis, e muitos senhores poderiam 
ser privádos de sua propriedade, procedendo· aliás de 
boa fé, e sem que a falta d.a matricula fosse devida á 
culpa ou omissão da sua parte, mas por circumstancias 
imprevistas e' independentes ele' sua vontade. 

O que declara o projccto '! Declara tudo quanto é 
razoavel exigir-se a este ' re~pei to. O ~ 2. 0 do a ri. 8 . • 
dispõe o seguinte: « Os escravos 'que, por culpa ou 
oni'i.ssão dos interessados, não forem dados· á matricula, 
a I. é um anno depois do encerramel). to desta, serão por 
este facto considerados libertos. ) ' 

Ex:ceptua-se, como se vê, o caso de ·culpa ou omissão 
dos interessados. Se não ha culpa, se não ha omi.ssão 
dos interessados, · deverão seus escravos ser declarados 
livres 1 Ninguem o dirá; mas, verificada a hypothese 
de culpa ou omissão, a lei declara libertos os escravos. 

Queria o nobre senador excluir a hypothe_se, muito 
especial, de ficarem alguns escravos fóra da matricula, 
sem que hou~esse culpa ou omissão da parte de seus 
senhores? · 

O SR. Z.A.C.A,RJ..\S :-Depois do prazo. 
O SR. V. Do Rw BttANCO :-Mas, porque esse prazo 

fatal, essa condição, em paiz tão extenso como o nosso, 
em população tão disseminada e a grandes d·istancias 
pr.lo interior? E quanto aos abuso~, ás faltas volunta-
r.ias e não volu.ntarias, que se podem dar da parte dos 
executores da lei ·? Eu, pois, entendo f[Ue a disposição 
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da proposta é preferi v e! á do projecto do conselho de 
estado. Em todo o caso esta disposição é mais tranquilli-
sadora do que a outra. 

O Sn. NABuco :-E' inefficaz. 
O Srt. SILVEIHA DA MoTA :-Dá lugar a muitas chi-

canas. 
O SR. SouzA FRANCO :-Apoiado. 
O Stt. V. DO Rro BRANCO :-Mas, se os nobres . sena-

dores quizerem e vi ta r todo e qualquer abuso na exe~ução 
desta lei, vão esbarrar tambem em grandes difficuldades, 
pôr em perigo ou assustar a propriedade particuhr. 

Sr. presidente, eu não posso deixa ~ de fàzer notar 
que .neste caso os nobres senadores querem mais rigor 
e acham a disposição do projecto um pouco benigna. 

O Sa. ZACARIAS :-E' uma bur la. · 
O Sn. V. DO RIO BRANco :-Peço aos impugÍ1adores 

deste projecto, e aos fazendeiros, aos quaes o nobre se-
' nadar pe la Bahia tem dispensado muitos elogios e com 

· rnão, em quem eu tambem muito confio, que nos 
levem em conta estas dis~idencias com os nobres sena-
dores. 

lia pouco dizia-nos o nobre senador: as emendas 
da commissão da camara provaram que os fazéncleiros 
tinham alguma razão, quando representavam; e a prova 
é que o ministerio aceitou essas modificações. Quando 
ouviu o nobre senador a algum elos ministros que não 
pudessem os fazendeiros ter alguma razão ele sua parte, 
ou que pelo menos não fosse natural a sua inqu ietação? 
Algum dia o minis.terio excluiu a possibil idade de 
modificar a sua proposta, como a modificou, c como 
póde ser ainda modifiéada, se a sabedoria do senado 
assim o julgar indispensaveJ 'l -

Se o nobre senador reconhece que as representa-
ções dos fazendeiros deviam merecer apreço, deviam 
ser considerad~s pelo governo e pelas camaras, os no-· 
bres senadores devem tambem reconhecer que a modi-
ficação que notam neste artigo é efieito das opiniões 
divergentes com as quaes não podemos deixar tambem 
à e transigir até certo ponto. · 

O SR. NAnuco:.....: Com os principias não se póde 
transigir. , 

O SR. V. DO Rro BRANco:-Não se sacritica o prin-
ripio; regula-se e modera-se o rigor de sua applícação. 
E" que os nobres senadores querem que seja infallivel 
o cxécutor ela lei , c culpados os senhores que dentro 
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do prazo fatal não levem á matricula os seus escravos ; 
esta é uma hypothese que nunca se deu em nosso paiz, 
que nunca se admittiu em paiz nenhum nas mesmas 
circumstancias. 

O SR. ZACARIAS:- E' prescr.ipção. 
O Sa. V. DE S. VrcENT": -As prescripções estão 

sujeitas ú acçii:o e sabedoria do legislauor, que as póde 
morl i f1 ca r. . 

O Sl\ ." V. DO HIO Bl\ANco: -Então marque-se um prazo 
muito largo , é o resultado· é o mesmo. , . 

Outra censura do nobre senador, na qual viu (o que 
é exacto) mais uma difi'erença relativamente ao pro-
jecto do conselho de estado, é a dec laração de que são 
tamb em fi bertos os esc r a vos dados em usufructo á 
corôa. I) nobre senador observou-nos : «O .legisl ador 
não pócle dispúr destes escravos, fazem parte elo pa-
trimonio da corôa; portanto, não podemos cl nr aqu.illo 
que não é nosso; póde a assembléa geral libertar os 
escravos da nação, mas os do.patrimonio imperial, não. • 

Sr. presidente, não é possivél nesta materia argu-
mentar, como argumentou o nobre senador , com todo 
ó rigor dos princi pios que regem o direi to de pro-
priedade. Se o nobre senador quer applicar todos os 
princípios reguladores do direito de propriedade a 
esta mateúa, então é preciso abrir mão da proposta; 
se, porém, o nobre senador reconhece que o escravo 
não é uma propriedade da mesma natureza que as 
outras, não póde vir sustentu que mil e tantos es-
cravos existentes em es tabelecimentos ruraes, que fa-
zem parte do patrimonio da coró3. não · devem ser 
hoj e declarados livres pela lei sem uma indemnização. 

Era uma propriedade que esta va sujeita, por sua 
natureza, a con tingencias, como a que ora se dú ; era 
uma pr opriedade prerarià , não podia, portanto, entrar 
na consideração elo legislador que os escravos dados em 
usufructo á corôa não pudessem ser libertados senão 
mediante indemnização. Se porém , Sr. presidente 
ass im não fosse, a todo o tempo póde o legislaelor de-
cretar essa indemnização, e eu creio que a propria 
corôa seria a primeira a renunciar esse direi Lo em 
favor de seus antigos escravos. Pareceu-nos que seria 
i mproprio desta lei que a liberta ção el os escravos dados 
em usufrucLo á corda não pudesse ser decretada quando 
o é a dos escravos da nação, ou que o fosse a ti tu lo 
oneroso para o E$Lado . 

O patrimonio da corôa não soiTt·e grande desfalque 
pqr esse mot ivo, c, como di sse, póde ter a todo tempo 

P. 11. 36. 
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mais digna compensação. Todavia, se o nobre senador 
insistir em sua censura, apresente a emenda, casa-
bedoria do senado decidirá se essa propriedade pre-
caria, se o escravo, que eventualrnen te fazia parte do 
patrimonio da coróa, não póde ser libertado, sem que 
:,e dê, e desde já, uma indemnização. · 

Sr. presidente, creio haver respondido ás observa-
ç.ões elo nobre l'enador pela província da Bahia. Não 
posso ter a pret.cnção de haver destruido as a serias 
obj ecçõcs » que s·. Ex.. ann nnciára com tanta an tece-
deneia; rriais creio fiear .demonstrado que ellas ca-
recem da imporlanci.a que o nobre senador lhes attri-
buiu; e que, combatendo a proposta do governo na 
disposição capital do art. 1. 0 , o nobre senador tambem 
combateu o projecto elo conselho de estado , a que 
aliás parceia ter aqherido. , 

Sr. presidente, eu sou o primeiro a lamentar que 
as circumstancias me collocassem nesta posição, e que 
coubesse ao ministerio de que faço parte a r ea lização 
fle tão grande idéa. Sem ·duvida o paiz füra mais 
feliz, se tivesse á frente de seu goYerno um athleta 
da força do nobre senador pela Bahia . l\Ias, o nobre 
senador mesmo teve a bondade de reeordar-nos q,ue ás 
vezes a Providencia permitte que pequenos instrumen-
tos possam realizar maiores feitos do que os genios . ... 

Fallou em seguida o Sr. BARÃO DE l\fumTIBA comba-
tendo a proposta e dizendo que estava em seu posto, 
porque sustentava as mesmas idéas que tinha sustentado 
l10 eonse1ho de estado. 

SESSÃO DE 5 DE SETEMBRO. {A I't . 1. 0 ) 

'Em primeira lugar faHa 
'Ü SR. S.uLES TonnEs-Ho~rE?tr:- Sr. presidente, é 

com viva emoção que entro no d~bate da proposta do 
gabinete sobre o estado servil, questão immensa, em 
que se rcunem as mais. elevadas considerações .de ordem 
moral e de in teresse material para dar-lhe uma impor-
tancia sem igual entre todas quantas, desde o estabele-
ci mento do governo livre n.este paiz, têm occupado a 
attcnção .dos representantes. 

O illuslre orador que hontem encetou a discussão, 
, f.cz-no~ . a histor-ia da origem desta reforma, c ele sua 
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longa e minu.civ~a narração se cleprehendcria que ag 
partitlo liberal ou antes ao minister io de 3 de Agosto 
cabe o merj to da inicia ti v a ; que foi e !I e quem a con-
ccbeu, quem a fecundou e deu á luz, pavoneando-se o 
actual gabinete coni a obra alheia para realizai-a com 
suas mãos inhabilitadas e incompetentes. 

Sem commetter a injustiça de desconhecer a boa von-
tade com· que S. Ex:. prestou-se a levar ao estudo no 
conselho de estaclG o plano enunciado pelo illustr-ado e 
veneravel Viseonde de S. Vicente, não posso, todavia, 
convir no paradoxo de que pequenas causas surtem 
grandes effeitos, quando estBs não, são precedidos, appa-
relhados e amadureciuos pela influencia das grandes e 
verdadeiras causas. 

A historia que hontem contou-nos o nobre membro 
é a da gota d'agua que faz transbot·dar o vaso já cheio. 
Acima, porém, dessa historia, ha outra mais elevada, 

" mais conforme á natureza das cousas, e mais honrosa 
para opovodestepaiz. 

Senhores, depois de longo tempo de trevas e de ce-
gueira de todos nós, chegou uma época em que a· insti- -
tuição da esct·avidão compareceu perante a consciencia 
do povo brasileiro' tal qual ella é, circumclacla das luzes 
que deviam illuminar todas as faces des te flagello, 
produzindo nas idéas e sentimentos uma revolução 
lenta , porém que nunca interrompeu-se, que proseguiu 
sempre adquirindo forças em seu caminho. 

O .Su. F. OcTAVL\NO :-Apoiado. 
O Sn. SALLES To!tREs-Ho~m~I :-Foi essa revoluÇão 

moral que ha 20 annos contribuiu· eflicazmente para 
etiectiva suppressão do trafico, o qual, nem os cruzeiros, 
nem os recursos do primeiro poder marítimo 'do. 
mundo tinham conseguido supprimir. Essa revolução 
é a mesma que hoj e bate ás portas elo parlamento, 
ex:iginelo instantemente o complemento da obra ela 
c i vilisação. 

Dous meios ha·viam para. perpetuar a escravidão, 
disse com razão o mesmo orador a quem me retiro: 
eram o .. trafico ' e a reproducção ou os m.sc imentos .. 
O po_det· da opinião que des truiu o primeiro, des-

, , truirá o segundo, porque um e outro são igualmente 
nefarios e deshurnanos. 

O trafico arrancava ao longe, nos sertões africanos, 
em . que tudo é silencio, o tilho selvagem do ge ntio, 
victima de guerras barbaras de tfue não tínhamo ; 
noticia, para o tra ze r ao mercado ela ea rne Li e Lt voura . 
O outro processo não é menos atroz; espera-se nas 
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, portas ela cntr.acla ela vida as crcaturas novas que apraz 
á Providencia enviar a cstr. mundo, e ahi são recru-
tadas para o c a pti veiro, embora .nascidas no mesmo 
solo, junto elo mesmo lar da família, em frente ao 
templo de Deus e no meio dos espectaculos da Iibrr-
dade, que tornarão mais sensi v eis a sua degradação e 
miseria I E' a pirataria exercida á roda dos berços, 
nas aguas da jurisdicção divina e debaixo das vistas 
immçcliatas de um povo christão I 

Contra est:J, inversão moral, senhores, revoltaram-se, 
não unicamente os escrupulos deste'ou daquelle partido, 
mas a razão publi t.:a, o sentimento geral, a consciencia 
indignada de todos os Brasileiros. A elles, portanto, 
pertencem o voto e o impulso da reforma sujeita á 
nos:;a deliberação. 

Depois do se u triumpho nos paizes cultos elo outro 
hemisph erio, esta idéa irradiou ainda com mais in-
tensidade-no meio ele nós, apoderou-se . f~cilmente elos , 
espíritos, graças , á generosa índole da nação, que 
t ed por si no futuro esta honrosa justificaÇão, que 
não persistiu em aelherir ao erro e á iniquiclacle 
desde a hora ém que a luz da verdad.e a esclareceu I 

Seria, pois, senhores, rebaixar a reforma, o insere-
vel-a em bandeiras rotas e ennegrecidas pelo fumo das 
rivalidades políticas. Ella está no domínio publico, cir-
cula no ar que respiramos; a ninguem pertence, porque 
pertence a todos, capazes de comprehendel-a com a 
mente do coração, mente cordis sui ... (Signaes de appro-
vação .) . 

O Sll. PARANAGU_.\ :-Apoiado . 
O S11. SALu:s TotmEs-HoMEIII :.-Estas observações con-

duzem-me naturalmimteá outra explicação menos inno-
cente e descnlpavel, ácerca da origeni. da medida que 

·discutimos. Eu a iludo á iniciativa que se tem querido 
attribLlir á corôa, não para louvai-a, mas para tornar 
odiosa su1 supposta intervenção inGonstitucional nesta ' 
importante ques tão. Segundo essa versão, nem o paiz 
nem seus es tadistas mais eminentes approvam seme-
lhante reforma, prejudicial em sua oprnião; mas a po-
derosa pressão da vontade imperi<!l os arrasta, como 
instrumentos passivos para a execuçãD de um plano ex-
clusivamente pessoal com sacrificio ela sua dignidade, 
de seus deveres e de suas consciencias. genhores, se isto 
assim fosse, nós scria~nos ainda depois ele meio seculo 
de liberdade um povo semi-barbaro, refractario ás luzes 
do seculo, e em cujo seio teria surgido, como na Asia, ' 
um gcnio superior pa~;a civilisal-o á força e obrigai-o a 
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renunciar a seus usos e praticas cleshumanas . E este 
povo tão desmoralisado em suas crenças, quanto temido 
e servil, ter-se-llia prestado a concorrer para a .obra 
do betu, imaginando trabalhar na obra do mal e de sua 
propria destruição! 

VV. EEx.. comprehendem tudo o que ha de humi-
Jhantt:J e injurioso para este.paiz, nesta falsa e injusta 
apreciação ele factos conhecidos. A cegueira do despe i to 
dos inimigos da reforma não lhes deixa ver que, diri-
gindo taes censuras ao Príncipe a ptetexto do seu apoio 
moral .dado a um grande progresso, não fazem, senão 
realçar-lhe a gloria sobre o pedestal em que a Europa 
o contempla neste momento,, e ao mesmo tempo e na 
mesma proporção chamàr o desprezo sobre o povo bra-
sileiro, aos olhos tlos contemporancos e perante o juizo 
dos poste r os. 

Contra semelhante invenção da imprensa escravao;ista, 
julgo dever nesta occasião pro testar cóm todas as forças 
de minh'alma. Se Sua Magestade, como homem e como 
chri~tão, associou-se a este voto de sua patria e da lm-
manidade com o ardor de uma consciencia piedosa ; se -
como Rei o amparou com os prestígios de sua posição 
excelsa, sem sahir da orbita constitucional, este facto 
llastaria poi· si só para immortalisar o seu reinado (mttito 
bem!), porque estejamos certos, senhores, que as ge-
rações vindouras, a valianclo. com gratidão a transcen-
tlwcia dos benelicios desta medida .para seus destinos, 
hão de contar no numero dos maiores dias da nossa 
historia aql)elle em que seus antepassados· cobriram o 
abysrno qa escravidão, tendo á sua frente um Príncipe 
digno delles, e c.uja gloria entrelaça-se con:. a sua nesta 
empreza da reha bili tação do homem, e da regencriHiãO 
do paiz. (Apoiados.) 

Passarei agora, Sr. presidente, a considerar a ma teria 
da proposta. Ella não póde ser conveniéntemente com-
prehenclida e apreciada, senão á -luz dirccta dos grandes 
princípios que a inspiram, qas necessidades em que se 
funda e dos fins a que se destina. Se· não tivesse outro 
desígnio, como assoalham seus inimigos, senão obedecer 
a um impulso sentimental e realizar um sonho dourado 
da philantropia, dando-nos uma attitude mais nobre em 
frente do mundo; então qualquer que fosse a generosi-
dade de~tes motivos, a proposta poderia parecer intem-
pe.>tiva e violenta, em frente elos interesses que gritam 
e desejariam provitlenéias ele eiTeito mais lento e insen-
s ivel. 

l\las~ se ella tem por fim impedir a reineiclencia em 
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um dos maiores at!.entaLios que mancham :l es p<)C ie Im-
mana; se tem por fim resta urar a lei lle Deus e da na·-
tureza no meio da nossa civi lisação, e destruit· pela raiz 
o mal,. que tolhe' as condições ele se u de;;e rwol vi mento ; 
neste caso, longe dos defeitos da precedente· supposiçã-o, 

, ella poderia talvez ser arguida de tímida e incompleta, 
de transigir com os interesses mal entend idos em pre-
terição das ex:igcncias da justiça e dos direitos da hu-
mmldade. 

Dependendo, ·pois, o exame da. lei do ele seus mo-
tivos, rrual é esse mal, a que ella procura dJr reme-
dio? Não devo, nem quero, senhores, descrever ne:>la 
tr ibuna a serie de transf.ormar;ões por que pass:~ o 
escravo, , que ha de vir, até ser reduzido á machi-
na. E' um triste quadro, qu ec todos conhecem, e 
cu deixo aos escriptos dos philantropos o dizerem 
o como no interesse da segurança do _proprietario 
oblitera-se ·systematicamente nelle a intelligencia , a 
imagem de Deus no homem; como supprime-se-lhe o 
livre arbítrio e embota-se-lhe a consciencia, que lhe 
revelaria. seus títu los, seus drreitos e deveres; o como 
depois de se lhe arrancar a propriedade elo pr:oprio 
corpo, elas forças vivas que o mo:vem, e por con· 
sequencia a elos fructos de seu trabalho, ferem-se em 
seu coração as aiTecções mais càras, nega-se 'a familia 
sempre dispersa ao sopro ele todos os ventos, rompem-se 
os laços que a formam, a autoridade e o amor paternal, 
a dependencia e piedade filial, a castidade c a ternura 
da mulher. Sentimentos moraes, nobres instinct0s el e 
felicidade, , esperanças e consolações no meio da·s tor-
mentas da viela, tudo -desapparece nesse homem, posto 
fóra da lei da humanidade e rebaixado á condição 
do. bruto !. . . . . 

. !\las o outro · aspec to do painel não. é menos deplo-
ravel ; es te vasto pantano da escravidão aberto no meio 
ela civilis:~ção ex:ha la em todas as direcções miasmas 
deleterios que vêm infeccionar a atmospllCra social t 

A que ficam reduzidas as idéas da just iça c do hem, 
quando o sophisma aLrüi: da escravidão as desconhece 
e viola em sua appl icação a milhares Je nossos seme -
lhantes? Qual é a base ela legislação civil, qual a sua 
força e prestigio sem o Sacramento c!~ lei natural , de 
que Deus é o supremo autor? O que será ·da liberdad e· 
politic:t, quando sua es ta lua pesa sobre os hombros elo es-
cravo? Em vez desse sentimento impessoal, generoso e 
grande que nos leva a defend er os direi tos de todos, cómo 
culto d0 um principio de origem divina , como home-
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nagem a um dever da solidariedade entre os homens, 
ao contrario torna-se sent.imento egoísta, pessoal, pri-
vado do aroma da fratemidade, que o nobilita, falsa 
liberdade que converte a vicqma da vespera em op-
pressor do dia seguinte, liberdade material, tal como 
a que aspira para si só o cavaUo indomito ou o iiHliu 
do deserto. Aon&e a instituição da escravidão existe, 
que lugar fica para a caridade, a filha predilecta do 
chr1stianismo, que sobre ,c lla fundou a sociedade 
moderna, impondo ao forle ~ tu tela do fraco, ao rico 
a pt·otecção do pobre, aos felizes da terra a responsabi- ' 
lidacle pelo ·c1es.tino elos desvalülos, ütos miseraveis, dos . 
ürpllãos da ·civilisaç.ão? 

Não prolongarei minhas observações sobre este ponto 
desagrallavel; a natureza cl0 ma,[ e a necessidade ur-
gente. ·de o remover estão .patentes . 
. Destruir, quanto antes, a ult<ima mi!ila d'onde di-
mana a escravidão, com o seu sequito de etieitos que 
d?shonram. e pre3udicam o Brasil, eis o problema ,' que 
se trata de resolver. . 

Cutnpre-me agora ver quaes as · com.binações le- · 
gislati v as, qual o modo e meio de que se serviu o 
governo para realizar este desideratttm. 

Num e rosas rep·resen,tações assignadas pDr Ia vradores 
e seus adheren tes têm sido endereçadas ás camaras 
legislativas, e em quasi todas eUas, assim como na sua 
imprensa desc-omedicla, é o governo accusado de ter 
com imprudencia e precipitação procurado extirpar o 
cancro so-cial sem dar attenção á setlsibilidatle do 
enfermo imaginaria, sem poupar as forças vivas ')U e 
serão ·comJ3rometUdas pela aildacia da opera.ção; é 
accusado de querer fazer taboa rasa na ordcni {le 
causas existentes p~lo simples luxo de philantropia, 
ergu·cndo um plano de reg-eneração sobre a ruína da 
principal industria do hnperio. -

O n0bre membro a quem ha pouc.o me refea·i, de-
pois de ter reclamado para o .seu ministerio a ini-
ciativa desta reforma, não .achou entretanto no seu 
longo discurso · de horllem uma palavra, uma unica 
palavra contra a guerra desapiedada e ferina que se 
lhe tem movido I Esta mudez do instincto paten~al, 
esta i.ntlulgencia para com os inimigos da sua prole 
assim abandonada h o meio de tantos perigos, só podem 
ter uma explicação , e é que o illustre senador, como 
o spartano dos antigos dias, deseja que lhe afoguem 
e el es trua m o filho por lhe ter descoberto vi cios de 
confornnção , que o tom.am indigno de viver I Mas 
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isto que elle çleixou de fazer, cu tenta r·ei fazcl-o com-
minha . debíl t oz, comparando as príncipaes mcdüJas 
da proposta com as censuras que l.hc hão sido irro-
gadas pelos peticionarios, cedendo ás suggestões de 
uma_ facção pol ítica , que os illu~e._ Serei bí·eve, Sr. 
prestdente, porque esta questão ganha em ser ex-
posta em termos succintos e claros em frente do di-
Juvio de declamações, calculadas para obscur:cccl-a 
e confundil~a. · 

Proclamando a liberdade. elos nascituros, ·a proposta 
os deixa entregues até á idade ele 21 annos ás mãis 
dos antigos proprietarios , que gozarão delles gratui-
tamente, como dos outros escravos, expostos ao mesmo 
regirnen, á mesma pliseria de condição servil durante . 
este longo período da primavera ela vida. . 

Promctteu-lhcs, além disto, o pagamento, como in-
dcmnização, elas clespezas da cr-iação, caso ellcs o pre·-
firam ao usufructo dos 21 .annos. , 

Entreta nto os proprietarios atacam a liberdade dos 
nascituros em nome do direito da propriedad e vio-
lada; r eluctam contra a inrlemnização como insuffi-
cien te, incfficaz para o effei to. 

Se se lhes perguntar, porém, porque o legislador · 
que pócl c 'reformar e alterar todas as leis, não pode-
ria alterar a da propriedade, responderão sem clu-
vicla que a propriedade é inviolavel, porque funda-se 
na lei natural, anterior á lei civi l; e.cleriva-se de um 
_principio immutavel ele- justiça, o qual consagra c 
mantem a cada um o f_ructo do proprio trabalho, prin-. 
cipio se)n o qual o estado social seria impossivel. 
Eis-nos, pois, transportados á esphen. do direito e da 
justiça, onde realmente encontra-se .a base racional da 
inviolabilidade da .propriedade em geral. 

Poi» bem, senhores, se se provar que a propriedade 
ela creatura humana, longe de fundar-se no direito 
natural, é pelo contrario a sua violação mais mons-
truosa, se em vez da justiça apoia-se unicamente na 
iniquiclade da força , então caduca e desa pparece o a l-
legado fundamento dà inviolabilidade · dessa proprie~ 
clade especial; e a lei, que a protegeu, reduzida a não 
ser mais que, um erro ou um _ erime social, está su-
jei ta a ser mudad,a, como qualquer outra, funesta aos 
interesses ela nação. 

Ora, Sr. presidente, não é no meio el es ta augusta 
assembléa, onde a par ele tantas luzes e experiencia 
çlominam os sentimentos mais elevados, que eu irei 
demonstrar que creaturas intelli gentes, dotadas como 



nós de nobres attributos e dos mesmos destinos, não 
podem ser equiparadas no ponto de vista da proprie-
dade ao potro e ao novilho, ao fructo das arvores. 
e aos objectos animados da natureza, submettidos á 
dominação elo homem. Doutrina absurda e execravel! 
Os seres de que se trata não existem ainda ; a poeira 
de que seus corpos serão organizados, ainda fluctua 
dispersa sobre a terra , a alma immortal, que os tem 
ele animar, ainda repousa no seio do poder creador 
serena e livre, e já o ímpio escravagista os reclama 
como sua propriedade, já os reivindica do domínio ele 
Deus para o inferno da escravidão! (Muito bem.) 

_ Ao ouvir-se os peticionarias fallarem tão alto em 
direito de propriedade, fica-se sorprendido de que se 
olvidassem tão depressa de que a maxima parte dos 
escravos que lavram suas terras são os descendentes 
desses que um trafico desli.umano introduziu crimi-
nosamente _neste paiz con~ atirou ta das leis e dos tra-
tados! Esqueceram-se de que no· período de 1830 a 
·1830 mais de um milhão de Africanos foram assim 
entregues á lavoura , e que para obter essa quanti-
dade de gado humano era necessario du,plicar e tri-
plicar o numero de vict.imas ; -alastrando-se de seu 
sangue, e ele seus cada veres a superficie dos mares 
que nos separam ela terra do seu nascimento I (Mnito 
bem!) . 
· E quando assim foram calcadas as leis humanas de 

envolta com a lei divina, como se ousa invocai-as para 
encadear no futuro os filhos ou netos das conquistas 
desse commercio abominavel. · 

Os petieionarios tamben'l relucLam á indemnização, 
que desejariam que subisse ao preço equivalente, ou 
ainda superior· ao da cria, a que nenhuma especie de 
direito tem. Qual é o motivo da indemnização? As 
despezas da criação, diz-se. 

Mas esses infelizes são amamentados pot: suas mãis, 
nutridos com as migalhas dos alimentos grosseiros que 
ellas contribuem a plantar e colher : o leite do seio 
ma terno dado ao filho, o suor da mãi para os fazer 
viver e cobrir-lhes a nudez, eis o que os senhores 
terão ele vender ao thesouro ! 

Sr . presidente, lastimo que esta disposição faça parte 
da propo:,ta; ella a deslustra, assim como avilta o pro-
prietario, porque parece uma precaução contra sua 
barbaridade; receia-se que elle abandone as crias á 
miseria e á morte, se sua deshumaniclade não fôr cor-
rigida, e contida pela sua avareza. Mas, mesmo neste 

P. li . 37. 
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caso, não seria ouro que conviria enviar a essês 
homens; seria o Evangelho, para que elles ahi apren-
dessem a cumprir os dever·es sagrados da caridade para 
os fithos daquellej> que trabalham gratuita e incessan-
temente, que trabalham at.é a morte para crea r a prospe-
ridade dos senhores e dos seus descendentes. (Apoiados.) 

l\fas, Sr. presidente, nem o usufructo dos 2i annos 
nem essa indemnização indebita e tão onerosa para o 
thesouro naciona I, podem satisfazer aos adversa rios 
da reforma! 

Divergindo de pretextos, cl!es concentram sei1s 
ataques contra a denominada liberdade . do ventre a 
mais sub~·ersiva das disposições da proposta em sua 
opinião, porque desaira a mãi em frente do ifilho e 
desmoralisa a escravatura, ante cujos olhos a cria livre 
em· virtude deste principio symbolisa a condemnação 
da escravidão . 

Sobre o modo . de evitar este inconveniente, os es-
cra vagistas divergem entre si, apresentando cada qual 
seu plano diver6o. Uns exigem que as crias sejam 
libertas aos 8 annos, aos 21, immediatamente depois 
de nascidos, com tanto que não se diga que sahiram 
livres das mãos da natureza. · 

Outros opinam, para que, mantendo-se aherto o sor-
vedouro do captiveiro, sejam resg·ataclos gradualmente 
por meio de um fundo destinado para esse elTeito, e 
cujo peso esmagaria o thesouro, como esmagaria os 
proprios proprietarios. · 

Estes prefeririam a alforria simullanea e· geral da 
escravatura do sexo feminino, isto é, a alienação da 
arvore para evitar o litígio dos fructos, medida de 
larga imaginação, que envolve a mais clamorosa iü-
justiça pela desigualdade de sua distribuição, e qnc 
sem necessidade destroçaria as finanças do Es Lado para 
conseguir aquillo mesmo que na proposta do governo 
se obtem por outro meio mais economico, mais justo 
e racional. · , , . 

Aquel les, -llnalmentf', desejariâm por philantropia 
que o desenlace desta questão fosse adiada para o fim 
do seculo, estendendo-se o beneficio da lib3rdade, pela 
abolição que então se effectuaria, tanto aos nascituros 
de pois da ela ta da lei, ' c~mo aos escravos existentes, 
uma vez que a maior parte destes muito antes disto, 
não tivesse morrido, como seria de receia r. 

O alvo .ele todas estas combinacões mais ou menos en-
[';cnhosas é e v i Lar a liberdade dÓ ventre, esta belccCÍido 
clistincção entre o ingenuo e o liberto relativamente ús 
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impressões lí.1oraes sobre a inclinação .dos escravos. Pre-
tende-se que a presença elo ingenuo desperte nelles a 
idéa ele que t::mbem são livres, como a lei o acaba de 
r econhecer. Mas porque a presença do liberto antes da 
idarle d_e prestar serviço não suggeria .a mesma r efl exão ? 

Prescindindo dos e1Ieitos políticos, com que_ nem o 
esc ravo nem o proprietario têm que ver, o liberto e o 
ing·enuo acham-se em perfeita igualdade de liberdade 
civil: ambos nada fizeram para adquiril-a. Qual serifl, 
pois, a razão justificativa da liberdade de um que não 
fosse a ppl~cavel á liberdade ele outro? · 

O favor da lei ? Mas esse favo r seria tambem uma 
Hcção, como é a ela ingenuidade, üão havendo as razões 
ordinarias que caracterisam e de!inem o favor. 

E se fosse favor , porque não seria applicado de pre-
ferencia aos escravos que passaram longos annos ver-
gados sob o ,peso de aspero trabalho? 

Sr. presidente, é impossível que á penetração mesmo 
rude do escravo escape, que em ambas as hypotheses : 
a liberdade com differentes nomes emana ela mesma 
fonte, representa o mesmo facto, a condemnação do · 
princ·ipio ela escravidão. 

Nos tempos que correm não ha meio de vedar este 
conhecimento ao escravo; se está acordado, estas ver-
dades entram-lhe pelos olhos; se dorme, sonha que é 
livre. 

Onde foram os inimigos da reforma descobrir que as 
escravas olhariam com olhos de despeito, de rivalidade 
e de inveja para a liberdade dos filhos, ele que seriam 
e~cluidos? Senhores, um dos phenomenos mais admi-
ravel da constituição moral do homem é esse thesouro 
inexgo tavcl de ternura c dedicação do coração materno. 
Ellas que preferem á sua a felicidade do filho , como \ 
hav.iam ele irritar -se, de que, não podendo a fortuna 
estender seu beneficio a ambos, fosse preferido o objecl.o 
de suas mais vivas afTeiçücs? Não se vê todos os dias no 
seio das famílias serem libertas as crias com éxc lusão 

·das mãis , as quaes entretanto regosijam-se destes acón-
tecimentos, que se tornam novos títulos de gratidão 
para com os senhores? (Apoiados .) 

Passarei a outra parte da proposta, relativa á escrava-
tura existente. Era esta, senlwres, a faee mais grave e 
mais séria da questão, a que mais vivamente devia 
preoccnpar e inquietar os lavradores, porque não se 
tratava de bens ev.cntuaes, fnturos, como os nascituros, 
mas clp bens actuaes, cuja privação poderia transtonu{· 
ou arruinar seus cstabeleci.mentos. · ·. 
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As nações possuidoras de escravos acabam todas de 
resolver o mesmo problema de uma só maneira: a eman-
cipação geral, com ou sem indemnização. A propaganda 
abolicionista da Europa aconselhava ao Imperio do Brasil 
a mesma solução e quasi nos mesmos termos. Havia, 
portanto, motivo ele legitimas apprehensões; mas ellas 
não podiam continuar, c os proprietarios tinham que 
felicitar-se da sua estrella propicia, quando viram a 
proposta conservar-lhes para sempre os seus escravos, 
salvas as alforrias obtidas á custa ela caridade publica e 
individual. 

O numero excessivo ela nossa escravaria, a despro-
porção enorme entre os recursos de um paiz novo e 
a magnitude dos sacrificios que exigiria a emancipação; 
o receio da desorganização geral do trabalho agrícola, 
primeiro manancial da nossa riqueza; a previsão dos 
abalos, que poderia trazer comsigo a verdadeira eman-
cipação, justificam e explicam a providencia da proposta. 

O Sr.. Sou:?A FRANco; -- Apoiado. 
O SR. SALLES ToRREs-HoMEM:-1\ias, qualquer que 

fosse o motivo, os proprietarios tinham de regozi-
jar-se mais do que se regozija a humanidade, de que 
esta lei fosse a unica entre todas as deste seculo, sobre 
o mesmo objecto, que consagrasse a continuação . do 
estado servil, sem impór aos proprietarios o mínimo 
sacrific.io. E !la faz em seu favor muito mais do que 
a lei ingleza quando, em vez de uma indemnização 
insufficiente e incompleta, mantem o stat1i-qzto, evitando 
as crises que por algum tempo seguiram-se á liber-
tação nos domínios coloniaes daquella grande nação. 

Com e1Ieito, recapitulando-se as principaes medidas 
da proposta neste ponto, nada ahi encontra-se que 
sensivelmente altere a ordem existente em relacão aos 
interesses dos proprietarios. · 

O SR. FIGUEIRA DE MELLo:- Apoiado; é previden-
tissima. 

O SR. SALLES Tonr.Es-HouiEM :-As esperanças que se 
abrem para o escravo cifram-se todas na munificencia· 
do thesouro nacional e nas virtudes christãs da popu-
lação. O escravo, condemnadocomoantesao captiveiro, 
não poderá achar salvação senão nos lances felizes da 
loteria da caridade, cujos premios, por mais numerosos 
que sejam, são insignificantes comparativamente ao al-
garismo de 1.500.000 escravos. · 

1\ias quem pensaria que, depois ele todas estas largas 
concessões, os proprieta rios, ainda em cima protesta-
riam e se enfureceriam contra uma proposta, cuja falta 



de logica não provém senão da intenção de lhes poupar 
sacrillcios e de proteger seus interesses r::m antagonismo 
com as verdades moraes c religiosas e com os in ter esses 
geraes da civilisação? ... 

Quaes são, porém, os motivos eles te proccdimen to-? O 
governo julgou dever dar alguns lenitivos ao estado 
servil no que respeita ao peculio e alforria forçada. O 
peculio era para o escravo despojado de todo e qual-
quer direito ~obre os benefic~os do seu trabalho um acci-
clentc excepcional da dura rtgra. 

O peculio representa a fadiga sem repouso, a no i te 
sem o_somno, a vida sem o prazer de viver; representa a 
privação, a economia, a moralidade, na senzala do mi-
sero. Pois bem; este peculio, permittido pelos costumes 
e accumulado nos te mpos vagos em que se interrompe o 
serviço ohriga torio do senhor, devendo ser respeitado, o 
govemo o elevou á categoria de dire ito, o garantiu e o 
tornou transmissivo!. Na ela mais justo do que pôr ao 
abrigo dos caprichos e elas injustiças, inseparaveis do 
mando absoluto, esses resultados elo trabàlho ajunta elos · 
tal vez durante longos annos. (Apoiados.) 

E' por causa deste pequeno lenitivo da lei que se 
levantou alto escarcco na imprensa e na tribuna como se 

. esta ligeira sombra ele justiça pudesse pdr em perigo os 
pro pr i e ta rios. · 

As mesmas furibundas declamações, as mesmas pro- . 
phecias sinistras excitou a alforria obrigatoria em al-
gumas emergencias felizes, porém raras. Póde-se imagi -
nar , Sr. presidente, um caso mais afflict ivo e revoltante 
elo que aquelle em que o homem, para sahir dos ferros do 
captiveiro, apresenta ao senhor o justo preço da sua li-
berdade e este o recusa ,- mergulhando o desgraçado na 
angustia ela desesperação, porque desde então não lla 
mais para elle esperança, nem no proprio trabaiho, 
nem na pliilantropia , nem na misericorclia elo senhor!. .. 

A intervenção do proprietario com seu consenti-
mento cliscricionario é necessaria ainda nestes actos 
de jusliça rigorosa, em que nada perde, para a felicidade 
elo escravo! ... 

Allegam que o clireilo ao peculio e a alforr ia obt·i-
ga toria afroüxam os laços da clependcncia em que· o 
escravo deve estar para com o senhor e abrem a porta · 
ao abuso. -

.Mas esta mingua ele depenclencias, aliás firmacl:t por 
tantos outros 'laços terríveis, em que prejudicaria a 
potestade do sen lwt· no exercício de um clireito sagrado 
do escravo? O abuso? Qual é a insti tnição humana que 
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está iscn ta delle? E neste caso mesmo o abuso ser ia 
obrigado a tomar as vestes da philantropia para ser bem 
succedido sem o menor detrimento do proprictal'io. 

A h l senhores! se · a especulação, se a vingança ou 
a inveja pudessem levar os· propriet:arios a fori·arem 
.os escr:tvos uns elos outros, nunca os efl'eitos ~as paixões 
más se teriam assemelhado tanto aos eJl'eitos das grandes 
virtudes! (Muito bem.) 

Entretanto, inculcam os peti ::: ionarios que desejam· 
a reforma, que não lhe contestam a necessidade, mas 
que unicamente divergem nos· modos de real izal-a. 
Attenclamos ús clausulas ela sua acquiescencia. · 

Elles adoptam a reforma, menos a liberdade dos nas-
cituros; menos a indemnização, que não represente o 
valor integral do escravo; menos o direito ao peculio; 
menos a alforria obrigatoria ; menos a intervenção tu-
telar da au tori:lacle publica para impedir que a lei se 
tome illusoria ; menos as precauções indispensaveis 
contra o abuso ; menos qualquer folga nas ca clêas da 
escravidão; menos a exec.ução immediata ela lei, em-
quanto o volver dos annos não nos der estatística com-
pleta; menos finalmente, tudo quanto dirccta ou in- · 
<lirec tamente, ele longe ou de perto, possa contrariar 
os seus habitos e causar-lhes o menor transtorno! 
(A po'iado.s. ) No mais estão ele accôrcl0 ! (Riso. Jlfuito bem .) 
lncomparaveis reformadores ! 

E' pena, que não tenham sido bem comprehendidos ! 
Elles aceitam a reforma com a condicão ele manter-se 
em toda a sua pureza genuína e classica as regras do 
direito romano sobre o estaclo .servil, legislação atroz 
do paganismo que, depois ele ter extinguido a pessoa 
do homem no escravo, res mancipii, o çntregou aos 
horrores elo ergastnlwn, ao pasto das murenas e das feras 
do circo .... 

Sr : presidente, um elos membros mais clistinctos ela 
outra camara por seus talentos e esperanças, não du-
vidou ce lebrar os beneficios ela instituirão da escra-
vidão e lamentar que o governo tão aJ}ressaclamente 
procurasse acabar com um instrumento essencial .á pro-
clucção elas riquez% do paiz. Eu poderia res ponder 
que a proclücção da riqueza não é o lim unico e su-
premo ela soci'cdacle, o qual não se compõe unicamente 
de seres que nascem, consommem · e morrem ·sepul-
tados nos sulcos da terra que ós nutriu ; que mais 
altos são seus destinos, e mais variadas as condições, as 
necessidades, os elementos componentes e de civili-
sação. · 
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Mas; circumscrevendo-me ao ponto da accusa1jão e 
dando á producção das riquezas toda a importancia que 
merece , direi que aqui como em toda a parte, na. al_!-
tiguiclacle como nos tempos modernos, a escr av1dao 
foi e devia ser considerada como causa poderosa de 
atrazo e decadencia. 

Perdendo a liberdade o hOmem perde a fecundidade 
do seu. poder sobre a na tu reza e o desprezo de que 
clle é objecto, transmittido ao trabalho em geral, es-
tanca a fonte da actividade c paralysa o genio indus-
trial elas na c:;ões. Se se indagar a origem do a traz o 
comparativo el e um pniz como o nosso, a quem a 
Prqvidencia libcralisou seus dons mais magniüc'os, cll a 
será encontrada nesta fatal instituição, que o poder 
colonial plantou em nosso solo virgem. (Apoiados.) E' 
a esc r a v i dão que, reagindo ~obre nós com a sua omi-
nosa inJlucncia, nos torna deposita rios estercis de tantos 
thcsouros dos tres reinos da natureza, que excitam 
a admiração elo viajante, como as maravilhas da terra de 
Canaan excitavam a dos cmissarios ele Moysés ; é ella que 
desviando a corrente de emigração eu ropéa pa'ra as ~· e
giões mais felizes, em que Jlorece o traball10 voluntano, 
impede que nossas vastas solidões sejam habitadas, e 
lavrada a immensidad e elo nosso territorio inculto. E' 
a escravidão a causa ele que as artes fabri s c as appli-
cações da sciencia moderna não venham aperfeiçoar e 
variar os nossos prodnctos e abrit' novas fontes de pro-
ducção ; é á escr·aviLião que se deve essa monstruosa 
constituição economica que em um pa iz· novo agglo ,.. 
mera as propried.aclcs rnraes em um pequeno numero 
ele mãos como na idade média, com exclusão da popu-
lação livre, abandonada á ociosidade pela eoncurren-
cia do negro, que dispensa o seu serviço. 

Senhores, o segredo ela riqueza não está sómen te 
na vari edade dos climas, 11a uberdade do súlo, nas van-
tagens naturaes ; elle está principalmente no interior 
do homem, na sua energia c aptidão e nas leis que o 
protegem e desenvolvem.( Apoiados.) A ordem moral erêa 
a ordem material á sua imagem. O Brasil, retardado 
visivelmente pela escravidão, no caminho da rrosperi-
dade, não tomará· o seu vôo para o futuro ele grandeza 
e ·de opulencia que estú predestinado, senão quando no 
seu sólo livre nenhuma planta crescer orva'Ihacla com o 
suor c com o sangue do escravo. (Apoiados.) 

Sr:. presiclen te, , defendendo e precon isando, como 
acabo de faze!' , esta medida , ou seja em relacão aos gTan-
des p!'ineipius ela humanidade, ou como fonte de pro~ .. 
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peridade futura, eu não drvo, todavia, dissimular a 
VV . EEx. os inconvenientes que hão de . acompanhar 
por algum tempo a trans.form;Jção de um estado ele cau-
sas radicado- pelos seculos. (Apoiados.) · 

Não obstante a extrema suavidade da medida, e qual-
quer que seja o patriotismo e sa bedoria dos homens de 
estado dos partidos que a tenham ele realizar, teremos 
de atravessar alguns dias cliffice is antes de chegarmos 
ao estabelecimento definitivo do trabalho voluntario 
e á fruição elos bens que a medida nos deixa ver em 
horizontes, mais ou menos longínquos. 

As grandes reformas, sobretudo as que envolvem a 
expiação de grandes faltas elo passado, não se operam 
sem dôres e sem pezares. (Apoiados.) 

O sacrificio é a condição providencial de todo o pro-
gresso ; é a condição de redcmpção da humanidade em 
cada um dos grandes passos que tcn ta dar para melhorar -
sua sorte: póde-sc attenual-o, mas não evital-o. Ha 
seis mil annos que o homem luta em vão para sub-
trahir-se ao j ngo da lei do sac rificio, que pesa sobre elle ; 
mas isto nunca foi uma razão para que os povos q.ne 
têm confiança no seu futuro se deixem llcar estacLO-
narios e não ptocurem com constancia e energia su-
perar os obstaculos que retardam as suas aspirações de 
felicidade. . 

Como poderíamos, portanto, admittir que se manti-
vessE uma situação, JJor tantos motivos amaldiçoada, 
só porque algüns incommodos da mudança teriam de 
vir aos proprietarios? E' sómente com sua boa von-
' tade, com seu espontaneo concurso pa1:a uma modifi-
cação pacifica c regular da ordem existente, que os 
inconveni entes, que . se prevêm, serão attenuados. 

O SR. V. no Hw BRA Nco ·- Apoiado. 
O SR. SALLES Tomu:s-HonmM:- O ;;eu despeito, are-

sistencia que as ruins paixões suggerem; não poderiam 
servir senão para dobrar e aggravar os perigos. 

Pergunte-se á historia o que acontece a todos aquel-
les que, ouvindo rodar de perto o carro do progresso, 
tentam oppôr-se á ·sua passagem irresistivel! 

Pergunte-se a esses arrogantes plantadores do Sul 
dos Estados- Unidos, que repellinclo to :los os compro-
missos e emperrados em suas illusões, blasona vam de 
dilatar os territorios da escravidão desde o tumulo de 
Washing,ton até o palacio de Montesuma! Quando menos 
esperava-se, o edificio desabou sobre elles, sepultando-
lhes as fortunas inteiras, debaixo das ruínas ensanguen-
Laclas por uma guerra dc Yastadora ! 
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Sr. pres idente, o cansa ço obriga-me a pôr termo ao 
meLl discurso, sobre uma quesLão em que tanto tem 
sido di to c sr.'l-o-ha ainda por mais eloquentes oradores. 
l\las antes de terminar, seja-me permittido enunciar a 
lisongeira esperança de que, quae~quer que sejam as 
imperfeições deslit proposta, imperfeições que a expe-
riencia ulterior poderá corrigir, nós não nos separare-
mos nesta sessão sem vota l-a (apoiados) ; a fim de satisfa-
zt; r as ardentes aliCÍllUalles do paiz e prevenir as inca] cu-
laveis conseqLwncias lia sua demora. Cada dia que se 
devolve antes da promulgação da lei, eahirão no sor-
vedouro da escravidão muitos dnqnelles a quem um es-
forço nosso poderia ter restituído a liberuadc e ventura 
sacia l. 

Além disto, os teuores panicos, as prevenções ex-
ploradas pelas paixões políticas, e depois ele terem dado 

.a esta questão um aspecto ameaçador, continuarão a 
agitar a população, até que a decisão do senado venha 
pur termo ás illusões. Não quer .isto dizer que, logo 
depois, os ataques e as injustiças elos interessados não _ 
continuarão contra aquelles que concorreram para esta 
reforma ; nns teremos bellas compensações; teremos a 
consdencla ele haver cumprido um arcluo dever para 
com a humanidade e a civilisaç;\o; teremos os applausos 
cl o paiz . (Apoiados.) Esses milhares de mulheres que 
durante o curso ele tres seculos tantas vezes amaldi-
çoaram a hora ela maternidade e blasphemaram da 
Providencia, vendo os fructos innocentes ele suas en -
tranhas condemnados ao perpetuo captivelro, como se 
fôra crime o ter nascido, levantarão agora seus braços 
e suas preces aos céos, invocando a benção divina para 
aquelles que lhes deram a posse de si mesmos.(Muito bem.) 
Estas expt'e3sões de gratidão dos pobres afflictos valem 
mais elo qut; os a na themas do rico impenitente (apoiàdos), 
mais que os ataques elos poclerosos que não soub2ram 
achar meios de prosperidade senão na ignomínia e sof-
frimentos de seus semelllantes I (Muito bem; muito bem. 
O orador é comprünentado e felicitado por varias Srs. 
senadores.) n 

(")A Chronica rli ssc o scgnintc: « Com(TUanto a nossa mi ss~ o
scja a rcstrict<l ao~ snccessos da camara üos tleputados, resol-
ve mos cilcgar até ao senado para formar juizo sobre a <lircccão, 
qu e alli tomaria <1. quest.:lo magn::t. Com ell"cito,. grande fÕi a 
nos<:<l sorpreza quando ouvimos IU bo ca tio I Ilus tre Sr. Zacarias 
o p i"Íil1 :~ iro discms u, n~ o diremos de intpuguação nus de cri.icü 
I' sô de criti e:t. . 

['l . LI . ~}3 . 
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O Sn. BAnÃo DAS TnEs BARRAS responde ao Sr. Sallcs 
Torres-Homem e ao Sr. presidente elo consell1o. Diz 
que não acompanhará o Sr. Salles Torres-Homem no 
teôr do seu discurso; cuja conclusão seria a abolição 
imtnecliata da escra"viclão. Condemna o projecto minis-
terial, confrontando-o com outro que elle orador havia 
offereeido particularmente ao Sr. Visconde de S. Vi-
cente, e no qual se acaulclavarn os maiores inconvc-

" O illustre sen~rlor·, depois de justificar o procedimento do 
gahiucte de 3 de Agosto, que em 1Sü7 annun<·.iára na !'a !la 
<lo throno a necessidade da suluçüo pr·opo!;La, censurou o ga-
binetP. de ifi de Julho por h:tvcr·-se rccns:trlo a pr·omovel-a, 
abanllonaudo a qnestão á iniciativa da camara dos deputados. 
Aproveitou ao mesmo tempo a opportunidacle para tirar a 
lirn[JO o facto de b:iver esse gabinew, por intt-'r·metlio do 
ministro ela justiça, em 1870, onsado declarar á c::unara dos 
<lcputaclos que na respccLv:i sccrctaria uào havia trabalho 
a lgum do conselho de cslado sohrc a questão, o qne cm 
surnma era incxactr>; c a•sim o confiem<1u em aparte o Ye-
nerando Sr. Viscoude ~!e llallorally, dcclar;wdo que toilos os 
p:ipeis e trabalhos do conselho de estado ltavi~to sillu cn-· 
trcgncs <ksde 1Sü3 ao primeiro ministro da justiça desse ga-
binete, o distincw Sr. José de Alenear! Como, pois, ucgil-
ra-se á cam:ti'a dos deputados a existencia de tacs papeis c 
ti·aballtos, c logo depois o ministerio do impr~ rio, que não os 
pos~uia, confiava-os sob . reserva á COJnmiss[w especial que 
dehaltle os J'equisitár::t pelos <:anaes competentes? 

" Entrctantlo no exa1uc da proposta, o illtl:itre senador :ul-
dnziu algumas n!Jjecçõcs qu e pa1·eciam-lhe sérias. Fez ainda 
alg·umas c:·iticas ligeiras; e eont:luiu, lleclat·.(lrHlo que Yowria 
pe lo projecto c emendas. ·- . 

" O distinc to Sr. Visconde do Rio Branco respondeu imme-
uiatam~.nte a esse discurso do illustre chefe libera l , eome-
<.~ando por tornar s:liientc que os proprios membros liberaes 
da com missão csp·~ei~l do seiiarlo, os Srs. Souza· l<ranco e 
Paran~guá, n:lo houvessem escapado á censma de subscr-
,·iencia ao ç;ahinPI:t) de 7 de i\Iarço. · , 

" Se o parecei' dessa commissão era breve, o seu pruprio 
enunciado justili~.:~va essa cireumstancia: .. wrgc que a reforma 
seja feita; a discussão na camara tcmporaria e n:i imprensa 
h a sido lar;ra », dispcmaurlo assim outro longo pal'ecer, em 
enja elaboraç:ló gastar-sc-hia muito tempo predoso. Consi· 
del'ou, <lc;Job, as objecç.ões e as censnras contl'a .a proposta; 
no que houve-se com a hal>ilidade do estadista e com o ta-
lento do parlamentar. 

" Emquanto não houver sessão na camara dos deputados, 
pediremos ao senado algum subsidio ([e fa ctos para esta chro-
nica. O debate na camara vitalícia pren<le-se, aliás, ao debate 
havido na camara t.emporal'ia. A questão é a mesma; h~, 
pois, yantagem em esclarecer amplame:lte a opinião publica, 
a respeito do que se diz em uma e outra camara. A dis-
cussão, no senado, é, sobretudo, despida de certa sobreexci-
tação que coagi a, na camara dos deputados, o exame historico 
do assumpto . 

A guarda constUucionaL; 



nientes da medida proposta c se deixav:~ todo o pro-
cesso de emahcip:1ção dependente da medida prévia elo 
arrolamento. n 

(~) " Eis a apreciação da Chron'ica: nada havendo que aprc- · 
ciar na eamara dns depn1.aclos, dirigimo-nos ao senado; e já 
então o distind.o St·. Saltes TotTes-Hornem estava orando sobre 
a refot• ,tta do estado servil. Era gTanelü o silencio no recinto 
c ~a lerias, de surte f[ue o espectarlor não perdia palavra c 
pluase alguma prorcricla pelo orador. 

" u ::;r. CSalles Torres-Homem defendeu c aba !mente a pro-
posta ; c o fez com argumentos, que só a eloquencia pócle 
produzir. Certamente, o orarlor· qclcluziu premissas tão raeli-
caes, que a logica não poderia, rlcixar de imprir, como con-
sequencia rig-orosa, a aboli~;àD imn1 eciiata da escravidão; mas, 
é incuutesta\'el qne o assumpto necessitava de um larg·o exame 
prelimin:ir, á luz dos princípios ab:;olntos, para que melhor 

·sooresahissem a prudcneia e a mod eração da proposta do g·o-
vcrno. E nem o tlistineto Sr. Sallcs TOlTes-Homem quereria 
a alludicla conserrucnc ia log·ica das premissas esta!Jclecitlas; 
porquanto, homem do govcriHJ, estétrlista· expe rirnentaclo, com-
Jlreilende que as causas publicas es tão subordinadas á mobi-
lidade das circumstancias e que os faeto s -são s•~mpre tempera• 
mento ao ,rigoroso desenvolvimento dos princípios. Por isso, -
dednzinrlo idéas condemnatorias da escravidão, sob todos os 
pontos de vista, e patenteando rruão darnnosa ao progresso na-
cional ha sido essa instituição, concluiu aceitando c rlefcnclcndo 
a proposta do governo, qi1e, em sumrna, ainr!;r é o rceonltcct-
mento ela escravidão como instituiçüo , embora a limite pela 
liberdade do ventre, pela formaçào do peculio, pela remissão 
obrigatoria, e por outras concurrentes provirlcncias, inclisjlen-
saveis a rcalizar;ão da rcfonn~. 

" O discurso do distincto Sr. Sallcs Torres-Homem é um 
primor de eloqnencia p<lrlarnenlal'; e, no cncatlêamento das 
idéa>, ha (luadros magnífi cos ele religião, ele moral, de philoso-
phia, de po itica, a proposito elo domínio absoluto do senhor sobre 
o escravo . Tambem foi cousi<lcrad.o o lado econornico da 
qu es tão, tanto quanto convinha para não alongar o discurso. 
Untrosim, h! llle a [H'C[lotencia. fio senhor ergueu cllc o quadro 
amictivo dõ escravo, que, possuindo a quantia Ctlnivalente ao 
seu pt·cç.o, nüo poderia todavia obter a sua alforria! Negação, 
ao mesmo tempo, da re.Jigiào, ela mor:Jl; e do dit'eito! · 

" l~xaminando o que queriam os inpugnadores da prorosta, 
apczar de proclamarem-se t.arnbcnl emandparlores, de~enhou 
incisiva e ·lucidamente o rTne era uma tal opposíção .•. E:sscs 
cmancipadorcs querem tudo, menos a liberdade do ventre, n 
rlircito de formar pocHlio, o direilo a rem.issào, menos, em-
fim, o que ha sido proposto para realizar lentamente e sem 
abalo a emaueipaç.ão. Essa attitllfl e negativa elos impugnil:dorcs 
da proposta foi desenhada com tao verdadeiras córcs, qne Lo ·~ 
mou as proporçôes ele um sarcasmo , e provocou no auditorio 
um riso geral c :<ssaz expressivo. 

" O distincto orador, em nosso humilde conceito, tirou á im-
pu~nação da proposta toda e qualquer razão de ser. Antes delle, 
poderia ser ouvido com alguma attenção rrualquer dos impug-
nadores ; depois delle, seria isso impossível . 

" Não obstante, e já quando ia ser encerrada a di scussão por 
falta li c combatentes, o iliustre Sr. Barão das Tres n ~,rras 11ediu 
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SESSAO DE 6 DE SETE~IBilO. (.irt . L 0
) 

Fa llou em primeiro lugar o Sr. Souza Franco, relator 
da commissão especial. 

O Sn. SouzA FnANco: -Além do dever que me c<~h c, 
como membro ela commissão, ele tom:Jr parte nesta dis-
cussão, sou ainda chamad o pelas argui ções feitas á mesma 
commissão, a dar explicações do nosso procedimen to. 

E digo muito de proposilo explicações, porque não 
se trata de defesa : todos os bons espíritos approva1 am 
o procedimento da commissão em não demorar em seu 
pod er o prójecto de que ora nos occupamos. Assim, niTo 
1?avendo falta ela nos?a parte, não tenho eu de fazer dc-
1esa. . 

' A commissão compenetrou-se ela importancia da ma-
teria , da sua muita nrgencia (apoiados); er~t preciso dr-
cisão prompta, c os lavracl ores opponcn tes á clisposi ção 
são os que mais precisam de uma decisão quanto antes. 
(Apoiados.) 

Senhores, fallon- sc em <Jtropello, em assalto! 
Atropello só se pod ia aclmittir que houvesse, suppon-

clo-se que os membros do senado não estavam preparad os 

a palavra, c começou a expôr suas idéas sobre a questão . Cen-
surou o orador :mtc ecrlen t.c por l1avrr produ zi do princi pins 
tão adiantados, qt1 c melhor f'ôra propôr a aboliç[io immelliata· 
Em sua opinifw, não tra tando-se da ab olir·~o imm erliata, nada 
pódc-se fazer ácerca da rcf'orrr.a do estado servil , sub[ra-
hindo-~c a escravidão ás condições que lhe são inh crcnt es c 
esscncwcs. Em seu projccto, embora chegue ao mc~mo resul-
tado da propos ta do governo, c por isso mesmo quetam<la man-
t em-se a escravi dão, consag-ra clle a lcgitimida<lc do nascim ento 
escravo , realizand o-se a liber ta ção só c sómentc apoz o nas-
cimento. A matricula, sobre tudo, é um preliminar índispcn-
savc l. O vicio da · proposta consiste, prin cipalmente, em con-
sagrar a ill eg·itimidade do nascimento escravo, mantendo l en-
t r etando , a escravidão: dahi a insubordinação e a indiscip irw, 
que a execução ria lei acarre tará. Nesse sentido o orador con-
t inuou a ex]'1osição das suas idéas, desconhecendo sempre no 
escravo as efl'eições naturaes, que, sem duvida, lhe imporão a 
o bcdicncia pela satisfação de ver melhorada a sua condição 
<I e servo, c esquecendo sobretudo a poderosa influencia que as. 
paixões, no sentido verdadeiramente philosophico, cxercerãó a 
]Jem da reforma. 

<< Em summa a discussão no senarlo r evela que a proposta do 
·go verno, ainda uma vez, triurnphará de tantos obstaeulos, 
op postos pela in\lucucia de velhos habitas. · 

« A gnarda conslüuC'ional, " 
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para' tratar da quesLão, que precisavam absolutamente 
ser guiados pelo p~recer ela commissão . Ora, esta sup-
posição não honra o senado, e!le a não merece. A ques-
tão tem sido tão disc utida que o senado póde e está pre-
parado par á entrar nel!a. 

Assalto? Assai to no senado de sorpreza! Por ventura 
o regimento do senado aclmitte esta sorpreza? Façamos 
justiça ao digno estadista que dirige os trabalhos elo se-
nado com o maior tino; com o;rancle saber, com muita 
imparcialiclade. (Apoiados.) Não póde, pois, h a ver as-
sa lto ; não temos senfio um embaraço ou incommodo na 
discussão de cinco horns, inconveniente, Cllja responsa-
bilidade vá a quem tocn, não a mim. que votei co ntra 
tnl alteração, já ele annos, no regimento do senado. 
(Apoiados .) 
, A não ser este, nenhum outro embaraço temos a uma 
discussão ampla e luminosa. A discussão no senado não 
póde ser a tropellada, não póde ser levada ele assalto. 

Senhores, a commissão não podia ser impressionada 
por outra razão que não fosse a importancia elo as-
sumpto, a necessidade ele prompta decisão. 

O Sn. PAnANAGUA':- Apoiado. 1 

O Sn. SouzA FRANco: - Os meus honrados collegas ela 
commissão defendem-se por si mesmo, não podem me-
recer a imputação de arrastados por outras quncsquer 
considerações. ( Apoiaclos.j E quanto a mim, como dizer--se 
que foi arrastado o homem que em 33 annos ele parla-
mento tem estado qunsi sempre na opposição, repro-
vando actos do governo, actosaprcsentados como. apoia-
dos pela vontade superior que nomêa c sustenta os 
niinistros, ou partindo dessa vontade superior que rege 
o Estado, vont~cl c que respeito, opinião que ac.ato, ma:; 
a que nunca me subordinei 'I C"mo altribnir-sc, e até 
no caso presente, o meu proc.ccliment.o a outros motivos 
que não os da mais plena co nvicção? (Apoiados.) 

E tanto é essa a minlla convicção que cu, que já 
não dou apartes, não pude rleixar ele dirigir um, quando 
ouvi o bcllissimo c eloqucn te cl iscurso do nobre se-
nador pelo Rio Grande elo Norte. O meu apoiado foi 
á seguinte parte desse discurso: " Pnssc quanto antes 
a proposta, sejam quaes forem suas imperfeições. » 

O meu homaclo collcga c ·amigo, senador pelo Rio 
Grande elo N ortc, que .se exprime sen1pre com clareza 
e precisão, de certo que, fallanclo ele imperfeições re-
ferin-se a pequenas faltas. Não são sem duvida, quaes-
quer imperfeições que tivesse o projecto, contrarias 
aos interesses puiJlicos ou ás necessidades ela actua-
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Jidaue, a que allwlia o nobre senador quando foi _por 
mim apoiado. Se cu me convencesse ele irhperfeir;ões, 
tJ:Ue pudessem transtornar o plano, se as medidas do 
projecto trouxessem o; embaraços que se ll1e attri-· 
Jmem, eu ·não votaria pelo projedo. Faço-o, porrrue é 
minha convicção, que essas imperfeições não são subs-
tanciaes e nem prejudicam em nada o llm tlo projecto. 

O Sn. V. no H10 BRANCO : -São concessões aos pro· 
prietarios as que se chamam imperfeições . 

O Sn. Souz '- F'nANCo: - Senhores, ha no projecto o 
germen de todns as meclid:1s rgw possam ser tomadas 
daqui em diante para aperfeiçoai-o; ha tudo quanto 
é indispensavel na occasião presente: a liberdade do 
ventre, icléa permanente, medida irrotractavel ,· que, 
uma voz 'decretada, não se ha de recuar della e nem 
pócle ter mocli11cação 'senão no seu modo pratico. 

I-Ia a legislação do peculio, que no seu morlo pra-
tieo tamhem pó de so fJ'rer mod il1eações ; ·mas iclé<l no-
cessaria e moral isaclora que tenle a animar o escravo 
no traball)o, e que lambem tende · a habilitai-o para 
ganhar a aí'feição elo seu senhor, clelle merecer a ma-
numissão. · -

Consagra-se tambcm no projecto a erea~·ão elo fundo 
de resgate, idéa lanr;ada como germen, fundo ele res-
gate cujo qnant·nm póde ser angmentaclo ou diminuído, 
conforme as forças do thesouro publico. 

Examinemos agora as objecções que se têm apre 
sentado contra o projecto. · 

A grande idéa elo projecto é, como. eu dis~ e, a li-
berdade elos n:tseituros. Contra esta é que se_ assestam 
to_das as La terias opposicionistas ; é esta icléa a qu~ 
parece ter principalmente acarretado ao projecto a 
opposição que encontra. Entretanto, senhores, não vejo 
idéa mais luminosa, não descubro providencia mais 
indispensavel, mais etneaz e mais justa .. . 

O Sn. PAnANAGUÁ:- Apoiado. , 
O Sn. SouzA FnA.Nco:- ... elo que decretar-se que 

no Brasil de uma certa época em diante, c quanto mai.s 
}Jroxima melhor, não nascerá um Bt'asileiro escravo. 

O SR. PAnANAGUÁ E ouTnos SENHORES: -Apoiado. 
O Sn. SouzA FnANCO :-Argumenta-se contra com a 

negação do direito que o poder legislativo tenha para 
decretar esta medida. Discvtirei eu esta questão'? Seria 
o mesmo que discuti r que agora é dia. 

E' tão clara a questão, tão justa a medida, tão evi-
dente o direito, que basta enunciai-os para gerar a con-
vieção . 
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Entremos, senhol'es, no regimen ela constituição. A 
con~tituição, quancl.o presta garantias á propriedade, 
não podia incluir éomo propriedade pessoas nascidas · 
no Brasil, que. ella dec lara Bt'asileiros, e por conse-
q ueneia cidacLTos brasileiros. (Apoiados.) , 

Comlúte-se ainda esta disposição do projecto com o 
argumento ela mortandade elos nascituros. Esta morta n-
dade tem havido até agora: diminuirá ella na hypo-
these de continuar a escrav idão elos nascituros? Se 
diminuísse, lá ia ~guas abaixo a espet·ança de qne a es-
cravidão se extinga por si mesma ,pela clJtTerença entre 
o numero dos nascimentos, menor elo que o numero elos 
obitos. Se na continuaçi10 da escravidão, se viesse a 
a ugmentar por especulação o nu mero üos nasci mentoo 
de 2, ()"lo a 4 ''lo ou a() "/o , e o melhor tratamento redu-
zisse a mortalidade dos menores., e dos maiores a 4% 
ou a 3 "/",a cxtincção da escravidão seria impossível, 
ou sómcnte rea liz:.tvel pola acção do tempo, de muito 
lon,go tempo e á custa ele ' granues sacriflCios elo the-
som·o. 

E porque se pensa tão desfa\roravelmente do espírito 
de caridade c de religião elos senhores de escravos'! 
E são os mesmos que quer·em deixar completaníente á 
caricbde e á religião dos senhores a libertação dos seus 
escravos, os que podem supp6r que elles hão de sacri-
ficar os novos nascidos '? Senhores, a obrigação da cria-
ção está decretada em nossas leis: ella pertence pela 
natureza ás mãis; e obrigações que recáem sobre es-
cravos são a ellas obrigados os senhores. A lei os pode-
ria' forçar á criação, até -os 3 armos, dos nascituros, 
se a sua caridade e interesses não dispensassem a acção 
elas leis. 

Diz-se que o governo não se tem preparado para as 
eventualidades do abandono. Não penso que seja occa-
sião de entrar- em longos dela lhes e pro menores e nem 
de providenciar desde já a todas as questões accessorias ; · 
No entretanto não admitto o que se tem dito na casa, 
quanto a não estar o governo preparado com os meios 
indispensaveis, porque a lei. do orçamento lh'os não 
faculta. 

Senhores, eu sou tambem da opinião do nobre presi-
dente do conselho, que não acredita no abandono que 
alguns _receiam. Se tal esperança falhasse e os factos de 
abandono se dessem, era uma calamidade publica, para 
as quaes nos soccorros publicas temo3 verba no orça-
mento ... 

O SR. V. no R10 BRANco:-Apoiado. 



o Sn. SouzA FnANco:....:... ... art. 2. 0 ~ 39 da lei (~0 orm 
çamento em vigor. . 

Note-se que .na lei do orçamento de 9 de Setembro de 
1862, tratando -se das verbas, em que se póde abrir 
credito supplemen tar, se diz que se continuará a abrir 
creditas supplement1res Inquellas que são susceptíveis 
de variação, incluída a dos soccorros publicos. E o que 
ainda mais prova que neste caso o governo está autori-
zado para abrir creditos é que na tabella que acDmpa-
nha a lei do orçamento em vigor, e que tem acompa-
nhado todas as outras leis elo orçamen to, só vem no 
ministerio do imperio es.ta verba dos soccorros publicas 
como aquella em que é autorizado o augmcnto pela aber-
tura ele creditos supplemcntares . 

Se se clésse, portanto, ·a calamidade do abandono dos 
recem-nascidos das escravas, se ti vesseillos de soiTrer 
es ta decepção, ~;e no espiri to elos senhores das esc r a v as 
pudesse se manter tão odiosa resolução, se elles se qui-
zessem sujeitar á censura geral que desse facto lhes 
proviria, o governo teria na lei-elo orçamento os meios 
ele occo rer a esta necessidade de socco rros publicas. 

Eu disse que só era permanente a decl<~ração ela li-
berdade do ventre; que só esta não se retratará, só 
esta não póde ter modificação; todas as outras a poderão 
ter no anno . vindouro e ·nas sessões seguiu tes. Então 
tudo quanto falte ao projecto, Oll porque Se deixasse 
de incluir para evitar a demora na passagem, ou por-
que a pratica o indique, h::1 ele ser adaptado sem risco 
nenhum para os interesses publicas e pelo contra rio 
mell1orando o plano do projecto : nas sessões vindouras 
hão de adclicionar-se as medidas que a execução fôr 
clemons trando necessa rias. 

Disse-se que a educação ha de soffr~r muito com a 
conservaç,ão dos ingenncis da lei ao lado' elos escravos. 
A principal respos ta seria esta: sofircrá sem duvida a 
educação, lllilS muito menos elo que na continuação do 
estado actual. l\'Ianumitlidos elles' serão por ventura 
tratados com menos attenção do que são hoje os filhos 
dos escravos? Sem duvida que não. 

Quando muito não poderá haver grande ·melhoramento 
na educação elos ingenuos ela lei: isto no principio de 
sua execução. Nem tudo começa logo em todas as suas 
fórmas regulares ... 

O Srt. F. OcTA VIANO: -A poiaclo. 
O SR. Souz.\ FRANCO:- ... nem toLlas as providencias 

são tomadas de um j::1cto. As necessari3s se r:io tomadas 
gracl ualmcn!e ; a educação 111 Ll e ~er mcll!orada todos os 
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annos. No entretanto a educação peioraria muito com 
a c:ontinuação do estado actual pela regra que a escrav i-
dão se firma principalmente no embrutecimento do es-
cravlsado, e o interesse dos senhores seria embrute-
cei-os cada vez· mais, se não passasse o projecto que os 
torna livres .. (Apoiados.) 

Senhores, cousa sabida e que se vai tornando a ob-
serv;tr: á proporção que as idéas ele manumissão cami-
nham, á proporção que o espírito do maior liberalismo 
se ·apossa de todos, e que a impaciencia pela liberdade 
invade os escravos, seus senhores e em geral os f a zen-
deiros (e com razão até certo ponto) cur'am mais do 
que tudo da necessidade ele manter as relações entre o . 

, escravo e o senhor, o que por outras palavras quer dizer: 
de manter a disciplina. E, pois , exigem disciplina ·mais 
severa elo que aquella que exigiam anteriormente. 

São elles logicos quando para o caso de menor submis-
são voluntaria têm como necessaria maior severidade. 
Mas sua logica não pócle levar-nos a acredita r que elles 
podériam, demorada a época ela manumissão, manter essa -
disciplina mais severa, aggraval-a ou reforçai-a, tor.., 
na l-a mais severa em a nova situação eni. qve entramos. 
A educação, portanto , dos nascituros, que era o meu 
thema, .havia de peiorar e peiorar muito, d eixados elles 
na escravidão e educados a juizo dos senhores . A solução 
futura ela questão servil se tornaria cada diu. mais dif-

, ficil, mais at.erradora. (Apoiados.) 
Se queremos chegar ao fim da manumissão gradual, 

completa em futuro proximo, .não são os meios que pro-
pondes, os que a ella nos hão de levar. Custa a crer que 
seccada a fonte da escravidão, não nascendo. mais um só 
escravo no Brasil, se não extinga ella mais prompta-
mente elo que deixando-se correr essas aguas pestilen- · 
ciaes que encharcam o Brasil inteiro. 

Não se póde acredita r que a cessação total da escravi-
dão seja infallivel e em tempo não muito longo, quando 
a fonte que lhe fornece novas victimas se conserva jor-
rando escravos que suppram os que fallecem. 

Disse-se na outra camar.a e pela imprensa, e com 
.muita razão ., que se póde diminuir a mo~·talidade 
dos nascituros , melhorando a criação. Chegar-se-hia 
assim a uma mortandade igual ou menor do que os 
.nascimentos? Mas, então, quando é que por este meio 
cessaria a escravidão no Brasil? Reduzido o numero dos 
mortos e augmentado o dos escravos pelo nascimento; 
.estaria indefinidamente pro rogada a época da emanei-
pação pela simplr,g acção da mortalidade. · 

P . n . 39. 
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E de que meios lançais mão par a aux iliar o resultado 
a que vos propondes ? De um fundo de emancipação, 
fundo commum tanto a vós como a nós. Se augmei).tais 
desde já as taxas, se podeis obter ela caridade meios para 
apressar a gradual manumissão elos escravos, nós tambem 
o podemos. O governo tambem o pócle. Se o fund o que 
este primeiro anno o proj ec to faz passar para a manu -
missão é infe rior ao que proponcles, no seguinte e em 
qualquer elos outros annos, aquelle. podeçá ser igualado, 
poderá exceder o v0sso e deverá sel-o pela razão que os 
sustentadorcs do projecto mostrar:n muito mais inte-
ress!') na cessação total da escravidão do que pareceis 
ter. 

Reforçado o fundo da manumissão com meio~ ainda 
mesmo iguaes, a proximidade do termo da escrav idão 
está do lado claquelles que lhe evitam o augmento, de-
clarando livres os nascidos depois da data da lei. O 
grande principio da liberdade de todos os nascituros é, 
pois, o que traz como a consequencia inevitavel ,a ces-
sação da escravidão; o plano opposto a procrastinaria. 

E_u reconheço algumas imperfeições no proj ec to, e 
tambem reconheço que o nobre presidente do conselho 
cedeu á considerações justificadas, quando aceitou al-
gumas emendas. Não era razoavel, negando-se a uma ou 
outra modificação sem importancia , sacrificar o grande 
principio da liberdade dos nascituros, sacrificar o pro-
jecto. (Apoiados.) . 

Por exemplo, se eu tivesse em minhas mãos o meio 
de completar o projecto (não o tenho, porque, repito, 
seja qual fór a idéa que me occorra, não apresentarei 
emenda ao proj ec to; antes .de tudo passe elle como está; 
o seu melhoramento virá nos annos seguintes) . Se eu 
tivesse, digo, de votar contra qualquer dos seus artigos, 
me declararia contra aquelle que supprimiu a obrigação 
imposta ás ordens religiosas de manumittir seus es-
cravos no prazo determinado de setg annos. 

UM SR. SENADOR:'- Não estão inhibidos de fazel-o 
antes. 

O SR. SouzA FRANCO:- Em todo o caso a suppressão 
do artigo do projecto deve fazer crêr que não ha nas 
ordens r eligiosas o proposito de os manumittir nos sete 
ann.os do paragrapho supprimido. São os seus amigos 
e protectores os que revelam esta intenção descaridosa . 

O SR. MENDES DE ALliiEIDA :-Pelo contrario, têm ma-
nifestado esta disposição. · 

O SR. SouzA FRANCO :-Admittido, aceito u artigo sup-
primid0, podia-se acreditar que ellas tinham intenção 
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de os libertar dentro dos sete annos. Supprimil!a a d is-
posição obrigatoria, el eve crêr-se que se dispõem para 
exceder o· prazo. 

O Sn. l'IIENDES DE ALliiEIDA :-Já execut~ram a le i sem 
e lia e xis ti r. 

O Sn. SouzA FRANco:- Em vista deste aparte, póde-se 
dizer que a tem executado o Brasil inteiro, que vai li-
bertando muitos escravos . Se fosse r azão procedente, 
seria tamhem para a r eprovação do projecto todo, como 
desnecessario . 

Senhores, vai-se dar áqúelles que arguem as ordens 
religiosas de terem sido sem pre as sustentadoras da es-
craviclão por toda parte mais um motivo de queixa 
contra ell as. 

O Sn. MENDES DE AuiEIDA:-Não apoiado; nunca foram 
susten taclo ras ela escravidão . 

O Sn. SouzA FrrANCO :-E' sabido que por toda parte 
as ordens religiosas e seus conventos viveram sempre 
do trabalho ele seus escravos ; é sabido que quando 
na idade média grande parte elos habitantes da Eu-
ropa, mais da metade delles, era escrava, a maior-

. parte do~ escravos pertencia aos conventos, ás ordens 
religiosas e até ás parochias. 

O Sn. :MENDES DE ALli!EIDA :-Está muito enganado 
nesta llistoria. 

O Sn. SouzA FnANcb :-Se a primeira necessidade 
ela actualiclade não fosse a brevidade, eu citaria ao 
nobre senador os factos e os autores: não entro nesta 
questão, porque não desejo contribuir ele fórma alguma, 
protelando a discussão, para que o projec to não seja 
approvado nesta sessão. 

Ass im tambem, senhores , é a legislação elo peculio ; 
dizia-se que elle es tava nos nossos costumes; agora 
passou uma modificação, para que o escravo só _ o possa 
ter com o consentimento dos senhores. E' corno eu 
já disse; á proporção que a necess idade da liberdade 
mais se proclama, os senhores reclamam mais seve -
r idade na disciplina, sentem até a necessidade (te 
declarar-se por lei que o escravo precisa de seu con-
sentimento para trabalhar nos dia s e horas vagas c 
com o producto do seu trabalho formar fJeculio, Elles, 

-senhores, que devem desejar que os seu.s escravos se 
lembrem e adaptem este meio de moralisação I Este 
principio, que animaria o trabalho c dispensaria a 
severidade da di sc iplina , fi ca dependente de_ licen~a I 

Senhores, não desejo alongar esta discussão; ella 
presta- se a grandes dcscnYolvimcn tos ; nus cu s:tl!iria 
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do programma do parecee da commissão , a urgencia 
da medida, sua passagem nesta sessão. 

O Sn. PARANAGui :-Apoiado. 
O Sn. SouzA FnANco:-Não posso comtudo eximir-

me á observações. sobre as consequencias do que se · 
es tá passando, e os meios de prevenir a interrupção 
elos trabalhos. , 

Os acontecimentos se precipitam; a ' manumissão 
de todos os escravos virá inevitavelmente .; virá de 
certo em tempo mais proximo do que geralmente 
se presume. A consequencia é . sempre, e o tem -sido 
em todos os paizes,. a interrupção dos trabalhos, a 
cessação da indus tria agrícola em' grande escala, do · 
trabalho das grandes fazendas. Cumpre attender a 
esta face ela questão. (Apoiadas) 

Diz-se e até na camara dos deputados se affirmou 
que a debandada começa; que o trabalho em grandes 
fazendas vai-se perturbando. O projecto em discussão 
não é, por certo, a causa deste grave ..inconveniente, 
a que aliás pretende pór embaraços ; crêa elle d-
peranças, porém condemna e refrêa a impaciencia 
que não tenha por base o bom comportamento, o 
auxilio de um peculio que o denote, ou as boas 
graças dos senhores ou de alheios patronos._ 

A impaciencia, porém, é natural e como a eman-
cipação, já triumphante como idéa , ha de impór-se 
como facto contra a vontade de quem quér que se 

, lhe opponha ; como não ha forças humanas que possam 
conseguir manter o stattt-quo ·; é. indispensavel tomar 
medidas que evitem as conscq uencias deploraveis da 
interrupção do trabalho. P0sso ter essa franqueza, 
porque não ha unia palavra minha no parlamento 
ou na imprensa que possa te1· contribuído para a 
excitação de uns e para a impaciencia ele outros. E, 
comtudo, a minha tendencia estava pronunciada ein 
algumas palavras no meu discurso de 3i de Janeiro 
de i850 na çamara dos deputados. • 

A emancipação gradual, mais ou menos demorada , 
vénha ella . como a querem os opponentes ao pro-
jecto ou como este a enceta,. ha de dar em resul-
tado a interrupção e talvez notavel diminuição do 
trabalho · nos grandes -estabele~imentos agrícolas. Os 
manumittidos singularmente e os manu:qüttidos em 
grupos, por qualquer dos modos que têm sido pro-
postos, hão de pela maior parte abandonar o tra-
balho elas fazendas ruraes, hão ele tornar mais grave 
o receio da debandada . · 
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Não lla de soffrer e antes augmenLar-sc a pequena 
inclustria agrícola: a grande industria ha ele, porém, 
reduzir-se logo a proporções muito menores. E no 
entretan Lo as grandes fazendas, os estabelecimentos 
servidos po1' nmilero consideravel de braços, são os qrie 
têm conconido com a maior quota de productos pan. a 
riqueza particular e pública do Imperio. 

Já li eril. publicações ela a c tualidade que nada se perde 
com o abandono d o"s grandes estabelecimentos agrícolas, 
com o estrago de suas machinas, de seus instrumentos 
e de suas bemfei to rias I Erro manif.esto , porque esses 
estabelecimentos representam capitaes avultados que 
um paiz, em que estes são raros, não os póde percler 
sem muito transtorno. (AJJoiados.) Se rvi ram tanto esses 
estabelecimentos- para r, ugmentar em tempos mais fe-
lizes a rique<la publica e par ticular ; como prescindir 
clelles em tempo menos bonançosos, quando o seu con-
curso é menos·dispt)J1Savel! E' preciso, senhores, tomar 
providencias que ewteln as con~equencias da debandada 
dos braç9s. - . 

O SR. FIGUEIRA DE MELDO:- Apoiado. 
O SR. SouzA FRANco :-A grande idéa da emanei- . 

pação caminha; não ha e3 torvos que a possam fazer 
parar; a dispersão dos braços tend e a operar-se cada , 
dia maior; o suppriinento pela . colonisação virá lenta- . 
mente e por muitos annos insufficiente. 

E então ,porque des<Jproveitar os braços que até agora 
serviam á agricultura? Tornados livres, equivalem aos 
de bons immigrantes .. como se tem reconhecido em 
muitos outros paizes. Este grande empenho pertenGe 
aos lavradores, a iniciativa deve partir de!les (apoiados); 
clêm exemplo os grandes fa"zendeiros. (Apoiados.) 

Permittam-me, senhores, que esboce um plano. Os 
grandes fazendeiros têm em 1;egra entre os seus escra-
vos nu:i:nero coilsideravel que lhes merece confiança : 
contractem com estes os serviços, dando-lhes liberdade 
immediata coüi a condição de trabalhar nas fazendas 
por cinco, seis ou sete annos. As condições têm de 
variar segundo o numero dos annos; e se estipular-se 
alguma quota pat~a peculio do contractado, na razão do 
seú trabalho realizado, a execução dos contractos se tor-
nará mais segura, os interesses dos ex-senhores assen-
tarão em melhor base. 

Os escravos excluidÓs hão de procurar tornar-se me-
recedores de igual favo i· por seu melhor procedimento, 
e dentro ele pouco tempo a totalidade ou quasi a tptali-
dade dos escravos estará libertada, seus servi ços seguros 

' ' 
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as f<J ZCflU<lS, c .mantido O t rabalho ela agricultura em 
grande, que é a mais sujeita á crise em que vamos entrar. 
E os escravos libertauos e contractaclos servirão de in-
termediarios em favor dos excluiclos, já estão refor-
m.aclos. 

Prevejo objecçõcs a que vou i)l'ocura r respond c r. 
Os senhores de esc ravos c1 irão: '' A hlinha propriedade 

terei eu' de sujeitar á cofttingcncia dos co nt ractos'! )) 
Os que tenham seus bens onerados por hypothccas, 

bão de acresceu ta r: " Como poderei eu contractar com 
meus escravos se não posso clispór dell es , se não posso 
libertai-os? » 

Gomo já disse, não reconheço a obrigação da intlem-
nização prévia em favor desta proprieclaclc, de genero 
excepcional: admitto, porém , .a inclcmnização pelo 
principio de equidade, menos dispendiosa neste caso, 
em que o-thesouro é alliviado de despezas, sem duvida 
que máiores e sem resultados vantajosos. 

Nos planos apresentados o thcso\.tro publico carrega 
com a indemnização pe'la criação dos nascituros, com 
as clespczas ue estabelecimentos para abrigo do~ que 
possam ser abandonado,~ pelos senhores elas mãis, com a 
quota de impostos, maior ou menor, para o fund o de 
emancipação, e a llnal terá ele indemnizar os senhores 
elos muitos e5cravos res tantes, que a lei declarar livres, 
vist.a a tendencia manifestada ele fazer pesar sobre todos 
os prejuízos ch alguns menos cautelosos. E estas dcspezas 
reunidas sobem a sommas, por ventura mais avultadas 
do que as qué arlmitto, não tendo aquellas o resultado 
de manter o trabalho das grandes fabricas, c nem mesmo 
o de aproveitar devidamente os trabalhadores livres 
actualmente escravos. · 

Esta indemnização deve lambem habilitar os senhores 
de escravos hypothecados para obter o consentimento 
de seus credàres ao contracto com manumissão immc-
cliata. Arriscado como es tá o seu pagamento pelos deve-
dores, a prestação elo thesouro os deve satisfazer, c 
qualquer excesso de divida, não remittidci, ter,{ ainda 
garantia no producto da lavoura que com este plano 
con.tinúa sob melhores auspícios. · 

Ha entre esta .ieléa e a da emancipação intlcmnizada, 
seja ella total ou gr'adual, a differença, que nestas are-
tirada dos escravos para fóra da fazenda é o facto imme-
diato, e sua volta não mui tas vezes será obtida por meio 
de contracto posterior. E a interrupção dos trabalhos 
dos grandes estabelec imentos, ou sua gt,ande reducção, 
to r11a-sc então ine vita ve !. No plano csbor;ado a comer -
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vação do libertado é o facto immediato', e a rctíraua 
apenas contingente c limitada a poucos. 

Aos pro[irietarios de escravos em geral direi, pois, 
que o tllesouro publico deve auxiliar os seus eontractos 
com a indemnização de ôOOSOOO no maximo, por escravo, 
na razão inversa do maior prazo de serviço contractado, 
e na razão direc ta da maior quo La em seu beneficio. 
A moeda ou ti tu lo do pagamento e mais promenores 
não cabem nes te simples esboço de plano que, repito, 
não é já apresentado para não embaraçar a passagem do 
projecto em discussão. Os .senhores não perdem, pois, 
a sua propriedade. 

Dir-se-ha por ventura que o trabalho em pequena 
escala s'upprirá o outro ? Seria desconhecer a vantagem 
da grande cultura pela adopção de machinas, de pro-
cessos melhorados, do emprego elos adubos, dos estru-
mes. Será desconhecer que entre o dia do abandono 
dos estabelecimentos, e a escolha e encontro do novo 
emprego têm de medear dias e mezes perdidos para a 
lavoura. E é ainda preciso contar com a perda do ca-· 
pita! empregado nos estabelecimentos, ou tão sómente 
de seus juros, conforme se der cessação completa ou 
interrupção temporaria do trabalho. 

No plano esboçado não se poderá evitar totalmente 
a retirada de alguns dos contractados: é esta, porém, 
mais dif!lcil ·por sua dependencia de contracto em outro 
estabelecimento que responda pelas obrigar;ões do con-
tracto anterior. E a retirada de uns, supprida pela en-
trada de outros, não será de. grande estorvo aos que 
bem tratarem de seus trabalhadores e forem fieis no 
cumprimento elas estipulações. Os homens praticas 
nestas questões entendem que a liberdade nas mudanças 
de estabelecimento tem a vantagem de i]Uprimir nos 
trabalhadores o sentimento de sua propria dignidade, 
de aguçar o seu ·espírito no conhecimento pratico de 
seus interesses, e de os dispór para a mais leal execução. 
de contractos. 

Como eu disse, a iniciativa dos fazendeiros e se-
nhores de escravos é a que póde conseguir a execução de 
um plano que dê em resultado a conservação de suas 
fabricas; e é ele lastimar que essa iniciativa tenha sido 
abafada pela legislação dos ultimos annos contra a qual 
sempre me tenho declarado. A crise imminente deve~ . 
porém, aconselhar os fazendeiros a dedicarem seus es-: 
forços no sentido que expuz, do qual resulta serem in-
demnizaclos do valor de seus escravos e, o rrue é ainda 



mais , manterem o trabalho de suas fazendas, de certo 
• que melhor servidas por braços tornados. livres. 

E pelo-que respeita ao governo, parece que o plano lhe 
merece o apoio, porque não contraria o projecto em 
discussão, elo qual deve ser complemento na sessão l(:)gis-
lativa seguinte, tanto mais que trará os dons resultados 
desejaveis de diminuir as despezas a fa.zer com a manu-
missão total dos escravos e de fornecer os meios, sus-
tentando e elevando as rendas publicas com a conser-
vação do trabalho ·nas grandes fazendas da lavoura e em 
todas as outras. 

O qu_(:) seria, porém, preciso eram algumas palavras 
de compromisso do governo, para que em tempo os se-
nhores de escravos se animem a começar os con tractos 
de serviços. Nestas questões algumas palavras bastam 
para firmar a solidariedade na promessa ele indemnização 
que está em todos os espiri tos. A demora vai produzindo 
máos effeitos, e comtudo ha ainda quem censure a com-
missão especial por não ter feito perder sem resultado 
mais 1.0 a H! di.as! (Apoiados.) E o governo não póde me-
recer a pecha de retardador: julgando pelos seus inte-
resses na prompta p~ssagem da medida, não podia elle 
querer demorai-a. 

Deplora que não tivesse o senado o tempo preciso para 
_fazer apparecer no projecto suas luzes e pratica dos ne-
gocias pliblicos; tem comtudo 0 sufficiente para im-
primir a autoridade ele sua approvação motivada em 
favor de medidas, de certo que vantajosas, susceptíveis 
de complemento nos annos futuros, e que sua grande 
maioria tem a convicção plena de que devem ser pro-
mulgadas nesta sessão. 

O SR. PARANAGUÁ E ouTRos SENHQRE$: ..,_.Apoiado. , 
O SR. SouzA FRANCO: -Permitta-se tambem a um . 

antigo liberal a expressão elo sentimento por n~o ter 
'sido o partido liberal o chamado para promulgar e dar 
execução a uma lei elo liberdade. A competencia em 
razão da ma teria não lhe póde ser contestada. Embora ... 
Eu aceito a medida, apoio a salvadora idéa, venha de 
quem viesse . 

Os SRs. F. OcTAVIANO E PARANAGUÁ: -Apoiado. 
O Su . SouzA FR,\Nco:- Deponho todas. as outras con-

siderações ante a htagestade. e a urgencia da medida . 
(Apoiados . ) 
· Devo, ' porém, findar, poupando tempo agora . mais 
do que nunca preciso . O senado dará na prompta appro-
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v-ação deste projecto mais uma prova ele sabedoriá poli ti c a 
e ele respeito aos direitos dos nascidos no solo brasileiro. 
(Apoiados.) O meu concurso nesta magna questão é in-
teiro, e funuado na mais profunda convicção; ninguem 
nasça escravo no Brasil deste anuo em diante, e a co-
meçar quanto mais. cedo fôr possível. (Apoiados .. Muito 
he11l, muito l!crn.) · 

Ao Sr. Souza Franco segue-se o Sr. Carneiro de 
Campos, que comba,te a proposta. 

O Sn. CARNEIIIO DE CAMPOS diz que não se colloca 
wmo .o Sr. Saltes Torres-Homem, no ponto de vista 
exclusivo ela religião, ela pililosophia, do direito na-
tural. Pensa que, como legislador, lhe corre o dever 
ele t01n1r em consider~ção o estado da nossa sociedade, 
as exigencias d,l segurança dos livres, os interesses 
da producção nacional, e não sóment.e a condição da 
raça infelizmente reduzida ao captiveiro. Pede a S. Ex. 
o Sr. presidente do conselho que acolha sem prevençõe~ 

, c como 'de um adversário da escravidão, que sempre o-
foi desde a sua mocidade. Expõe o systema do projecto 
e aclmitte que seja efflcaz para o fim rle extinguir em 
certo prazo a es~ravidão; mas crê que não con sulta 
clle os interesses ,ela organização do . traballw livre,, 
nem obterá o seu fim , parcial como é, sem gr.andcs 
perturbações que ouLro sysLema por ventura arreda-
ria, e sem a ruína do tbesouro, que tambem se póde 
evitar·. · 

Sustenta, com o Sr. Z1c::~rias, que os senhores não 
terão obrigaç~o de criar os ingc nuos da lei , e pensa que 
os hão ele abandonar em grande numero. 1:\ccorda o que 
se disse ·da insu!!ieieneia dos soccorros na côrte c falta 
absoluta delles no interior. Crê que o ministerio será 
obri"gado a providenciar para a criação ele um grande 
numero, sendo esta a primeira despeza colossal, que 
virá onerar o thesonro, pena de ficar a lei con~ a me-
recida pecha de lei · de 1-ferodes. Observa quo arnda dos 
que aceitarem a criação muitos entregarão ao g.overno 
os que completarem 8 annos, porque 1í ão podem ter 
·fé que elles se sujeitem a trabalhar até 2i. Segunda 
origem de enormes sacril1cios, diz o orador. 

Pergunta o qut lia de fazer o governo com todos esses 
milhares c milhares de crianç:;s ·;· quanto gastará com 
elres até serem homens; e o que llepois fará de tantos 
orphãos. Enxerga immcnsas cliillculdadcs para collocar · 
·e fazer productores a esses r.1pnes sem familiG. Con-
si<Jerando a sor te dos qnr. for em conserYados depo is ·cte 

p. ~!. 4,0. 
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8 annos, pergunta quaes são os serviços a que ficam 
obrig-ados, se a escollta do senhor, se a do liberto. 

(Trabalhos agricolas, diz o Sr. presitlen te do conselho.) 
l\fas o que é trabalho agrícola? Ha mil serviços acccs-

sorios, que o senhor terá necessidade de exigir dos 
filhos de suas escravas; quem ha de limitar e fiscalisar? 

Se não ha delinição nem limitação, têm razão os que 
consideram os ingnnuos da lei como condemnados á 
escravidão de facto, at.é 21 annos. Se, porém, o scnhnr 
só puder exigir determinados serviços, a sua autoridade 
se annullará c terá a anarcllia em seu es tabelecimento 
industrial. E' preciso desconhecer a natureza humana, 
para crêr que indivíduos, declarados livres pela lei , se 
sujeitem de boa vontade a uma tal servidão: e então 
como obrigai-os? Será preciso que o governo monte 
um verdadeiro exercito policial, c ahi está uma ter-
ceir·a origem de pesadíssimos onus, qnér directos pela 
paga da força, quér indirectos, desv iando braços da 

· producção, na situação critiea que a lei crêa. 
Menciona as representações contra a proposta e lliz' 

que o Sr. Sallcs 'fones-Homem foi injusto dizendo que 
t.odas pugnam pelo statu-quo. 

Pelo contrario, diz o orador, fa cto que honra os 
senhores de cst:ravos, não ha uma só dessas represen-
tações que não reconheça a necessid.adc de acabar com 
a escravidão, embora lemurcm alvitres diversos, o que 
não deve admirar-nos. 

O plano de emancipação gradual, que advogam al-
gumas dessas representações, . o orador o aceitaria como 
preferi vel a todos os outros, se não fosse tão oneroso 
ao thcsouro. 

Pensa que se tem-dado peso de mais a-<rlglnnas vozes 
do norte em favor da proposta, e que mais peso me-
recem as vozes elo sul em. contrario, . porque mui to 
mais concorrem para a riqueza do Estado. 

Apontou os inconvenientes que enxerga na criação ( 
pelo es tado, no. rccebimenle aos 8 annos, na servidão 
até 21; porque julga o governo sincero, c que dese-
jará executar a lei do melhor modo possível. E crú 
que só csca paria elle áqucllcs i ncom·en ien tes se se 
torrpsse indilfereute ú mortandade ,das crianças que 
liberta, á ellucação dos que recebe criados, á tlcsorclem 
nos estabelecimentos ruraes . 

O oradot· estende-se em· largas considerações sobre 
o e~taclo da lavoura c dos t:a pita es dclla depe ndentes, 
c su:; tenla a n.eccssüladc ue cont:eder a esses gra nd;;s 

I . 
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e licitos interossés um prazo para sua liquidação o 
para proviucneias relativas ,ao trabalho futuro. 

Nestas vistas mandou á mesá a emenda, que fixa o 
termo fatal, em 7 de Setembro de 189U, para a abolição 
total, sem irrdemnização. 

O orador dcsen volve este pcnsamcn to e procura 
demonstrar que é, isento dos inconvenientes que des-
cobre a proposta ministerial , e, confrontando os dons 
systemas, assignala as seguintes vantagens do que 
propõe : . 

1." J\beca um prazo não extenso para a extincção com-
pleta da escravidão, que, com o systema da proposta, 
terá el e prolongar-se muito pelo seculo seg uinte; 

2.' Evita absolutamente os sacrificios elo thesouro; 
e dá tempo a que o interesse particular regule seus ne-
gocias com tranquillidade ; . 

3;" Conserva a disciplina e as relações entre o senhor 
e p escravo, que, no regimen da lei proposta, hão ele 
necessariamente ser perturl•Jdas; . 
· 4." Evita o perigo d~ aband.ono das crianças e facilita 
ajustes entre o senhor e os escravos para a futura or- · 
ganização l'O trabalho livre. 

SESSÃO DO DIA !J DE SETEMilRO. (Afl· f. 0 ) 

0> dias 7 e 8 foram feriados. No dia 9 proseguili a 
2." discussão do art. L o 

Oraram os Srs . VrscONDE DE S. VrcENTF. (a favor ), 
VIscoNDE DE lTABOH.\HY ( coutra) e SAYÃO LonATO (a 
favor ) . -

O Sn. VISco~-mE DE S. Vrci~N-m:-0 assumpto de que . 
o senado se occupa é credor de toda sua illustrada 
attenção, por isso mesmO que mui to importante e 
diiTiciJ, como é, demanda de sua sabedoria uma so-
lução que sem maior ·abalo estabeleça um melhor fu-
turo, justo e digno da nação. 

Tra~a-se de uma instituição, obra do tempo em que 
o llrastl era colonia, em que os filhos do paiz eram re-
.:1 úzidos ao c a pti VI) i r o, em que os proprios colonos ou c i-
daclãos viviam debaixo da seryidão política. Era uma 
harmonia especial do despotismo; hoje, porém, essa ins-
tituição não pódc, não deve perpetuar-se no seio de 
um Impcn o CO!lstit'ucional e de um povo generoso e 
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livre. Dogma caduco recebido outr'ora sem exame.1 nem 
da sua natureza, nem das suas futuras e 'funestas conse-
quencias, não póde, nãó deve vigorar indefiniclamen te, 
por isso mesmo que já foi examinado e conclemnaclo, não 
só pela philosophia, pela moral c pela religião, mas 
tambem pela sciencia do direito, pela sciencia econo-
mica, pela sabedoria da política, e emfim, pela luz da 
civilisação do mundo inteiro, cuja força prodigiosa 
cumpre que reconheçamos que é irresistivel . 

. Não se trata, pois, de uma questão transitoria, que 
possa ser declinada por expedie!Ítes protelatohos; tra-
ta-se sim ele uma questão que é, e será perm:mente, que 
serú agitada deJnais a mais até que obtenha uma solução 
satisfacloria. A intelligencia humana. não pára em .seu 
labor, desde que aspira uma conquista, que vê que é' · 
cl.c evidente e clara razão e justiça. ' 

Todos concordam que é necessaria uma providencia 
que, com o menor abalo possível, opere a transição para 
umacnova e melhor ordem ele cousas, isto é, para o tra-
halllo intelligente e livre. Segundo se diz, a unica Ju-· 
vida consiste em reconhecer qual o systema que se 
deva preferir como melhor. Pois bsm, para o indi-
cado fi m o governo, cumprindo seus deveres e depois 
de acurado estudo, apresentoü a proposta que discu-
times; ella não só promette á infeliz cl3sse jú exis-
t ente o resgate possi vel, mas dirige-se tambcm a firmar 

. um grande principio, nobre, justo e vcneravel, e é que 
ela data da lei em diante ninguem mais 'nascerá escravo 
sobre o solo generoso do Brasil. . 

Es ta proposta ou antes principalmente este gra·nde 
principio, é comb:J.Lido por diversas objecções e icl éas 
substitutivas que procurei analysar o mais rapidamente 
que puder . 

O prilneiro argumento apresentado como fundam ental 
é o da inconsti tuci onalidade ela medida, por ·isso que se 
allega que importa uma espoliação da propriedade, 
aliás ga rantida pela constituiçJo do Imperio. Pois bem; 
começa rei por apreciar esta objecção até mesmo para 
di!l'erentes fins e con clusões que tenha em vi'stas. 
· Entrando no's domínios elo direito, prevenirei desde 
.Jogo qu e é forçoso que sejamos consequentes e, por-
tanto, que reconh eçamos c ace itemos todos os seus 
princípios exac tos, assim como as logicas consequ~n
cias que clelle climanam. Desde então cumpre que re-
conheça mos e confessemos que ha duas especics de 
wopricclacle, uma natural ou orei inaria, outra extraor-
dinaria , J1 clicia , cxccpcioual ou puramente lcga! ,- como 
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se queira. chamar. Sem duvida é- um direito, mas, 
por certo, não é um direito igual ao outro; rcsul,ta, 
pois, que não é licito c seria antes um erro querer ar-
gumentar com algul'nas relar;ues juritlicas de urna espc-
cie em favor ela outra. 

Com eiTeito seria confundir indevidamente duas 
_ cntidatles muito clistinctas por sua Ol'igcm, por snus · 

titulas cltl instituição, .. por sua própria natureza. Se-
ria demais, desconhecer a diversidade das competencias 
do legislador, que são clilrcrentes . em um e outro 
caso. 

Eu procurarei examinar se, com ef(eito, existein 
duas espedes ele proprieclaLlcs; procurarei faz el-o com 
a maiot· clareza, não em relação ao senado, que tem 
saber muito superior, sim em um outro Jlm. Desejo 
que os illustres Brasileiros, nossos concidadãos, que 
se dedicam á industria agrícola, .vejam clara, e se í'ór 
possível, evidentemente que nós, seus legisladores, 
não llles fazemos violcncia alguma; e que pelo con-
trario, com o maior zelo poupamos nossa legitima_ 
autoridade legislativa quanto possivél: _.cLimpre que 
elles, que não estão versados no direito, não S'C en-
ganem, ou não sejam eng:marlos. 

Sabemos todos que no muntlo em que vivcmosh~ 
duas ordens ele seres differentcs: cousas e ptssocts, 
que ' as causas são entidades que não têm direito 
nem. obrigações snas proprias; que, crcallas para a 
:viela e para as necessidades elo homern, podem ser 
por elle ·apropriadas, e que dcsLie então constituem 
o direito individual e de propriecl:lcle natural ou or-
dinaria. 

Sabemos que as pessoas pelo contrario são entes 
moraes, que têm direitos, e obrigações propri~s, que 
lhe foram llallas pelo Creador, que elbs podem ser 
proprictarias, mas não objectos ele propriedade, na ver-
dadeira signi1icação ela palavra, e nos di versos cfTçi tos 
do direito: não, positivamente não: poderão ser ob-
jecto de algum direito 'Hlho, col,llü já indiquei, pura-
mente ela lei positiva, creatura delia, que nasce com 
ella, vive segundo ella, e termina quando c lia o manda, 
o que não succede a respdto ela verdadeira proprie-
dadenatural. Respeite-soa lei positiva emquantoexistir, 
ma.:; dentro de seus verdadeiros limites c condicões. 

Farei uma breve antitiJcse de um e outro ·clii:.cito, 
par<t que o bom senso dos agricultores veja a divcr-
·?idade cl_os caraclercs, c dcdrtza por si mesnto as t:Oll-
sc<l Uei1ClaS. 
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A propricdarle natural tem sua ba:se na ordein moral 
<la creação, na consciencia -'Universa l; é legitima por 
si mesma , não ofTcnde direito algum de onii'cm. E' um 
direito imlividual que precede a lei positiva, de quem 
não é :)reatura , de quem não clepcnllc, pois que esta 

. n;ula mais faz do que reconllCccl-a, respeital-a e sanc-
clonal-a em suas diversas relaçõesjuridicas. 

O direito sobre o escravo, que se chama de propriedade·, 
é muito diverso. . , 

Não tem base na ordem moral , que pclo 'cimtrario 
ofTcndc, não é legitimo por si mesmo, não precede 
á lei civil, p~ lo contrario, é filho só c unicamente do 
.erro dnlla, por uma falsa apreciação de interesse .pu-
blico. Erh vez de independente da lei ordinaria é em 
tudo c por tudo dependente desta. 

O direito de propriedade natural Oll ordinaria é 
um direito indefinido, e absoluto integral c perfeito; 
o legislador não tem a faculdade de impór-lhc limites 
nem rcstricçõcs; é intlepcmlenle ela lei. O proprie-
tario póde cortar a sua arvore quando quizer: pódc 
arrazar o seu prcdio, pMc matar o seu animal r1uando 
lhe convier: é scnlwr de usar c de abusar do que é 
se u como lhe aprouver; como senhor absoluto , não 
(mcontra limites senão em relacão aos direitos de um 
terceiro , mas não quanto ao objecio. 

O direito de propriedade excepcional, em vez de in-
delinido c absoluto, é, pelo contrario, limitado c su-
jeito ás rcstricçõcs da lei c da propria natureza elo 
olljecto que , como ente moral, tem direitos q!Je deyent 
ser res peitauos. As~im é que a lei prohibc os castigos 
immodcrallos; assim é r1ne clla pune, com a perda do 
domínio, quem alm~a dcll e e criminalmente quem mala 
o oli.kcto apropriado; ,assim é que, :)Onfonne as cir-
Climstancias ou intcrcssessociacs, pódc decretar maiores 
ou menores restriceõcs. 

· O direito de proJÍricdadc natural ó inallcravcl, in-
variavcl, é sempro ielcnlico a si mesmo .. O legislador 
não tem a faculdade de estabelecer modificações ; cllas 
sú podem vir da vontade do proprictario, unico que 
púdc crcae innovações. · 

O direito elo homem sobi·c o escravo, está em caso 
diverso, em vez de invariavcl, necessariamente 
deve variar ou alterar-se ronforme as cxigcncias elo 
JJ em publi ~o . Obra súmente da lei, c ereacla, não em 
lwnelicio dos senhores, sim na supposição do inte-
rc~se publico, está sem duvida sujeito á~ nova ~ c:xi:-
gcncia,s r1ue a convcniencia social demou~tra que sJo 
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precisas e o legislador tem, não só o direito, ma s a 
obrigação indcclinavcl de atlcJJcler ao que o interesse 
publico reclama. 

O direito natural ele propriedade é perpetuo, o ob-
jecto emquanto existe é sempre objecto de propne-
cladc; a lei positiva não tem a faculdade de mar:~< 
car-l11e tempo de duração, e menos de extinguil-o. 

O direito excepcional sobre o escravo não póde ter 
esse caracter: L o porque a obril humana não póde 
ser perpetua, é pelo contrario temporaria; 2. o porque 
só eleve .permanecer emquanto o interesse publico 
permittir. Isso esteve, e está nas previsões elo lc-· 
gislador, que pócle revogai-a; c dcYia tambem estar 
no pensamento de quem aceita esse beneficio ex-
cepcional. 

Nos proprios termos da lei, finda pelas núl!lumissõcs, 
póde findar no caso de sevicias, ou de outros abusos 
tio domínio, ou emfim quando o interesse publico 
exigir . 
. Obra puramente do legislador, co,mo já disse, está _ 
sujei ta ao legislador. Essa propriecladt; purarnen te 
legal, é semelhante a outras que não têm fundamento 
na na tu reza, que são ·de mé~a instituição legisla ti 'v a, 
como são as dos .ofliciaes de justiça ou de fazenda , as 
de invenr;ões ou descobertas, as de monopolios ou 
privilegios, as proprictlades artísticas ou litterarias, 
fJilC são subordinaclas ils cxigencias do in ter esse publico. 

Segunjo nossas antigas leis, . perdurou por mui to 
tempo a propriedade dos officios de jnstiça _e ele fa-
zenda, propriedade mais innoccn te do que aquella 
de que tratanl.os; existia antes da constitniçJo, e en-
tretanto uma lei de i827 decre~ada pelo ,'parlamento 
brasileiro aboliu essa p1·opriedacle. Dirá alguem que 
foi um acto inconstitucional? Ninguem nisso pensou. 
Podia, porém, o parlamento abolir a propriedade na-
tural? decididamente não. 
· Tínhamos tambem os morgaçlos, que eram mono-
polios, ou privilegias a favor dos successores do pos-
suidor existente: poclcr-se-hia chamar direito ad-
quirido ou pelo . menos, uma espectati v a de direi to. 
Pois bem: outra lei do parlamento brasileiro aboliu 
os morgados e ninguem se lembrou de impugnar a 
competencia legislativa. 

Ha, pois, uma grande difTerença entre as duas es-
_pecies de propriedade: uma inclepenclcn te da lei po-
sitiva, como já Jissc, outra clepcndcntc em tudo e 
por tudo della. 
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·· A diversidade de caracteres ·q\re deixo exposta não 
é materia problcnut.ica, ou de múra opinião mü1ha, 
sim con-hecida pelos jurisconsultos. A commissão no-
nl.eacla ,pelo governo fran.cez e presidid'J pelo Duque 
de Broglic pnra C.ar so u parecer sobre materia iclen-
tica, clescnvolvcn··a com mais amplitude, e lucitlez 
do que faço, aproveitando-me de seti trabalho. 

Se, pois, o legislador pócle limitar, modificar, ou 
revogar o seu proprio acto, como se quer equiparar : 
em tudo , c por tudo _uma á otttra? Não se a·rgumente 
pois com a constituição, não ha para isso fundamento, 
como depois demonstrarei. . 

A' vista tlo qnc acabo ele expôr, -julgo-me , autori-
zado a deduzir duas consequent: ias, que parecem-me 
perfeitamente exactas; uma quanto ao dire'ito lle ac-
ccssão, outra quanto á'O dever de' inclemni~ação. -
. Em relação á propriedade natural não póde haver 

clu'vida, quo o clircilo ele access:io ú muito racional-
r, fui1daclo: é uma conscq uencia positiva clclla, que o 
lcgislacloe deve respeitar pcrpe!uamenle, . . 

O ft·uclo da arvore qu e um homem pl:lnt.ou ou ad-
quiriu ccr tamenlc é tlell e, o filho elo animal que 
possue ú tambem .çlo poss 11idor. Não ha direito algum 
em <;o n tear in, porque essas QO usas não _Wm di rei tos 
proprios, c nem urn terceiro póclc alleg.:u pret.enção 
al_gnma ·fundada. Da h i 1 maxima partns sequitnr vcntrem. 

Qaanto, po réni, á peoprieclade excepcional, os prin-
cípios .itiriLlicos são dive rs os~ O filllo ela cscrav~, 
crea tu r a · l n:nn~na, quando nasce traz comsigo os cl i-
roi tos que o Creador· deu aos seres moraes, e entre 
elle~ a liberdade. Esta ·não depende ela condição de 
sua mãi nem ele seu pai, sim da natureza. Não· se 
argumento, pois, com a cli la maxi ma partns sequitw· 
ventrem, exacta em relação ás causas puramente phy-
sicas, contra entidades mora es como preceuenle ap-
pl ica vel por si mesmo. 

Para quo esta maxima possa ter applícação, ú in.: 
clispensavcl que a lei, positiva . por uisposição ex-
pressa ou tacita, assim permitta; por outra é incli s-
pensavcl que clla decrete inclircetamcnte uma nova 
escrniclão. Dahi mesmo, porém, se vê, que isso pre-
valecerá só emquanto a .lei positiva subsist ir 'ou per-
mittir. Ora, · d eslle o rr omen to em que o legislador 
revogar semel11antc tolerancia, o que inqucs tiona-
velmentc póde fazer, é visto que caduca a applicação 
da maxinM. Emqú.anto existir, pócle ser allcgacla pe-
rante o juiz ou cxr,c utor; mas querel-a oppôr ao !c-
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g isla(\or para que não possa revogai-a, é úma aber• 
ração jurídica, que parece extraorclinaria. 
· Estes são os princípios que estudei no compendio 
elo veneravel Mello Freire. 

Nós não tratamos de executar, sim de revogar a lei 
exis tente, não somos executores, e :;im legisladores, 
que podem retirar seu consentimento para a appli-
cação de tal maxima, e desde então ella não póde 
ser mais invocada, deixará de existir nesse sentido 
excepcional. · 

O legislador quando institue uma 1propriedade fic-
tícia e excepcional póde dar-lhe duração só_ para 
alguns anngs , como fez a lei judaica , ou só por uma 
vida, o~ indeterminadamente emquanto não mandar 
o contrario. · , 

Póde dar o valor do filho só ao senhor da escrava , 
ou mandai-o partir entre elle e o senhor do pai dessa 
crea tura, como fez a lei · dos vesigoclos ; tudo isso de-
pende dos ' princípios que adoptar e das modillcações · 
ou revogação que decret~1·. 

Temos di versos exemplos nas legislações ; come-
çarei pelas leis patrias . 
. o. alvará de 6 de Junho de 1755 não só revogou as 

leis anteriores , que tinham capti v a do c coijserwt vam 
em escravidão os índios filhos do Brasil , restituindo-
lhes sua plena _liberdade, mas em um paragrapho seu 
fez uma declaração muito importante, que é tempo de 
realizar, e é do que se trata. 

Diz o seguinte: « Desta geral disposição exceptuo só-
mente os oriundos .de pretas escravas, os quaes serão 
conservado!; no domínio de seus actuaes senhores, em-
quanto eu não der outra providencia sobre esta rnaterja. » 
, O alvará de 1.6 ele Janeiro de 1773 é tambem mij. ito 

expresso. Depois ele declarar que ha grandes inconve-
nientes em perpetuar a escravidão, e que cumpria pór 
limites aos abusos que se commettiam contra as es-
cr,avas, algumas mais brancas do que os senhores , acres-
centa que a maxima de que o .ventre das mãis escravas 
não podia produzir filhos livres era improcedente, para 
que os descendentes -das escravas, em que não ha mais 
culpa que a . ele sua infeliz, condição, soffram a infamia 
de captivos ainda além do termo que as ·leis determinam 
contra os que descendem dos mais abominaveis réos elos 
atrocissimos crimes de lesa-magestade divina ou hu-
mana. E, finalmente, que, attendendõ quão grande in-
decencia a escravidão infere aos povos civilisados, orde-
nava o seguinte : 

P. II. 4~. ' 
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. ·Quanlo ao preterilo, « que os já nascidos de mãl~ ou 
avós escravas fiquem ·escravos por sua vida, mas não 
seus filhos ; que os nascidos, porém, de visa vós escravos 
fiquem logo livres. » Quanto ao futuro, « que todos os 
que n.ascerem elo dia ela publicação desta lei . em diante, 
nasçam, por beneficio clella, inteiramente livres. » 

Tal é o poder legitimo e' inquesl'ionavel do legislador 
em todos os tempos e entre todos os povos. 

Assim Turgot em i77U aboliu em grande parte a ser-
vidão ela ·gleba, cujos restos foram aniquilados pela 
.consti tu in te. 

O art. 1. 0 ela lei portuguêza ele 2q, ele Julho de i856 
ministra um novo exemplo: diz ella: « Os filhos ela 
mulher escrava que nascerem depois da publicação clestà 
lei, serão co.nsiclerados ele condição livre. » 

·Outro tanto ·determinava um elos projectos de lei da 
com missão franceza presidida pero lluq,ue de Broglie, e . 
tampem a proposta do governo hespanhol de 28 ele Maio 
de i870. 

Não me referirei, ao decreto do governo da Russia, que 
libertou mais de ·quarenta milhões de servos, nem a 
outras leis que o senado conhece perfeitamente; basta 
que repita ú[ue tal competencia legislativa não pódc 
soffrer duvida de cara<: ter sério. 

É', po.is, claro que Ds legisladores de todos os paizes 
e de todos os tempos têm reconhecido qual é a sua le-
gitima competencia a semeJhante respeito. 

Dir-se-ha, porém, a qüestão não é essa, sim ela in -
demnização; pois bem, foi justamente para resolvei-a 
l(Ue procurei resta·belecer os princípios que ficam ex-
postos. 

A segunda wnsequcncia ·que resalta da diversidade 
das !Qduas especies d'e pi'opriedades refere-se ao dever de 
indemnização. ' · 

Quanto à propriedade natura 1, -é v is'to que o legis-
lador não pódc tocar nesse · direito individual senão no 
unico caso previsto pela constituição, e que nessa unica 
hypothese a indemnização é expressamente consagrada, 
corrio cumpria. ' 

Quanto, porém, á propriedade fictícia sobre o escravo, 
o principio é .outro. Em relação ao que já existe, não 
se falle em nome de um direito rigor·qso, e só sim de 
equid~de, sem duvida digna de toda attenção . 
. Eu j.á disse e repetirei, que desejo expôr qual o direito 

ngoroso, embora conco_:rde que algumas v.ezes, como 
1.10. ca_so de que se tt;a ta, o S1tmmum.ju.s póde val!Jr summa 
lnJUTW . 
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E' bom considerar o ui rei to par~ que· não se e·:x ':l.~ei•cm 
as pretenr,;ões cou tra· os u irei tos do Estauo, nem sobtre o 
dever, nem sobre o quantmn da equidade. . 

Em relação ao que já ex:iste, todos os governos têm 
a l tendido a esse dever de equidade, e não serei eu de 
Gerto que denega~ei meu voto. · - . 

Em relação, porém, ao que ainda tem de existir, _ 
repito, não ha direito, nem dever algum de equidade. 
(Apoiados.) 

O direito de um homem sobre outro homem é um 
J!ri vileg io1 c mui to exorbitante, ou excepcional, e muito 
mais quanto á sua posteridade. 

O legislador que o creou tem sem duvida o direito 
tlc supprimil-o, e não tem porque ·comprar a faculdad!~ 
.dê usa r de seu poder legitimo, de fazer ' justiça, de 
abolir um privilegio contrario ao direito natural e 
GOlllJnum para volt;Jr ás normas moraes deste. 

Qaem aceita um bencllcio excepcional e por sua líla-
tureza temporario, aceita-o a seu risco e perigo; de-
vendo saber que elle não continuad a perpetuar-se . 
desde qne o interesse publico exigir o contrario. 

Quando a assembléa constituinte franceza aboliu o 
privilegio da isenção elos impostos c outros., de que a 
nobreza e o clero gozavam, ninguem 'se lembrou de 
que houvesse dever dq indcmnização. 

Uma lei nossa de 1820 já citada aboliu a propriedade 
elos ofliciaes de justiça e da fazenda, outra extinguiu 
os morgados, e nem uma só idéa houve de indemni-
zação; ora, dir-se-ha que se violou a constituição? 
Pois bem, estas instituições eram mais innoccntes. 

O projccto que se discute mantem o principio de 
alta equidade, como devia , quanto áquillo que existe; 
pelo que tocJ:l, pot·ém, ao futuro, seda uma dcspeza. sem 
razão nem justificação. . · . 

Não S(l argumente, poi3, com a constituição; em-
quanto a lei ordinaria mantiver a maxima partns se~ 
quitur ventrem sem: . duvida deve set inviolavel; .· mas 
desde que o legislado!· revogar á applicação dessa ma-
xima, não tem quq inclcmnizar, não lla mais fructo es-
cravo. 

Não se trata de um direito natural, nem regular; 
trat1-se de um favor excepcional, de um privilegio, 
e nãe sobre o que já existe, sim sobre o que ainda ha 
de existir, repito: não h a direi to , nem equidade por 
titulo álgum. · · 

O Sa. Ton.rrEs-Ho1IE~r:-Muito bem. 
O Sn. V. DE S. Vrc"NTE:- Na vespcra do di::t em 



que n lei con_sentiu a escra ~' idão elos· pais, c ainda '. 
mais dos seus fllhos, esse facto seria um atto de viotencia, -
seria um crime . . Outro tanto acontecerá no dia se-
guinte ao da lei que declarar abolida a escravidão de 
tacs filhos. 

Ora , o legislador terá a necessida·de de comprar a 
faculdade de não consentir mais em uma violencia ? 

Senhores, seria mesmo um principio ruinoso para 
o Estado; pois que desde então deveria ser extensiyo 

· a todos os privilegias. _ 
· A segunda objecção é que o systema do governo não 
é o melhor, e sim um outro; que afinal resume-se no 
resgate. , 

De duas uma: ou se quer, ou não, uma reforma pra ~ 
tíca-, real, efficaz. Se se quer, cumpre confessar que é 
pi·eciso cortar o mal pela raiz. E' medida que por si só 
trará o rcsuttado desejado; desde o dia seguinte da lei 
a escravidão começará a diminuir. 

O resgate elo que já existe é sem duvida uma medida 
auxiliar va liosa; mas não póde ser a base .clósystema, 
mórmente quando se quer applical-'o, não só quanto ao 
que já existe, como tambem em rehção aos qi'IE) forem 
nascendo no cqrrer do futuro ! Seria um systema il -
'iusorio, ou inexequivel, ou ruinoso para. o Brasil! 

Ou seria revOgado ou, exigiria largo tempo e somma 
falmlosa ! Converteria o E,stado em tributaria dos se-
nhores dos escravos, e o dei~aria · sem meios 1e pro-
longar suas vias ferreas, suas linha8 telegraphicas, de 
ac tiYar a colonisação e outros melhoramentos que o 
paiz, e especialmente a agricultura, exige com urgencia. 
Seria uma communa opposta á de Pariz, impôr sobre 
os pobres a favor dos _ricos. 

E por que titulo gravar o Estado com esse pesado 
onus, em relação aos nascitLlros? Porque condemnal~o 
á pena das Dana ides ? Só se fosse pela incuria de não 
conhecer sua legitima competencia, e por entender que· 
devia prolongar um privilegio, por isso que não póclc 
modifi car uma lei ordinaria, como fez o parlamento 
por tuguez. · 

O Sn. FIGUE~RA DE MELLo:-Apoiãdo. 
O Sn. V. nES . VrcENTE :-Osystemadogoverno é o 

melhor ele todos que se têm ap1;esentado; nem se apre-
sentará em nossas circumstancias outro igual, quanto 
mais melhor; é matcria já muito estudada em diversos 
paizes . (Apoiados.) ElJa.trará uma nova orden1 de causas 
sem abalo, desde que baja boa vontade e discri ção el o~ 
se nhores, como devemos esperar. 



o syslema do resga te, não como auxiliar, sim como 
base, não resiste á analyse: seria a conservação do statu-
qllo, com pouca clifferença, apezar ele quantos calculos se 
far-am ... 

b Sn. FIGUEIRA DE MELLO:- Apoiado. 
O SR. V. no Rw BRANCO :- Se fosse pt:aticavel. 
O Sn. V. ri E S. VICENTE:-... por isso que clepcn.clenclo 

todos os annos ela lei elo orçamentó ver-se-hia logo que 
cumpria registra l-o, ou abolir: ficaríamos no statu-quo? 

Allega-se, porém, que o resgate é preferível mesmo 
em beneficio elos filhos das escravas, que, se nascerem 
livres, morrerão pelo abandono.· 

E' uma singular philantropia aquella que para bene-
fi ciar uma creatura exige que nasça escrava, que viva 
escrava , tenha filhos escravos, e seja feliz , até que um 
r esga te incerto, supeniot· ás .forças elo Estado, haja .de 
fazcl-a liberta! 

SemelhatÚe opiliião parte:de uma presump~ão que.não 
posso ele modo algum aceitar; e· é que os costumes elos 
senhores dos escravos estão' summamen te corrompidos, 
que elles têm muitas qualidades de Satanaz, ou, ·pelo 
menos, que são descenclen tes de H e rodes, o degollaclor 
dos innocentes, de sorte que não têm sentimento algum 
ele humanidade li · 

Protesto solemnemente contra essa presumpção: os 
i !lustres fazendeiros , pelo contrario, são homens ele bons 
costumes, têm virtudes e terão lmmaniclacle ; os factos 
demonsl.rnrão. E, dado o caso que nlguns houvesse tão 
cru eis que manJassem atirar crea turas innocen tes pelas 
estradas ou matas, o legislador cumpriria o seu dever 
libertando sem inclemnização as escravas, para que fossem 
ct·iar seus filhos :. seria ' justa correcção c·ontra seme-
lhante crueldade, , . 

Teria o caso de applicação elo direito, contra um se-
melh ante abuso ele domínio, que coagia a mãi a violar 
um dever sagrado. 

Esses prognosticas não se hão de realizar; os factos 
dem~nstrarão que a verdade está nas provisões con-

_ tranas ; o resultado h<t .de ser outro; a mortalidade dos 
filhos elas escravas ha de diminuir. · 
· Um homem sabio, que a pouco viajou pelo Brasil, 
tomo_u J!Ola de um facto que se reproduz em algumas 
provmc1as. 

As e.scravas actuaes já nãÇJ são tão ignorantes como. 
as afncanas, já aspiram mais a liberdade, e jul-
gando que os fil'hos serão infelizes no captiveiro, 
pt'ocüram meios de dar -lh es nasciment o antes ele 
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l.etupo. Outras deixam Lle tratai-os em a sua miuo-
riuaue quanuo cufcrrnos, preferem a idé:t do céo, á 
escravidão. 

Ha poucos dias o orador, conversando com um illustre 
fazendeiro, que t Gm mais de 400 escravos, pessoa intel--
Jigcnte e de muita reflexão, este lhe asseverou que o 
facto é exacto, que tem muitos exemplos em suas fa-
zenda s, nas de seus filhos c amigos. O Sr. Visconde ele 
Guarãtinguctá disse mais que no intuito ele evitar se-
melhantes factos se havia lembrado de declarar ás es-
<:ravas que logo qne os filhos chegasse.m aos 215 annos 
lhes daria a liberdade, mandand·o lavrar esceiptura nesse 
sentido. Acrescentou ainda que um de seus filhos que 
achou boa a idéa a }Jôz em pratica, teve em resultadé> 
grande dimimtir.ão na mortalidade. 

Taes prognosti'cos, pois, não passam de pura imagi.-
nação, a. re::iliclade seria outra, ainda mesmo .quando os 
fazendeiros não tivessem interesse em criar os -filh os 
das escravas. . 
, As mãis por sua parte deixarão el e praticar actos tacs, . 
não concorrerão para a morte elos filhos, o amor desvai-
rado será substituído por outro racional. 

Perguntam, porém, que educação se dú a essas crea-
turas· que n:1scem livres c se criam no meio ' das escravas, 
para que ent1·em na sociedade depois elos 21 annos? 
A respos ta é simples, c é que em t:aso algum será peior 
do que a deparada por uma tal philantropia, Jazendo-os 
nascer esc r a vos, c como taes vi ver, assi,m como seus 
filhos, ~té que sejam ou não libertados em sua velhice. 

Demais é argümento que bem pudera reverter-se 
contra o systema elo resgate, perguntando com que edü-
~~~çâo pretendem lançar na sociedade grande num~ro de 
liber tados ignorantes , que .na vespera eram escravos? 

Outros prognosticas combatem a icléa da libertação 
das futuras gerações ; segundo elles, a proposta do go-
verno causará a ruína dos fazendeiros, da riqueza par-
ticular e publica, das rendas nacionaes, emfim, trará às 
mais deplora v eis consequencias. Quando, porém, se per-
gunta o porque, as razões cifram-se nas seguintes: 

. A cq-exis ten ~ia dos menores livres com os escravos 
prejudicará a disciplina dos estabelecimentos agrícolas. 
Os senhores não terão meios de obrigai~ esses menores 
a trabalhar. O governover~sc-ha obrigado a grandes sa-
crificios. 

Estes e outros prognosticas, ou perigos imaginarias 
não passam de meras suppos ições que concluem em favor 
do statu-qna. ' 



Uma cl'iança até 8 annos é inoffúnsiva, em vez de 
~et· objccto de ciumes, é de compaixão c de sympathia. 
Dep.ois dessa idade os senhoreo que não qLlizercm con-
servai-as em seus estabelecimentos têm o direito de 
entregai-as ao governo e ele receber a indemnização pela . 
criação. Tudo depende da vontade e bom senso dos ditos 
senhores. 
· (O Sr. presidente pede licença ao oradpr para inten·omper 
o seu. discurso zJor annuncíar-se a chegada do Sr. mimstro 
da. agricultura.) 

· (Nomêa-se ft deputaç{iÇJ : entra. o Sr. ministro.) 
O Sn. PRESiDENTE :-V. Ex. póde continuar.· 
O Sn. V. DE S. VICENTE :-Dizia eu que até 8 annos o 

filho ela escraVa é inoffensivo, c que, chegando a essa 
idade, elo senhor dependia conservai-o ou não, e que, a 
preferir os seus serviços, não havia por que'argumentar 
con lra essa co-ex istencia. 

Quanto á disciplina, a proposta em um ele seus para-
graphos dá aos senhores o direito ele c.orrigil-os, uma 
vez que o não façam por modo excessivo. ' -

·nemais, é facil reverter taes argumentos contra o 
' sys•tema el-o resgate. . , · , 

· Se elle fosse efficaz', diminuiria muito os braços, seria 
preciso recrutal-os na clas~c libertada, qu na dos co-
lonos, e então se só .o regimen escravo e os castigos 
severos são os meios unicos do trabalho, o que cumpre 
concluir? Será que, cessando a escravidão, não ha·mais 
agricultura possível? 

Etl não temo taes perigos e males, por isso mesmo 
que não se trata de uma emancipação simultanea ou em 
massa, não se to.ca ·no que existe, não se aniqu ilam os 
.braços, não se desorganiza o trabalho; porque, pois, . 
tanto temor? 

Quanto ás déspezas ou saci'if\cios do governo•, nenhum 
systema seria mais prejudicial do que 0 elo resgate, não 
só da: geração que existe, como das futu·ras, o que 
nenhum. legislador fez, nem fará . · · 

Se, pois, este meio não vale a pena da discussão, se 
não se apresenta nem apresentará algum outro melhor 
que o do governo, pois que não temos as rendas ela In-
glaterra, nem ela França, e não conviria mesmo o ex-
pediente de que usaram, em que ficamos? no statn-quo? 
Dever-se-ha renunciar á transformação, quando todos 
concordam que ella é indispensavel? 

Além do systema de resgate, que Ç in~dmissivel nos 
termos dcllc, c só sim como auxiliar, não sc.aprcsentou 



nenhum oulro quq não fosse o da emenda que esl:í sobre 
a mesa. 

O nobre senador por S. Paulo, o Sr. conselheiro Car-
neiro de Campos, indicou a idéa de manter' a actuali'dadc 

. por 29 annos, salvou os resgates anouacs, extinp:uindo-se 
desde já a escravidão sem indemnização ne"ssa época. 

Esse pensamento, e em termos mais fa·voraveis aos 
fazendeiros, foi bem examinado pelo conselho de estado, 
e abandonado. · 

Eu o havia indicado nos seguintes t.ermos: 
« Art. 9. 0 A escravidão ficará inteiramente abolida 

pai'a sempre em todo o Impe.rio do Brasil no di'a 31 de 
Dezembro de i899. · 

• Art. 10. Os senhores que nesse dia ainda possuiren1 
legalmente escravos, serão indemnizados do .valor delles 
pel'a fórma que uma lei especial, decretada em tempo, 
determinar: » · ' 

Observou-se que, airída desfalcada a quantidade dos 
escravos pela libertação do ventre e resgates annuaes, 
poderia restar não pequeno numero nessa época; que em 
tal caso dar-se-hia uma emancipação simultanea avul-
tada, que desorganizaria o trabalho e produziria outros 
inconvenientes: que um prazo fixo e distante excitaria 
demais a sofreguidão dos escravos. Ora, se não obstante 
as condições expostas, foi a idéa rejeitada, como adop-
tar a do nobre senador, quando o numero então exis- · 
tente poderia ser ·quasi igual ao actual, e além disso, 
como negar indemnização ? · 

Haveria mesmo desigualdade de procedimento e pos-
sibilidade de abusos quanto ao resgate intermediario 

. e it denegação final. · 
Em summa, o systema do governo é o unico pos-

sível e racional nas circurnstanciás do paiz. . 
Cumpre, portanto, adaptai-o mesmo no interesse 

do progresso da nossa agricultura. · 
O SR. BARÃo DAS TRr:s BARRAS : - A nossa não é das 

mais atrazadas. 
O SR. V. DE S. VICENTE : - Não digo que seja, mas 

tem ainda muito que melhorar par<). que iguale á de 
alguns outros paizes. . , 

Em opposição aos prognosticas de males, exporei al· 
gumas previsões de um melhor futuro, desde que uma _ 
nova ordem de causas comece a gerar novQs habi tos. 

Os illustres agricultores não desejam sómente a sua 
fortuna, amam tambem a sua patri~. Recordarei, pois, 
algumas idéas, erp.bora elementares, da sciencia eco· 
nomica. 
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E' sabido quanto importa para a felicidade elos povos 
o incremento da riqueza publica, c de onde ella provém; 
recorde-se, pois, rapidament e como o escravo concorre 
para a producção compar·atívamente com o hom~m livre. 

O esgr·avo não contribue para a riqueza publica C?mo 
emprezario de índustria alguma, nem como ~;a pita
lista, pois que não tem intelligencia, nem fortuna, 
nem credi to, n;1o dispõe nem ao menos de si. 

Entretanto que em um milhão de homens livres ha-
ver·ia muitas habi li tações que fomentariam a riqueza 
elo Esta.do. 

Não póde concorrer senao como opt~rario; mas a 
sciencia economica tem demonstrado de sobra que para 
o Estado o .trabalho line é muito mais util e productivo 
do que o traba lho escravo. 

O operaria livre procu ra a industria para que tem 
mais inclinação, e por seu proprío interesse elo salario 
e do augmento delle emprega maior intelligencia, per-
severança e zelo do que o escravo indi!Ierenfe, igno-
rante, movido unicamente pelo temor. 

O trabalho livre poupa não só para o emprezario 
como para o Estado os·capitaes empregados nos instru-
mentos do serviço, e ·sobretudo no valor dos esc t·avos, 
que muitas vezes é aniquilado por uma peste ou outra 
c,tusa, arruinando os senhores e os capitalistas, que 
nelles conl1aram, e diminuindo a riqueza publica. 

Quando as cousas co rrem bem os senhores sem du-
vida ga nham muito; pois que em sete ou oito annos 
reembolsalll o va lor dos escravos; mas ainda assim, 
o· Estado não aufcre as vantagens que teria·com igual 
numero de bracos livres. 

Obtem uma producção menor, como já' foi indicado, 
e sol.fre os inconvenientes ele uma concurrencia pre-
j uclicia l aos interesses geraes . 

Como o escravo é macllina de valor jã amortizado 
3 ele bar·ato custeio, apezat' ele sua indolencia, fornece 
ao senhor lucros que rompem a conrurrencia com o 
emprezario, que emprega o trabalho livre, e por isso 
paga não pequenos salarios. 

Essa con~urrencia é ainda mais prejudicial pelos 
, _privilegws ele que gozam os senho1·es em outras re la-

cões . 
· O escravo é isento do recrutamento, assim como do 
serviço da gna1·da nacional , e ele outros encargos a que 
es tão suj eitos os opera1·ios livres I}Ue inlet'rompom o seu 
traball10 com grave pr-ejuízo. ' . 

A histot·ia da escravidão em Roma, na Grecia e em 
P. li. 42. 
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outros paizes. demonstra bem o quanto essa concurren-
cia hostilisa o tmbalho livre, que por todas as consi-
deracões é mais util â sociedade. 

Os' mesmos phenomenos se dão em relação á distri-
buição da riqueza social. Quando os operarias são li~ 
vres, ella se reparte ou distribue por modo mais pro-
ficuo. Além do emprezario, do dono da terra,. do ca-
pitalista, o trabalhador, com o seu salario, cria, educa 
e perpetua uma família livre e util ao Est:.~do. 

Quando o trabalhador é escravo, geme na pobreza, vê 
a mesma sorte reservada a seus filhos, e tudo tende 
para estabelecer grande .desigua.ldacle de fortuna e con-
dição. (Apoiados.) .· 

Se se quizer attender a outras considerações ou pre-
visões da sabedoria política, ver-se-ha como essa ins-
tituição prejudica a sociedade em outras valiosas re-
lações. 

Atraza o incremento de sua população, de suas luzes 
ou civilísação, e sobre tudo corrompe os costmnes c a 
moralidade individual e publica. 

Basta comparar o quadro da mortalidade elos escravos 
com o da população livre, para deduzir as devidas 
consequencias. O escravo vegeta na ignorancia, e tal é 
a desgraça de semelhante instituição, que ser·ia perigo-
so ·dar-lhe o cle~envolvimento ela intelligencia! entre-
tanto que em igual numero de hom.ens livres a sociedade 
encontraria e aproveitaria muito talentos e habilitações 
provei tosas. · 

Pelo que toca aos costumes, é bem sabido o quanto 
a escravidão se presta aos abusos c à corrupção. 

Pergunte-se â policia da côrte e ao Sr. Dr. Miguel 
Tavares, que h a pouco servia o cargo de juiz municipal, 
o por que fizeram o valioso serviço de libertar mais de 
300 escravas moças. 1 

Examine-se que destino tiveram 80 escravos, que 
deviam estar hoje todos elles livres em virtude do tes-
tamento de seu linadosenhor. A moralidade particular, 
e publica resente-se em todas as suas relações sociaes. 
Se não se póde pois fazer toelo o bem possivel, faça-se ao 
menos aquelle que se pó de. 

Não é preciso lembrar o cómo a escravidão pócle af-
fect~r a segurança interna elo Estado, mórmente no 
caso de uma guerra, ou ele perturbação da ordem pu-
blica; sabemos o que é insurreição, e tambem quantos 
assassina.tos se commettem annnalmente, privando fa-
mílias agrícolas de seus chefes, e arruinando muitas 
vezes suas fortunas . 
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E' uma instituição contradictoria com caracter e vir-
tudes proprias de um povo livre. E' a liberdade lutando 
contra a liberdade, é a propriedade espoliando a pro-
priedade, é a desigualdade moral e legal levada ao ex-
tremo. Uma violencia não póde ser mantida senão por 
ou tl'as violencias; ~la h i essas leis excepcionaes que 
nodóam a legislação de um povo civilisaclo, de caracter 
cle.vado .e justo! 

Pelo que toca á segurança externa é uma nociva causa 
de enfr.aquecimen to das forças do Estado. Se em vez de 
1..000.000 de homens escravos tivessemos mais esse nu-
mero de trabalhadores livres, só dahi' poder-se-hia 
tirar um exercito. O que acontece, porém, é que a 
população esc r a v a fica nos estabelecimentos dos se-
nhores, e o recrutamento vai pesar sobre os filhos da 
pequena lavoura e sobre os opera rios livres; que seriam 
nucleos de futuras famílias mais uteis ao Estado; foi o 
que aconteceu na guena paraguaya. 

Deixarei de examinar algumas outras objecções se-
eündarias, c mesmo de responder a algumas censuras 
que me foram dirigidas por alguns membros da o.utra 
camara. Quando se trata de assumpto tão grave, não ha 
porque attencler a susceptibilidades pessoaes. 

N assa verdadeira e nobre missão é de servir ao 
Brasil. 

Todavia ha uma inexactidão, que não posso . deixar 
passar sem reparo. O nobre deputado, o Sr. conselheiro 
Paulino José Soares ele Souza, cujo caracter e talentos 
muito prézo, disse o seguinte: «Em Janeiro lle 1866, 
o Sr. Visconde ele S. Vicente, conselheiro ele estado, 
apresentou ao Imperador varios projectos no in tu i to 
de realizar a abolição da escravidão, aconselhando a Sua 
:M:agest~de a iniciativa pessoal em semelhante assumpto, 
de compelencia legislativa. >J . . 

Illustrado, como· é, o nobre deputado, por certo que 
não proferiu essas palavras senão porque então estava 
clistrahicle. 

Nada .poclia autorizar a S. Ex. para dizer que eu 
aconselhára ao Monaecha a iniciativa pessoal; e tanto 
mais quando o illustre deputado não ignora que o 1\'Io-
narcha não póde dirigir por si, e sim sómente por 
accórdo com o seu ministerio, medida alguma. Se em 
vez de influencia pessoal, dissesse influencia constitu-
cional, nada observaria. 

Não me <.lemorat'ei sobre a outra distracção, que con-
sistiu em desconhecer uma attribuição que conraete, 
tanto ~ís camaras, como ao poder executivo. 

. . 
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Não sou só mente conselheiro de estqdo e senado.r, sou 
tambem cülpdão brasjleiro, e em meus actos políticos 
dirijo-me ém uma ou outr<) qualidade por meu arbítrio, 
e não pelo arbi trio alheio. 

Vo.ltando, porém, ao assumpto principal, direi que 
não são só as considerações elos interesses interiores que 
demonstram que não é mais poss1vel perpetuar a es-
cravidão no Brasil. · 

Não é uma questão sómente domestica, sim tambcm 
de grande alcance exterior ; pr>r isso mesmo que é 
questão da lmmanicl:tde c de justiça unin<rsal, bases pri-
mof'Cl iaes do direito das gen t.es. 

Todos os governos attenderam á reclamação universal, 
o Brasil deve infallivel.mente ouvil-a, porque parte da 
voz dÇt civilisação, e porque ellenão éumpovobarbaro 

. que es tcja fóra elo movi menta de lia. 
Não se diga que como legisladores não devernos .atten-

tler ao qué pensam os outros povos ou governos, e sim· 
só1nen te o que in tcressa ao Brasil. A nenhum senador 
falta inclependenci~ , coragem· c dctllcação por sua patria. 

Tal observação, porém, só pód13 ter cabimento 
quando .o direito estiver da parte do Brasil, ou quando 
se tratar ele um interesse lQgitimo, e não quando se 
affronta a clvilisafiãO para manter um interesse illegi-
t.imo na opinião elo mune! o. (Apoiados.) 

O Brasil por certo não terá a sorte da Argel ia ; mas 
poderia ter o desprezo elas nações. A questão não é só 
de interesse, sim de justiça., e dignidade nacional. 
Voto , pois, pela libertação elas gerações futuras. 
(llfnito bem, mttito bein .) n 

(") A chroiúca pat' lamcntat• assim se cxprilllill :l !'CS]icitO da 
sessão !le~te dia: 

" .... Era, portanto, natural que, á falla de assumpLo lia ca-
mara <tos deputados, a curiosidade e ao· mesmo tempo o in-
teresse pel.a caus~ publica impellissem-uos para o senado. Dei-
xamo-nos rr, c nao nos atTepcndcmos. 

cc Estava na tribuna o illustre Sr. Visconde de S. Vicente; 
defendendo a proposta da reforma do estado servil. Infeliz-
mente para nós esse men'tbl'o da commissão e~pecíal finalisava 
h seu discurso quando alli chegavam os; não podenios, prJis, 
fot·mar juij,o seguro a respeito da sua argumentação; visto como 
não a ·appreltendemos nas premis>as, e nem mesmo ouvi1uos ao 
orador o uesenvolvimeuto completo âas suas idéas. 

" Para indentnizar-nus i:le um tão grande prejuízo, pennitliu 
a ordem da inscl'ipção dos oradores que a palavra fosse dada 
imnh!tliatamcnt~.ao 'l'_enerai~do ·sr Visconcle rle Itaborahy, cujo 
dtscurso era altas tao ancwsamente esperado por mil e uma 
razões, tlas quaes a Jll'inclpal não seria senão a attitude al.lri-
lJaiila g·eralmcute pelo publico a esse estadista:, na f]UCSL[to 
aoiiada. 
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O Sn. V. DE IT.i.nonAHY diz que o Sr. Salles Torres-

Homem apresen~ou em seu eloquente discurso os esta-
belecimentos agrícolas como antros d(:), feras que se 
alimentam com o sangue dos escravos, os proprietarios 
corno ímpios, sem moral, sem religião, sem consciencia, 
e por conseguinte o po\ro brasi.Jeiro c·.omo um povo d e~ 
prezivel na opiniã0 do mundo civilisaclo. Ao ouvtr 
semelhantes conceitos llgurou-se ao orador que S. Ex .. 
apenas agora sahira de um lethargo em que P.steve por 
mais ele meio seculo para vir exprobrar a cacla um dós 

" Não gua t·daremos a mesma ordem que o orador deu ás suas 
idéas, porquauto I'Õt'a-nos isso impossivel; e nem é o nosso 
intuito fazer neste ligeiro artigo o resumo de tão longo dis-
curso, porquanto sahiriamos do programma l[UC nos illllHIZ_ernos: 

" O venct·anrJo Sr. Visconde de llaborahy, escusado e dtzel-o, 
é LCI"l'orisLa, e ac.orrwanha em tudo ao' impugnadores da pro-
posta , na camara dos deputados; compreherHlt>-se. pois, facil-
mente l(uaes ·os argumentns JWOduzirlos p<'l1l illustre senadot•: 
não vimos senão a velha annadma empregada inutilmeuL6 pelos-
deputados l!issidentes. • 

" A llistol'ia da t• eforma · uas colonias ing·lezas e ft'ancezns 
den thema para a lgu mas considerações, pretendeufio o orador 
que Lambem nós fleveriamns deix:n· escoa1· 50 anno> em in-
([Lteritos, rclatorios, estatistica' c mais napellada! Por isso, 
ainda mais o sorprendeu c aH!ig-iu a brevidade e a presteza do 
pa;·ecer da commi<;s'ío esr; ccial dó >:enado, elaborando-o esta no 
mesmo rlia da sua eleição! Em sr~ u conceilo cumpria que a 
co mmissão, nesse seu trabalho, considerasse os prós e os coutras, 
COf!SO iidan!lo tona a cl. i scuss~'l havina na camara tempot'a:·ia e 
na 1 rnprensa; e vi s! o cotno ainda continúa nesta a polem ica, a 
con}lltiss:1o espccia I cruzaria os bra~:os, e esperaria f(tF~ alg•.1em 
a tlosse po1· eoncl ui rla! Em summa, esse, pan··ccr deveria ser um 
~Tande i n fol'io, no qual seria repr"duzic!Q torlo o debate havHo 
11~. outra carnarn. e na inrprénsa : e, eomo uma tal empreza 
gastar i~ ruezes, o arlialiJeuto dn. reforma impunha-se por si 
Jllesmo 1 

" Ta miJem 'o i !lustre orador não occultou a sua natura l sym-
pathia pelo adiamento lia reforma. Em t(ue, per!IunLa elle., a 
demora rla so lução pótle prejudieae aos interessados, segundo 
apr~goa·se ~ Os qlll: a querem podem pôl·a desde já em exe-
cuçao, com o subido merito da espont:weidade. Ouahto aos 
outros, iqro c, os que a combatem e a l'epellem, eslitnariarn que 
fosse atHarla para Ma io , e, uós acrescentaremos, para as k:.J-
Ienrlas greg-a ';. O a r~nm:ento, como vê-se, é rlecis ivo. 

"-O _i] lustre senador esqueceu, porém, que, na prompta so-
Iuça.n Interessa o paiz inteiro; porquanto, o paiz i11L• iro sotfre 
a~ d_esastro~as eonsequer.eias econnmicas e políticas desta. SJ-
Luaçao cluhta, que é inilerente a nma qu estão làu complexa . 

" O or~rlor n~\o vê o as!.umpto por esse p:·isma de tão varie-
g3das cores; para e lle é neg·ocio restricLo a_o senhor e ao es-
cravo, e ahi srinJclltc deve ser cnl.erreirarlo. Sô os pllilosoplws 
elevam a questão a regiões aere<t~; e então acoLovellam-se ns 
senluneutús pllil3rtlr·opos, humanitat'ios e lte llgiosos pa\·a resol-
Yei·<t ! Ü OL!d ü r' afiirn>;\ fJll e . J1::\0 f"Of<t lll la C~ sentimentos OS C!~\ e 
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membros do senado c a todos os B1·asilciros o terem 
nascido entre escravos. 

Afitrurou-se tambem ao orador, quando viu o nobre 
presidente do consPlho e outros illustrados collegas 
levantarem-se para felicitar o Ploquente orador pHlo 
brilhante discurso que havia feito, que iam propôr a 
liberdade immediata dos escravos. lHas a Jogica do-
brou-se ~s considerações do momento; guarda sua in-
fallibilidade para occasião mais opportuna. O eloqucntc 
orador deixou-se levar pelo fervor de seus sentimentos 

determinaram princi11almente a solu ção da questão para as co· 
Jonias in g-lezas e fra ncrzas; "· cerramente,- ninguem lhe co ntes-. 
tarã a proposição, porque a razão econo mi ca é semp re principal 
fundamento de rd'ormas taes, embora os sentim entos phil;w-
tronos. humanitarios e relig·iosos, ao mesmo tempo, consp.irem 
para impôl-as ás almas hem formadas. · 

" E' a historia da <; paixõr <;, no l"f' nuino sentido philosophico, 
postas ntilme tt!.e ao Sl~ t ·vic,·o f!a civilisação; c assim cxrr·imindo-
Jit)S, não no~ t'Pfcdmos, Sl'lll rluvilla, aos máos instinrtos. que 
filiam-se sómente ás fa c: I:ltladPS VCJ!Clath'as e <Ís f~culrl ades 
a nim aes , que a sã phi los"phia distint:rue das fac nlda rl es in tel-
lectuaes. Nos a ct.os e na cond ucta, <a energia do seut'nwnto 
exer• e uma innuencia espan tosa. Não é este, en tre1anto, o 
lng-ar proprio para o drsrnvolvimento desla these, qu e aliás 
ninguem ha que não compi'Cht>nda . O raciocín io mais vigoroso 
seJ';i sempre acido, se não inspiJ'a-se no ideal, se não pede 
vida ús paixões, se não apoia-se na imagina ção, seientiflca-
mente fallando. 

" Eutrc· nós, tamh r m a r eforllla é reclamada prin cipalmente 
pelos priucipio~ economicos c pelas couveniencias de ordem 
poli lica; mas os senl.imentos plti lantropos hum~nHarios c re-
ligiosos a :lUxi liam efficazmeu le, para que, impondo-se ás 
conscicncias, pos~a eJ.Ia fecundar o futuro. 

" O venerando S1·. Visconde de Itaborahy a<ldiciona muitas 
out.r·as cons id erações; mas todas peceam ror defectivas, rela-
tivamente á complexidade da questão, S('IU suas mul!.iplas J'ela-
';ões so ci~es . Sobrf'Ludo, o arg-um ento da falta de estabeleci-
mentos on r!e rlevam ser recolhidos os filhos das escravas, 
abau don ados pelos senhores destas, é defectivo sob outro ponto 
de vista; pOJ'qiwnto nresuppõe nos pronrietarios sentimentos 
refractarios á caridacle, predominando ém taes homens a ani-
ma lidade pura : o leg-islador não póde, entretanto, deixar de 
contar com o homem' feito á imagem de Deus, emborà suscep-
tível de peccar, _ 

,, :>lão apreci amos no venerando Sr . Vjsconde de Habora!J y 
certas proposições, que rlenunc iam sobrecxcitação poli!.ica . Em 
sua opinião, se se pretendrsse realizar a reforma por act.o llic-
lat.orial , o fWVPrno estou ra ria , e com ell c as institúições, antes 
que " acto ptHlcsse ser executado! Par~ que uma ta l JWOpo-
s ição, se não ha acto uicta tcrial ? O g-overno pediu á assembléa 
g-eral a mediria; e, ninguem o negará, a assernbléa ger al legisla 
comretentemcntc . Não ha dictadura. 

" A guanln conslilttcional. " 



phiiantropicos, quando descreveu as d?lorosas Lransfo~·
maçõe&: por que lêrn passado os propnetarws no Brasi.l, 
« homens de intelligencia ob literada, . de consciencta 
embotada por ignobeis interesses.» 

O Sn. SALLES ToRREs-Ho~m~r rec lama com ins isten-
cia contra a interpretação ·dada pelo orador ás suas 
palavras. 

O SR. V. DE !TABORAHY observa ainda que o nobre 
senadot' denunciou que a mó1' parte dos bt'aços que hoje 
lavram as terras no Brasil são descendentes dos Aft'i-
canos introLI.uzidos clandestinamente contra a lei . Assim 
se exprimindo, o nobre senador teve -;ómente o intenlo 
de combater os sopllismas e declamações Lios eserava~ 
gistas, isto é, daqueHes que incorreram no crime imper-
cloavel de entenderem que a proposta llo governo não é 
o meio mais efficaz e proprio para cltegar-se ao fia1 que 
todos aspiram-a emancipação~; teve sómente em vis las 
provar que o governo tinlta-se adiantado o mais que era 
possi vel no caminho das co·ncessões ao erro, ás preten-
cões c interesses illegi ti mos. 
· Neste ponto acudiu-lhe á memor·ia o procedimento 
de outro orador, )tão menos eloquente, não menos iUus-
trado, não menos compassivo, não menos adverso á es-
cravidão do que o nobre senador pelo B.io Grande do 
Norte. Esse oeador, o Sr. Lamartine, em -18315, na 
camara dos deputados em França, tratando de uma ques-
t::to analoga, mas mui to menos importante em relação 
aos· interesses economicos, sociaes e políticos da França, 
proferiu um discurso, para um trecho do qual o orador 
c !lama a a t tencão do senado. 

Se o dislincto orador francez recommendava as maio-
res cautelas no exame de semelhante assumpto, com 
q uan.to maiOr razã,J não delferão ser ellas observadas 
no B,·asil, que se acha em concliçõés differenles das da 
França, que provia a respeito lle colonias di~ta 11 tes, 
cujos perigos não poderiam d1egar á mãi-pa tr ia ? Oelo-
quexlte oraclo1· francez, com qu:wto poela e grande poeta, 
sabia commover, sabia fazer vibrar todas as libras mais 
reconditas elo coração humano, mas não subia á tribuna 
elo seu paiz para vilipendiar os seus compatriotas, para 
denegrir a sua nação e menos para pr·ovocar conti·a a 
cla.sse mais i.llustrada ~a. socieuade, contra aquelles por 
cuJo voto tmha adqturtdo o u1retto de levantar a sua 
vóz perante os legisladores, provocar a-; atrocidades das 
classes ruais rudes, mais embrutecidas. 

O SR. SALLES Tonr.Es-HoMEM: E' inexacto; o orador 
está-me attribuindo o que eu não disse. 
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O SR. V. DE lTABORAHY deixa este topico; para con· 
siderar a questão no ponto em que deve ser collocnda. 

Trãta-se de um assumpto, o mais difficil e importante 
entre quantos têm sido ventilados durant~ o tempo em 
que o Bras i t tem tido governo representa ti v o. De> de logo 
surge ao espiri to uma consideração : se a proposta é ue 
tanta valia e pócle trazer tantos males, como tem sido 
discutida e vai converter-se em lei em muito menos 
tempo do que se tea1 consumido com a mais insignitl-
cante lei que até agora se haja !;cito? Essa proposta, de-
pois de d1scutida.na camara dos deputados, veio para o 
s · 1ado a 30 ue ...l.gos to, e sendo lida pelo L" secreta rio, foi 
e , tregue ao estudo de uma com missão especial, que e,;se 
uu.Jre senador lembrou, e que no Ma seguinte pas~ou a 
ser eleita. i\'ItJia ilora depois ele nomeada, essa commissão 
de c-inco membros apresentou o seu parecr1·1 

A illustre commissão, em vez de satisfazer a tarefa 
que lhe fóra incumbida, limitou-se a dizer que a cli .:; -
cussão daria a luz dt-> que necessita o senado, que já 
fOra assaz discutida na camara .dos deputados, e estava-o 
sendo pela imprensa. Essa ampla discussão devêra ser 
motivo para que a illustre commi~são estudasse a 
maeeria cuidadosamente, comparasse . os argumentos 
p oduzid os pró e contra, de moelo que afinal apresen-
t . J ~Se um trabalho que guiasse o senado na deliberação 
que tem de tomar. Embora alguns dos honrados 
melllbros ela commissào tenham proferido discursos 
neste del)ate, esses discursos não têm a força e auto-
ridade de uma commissão, quando esta tem estudado 
a materia sujeita á sua ap reciação. 

Disse a illustre commissão : urge, porque é impor-
tante. So!IJ·em, por ventura, os interesses elo Estado 
pe la demora? E' muito importante .e difficil a questão? 
Por i~so mesmo precisava ele estuuos muito reflectidôs, 
m11i to · se rios e a tarados, porque um erro em ma teria 
tàu grav~ póde ser fatal. :Soffrerão, ainda pela demora 
o> interesses. particulares e os do paiz? Esses· inte-
resses serão os dos lavradores? Mas uns podem ser 
contrarias, os outros fa voraveis á proposta: aquclles 
não leva r iam a mal que a mesma proposta fosse adiada 
até o anno vindouro; estes não fi cariam prejudicados, · 
pois qu~ poderão pó r en~ pratica desde _logo as ob_ri-
gações Impostas aos part1cul~res, e tenam ele ma1s a 
mais o merllo da espontane1dacle. 

Soffrerão os interesses dos escravos? Mas antes pela 
proposta não P.oclem esperar que se realizem as suas 
aspirações de l1berdade ; porquanto a proposta sómcnte 
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liberta os que nascerem da data da lei em diante, e 
conse-rva aquelles no mesmo estado. 

O desengano dessas aspirações poderá provocar de-
sordens prej ucliciaes. 

Haverá detrimento aos interesseE do paiz por se ele-
morar a decisão por mais seis ou oi to- mezes? Se a 
proposta limita seus favores aos futuros descendentes 
dos actuaes es'cravos, não haverá se mel han te detrimento . 
O que se deve temer é a execução -da medida que es-
tabelece a proposta, visto q,ue irá desvanecer esperançils 
em que se enlevam. 

Haverá pel'igo por escandalizar-se o governo pelo 
fa,cto de não passar _ a sua proposta este anno, e por 
isso ameaça -se o pa iz com disposições a inda mais pre-
judiciaes aos interesses da lavoura? Não cre nem póde 
crêr que o governo tenha tal · intenção; e quando a 
tivesse, lhe seria muito clifticil realizai-a. Antes que 
executasse algum acto dictatorial, o governo estou-
raria, e talvez com elle as instituições que nos régem. 

Não vê, portanto, razão para julgar-se que a decisão_ 
é urgente. A íllustre commissão, procedendo eomo em 
sua sabedoria lhe aprouve, commetteu uma injustiça 
e uma desconsideração para com grande numero de 
proprietarios; porquanto , havendo o commercio e a 
lavoura das províncias do Rio ele Janeiro, S. Paulo 
e l\'linas mandado ás ca maras legislativas grande nnm ero 
de · representações contra a proposta, devia a i !I ustre 
commissão, sem que por isso modificasse a sua opiniii'o 
nem prejudicasse' a proposta., declarar que recebêra 
essas representações, ' e expôr os fundamentos sobre 
os quaes assentasse o seu juizo desfavoravel. Seria uma 
prova de consideração a essas petições do commere-i o 
e da lavoura. Assim, porém, não procedeu a illustre 
commissão. 

Este procedimento lembra palavras do nobre presi-
dente do conselho, que disse na r-amara dos deputados: 
'' Para que ouvir os lavradores? O que dirão cliPs que 
não tivessem dito os colonos da Martinica? )) Nessas 
palavras . houve uma injustiça inqualificavcl : porque 
nenhuma representação declarou que se não eleve tratar 
da. abolição. Demais, os colonos das Antilhas não eram 
senhores do seu proprio des tino ; eram vas~allos no sen-
tido que a esta palavra dá o governo absoluto, n:Jo 
tinham a menor influencia no governo do seu pa iz:, não 
estavam no caso dos representa r;ttes da lavoura , a quem 
cabe_ o direito de IJctição contra act.os do governo. 

Depois de exp(\t· o que occorren na cam:1ra elo<; dc-
l' . 1[. lJ-3. 
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putauos em França r ela tivamente á abolição tb escra-
vidão nás suas colonias,. b0m como os profundos es-
tudos feitos na l11glaterra para chegar a igual resul-
tado, pondera o orador que 1üo se póde deixar de ad-
mirar que no Brasil se proceLI:l lle uma maneira tão 
difl'ercntc. Naque!lcs pai zcs tratava-se elos interesses 
dc algumas co lonias c de algumas centenas de milhares 
tle escravos; aqui tra ta- se de 1.500.000, faltando-nos 
a opulencia , a imluslr'ia , os meios de segurant;a que 
possuiam aquell::ts nações . Quer-se proceder de cn tu-
v i1da em uma c1nestão que entende com os interesses 
mais graves e multiplicados. 

F a lia -se em scn timen tos de humanidade. Foram por 
ventura sómenLe as inspirações da pllilantropia as que 
~ctuaram sobre os governos da França, Ingla terra c 
Estados-Unidos em seme lhante assnmuto ;> Para mostrar 
que não, lerá umlrechu elo parecer escripto pelo nobre 
pres idente Ll o conselho, r1uamlo tratou -se no conselho 
de estado desta questão. 

Disse S. Ex.: 
« A religião c a plülosophia moveram ele certo a mui-

tos dos defensores ela a boi ição n :~ Inglaterra : mas, se 
procurarem -se a lli os moi. i vos desta grande medida , 
diz Morcau de Jones (cujas proposições não costumam 
ser temeraria s) , é duvidoso que se achem Olltros que 
nJo sejam um vasto systeEH tle política commet~cia l, 
abraçando ao mesmo tempo o futuro das duas Inclias em 
suas prev isõcs, e os clous hem ispher-ios em set:s cle-
signios. " · 

Negando que o proceclimento desses governos fosse 
aconselhado pelos sentimentos de plrilantropia , não 
quer o Ot'ador dizer que sejam raptados ás inspirações 
ela humanidade em assumplo desta natureza, nem que 
deva o povo brasileiro deixar de empenhar esforços 
a fim de alcançar a abolição; o que deseja é r1uc se 
cuide ele attingir esse nobre flm sem as perturbações e 
desgraças que podem surgir da mdicla, se não fôr 
tomada com muita prudcncia c cautela. 
· Se diz que temos razões economicas., se não políticas, 
par a desejarmos abolir quanto antes a eserav idão, 
essas razões consistem no segt:inte : 1.. o emquan to ti ver-
mos esc ravos não obteremos col onisação; 2. o o tra-
balho livre é mais r emunerado lfUe o trabalho escravo; 
3. o a escrav idão é a causa elo es tado arfl iclivo e difficil 
em que nos achamos. 

Se emquan Lo bouver escravo no Brasi l, não Lerá co-
lonisação, pela proposta não se alcançará es te rcs u! Lado ; 
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por isso que a escrav id ão, em virtude ele suas disl)OSi-
ções, fi cará cx. tincta só mcnte· passados GO annos. Se-
gue-se que emquanto durar a escravidão não entrarão 
immigrantes, e, pois, será impossivcl á lavoura existir 
e man Ler-se. 

Dir-se-ha que a proposição não deve ser entendida 
em tamanha Jatiluele, e que se quer asseverar que, em-
quanto a população escrava não se rarefizer, não se 
gozará el~ s vantagens ela colonisação. Será esta a regra 
nas províncias elo :Maranhão, H.io Grande elo Norte, 
Ceará e outras , onde provavelmente ha mais colonos 
elo que na ele S. Paulo. Não conhece se com efieito 
::tquellas províncias se acham tão avantajadas em colo-
nisação ; mas, em todo o caso, não estão mais ad ian la elas 
elo que a de S. Paulo, que aliás é uma das que mai's 
escravos possuem. 

Será verdade que o trabalho do homem livre é sem-
pre mai s produclivo do que o do homem escravo em 
igLwlelaele ele circumstancias? E' certo que na França 
c na Inglaterra produz mais e melhor um homem in- . 
tclligentc c robusto , que trabalha para si, elo que 
outro, com os mesmos requisitos, que trabalha para 
outrem; mas em parte da província do Rio de Janeiro 
ou ele outra ao no r te elo lmperio, onde mais se sentem 
os raios abrazaclores do sol, ·colloque-sa ao lado de um 
Europeu um Africano ou descendente de Africano, 
igualmente forte e bem disposto, e sem duvida o tra-
balho clesLe importará mais do que o daquellc . 

Um dos obstaculos á colonisacão no Brasil é o seu 
clima. As províncias ele S. Paulo, Paraná, Santa Ca-
tbarina, H.io Grande do Sul, Minas Geraes e parte ela 
do Rio de Janeiro aclmittem vantajosamente colonos 
europeus; nas . mais ha razão para duvidar-se do bom 
exito do seu estabelecimento. 

Outra ra zão para apressar a abolição é o es tado 
aiTiictivo do. paiz, que é attribuiclo ~escravidão. Desta. 
asserção segllir-se-hia que o Bras il es.tá em condições 
peiores do que antes ele ter escravos. Se a escravidão 
concorre para a clecadencia elas nações, no Brasil a 
inclustria deve o seu abatimento a esta causa que em 
todos os tempos deveria p1~ocluzir os mesmos 'erreitos. 
Entretanto os documentos officiaes demonstram que de 
18õ0 para cá <"!. riqueza elo paiz tem crescido na razão 
de 300 %. Se na verdade fosse exacto que o nosso má o 
estado provém ela escravidão, a consequencia logiea. 
seria extinguir immediatamente a orig:cm do mal. 

Entrando enJ, Jn·cves observações sobre as disposi ~ 
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çõcs da proposta, pondera que a d~ al't. 1. o, que dá 
libenlade a uns e nega-a a outros escravos, importa o 
·mallogro das esperanças que elles tem nutrido até. o 

1 • presente t! que tem recebido estímulos pela propagand.a 
.que no Imperio se ha feito. Apparecerão então senti-
mentos de iJTi tação contra os senhores, a insubordinação 
e a perda de força moral que elevem ter. 

A liberdade dos nascituros não traria por si só estes 
perigos; e julga o orador que não haveria senhor de 
rscravos que não estivesse prestes a libertar todos os 
que lhe nascessem de .ora em diante. Mas se diz que 
essas crianças podem ficar em poder dos senhores de 
sua~ mãis até a idade de 8 annos, ou continuar tra-
balhando até a idade de 21.. A idéa de serem os 
úascituros recebidos pelo Estado aos 8 annos suscita 
a necessidade de educai-os. Que medidas toma o go-
verno para este fim ?. 

Supponha-se que ao cabo dos ditos annos são entre-
gues ao governo 10.000 ou 20.000 crianças dessa idade; 
que destino lhes . dará? Que estabelecimentos de tra-
balho, que escolas, que casas ele caridade terá prepa-
radas para recebei-as. Em França, quando a minoria 
da commissão da camara dos depuLad-1s propóz um 
systema semelhante ao da proposta, principiou por in-
dicar a necessidade de certas providencias, como fos-
sem augmento do clero, ele congregações, de igrejas, de 
escolas, de casas ele cariclacle, de casas de correcção, de 
estabelecimentos ele trabalho, onde ns crianças apren~ 
clcssem uma protissão e se habilit~ssem a ser bons 
cidadãos. No Bntsil p.retender-se-ha que as crianças em 
q~1estão sejam recolhidas nos arsenaes? Se hoje é dif.., 
llcil a entrada de um menino para urna dessas offi· 
cjnas elo Estado por falta ele lagares, como se abrir 1 

alii espaço para essa enorme multidão de crianças, que 
annualmente ficarão a c:1rgo do governo? 

Legislar como ·se está fazendo não é legislar de modo 
conveniente que não pert11rhe o paiz, que não traga 
o sacrificio de milhares de entes, que tambem têm cli-. 
reito a viver. Ca lculou por ventura o governo a des-
per.a que tem de fazer com a fundação dos necessarios 
estabelecimentos? Poder- se-ha suppôr que a proposta 
poderá ser levada a effeito unic~mente· com palavras? 
Será quando estiver a terminar o prazo de oito annos 
que o governo tratará ge _crear esses estabelecimentos? 

Oi;r.-se, porém : todos os nascituros Iíã,o hão de ser 
entregues ao governo, os agricultores têm interesse em 
COJ::lser.val-os en'\ seu poder ,par\\ appHcal-os ao tra., 
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balh o rural. Di} dGas uma: ou esses indivíduos hão 
de sc~r tratados como escravos, sujeitos ao mesmo re-
gimcn to, aos mesmos soffl'i men tos elos esr,ra vos, con-
vivendo com estes, e portanto, serão verdadeiros es-
cravos, sómente com a illusão do nome lle livres, ou 
não o serão. No primeil'o caso, não seria melhor que 
se dccret:1sse a siw liberdade quando completassem os 
21 a•111os? Não seria isto mais justo, mais nizoavel, 
sem occasionar entre os escravos profundo descontenta-
mento, agitação e desconfiança? 

Será possível que esses individuas se empreguem no 
trabalho Jo mesmo rnodé> que os e~cravos? Não crê 
o orador na possibilidade ele conseguir··se que um ho-
mem livre tra~alho sem remuneração, contra a sua 
propria vontade; qúe tendo consciencia de ser livre,' 
se sujeite a servir a outrem por tão largo período, 
sem lhe ser permittido mudar-se de um para outro 
lugar, de um para outro amo. S.erá aggravar a con-
dição sei·vil, declatar livre um homem, quando ,a li-
berdade é uma i Ilusão, o captiveiro uma realidade. 
Além 1os soffrimentôs ele escravo. accresce a luta em 
que arcará o seu cor<J,ção entre ess.es clous extremos. 
Nenhum fazendeiro que reconheça esse descontenta-
mento e a repugnancia que hão ele ter esses individuas 
a trabalhar sem sala,rio, as desordens, indisciplina e 
perda de força moral que reinar::to em suas fazendas, 
quererá os serviços desses escravos livres até á idade 
de 21 annos ; ha ele entregai-os ao governo, que terá 
de encarregar-se de sua criação. 

Os illustres organizadores do projccto afastaram-se . 
do parecer ela mino ria ela commissão franceza, a qual 
propôz que no fim ele oito annos ó proprietario recebesse 
uma inclemnização ; dessa idade em diante ficassem as, 

- crianÇas livres a çargo do governo, devendo as pes-
soas que se aproveitassem de seus serviços pagar-lhes 
um salario. Esses inclividous, dest'arte, consideravam-
' se ele facto livres; não havia a illüsão que resulta 
da proposta. · · 

E', portanto, fantastico o que a proposta estabelece. 
Es::.es homens, libertos ao nascer, não hão de prPstar 'ser-
viços ao lavrador, em cujas fazendas ficarrm nté aos· 
21 annos, ou hão de transto.mar o tnbal'hé>. sendo em 

· todo o caso um principio ele repu"·nancia a i· ritação: 
dos esc r a vos contra os senhores, e vice-versa. 

Disse o nobre presiclen te do conselho, que o ggverno, 
na ~essão p_assada se havia compromettido a apl'es.en'~ 
tar um proJecto sobre a, materia em discu.~são; 



- 3ll,2-

O orador não se r ecorda ele ter enunciado tal apl;e-
sentação, e cr•ê mesmo que nenhum elos seus collegas 
o fez. 

O que disse é que daria a sua opinião sobre a ma te-
ria, e referia-se principalmente ao proj ecto que ti-
nha sido apresentado na camara. O orador nunca enten-
deu conveniente que o governo tomasse a iniciativa 
nesta cjuostão, e por duas razões. A primeira, porque, 
entendendo assim, seguia o exemplo da França e da In-
glaterra. Alli quando appareceu pela primeira vez esta 
questão lio parlamento, o governo, em lugar de inci-
tar o fervor dos sentimentos humani tarios , pelo con-
trario , procurou contei-o, procurou estudar a questão 
e examinai-a, procurou informações por muito tempo 
para saber o meio mais conveniente para chegar ao re-
sultado desejado. · ' 

Seguindo o exemplo destes governos, o orador jul-
gava não poder ser accusado por desacerto. A segunda 
razão é porque sempre pensou que esta questão havia 
de susci lar qualquer cleba te e de agi ta r o pa iz, o por-
tanto não convinha que o governo se apresentasse com 
um projecto que havia necessariamente soffrer grande 
GDposição , e que se podia converter em questão po-
lítica; não podendo por consequencia ser discutido 
com a C§Jma que devia merecer eG te negocio. 

A apresentação ele um projecto desta ordem, pelo . 
governo, torna-se muito mais diillcil do que sendo feita. 

' pela camara . A discussão ass im é mais livre para o 
governo, porque é menos suj eita a tomar o caracter 
de questão política . Qualquer transacçJo não podia tra-
zer quebra ele dignidade para o governo, e portanto a 
questão podia ser melhor resolvida. Eis mais uma 
razão pela quitl nunca teve intenção de apresentar ne-
nhum projecto. , _ 

Parece ao orador que nesta ma teria se deveria ceder 
alguma causa ·; porque convinha que um proj ecto desta. 
ordem fosse recebido sem antipa thia e sem indisposição. 

Este projecto ag ita o paiz, indispõe os fazendeiros, e 
como se hão de obrigaP estes a executai-o? 

E' o proprio Sr . presidente elo conselho quem disse 
que esta medida não podia ser executada sem grandes 
inconvcniencias, precisava ele providencias e da boa 
vontade elos proprietarios. 

O orador é ele opinião que não se fizesse tudo este 
anno, fizesse-se alguma causa, que os proprietarios re-
ceberiam o que se fizesse ela melhor vontade. Depois,_ 
nos annos seguiu tcs, flzesse-se o resto. 
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Disse que a medida ela I iberdacle elos nasci Luros é el e 
grandes inconvenientes, pel::ts razões que já expóz ; mas 
trará ainda em seu apoio a autoridade elo Sr . senador 
N abuco, que em rcsj)Osta ao 3. o quesito : <( Como, com 
que cautelas e providencias cumpre realizar es ta me-
dida? )) disse o seguinte: 

(( Se as cousas corressem natura lmente, a resposta 
seria cliH1cil. Como a abolição não é immediata ou em 
massa, mas gradual, não são precisas cautelas ou provi-
dencias · além elas orclinarias para se tomar e rca lizar a 
medida. 

<( E' preciso, porém, reconbecer que a situação depois 
ela lei se rá outra. 

« A lei não satisfaz as esperanças elos escravos, clabi a 
poiôsibi licladc elas resistencias por commet,timentos ou 
pela lnercia. 

« A verdade é que á vista da bistoria a abolição gra-
dual, que aliás t em sido o primeiro pensamento de quasi 
Lodos os legisladores, não tem sido cxequivel. 

« Em quasi toda a parte as medidas grad uaes e 'incli-
rcc tas têm tido por consequencia abolição simultanea 
e immecliata . Assim, nas colonias inglezas e nas Antil has 
franceza e clinamarqueza. 

(( Os di versos meios, cliz Turgueneíi (obra sobre os 
se rvos ela H.ussia), ou diversos meios adaptados pelos go-
vernos para emancipação gradual em nenhuma parte 
têm sido efficazcs; a liberdade elos recem-nasciclos elos 
illhos antes elos pais ; a mudança elo estado elo escravo 
em aprend iz: estes meios não têm sido senão a adver-
tencia ou preludio da emancipação completa. )) 

« Devemos, pois, contar com a impaciencia elos es-
cravos, com a sua predisposição para as desordens c 
inercia ;1o tr,~ba l llo; elevemos esperarinsurreições parr 

_ ctaes. E prec1so, po rtanto, tomar mecl1das para dominar 
a situação que possa vir depois ela lei . )> 

Quacs são as medidas que toma o governo para elo-
minar a si tuação que ha ele vir depois ela lei, pergunta 
o oraclor? Qnacs são as medidas, não j ~ para proteger 
a propriedade, mas a viela dos éiclaclãos, que ficam ass im 
ex postos ás mais crueis perseguiçoes ? -

Nenhuma ga rantia se deixa ú propriedade brasileira. 
por cuj<J vida os legisladores são responsaveis peran té 
Deus c os homens . 

O orador conc lue com as seg uin tes palavras: 
« Sr . presidente, squ vclll o como V. Ex. sabe, es tou 

tJó fatigado que me é imposs ivel continuar; tom:u·ei a 
palavra em outra oc;casiiio para cxpór as consideral,iões 
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que ainda me restam e que nie fazem votar conti'a a 
pt·oposta do governo. Voto contra , senhores, não porque 
tenha a louca pretenção· de que meu voto possa influir 
na sorte da proposta, mas porque tenho obrigação de 
dizer conscienciosamente ao meu paiz o que penso a 
este respeito; e pejinclo a Deus que não se realize 
nenhum dos males, nenhum elos perigos que eüxergo 
na proposta, não quero carregar com a responsabilidade 
que dahi possa provir; flcando-me, toclavia,taínbem o 
desprazer de não ter parte na gloria que ha de caber ao 
nobre presidente do conselho e ·a seas illustres c.ollegas, 
se a proposta conseguir o fim a que elles se propõem 
sem offender os princípios vi taes de nossa sociedade . 

O Sn . SA YÃO Lo~ ATO (ministro da justiça): - Sr . pre-
sidente, com menos liberdade dé interpretar, eu poderia, 
seguindo o exemplo d'o nobre senador' que acaba ele orar, 
concluir que S. Ex. se pronunciou absolutamente contra 
quai~Jucr idéa .. . 

O Sn. V. DE lTABORAHY:-Não senhor . 
O Sn SAYÃo LoBATO : - .. . tendente a preparar o 

futuro da .emancipação da ·escravatura. 
O Sn. V. DE ITADORAHY :-Eu disse que não podia 

continuar a expór a minha opinião. . 
O Sn. SA YÃO LonA TO: -S. Ex . chegou a pretender 

demonstrar a seguinte these: " Que nas províncias 
do norte e em boa parte da elo Rio de Janeiro não 
era possivel que medrasse o trabalho do homem 
livre . 

O Sn V. DE lTABORAHY:-Do europeu . 
O Sn. S.nÃo LOBA TO: - Que o escravo africano ou 

descencl ente de africano· melhor trabalhava e mais 
prodnctivamente . » S. Ex . tratou tamhem de outra 
thesc: « Que a colonisação não é obstada pelos es-
cravos. '' 

Ora, senhores, de tudo quanto deduziu o nobre se -
nador c desenvolvidamente tratou no seu discurso, re-
sumbra bem que S. Ex. oppõe-se ao projeéto, não só 
quanto ás medidas cspeciaes ao metboclo neJie 0doptaclo, 
como mesmo quanto á icléa primordial , á icléa de acabar 
em algum tempo com a escravidão no Brasil. 

O Sn . SALLES ToRnEs-Ho~m~c- Apoiado. 
·osn. SAYÃoLoEATo:-E S. Ex . tratando especial 

mente elo projecto viu nel!e medidas desastrosas, fata -
lissimas para o paiz, c o gov,erno, que se arrogou a 
inic iatiYa, rôo elo mais grave attentado; considerou até 
a bypothese de ser possível que o governo, clcspei Lado 
rornão passar nesta sessão o srn pr oj ec to, amea<:asse o 



paiz ou incutisse-lhe receios ·de peior edição de obra 
mais desastrosa I E' desconhecer a natureza do projecto, 
é declinar ela verdadeira questão ptoposta e tratar por 
princípios absolutos, no exti'emo dos que querem que 
a escravidão no .paiz perdure, o que h a ele mais positivo 
e imponente, que não devia de tal arte" ser sacrificado a · 
prevenções políticas . Porquanto, se -o nobre sen:1dor com 
imparcialidade considerasse as disposições do projecto, 
reconheceria que longe de ser tlm plano de abolição ela 
e~cravatur,a, é verdadeiramente medida destinada a 
proteger a agricultura do paiz e manter a organização 
do trabalho que no pres·ente cultiva as terras, e ao 
mesmo tempo preparar o futuro, aquelle que deve ter 
este paiz, que é indispensavel que tenha, que não 
ha forças humOtnas que possam obstar a que venha a thr. 

Senhores, o projt;cto tal qual es tá ·concebido e foi 
proposto pelo governo, não é mais .do que a realização 
do programma manifestado na falia da abertura; tende 
por um lado· 3 garantir a propriedade existente, esse 
t rabalho organizado que cultiva a terra, que é indispen-_ 
savel á lavoura, que nfro lhe póde faltar no presente, 
porque seria a ruína do pail; e por outro lado tende a 
dar satisfaçãQ á civilisaç.ão moderna, a todos os prirj.ci-
pios de religião e ela moral, elo direito e dignidade deste 
paiz americano q].le requerem e determinam que oppor-
tunamente se acabe com a lepra da escra~iclão. (Apoiados.) 

Se o nobre senador encarasse em seu verdadeiro ponto 
de vista o projecto, bem diversas seriam suas concLusões. 
Com a sabe,doria que caracterisa a S. Ex. não poderia 
deixar de conhecer que se o projccto encontra inconve-
nientes é que neste assumpto não faltam difficulclades 
crescidissimas. A phrasn que em outro tempo na camara 
dos deputados pronunciei e tem-me attrabido motejos e 
sarcásticas invectivas, a phrase elo veneravel Visconde 
ele Gayní, coütém uma verdade que ninguem com razão 
COI}testará: «O mal da escravaria é tamanho rio paiz, 
terb. raizes tão aprofundadas que não cabe no engenho lm-
manó extirpaL-o sem gravíssimos inconvenientes; e só 
da Divina Providencia se póde esperar remedio em tudo 
e por tudo satisfactorio. » lnevitaveis são os ineonve-
nientes, Sr. presidente, que terá o paiz ele so!Trer, mas 
são males nocessarios que cumpre aceitar como beneficos, 
visto como são rcmedio para se evitar maiores niales, 
são meios indispensaveis para se attingir a um fim in-
declinavel e que urge alcançar. 
Não ~é possh,el, senhores, que se perpetue a cscravaria 

no Brasil (apoiados), c fal é o reconhecimento ge l'al ; o 
r. H . H .. 
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nobre senador o declarou, quando observou que em todas· 
as representações assignadas por todos os fazendeiros 
nenhuma requer, nenhuma declara que a escravidão 
deve ser perpetuadà no paiz. E devo observar, Sr. pre-
sidente, que emquanto o nobre senador assimassignalava 
o caracteristic.o dessas representações , rio seu discurso S. 
Ex. não foi coherente porque realmente deduziu todas 
as razões, cujas conclusões são que se repilla este pro-
jecto porque com elle se prejudicam os interesses maxi-
mos do paiz, os interesses da ag-ricultura, que não deve 
ser perturbada, e em caso algum sacrificada. ' 

Senhores, a questão não é demonstrar alguns incon-
venientes que o projecto necessa riamente e de sua natu-
reza h a d c trazer, porque aqui tambem manifesta-se o 
conceito do abyssus abyssum invocat; o mal da escravi-
dão por sua na lu reza devia arrastar todos esses incon-
venientes, resaltam da natureza das cousas ; não ha mei õ 
de curat· tamanho mal sem grandes dóres; a questão 
não se resolve demonstrando-se os inconvenientes que 
inevita:velmente se darão com qualquer systema, e por 
certo ein maior escala com o que é preconisado por cer-
tos contradictores do projecto. A questão é reconhecer 
qual o meio mais adequado nas circumstancias notorias 
do paiz para se attingir ao fim jndeclinavel ; acabar com 
o menor abalo a escravidão no Brasil. A necessidade de 
attingir este fim se levanta como um monumento gra-
nítico, que não póde ser, nem derrocado, nem evitado; 
é um marco fatal que admoesta com perda infallivel o 
temerario que ousar procurar illndil-o; nelle está 
inscripto :-é tentar o impossível perpetuar a escra- , 
vidão no Brasil.~ 

E assim, vejamos, senhores, em que consistem as 
disposições do projecto: manter o trab1lho organizado 
que cultiva as terras, garantir a propriedade existente 
em escravos, que jámais será retirada do senhor, do 
lavrador, senão com justa indemnização (apoiadas) ; 
mas ao mesmo tempo declarar que a ge ração futura ·das . 
escravas, ora destinada ao captiveiro, nascerá livre, não 
mais ·eng·rossarã o numero de escravos existentes, e a 
estes mesmos proteger com resalva dos legítimos inte-

, resses de seus senhores: taes são as substancíaes dispo-
sições do projecto do governo. 

Erro fatal e das mais deploraveis consequencias será 
de um lado desconhecer que o trabalho escravo organi-
zado, que no presente, principalmente, cultiva a terra, 
constitue o capital mais precioso do lavrador brasileiro, 
o mei o indispensavel actualmen1e de fom en tar a su:li 
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~ndtistria, de produzir c sustentar a família e o Estado; 
e que este facto ele tunanha importancia está tão legi-
timado no regimen da nossa lei civil, nas necessidades , 
nos interesses, nos habitas, nos costumes da população 
que tem por si titulo respeitabilíssimo de verdadeira 
propriedade e como tal deve ser garantida; e assim o 
senhor brasileiro não póde ser despojado sem j.usta in-
demnização deste capital; nem póde elte ser sacrificado 
a princípios abstractos que aliás em suas ultimas con.·· 
scquencias com a mesma logica, em derradeiro cxtrc!ho 
nos levariam ao communismo. Porquanto em relação a 
qualquer outra classe de propriedade real tambem a0 
considerar-se o privilegio ele grande concentração de 
riquez:1 c a pcnurü1 da maxima parte ela população ne-
cessitada , não faltaria quem achasse razão, segundo o 
direito natural, ;JOS communistas quando dizem que a 
propriedade é um roubo, e requerem a sua divisão. em 
proporções iguaes por todos . A proposta do govcmo., 
longe de cahir no extr4)Il10 absurdo de tão anti-s0cial 
cloutrim, não t~m em vista senão garantir a proprie-
dade. . 

De outro lado, senhores, o extremo opposto, a SC!( 
possível, é mais vicioso e revoltante; deduzir do facto 
desse grande in ter esse assim legitimado, ela continuação 
{!o trabalho escravo organizado, indispensavel á lavoura, 
de que não é possivci de chofre prescindir sem callir 
em completa mina; deduzir deste estado ele cousas 
que as gerações futuras, descendcncia elos escravos 
existentes, estão vinculadas ao captiveiro eterno, que 
o utero da escrava necessariamente _ eleve produzir es-
cravos para seu scrthor, que não é dado ao legislador 
alterar semelhante estado, é na verdade commetter um 
altentado inqualiilcavel contra o bom senso, direito e 
humanidade! Contra semelhan L e doutrina protestam 
todos os princípios, protesta o· sentimento deste povo , 
americano. 

A'quillo que está no porvir, que não é possuído, e só 
por disposiçflo de lei ou por illações della póde algum 
dia pertencer a algilcm, em o caso de subsistir a mesma 
legislação ou pratica creacla á sombra della, está se-
guramente nas faculdades orclinarias do legislador dai~ 
cllvcrsa clnecf;ão, e deve-o necessariamente fazer, se 
razões elo bem publico c os princípios ela moral e justiça 
o reclamat·c:IJ. O legislador póde, ainda contra todos o& 
principios, autorizar a cscravüJão; nJo poderá com o 
apoto de todos os pr incípios determinar que n<\o sejam 
esc r avo~ o.-s que nascerem ela mulher escrava., porque 6 
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força e direito, é reclamo da humanidade e ela civm.:. 
sação, que a escravidão clesappareça do Brasil?! Uma 
ordem de cousas fundadas de longissimos annos, se me· 
1·ece consideração no que ·entende com ós interesses 
respeitaveis que o poder publico autorizou, e :não devem 
de rf'pente ser sacrificados, por certo está sujeita a todas 
as alterações e transformações que a experiencia acon· 
selhe ao legislador, quanto mais se a equidade e justiça 
() reclamarem r . . . 

Buscar, pois, apoio, permitta-se-me a expressão. 
em tão extravagante como atten Latorio direito senhoril, 
.ou antes ele lesa-humanidade, é exageração que escusa 
refutação~ seria .tão falsa doutrina como verdadeira . 
estultice do que dissesse: « Eu posso pôr peitos a esta ' 
torrente, eu posso com razões elas antigas usanças e 
eom a natureza da plenitude ,dos interesses ele que está 
de gozo a .classe ele proprietarios demonstrar e con· 
vencer que · a escravidão deve continuar no Brasil. » 
. E' tão inadmissível como impossivel,Sr. presidente; 
e, pois, o que é o projecto senão uma justa compo· 
s,lção, e quanto é possível, a combinação de todos os 
interesses das mais impodantes classes ela população, 
especialmente da lavoura, com os interesses elo Estado 
e a necessidade que nos impõe a civilisação e nos 
recommendam todos os princípios? . 

Ora, se o nobre Visconde de Itaborahy por este modo 
encarasse o projecto e aceitasse a lei ela necessidade de 
que não ba declinar, reconhecendo que a escravidão 
não pócle perdurar no paiz, S. Ex. qualificaria por 
ou.tro modo o projecto, e· então outras e bem di versas 
seriam as suas arguições e ·conclusões em relação ao 
assumpto. S, Ex., por exemplo, nã.o diria que um ta.l 
projecto não era para ser da iniciativa elo governo, e 
só devia vir de baixo, da 'inicia ti v a individual. S. Ex. 
J:econbeceria que qualquer governo, cauteloso e previ-
dente, vendo- que a· idéa aventada de emancipar a escra· 
varia ganhava desenvolvimento rapido e · ameaçava 
e!Jegar a um· extremo assustador, acabando de repente 
com o trabalho 0rganizado que cultiva as terras do Brasil, 
tinha obrigação de tomar providencia para se operar 
essa grande transforma~ão sem maior perturbação elos 
misteres ela lavoura; S. Ex. devia rer;onhecer que o 
actual governo cumpriu o seu dever, e seria altamente 
responsavel, se, clescuidoso, deixasse a decisão da mais 
grave questão social ao acaso ou antes ás alternativas 
das diligencias dos interessados em manter o stattt-q'uo 
e dos que, reagindo, prccípitassem de chofre o clesen ~ 
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lace com ruína da producção e desgraça das classes 
agrícolas. . . 
· Não era possi vel que o nobre Visconde; menos preve-
nido e . com alguma imparcialidade, considerando o 
assumpto, deixasse de reconhecer, que qualquer solução 
dada a esta,- tão difficil como grave questão, sempre 
encontrará inconvenientes e ingratas consequencias, 
que essencialmente dimanam da sua propria natureza, 

~ mas , quanto era possível, a proposta do governo pro-
curou obviai-as, e combina com previdente cautela 
todos os meios; começa por manter o statu-l)uo do 
trabalho organizado durante o largo periodo de oi to annos 
absolutamente, e ainda de 2i annos dependente da deli~ 
beração do proprio senhor da escrava. Ora, S. Ex. d'evia 
reconhecer qu~ neste não escasso período de oi to annos 
ha bastante folga para ponderação e adopção de todas as 
medidas necessarias, e adequados meios de se prover ao 
estabelecimento dos menores, cu.jo abandono ou entrega 
ao governo é figurado um dos maiores inconvenientes 
e tanto maior que ao governo faltam meios; e assim 
como o nobre senador 'muito encarece todas as outras 

, suppos_tas ou reaes diffi.culdaclcs, S. Ex. devia reco~
nhecer que taes inconvenientes não são tamanhos, 
porque, senhores, é necessario attender aos habitas, aos 
costume.s e aos proprios interesses de nossos lavra-
dores: A cria nascida no proprio lar do senhor materno, 
tratada debaixo das suas vistas e direcção, adquire 
respeit0$0 afi'ecto, e naturalmente goza de protecção, 
comQ partícula da família, e habitua-se tambem á 
sujeição maxima a que está afiei ta desde o nas.cimento, 
e, portanto, em geral não lhe faltará vontade de con-
servar-se debaixo dessa protectora direcção até chegar 
aos 2i annos, sendo empregada em qualquer trabalho 
de que ha mister a lavoura. · 

S. Ex. em fuce das disposições do projecto, eleve 
reconiiec0r que até aos 8 anno~ elle encarrega· o se-
nhor da escrava elo dever da criação ele sua c.ria, e 
não h a que declinar desse dever , e o senhor que a 
elle se furtasse incorreria em censu.ra; meios pro-
flcuos não faltam ele obrigai-o ao cumprimento do 
dever , e se a reluctancia chegasse a tamanho e cri-
minoso excesso , então seria o caso como observo'u o 
nobre Visconde ele S. Vicente, que estreou o debate 
nesta sessão de impór grave censura, tal como a perda 
da mãi; visto como de sua parte renunciava o deveT,' 
perdesse o direi to correlativo de senhor; 

O Sn.. F . ÜCTAVUNo:-Isso não se póde } UflJ?Ól' elos 



-:350-

nossos agt·icull.ores, sob pena de passarmos por bar-
baros. . 

O Sn. SAYÃO LoBATO :-Avultam-se, agigantam-se 
por tal modo os inconvenientes do projecto; e o 
nobre senador pela Bahia, que abriu o debate, es-
tava no seu elemento fazendo as censuras que fez, 
cumpre reconhecer; mas com a intelligencia e·cultura 
de espírito de que é dotado bem viu que não podia 
arriscar-se a adaptar um systema qualquer e procla-
mai-o preferível e sa tisfactorio, certo que S. Ex. re-
conhecia que qualquer systema que se adaptasse havja 
de encontrar tambem sérias objecções; S. Ex. de-
clinou da exhihição de idéas preferíveis e limitou-se 
a que censuras, Sr. presidente? A censurat: que se en-
tregasse ao arbítrio do senhor da escrava, ou ter o ser-
viço ·elo filho até 21 annos, ou receber a gratificação 
pecuniaria pt·oposta. Nesta g ratificação S. Ex. viu um 
commercio illicito e reprovado e não aclmitte que seja 
meio adequado para consecução de um fim altamente 
moral, n'ccessario, r equerido pela política e pela sã appli-
cação de todos os princípios . Ora não descubro o que 
a qualificação ele commercio illicito e reprovado autoriza 
na indemnização elos gastos de criação de um menor 
até 8 annos com uma apolice de 600/> I S. Ex. assim se 
limitou a ligeiras censuras , digo ligeiras em relação ú 
magn itude do proj ecto e ao seu grande fim. Se outras 
não forem as obj ecç.ões, em verdade é para concluir 
qur o projecto é excellente. 

Uma de taes censuras foi , Sr. presidente, que o 
corpo legislativo, promulgando esta lei de su!}. pro-
pria autoridade, alforriasse os escravos do apanagio 
da corôa, sem attencler aos direitos desta. S. Ex. 
ainda nes ta parte foi infeliz em sua arguição á me-
dida proposta' que estranha ·ser tomada pelo cbrpo le-
gis lativo por injusta e inconveniente I Para suppôr in-
justiça que pudesse pesar a alguem neste caso, seria 

. necessa rio desconhecer os generosissimos sP.ntimentos 
rle que é .dotada a corôa e seus successores para por 
mera hypothese não dar por infallivel a sua plena an-
uuencia, ou que pudesse haver qualquer objçcção do· 
proprictario ou usufructuario ; e de outro lado S. Ex. 
desconheceu as disposições correlativas de nossa cons-
tituição, cmquanto clá ao corpo legislativo a fa culdade 
c dever el e votar as cl espezas necessarias para os meios 
de conservação c ensteio dos palacios e proprios da 
cor ôa; e , pois, se por disposição de lei se clá baixa 
nus serv iços da escrava ria da cor ôa , ele outro Jad J pú-
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à e-se e deve-se votare og meios necessarlos para acquid 
sição. de serviços mais dignos da mantença. das pro-
priedades do apanagio da corôa_. 

O nobre senador por S. Paulo-que se leyantou tam· 
bem em opposição ao projecto, e apresentou uma emenda 
substitutiva, apontando inconvenientes que não podem 
deixar de haver e talvez em maior escala em qualquer 
outro projecto sobre a ma teria, não advertiu que sua 
idéa posta na emenda contém multiplicado~ inconve-
nientes. S. Ex. suppôz que se trataya de dar um prazo 

, de· mera liquidaÇão, que com 28 ou 29 annos ma1s era 
b:Jstante para os senhores servirem-se livremente dos 
seus escravos e assim ficavam )nuito habilitados para se 
liquidarem e se operar a transformação do trabalho 
agrícola sem inconvenientes; argumentou S. Ex. com 
pasmo meú, fundamentando a sua emenda com argu-
mentos da sciencia economica de que é profissional. Ad-
mirou-me que logo o nobre senador principiasse por 
entender que mantinha-se o credito dos proprietarios 

. senhores de escravos sendo rebaixados a meros usufruc-
tuarios delles, que a sua condição não peiorava, antes 
ficavam com inteiras habilitações para se resgatarem 
dos empenhos que o nobre senador reconhece que sobre 
essa é! asse pesam. 

S. Ex. nbtou: « Com a minha emenda removem-se 
todos os inconvenientes que saltam do systema do pro-
jecto elo governo, visto que a autoridáde não tem que 
ver nas fazendas, não ha que receiar o abandono das 
crias, são escravas de fazendeiro. il S. Ex:. só attendeu 
á questão do ponto de partida neste primeiro período, 
não advertiu para o proseguimento e applicação do seu 
projecto, á proporção que SEJ fosse adelgaçando o tempo 
até chegar aos ultimas periodos em que os nascitu-ros 
não podiam mais vir a prestar serviços e todos os es-
cravos seriam condemnados como mnchinas de serviço 
de tempo limitadissimo para se tirar a maior · somma 
de productos, sem outro interesse ele sua conservação. 
Este e outr.os inconvenientes da emenda do nobre se-
nador a constituem a negação cie tudo aquillo que cum-
pria attender, resguardar e manter, tanto a bem do 
in ter esse in di vidU:a l como do do Estado. 

O Sn. SILVEI!lA DA 1\'IoTA:- Entretanto elles pre-
ferem. - - · 

O Sn. SAvÃo LoBATO:- Elles proferClll! Digamos 
a verd:J.de, tem~se procurado desvairar a opinião, 
levar falsas noções á convicção dos fazendeiros; elles, 
entregues aos seus sentimentos natür::ws, não cahiriam 



e"ln semelhantes enganos e excessos, que nem todos têlll 
praticado. Digo excessos, suppondo-os, como parece 
suppór O· nobre senador e outros, dispostos a se le· 
vantarem contra as disposições protectoras do pro· 
jecto. · 

O SR. SALLES ToRREs-HoiliE~r:- Protectoras delles. 
O Sn. SAYÃO LOBA TO:- Sr._ presidente, é noto rio 

e notavel que em o anuo passado a idéa do pro-
jecto já tinha ton_1ado grande desenvolvimento na 
camara dos deputados, fôra nomeada a commissão es-
pecial que· produziu aquelle parecer luminoso e tão bem 
deduzido c demonstrado, que por certo fez dar a questão 
o Il).ais largo passo, e a todos convenceu que se che· 
garia a se,u fim; não houv6 então o minimo abalo; não 
houve a mínima manifestação por parte elos fazendei-
ros! (Apoiados.) I!c rcpen:te se operou este armo, nas 
circumstancíag actuaes, a mais cxtraordinaria transfor-
mação; e seria por força clomotivo de que fez menção 
o nobre senador que me antecedeu, quando expôz que 
uma das razões, pelas quacs o governo não devia ter 
iniciativa nesta questão era para que não tomasse ella 
côr política que necessariamente lhe daria a iniciativa 
ministerial? Não concordo rrue a iniciativa do governo 
em tal assumpto traga sempre a con troversia política; 
mas é incontestavcl que a damnará fatalmente a con-
troversia politica, se a rebaixar para assumpto o pre- . 
texto de interesses políticos. Talvez que por cansa 
destes expliquem-se as manifes'tações, que não são da 
propria iniciativa ela lavoura; e se são em nome da 
lavoura, os lavradores adherentes não foram esclare-
cidos sobre os seus verdadeiros interesses, , desco-
nheceram que o projecto era altamente protector desses 
interesses. 

E tanto o é, que realmente admiro.n-me quo o nobre 
senador pelo Pará, que aliás se manifestou com tanta 
benevolencia a favor do projecto d0 governo, não fosse 
nas opiniões que emittiu o fie l interprete, nem elas 
vistas d(} governo, nem das consequencias naturaes e 
logicas do projecto. 

Digo que não foi fiel interprete, porque o nobre se-
nador que me antecedeu assim assignalava os que se 
declaravam pelo proj ecto, denominando-os interpretes 
e pondo a cargo do governo todas as suas opiniões e ' 
ainda quaesquer illações ele princípios absolutos, e as 
mesmas consequencias, que não se contêm no projecto 
e que repugnam com elle. O projecto não precisa de in-
terpretaçrro; tem seu sentido genuir.o e claro estam~ 
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pado na l·ell'~, c nas suas disposições que arredam todo o 
equivoco. E por certo o nobr·c senador pelo Pará não 
interpretou nem podia interpretar o projccto, em-
quanto se enunciou no sentido do conceito e conselho 
que elle dava por muito salutar aos interesses da classe 
agrícola: era que os fazendeiros tratassem de contractar 
serviços com seus escravos por cinco ou seis annos, al-
forriando-os, porque deste modo acautelavam e proviam 
seu bem estar. Não, senhores, o projecto garante a pro-
priedade existente em toda a sua extensão. 

O Sn. ZACARIAS :-O nobre senador pelo Rio Grande 
elo Norte interpretou a proposta do governo quando 
disse que todos eram livres? . 

O Sn. SALLES TonnEs-HoMEni:- Eu não disse todos. 
O Sn. ZACAIUAS:- A maxima parte. 
O Sn. SALLEs TonREs-HoilmJH: - Sim senhor, é 

exacto. 
O Sn. SAYÃO LcinATo:- O nobre senador pelo Pará 

não interpretou ainda o: proiecto quando sustentou 
que a propriedade servil existente podia ser retirada 
sem inclemnização, que não havia direito perfeito 
que a determinasse, visto como considerava essa pro-
priedade tão excepcional, para não dizer falsa, que tão 
só mente por virtude da disposição · da lei podia desap-
parecer. 
· Já ·O disse, Sr·. presidente, riós não tratamos aqui de 
discutir princípios escolares, e fazer prelecções ae prin-
cípios abstractos de direito. , 

·O Sn. ZACARL\S:- Vá com vista ao Sr. Visconde 
de S. Vicente. 

O Sn. SHÃO LoBA TO: - Tratamos da questão em 
concerto como homens políticos que temos por as-
sumpto das nossas decisões o e;;tado do paiz. Este 
a I to interesse da sociedade brasileira em toda a sua 
extensão, tão legitimado como se acha pela legislação 
elo paiz, que até em disposições especiaes protege esta 
'cspecié ele propri~clade. quando aggravou as penas do 
cr'~me de furto dos escravos, não pócle deixar de me-
recer a maxima attenção dos representantes do paiz; 
e por certo C'Ol face das disposições elas nossas leis, 
dos habitos, dos costumes, dos interesses c das ne-
cessidades da sociedade brasileira, é o trabalho es-
cravo verdadeira propriedade ' que deve ser respeitada, 
asim como é garantida em toda a plenitude, c delta 
não póde ser despojado o legitimo dono sem plena 
indemnização. · 

p, n. ·4:!'1 , 
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Nós tratamos de resolver a mais grave questão de 
maximo interesse; não posso admittir que em caso 
algum . prevaleça, nas circumstancias notorias do paiz, 
que ao legislador brasileiro pareceu justo e conve-
niente despojar a lavoura de grande parte de seu 
capital sem indemnização; não é possível que attenta 
a sabedoria do legislador brasileiro, o seu patriotismo, 
o dever que tem de attender aos interesses maximos, 
essenciaes da associação brasileira, possa ser desco-
nhecida e menospresada a importancia, a realidade 
e vigor que tem esta especie de propriedade. 

Senhores, no principio do . meu \~ i&curso já pi·otestei 
contra essas proposições genericas, .esses princípios 
absolutos; in generalibus latet error: a questão é toda 
concreta, toda positiva, economica e social; não ha 
que declinar, e nesta parte todos sejamos coherentes : 
a propriedade existente deve ser garantida, não pôde 
ser a lavoura despojada della sem indemnização. A ge-
ração futura, porém, os descendentes dos escravos 
actuaes não estão no mesmo caso, a seu respeito não 
cabe igual consideraçã'b, são ohjecto ordinario da de-
terminação da lei : esta e os hahi tos cread.os à sombra 
de suas disposições são que mantém e podem decidir 
do estado presente, nunca, porém, despojando. sem 
indemnização do que é realmente possuído. 

Que não sejam as gerações futuras declaradas livres 
seria voto tão iníquo, como pretenção estulta per-
petuar a escravidão no Brasil, porque não está nas 
mãos de ninguem o alcançar; ·e aquelles que ten-
tarem esse impossível esbarrarão contra um muro 
de bronze, hão de achar a propria ruína nos mesmos 
excessos a que o interesse individual os levar. 

· Sr. presidente, em uma discussão desta ordem não 
cabe tratar de individualidades, nem mesmo por hem 
do direito de defesa; deixo, portanto, de parte as 
aggressões de que tenho sido victima, exprobrando-· 
se-me contradicÇão com o meu passado, com aquillo 
que proferi em circumstancias tão diversas quando 
se aventava de improviso esta questão. Então me 
pronunciei contra a inopportunidade e sem nenhuma 
predisposição; agora, porém, nas circumstancias ac-
tuaes achei-a com desenvolvimento dado, de que não 
fu.i autor activo nem méro participante. Hoje que 
existe uma força creada, demonstrada e operando sem 
que possa haver resistencia possível , na posição que 
occupo , se não sustentasse a presente proposta dei-
xaria de cumprir meu dever, esse dever tão impe-· 



- 3nn -
rioso de meu caTgo e ainda mais de gratidão para 
com a classe importante que tantas vezes me mandou 
á representaÇão nacional, e á cuja confiança sempre 
procurei corresponder. Entendo que longe de trahir 
tão honrosa confiança com o meu voto e esforço, 
agora pago divida sagrada de gratidão, porque, Sr. 
presidente, ainda uma vez direi que o projecto é in-
teiramente salutar, é todo em protecção da lavoura ; 
não ha outro meio de se conciliar os interesses ela 
importante classe que sobre todas eleve ser prote-
gida , porque é a classe productora por excellencia 
do paiz. Quando em todos os paizes a lavoura foi 
sempre obj ecto de desvelada protecçã,o e fomento dos 
poderes do Estado, no Brasil podia ser desconsiderada, 
opprlmida e hostilisacla , como inculcam aquelles que 

·sómente com vistas de antagonismo político encaram 
o proj ecto e o contrariam'? 

Senhores, no mesmo facto, notado como caracte-
rístico das representações que em nome dos lavra-
dores foram apresentadas á camara dos deputados, de 
não se manifestar voto algum que arrede absoluta- -
mente o tratar-se da emancipação, está hem demóns-
trado que esta idéa principal é um objecto que não 
soiTre e não admitte contestação, que ainda os mais 
interessados tem c:.msciencia de que se. devem re-
signar com a lei da necessidade; e, pois, tudo quanto 
fór oppo_s to no sentido ele contrariar o meio asaclo e 
adequado a se chegar a esse fim, é evidente, Sr. pre~ 
sidente, que vem desordenadamente , dimana de out'ro 
espírito que para outro fim declina de considerar o 
interesse da agricultura, não cura ele resolver a questão 
que deve ser necessariamente resolvida, no sentido 
de se preparar para o futuro a emancipação ~da as-
cravaria. E', portanto, o mesmo facto notado das r e-
presentações . em nome ela lavoura a demohstração de 
que foi manejo político, e sómente manejo político 
que procurou por esse meio ageitar interesses ele 
ordem muito diversa , no que entendo, Sr. presi-
dente, que lla um gravíssimo attentado contra os altos 
interesses elo paiz. 

Se em quaesquer cirçumstancias a d. issenção polí-
tica desde que não se opera no terreno proprio elo 
verdadeiro antagonismo. das icléas, desde que mais pa-
rece luLa ·decidida, fomentada p~la intriga ou pelo 
anhelo ele interesses insoiTriclos é um mal , na quadra 
actual, g quanto a um assumpto desta ordem, não 
sei como qualificar semelhante procedimento ! E aquel-
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les que reconhecem o grande n1al de que as dis1-

senções politicas viessem comprometter uma proposta ' 
do governo neste assumpto, aquelles que reconhecem 
a necessidade de uma aceitação mais franca, a mais 
conforme, para se podereln superar grandes difficul-
dades, esses deveriam ser os primeiros a reconhecer 
com a força de sua intclligencia, com a luz da ex-
pcriencia de que são dotados, que os meios propostos 
no projecto são adequados; e se trazem inconvenien-
tes é porque são da natureza das causas, sáltam da 
mesma materia 'que é tamanho mal em absoluto que 
em todas as suas relações ha ele damnar, ha de causar 
detrimento. Ora, na razão da intensidade elas difficul-
dades a superar, reclama o patriotismo e urgem os 
mais altos interesses do paiz, que se prescindam ele 
dissenções de con troversias a este respeito .; os que lon- . 
ge de attender para a especial relevancia desta ques-
tão que impõe a maior reserva, se manifestam com 
tamanha indiscrição, realmente não tratam da ques-
tão, declinam ou fazem della barco para outra caneira. 

Sr. presidente, não posso acreditar que argumentan-
do com logica, e com verdadeiro proposi to de se che-
gar ao fim que se reconhece que é indispensavel, é 
in:declinavel, de se prepara.r o paiz para se acabar' 
em termos habeis, com a menor perturbação possível 
do trabalho agrícola, o mal da escravaria, se possa 
absolutamente condemnar, c repellir a libertação dos 
·nascituros. E' cahir, Sr. presidente, em um cir-
culo vicioso, reconhecer .o mal, que deve ser re-
movido, e admittir que seja accrescido, augmentado 
por e~ses renovos. Ninguem poderá desconhecer e con-
testar que está nas f:Jculdades ordinarias do legislador 
brasileiro decretar a libertação dessa raça· futura; e. 
que todos os principias absolutos, a civilisação moderna 
e · o alto interesse do Estado o reclamam: e portanto 
não ha senão a contradicção a mais clesarrazoavcl : 
« Não tornai o accôrdo que podeis e deveis tomar; 
deixai augrnentar e crescer o mal que todos reconhe-
cem que é um mal e que é necessario remover.)) No . · 
intuito de considerar e resolver a questão do estado 
servil não é concebivel que possa h a ver séria objec-
ção á libertação elo fructo do ventre escravo; as que 
se manifestam tendem a outro fim. 

Um fazendeiro muito conheCido, e notavel pelo seu 
bom senso, tratando deste mesmo assumpto, dizia a um 
dos deputados, que-mais acalorados se mostravam contra 
a proposta elo governo: (( Sr. fulano , na minha fazenda 

l 
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quando eu quero deseccar um t;harco, que é alimentado 
por uma fonte superior, principio por cortar a fonte, 

. e desviai -a. ·»·Não desviar as aguas, e deixar a fonte 
alimentando o charco, .é não attingir o fim, é perder 
trabalho. 

E' bem de ver: qualquer medidà <(, que se tome sem a 
da libertacão elo ventre, será transtornada ou pelo menos 
muito di!Íicultada pelos l'enovos: e, o qué é mais, 
cahir-se-ha em contradicção mais prejudicial. E o caso, 
Sr. presidente, reconhece-se que é necessario remover 
o mal da escrava ria, é que 'está nas faculdades ordina-
rias do legislador decretar qu@ a futura geração seja 
livre; mas nã0, isso não conv~m, não sei porque; 
e para o obstar apresenta-se como meio substitu-
tivo a desorganização elo trabalho, a emancipação que 
designam gradual dos mesmos escravos activos que 
no presente são os instrumentos necessarios da agri-
cul'tura do paiz ! 

E como se operará t.ão custosa emancipação? A' custa 
do thesouro, que não tem meios. para tamanha des·peza '? 
A' custa de impostos especialmente lançados sobre a 
mesma classe agrícola? Será uma iniquidade, ini-
quidade e gravàme se fôr imposição geral; iniquiclade 
maior e maior gravame se fôr exclusivamente sobre 
a mesma classe agrícola, que não pórle deixa r ele soiirer 
do Lt'anstorno ou transformação, a que é condemnada. 
Entretanto diz~se: « Isto 6 ·o mais conveniente e ra-
cional, porque é clemonstrad o com· verdade arithmetica ; 
eis-aqui os algarismos, e logarithmos. » E' cec·to, que 
ohjectando no proposito de fazer sobresahir a falta de 
base para qualquer calculo se diz : « Não . ha dados 

, estatísticos, o governo não tem dados alguns para cal-
cular a dcspeza e assenta r um plano seguro. » Não 
se attende, porém, que é certo, e para que se o re-
conheça não ha mister claclos especiaes, que a prcconi-
sacia emancipação gradual dos escravos recahe desde 
logo na parte proveitosa ela escravatura, que presta ser-
viços; não é a necessidade de mantença do trabalho or-
ganizado, que cultiva a terra, que póde recommendar 
esta emancipação, e nem poderia ser conscientemente 
requerida pelos ,fazendeiros: outro o interesse, outro 
o espiri to que a suggere de preferencia á dos nasci-
turos. De maneira que aquelles que estão no porvir, 
que não são posse de ninguem, que não poderão por 
largos annos prestar serviços, que podem façilmente 
ser declat'aclos livres (e o devem ser porque a digni-

. daclc do legislador brasileiro assim o exige, todos os 
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princípios o determinam e isso se accommoda á min~ 
gua do thesouro que não dá para os gastos da outra 
emancipação), sejam em nome dos interesses e direitos 
do fazendeiro condemnados a nascer escravos ! A razão 
é obvia, é mister manter o principio da escravidão. 

Vejam .de que mascara esse prciposito de opposição 
se, arma para advogar com zelo pharisaico semelhante 
causa: «Declarados livres os que nascerem, estão con-
demnados -ao abandono, serão victimas sacrificadas, 
porque, desde que não forem sementes de escravatura, 
que o senhor espera que se desenvolvam e venham a 
engrossar o bando dos seus escravos, elle os alijará 
como um fardo ! » 

Não se attende á obrigação legal, ao sentimento. e 
zelo natural, emfim, á tudo quanto se de v: e presumir 
do senhor pai de família. 

Mas, senhores, o abandono sempre houve e haverá 
·em maior ou menor escala, e não ha poder que inteira-
m~nte o obste. O nobr~ senador, .que dirige a casa 
prmcipal de caridade do Imperio, declarou que abundam 
taes abandonos ou exposições nesta cidade da mesma 
gente que não nasce da escravatura. 

Duvido, porém, que com as disposições elo projecto 
se dê esse abandono em tamanha escala, como se figura ; 
é um in conveniente, como sempre ha de haver, e não 
púcle deixar ele haver, em qüalquer projecto; mas que 
haja copia de abandonos acintosos, que se provoquem 
abortos .para evitar nascimentos, que se commettam 
infanticídios, não posso acreditar nem ainda suspeitar; 
em todo caso as disposições não dão aso a taes abusos, 
que infelizmente -em todos os tempos e com qualquer 
organização apparecem e não se póde corrigir. 

Voltemos ao systema ela emancipação, ou directa-
mente á custa do thesouro, ou por impostos especial-
mente lançados sobre os senhores de escravos. 

Quando contemplo a natureza desse systema, o modo 
por que deve operar, e as vantagens reaes qu.e podem 
provir á classe elos agricultores, descubro, Sr. pre-
sidente, mais uma razão para dizer que os contra-
dictores que se armam desse meio substitutivo para 
contrariar o projecto clp governo são inspirados por 
espírito muito diverso daquelle que procura attenta-
mente contemplar , e pretende resolver a questão 
social da escravaria em bem do paiz e especialmente 
da classe agrícola. Bem se revela a arma politica, a 
traça de intriga política, que mo ve esse manejo, por-

• 
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que é manifesta a verdadeira contnidicção com os 
interesses da lavoura, em tudo e por tud~. 

Se é pelo imposto calculado sobre ella, que se pre-
tende eiiectuar a emancipação da escravaria, bem se 
yê que é uma verdadeira burla, que se quer clisfar-
cadamente obrigar o senhor do escravo a dar-lhe a 
Íiberdade, porque tanto faz logo dar a liberdade, como 
trabalhar e arranjar o dinheiro para dal-a e ainda 
mingüado pelos gastos da administração servil do 
resgate do seu escravo ! I · · 

Por outro lado· se contempla o desvio no presente 
desses serviços com a emancipação elos trabalhadores., 
cpie, desde que fôr acloptacla como meio, eleve ser im-
periosa, deve obrigar e actuar em não pequena escala 
para se a ttingir o fim; não haverá senhor de escravos 
que possa, ainda querendo, resguardar todo o seu tra-
balho organizado, por mais necessario que lhe seja ; 
necessariamente ha de sacrificar parte. E assim a razão 
ele ordem economica ou industrial, que tanto cumpria 
attender para evitar a ruina da' agricultura, é em tal 
systema a menos considerada. -

Comparemos esse ·systema com o do projecto: o tra-
balho existente, os braços que se empregam no serviço 
elas terras são mantidos; decreta-se a libertação elos 
nascituros, que não são ainda propriedade nem posse 
elos fazendeiros, e que no presente e ainda por muito 
tempo não lhes podem aproveitar; em um longo 
período tem o fazendeiro toàas as largas, e folga, 
para substituir os meios que deve empregar quando 
chegar a época ele desapparecer o trabalho escravo. O 
que se pócle oppôr no sentido de quebra ele interesses 
e dos direitos dos senhores? Será por defesa delles que 
se levanta essa objecção de abandono das crias, que se 
figura a hypothese ocliosissima de que de tal crinw 
serão réos os mesmos lavradores? De per si uma tal 
argumentação se demonstra pharisaica, visto como 
em nome ele uma classe tão respei tavel, morigerada, 
hospitaleira e por tudo estimavel, não se póde apre-

- sentar um argumento que se funda em odiosissima 
arguição, e maior clescreelito ela mesma. 

'Oppõe-se ainda a ·objecção, Sr. presidente, ele que 
segundo o projecto a autoridade tem que ver, tem que 
ingerir-se nas fazendas para fazer-lhes a policia ; c 
assim o olho ela autoridade em uma fazenda é conside-
ra·clo elemento de desorganização, de conflagração. O que 
ha ele verdade nisto, . Sr. presidente? Nesta hypothese 
figura-se a autoridade devassando e devâstando as fa-
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zendas, não se attende ao estado do paiz, e á força de 
q uc dispõe a alPtoridadc. Principia-sq tambem por figurar 
a llypothesc odiosissima da autoridade cleçlinando do des-
empenho de suas attribuições no sentido de prestar 
serviço tutelar, garantidor; e é figurada o inimigo ti-
mivel que vai levar a desordem, a ruína aos fazendeiros; 
prescinde-se da importanc~a, que tem esta classe, e a 
real da mesma autoridade. Supponhamos um juiz de 
direito, um juiz municipal em uma comarca, em um 
grande termo agrícola, que em tão melindroso assumpto 
ouse abusar de sua posição official; a classe inteira dos 
lavradores, esta classe que representa a·. fortuna, o 
grande numero, e que se compõe ela gente mais ,respei-
tavel elo lugar, soliclaria nos mesmos interesses, não se 
liga naturalmente, sua opinião não V1)le, não impõe 
respeito ainda ao mais audaz armado ela autoridade? 
Não se attende que o governo, qualquer que seja, pelo 
interesse que tem na execução desta lei e pela tremenda 
responsabilidade- que lhe pesa, ha de ser previdente e 
cauteloso, tem maximo interesse em que tudo se enca-
minhe ·para o melhor resulta do? Não se a ttende a que a 
simples representaÇão elos fazend-eiros será um meio 
heroi:;o e irresistivel ele pó r cobro a qualquer desmando 
das a u toriclades? . · 

E, senhores, para que gastar razões pa;·a combater unia 
hypothese falsa, odiosa, e inadmissível? Se um ou outro 
caso excepcional rle algum abuso póde-se dar, com 
qualquer outro systema não se poderão dar e repetir 
taes abusos'? E' da melhor lei que mais se abusa e que o 

' abuso é pessimo; 
Disse-se que esses nascituros, o que devem ser decla-

rados livres com a condição de servirem 21. annos, não 
se pres tarão ao serviço em geral, hão ele revoltar-se 
contra semelhante sujeição·. Esta objecção terá proce-
dencia e força para obstar que sejam declarados livres 
os descendentes elas actuaes escravas, com a condição 
de servirem 2i annos? Devemos concluir que jazam na 

. escravidão por toda viela ? - . 
Ora, no nosso trato ordinario, não são 1;aros os casos 

ele disposições declarando libertos com a condição de 
servirem tantbs annos incqviduos escravos. 

Diii ~R. SENADOR:-Ficam livres logo. 
O SR. SAYÃo LonA TO:- Podem elles algumas vezes 

illudir esta obrigação tornando-se repulsivos e inacei-
taveis os seus serviços; outras vezes , porém, servem 
perfeitamente e preenchem a clausula de sua alforria, 
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ainda nas mesmas cidades e povoados, onde apundam 
meios de seducção e distrac.ção. 

O notado inconveniente tem por certo menos alcance 
em relação a uma classe que n~sceu na fazenda, que tem 
tido essa disciplina propria e'adquirido,para assim dizer, 
a segunda natureza, que dá a criação e a não interrom-
pida existencia debaixo da autoridade do fazendeiro, chefe 
de família. Bem se vê que uma tal ordem de cousas tem 
seu fundamento proprio, deve subsistir, ha meios para 
que subsista. Se ha up.1 outro inconven imite, que em 
outro caso se dará,. porquanto: o termo da comparação 
que se advoga por adopta v e! merece ser preferido, isto é, 
devem jazer no captiveiroaiÉl a morte esses que a prq-
posta declara livres com obrigação dA trabalharem por 
21 annos, porque é de receiar que nã9 corresponderão 
talvez ao que se espera de lles? 

E, senhores, cheguemos ao ultimo resultado: !'e esta 
proposta, por .es te ou aquelle inconveniente, que é in-
separavel da materia, e que ainda faz mai_s avultar a 
argucia, a decidida vontade e proposito ae censura e 
repulsão, não serve e deve >cr condemi1ada, cjue outra 
levantaríamos para substituir, que não suscitasse as 
mesmas objecções, senão muito maiores, que não apre-
sentasse -multiplicados inconvenientes? Qual é o resul-
tado a que chegaríamos, recuando dos inconvenientes, 
declinando de qualquer medida que os offerecesse? Por 
exclusão de partes, seria a consequencia que não se 
trate da ma teria , não se ponha mão tcm eraria no inte-
resse senhoril, que deve sobre tudo ser respeitado, e' 
que não póde sotlrer a mínima affronta I 

Mas, saibam os senhores de-escravos que esse seu inte-
resse não póde ser mantido nem resguardado completa-
mente, saibam que está condemnaclo a desapparecer; e, 
se por uma justa composição não fór resguard-ado na-
quillo que . póde e deve sel-o, no que entende com a 
propriedade actual , ha de desapparecer inteir.o de 
roldão, a espada de Alexandre cortará o nó ; e então, 
Sr. presidente, não serão sómente alguns inconve-
nientes mais ou menos aggravaclos; será, c0m a completa 
ruin·a da classe a mais u til, a rui na do paiz inteiro! De-
cabidos do progresso da civilisação daremos o mais triste 
espectaculo que póde dar um povo nas cõndições elo 
povo do Brasil; a nossa historia sempre tão glor.iosa 
perderá de seu brilho e relatará desastres que muitíssimo 
nos rebaixarão ela senda do progresso que cumpre trilhar 
para gloria e felicidade ela patria. (Muito bem.) 

P. li . ltG . 

. ' 
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SESSÃO DE 11 DE SETEi\fllRO. (A-rt. i,o) 

O cl ia W foi feriado. No dia H oraram os Srs. SILYEJRA 
DA l\foTA (que aceitou a idéa capital, comlJatendo as 
outras disposições do projeclo ), e o Sr. THEODORo DA 
SJLYA (ministro da agricultura). ' 

O Sn. THEODORO DA SILVA (niinistro da agricultura): 
-Não era necessario, de certo, que o illt~slre senador 
por Goyaz commemorasse ao senado os serviços que 
desde 1862 tem prestado á grande cansa elo melhora-
mento do estado servil, porque o senado sabe que S. Ex. 
por vezes procurou fortalecer a opinião publica em lJem, 
ela emancipação elos escravos, da qua l constituiu-se 
apostolo, não desanimando com o mallogro ele algumas 
ele suas projectaclas reformas, uma das quacs, iniciada 
em annos anteriores, chegou felizmente a realizar-se em 
186!-1, convertendo-se em lei, a qual prohibiu o especla-
culo repugnante ela venda de escravos em leilão e 
mandou respeitar a integridaclé ele suas famílias. 

Em. Gons.equencia ele tradições tão clistinctas do nobre 
senador, eu e .os meus ltonrados collegas espera vamos 
ouvir de S. Ex. manifestações francas, precisas e pe-
remptorias de apoio ~ proposta que se discute. Dispen-
saríamos de bom grado os encomios que S. Ex. dignou-se 
liberallsar-nos. por termos tentado a reforma que se 
discute, encomios esses, cujo prazer fc,i epbemero, 
porque vieram saturados de fel; mas contavamos que 

. S. Ex ., apostolo como tem sido das icléas aboliciomstàs 
neste paiz, talvez um. elos seus principaes iniciadores, 

- n&o teria· duvida em apoiar com toda adhesão a proposta, 
assim como, que, considerando a necessidade ele econo-
mizarmos o tempo para que ella possa ser adoptacla nesta 
sessão, como S. Ex:. o reconheceu, nos prestasse tambem 
ne~te sentido seu valioso auxilio. · 

Entretanto sinto que as nossas esperanças se frus-
tr;J. ssem c que S. Ex. nos collocasse na posição em que 
ora me acho, ele não saber se lhe agradeça ou não as 
animações que por vezes nos dispensou em alguns pontos ' 
ele seu discurso, ao passo que se manifestou de um modo 
tão injusto c incoherente nag apreciações que fez ácerca 
da origem ela proposta e ele suas idéas. Foram nota-
veis as vacillações e incolwrencias do nobre senador I 
l Apoiados.) 
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Sr. presidente, pareceu-me que 3 .. E.x. esteve no seLI 
discurso sob a influencia ele duas causas estranhas uma 
á outra; a saber: a sua constante preoccupação pela 
supposta existencia do poder pessoal e a falta ele logica, 
que mui tas vezes é o tormento elos reformadores, como 
o disse S. Ex. referindo-se ás palavras elo digno senador 
pela província elo H.io Grande do Norte, e sem que aliás 
obedecesse aos rig<:Jres inflexíveis ela mesma logica no 
seu longo cli,scnrso de quatro horas . 

Por ell'eito claquclla sua preoccupação, o nobre se-
nador, em vez de procurar nos a.contecimcntos que são 
publicas, a historia da proposta, quiz fazer-nos crer que 
ella não se explica pelos antecedentes das cousas nem 
das pessoas, e provém da graça divina, allusão muita 
transparente áquelle supposto poder pessoal, sem cujo 
concurso as portas do senado não ter-~e-hiam aberto 
de par em par, a fim de que por ellas entrasse a grande 
idéa uo melhoramento ela so,rte dos escravos. E' sempre 
a mesma preoccupação do digno senador por Goyaz que 
o faz descobrir nos actos mais legaes do governo e os 
mais .hem intencionados c reflecticlos, causas que não _ 
existem e nem actuaram nunca no seu espidto, para 
continuamente manifeste~r a sua injustiça para com 
aquelle-; que dirigem · os negocias do Estado! 

Se S. Ex. assignalou que desde o anno de 18:>0, sup-
prirnido o tranco ele Afri~anos, fóra escripto o pream-
bulo da emancipação servil; se ainda hoje nos dando. 
testem unho dos e~ forços que empregou para sustenta r, 
fortalecer e encaminhar a opinião publica em bem da 
emancipação dos escravos, referiu-se aos estudos e tra-
balhos tão meditados do conselho ele estado sobre e. 
modo e opportunidade ele resolvei-a; se não desconhece 
que a opinião publica formou-se nas províncias, penetrou 
as associações, a imprensa, as assemblé:1s provinciaes e 
por fim assenhoreou-se da camar<:\ dos Srs. deputados, 
que na sessão passada por sua exclusiva inici1tiva clle-
gou com a imponencia ele sua unanimidade a autoriza!' 
o projecto de sua conunissão especial, que tanto a honra 
e se assemelha á pro poste~ elo governo; parece baldado o 
esforço de S .. Ex. de ir procurar outra éausa ao proce-
dimento do governo, que não seja essa exigencia da 
opinião publ i&a. 

O Sn. V. D~ H.w BnANco:- O anuo passado exigiu 
que o governo SID puzesse á frente ela icléa. 

O Stt. TuEonono bA SILVA:- Pouco importa que Q 

gabinete de 1.6 ele Julho em sua sabedoria llouvcs~e 
entendido que cumpria-lhe não fomentar a soluçã@. 
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da questão servil, contra o que tantas vezes pJreceu 
pretender a camai·a do5 Srs. deputJdos, á qual o hon-
rado senador por Goyaz não fará de certo a injustiça 
de suppór que procedia por motivos estranhos á sua 
propria inspiração; pouco importa que de ter sido esse 
.o pt·ocedimento daquelle gabinete lhe sobreviessem as 
dilficuldades que perturbaram os seus dias durante os 
mezes restantes da ultima sessão legislathra até a sua 
ret.irad\1, que consummou-se não obstante a asseve-
ração de seu digno presidente, de que na presente 
sessão cuida ria de resolver a questão : todos estes 
factos de publica notoriedade provam que a opinião 
publica estava formada, e que o gabinete actual não 
podia renunciar o legado que lhe cleixaraüL 

Sendo assim, como é que o nobre senador no hi~to
tico elos antecedentes ela proposta foi descobrir, a sua 
causa em regiões inaccessiveis e a attribue á Di vi na Pro-
videncia ? 

Mas não, o nobt·e senador tem razão! Em suas pa-
lavras não póde haver allusão alguma ao poder cuja 
supposta existencia . o preoccupa; rendamos fS~raça á 
verdadeira Providencia Divina, porque já era tempo 
de que ella nos encaminhqsse para resolver uma questão 
que tanto interessa o presente como ao futuro do paiz. 

Censurou 'O nobre senador de illogica a proposta, 
porque, estabelecendo a libertação das gerações futuras, 
deixa no captiveiro as gerações existentes, como se o 
governo e o poder legislativo possam ser logicos quandG 
têm de attencler e harmonizar tantos interesses e di-
reitos oppostos, como se fosse prudente acabar brus-
camente com a instituição da escravidão, separando de um 
jacto o presente do futuro. Ponderarei ao senado que 
se o illustre senador, não obstante os impulsos das suas 
idéas abolicionistas, entende que as serve, opponclo-se 
por amor da logica a uma solução que tende a accelerat· 
a aproximação da definitiva extincção dos escravos, 
procedimento tão clifTerente do de muitos outros aboli-
cionistas raclicaes, mas sinceros, que não duvidam sa-
crificar o rigor de principias absolutos para salval-os 
em parte; t,ambem S. Ex. não foi logico, quando em 
vez de propôr a abolição immediata da escravidão no 
Brasil, pretende ainda retardar esta solução pelo longo 
espaço do 20 annos. Bem dizia S. Ex. que a logica era 
o tormentocle r:ert<ts reformas, o que sem constrangi-
mento reconheço ser exacto. 

No correr das poucas ubsenações que farei com a 
maior concisão pela estreiteza do tempo que me resta, 
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direi alguma cousa relativaménte a esta inuicaç;Io do 
nobre senador, isto é, a emancipação deferida pelo es-
paço de 20 annos, como o pretende o nobre senador por 
Goyaz na emenda substitutiva, cuja apresentação an-
nunciou. Antes Llisso, porém, ·aproveitarei a occasião 
para tomar na devida con~icleração algumas impugna-. 
ções feitas em sessões anteriores por diversos Srs. se-
nadores. 

Sorprendi-me de que o nobre senador pelo Rio ele Ja-
neiro, cuja experiencia estou acostumado a respeitar, 
ainda hoje lamentasse que o govemo tivesse julgado 
opportuno tomar a si a iniciativa da solu.ção ela questão 
servil com uma celet·idade que se não conforma com a 
prudencia que deve cal'acterisar a todos os governos e 
com a qual contrasta o procedimento dos governos ele 
todos os outros paizes onde houve escravos. 

Sorprendi-me, Sr. presidente, porquanto estou con-
vencido ele que já el'a tempo ele reconhecermos todos 
o desacerto de não ter o gabinete de 1.6 de Julho, quando 
a camara dos deputados começava timidamente a mani-
festat'-se sobre a questão servil, encaminllado para que 
não se desvairasse essa iniciativa, que por assim dizer 
despontava, o que de certo teria conseguido pondo-se á 
frente, não para impellir, mas para dirigir e conter a 
idéa que pela ·p,rimeira v.ez penetrava franeamen_te no 
parlamento; se houvesse resolutamente declarado e 
promovido, como era conveniente, a adopção de medi- · 

· das relativas ao registro elos escravos. Mas, nem isso 
se fez; ~quella iniciativa, frouxa e vacillante em prin-
cipio, desviou-se depois, e por ultimo a estatística elos 
escravo's não era suJTiciente. A camara dos deputados 
allheria a um project:o de sua commiss~o, bem seme-
lhante á proposta que hoje se discute. Já não era pos-

. sivel parar; e o gabinete perdeu a dianteira para 
caminhar a trás da idéa, sentindo-se na uecessiclade de 
as~egurar ao senado que no wrrer ela presente · sessão 
legislativa, occupar-se-hia ela solução de tã9 temerosa 
questão. 

l\'Ias antes disso cahiu o gabinete, como era ele prever, 
subsistindo comtuclo o seu legado, cuja aceitação ct~a 
forçada. 

Suppunha cu que sendo. este o resultado da clirecção 
ou da falta de clirecção' que então houve, sómente se 
poderia inferir que o tempo não fóra convenientemente 
aproveitado e que ao governo cumpria agora retomar, 
embora com esfot~ço, a perdida posição ele director, 
realiz~ndo quanto antes a promessa. a que o obrigavam 
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a solidariedade e a(> rcaes convcniencias do paiz de h'C- . 
sol ver opportuna, mas prudentemente aquclta ques tã.o. 

Declarou o nobre senador pela província do Rio ele 
Janeiro que factos occorriclos em outros paizcs em: con-
juncturas semelhantes á~ actuaes não autorizavam a 
iniciativa do governo. l\Ias essa accusação é contrap·ro-
clucente. · 

Na Inglaterra é sabido que por não ter o governo em 
principio tomado a si a direcção çla opinião publica 
sobre a questão da emancipação elos esc r a vos, illuclinclo, 
pelo. contrario, em 1823, a moção ele Buxton, votacla 
pelo parlamento, resultaram as insurreições graves que 
perturbaram algumas de suas colonias, a Jamaica c De-
merara; inS'urreições que, só com ·grande custo e sacri-
fi cio ele dinheiro e sangue, a metropole pôde extinguir. 
Depois disso, sabe V. Ex., Sr. presidente, que só ·em 
1833 o governo inglez, amestradq por tão dura expc-
riencia; foi qúe se resolveu a cuidar seria e emcazmentc 
da solução do problema da extincção elo elemento servü 
nas colonias; mas fel-o sob a pressão dos acontecimentos 
anteriores, os quaes tinham provindo do abandono com · 
que, por sua parte, deram-se aquellas tristes occurrcn-
,cias. 

Quanto á França, é sabido que a iniciativa do governo 
da repub!ica de 1848 r ealizou no dia seguinte ao de sua 
irístallação o que não poclera conseguir o r einado an-
terior. Estas é que são as lições da historia; c seria te-
meridade desprezai-as. (Apoiados.) · 

O gabinete, portanto, não púde com razão ser censu-
rado por ter tomado ao seria as manifes tações da camara 
dos deputados ho anno passado sobre·uma questão gra-
víssima e cuja força impulsora elle proprio cliilicilmente 
contém e que de certo não poderia conter mais tarde, 
permanecendo ella entregue ás explorações inui vicluaes. 
Devia clir igil-a, esta é a verdade, pHa que o paiz não 
tivesse de lamentar factos como aquelles oecorriclos nas 
colonias inglczas c que ao· governo cumpre evitar por 
todos os modos em nosso paiz. 

Tambem admirou-se o. digno senador pelo Rio ele 
Janeiro da celeridade com que o governo está proce-
dendo e com que deseja que o poder leg isla ti v o proceda; 
em uma sessão apresenta sua proposta, é discutida ,na 
camara dos deputados, trazida ao conhecimentú elo se-
nado, onde quer que sem delongas seja convertida em 
lei, quando em.ou tros assump tos , em reformas de menos 
importancia, annos e annos tem con~;umido o poder le-
gislativo para · proferir sua ultima . palavra. Creio, Sr. 
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presidente, q'lle esta incrcpação não é justa; o governo 
,tinira direito a, que pelo menos se lhe reconhecesse o 
zelo c patriotismo em que se tem inspirado para pro-
mover com a possível brevidade, mas respeitando sem-
pr·e a intlcpenuencia do corpo legislativo, a solução da 

· pr{')posta para que não fique indecisa, o que não deixaria 
de ser pe:rigoso. Não se póde a L tribuir com relação ao 
senado, o que seria repellido pela sua propria qigniclade, 
nunca posta em duvida , que tenha o gove·rno o.intenlo 
de feyar ele Yencicl:a todos os obstaculos que encontre 
para sahir triumphante com a adopção ela proposta. 

E' certo que o gdverno está convencido de ·que cum-
. pre-lhe promover com o maximo esforço a conversão 
ela proposta em lei: parece-lhe que se ficar pendente 
para a sessão vindoura c entregue na ausencia do córpo 
legislativo ás explorações da política, á cegueira dos in-
teresses ameaçados e ás excitações pró e contra a ma-
nutenção do statn-qtw, com isto expôr-se-ha o paiz a 
riscos bem serios; e, portanto, esJorça-se o governo, 
mas sem sahir ela espllel'a constitucional, respeitando 
f:empre o cor{lo legislati-vo, para que este aclopte a pro- -
posta nesta sessão. ·Se, porém, tal não acontecer, nãü é 
do governo, a responsabilidade dos perigos, nem ele que 
continuem a nascer esera vos pes~;oas que poderiam 
nascer livres; clle está justificado para com o paiz. 
(Apoiados.) 

1\las, Sr.- presidente, será tal a cel·ericlade el-o processo 
ela proposta que se tenham preterido as regras que se 
elevem guardar para 1ibei·dadc elos debates a acerto ela 
delibqração? Fazendo o computo elas horas, em qu.e e lia 
se discutiu na camara elos deputados, disse o nobre se-
nador que forC~m diminutas; mas esqueceu-se de ele-
ela r ar ao senado que ele~ de o p.rimeko mez da sessão, a 
questão servil foi activa , incessante c obstinadamente 
discutida· na camara dos cl eputad;Os. 

Ella se acha agora sujeita á apreciação elo ' senado, 
que está dando provas ele sua prudencia e calma, 
tão necessaria ao exame elos negoc.ios, e que a resolverá 
como entender em stia sabedoria. 

Tendo o nobre senador invocado os exemplos de 
outro::; paizcs quando fallou da supposta pressão c 
celeridade do govúno, lembral:-lhe-hei que na In-
glaterra, iniciado por Ioi·d Stanley o bill da crnanci-
}lação dos escravos a 1~ {]e Maio de 1833, foi defini Li ~ 
vamente acloptado a 12 de Junho na casa dos com-
muns, a 25 do rriesmo mez na dos lords, e a 28 de 
Ag:os to era lei elo Estado. (Apoiados.) 

\ 
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Tambem se disse, Sr. presidente, que era tal (i) pro"' 
posito de levar de vencida todos os obstaculo~ -:(e~ 
neste ponto a censura recahiu sobre o senado), qJ.le 
as proprias representações, grande recurso dos povos 
livres, dirigidas á camara dos deputados e ao senado, 
haviam sido des~onsideradas. Peço licença a V. Ex. 
para, fazer um protesto contra essa censura por parte 
de V. Ex. e da Mesa. Os dignos senadores sabem que 
a Mesa, com a solicitude que a c:nacterisa, emittiu 
seu juizo sobre as representações, que' lhe haviam sido 
dirigidas: seu parecer está impresso, e são memoraveis 
as palavras com que nelle o venerando Sr. ptesiden te 
e seus dignos collegas manifestaram sua adhesão á pro-
posta, que tem por fim restabelecer pela força intelli-
gente da lei na classe de ·creaturas humanas, gerações 
inteiras. condemnadas pela simples lei da força ;w 
captiveiro e á barbaria, . juizo este que honra tantD a 
V. Ex. como á Mesa do senado. Entretanto o nobre 
senador a qtiem respondo ccn~urou o ·deSapreço das 
representações, consideradas aliás naqúelle parecer, o 
qu~ manifesta a ünprocedencia de seu reparo. 

Mas já crue f a !lo nas representações, perguntarei ao 
senaclG se foram tantas e taes as dirigidas ao corpo 
legislativo que tenham o valor de uma imponente 
man ifcstação da opinião publica adversa .á proposta 
do g0verno? Vinte e duas repre~entações ao todo, , 
clednzinclO··Se as onze que em dupJicata foram di_rigidas 
ao senado, tal é a estrondosa manifestação da lavoura · 
do Brasil contra as opiniões do governo I E porvent.ura 
as manifestações de alguns municípios da província 
do Rio, de poucos da de S. Pau'lo e de raros ela de 
Minas, podem obstar o impulso vigoroso da opinião 
que se pí!tenteia em todo. o·Imperio, tanto no Norte 
como no Sul... · 

O Su. V. DO RIO BRA-NCO :-E a propria província 
elo Rio de Janeiro. ' 

O SR. THEODOIRO DA SILVA: - •.. em bem da pro-
.posta, que s~ discute? Já . vê o senado que nem 
mesmo nesta parte ha razão na censura ele que em um 
paiz em que a opiniãg publica eleve ser a suprema 
clirectora dos poderes do Estado, não só do governo, 
mas do parlamento, o governo a despreza. 

As representações que foram encaminhadas ao senado 
' tiveram a solução qtJ.e no classico pa iz do s-ystema 
representativG têm todas as representações dirigidas 
ao parlamento; não foram, é certo, objecto de , um 
drbate, sobre e!las. não se instituiu discussão, nem isto 



se faz actua.lmente na Inglaterra depo\s ele sua r ef0rma 
parlamentar, como V. Ex. sabe; mas foram objecto 
de · um Incido. parecer da 1\Iesa do senad o, no qual · 
historiou-se o objecto das representações, menqionou-se 
o numero de suas assignaturas, etc., e foi tudo im-
presso para conhecimento do mesmo senado : boa 
pratica esta que deve ser mantida. 

E' assim qüe se deve procede~ para que · não se 
consuma o tempo destinado á discussão das leis com 
objectos sobre os quaes não haveria deliberação, ser-
vindo apenas pàra instrucção. Podem taes represen-
tações ter '- relação com assumptos que se discutam, 
mas se entrassem na ordem dos debates, percler-se-hia 
muito tempo destinado a fnncções de maior graviclaC\.e 
e importancia. A Mesa do senado fez, pois, o que devia . 

Reparou o nobre senador pelo Rio de Janeiro que, 
por .occasião do . eloquente discurso do nobre senador 
pelo Rio Grande do Norte, o senado se manifestas·se, 
como o fez, e que até o.cl.igno Sr. presidente do con-
selho o houvesse comprimentaclo, inferindo clist'o sua 
acquiescencia ás icléas daquelle parlamentar. Sr. pre- -
siclente, me parece que semelhante. interpre tação do 
procedimento cortez e polido do nobre presidente do 
conselho, tão conforme aos nossos usos parlamentares 
quando são proferidos clisc.ursos eloquen tes, como o 

"foi o elo nobre senador pelo Rio Grande elo No r te, 
carece ele funclamen to, pois nem o nobre presidente 
elo conselho nem algum elos membros elo gabinete 
está em tudo de accôrclo com as icléas francamente 
abolicionistas , do distincto orador, idéas muito mais 
adiantadas do que as do governo . 

O Sn.. ZACARIAS :-Ou atrazaclas. 
O Sr . V. DO RIO BRANCo:- O orador conclui,u acei-

tando. a proposta. 
O SR. THEODORO DA SILVA: -:Desde que o nobre .se-

naclor pelo Rio Grande 'do Norte concluiu acei tanclo a 
proposta, embora mostrasse aspirar pela realização ·de 
um futuro ele liberdade e igualdade çle todos os homens 
nascidos rlq Brasil, futuro pelo qual tambem nós aspi-
ramos, posto que não pretendamos pre~ipital;- o, c~mo 
tambem S. Ex. não o pretende, era muito· natural que 
o senado tivesse ·ceclido á impress~o domomento, felici-
tando ao eloquente orador que tão brilhantemente dis-
cori·êra. Se suas idéas ácerea da propriedade sobre os 
escravos não são precisamente as nossas, respeitamos a· 
sua liberdade ele intelligencia, como respeitamos a dos 
que nos são adversos . · · · '" 

P. U. 47 . 
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As idéas ·do governo são conhecidas ; estão no meio 
termo que quasi sempre exprime a. razão e a verdade · 
em assnmptos de na:tureza complexa, como é o da eman-
cipação dos escravos. Não póde seguir principias abso-
Iu.tos, como o do nobre senador pelo Rio Gn.nde do 
No.rte, porque eleve harmonizai-os com a conservação 
ela vropriedacle actual, resultado de tres seculos de to-
lerancia ou cons!)ntimento legal da escravidão, pela 
qual ele certo não são responsaYeis os actuaes senhores 
de escravos. Embora sejam os s·eus direitos limitados 
sobre as pessoas destes, comtudo a lei os garante e o 
governo os respeita como legaes. Porém no· que inte-
ressa ao futuro, entende o governo que ampla é a juris-
dicção, incontestavel a cmnpetencia elo corpo legislativo 
para. regulai-o, ·conforme a aspira:ção do paiz, sem res-
tricções nem limites, salvos os provenientes ela transic-
ção. Vê, pois, o senado., qué o governo esta no justo 
meio termo de opiniões oppos tas, a dos que tudo querem 
e a d;tquelles que nada querem. 

Sinto ·que não esteja presente o nobre senador o Sr. 
Barão elas Tres Barras, a quem pretendia contestar a 
doutrina que lhe ouvi em uma das ultimas sessões á cerca 
do direito ele .proprieclade que têm os senhores sobre os 
fructos ele suas esc r a v as. · 

Uu Sn. SENADOR :-O Sr. Barão das Tres Barras está 
presente. 

O Sn. THEODORO DA SILVA:- Eu não o tinha visto. 
Não quero tomar tempo ao senado com uma discussão 

de direi to~ todavia seja-me permittido declarar arroja-
dissima a theoria de S. Ex. de qüe ha direito adqui-
rido, que presuppõe um fac'to existente, sobre a prole 
ainda não existente ele. escravos. O facto existente é a 
propriedade sobre a escrava, nella funda-se um direito 
adquirido; mas o fructo que ainda não existe da escrava, 
que é sirqplesmente possível, tWentual e objecto de 
mera espectação, este póde ser uma esperança, mas não 
é um direi to adquirido, porque são icléas, que se r e~ 
pellem, a de facto existente e a ele mera esperança . 

O Sn. BARÃO DAS TnEs BARRAS dá um aparte. 
O Sn. THEODORO DA SJL u: - No te i , Sr. presiclen te, 

eom desgosto, porcg1e estou acostumado a respeitar 
e d~gno senador pela província de Minas, a incoherencia 
em que S. Ex. se acha , send-o elle proprio quem a 
revelou .com a leitura que fez do projecto, que tinha 
outr'ora formado ácerca da questão do estado servil. 
Ago ra S. Ex. mos t~~ou-se até receioso ela solução que 

I 
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, aeei tára, 1a da libertação dos filhos das escravas no 
a c to . do naseimen to, propendenclo presentemente para 
os successi vos resgates por um grande fundo de eman-
eipação . 

. Mas, pondo isto ele parte, em que consiste a diver-
gcneia elo nobre senador comnoseo? O senado ha ele 
recordar-se de que S. Ex., lendo a parte util elo seu 
projecto, mostrou-nos que era perfeita a conformidade· 
das suas icléas' com as elo governo, excepto em dom;. 
unieos pontos. S. EL propunha a inclemnizJção pela 
criação elos filhos das escravas .em numeraria , em di-
nheiro, ao passo que o governo a propõe em apolices ela 
divida publica; consistindo a clilferença mais notavel 
em chamar libertas as criancas nascidas sob o novo 
regimcn, quando o governo as êonsidera como ingcnuas .. 
Se, pois, tal conformidade apenas era perturbada a res-
peito desses dons pontos, não comprehendo como S. Ex., 
renunciando hoje as idéas tão medi ta das que tinha, 
vem diz~r-nos que ele preferencia a ellas, aceita a cons-
tituição de um grande fundo êle emancipação para a 
libertação elos escr(lvos existentes. 

O SR. BARÃO DAS T RE·s BARRAS : _;_ Eu não disse ~i sso . 
O Sn. TnEODOH.o DA SILVA : - Creio não me haver 

·enganado; o seu discurso será publicado ; todavia se 
ha equivoco da minha parte, aceito a rectificação 
que faz o nobre senador, pedindo-lhe comtudo per-
missão· para deter-me mais alguns instantes na ana-
lyse das gi'andes di!Terenças do seu plano com o nosso, 
o que presume S. Ex. justiflcal-o, na hostilisação 
que faz ,ao governo, . quando essas idéas são quasi as 
suas. 

O SR. BARÃo DAS TRES.BARRAS : - ·Eu não, estou emd,is-
cussão ; é a proposta. 

O Sn. TnEpDoRo DA SILVA:- Não posso d,iscutü suas 
icléas sem referir-me a V. Ex. . porque e !tas per -
tencem-lhe; cli ;;cuto-as , mas não a pessoa. do nobre· 
senador; e creio que o estou fazendo na con-formi- . 
dacle do regimento. · 

Sr. presidente, a vrrclade é que entre o projecto; 
do digno senador por Minas e a proposta do governo, 
a não serem aquellas duas diJJerenças, outras não. exis-
tem . O governo entendeu que cump-ria estanc;ll' a 
fonte da escravidão, libertando a jm:Jle -vindoura, e 
com isso se conformou o nobre senad·or; cn tendeu· 

. tambem que era acertado indemniza-r o trabaJho da 
criação c S. Ex. igualment e ass im o entendeu ; pare-
ceu-lhe. dever garantir o peeulio , meio auxiliar elas 
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emancipações dos escravos e preparatorio de mclhot~ 
educacão .dos mesmos, assim eomo o nobre senador ... 

o s·u. B\RÃO DAS T RES BARHAS: -Nunca adrnitti o 
pcculio . , 

O Su. TaEonouo DA SILVA :-Creio, porém, que não . 
estou enganado asseverando que V. Ex. estabelecia, 
como o governo, a providencia do resgate forçado , 
que os nossos adversa rios tanto impugnam. Se pois 
as differenças são essas unicas, penso que não havia 
motivo, posto que respeito os que tenha· o nobre se" 
nador, p<t ra a hostiiisação persistcn te que está fazendo 
ao governo. 

Bem Si.! i que a qualificação de ingcnuos c de libertos, 
dada ás crianças que nascerem ele escravas, póclc as-. 
signar duas escolas clistinctas: uma racional c a outra 
ull!itaria; c só assim se pódc explicar a divcrgcncia 
do nobre senador. Mas o governo, seguiu aquella, por-
que, pretendendo habilita r as gerações futura s a gozarem 
de todos os direitos de que estão privados os homens 
que nascem no captiveiro ; e consid erando que não 
violentava o direito de propriedade actual com a ex-
t incçi!:o ele ficções do dinito romaiw, que pelo facto 
do na scimento reputava escravo a quem pela ll 'Jtureza 

. humana era livre, cümpria-lhe obedecer ao principio 
da igua ldade elos homens, principio a cuja força não 
quiz obedecer o illustre senador pela província ele 
Minas . Chamou S. Ex. ele libertos aos nascituros, mas 
só~1ent e por preconceitos, pois esta ou aquella quali-
fi cação só por si não tem a virtude ele manter ou per-
turba r o l'egimen ela propriecl:Jde ex.istcnte. No que 
ha perigo é em constitu írem-se com o correr elos annos 
duas raças distinctas neste pa~z : uma ele ingcnuos e 
a outra de liberto s, á proporção que forem engrossando 
annualmente as classes emancipadas, quando preten-
demos ~ cahar com todos os vestígios da escravidão. 
E~ te perigo, poré m, devia ter feito com que o nobre 
senador repellissc a designação que preferiu e aceitasse 
a proposta, cu ja cohcrcneia e largueza de vista neste 
pon to não sJ.o de certo comparaveis ao seu projccto. 

Sr . pres iden te, comprehendo que na hora adiantada 
em que me coube a palavra, fatigo a attcnção do se-
nado , o qà e me deve ser relevado, porque o nobre 
senador po i' Goyaz me tomou todo o tempo com seu 
ex tcnsissi mo discurso. Eu pi·etrnclia responder ás ob-
ser vações que fez o illustraclo senador pela Bahia que 
encetou o debate; limito-me, porém, a fazer algumas 
con s i Lle l'a ~ ões rapidas e concisas . 
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S. Ex. irrogou-nos a censura ele termos cortejado 
aos proprietarios de escravos aceitando icléas estra-
nhas ao projecto formulado pelo conselho de estado 

· quando S. Ex. dirig-ia o gabinete ele -3 de Agosto; e, 
a censura de S. Ex . proveio de que em vez ele ceder-
mos ao principio ela libertação ela prole elas mulheres 
escravas, mas ele modo absoluto, como cumpria, mo-

, dificamol-o com a obrigação a que sujeitamos o Estado 
de inclemnizar aos senhores dos mesmos escravos pelo 
traba lho ela cri~Qão de seus tl rhos que nascerem depois ela 
lei, os quaes neste caso seriam entregues ao governo, 
separados assim ele suas mãis, o que a S. :Cx. se afi-
gurou ccmo uma verdadeira immora liclade. . 

Ora, não nos justificamos eles ta censura, nem disputo 
sobre a · qualificação ele cortezia, porcpc o gabinete 
entendeu que devia ser conciliilclor e benevol_o com a 
importantíssima classe elos proprietarios. Confesso que, 
além de sçr justo qüe aquelle trabalho tenha a sua 
remuneração, previu o gabinete que convinha inte-
ress?r ao proprio senhor na conservação elos filhos ele 
suas escra.vas, o que ficava acautplaclo com aquella in-
demnização, sem q'ue presentisse a supposta immora-
lielad:e ela separação elos filhos ele suas mãis, porque aos 
8 annos de idade já elles não estarilo em infancia tão 
tenra que demande os cuidados matcrnaes. 

Portanto, não declina o gabinete da censma: aceita-a, 
porque erraria , se, em uma questão complexa eom 
tantos interesses e 'direitos oppostos; como esta, se-
guisse inflexível a logica do principio absoluto üe eman· 
ci pa ção de quantos nascerem d'ora em dian te , sem ne-
nlEnDa attenç;ão aos interesse~ dos proprietarios ele es-
cravo~. 1 

Pareceu-nos mesmo .qtie elles serão o eixo da reforma: 
que o seu bom successo está dependente especialmente 
da boa vontade com que a aceitem. Se, como clizeis, 
era de receiar que obrigados os senhores a criarem. 
os filhos ele suas escravas, lamcntassemos a percla de 
tantos innocentes victimas elo abandono, porqLte a. e:t-

. riclaele não se impõe, não nos accuseis se pre tendemos 
- que sejam eacs inclemnizados do trabalho da cri aç;~o . 

Se havia um perigo e era elo nosso dever evita l~ o, _ 
não o pocliamos fazer mais acertadamente elo que guar-
danclo com os proprietarios el e escravos loclas as at-
tenç;ões e combinações que se compadecessem com as 
circurnstancias, e fossem ele sua natureza justifi caveis. 

Eis as razões por que modifi c~mos nesta-parte o pro-
jecto do conselho ele estado; e não obstante serem 
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benevolas todas as modificações para c>om os propr.ieLarios, 
a propost!\ tem sido desfigurada ! 

Parece-me que o nobre senador pela Bahia laboroü 
em equivoco quando _ suppôz que a obr~gac;ão dos 
senhores ele criarem os filhos elas suas escravas era uma 
Jmrla , não tinha effeito pratico, por falta de sancção 
penal. Na realidade não comminamos penas para a in-
fracção _desta obrigação ; pareceu-nos imprudente pro-
vocar obstaculos á adopção ela r eforma por causa do 
repetidas penas que propuzessemos. Mas para o caso 
não era preciso uma pena especial, pois, como S. Ex. sjlbe, 
ar1uella obrigaçã·o, elo mesmo modo que todas as obriga-
ções civis ele fazer ou não fazer, se resolverá em inclem-
nização de perdas e damnos, se não fór cumprida. O 
que digo não é uma novidade ; S. Ex. sabe que não ha 
obrigação .que uma vez esta·tuicla não se resolva desse 
modo. 

fócle alguem deixar ele cumprir aquillo que se obrigou 
a fazer; a natureza des ta infracç.ão , resiste, é certo, 
que se constranja physicameüte a vontade elo infractor 
a que cumpra a obrigação ; mas elle está s11j eito a ser 
demandado a pagar o clamno que causou, como acon-
tecerá ao senhor ela escrava que abandonar os filhos 
que ella tenha para os não criar. 

O mesmo nobre senador a quem estou respondendo, 
observou que a emcaz prescripção elo domínio dos se-
nhores sobre os escravos, se não forem cbclos á matri-
cula , ficaria inutilisada pela chicana., que acharia meios 
de provar que não fôra por cuLpa ou omissão dos in-
teressados que ellos deixaram do ser dados á matricula. 
sempre que tal a con toe esse . 
. Como quer que seja , 1o governo entendeu que não 
devia acloptar a disposição alJsoluta do proj ec to do con-
~elho ele es tado para aquella presçrip c;.ão do domínio,. 
ilmitanclo-a sómente aos casos ele cu! pa ou ornissão, 
porque satisfeito com a emancipação das gerações fu-
turas, não pretendeu fazer ela estatística um meio ex-
tincti v o cl<\ escravidão aetual., impondo com tudo aquella 
prescripção como rocmso compulsorio para obrigar á 
matri cula. 

Feita esta clistincção, hem se comprehencle que a idéa 
capital do gov erno de accelerar mesmo a emancipação 
das gerações actuaes, para o que creou o fundo de res-
gate, não deixa de realizar-se pelo facto ele nãl) ser clado 
:1 matricula um ou outro eseravo , i!ludinclo os inte-
r essados a sua omissão ou culpa com os artificios da 
d ücana. 
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Pareceu--nos rluro c vexatorio que, por cansa desta 
possibilidade, aliás sem alcance conforme o nosso plano, 
nos afastasse-mos das regras constitutivas ele quasi todas 
as prescripções; isto é, que a força maior c a boa fé 
não purgasse a prescripção e não a excluísse. 

Se procedessem os ele modo contrario não apressaríamos 
o resulta elo clii extincção da escravidão, e seríamos 
menos justos, contrariando a juslificação proveniente 
rla boa fé a que só ·em casos muito excepcionaes o 
legislador deixa de attencler. · , 

Direi, finalmente, alguma causa em-referencia á icléa 
que se apresenta . em discussão como preferível á da 
propos t~; isto é, a emancipação deferida para um prazo 
longo, mas simultanea. 

Fal-o-hei com a maior concisão, pela hora avançada 
em que me coube · a palavra. Ninguem ignora, Sr. 
presiclen te , rruc em todos os paizes em que se fixou 
uni prazo . para que a abolição da escravidão se rea-
lizasse simultaneamente, ella se realizou antes de findo 
esse prazo. Assim, tanto nas colonias inglezas , e di-
namarquezas, como nas possessões portuguezas; ante-
riormente á terminação elo prazo designado para a 
extincção completa e simultanea tla escravidão, os po-
deres puhlicos foram ohrigaElos a decretai-a por mo-
ti vos cl c ordem. 

Ora, e-ste facto cheio de lição para nós impede ao 
governo ele aceitar semelhante solução que precipi-
taria acontecimentos colitra os seus desejos. (Apoiados) 

Que vantagem ha na fixação de um prazo? Se muito 
longo, não tem objecto; se m)lito proximo, então fa-
çamos logo o que se deva fazer, bem certos, de que 
tanto em um como em outro caso não chegaríamos 
ao fim elo prazo. · 

Isto· explica-se. ·A emancipação assim resolvida si-
multaneamente, posto que para época proxima ou re-
mota, ha ele trazer grande perturbação nos estabele-
cimentos agrícolas, porque com a segurança ele que 
em um futuro certo e determinado consummar-se-ha 
a emancipação, não haverá mais escravo que não fique 
cheio de illusões, ele esperanças, ele excitação, e nenhum 
supportará a proxima ou longa espectação até que se 
termine o prazo , em que elevem adquirir direito 
á sua liberdade. Esta é a razão do facto que já as-
signalei, a saber: que em paiz nenhum, onde se adaptou 
a emancipação deferida mas simultanea, púde-se chegar 
ao Om elo prazo. , 
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· Observarei ainda que semelhante solução traria como 
'consequencia, no dia em que a emancipação se rea~ 
lizasse, uma completa deslocação nq trabalho agrícola ; 
perturbação esta cujos r esultados não nos é possível 
calcular com precisão. Em um dia, um milhão de 
escravos, supponhamos, seriam libertJs, mas seriam 
um milhão ele homens não affeitos ao trabalho livre, 
e que fugiriam das fazendas em que viveram escravos 
com horror pelas reminiscencías elo capti.veiro; e a 
ruína dos proprietarios, como o empobrecimento elo 
Esta elo seriam completos; Estes perigos são taes que 
por sua propria natureza dispensam maior discussão 
sobre semelhante systema. 

Sei, Sr. presidente, que a maior prudencià e sabe~ 
daria na escolha dos meios para a extincção da es~ 
cravidão não evitará perturbações economicas, maiores 
ou menores; conforme fôr o systema; porém observo 
que das colonias inglezas e francezas as que soffreram 
menos · foram aquellas que aceitaram a r eforma de 
boa vontad e e com espi.rito conciliador. Jamaica , a 
mais rica ele todas, oppúz obstaculo á reforma e ficou 
em ruinas durante alguns annos ; ao passo que Antigoa, 
que era pouco prospera, conformando-se com a reforma, 
tornou-se feliz e rica. O mesmo succecleu nas colo-
nias francezas; a florescente Gnadelupe decahiu, no 
entanto que Bourbon, que era a mais florescente, 
subiu em escala ascendente á posição que competia 
á primeira. Estes factos são cheios de verdade e de 
aclvertencia; chamo para elles a attenção elos proprie-
tarios agrícolas. (Apoiados.) 

Sei que a reforma do estado servil .é um grande 
commettimento; mas as nações ennobrecem-se quando 
realizam. Cumpre que ousemos realizai-a. Ella con1-
pensar-nos-lla abundantemente as perturbações e sacri-
ficios de momento com auspiciosas· vantagens econo-
micas e políticas, materiaes e moraes em urh futuro que 
não será remoto, quando esteja de todo extincta a 
escravidão no Brasil. Não demos lugar a que nos 
digam: « ·Foi um povo infeliz e tímido que ficou atrãs 
e abaixo ele .todos os outros povos, porque nã0 os 
quiz acompanhar nas vias da humanidade e da civili-
sação. » (Apoiados.) Assim creio que o senado demons-
trará mais uma vez a sua sabedoria, approvanclo a 
proposta. 

I ' 
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SESSAO DE .12 DE SETDIDf\0 . (A.1 't. J.o) 

Ó' Se BARÃo DE i\IoRITIB.~ n1andou á niesa as mesm~s 
emendas que foram apresentadas na camara rlos de-
putados pelo Sr. Perdigão lVIa lh eiro. (Vej. a: sess::id 
ele 18 ele Agosto ela camara dos deputados,) . 

Foram lidas e apoiadas, bem eomo as seguintes : 
· « Se não passarem aquellas emendas, proponho as 

segu iJites : . 
. " Ao art. 1 . o Depo is elas palavras-desta lei-cliga .. sc 

. -ficarão livres logo que completarem a idade de 2i 
annos--se an tcs não ti verem sido I ibertos. 

<< Supprimam~sc as palavras- e llaviclos por ingenuos. 
<<O ~ 1. o red ija- se como .se segue: 
« ~ 1.. o · Os li lhos da filha ela mulher escrava nas con-

dições deste artigo, nascidos emqilanto a mãi n:i:o corr1 .. 
pletar aq uella idade, são consiClerados ingcnuos. O -
senhor é obrigado a cria!-os c tratal-os até qrw a mãi 
complete a rel'cricla illacle . 
. << Suppr imam-se to(las as outras disposições do artigo 

e emendas ela cama ra elos depntaclo'i. · 
<< Al't. 2." Supprimam-se as emendas ela camara dos 

deputados. . 
<<Art. 3 . 0 Acrcsccnte-se: -clo imposto de 1,5000an-

nuaes wbre os escravos maiores de 12 armos de fóra 
das povoações a lé agora não isentas ela taxa de e'scra vos ; 
c de 1 % elas adclicionaes sobre a exportação. 

«Art. 6. 0 Acrescente-se:-nos 2~ L" e2 .0 clcntro 
de dons annos, ú medida que fôr sendo possível esta-

, belecel-os. . 
<<No ~ 3. o diga-se.....:..quatro annos- em vez de-sete. 
<< Acréscen te-se com a numeração ele 7. o o segui Me 

paragrapho : 
<<Os escravos que requererem sua libercla:cle tendn 

completado a idade de 58 annos, jnclemRizanclo o go-
verno o seu valor. 

, « Achlitivo.-Na transmissão de heranças; legados c 
nas doações serão libertados pelos respectivos herdeiros, 
legata r ios e donatarios dos escravos que lhes a::on te-· 
cerem os seguintes: 

. <<Da data desta lei a 20 annos fi ca extincta a cscra ·' 
Vidão no Bràsil. S. H..-Süveira clet Motrt. » 

P.. IT. 18, 
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~Se os herdeiros, Jegatarios ou donatarios forem 
descendentes, 5 °/u. 

"Se forem ascendentes, 7 "fo . 
'' Os collateraes até o 2 o o gráo, 9 "lo. 
«Os outros herdei:r:os leg~timos, 12 "fo. 
r- Os herdeiros, legatarios ou donatarios estranhos, 

~o "fo . 
« Não havendo numero sufficiente de escravos, elos 

quaes se possa fazer a cleducção para os que devem 
ser libertados, clecluzir-se-ha em dinheiro a respectiva 

o importancia, e ~erá esta applicada ao fundo ele eman-
cipação. 

«Os contribuintes herdeiros, legatarios ou donatarios 
terão a escolha elos escravos que elevem ser libertados. 

" Não terit lugar a disposição deste ·artigo se fór 
violenta a morte daquelle cuja herança ou fazenda tiver 
ele tr:.:nsmittir-se.-S. R.-Barão de jJfuritiba. » 

Oraram os Srs . F. OcTAVIANO, VIEIRA DA SrLVA, ' 
ZACARIAs e BARÃo DE MuRITIBA. Os dons ultimas com-
batem '0 projecto, e os primeiros acei tam-n' o, censu-
r ando, entretanto, algumas das suas disposições. 

O S!l . F. OcTAVIANO diz que não tem outra pretenção 
mais elo que ·a de dar a razão elo seu· procedimento e 
voto, expostos como se acham com a autoridade de 
membr_os importantes do senado os argumentos a favor 
e contra o projecto do governo. 
' Pensa que se ha momentos na vida das nações 
que devam inspirar orgulho áq'uelles que as repre- · 
sentam nas elevadas posições, o legislador brasileiro 
se encontra seguramente em um ctesses momentos . 
( Apoiados.) 

Nenhum dos membros do senado póde deixar de or-
gulhar-se, vendo a população brasileira, reunida em 
uma só aspiração, esquecida de paixões partidarias e 
resolvida com firmeza a libertar-se, embora graclual-
men te, de uma in'stituição funesta que se originou· de 
falsas idéas, e sobre a qaal a annistia elos interesses 
materiaes estendeu uma tolerancia ele tres seculos. 

Ainda inais ; nenhum dos membro.s elo senado póde 
deixar ele orgulhar-se de pertencer a uma nação justa, 
que sen tine! o a sua conscíencia perturbada, não pro-
curou serenal-a com o sophisma ela razão elo estado, 
nem com o phantasma dos perigos socia.es; mas, ao 
contrario, por a c tos reiterados; quér de sua razão 
calma nas assemhléas das províncias, quér de e,nthu-
siasmo em todas as solemnidadcs da família , obrigou 
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o governo supr_emo a ouvir a sua voz, que já setor-
na l'a imperiosa, reclamando providencias no sentido-
emanei pador. . 

Observou com razão um dos .mais eloquentes ora-
dores da camara temporaria, que(} Brasil, nesta grande 
rev'olução que se está operando, deu- um exemplo· de 
civismo, que não se encontra na historia de povo 
algu~m . ·Com effeito os fazendeiros e senhores de es-
cravos protestaram, pelo seu procedimento sensato e 
patriotico, contra essa calamniosa. assersão que se tem 
assoalhaclo fóra do paiz, dé que o governo brasileiro 
encontrava <nelles resistencias graves- para. levar a 
effeito qualquer plano de emancipação. 1 ' 

O orador ainda não viu. essas resistencias~ não sabe 
onde encontl'al-as . Ninguem ignora que os fazendeiro::; 
formam a parte mais abastada da populaç_ão. Pois bem : 
em cada localidade surgiu um· jornal para advogar; 
a reforma do estado servil; e esses homens, que são 
descriptos como ardentes oppositores da reforma, nem 
oppuzeram estorvos á idéa; nem por meio da violencia 
ou da corrupção, nem mesmo usarido do seu. direito 
de crear uma imprensa no sentido. opposto . As as-

. sembléas provinciaes tirararí1 uma quota: dos impostos 
para auxiliarem .-a idéa: não . houve uma só recla~ 
mação elo contribuinte agricol() contra esse acto. 

O orador recorda a creacão ele centros ou associa-
ções emancipadoras; nas províncias. · Na lista dos fun - .' 
dadores e do pessoal director d,essas associações fi-. 
guram sempre fazendeiros e· grancLes proprietarios de 
escravos. Nas eluas.mús importantes.:provincias elo norte . 
esse facto foi extraordinariamente safiente. 

Em Pernambuco, o primeiTo presidente elo centro 
emancipaclor foi. o Darão do Livramento- e o seu suc-
cessor o Barão elo Rio Formoso. Na elireccção figura-
vam hómens, como os Srs. Barão. de Guara-rapes, Pedro 
Beltrão, Prescilian(} Luiz e owtros. Todos esses dignos .. 
Pernambucanos são. propri.etari.os de escravos e mui tos, 
até alforriaram logo o. ventr.e-ele suas escravas, por -
que em Pernambuco esta· ieléa não es-perou pela lei,_ 
tomou proporções ele um dever naturaL satisfeito com, 
toda a espontaneidade., .. 

O Srr. CANDIDo MENDEs: -O, mesm-o. succedeu no. 
:Maranhão. · 

O SR. F. OcrAYIANO agradece ao nobre senador que 
lhe aviva essa: lembrança. No Maranhão, na Bahia, n o-. 
Ceará, em todo. n.orte os fazendeiros e senhor es de· 
escravos mostraram~sc francamente emancipaélorcs ~ 
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O lh~ndo para o sul, lempra que da prov íncia de 
S . Paulo, os fazendeiros, de mais de um mun icípio 
ilg ri cola, ainda em frente das resistencias do gabinete 
ue 16 de Julho, já se entendiam co1n o Sr. conse-
lheiro Nàbuco, apostolo da emancipação, para combi-
IJa rem em um systema de libertação gradua L dos es-
cravos. Pessoas insuspeitas, lav radores que da !li chegam, 
referem admirados a energia dos agricultores pau-
ns tas, que tendo visto as suas coll1eitas consumidas 
pela geada appellam para o serviço livre como o meio de 
proxima compensar;ão, e só esperam pela lei sobre o es-
tado servil como uma neccssidaqe de oraem publica . 
(Apoiados.) 

Na côrte, em UIIJ.a · população escrava de 50.000, 
segundo os recenseamentos ultimos, passaram-se 9.200 
cartas de manumissão no curto per iodo do quinquenio 
fin do . 

·A província do Rio de Janeiro não se tem mos-
trado menos humana, nem menos i!lustrada elo que 
as outras . Não fallando o orador nas immens<lS alfor-
rias, que ah i se têm- di}do, recorda qne elo município 

, de Canl.agallo, um dos mais imporlan tcB centros de 
producção elo ca fé, qna si todos os fazendeiros rl ir igi-
ram-sc ús camar:1s, nada lhes pedindo contra a emanci-
}Jação, súmente chamando a sua attent:;Jo pa ra a neces-
sidade de bracos livres, e de institni cõ.es de credito, 
pssumpto cie q-ue o· governo deve trata c com urgcncia 
na primeira sessão legislativa. 

O município ele Campos, o do Rio Bonito o outros 
mostraram-s~ francamente emancipaclores. De ltal JO-
ralry 1·ccebcu o orador cartas assignadas por quasi todos 
os fazendeiros liberacs e conserva do res, commeLtcndo-
J!Jc a honra de estudar por cll es esta questão , embo ra 
mostrassem grande apprell emão elas mcdicl<ts indicadas 
pelo govern o. l\'las todos eUcs se mostram humanos, 
!lcsinteressaelos e promp tos para o sacrificio que se lhes 
exigir em nome do bem geral e do progresso da razão. 

O oraclor examinou as peti ções que viera .rn ao par la-
mento . São ainda uma prova do civismo da nossa la-
voura. Em nenhuma encontrou reclamada a ma nu ten r.Jo 
do statto-r_[uo. Nem mesmo houve combinação ou pici'no 
Il<l$ medidas que o!Tereceram como preferíveis : c este 
f<ICto, que já fo i a llegado em desabono elos agricu ltores 
Jl umincnscs, é para os observadores desprevenidos a 
demonstrar-ão cabal ela sua boa fé. 

Fall ou-sé na r epresenta ção da Parahyha c rlissc-sc quo 
o Sr . l\iarLinho de CamiJOS lizcra mal em obsta r a que se 
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indicasse alguma medida subs ti tu ti v a nessa represen-
ta ção. O orador acha injusta a censura. O Sr. Martinho 
de Campos é um typo de lealdade e de patriotismo . 
.(Apoiados.) 03 la vradores , que se reuniram na Parahyha, 
julgavam-se offendidos pelo governo, que neste assumpto 
grave para elles dispensou-se ele ouvil-os. 

Em semelhantes condiçües pareceu ao Sr . Martinho 
de Campo~ falta de dignidade lembrar medidas a quem 
não lhe pedira conselhos. Entendeu que a unica missão 
da lavoura nesse momento era repellir pura e simples-
mente o project'o do governo . l\fas quem conhece aquelle 
]Jcllo caracter, quem tem tido a fortuna de o sorprender 
no interior ele sua fazenda, póde testemunhar a solici-
tude que tem por seus escravos e a amizade e desvelo 
com que trata os filhos destes. 

A imprensa estraugeira que invectiva o agri eullor 
brasilei ro, imagi nando-o sorcl ido e bruta I, não conhece 
l)Or certo a viela elo escravo na s nossas fazendas, mais 
respeitada e comparativamente mais feliz do que a do 
operaria das fab ricas européas, não se fallanclo já nesse 
immenso proletariado, que no delírio da miseria appella _ 
pa ra o crime e blasphema de todos os la ços e pr incipias 
mor:aes ( A11oiaclos.) 

Ah I se os Brasilei ros quizessem retaliar I Ainda hoje 
o legislador europêo tem de sustentar uma luta herculea 
contra seus concidadãos, quando se vê obrigado a lh es 
pedir mais humanidade nas exigencias ferozes do capital 
contra o operario. A historia elas leis sobre as horas 
de trabG lho e sohre o tratamen to das mulheres e das 
crianças nas fabricas revela uma larga serie de atten-
iados·c cle .miserias. 
De~·. ruida pois a preoceupação injusta de que dentro 

do pa 1z existe resistencia á idéa emaneipadora, o orador 
examina se algum ponto de boma póde obrigar os libe-
raes a repeliirern o projecto elo governo. Concorda com 
o nobre senador pelo Rio Grande do Norte qu e a icléa de 
emanc ipac;ão não é boje de partido ; mas não se pócle 

., · uegar que é uma id éa liberal, porquanto não só tende a 
restabelecer a igualdade humana sem clependcncia ele 
J'<Jl}as, mas aiucl a tem no Brasil o alcance de ed ucar a 
nação para a. energia do self government, retirando do 
seu seio o captiveiro, escola de dupla aprendizagem si-
nistra, a aprendizagem do despotismo e elo servi lismo. 
E tanto é libera l a idéa, que o nobre senador pelo· Rio 
Grande elo Norte a defendeu com a eloquencia dos seus 
melhores dias, fazendo o oratlor lembrar-se das palavras 
elo ép ico latino; Agno~co vetun:s ve:s lig ia flmmucc . 
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O que é certo é que,. desde a discussão do voto de 
graças, cidadãos importantes c· grandes talentos t1o par-
tido conservador separaram-se na camara temperaria do 
actual gabinete, exprobrando-lhe a violencia que pre-
tendia fa.zer ao panido conservador, impondo-lhe uma ' 
reforma liberal por influxo, segundo diziam, da coróa. 
Aconselha-se agora aos libcraes, com flagrante contra-
dicção, que repillam a reforma, allegando-sp essa impo-
sição da coróa aos seus adversarios. Que papel então se 
quer distribuir aos liberaes? Se confessam que a idéa é 
liberal, que a coróa a aceitou e a impóz aos conserva-
dores, como pedem aos propugnadores antigos da idéa 
que rejeitem o que é seu e foi achado bom? Só por odio 
üracional á coróa se podia proceder assim. Nenhum: 
membro sensato de um partido tomaria esse conselho. 

O partido republicano sustenta, além do programma 
obrigatorio de todo o partido republicano, algumas: 
idéas que mesmo sob a actual fórma de governo -podem 
ser realizadas, por exemplo, a do senado temporari() 
como na Belgica, ou a dos presidentes electivos, C()lllO· 
foi o pensamento dos Srs. Caravellas, lnhambupe, 
Conde de Valença e do nosso co !lega o Sr .. Sapu-
cahy, na constituinte. Admi tta-se que a coróa re-
conhecesse que a vou ta de nacional se pronuncia,va pela 
adopção de uma dessas idéas. Se acaso um ministro. 
liberal ou conservador, convencido tambem, aconse-
lhasse a seus amigos a idéa, haveria um republi-
cano sensato que a combatesse, só porque fóra aceita. 
pela coróa? Então as idéas, de cuja bondade ou justiça, 
temos intima ,convicção, deixam ele ser l)oas ou justas, 
pela homenagem que lhes rendem por fim os adversa-
rios? Então a luta política não é para convencer, é· 
para aniquilar l (Apoiados.) . · -

O orador conclue daqui que não lla ponto algum de 
honra que obrigue os liheraes a repellirem o project() 
do governo. A sua origem para os liberaes foi a von-
tade da naeão. 

Não tonÍando o eúca.rgo de defender o p1;ojecto do 
governo, vai o orador sómcn te dar as razões por que o 
aceita. Heconhece que tem defeitos, e reputa o prin-
cipal o seu caracter provisorio, sendo apenas definitivo 
em um ponto, que aliás é bastante para obter o voto 
dos liberaes. Este ponto até constitue assumpto de uma 
lei poli tica. A elle já se referiu o nobre senador pelo 
Pará, a quem o orador acompanha com prazer sempre 
que precisa de um bom guia : E' o seg·uinte, a saber: 
que ele hoj c em diante o homem q nc nascer ilO Brasil 
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murcerá livre (apoiados); qúe este torrão de liberdade 
não ha de mais gerar escravos, e que o estrangeiro não 
poderá ter a audacia ele jactar-se que eom um punhado 
de ouro comprará o direito ele fazer o Brasileiro nascer 
esc r a v o. 

Esta é a lei no seu ponto de vis'ta defini Li v o, e o 
orador não se julga com o direi to de recusar adhesão 
a princípios tão justos e deco::·osos. As objecções tíradas 
dos inconvenientes e difficulclades praticas não o demo• 
vem, porque neste assumpto não ha' projecto isento de 
taes inconvenientes, nem mesmo o mais radical de todos 
-a emancipação simultanea e de improviso. 

Tainbem não o demovem esses terr.ores imaginarias 
de abandono das crianças e de sua condemnação á morte, 
porque tem plena ~onfiança n~ humanidade e bom senso 
elos fazend-eiros. Só por exccpção baverá#casos dessa 
ordem, como os ha tambem na raça branca. Nas gran-
des cidades de França, em Paris sobretudo, está pro-
vado que se não fôra o reforço vindo das províncias, a 
população decresceria sob a influencia do crime de que 
se trata. 

Se o orador suppuzesse os fazendeiros e proprietarios 
de escraYos capazes de tal barbaridade, não se faria 
defensor ele seus interesses como querem inculcar-se 
aquelles que os descrevem ferozes: pelo contrario, 
reclamaria, como o Sr. Visconde ele S. Vicente, a eman-
cipação immecliata elos infelizes que se acham sob a ty-
rannia de taes algozes. 

O que encontra ele má o na lei é ter preferido para os , 
seus nobres fins processos mais complicados e menos -
seguros do que outros que foram desprezados. Em re-
lação á propriedade existente, o processo da lei é todo 
de méra espectação c confiança na caridade; nem se-
quer se providenciou na resolução prorogando o orça-
mento para que se destinassem á emancipação elos nas-
cidos os 2.000:000,)000 offereciclos o anno passado pela 
opposição liberal e ·aceitos pelo Sr. Visconde de Itabo-
rahy. ·· 

Tambem á ultima hora na camara temporaria o go-
verno deixou riscar da lei uma providencia salutar que 
tinha por si a a pprovação do refiectido e prudente Sr. 
Barão das Tres Barras. 

O orador pensa que com estudo mais accurado e com 
base scientifica poder-se-hia garantir a libertação ele 
toda a propriedade actua l, com pérfeita compensação de 
seus valores, em um prazo dado. Um dist.incto ex-depu-
tado do ·Hio· ele Janeiro, o Sr. Dr. Jacobina , fez sobre 
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es te assumpto estudos e demonstrações; que o orador 
deixa de expor ao senado porque não tem a esperança 
de ver adaptado um plano mais atrevido; porém com 
o grande merito de ser definitivo. 

Em relação aos nascituros, tambem a lei emprega un1 
processo mais objeccionavel do que o simp líssimo c ' 
moral da emancipação com resgate da mulher escrava, 
que foi habilmente defendido por um digno represen-
tante da Bahia . 

A emancipação da escrava nubil tem sido instincti-
vamente r econ l1ccicla pelo povo como a medida mais 
fecunda e moralisadora. Nas noticias que a imprensa 
publíCf\ ele manumissões por iniciativa individual ou 
pelo voto das assembléas provinciaes, vê-se que ó 
sempre preferida para a libertação a mulher nubil. 
Chega-se assim ao resultado desta lei, isto é, im;Jedir . 
o nascimento de escravos; e ao mesmo tempo ant.iei-
.pa-se desde já a emancipação de parte da escravatura 

· actual. 
Na raça escrava, como na livre, o homem é. mais do ~ 

tado de razão e a mulher de sentimentos mais elevados . 
O escravo liberto esquece o filho e a mulher. A escrava 
liberta trabalha para libertar seu filho e o pai ele seu 
filho. (Apoiados.) Não ha., pois, perigo ele que a mulher 
liberta abandone o trabalho; pelo contrario, ella se 
acostumará ao tr::~balho livre jünto de seu antigo senhoi· 
e dará um exemplo .proficuo. 

fia outras grandes vantagens n·este processo. A 
criança terá nascido effecti vamente de ventre livre e 
terà eífectivamente quem zele pela sua amamentação e 
vida. Ficariam assim respondidos os argunientos contra 
o processo do projecto elo governo; isto é, que ha es-
lHllho elo fructo ela propriedade e que haverá morticínio' 
de cria ncas. 

O que· se allega contra a emancipação ela mulher 
nubil? O nobre senador pelo Rio ,Granel e elo Norte 
disse que ser ia . aventueae o thesouro .ein um abysmo 
de ll.espeza; ; mas não reparou que o projecto elo go-
verno, dando inclemnização por cada filho amamentado 
por essa mulher nuhil , aventura tambem o thesouro em 
maiores abysmos de elespezas. Admittindo mesmo qtJ.C 
nos custasse um sacriflcio geande essa emancipação, 
embora o registt'o dos escravos tenha de mostrar o con-
trario, o orador pergunta ao· mesmo nobre senador se, 
depois de ter declarado que elevemos remir-nos de um 
cri me, pensa; como as devotas, que basta confessar os 
11eccados com certo a·~ de r,ompuncção para se entnr n<~: 
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tem ou v ido ao Sr. prcsidcnt3 do scn::tdo, ílagel la vam-s~ , 
por seus pPccados. ( Risadas.) l\1:1s o orador é menos ex i-
gente: pediria que os pcccadores pa;:iassem todos um 
Jmposto especial para o resgate alluclülo. 

As objecçües oíTerecidas pel:l commissão th cam::ml 
dos jcput:1dos são ainda mais fr:1 cas. A eommissiio se 
horrori zou ele p ~ rturlnr a família , 'deixando o negro na 
escravidão e forrando-Hw a mulher ou a filha; mas 
não ~c horrorizou de p l~ rtnrhar , a fnmilia, deixando os 
pais captivos e alforrianclo os filhos! Horrori zou-se ele 
alterar as leis civis, dando á mnlher administ ração. no 
casal c não se horrorizou ele alterar-as, d:mdo nos filho,; 
administração no lar paterno c recuza ndo-a aos pais ! 

Por fim a commissão nté rcce iou que as mulheres al-
forriadas pudessem com o tempo vir a ser senh oras de 
seus maridos. A isto podia o orador responder qne n.1 
boa soc iedade as mulheres s:io sempre, ainda que úo-
VGzes apparcntcmente, as senhoras de seus maridos 
(risadag); mas observa que pelo systcmn do governo; 
;_tdoptado pela com\nissfto, tamhcm os filhos livres po-
dem converter-se em sentwrcs de seus pé!is. 

E entretanto a resposta a esta objccçJo era sin1-
ples: bastava declarar- :.c na .lei que nenhum liberto 
pódc possn,ir escravos. (Apoi{l,(los.) 

Deixando estas considerações, o orauor, se tem a 
convicção de que um ministerio liberal porlia resolver 
este assumpto com mais ·firmeza e vantagens para o 
paiz; se acha o projccto do governo incompleto, pensa, 
cntret:mto, como o St·. Souza Franco, qu e ha nelle. o 
gcrmcn de todos os melhoramr.ntos futuro s, visto qnc 
começa por extinguir a fón tc ele novos embaraços. Em 
taes circumstancias n::to lhe parece lic ito rccnz:.~ r-lhc o 
seu voto, tanto mai s quanrlo o proj ecto a1nilia a todos 
os systemas e dá sa ti sfação immeuiata a uma asp ira -
ção naeiona 1. , . 

Q oradot· examim. :1int1a varias propos ições elos Srs . 
Itaborahy e Sayão Lob.•1to, ·c antes de sentar -se pede li -
cença a amigos e a advers:J rio; p :.~1-.1 dizer o segu inte : 

. Todos os qne concorrerem par:1 o bem el e seu pai z sJo 
dtgnos d1~ lonvor. Ao nobre senador pela provincia Ja 
Bahia, chefe do ga bin r- te el e 18f37, não 'IC póJc reeuzar 
f{IIC teve a co.ragem el e homem do estado chama ntlo á 
discussão publica ns iil (~ ~ s emancipador:;s c pro vocanllo 
no paiz esse movimento qu e hoj e se ni assign:llar por 
u.m acto leg-isi:Jtivo . Ao sen nobre rolleg,1, o Sr . Nabnco 
de Araujo, tambem é ind ispllt:JYel :1 glori1 pelo zelo 

P. JI. ft9. 
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com que no eo.nsclho de estado, na corrcsponclencia com 
os fazendeiro;; c na tribuna por meio úe eloquentes 
discursos, fez amadurecer as idé:ts c tomarem propor-
ções el e vontade nacional. Ao Sr. senador por Goyaz não 
se póde n_egar que ousou propúr medidas emancip:~doras 
quando era mesmo crime pensar em laes ma terias. 

Mas éjusti~a confessar-se que cabe tambem ao actual 
presiclen t.c elo consei!Jo urn a boa· parte dp gloria por ter 
ouvido a vontad e ela nàção e procurado sat isfazel-a, 
expond o-se á mú vontade de seus proprios correligio-
narios. Um escriptor conlemporaJ;leo, examinando com 
imparcialicbde a historia ela reforma elas leis· dos cereaes 
i1a Ingla t.err11 , depois de confessar que ao illusti'c Cob-
den c seus amigos se devia o jirogresso da razão pu-
blica em semelhante assurnpto, .acrescenta: << Mas, 
nem por isso é menor o seniço prestado por Sir H.o-
bert Pecl, t om ando a si 'a difflcil e espinhosa ta r~fa· de 
lutar coni se us amigos para aceitarem a reforma 
1 i bcl'ill. Se não fóra o seu conc urso, a reforma se faria, 
é verdad e : porém, mais tarde, com mai'or azedume, 
talv ez com maiores exigcncias e seguramente com o 
vexame c aniquilamento do partido conservudor, partido 
essencial no meca ni smo düs instituiçoes democraticas . » 

O Sn . . V lEmA DA SILVA, que se seguiu com a palavra, 
en t.ron, depois de m.uitas considerações políti cas, na ana-
Jyse do proj ec to e criti co u varia::. de suas disposiçoes. 
Concluindo o seu discurso rlisse que a idea da emanci-
pação, as~:; im corno todas as 'idéas generosas, uma vez 
ini ciaLla , não púcle deixar de vingar. Tendo surgido em 
1867 c haYendo com o por encanto penetrado até sob os 
mais lnnni ld es teetos, tornou-se desde então qual onda 
que sobe, quo tudo assoberba. Cumpre não desviai-a ·; 
deixe- se -lhe o se u curso: então o rio voltará ao seu 
lei to, c as suas aguas serão como as do Rheno que desap-
}Jarccem r,m areaes sem nome. 

O Sn. ZACAHIAS fallou em seguida. Admitte que a idéa 
geral ele emancipação esteja em unanimidade, mas o que 
está em discussão não é a icléa abstracta da libeJ·dadc, e 
sirn o melhor modo de decretai-a em favor da raça cap-
-::iva. Hcsponcle ao Sr. Sa ll es Torres-Homem, censura 
ainda a commissão especial do senado por não ter dado· 
mn parecer menos curto e combate varias dispos"ições 
elo proj ceto. 

O SR. BAnÃo DE MumTlBA sustenta que a f]ropos ta é 
inconst itucional, que ' pela sua alta transcendencia não 
dev ia ser r:esolyid:.t peb mesma legis lat ura que inicia a . 
medida . · 
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SESSAO DE H DE SETE:U.::mo. (.irt. 1.0 ) 

No dia 13 não houve sessão por falta t.lo quorwn. 
No dia ·i!f proseguiu a di:>.cussão elo art. 1. o Oraram 

o~ Srs . lhuio i:JE S. LoünENço , . AN'L\.0 E VtscoNóE o~;; 
hABOHAHY. 

O Sn. R~rrÃo DE S. Loul1E Nco não tom em vistas im-
pedir a passagem des ta pl'op Ós iç,io, nem Llem orar su;t 
discussão ou oll'erecor emendas: mas ·tão sómentc enun-
ciar fl'an camentc sua opinião e' Jicar r,o m sua conscien-
c ia deserhbu rar;ada. Kio rleseja descer da pos ição que t.em 
sempre occupa t.lo no parlamento ha 38 a>J nos; comLtter 
o que julga perigoso e proj nt.li cial ao paiz c submetter-se 
á dec isão , qualquer que ella seja, de tfuem llove t· dal-<1 . 
Não dirá· senão o que sen te , se m cenntudo dizer tudo 
quanto sente,' poi'tJLlO é pt·ociso ser ~iscreto. 

Sernpl'e recciou que a politica viesse metter-se de 
permeio nesta rruestüo; se, poi:,, fosso governo, outra 
seria a marc lw que a(lo pbr ia ; não tomari:l <1 iniciativa 
que o ministerio tomou: no nosso pGiz tudo é politic<J; 
só pelo facto do governo apn~senlar uma idéJ , devia 
contar quo seus adversarios a couJhntoriam. Em taes 
circumstanci<Js teri<J aclopt~do o alvi tre do d~t· anda-
mento ao pr.ojecto da commi;;sao especial da cam:~ra ~los 
dcpntatlus, não oiTereceria outro projecto, c assim <Jvan-
ça ria muito! 

Tem-se querido sustent<Jr quo o mi niste rio nesta ma-
teria é apen:1s instmmento de vo ntade mais alta: a 
icléa é tão generosa quo .nunea .so póde fazer cargo ao 
chefe Llo Estado por tel-a concubillo; não teria portanto 
;duvida em acomp<inl1al-o, Sll ao: s im fosso; mas, se lllC 
quizussom impor este ou aquc l!e c<Jminho, pediria ti-
,cença para seg\tir o que lho. fa vorecesse mell!or. 

Tambern se tem quer ido fazer questão sobre o par-
tido a que pertence es ta idéa ; em su<J opinião não é 
do , nenhum ; a idéa de acabar com a escrav idão não é 
questão de par tiuo. A historia ahi está para mostr:.tr 
(JUe as rcpubli cas flrmaram a escrav idão, e que os maio-
rgs golpes eontr<J olb têm vindo do alto, não foram 
iuspirações d_a liberdade. 

C1da vez aclmir<J mais a sabedo ria uo Brasil : ainda 
não houve povo que mo~trassc tanta ca lma durante a 
discus~ão de reforma du tão allu gravi~la~·3 .. No;:; outros 

/ 
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paizcs em que se tratou tle igual questão, tratava-se 
das colonias; entre nús trata-se da sorte da nação in~ 
tcira . . 

E>ta ídéa foi levantada em 1867 c desde então não se 
cuidou mais dclla; uão admira , pois, que ljUercndo-sc 
agora realizai-a , t eHIJ a o dc!Jate durado dous ou tres , 
mezes . Fat;a-sc justit;.a ao povo bras ileiro: tem assistido 
á g ranue luta par lamenta r com a maior calma e espe-
rando tudo de ~;c u s representant es . 

Não é es tranho á id6a capi tal da proposta: ha mais de 
dez annos que estuda esta ques tão , c por mai s de uma 
vez 1tem a tal r espeito ma nifestado suas opiniões: foi 9 
t]UC iá no Instit uto Agrícol a, nos projectos de voto de 
graças do sc11ad o de :!857 e i868, de que foi re la tor, c 
no re latorin com que, em •1870., abriu a assembléa pro-
vinc,lal da Bahia . Ahi fez sentir true era che.rrada a op-
IlO rtur:idade de dar soluç.ão a esta ques tão. Não pód e, 
pois, ·est ranhar que o uobrc pres idente do conselho 
tenha mostr·atlo tão firme voa ta de em conseguir esse 
<lesidcratum; no que disco rda é no modo de resolver. 
Naquelle relatorio revel ou quaes eram suas vistas : de-
cretar as base:; Cl;Sencia es em lei g1~ral, marcar um 
prazo, c deixar a cada proviucia as medidas pccn lia n's , 
segunuo suas circumstancias. Províncias lla, onde em 
poucos annos podia, sem ahalo, esta r exti ncta a escra-
vidão; em outras como Bahia e Rio de Janeiro, fon;u~a
mente exig.e-se prazo mais largo . Dest'arte evitava-se 
que se ::onceu trasse a grande questão; a fogueira seria 
menor. 
· Em sua opinião o governo dev ia ter ouvido os pro-

prictnr i os sobre as mei:lidas q ne desejasse adaptar. Chan-
ning, que é grande autoridade nes ta materia, sustenta 
que, como a e~cravidJo el eve aca bar , cabe ao senhor do 
escravo dizel-o; que só clle 6 capaz de dar uma resposta 
completa. , 

Não tem medo da decretação da liberdade do ventre; 
do que tem r eceio é dessas outras liberdad es que se vão 
pretendendo e promc-ttendo. Não é depois de tndo feito, 
quando vierem os embaraços, que se ha de tratar de 
dar provillencias. Não se pense que a decretação desta 
medida é tudo. Toquevillc mostra que não ha momento 
mais perigoso para um povo do que quando começa a 
r ealizar reformas; é sempre per igosa a transição c é 
quando maiores asp irações se manife::~ tam. Como homem 
pratico denuncia os perigos; esteja o governo certo d<.: 
q uc cll es llão de v ir. 
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Observou algumas confusões na argumentação elo 
nobre senador por S. Paulo(oSr. Vi~co ndedeS. Vi-
.cente): umas vezes disse- quereis machirws gratuitas 
e de facil custeio - ·; outras vezes reconheGeu que os 
proprietarios perdem : se perdem onde está a gratui-
dade? Depois disse ainda :-os proprietario·s perdem: 
mas a nação gc.mha. - Como pócle a nar;ão ganhar com · 
a perda dos nrophetarios '? 

A verdade é tJ11e por fim quem vem a pagar tudo 
são os lavra,dores, pois sobre elles reca lwm todos os 
novos impostos creado~ para a rem issão. Ora a justiça 
pedia que o sacrilicio fosse repartido por todJs as dJsses 
da sociedade. 

Ueleva que se saiba que não .. trata desta materia 
como de negocio seu: suas especu lações compromet-
teram sua· fortuna; portJnto , se ago ra..ctefende algüma 
causa é de seus credores, não ·sua . Mas não é egoísta 
e dóe-lhc observar <ls faltas graves que se têm com~ 
mcttido contra a classe que nw is tem feito pelo pa iz. 
Depois elo fundador do Imper io , quem m:üs tem feito 
pela unidade da monarc!Jia no Brasil'! Foi o prestigio 
da grande propriedade que, por toda a parte, manteve 
nes te paiz a unidade, a rnona rchia c a ordem. 

Tem-se dito que nosso atrazo é devido á escravidão. 
-Que atrazo é esse? O primelro orçamento que o orador 
votou, quando teve assento 110 parlamento, era de 
1.3.000:000JOOO; hoje orr;.a por 100.000:0006000. A popu-
lação não era então de 3.000.000 de habitanles; actual-
mente é de mais de D.OOO .OOO. Não ternos, portanto, 
feito menos do que nossos viz inhos, e não temos tido 
de lutar com a cauuilhagem; 11 unidacle da monarchia 
nos tem salvado. 

Por seu voto nãÇJ cahirá esta proposta; mas tem 
appre]J.ensões mui to serias a respeito de suas conse-
quencias. Essas apprebensões não seriam tamanhas, se 
a classe elos proprietJrios de eseravos tivesse sido ou-
vida e consultada pelo g-overno sobre a melhor solur;ão 
desta questão; não era impossível que ella cooperasse 
muito para uma boa solução; pelo contraria tudo 
ganharia o governo em ir de accôrclu com os pro-
pnetarios, por f! ue ha traLalh os indispensa v eis a te a-
hz~r, e que não podem ser tentados sem que elles au-
xrlJem. 

Pero;unta ao g-overno quantos milhões ele escravos 
ha? Quantos milll:J.res de crias nascem por J.Illlo? Que 
sacriticios terá de exigir do paiz para cr i3l' os menores 
abandonados pelos seahores de suas mJis '! N·1da disto 

I 
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sabe o governo; nada poderá responder. Vagam por 
esse interior milhares de crianças negras e ar.narellas, 
que não são aproveitadas em bem do ·paiz, como po-
deriam ser: se o governo nada póde pelos filhos dos 
cidadãos, como poderá pelos filhos dos escravos ?,Onde 
irá buscar ·meios para isso. 

Nada se tem feito para melhorar nossos methodos 
de agricultura; não se cuida desse grande meio de 
supprir e aproveitar os braços. Ha institutos agrícolas, 
mas falta a instrucção profissional, o que é indispen-
savel para acabar com a rotina e conseguir que com 
o trallalho de um se produza o que até aqui só se 
obtem com o trabalho de ·dez. Ha ·escolas para tudo, 
e;;colas de luxo, de conhecimentos humanos; mas não 
temos uma aula de agricultura. 

Isto não póde continuar. E' preciso que nos vamos 
preparando para aprender os melhores methoclos de 
trabalho. Teremos ele fazer sacrificio para a intro-
ducção de colonos; porém, á ·custa de quem ha de ser 
tudo isto? Da lavoura. Todo o passo a dar pelo go-
verno, nesta questão, deve, portanto, ser de accôrdo 
com os lavradores: só assim se chegará sem abalo ao 
fim que todos desejam. 

Ha quem pense que quando a desgraça chegar e a 
renda decrescer só a lavoura ha de sofirer, tudo mais 
se salvará. E' grande erro. O possuidor de centenas 

·de apolices da divida publica ha de sofJ'rer, tanto c_omo 
o empregado publico, que h a de ver cortados seus 
vencimentos, porque , não se ha ele viver de empres-
timos, e todas as despezas hão de ser reduzidas, e 
assim todas as mais classes. Não ha de ser uma pa-
rada, como ha quem pense ; ha ele ser um recúo ; esse 
atrazo, que nas colonias européas foi de 20 annos, por 
força ha de ser maior enLre nós. Lá haviam os soe-
corras da metropole para minorar os males da crise; 
a nós quem ha de soccorrer? Nós mesmos; mas o que 
poderemos esperar de nossos recursos, de nossas forças, 
sem tudo e por todos os modos se está abalandopro-
fundamente o nosso statu-quo ? 

A mãi-paLria dizia ás suas colonias-consumiremos 
vossos productos-; assim el!as tinham consumidores 
forçados. Não estamos no mesmo caso. A mãi-patria 
podia gastar milhões para ir buscar colonos na ASia, 
em seus navios: para nós, :J.Uem os ha de ir buscar·! 

Não podemos confiar senão em nós. Porém, para que 
poEsamos fazer face á crise, é preciso suavisar o tra-
balho, aperfeiçoai-o, para que nossos actuacs trab1-
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lhadores a elle se dediquem. A transição é consicfe-
ravel e rapida, e a responsabilidade é grande para o 
governo, porque o Brasil descansa nelle e delle tudo 
e5pera. · 

Tem maior receio da emancipação gradual, do modo 
por que ella se está fazendo, do que da liberdade do 
ventre; esta mediua, o maior cuidado que lhe dá con-
siste em prover-se á sorte dos filhos das escravas; tem . 
medo de que por ahi resultem ditnculdacles, até por parte 
de nossas au !.orjdacles, n'um paiz, como este, em que 
tudo é politic& . , 

E' engano supp.ór que as apprehensões são · só dos 
agricultores do sul, que os do norte estão tranquillos 
e indifferentes a esta questão. Não: o norte espera 
tudo do parl11mento e c1o govemo; espera com con-
íiança; mas não está tranquillo, os fazendeiros não 
es tão socegados, sobretudo depois do odioso que se tem 
querido lançar sobre os possuidores de esc ravos. Nãe 
havia necessidade alguma disso, nem de discursos quo 
em lugar de adiàntar, não fazem mais. d0 que atrazar. 

Granje parte, dessas appréhensões são menos fun-
dadas. Entretanto todos conco!·dam que ha mudança 
ern prejuízo dos propriet.aúos: e, pois, se elles gritam, 
gemem, não ha que es tranhar, estão no seu direito . 
Elles gritam e gemem, não como o agricultor da Mar-
tinira, que tudo esperava ela mãi-patria; mas como 
cidadão brasileiro, que tem feito e está fazendo sacri-
ficios para manter nossas institu ições e unidade poli-
tica, -e que tem representantes a quem cabe prestar 
ouvidos a seus clamores justos. 

Como disse, não se oppõe á proposta ; porque não 
póde fazer co usa melhor. Precisa, porém, recommendar 
ao govemo que medite muito nas instr·ucções e regula-
mentos. que tiver de expedir para a execução desta re-
forma,; não se fie nos homens de gabinete, nos seus 
empregados ; ouça ao mr.nos aos lavradores, já que não 
foram ouvidos na factura da lei; aprovei te a experiencia 
da . classe que tem mais interesse na boa execução desta 
reforma. 

E' a classe agricola que sustenta a ordem 1em todos 
os paizes; o governo deve auxiliar-se com seus con-
selhos, e cuidar da instrucção professional, como meio 
de supprir os braços que hão de diminuir . Não espere 
o phenomeno de ver os escravos libertados procurar 
trabalho nos estabelecimento S' de seus antigos s.enhores : 
a experiencia mostra que preferem ir trabalhar por 
menos em casa de outros. 



392 ~-

O Sn. F EnN.-\NDES DA CuNHA: -Então não ha de 
haver cessação de trabalho, e sim deslocação. 

O SR. ll.<\JtÃo DE S. LouRENÇO diz que sim; mas que 
haverá dcs locação ele trabalho, como o nobre senador 

. reconhece, e portanto de riqueza . Como não se quer 
então que os deslocados da riqueza possam gemer? 
Deixem-lhes ao menos o direito d,e expender seus 
queixumes. -

Tem dado a sua opinião sobre a matcria. 
O Sn. ANTÃo falia em seguida, combatendo a pro-

posta. 
O Sn. Vr'scoNDE DE lTABORAHY resume as principaes 

objeeções apresentadas contra a proposta , cliz que ellas 
não tem sido respondidas pelos Srs. ministros e faz novas 
considerações. 

SESSÁO DE 11:í DE S~TK\IlmO. (art. 1.0 } 

Oraram os Srs. PRESIDENTE DO co~SELHO c BAnÃo DAS 
TnEs BARRAS . 

O Sn . VrscONDE no Rro BRANCO (presidente do conselho): 
-0 nobre senador pela provineia do Rio de Janeiro, 
que teve a palavra hontcm em ultimo lugar, estranhou 
que nenhum dos ministros presentes a este debate in-
terviesse pela quarta vez, para contestar as objecções 
em que insistiram os impugnaelores ela proposta, oh-
jecç.ücs, aliás, já combatidas assim nesta como na outra 
camara. - /' 

Sr. pres-idente, nós conhecemos os deveres dos mi-
nistros ante o parlamento; . in as, por isso mesmo sabemos 
que, nem o r'egimento do senado, nem os estylos par-. 
lamentares, nem a lei suprema elo interesse publico, 
tolhem aos minisLros a liberdade de intervir ou não nos 
debates, segundo creiam que sua intenenção é conve-
niente, póde ou deve,ser dispensa da. O; ministros têm 
proferido até este momento tres discursos a respeito elo 
art. L" do projecto; nós não podemos deixar ele cantar 
com a discussão havida na outra camara, discussão que 
o senado, sem duvida, acompanhou attentarhente. 
Além disto a materia tem sido debatida por outros 
meios, em dons pareceres da camara temporaria, e 
largamente pda imprensa, quer pró, quer contra a pro-
posta . 
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Em tar.s circumstancias pareceu-n os que não es t:J -
vamos obrigados a seguir os nobres sen~ d o res em Sllas 
insistencias; que nos corri.a antes o <Jever de po n1Br 
tempo, tanto mais 'quanto a expericncia vai mostra mlo 
que ha eventualidades que nos podem .re~luzir o numero 
ele sessões, eventualiJades, cujas causas cu deixo á apre-
ciação dos meus i !lustrados collegas, pelo conheCimento 
que têm dos fa ctos dos ultirilos tempos, pela doutrina 
que foi sustentada, assim na outra camara como nesta, 
de que é licito aos adversarios de uma medida impor-
tante recorrer até ao meio ex tremo das lJaredes. 

Sr. pt·esidente, temos ainda mais uma razão para 
economizar o tempo. Para nós, assim como para os i!., 
lustrados senadores que se manifestam a favor ela pro-
posta, a solução deste negocio é urgente; o adiamento 
que, segundo. outros nobres senadorQs, não tem in-
convenientes, e, pelo contrario, em súa opinião, póde 
ter vantagens, a nós outl'os se antolha como um caso 
grave. Sabemos quanto foi animada, e algumas vezes 
mesmo tumultuosa a discussão desta materia na ca-
mara temporaria; sabe-se tambem quanto tem sido 
ardente a polemica pela impr(;nsa. Nestas circumstan-
cias, attenta a impressão natural de taes factos, será 
~ndHierente aos interesses publicas, aos interesses de 

·grande monta que se ligam a esta proposta, que o ne-
gocio continue indeciso? 

Ha quatro annos qu e es ta reforma fcii annunciacla no 
paiz do modo mais solemne; desde então a propriedade 
agrícola, a priricipal industria do paiz, está sob a in-
certeza. do que possam resolver os poderes do Estado 
ácerca de tão grave questão. Já em 1867 , perante o 
conselho de estado, vozes muito competentes ponde-
ravam que a reforma era urgente, que convinha tirar 
a propriedade agrícola dessa situação precaria e inquie-
tante. ~oje as circumstancias não estão indubitavel-
mente mais aggravadas '! As razões de urgencia não 
são mui to mais ponderosas ? O adiamento, que alguns ' 
nobres senadores, ao que parece, desejariam, não póclc 
produzit· resultados que elles não prevêm ele certo, 
porque não os podem desejar ? Não é natural que os 
éontrarios a esta reforma procurem organizar e pro-
pagar a sua resistencia, que·até hoje tem sido inclftcaz ? 
Os defensores da proposta não procurarão tambem reagir 
contra esse trabalht9 ? E dessa acção e reacção não virão 
consequencias graves ? 

Eis-aqui, Sr. presidente, porque nós entendemos que 
a solução deste negocio é urgente; c a llrg<~mos a ur-

1' . TI. ~Ü. 



gencia por estarmos, ·outrosim, persuadidos de que o 
·senado acha-se plenamente habilitado para resolver 
como melhor entender em sua sabedoria. · 

Os Sns. SALLES 'r'onnEs-Ho~mM e FIGUEIRA DE MELLO:-
Apoia-do. 

'O Sn. V. DO Rw BRANCO:- Corra a responsabilidnde 
do adiamenlo por conta daquclles que o vêem eom in-
·differcnça-, 'OU mesmo o julgam necessario. Se ha gloria 
nesse parecer, que a gloria fique toda aos·nobres sena· 
·dorc~; mas, se ha responsabi1idacle, tambem pesem 
sobre elles as consequencias que desse adiamento pro· 
venham. · 

·o Sn. SALLES TonnEs-HoMElil: -Apoiado. 
'0 Sn. V. DO RIO BnANco: ~Eu iplizera, Sr. prcsi· 

dente, responder não .sóJts objecções em que insistiram 
·os nobres senadores, mas ainda a varias incidentes 
deste debate; fiel, porém, ao dever que nos temos im-
posto, obediente aos conselhos qe amigos c defensores 
da mesma idéa, que tôm assento no senado c a cuja pru-
deneia devemos prestar ouvidos, eu' deixo de parte os 
incidente3 e rcscryo-mc para apreciar essas observa-
ções dos nobres scna·lorcs quando ehegarmos á 3." dis-
cussão. Vou, pois, neste diseurso limi tar -inc tão só mente 
ás objceções que o nobre senador pela provinda do 
lho de Janeiro, no seu cli,eurso de hontem, consi-
derou que estavam em: pé ou que não tinham _sido res• 
pondidas. 

Procurarei não diminuir a força dos argumentos 
contra a proposta; pelo contrario, qqanto me fór pos-
s·ivel, apresentarei as objeeções em toda a sua intensi-
dade. · 

O nobre senador pela província da B1llia in~istiu em 
que a propos-ta expõe os menores, a quem favorece de-
clarando livres, á contingencia de cahircm no aban-
dono. O nol(rc senador eonsiderou duas hypothcses: o 
abandono antes dos 8 annos c a entrega dos mcnore.s 
ao governo quando cheguem áquclla idade . , 

Quando tive a honra ele fallar pela primeirtt vez em 
resposta ao nobre senadcr, eu ponc!CJ;ei-lhe que a sua 
hypothese era em grande parte gratuita. Não se póde 
presumir que esses menores sejam abandonados de pro-
posi to pcl os ' senhores de suas mãis. 

Disse-nos S. Ex., que, segundo elle, a indemnização 
em serviços até á idade de 21 annos, era sufficientc; 
nesta parte adheriu inteiramente ao projecto do con-
selho ele estado, que é identico á proposta, salva a 
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indemnização pecunüu;ia. Ora, a pro·posta, além da in-
demnização. em serviços· até á maioridade dos menores 
que declara livres, offerece ao& 8 annos aquella in-
demnização pecuniar-ia; e, pois, se pelo projecto do 
conselho de estado não ha•via o perigo que se arrtolhoUJ 
ao nobre senador, não póde set' este consequencia da· 
pre'Posta do governo, que não exclue o meio que S. Ex. 
aceita e julga. effica.z. 

Os lavradores carecem de braços; logo, não. podem 
ser indifferentes aos serviços que esses meri'ores, se-
gundo a lei~ · são obrigados a prestar-lhes até · aes 21 
a:nnos. 

0: SR. FiGUEIRA DE MELLo : -Apoiado. 
O SR .. V. DO Rw BRANCO :. -Não têm outro vivtúro 

tão abunddnte onde recrutem braços para o seu serviço 
àomestico e trabalho industvial . . 

Foi assim que o nobre senadar, o Sr. Nabuco, sus-
tentando esta disposição perante o conselho de estado, 
mostrou que não havia o perigo allegado pelo Sr. 
:Marquez de O! inda, .e não .sei se por outro conselheiro , 
de que os me~wres fossem em grande numero abando-
nados ou entregues ao go.verno quando. cheguem aos 
8 annos. 

0' nobre senad;or disse-n.os, tmnbem q:ue a indem-
nização pecuniaria lhe parecia tão pingue, tãD attractiva, 
(i{:UC poderia dar lll<lrgem ao um COilllllCI'CiO que qu;lli-
ficou de immoral. · · 

ú} SR. ZACARIAS: -E:U não disse· 'que era pingue, fiz 
ym dilemma,. Fazer um dil.emma -nãü é asseverar cada 
uma ·de suas proposições. · 

Ü' SR. PRESlDENT,E.: ...;... At tenção. 
O SR. ZAcAmAs:- o. dilemma é·: ou era pingue qu 

insufficiente ~ · 
0: SR. V. DO Rio BnANCO:-Mas, se a indemnizll'ção 

pecuniaria fosse fnsufficiente, tínhamos a indemn-izaç_ão 
em serYiças, que é· a idéa acei La pelo nobr~ s-enador -
Então. é claro q;ue, se a ind,emnização p.ecuniaria não fôr 
preferível, os fazendeiros aceitarão aquella outra in,-
demnização. · · 

o~ Sa. ZACARIAS: -Eu nãa djsse que e,ra pingue; pelo-
contrario. 

Ü' SR. V. DO RIO BRANCO :.- 1\'l:as 'a imdemnização .pe-
euniaria póde ser preferida por alguns, e ha quem.sus-
tente que esta preferencia, terá . lugar. Com effeito, essa 
indemnização está bem.calculada para que não seja um. 
alvitre nugatorio; a.indemnização de 600~, em títulos-
que vencem o juro ele 6 °fo ao a'nno e í[Lle sr. extinguem 
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no fim de 30 annos, paga o valor do menor aos 8 annos, 
eslimando-se es te 001 300~), como era estimado pelo 
projecto do Sr. Barão das Tres Barras, que assim esti-· 
mava-o no maximo; paga o valor elo menor, e além 
di sto dá ao senhor um juro de 8 2ja "fo. 

Eu, porém, creio como o nobre senador, c creio de 
mui to bom grado, que os serviços desses menores serão 
preferidos. A hypolhese de que nem a indemnização pe-
cuniaria nem os serviços até aos 2i annos possam mover 
os fazendeiros a conservar os filhos de suas escravas em 
seu poder não é provavel. Logo, não é possível que um 
grande numero de menores seja abandonado á caridade 
oHicial ou particular. · 

Os casos que se podem dar são os mesmos que acon-
tecem actualmcnte. Ora, para estes casos te'mos provi-
dencias mesmo nesta proposta, porque ella autoriza que 
esses menores, quando abandonados, ou tirados do poder 
dos senhores de suas mãis, por máo tratamento quere-
cebam clellos sejam entregues a particulares, ás casas de 
expostos, aos estabelecimentos de beneDcencia e a socie-
dad es que se organizem para este fim philantropico. 

Não havendo, pois, o perigo que figurou o nobre se-
' nador, ou na escala em que elle o concebeu, o governo 

tem meios bastantes para que os poucos menores que 
forem abandonados (e, eu elevo crt~l-o, independente-
mente da Yontade elos senhores de suas mãis) tenham 
abrigo c amparo. 

l'!Ias, Sr. pres idente, ha ainda uma outra razão c pre-
do:n:inante contra a objecção do nobre senador pela pro-
víncia ela Bahia. O proj ec to obriga os senhores a criar 
e tratar esses menores até a idade ele 8 annos; esta 
obrigação é expressa: como se poderão eximir della 
por um aclo voluntario, por um calculo de,_mal enten-
dido interesse ou por falta 'de humanidade? · 

Observou-nos o nobre senador e repetiu: '' Mas qual 
é a sancção? »Sr. presidente, recorra-se á lei portu-
gueza, recorra-se ao projecto de emancipação da Hes-
panha, a outras leis ela mesma natureza, e ver-se-ha 
que ellas, impondo aos senhores das mãis dos menores 
declarados livres a obrigação ele educai-os e tratai-os 
até certa idade, o Dzeram pelos mesmos termos, e não 
estabeleceram oulra sancção mais do que a que necessa-
riamente dimana desse preceito legal. 

O nobre senador reconheceu que," pela l egislação~ · vi
gen te, o senhor es tá obrigado a dar alimc;1to aos filhos 
de suas escravas. Ora, se é assim , c pela nova condição 
em CJUe fi cam cs~c:; mcn o r e~, a lei não revoga aquclla. 
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obrigar;ão, antes a mantém expressamente; como o 
nobre senat.lor assevera-nos o contrario? Como suppõe 
que cessa, em relação aos menores livres, a disposição 
tutelar da lei vigente, quando a lei, r.epito, mantém a 
mesma obrigação em beneficio da liberdade que dá a 
tlssas crea tu r as e oJferece a os sBnhores das mãis todas as 
compensações razoaveis? 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO :-Apoiado. 
O Sn. V. DO Rro BRANCO :-Logo, Sr. presidente, não 

ha lei de Herodes, não ha degollação de 'innocentes : são 
phrases estas de uma exageração inexplicavel da parte do 
nobre senador pela provinda da Bahia, que admitte o 
principio da liberdade do ventre. O nobre senador, 
como todos os meus illustrados collegas, sabe que il.S 
escravas sempre manifestar.am um grande pezar por 
verem seus filhos· reduzidos á mesma condição em que 
ellas se achavam. Ha factós nota v eis. Eu era ministro 
em 1854,, quando de um ponto da província do Rio de 
Janeiro vieram communicações ao govemo de que 
alguns fazendeiros se arreceiavam dos meios por que as 
cs~ravas estavam pondo fim á vida de seus filhos. Se 
isto é certo, como é que o nobre Rsenador não vê no 
estado actual de cousas degollação de innocentes, lei de 
Herodcs, e só receia deste projecto que vai mitigar o 
captiveiro e que oJTerece tanta protecção a esses me-
nores? 

Fallou-nos ainda o nobre s,enador na contradicção que, 
a seu ver, existe em que esses menores sejam separados 
aos 8 annos de idade, dada a opção dos senhores pela 
indemnização pecuniaria, quando em outro caso, e como 
·egra geral, -o projecto estabelece que os filhos meno-
res de 12 annos não possam ser separados de suas mãis. 

Sr. presidente, não é possível estabelecer uma regra 
geral e absoluta a esse respeito. O pensamento, o desejo 
do legislador é que a separação não se dê; mas, dado o 
facto de que os proprietarios não queiram ficar com 
esses menores, entendendo o legislador que convém 
offerecer áquelles essa opção, no interesse. de tornar a 
lei mais aceita por todos, e tambem em beneficio dos me-
nores, para não deixar a estes sob uma protecção cons-
trangida; dadas estas circumstancias, que ha de fazer 
o legislador senão admittir uma excepção á sua regra 
geral? . 

Pelo projecto do conselho ele estado, assim como por 
este, ha outra hypothese em que a separação é indispen-
savel, e o nobre senador mesmo figurando a hypotllese 
de serem es tes menorc ~' ab3 JJdonados em grande numero 
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antes dós 8 annos de idade, admittiu que a separação-
póde dar-se independentemente· do principio da lei. 
Quando os menores sejam maltratados pelos senhores de 
suas mãis, a lei faculta que saiam desse poder, e, com 
elTeito, ·neste caso a separação não é indispensavel.a bem 
do mesmo menor? Esta objecção, pois, do nobre se-
nador não tem força. · 

O n'()bre senador pela província do Rio de Janeiro, 
adaptando aliás todas as objecções do primeiro orador 
a que me tenho referido, julgou necessario mudar de 
terreno P!lra a tacar por outra face o projecto ; e então 
disse-nos: 

(( Os menores que a lei declara liVl'es, só nominal-
mente têm esta condição; não ha aqui verdadeira li-
berdade, ha de facto uma escravidão· disfarçada. » 

Senhores, admittimos por Ul!l momento que a obser- ' 
vação do nobre senador pelo Rio de Janeiro seja exacta. 
Eu perguntar-lhe-hei : então porque tanto escarcéo ?· 

O Sn. SALLES ToRREs-HOl\!El\1: -Apoiado. 
O Sn . V. no RIO BnANCO :-Se as co usas apenas mu-

dam nominalmente, como dizeis, se ficà tudo no mesmo 
estado, como é que a liberdade do ventre, segundo o 
projecto, irá perturbar a disciplina e destruir a riqueza 
dos estabelecimentos agrícolas? I Mas o c.erto é, senho-
res, que a lei não contém uma mystificação. E' um 
er-r~ em que cahem de boa fé os adversarios da re-
forma, é a tactica de que outros se servem, o apre-
sentar como inconvenientes, como defeitos, as fran-
quezas ou a confiança que a lei concede ao senhor dbs 
escravos, quando por outro lado dizem que a lei vai 
restringir o direito de propriedade e debilitar :a força 
moral dos senho-res para: com seus escravos. · · 

Não ha reforma alguma, Sr. presidente, complexa 
como esta, que tenha pol' fim altenl' uma O>rdem de 
cousas ha muito estabelecida, que não offereça inconve-
nientes, e a tal'efa do legislador não- é procurar uma 
solução extreme de todo e qualquer inconveniente, mas 
sün evitar o mãior numel'o possível. 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO:- Apoiad() . 
. O SR. V. no RIO BllANco:- A legislação actuat, Sr. 

presidente, confiou e confia muito na humanidade dos 
senhores para com seus · esc r a vos ; não h a legislação dos 
povos modernos que confie aos senhol'es poder tão dis• 
cricionario, como o que têm os senhores de escravos no 
Brasil: a lei confiou quasi tudo á sua humana discrição-. 

0 Sn. FIGUEilts . DE MELLO: -Apoiado. 
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D Sn.. V. no RIO BRANCo:- Nas colonias h espanholas 
~em outros Estados onde existiu a escravidão, muitas 
providencias como as censuradas coexistiram com ella. 
Vêde as leis francezas, vêde as leis hespanhol:ls: o que 
vamos estabelecer pela primeira vez; I) direito do pecu-
;lio, o direito do resgate, existiram desde o principio, 
<era direito commum entre os Hespanhoes; e a Dina- · 
marca adoptou tambem estas disposições muito antes de 
abolir a escravidão de suas colonias. Nessa11 legislações 
:attendia-se tambetn a que o escravo era um homem e 
Tegulava-se o tempo de traballro. . .. ' 

O Srr. v. DE S~ VtcEN'fE:- E mesmo os castigos. 
ú Sn.. V. DO lho BnANCO: - ... os c•àstigos .... 
O Sn . FtGUEIUA nE 1\'IEr.Lo: -E os vesluarios. 
ú Sn. V. no · Rw BnA Nco: - ... os alimentos até a 

~ducação. . 
Sendo a lei brasileira t~o eonf1ac1a, pelo que respeita· á 

humanidade dos senhores de esc ravos, não é de admirar 
que o projecto de que se trata , decla randó e considerando 
livres esses meno res, todavia não quizesse cereal-os de 

·taes garantias que enfraquecessem a autoridade moral 
{]e sem. patronos, que são os sr-mhores de suas mã.is. 

ü que queriam então os nobrts senadores? Que a lei 
muito reGeiosa cercasse de taes precauções e resguar-
dos esses menores, que então pudessem dizer, com todo 
:0 fundamento os impugna'dores da reforma: este estado 
tle, co usas é impossível, não haverá senhor que possa 
manter a ap.toridade que é necessaria em seus estabele-
cimentos com taes medidas preventivas? 

Perguntou-se: « l'llas, a que regimen ficam esses me-
nores sujeitos? será o mesmo regimen dos escravos? » 

. Sr. presid.ente, se os nobres senadores se referem a 
castigos severos, quasi harharos, de que ha exemplos 
mesmo entre nós, em outros tempos, é claro que tal re-
gimen .não póde ser applicado a homens livres ... 

O SJ;t. V, DE S. VtcENTE:-Apoiado. 
O Sn. V. no RIO BRANCO:- ... se, porém, os-nobreS' 

senadores attendem ao estado actual da nossa ~ivili
sação, consideram quanto já está entre nós mitigado 
o captiveiro e referem-se .a um regimen nio:lera:lo, 
a lei o autoriza.. . .. 

O Sn. V. DE S. VlcENTI~:-Apoiado; é expresso. 
O Sn. V. Do H10 BRANco :-... e ninguem .o pócle 

desconhecer, porque mesmo os livres, em circum-
stancias analogas, estão sujeitos a esses castigos dis-
ciplinares. 
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Tambem na outra camara, como nesta, se clissc: 
« O projec to descuida a educação desses futuros ci-
dadãos, não impõe . aos patronos dos menores o dever 
de dar-lhes instrucção religiosa e primaria. >> _ 

Sr. presidente, se a lei descesse a estas particula-
ridades, não teriam ent;io muito fundamento os nobres 
senadores pai·a dizer que o projecto podia ir per-
turbar a disciplina dos estabelecimentos ruraes, por-
qu 3 par tia de uma extrema desconliança contra os 
senhores ele escravos? 

O Sn. F. OcTAVIANO :-Apoiado. 
O Sn. V. no RIO BRANCO :-P:Jis mesmo ao escravo 

o senhor não eleve ministrar o pa~ to espiritual, alguma 
educação religiosa? 

O Sn. F. OcTAYIANO: -E é o fundamento ela es-
cravidão no Brasil. 

O Sn. V. no Rw BnANco :-Esses h1enores não po-
derão rcceóer e não receberão da humanidade e c i-
vilisação de ~cus patronos alguma educação religiosa, 
alguns clell es mesmo não receberão a instrucção pri-
maria, quando temos tantos exemplos de senhores · 
mandarem ensinar as primeiras letras a alguns de 
seus escravos, que se tornam dignos desta distincção? 

A falta de uma educação esmerada, como a que é 
necessaria a todo o homem livre, deve levar o legis-
lador a esta· consequcncia que está nas prem'issas 
dos nobres senadores : como não poderri ser cidadãos 
perfeitamente instruidos e ( permitta-se-ine a ex~ 
pressão franceza) comme il fattt, é melhor que fiquem 
escravos ? I · 

Quantos menores livres, Sr. presidente, não deixam 
de r eceber essa educação commum, necessarb a todos 
os cidadãos? (Apoiados. ) Porque razão no Brasil, como 
em toda a parte, em todos os paizes civilisados, se 
estão fund~ndo escolas noeturnas para a educação 
de adultos ? 

Os aclversarios do projccto, pois, c.ream inconve-
nientes que não existem , exageram outros, c con-
tradizem -se quando por ·um lado querem que se 
l'espeite muito a autonomia do senhor e por outro 
lado lembram que na proposta faltam disposições, que 
iplportari arn desconfiança para com os senhores, res-
tricções expressas á sua autoridade e prudente ar-
bítrio. . 

O nobre senador pela província de Minas Geraes 
veio hontem repe tit·~n os , com grande confiança, a 
objcc.çãa qne se fez rruanto ao art'. 1. o sobre os ef-
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fei t.o.s da lei , conta dos desde sna da la. S: Ex:. nos 
disse em ai ta voz, c com uma segurança que cu admi-
rei, que não ha exemplo ele lei alguma em que se 
declarasse as gerações vindouras livres em termos se-
melhantes aos desta lei. Pois cu tomo a liberdade 
ele dizer ao nobre senador que não conheço lei alguma, 
cujos termos não sejam iclenticos ou analogos aos desta ; 
·a ctifferença está em que a lei portugueza , o projecto 
de lei hespanhola, a lei da Nova Granada e outras 
dir.em: a desde a data ela publicação ». 

O Stt. ANTÃo: -Isto não ó .pequena differença. 
O SR . . v. DO RIO BRANCO:-E.u vou analysar esta 

dífferença. Em vez da data da lei, teinos a data de S\ta 
publicação; é sempre uma data. Agora tomo eu o papel 
de arguente, e pergunto ,ao nobre senador: como sa-
beremos quaes os que nasceram antes ela da til da pu-
blicação, ou nasceram depois? 
· 0.:; inconvenientes se dariam do mesmo modo. (Apoia-

dos.) Ainda aqui se vê da parte dos autores e defensores 
:do projecto a confianç.a que cleposi tam na humanidade, 
na honra elos senhores de escravos. Não posso presumir 
que elles, depois que este projecto seja lei, vão bap-
tizar como escravos aquelles que estejam sob a pro-
tecção da lei como livres. . . 

O Sn. ANTÃO:-Podcm fazer , ignorando a existencia 
ela lei . 

O Sn. V. no RIO BrrANco:-Pois se o fizerem igno-
rando a disposição da lei, logo .que saiam desta igno~ 
rancia repararão sua falta . 
· O. Srr. ANTÃo: -Depois d() perseguição poli tica. 

O SR. V. DO Rro BaANco:-Perseguição política, se 
é possível, hweria tambcm com essa outra formula, 
desde a publicação da lei (apoiados); perseguições po-
liticas , e os me~ mos inconvenientes apontados por 
V. Ex. se podem dar, .seguindo-se a opinião daquelles 
que querem que os elleitos ela lei se contem elo en-
cenamento ela matricula elos escravos. 

O Sn ." ANTÃO dá um aparte. 
- O Sn. V. DO Rro BRANCO :- A differença é que todos 
os nascidos desde a data ela lei até ao encerramento 
da matricula, cujo prazo não é muito curto, ficarão 
escravos. Segundo essa opinião, convinha que ficassem 
todos escravos, para evitar o .abuso ele um ou outro 
senhor que fosse capaz de reduzir suas crias. á escra-
vidão. ( Apoiwlos .) 

. Sr. presidente, como falha a logica dos opposicio-
nistas a esta reforma 1 f;u vou ainda figurar O\ltra 

P. li. 8L . 
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hypothese, e mostrar que o cncerr·amento não nos dnYa 
essa garantia absoluta que os nobres senadores pre-
tendem. Se lu proprietarios que na pratica ele uma 
reforma social, que é tambem questão de · conscicncia, 
são capazes . ele violar a lei, então esses tambem po-
deriam, tendo escravas graviclas, matricular logo, por 
cautela, os que pudessem nascer; se nascessem, c vin-
gassem, estavam m:1 triculados ; se morre~sem, não te-
nam perdido nada com essa cautela. Então não se 
poderiam dar abusos? E se o abuso nesta materia traz 
esse cor.tejb ele perseguições políticas que o nobre 
senador figurou, como escapar a ellas? · 

Si·. presidente, eu disse , ha di as, em aparte, e é 
minha convicção, que as nossas allucinações poli ticas 
não têm chegado ao ponto de a tacar-se a propriedade 
particular como meio de perseguição. O senado sabe 
a quantas perseguições podia dar margem a lei ele 7 
ele Novembro ele i83i; e, todavia, que perseguiç.ões 
têm havido, sa lvo um ou outro caso raro? Pois, 
senhores, quem não serviu-se ela lei de 1831 como 
arma política de perseguição on ele vingança., poderá 
servir-se deste projecto no estado em que nos achamos, 
quando a icléa emancipadora é acolhida por todos e ·a 
todos merece um verdadeiro culto de consciencia? 
(Apoiados.) . 

Sr. presidente, é tempo ele considerar os outros pro-
jec tos qnc têm sido contrapostos a este. Admirou~me 
que o nobre senador pela província do Rio de Janeiro 
dissesse que cllc votaria pelo projecto do nobre se-
nador por S. Paulo, o Sr. Carneiro de Campos, pelo 
projccto elo Sr . Perdigão Mallleiro, por qualquer outro, 
menos pela proposta. 

Quando um espírito tão illustrarlo e rcflect ido , como 
o do nobre sem. dor, tendo nas conferencia~ do con-
sell1o ele estado .reconhecido como icléa preferível a 
deste projccto .... 

O SH. V. DE ITAnonA l!Y: - Não no; termos . em que 
elle está. · ' . . 

o Sn. v. DO RIO BnANCO :-V. Ex. deixe-me conti-
nuar; que importam certas preca uções? Trato ela id éa 
capital: se me dissesse · quero a icléa capital com taes 
precauções, a ques tão seria outra. 

Mas, dizia cu, quando o nobre senador em occasião 
tão solemne, a que fomos todos chamados como con-
selh~iros de es tado , depois de ~c nos dar tempo para 
med1tar sobre a matt·ria, reconheceu nuc a liberdade 
do ventre era a melhor solução, e quando hoje o nobre 
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senador, discordando desta idéa, se 1nostra vacillante; 
inLleciso c dis'posto a aceitar qualquer outro projec tu 
que não seja a proposta do govemo, eu tranquilli so-me, 
·consolo-me de estar divergente do nobre senador, em 
cujas opiniões aliás tanto conlio. 

Comec;arei pelos projectos que apresentou o nobre 
senador pela província da Bahia, o Sr.. Barão de 
Muri.tiba. S. E-x. ta mbem está vacill1n te, porque 
nos apresenta duas soluções para escolhermos urna, 
ou a do projecto do Sr. Perdigão l\falheiro, ou a· de 
outro que é, pennitta-me S. Ex. que . o diga, . uma 
nwtilaç~o cruel da proposta do governo. 

Deste segundo filcto, Sr. pr0sidente, desta .Yacil-
Jação de um homem igualmente reflectido, tão illus-
trado como o nobre senador pela Bahia, á quem 
<tcabo de referir-me, concluo que os noLres sena-

. dores se collocaram fóra da verdade e que porisso a 
es tão procurando debalde, que a proposta , se tem 
inconvenientes, porque não ' !la como evitai-os abso-
1 u ta mente, apresenta · sempre solução superior· ás 
que elles nos têri1 inculcado. · · , . 

·A primeira ohjecção que torno a liberdade de 
ofl'erecer ao nobre senarlor pela B1hia , assim como 
ao nobre senador pelo Rio de Janoiro, que não duvi-
dava votar por algum destes dous projectos, é a se -
guinte: que em qualquer destes projectos se cream . • 
impostos, e eu contesto ao senado o direito de inicia -
tiva sobre impostos; dest inam-se impostos com 
applicação. especial e permanente, e eu julgo que 
taes disposições tambem en tend em com a prerogativa 
da cama r a temporaria. (Apoiadas.) : 

O projeclo do Sr. Perdigão Malheiro, que nos foi 
aqui offcrecido pelo 'nobre senador pela Bahia, depois 
de rejeitado na camara temporaria , ·consiste prin-
cipalmente em um fundo de emancipação; é qua si 
o projec to do Club da Lavoura. A' parte aquella sua 
inconstitucionalidade, consideremos o meio que propõe. 

Segundo este projecto do Sr. Per'digão I\Ialheiro, a 
renda applicada para formar o monte de emancipa-
ção orçará por 7 a 8.000:000~. O do Club da La -
voura da v a mais alguns recursos ; eu, pois, não enfra ·· 
queço o systema do prôj ec to em questão, suppondo 
que seus recursos montariam a 8.000:000i~ · ·Tere-
mos 8.000:000$ appl1cados annnairnente á redeiJ1pção 
de escravos; não nos importe agora o processo da 
applicação. · 

.Dado que o termo médio do preço do <: escravos 

' 
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seja de 800$, !1averá por anno 10.000 escravos manu-
nj ttidos. A' 10.000 escravos por anno, quando pode-
riamos conseguir que se extinguisse uma população 
escrava de i.õOO.OOO almas ou · de 2.000.000 7 Teria-
mos, áo cabo de 20 annos (que é o prazo ql).c adaptava 
o nobre senador pelo Hio de Janeiro, de accórdo com 
o nobre senador por Goyaz, para a · ·extincção com-
pleta sem indemnização) 200.000 escravos emancipados, 
e' uma despeza de Hi0.000:0001). _ 

Ora, Sr. presidente, estes resültados satisfariam 
á aspiração nacional? E onck flcam os interesses da 
lavoura, e os interesses geracs do Estado, por esse 
systema ? Applicamos á manumissão dos escravos 
uma boa parte elas nossas rendas ; o que nos restaria 
para as estradas de ferro, para a c.olonisação, para 
o ensino profissional, de .. que com tanta razão nos 
fallou hontem -o nobre senador pela Bahia, o Sr. Ih~ 
rão ele S. Lourenço, e para tantas outras necessida-
des moracs e materiaes, urgentíssimas? 

E por minha vez pergunto aos nobres senadores : 
se a lavoura carece de braços, se o perigo :lesta re-
forma consistiria, se não fosse prudentemente con-
cebida, em privai-a de braços que lhe são neces-
sarios, co~no é cjue os nobres senadores julgam in-
differente a manumissão de 10.000 escravos annual-
ment.e '? Garantem que elles flcarão todos emprega--
dos no serviço da lavoura? Não é sobre este ponto 
que. a experiencia das Antilhas e a dos Estados-
Unidos nestes ultimos annos devia ensinar aos no-
bres senadores os inconvenientes que · ha em taes 
medidas ? E essa loteria, essa grande loteria annual de 
inam:imissõcs, não teria influencia alguma sobre a 
escravatura dos estabelecimentos agrícolas ? Os es-
cravos de todas as fazendas ficariam pacíficos, tranquil· 
los, indifferentes, diante dessa grande roda da fortuna? 

Sr. presidente, faço aqui um .calculo ligeiramente . 
Os resultados deste systema seriam realmente mais 
gravosos para o thesouro, ou mais efficnzes, pelo que 
toca á emancipação dos escravos. E' sabido, -Sr. pre-
sidente, que, -quando se estabele~e um grande fundo 
de emancipação, abre-se um grande mercado á venda 
de escravos; o preço destes sóbe e sóbe naturalmente, 
e sóbe muito mais por abusos que se podem · dar no 
processo ela lotEria ; á medida que fôr· subindo o preço 
dos escravos, mais reduzidos serão os effeitos desse 
grande sacríficio imposto a todos os ·cidàdãos, ou ao 
Estado, para remir ó capLiYeiro. 
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Assim, pois, Sr. presidon te, eu comb:llo este pro-
jecto, como altamente prejudicial á lavoura, porque 
tende a p~ival-a dos braços de que carece . e que não 
podem ser facilmente ~ubstituidos. Combato este pro-
jecto, como contrario aos interesses do Estado, porque 
tende a desviar nossas · rendas de applicaçõcs . necessa-
rias e urgentes, para abrir, contra as intençõns ele 
seus autores, um mer·eado em que se podem dar 
grandes abusos. Combato ainda, Sr. presidente, o pro-
jeeto como contrario á lavoura, porque essa grande 
loteria annual não póde deix.ar de levar a inquietação 
ao animo de todos os escra'Vos. Combato~o, nnalmente, 
porque é inefficaz para o grande fim que se propõe. 

o projecto do Sr. Perdigão :Malheiro, como b OUlj'O 
projecto, . como a segunda solução elo problema que se 
tornou indeterminado para o nobre senador pela 
Bahi<J; ambos estes projectos contêm restricções ao 
direito de propriedade; e então não sei como o nobre· 
senador, o Sr. Barão de l\iuritiba, que nos veio h<t 
dias ·com a theoria de que não se póde reformar a le-
gislação elo estadq servil senã0 pelos mesmos tranütes 
por que se· deve fazer qualquer reforma na lei funda-
mental elo Imperio, não sei, digo, como o nobre se-
nador admitte scmeJhante reforma. 

O Su. BAnÃo DE M:unrnllA :-l"iz esta concessão á idéa 
de. V. Ex. . 

O Su. V. DO Rw BRANco: -Agradeço esta éonce~
são; mas, se o nobre senaLlor está disposto a fazer con-
cessões, não a n,ós ministros, que valemos pouco, mas 
á grande maioria . elo senado, á grande maioria da ca-
mara, á grande maioria naciona I, então aceite a pro-
posta. Se h a de contraria r suas proprias opiniões, então 
aceite a proposta, porque llle 1leariamos summamente 
agradecidos ; seria uma grande acquisição para a rea-: 
lização desta idéa o concurso espontaneo do nobre se-
nador. 

Sr. presidente, tendo combatido a icléa capital d?s 
dous projectos, não é preciso descer ás suas disposi-
ções secundarias, que poderiam ser consideradas apenas 
como ornatos ele um projecto de emancipação, para 
quem não quer a verdadeira solução, que se encontra 
na proposta elo govemo. Mas não posso deixar ele notar 
ao nobre senador, que tomou a si a apresentação destes 
dous projectos, que, segundo S. Ex., temos tambem 
a constituição violada a respeibo dos descendentes de 
esc r a vos. · •· 

o nobre senador sustentou-nos o direito ue proprie-
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<hltJ tlu esc ravo em t.oda a sua plttuilude, que , como 
nu teria constitucional, ou, pelo menos, quasi eontitu-' 
cional, segundo o esp iri to da cons ti tui(;ão, devia passa r 
pelas mesmas formalidades de. qualquer reforma da 
lei fundamental. Sem embargo desta figorosissima dou- , 
trina, o que nos diz o nobre senador pelo seu pro-
jecto? Os que na$Cerem depois da lei não serão li-
vres senão aos 21 annos; portanto, serão escravos, nem 
ao 111enos serão statn-liberi; mas os filho :> destes ou 
netos di1s escravas serão ingenuos! De maneit·;i que 
os filhos das escravas actuaes não podem ser livres se-
não depois de 21 annos, quando o nobre senador pela 
provincia do Rio de Janeiro 'adapta o prazo de 20 azmos 
para emancipação de todos, mãis, filhos e netos! 

. Oz·a, pergunto ao nobre senador, por onde vai aqui 
o principio constitucional? · · 

Sr. presidente, seria agora occasião de explicar um 
faeto innocente, muito tolerado em todos os parla-
mentos civilisados como o nosso .. e que, todavia, foi 
obj ec to ele grand e reparo. Ao ouvir um 'distincto orador 
pronunciar um dos mais brilhantes discursos proferidos 
na tribuna brasileira, pela sua fórma, pela elevação 
dos pensamentos e pela clareza da;; idéas, eu fui com-
primcntar esse orador em homenagein ao seumerito . 
Nem me recordava nesse momento que elle linha cou-
duido, votando pela proposta do governo, porque, 
qualquer que fosse o seu voto, êu lhe renderia a mesma 
homenagem, como rendi no dia seguinte ao nobre se-
nador o Sr. Octaviano, como em i862 prestei igual 
demonstração ao joven c distincto . orador o Sr. José 
Bonifacio. Pois, senhores, este facto innocente foi consi ~ 
dera do com o um caso grave, tal vel. digno das lei s da . 
extin_cta inquisição, assim pelo nobt·e seilador do Rio de 
Janeiro, como pelo nobre senador da Bahi:L 

O Sn. ZACAHIAs:- Perdóe.-me; referi -me á expliea -
~: ,'io do nobre ministro da agricultura, elle é que fat -
iou em aperto de mão. 

. O Sn. V. no Rw BRANCO: -Estimo muito não es-
tar sob esta accusação de V. Ex. e espero que. o no-
bre senador pelo l\io de· Janeiro tambemme levante 
tão estranha censura. 

Sr. presidente, houve injustiça nesses rigores para 
com o nobre senador pelo Rio de Janeiro e até para 
com o nobre senador por S. Paulo. Os nobre~ se-
nadores a quem me rufiro nada disseram que não 
tivesse di to, pelo orgão cloqucnte tlo seu i Ilustre. re-
lator, a commissão fran cc z1; nJo disseram mai s · do 
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que lêni dito lodos os cscriptõrcs distinctos sobrces-
·ta ma teria , do que disse o proprio auto r de uma da~ 
emendas que estão sobre a mesa, o Sr. Perdigão Ma-
lheiro (A.poiados) no seu importante discurso, cujo ti-
tulo é« A illegitimidade da propriedade constituída 
sobre o escravo. » E enlão, senhores, porque levar a 
mal essas opiniões? porque restringir-se a liberdad e 
da tribuna para os que pensam mais adiantadamente 
do que nós Iiesta ma teria? · 

O S11. SALLES TonnEs-H011Enr:- E-sta accusação. não 
merece resposta. 

O Sa. V. DO Rro Bn'ANco : -E, Sr. presidente, elo 
outro ladci, da ~arte dos aclversarios· da reforma, o 
que não se tem dito? Que a materia é constitucional, 
que não púde modificar-se a legislação respectiva sem 
reforma da lei fnndamep.tal: ameaçou-se o Monarcha 
e a monarchia; nao houve limites a taes declamações! 
Ainda hontem o senado viu como o nobre senador pelo 
Rio .de Janelm, o Sr. Visconde de Itaborahy, aliás 
tão prudente, não hesitou em figurar uma hypothese 
gratuita, para dirigir-nos ~ambem uma ameaça. O no- . r 
hrc senador suppóz que alguem receiava que o goYerno, 
se não obtivesse pela votação elo senado esta reforma, 
arrebata do pelo seu dcspei to, recorresse a uma me-
dida dictatorial, e então o nobre senador disse a esses 
timoratos:- Não receieis, porqueprimeiro estouraria 
o governo! 

O Sn. ZAC,\RIAS:- De certo; se o fizesse por decreto. 
O Sa. V. DO Rro BnANco : -Eu ainda nem papel-

moeda emi tti por decreto!... · · 
Sr. presidente, um1l hypothese destas não deveria 

ser trazida ao senado, e muito menos deveria ser aco-
lhicLl pelo nobre senador que a proferiu. E' a mesma 
presumpção infnnclacla , a mesma ameaça que nós ou-
vimos na camara tempor:~ria. Naquclla camara elos 1no-
ços, tambem se nos disse que corri<!m boatos de al-
gUtna tentativa de decreto dictatorial. Mal pensava eu 
que, quando estamos tão .tranquillos, na atmosplwra 
fria do senado tambem a mesma hypothese seria apre-

. sentada, para dirigir-se-nos ameaça idenlicaJ 
Sr. presidente, nem o gabinete actual, nem algum 

outro formado ele deuses do nosso Olympo politieo 
poderia resolver esta questão por meio de um de-
creto dictatori<rl. (Apoiados.) Esta ·questão ha de ser 
r esolvida paci fi ca mente (apoiados) c com os applapsos 
gP raes da nação bras ileira. (Apoiados.) 
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O Sn. D.\nÃo DE MuRITIBA:- Precipitadamente como 
V. Ex. a cs tá1precipitando? 

O Sn. V. DQ RIO DnANCo: -Diz o nobre senador que 
estamos precipitando; mas, Sr. pre~idcnte, esta pre-
ci pi ta1;ão é medida pelos sen timeri'tos do nobre se~ 
nador nesta questão. 

Desde o ·anno passado reconhecemos que era preciso 
apresentar uma . solução .• . mas eu não quero ventilar 
agora este precedente; ficará para a 3.• discussão ou 
para outra opportunidarle. Eu tenho lambem que rec~ 
tiflcar alguma s proposições do primeiro discurso do 
nobre senador, que al lucliu ás nossas éonversações par-
ticulares, e deixo-o de fazer neste mome'nto ... 

Somos precipitados, esta _discussão tem sido acce-
lerada : é accusação muito repetida e por muitas 
vezes contest.1da. Appello mais uma vez para a con-
sciencia do senado, para a consciencia ·de todos os 
Brasileiros ; elles que di gam se já h ou v e questão melhor 

· estudada e mais debatida do que tem sido esta. 
Admirei-me, Sr. presidente, de ouvir do nobre se -

nador pela província do Hio de Janeiro que o systema 
das emenda!; que o!Tereceu o nobre senador pela pro-
víncia da Bahia extinguiria a escravidão em menos 
tempo do que a proposta do governo, Para esta o 
nobre senador ass ignalon o termo de 60 armas, mas 
não nos disse em quantos annos osystema do Sr. Perdigão 
i\Ialheiro ou o' do Sr. Barão de l\Iuritiba daria o mesmo , 
resultado. 

Não é preciso, Sr. pres id ente, entrar em calculos 
mathematicos; creio que à prior-i podemos reconhecer 
que a pt·oposiÇão do nobre senador é inteiramente 
inexacta. · 
· Eu admitto que a vida média do escravo srja de 
30 annos: é·uma das vielas médias mais longas de 
que nos dão· conhecimento as taboas dernograpllicas. 
Ora , sendo a vida média 30 annos, estancando-se a 
fonte tla escravidão, que se alimenta pelos nasci-
mentos, não é claro que, inuependen lemen te dos outros 

_meios auxi liares; ao cabo d es~e periodo a população 
esr.rava es.taria, se não extincta, muito reduzida ? 
De certo teria mos es te resulta do, sem contar com as 
outras c~nsa s que, conforme o projecto, h~o de con-
tribuir lenta c gradualmente para o mesmo fim. · 

Estanca-se a fonte da escravidão; estabelece-se um 
fundo de emancipação limitadb, como deve ser, para 
não distr3hir as rendas do Estado de outras appli -
eaçõcs mais urrentcs, para não pri'Yar a lavoura an-
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-nualmcríte de muit.os braços de que ella carece ; e 
além disto temos o que póde produzir a philantropia, 
o que pócle produzir o proprio escrav.o pelo seu ~r a.~ 
balho, os esforeos com que nccessanamente contn-
buirão os em;ni'cipaclos da lei para libertar seus pais, 
suas mãis, seus parentes. · . 

A não querer-se a emancipação immediilta e simul-
tanea, a unica medida efficaz é a ela proposta ; foi a 
que occorreu em toda a parte onde se pensou em 
acabar com a escravidão por um processo lento e 
gradual. As outras causas operam lenta e gradual-
mente; poderão ser denominadas disposições secun-
darias, mas o essencial é o que adúptou o art. 1. o 
do projecto do governo. O seu processo marcha por si 
mesmo, é, como eu disse na camara temporaria, uma 
sol!lção completa e final. 

O Sn. RoDRIGUES SILVA dá um aparte. 
O Sn. V. no Rro BRA;-;co: -Nos Estados-Uriidos, 

sim; nos Estados elo norte aboliu-se a escravidão tamhcm 
por este meio. 

Foi a liberdade elo ventr·e o principio tanrbem pro-
clamado em todas as colonias hispano-americanas desde 
a sua indcpendencia; foi tambem assim que se aboliu 
a escra viclão em Nova Granada e Portugal. De maneira 
que, Sr. presiclen te, o pí·ojcc to não co-nsigna um meio 
de que não se ache exemplo pratico, quér en trc os outros 
povos, quér entre nós. . 

O Sn. FrcuEIRA DE MELLO: -Exemplo pratico e 
proficuo. 

ü StL V no Rro BRANCO: - Eu peço ao nobre sen~dor 
que me apresente um paiz onde houvesse escravidão 
ü fosse ella abolida unicamente por meio de urh fundo 
de emanc,i pação; um paiz onde se cahisse na flagrante 
contradicção de decretar a abolição Llos escravos, dei~ 
xando que se continuasse a nascer na escravidão. 

Falta-me, Sr. presidente, considerar os dous projectos 
que fixam um prazo,'seja o ele 20 annos, como propôz 
o nobre senador pela província ele Goyaz, seja o de 28, 
como propôz o nobre senador pela provincia de S. Paulo. 
Estes dous projec tos e;;tão desacompanhados de outras 
p roviclencias. · 

O SR. SILVEIRA DA l'lioTA:- Adaptam algumas elo 
projecto. , , 

O Sn .. V. Do Rio BRANCO:- Não sei, portanto, se 
os nobres senadores lhes acldicionam algumas clispo-
siçõe~ do projecto ou das emendas que offereceu o nobre 
senador pela Bahia. 

r. n. f:l2 . 
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O Sn. SILVElRA DA l\ioTA :-Adaptam parte do pro· 
jecto. 

O SR. V. DO Rro BRANCO:- ... por exemplo, o fundo 
de emancipação, o peculio e o resga te forçado. Portanto 
temos a considerar sómente o prazo . Os nobres sena-
dores só não querem a liberdade do ventre ... 

O SR. SILVEIRA DA 1\'loTA :-Sim, c algumas outras 
causas mais. 

O SR. V. DO Rro BRANCO :-Então, aparte o prazo, 
o projecto dos nobres senadores concorda com o do 
Sr. Perdigão Malheiro ou com outro do Sr. Barão de 
Muritiba. O essencial, o principio capital desse projecto 
será o fundo de emancipação; este será o unico meio 
de remir parcialmente a esc r a vi dão até que chegue o 
prazo f a tal que marcam os nobres senadores. 

O fundo de emancipação ou será muito elevado, e 
terá os inconvenientes que já apontei, ou muito li-
mitado, e então os nobres senadores respondem a esta 
grande aspiração nacional, mantendo, ::om pequena dif-
ferença, o stattt-qtw, não o!Terecendo mais do que uma 
}Jro_messa de que, ao cabo de 20 annos, ou no flm do 
seculo actual, todos os escravos que resta rem serão 
livres. Mas, quem nos garante o cumprimento desta 
promessa? E neste largo período as causas poderão 
continuar, mais ou menos, como actualmente? 

Eu pergunto aos nobres senadores: essa emanci-
pação ao cabG de 20 ou 28 annos, em massa , sem 
indemnização, come respeita o direi to de propriedade? 

O SR. SILVEIRA DA llioTA :-No fim desse prazo ha-
verá mui to poucos. 

O Sn. S~LLES ToRREs-HmiEM :-E os que nascerem? 
O SR. F. OcTAVIANO :-Se não se decretar a liber-

dade do ventre, não haverá poucos, haverá muitos ; 
todos os que nascerem ... 

O Sn. V. DO Rro BRANCo:- E porque legislarmos , 
senhores, para daqui a 20 ou 28 . annos ... 

O Sn. FIGUEIRA DE l\hLLo : -Apoiado. 
O Sn . V. Do Rio BRANco:- ... quando muitos de nós 

já não existirão, quando não podemos prever quaes 
serão as circumstancias e as necessidades do Brasil ? 
Porque impôr á geração futura, ú gerar-ão desses tempos, 
o que ella deve fazer? E' melhor que lhe deixemos 
pleno arbi trio, plena liberdade, para deliberar com 
inteiro conhecimento de causa a respeito de um facto 
cujas consequencias só recahirão sobre ella. 

A fixação de um prazo, Sr. presidente, por toda a 
parte apresentou um grande inconveniente: ou o prazo 
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é longo, como este, e então sopita, mata as esperanças 
dos velhos, e leva a inquietação aos moços; ou· o prazo 
é muito curto e então os resultados são mais desas-
trosos . 1\iarcai um prazo qualquer para a extincção 
completa ela escravidão, e vós vereis como a imagi-
nação do escravo transpõe immecliatamente esse prazo 
para que o encurteis e a realizeis desde logo. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA :-Por este lado não, porque 
nenhum plano precipita mais elo que a proposta do 
governo. 

O Sn. V. no lho BRANCO :- Eu, pois, Sr. presiclen te, 
por tudo quanto tenho ouvido a favor e contra a 
proposta cada vez me convenço mais de que esta é a 
solução mais razoavel e adequada ás nossas circum-
stancias. ( ·) ( Mttito bem; m·nito bem. ) , 

(•) A chronica parlamentai'' deu ass im conta da sessão : 
« Não ouvimos ante-hontem 'o discul·so do venerando Sr. Vis-

conde de Habo\·ally, por hso não demos dell e noticia. E por-
ventura poderíamos suspeitar que o chefe do ga binete de 16 
de Julho, o r x-ministt·o que muitas Vézes exprobrou á opposição 
lilleral os obstaculns oppostos ao governo pelo uso immode-
rado da palavra , voltaria ainda ao debate do art. 1. 0 da pro-
posta , apenas para faz er o resumo dos diversos ai vitres eman-
cipadores, e para capitula r ante ell es no intuito de prejudicar 
a idéa da lib eraadc do ventre ? 

" Soubemos, em verdade, homem, c só honten1, que o vc-
. ncrando senador havia orado segunda vez; não para esclarecer 

o deba te , por isso que raros o ouviram, mas para evitar o en-
cen:,mento por fa lta de com batentes ! Entretanto, a reforma 
é urgen te, a opinifto a r eclama .... 

" llon.tem, o Sr. Visconde do Rio Branco, vencendo con-
selhos de amigo~ que entenrliam dispensavel toda e qualquer 
r efutação <los iliscursos de impugnação ou de pura critica, até 
agora proferidos, tomou a palavra, "' mais um a vez alcançou 
uin dos seus hab ituaes triumphos parla menta res. 

" Approximando e confrontando os impugnadores entre si, 
demonstrou cabalmente ·quão adversos eram uns aos outros, 
já nos expedientes su ggéricios pot· cada qual delles, já nos 
motivos jnst.ificativos de seus assertos . Ex::nninanrlo mesmo as 
opiniões cntiLLidas por um ou por outro, e apreciando isolada 
ou comparati va mente o valor das emendas olferecidas, pa-
tenteou a contradicção que as corroia em sua substancia. Em 
surnma, foi um dis.eurso que não podia deixar de ter desalen-
tado todas as hostilidad es sublevadas contra a proposta. 

" Mas os impugnadores da medida não se dão por ·.vencidos. 
A opinião nacional não os inqui e ta. Um escriptor disse pa-
lavras, que convém reproduzir a proposito des ta questão : ~< Des
confiai das victorias tardias da opinião: o tempo importa muito; 
porquanto, prolongando os conflictos tornam·se esses mais apai-
xonados, e, por força da paixão, a demora communica ás so-
luções a violenc ia qnc existe nos espíritos. ,, Os impugnadorcs 
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Em seguida orou o Sr. B .\RÃO DAS TRES B.\ llllAS, com-
lwtendo ainda a proposta e sustentando que havena 
vantagem em ficar a discussão adiada para o anno 
de .1872. 

não comprellcndem a extensão dessa vc•·üade; resistem hoje, 
esperando que amanhã não trate-se mais tLo assumpto' , como 
se fôra questão susceptível de adiamento sem pengo de ex-
plosão: 

" Por isso, ainda usou da palavra o illustre Sr. Barão das 
Tres Barras, para csteriliz:u· mais uma sessão! O que rna1s 
poderia dizer esse senador que já não houvesse clle propi·io 
dito e repetido ? O seu systema, aliás, se não é o mesmo que 
o da proposta do govemo, é o mais illogico que ha sido apre-
sentado durante o debate. · 

" O henellcio da lei começará a realizar-se depois de findo 
o arrolamento. e a liberclade ctos filhos das escravas só exis-
tirá da idade de 21 annos em diante! E' quasi a perpetuação 
da escravidão, o que importa o mesmo que negar a abolição 
com o lll'incirio determinativo do systema . Se1·ia preferível 
11ão fazer cousa alguma, c esperar que a so lução se imponha 
JlOr si mesma, reagindo I'Ontra tão descuidada ironia. E, cru 
eonscieneia, o illustre Sr. Barão das Trcs Barras acrcdila 11a 
pennancncia e na cfficacia do seu systerna, .indo já tão atlian-
t:ida a propaganda abolicionista ·1 Não vê que seria neccssario 
c rear _um munde i.! parte, evitando assim o contagio das id.éas 
de abolição ? 
. " Esse systema, falso em seu principio, il logico em seu des-

envo lvimento e em sens resu ltar! os, ,of'fereceu ::w Sr. Visconde 
do B.io Branco um dos seus mais incisivos argumentos contra 
os qnc ·censm·am a proposta do porler executivo como inr.ons-
li tucional. Se es ta é inconstitucional, porque dcstróe o principio 
do direito romano -par-ttts sequ.itur •ventrem-, o systema do i l-
lustre Sr. 'Barão das Tres Ba1;ra.s, quanto ás libertas na idade rle 
21 annos, e em relação aos Jilhos rlestas que n:1scc•·em autes de . 
eomplctar :Hruella 'idade, incone no mesmo v.icio, se Utes fllhos 
11~l0 uaseem escravos ; e se naseern na eseravidflo em homenagem 
áquelle . principio, tal systema não é emancipador senão para 
os qu e ·nascerem depois que as mãis completarem os 21 annos, 
o que importa, ain<la o dizemos, não fazer cousa alguma, visto 
como o problema não sofl'rerá tão delongado tempo á falta da 
solução reclamada. 

" A. proposta do governo tem ao contrario a vantagem tlc 
instituir rncdirlas paral lelas para attih g·ir ao Jlm desejado. A 
li berdacle do ventre, o di1·eito ao resga te por meio do pecnlio, 
c ::~ cmaneipação ·gradual , operada com fundos consignados 
es recialmente para esse resultado, eis o qne, pacificando as 
m ãis e gerando esperanças nos eseravos actuaes, poderá res-
guardar a propriedade contra os m:lll ejos da propaganda, evi-
1a ndo, ao mesmo tempo, a desorganiz:u;ão do trabalho agrícola. 
Tudo isso é muito simples )Jara ser facilmente comprehenclido ; 
e Lambem muito complexo para produzir o neccssario bom 
c xito. 

" A !fttardr.t omstüucivnal. , 
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SESSÃO DE 16 DE SETEMBilO. (Arts. 1. 0 c 2. 0 ) 

Não havendo quem pedisse a palavra sobre o art. 1.," 
ficou a discussão encerrada. 

O StL PRESIOENTJ<; declara que vai pôr a votos o 
art. 1.. 0 da proposta, cdepois os paragraphos. 

O ·s~. SrLvEmA nA 1.\'IoTA pede que se ,comece pelá 
sua emenda substitutiva; se e!la não passar, votará 
pelo artigo ela proposta ; mas sem que se. decilla a 
sorte da sua enu~ncla, não póde commetter o absurdo' 
de votar por aquelle artigo. 

O Sn : PilES !DENTE diz que não póde fazer senão o 
que o regimento determina; e que, segundo o regi-
mento, começa-se sempre pela vot~ção da idéa. capitaL 

O Sn. OcTAVtANO aéredita que o regimento é obser-
vado pelo Sr. presidente; mas acha razoaveis as obser-
vações do nobre senador por Goyaz. 

Procede-se á votação do art. 1.. o at.é as palavras- . 
condição livre-; e é approvado por 27 votos contra 7. 

Votam a favor, os S1·s. Almeida Albuquerque, Fi-
gueira de J\'Iello, Dias de Carva lho, Fernandes ela Cunha, 
Vieira da Silva, Visconde de Sapucahy, Souza Franco, 
Chichorro, Sayão Lobat.o, Visconde do Rio Branco, 
Sallcs Torres-Homem, Octaviano, Visconde de S. Vi-
cente, Uchôa Cavalcanti. Barão de Pirapama, Fernandes 
Braga, Barão dp Rio Grande, Jaguaribe, Duque de 
C~xias, Cnnlw de FiguAircclo, Vis'r-ondc de Camara-
gibe, Barros Bancto, Ribeiro da Luz, Barão de Ca-
margos, Paranaguá, Brrrão de S. Lourenço e B~rão 
de Mai'oim. 

Votam contra, os Srs. Visconde de Itaborahy, lhrão 
de Muritiba, Zacarias, Barão das Trcs Barras, Car-
neir'o de Campos, Silveira dal\iota c Rodrigues Silva 

São approvaclos todos os paragraphos deste artigo 
com as emendas da cama.ra elos 'deputados, sendo rejei -
tada a elo Sr. Barão de 1\'IUI'itiba, c ficando preju-
ilicaclas as dos Srs. Carneiro de Campos e Silveira da 
:Mo ta. · · 

Entra em discussão o art. 2. o da proposta, com as 
emendas da eamara dos deputados e elo Sr. Barão ele 
Muritiba, anteriormente offcreciclas; achando-se pre-
.sente o Sr. mini stro da agricultura . . 



Oraram os Srs. SILVEÜlA DA MOTA (contra), FI-
GUEIRA DE l\'IELLO (a favor) (*), ZAGARIAS (contra), nu -

(*) Eis como a cht01ricq parlamentaT deu conta da sessão : 
"Foi, emt1m, votado o art. 1.. 0 da proposta da reforma does-

1 ado servil ! Os seus raros impugnadores permittiram que o 
~enado se pronunciasse com o voto! Não 11odemos senão dar 
graças a Deus por um tal successo .... Apenas sete proferiram 
voto contrario, e entre esses vai contemplado o illilstre Sr. 
Silveira da Uota, qu e declarou aceitar a irléa da proposta, 
depois que fosse rejeitada a emenda de fixação de prazo p.~ra 
a extincção da escravidão. O distineto 8r. Zacarias l'oi Lambem 
dos sete, _apezar de ter sido o presidente do conselho rrue 
acendeu o facho em 1867: é visto que o seu voto não deve 
ser considerado hostil ; porquanto adopta . a illéa, e sómentn 
repelle a sua precedencia, e é esse ta1vez o seu pr·incipal 
senão .... Os votos contrarios, pois, fi cam reduzidos a c'inco, 
não contado o illustrc Sr. Antão, auc não compareceu hontem. 

"Foram i::rualmente approvadas às emendas ela camara dos de-
vutaclos, reunindo al?·umas dcllas oito, nove ou dez votos con-
tra rifls. Foram julgadas rrjeitatl:ls ou prejudicadas as crrwnda ~ 
oll'crccitlas por alguns dos imnu~narlores. 

" Entrando em discussão o art. 2. 0 , oraram os SL's. Silveira 
da l\Iota e Figueira de l\18110; o primeiro em sentido contrario, 
e o segundo em sentido f:lvoravci. As du ridas do impuguador 
eram ma.uifeslamente improcedentes; não passavam de meras 
hypotheses gratuitas, verdadeiros entes de razão, que por si 
mesmos dissipar-sc-hiam. E quem, em verdade, poderá aceitar 
seriamente a comparação ent1·e as associações, pel'lnittidas c 
garaotir.las na proposta, conLcasas de com missão ])ar a a compra 
e venda rios escr·avos ·:' Dessa eorrwaração, m3nifcstarnente ar-
bitraria, decorria torla a argunwnt.ação do illustrc im pug·naclur. 
Era uma premissa injusta, que dcsLruir·ia todo o fnnrlamento 
moral, no qual assentam a organização c o mecanism() de tacs 
associa.cões. 

"Mas;· além de tudo, o .i llus tre ~enador pcrmittit•-nos-ha uma 
observação. Se, como declarou tão positiva e categor·icamente, 
votaria pela liberdade do ventre, no c~so que submt~ttida á 
votação antes do art. L" ria proposta a sua emenrl a tl e flxa!;ão 
!l.e prazo, fosse clhi rejeitada, de qu e modo ~cautelaria as rles- · 
graças possíveis a que o art. 2.o prevê'! Foi o que náo disse 
ao sc;Jado e nem ao paiz . Nada estatuiria ~· 

"O radiealismo do illustre senador o imrellc a essa duvida 
permanente, rrue desbarata-lhe o raf'iocinio. Hcceia o mercan-
tilismo das associações; su ppõe possível que os menores, cn- _ 
treg-iJcs a tacs associações, sejam reduzidos á condição dos 
escravos que or:~ são cla<los em cornmissão p2.ra cotupra . c 
venda; sobr·ctudo horroriza-se da neces~aria intcrven_ção fi o 
go vemo c lla autoridade em geral em tudo o que possa refe-
rir-se ao hem-es tar desses menores; quaes, pois, são. os meios 
protectores qnc o seu radicalismo suggerirá em substituiçiio 
desses meios propostos c unico s conhecidos!' Se não exhibe 
outros igualmente proOcuos e m'enos vexatorios, o seu entlnr-
siasmo radical é es teril: nada edificará: destruirá e matará, 

. por ser impotente contra o mal. 
"O illustrc Sr. Figueira de 1\lcllo respondeu ao antr~ccclcnl.c 

orador, arlcluzindo outros argum et:tos c restaiJelcccndo a ver-
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NISTRO DA AGRICULTURA (a favor) e -BARÃO DE l\íURlTIB .~ 
(contra). . 

dadeira intelligcncia do art. 2. 0 da proposta; c o fez com tal 
proficicncia, que o distincto Sr. Zacarias julgou conveniente 
pr.dir a pali:lvra, a fim de auxiliar o primeiro impugnador. Foi 
um discurso breve porém sufficiente para dernpnstra r as fracas 
objecções do referido orador. 

«Seguiu-se o distincto Sr. Zacarias. Na fÓI'ma do costume, o 
orador bordejou na politica an tes de entrar no assumpto em 
discussão. Liquidou contas com todos .dles, com es te pobre 
cltronista, 11 ue .i ulga ter o direito de ass istir ás discussões do 
senado, e acrcllita poder crilicar as opiniões dos oradores. O 
distincto Sr. Zacarias entende talvez I[UC o senador é superiOL' 
ao juizo dos seus conci(!adãos, mesmo dos que são amigos do 
ministerio! E' porque certamente nf\o está sujeito á reeleição, 
st~ .igualmente se acredita qnc, por esse motivo, o i! lustre Sr. 
Visconde de S. Vicente juJg·ou-se assaz forte pa1·a fallat' franco 
aos proprietarios de escravos. Mas o i! lustre senador h a• de ret· 
paciencia; exercitaremos o nosso direito, apez:~r da sua con-
Lestação; sem oti'cuder faremos a critica das opiniões, dos acttJS 
e, espec ialmente, das incoherencias. 

" Nessa liquidação de contas a maioria da.camara dos depu-
tados não escapou ! Podia o illustrc senador referir-se á maiot·ia 
da camara temporn.ria nos termos em que o fez? Felizmente 
o illustt'ado Sr. Fernandes da Cunila reclamou, e o orador não 
proseguiu, acto esse que não podemos deixar de lou var-lhe. 

" Entrando na materia , começou o orador a sua argumentação 
sobre um pr'incipio que tem sido, em relação á proposta, á 
illusão optica de sua inte lligencia, aliás muito esclarecida. Para 
o orador a obrigação imposta aos senhores das esc t'avas, para 
a criação dos filhos des tas, não possue o vinculo de direito, 
porque não ha uma penalidade para a infracção, no caso de 
abandono? Em verdade, espanta uma ta l argumentação na 
boca de um tão no Lavei jurisconsulto.... Acaso não ha no 
direito civil Lautas obrigações sem pena no caso de infracção ·? 
Qual a pena imposta ao pai que não <\limenta o lilho "? E por 
não haver a pena deixa de existir o vinculo rle direito? 

"O rlistintto senatlor esquece que os senltores das mãis es-
cravas podem niio ter meios para . prover á criação dos filhos 
destas: cis-ahi um abant!onojusti!icavel. na outro caso que o 
oraclor encarregou-se de assignalat' a attenção do senado: o 
da morte d<1 mãi es ~ rava antes que o filho complete 8 atll10S. 
E, ass im, outros mttitos .ca·.;os que a lei não poderia e:;pcci-
!icar, ma-; aGautela rle um m<lllO :.;eral. No primeiro dos caso:; 
ap ontados cessa a obrigação de alimentos por causa tia penaria 
tlo senhor ela m:ii eser:lV<\; no segundo desata-se o vin cul o de 
1tireit :>; poque, dcsappuecendo a ?'clat-ivirlade en1 que assen-
tava o direito dn senhol', n~o pcicle permanecer a obr igaçftg. 
Tudo isso es!.á pre\'isto na legislação vigcnw; c a pt'opusta nao 
po cl ia deixar de occorret' a esses casos val'los de l!m modo geral ~ 

«Ainda mesmo não existindo a penuria, ou 11 f1o estando dc•;a-
taclo o vinculo do direiLo, a obrL:açi\o de alimentos aflirma-se 
pot' meio de uma acçào; e, emquanLo esta pende d e dec isão, 
os menores precisam de protecção, a lim d.c que não fa lleçam 
á mirlgua. 

«Não é exacta a proposição do i Ilustre senador, que a pro-
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O SR . StLVEIR.\ DA l\foTA vai dar as razões por que 
não approva o artigo que se discute. Não quer ares-
ponsabilidade do adiamento da solução desta quesUio; 
o governo que a assuma, na certeza de que l!a de ser 
muito grande . . Faz, portanto , tenção clp ser muito 
breve. 

Ainda é mais abol icionista elo que este art. 2." Não 
oomp rehende como é que o go \·erno, querendo apro-
vei ta r o concurso das associações creaclas para auxiliar 
a acção desta lei, acloptou este artigo na latitude que 
deu á sua mat.eria: como está concebido elle importa 
res tauração elas casas de com missão de venda de negros, 
que têm revoltado o paiz pela enormidade das suas 
más condições. O commercio de escravos já não se 
faz em grandes lotes, mas se o governo não corrigir 

·os defeitos das clisposir_;ões deste artigo, as associações 
crcaCLas hão de vir a tornar- se .verdadeiras casas de 
commissão. 

Es'tas associações dependem de autorização do go-
Yerno; portanto são anonymas e administradas por 

posta crêa casas de txpostos. O que ahi se determina é que 
taes c::~sas pollerão tomar a seu cargo os menores abandonados, 
como o fizerem as associaçõ es c .os particulares . Cabe, por-
tanto, toda a sua argumentação baseada nesse falso supposto. 
E' apenas uma questao de con.venicnci<l e de caridade para esses 
estabelecimentos. Manifesta inutilidade f'ot, pois, o desenvolvi-
wento da thcse, quanto ú manutenção ou á não manutenção 
das casas de expostos; é qnestüo divel'sa, sem relação a lgum a 
com a disposição da proposta, que apenas aceita o que existe, 
c nada impõe a esses asylos. 

"O distincto Sr. Zacarias, que em 18G7 foi quem apregoou a 
emancipação do ventre livre como twica· idéa realizavel, não 
podia ag-ora combatel-a, quér em seu principio, quér no seu 
desenvolvim ento pratico. · O illustre se:~ador salta debalde 
adiante da sua propria sombra . Ern 1Rtl7 foi isso um arrojo ; 
!lahi a coutraeçao do gabinete de 3 de Agosto; hoje não é 
assim. Et quod nunc mt'io, est impetu.s ante fuit. · 

«A proposta é uma neeessidade publica, que não póde ser 
:uliada. O distincto Sr. Za ca rias creou esperanças, náo pódc 
P!Jis, eontr~rial-as, scn~ prejudicar a nação. Cumpre ter en; 
vtsta o segutnte persuastYo pcnsalllento de llcntham: « Abrindo 
espaço ás ~speranças legitimas, deteremos os excessos das 
esperanças tllegaes. » E' quasi o mesmo peus:Hnento de Bacon: 
<< ii'lorosa y·emm 1'etendio res tnrbu.lenta est, (t'fj'ltC ac nov'itas . » 

"EYitemos, port.anto, os ~c~astres de _uma resistencia, que 
apeu:~s m asc;~ra-se no exe rc; c10 de um dtre1to parlautentat·. Os 
mais "e lh os devem se r os mais prudeutes, deixando que os acon-
teçil~_entos escõem-se nat~ralmente. Só essa prudçncia, que a 
op1111ao_ publica sabe ::tprectar e honrar, conquistara o respeito 
tla naçao. 

« .{ guarda constitw;ional. u 

. ' 
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mandatar ios seus. No estado de dc3Cred it o em que as 
soc iedaues anonymas têm cahido e .. ntre nós não con-
cebe que o governo possa ter confiança em semelhantes 
auxi liares . Outros serviços mais simples do que esses, 
hoje incumbidos a sociedades anonymas, estão nau-
fraga nd o, porque depois da lei de 1860 o espírito de 
~ssoc iação quasi tem morrido entre nós I 

O direito de alugar os serviços, que se dá ás asso-
ci:lções, é perigosíssimo. Admitte que se dê ao senhor 
que cria os filhos de suas escravas o direito de gozar 
dos serv iços delles até aos 2i annos: assim a lei im-

·pli citamente reconhece da par te dos senhores um certo 
direito a esses serviços e não quebra relações de fa-
míli a ; mas é uma verdadeira libera lidad e tirar, por 
qualquer pretex to, o menor confiado ao senhor de sua 
mãi para entrega r set:ts serviços a um estranho . 

Não espera que es ta instituição produ"la resultado 
algum satisfactorio. Se se impuzesse ás associações a 
obrigação de crear es tabelecimentos agrícolas onde tra-
balhassem esses menores, sob o regimen da liberdade, 
algum beneficio se poderia tirar; mas o. que vê na 
proposta é que os serviços dos menores vão ser apro-
veitados com pouca differença dos que são os es.cravos. 

Este ·artigo es tá concebido em tal generali <l aue que 
é o mesmo que não existisse na proposta . Na con·· 
fu. ão ele assentos que se ha de dar é fa~ il de prever 
que quando os menores chegarem a 20 e 21 annos hão de 
passar por ter 24 ou 25, e portanto fi car no cap tiveiro. 

A collocação dos que completarem 21 annos el eve ser 
objec to ele uma lei de locação el e serviços; não pó ~! e 
ficar a cargo ele associações que já não te1·ão in ter esse 
algum na sorte delles. 

A respeito do senhor não se dá o mesmo defeito ; 
criou O menor até OS 8 annos, aproveitOU ' OS seus 
serviços até os 2:l e tem grande interesse em que elle 
continue a trabalhar em sua casa; ba de pois enca -
mi nhai-o para isso com mais cuidado e tino do que as 
novas casas ele commissões.a que a lei quer entregar essa 
turba de moleques. Esta disposi ção não entrou na lei 
senão como um enfeite; não ha de servir para nada, 
antes da rá occasião a grandes precipicio.s. Os menores 
são de dous sexos, e prevê uma fonte de immorali-
dade na entrega de raparigas de 13 a 14 annos a essas 
associações : é provavel que desta disposição venham 
resultar ao che.fe de policia cuidados e trabalhos se-
melhantes aos que ultim ~mente teve o 2. o Clelegaclo . 
de policia da cõrte. 

P . TI . 53. 
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• A propüs1a manda recolher os menores a llan<.lonados 

aos estabelecimentos publicas. Já o governo cli spúz al-
guma c ousa para ·o qu e neste sentido h a de ter que 
fazer logo desde os primeiros dias da publicação da 
lei? Nada; entretanto é fóra de duvida que clescl e que 
·começarem a dar- se os effeitos da liberdade dos na s-
cituros, ha de, sobretudo nas províncias do Rio de Ja-
neiro, S. Paulo e Minas, onde é maior · a população· 
escrava, dar-se necessidade de abrigar grande numero 
de menores. ·Mas o governo nem se lembrou ele pedir 
para isto meios na proposta .. 

Tendo tão graves apprehensões a respeito elas dis-
posições cléstc artigo, não póde dar-lhe seu voto, salvo 
se soffrer modificações; por exemplo , destinando-se me-
tade elo sa lario dos menores para peculio destes. 

Os perigos que enxerga são a consequencia do prin-
cipio radical desta lei; delle vem que o governo vê-se 
na necessidade de fazer um cocligo negro cheio ele in · 
convenientes. E o principal destes perigos está no in-
tromettimen to que a autoridade h a de vir a ter na 
vida domestica dos cidadãos: foi essa consideração que 
o afa~lou da idéa principal do projecto, aliás seductora. 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLo:-Sr. presidente, corno 
11inguem mais tomou a palavra para impugnar ou de-
fender o art. 2. o que se acha em discussão depois elo 
nobre senador que acaba do assentar-se, entendi que 
devia fazel-o para dizer alguma causa em defesa do 
mesmo artigo por elle impuõnado, e espero fazel-o em 
termos breves. 

Julguei dever tomar a palavra em defesa do artigo, 
Sr. presidente, porque eu sou · enthusiasta da proposta 
do governo .•. 

o Sn. z ,\ CARIAS:-Apóiado . 
O Sn. FIGUEIRA DE. MELLO:- ... presto-lhe toda a 

minha . adhesão, e desde o principio da sessão, quando 
se tratou ele discutir a resp1)sta á falla elo throno , já 
o disse muito positivamente, declarando que dava ao 
governo todo o meu fraco, mas decidido apoio, porque 
elle tinha apresentado uma proposta sobre o estado 
servil que me pareci'a muito conveniente ao paiz, e 
que não devia nem podia deixar de ser adaptada na 
presente sessão. Pareceu-me nessa occasião, e ainda 
continúo na mesma persuasão, que o governo queria 
seriamente esta reforma e a .ela lei de 3 de Dezembro 
de 18M, .e neste caso eu não podia deixar ele acom-
panhai-o nes tes propositos, que me pareciam então, 
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e ainda me p:trecem, de grande convcniencia e van-
tagem para o lmperio. · ' 

Tornando, porém, á materia elo artigo, parece-me 
que o nobre senador não tem razão nenhuma em tudo 
quanto disse contra o artigo. 

O Sn. SILVElllA DA l\ion :-Logo em tudo ,? 
O sn:, FlGUEIUA DE li'!ELLO:-Em tudo, como o nobre 

senador vai ver. 
, O Sn. ZACAUIAS :-Peço a palavra. 

O Sn. Frr.uEIRA DE: ME:LLO :-Eu, Sr. presidente, 
vejo que a proposta do governo attencleu a uma grande 
necessidade, a um facto que ella tinha previsto, que· 
se podia dar, uma vez que fosse aclmittido o art. L o como ' 
foi. Por esse artigo o governo deixou aos senhores ele 
escravas, cuJos filhos elles não quizessem continuar a 
criar para terem os seus serviços até a idade de 21 annos, 
o direito de entregarem essas crianças ao governo; o 
governo previu ainda outro facto, qual o de serem essas 
crianças abandonadas pelos senhores ele suas mãis por 
algumas circumstancias, que já aqui notou o nobre . 
presiclen te do conselho, como se os senhores elas mãis 
dos menores tivessem morrido, e não houvesse ninguem 
que os substituísse no encargo que a lei lhes dava, 
ou mesmo ·tivessem · dcsappareciclo; e finalmente a 
lei previu um terceiro facto, qual o de se tirarem os ~nc
nores dos senhores de suas mãis, se fossem por estes 
mal tratados, com castigos eicessi vos. . 

01·a, previstos estes tre~ factos, e podendo dar-se 
a circumstanci:t de agglomerar um grande numero 
de menores, de modo que os meios regulares que a 
sociedade tem para os tratâr fossem insufllcient.es, quero 
dizer, que nem o governo tivesse os estab'eleciinentos 
necessarios, ou pelo menos lugares sufficientes nesses 
estabelecimentos para admittil-os, ou que o juiz dos 
orphãos não pudesse acha r -immedia ta mente entre os 
cidadãos collocaç.ão para elles, segundo a sua idade e 
habilitações; o govemo entendeu que devia aclmiUir a 
creação ele associações que tratassem desses menores, 
que cuidassem ele sua educação, e flnalmente que os 
Jormassem cidadãos uteis á sociedade. 

Estas sociedades que chamarei<< Sociedades clü trata-
mento dos menores» , poderiam ser de duas especies: 
ou pura e simplesmente sociedades benellcentes para 
tratarem de sua educação até um certo tempo, ou 
soeiecladcs eommerciaes, interessadas um pouco nos ser-
viços q uc ti vesscrn ele receber dos menores. 
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O Sn. FERNANDES o,\ CuNHA :-A lei é muito ampla ; 
admi tte qualquer genero de associação~ 

O Su. FIGUEIRA DE MELLO :-Não fallo das socieuades 
de emancipação, porque é uma outra especie de que trata 
no art .. õ." · · 

Ora, sendo ass·im, parece-me que a creação destas 
sociedades foi mui to bem estabelecida pela proposta, 
como o meio de satisfazer a uma grande necessidade. 

O nobre senador na sua impugnação pretendeu que 
estas sociedades eram demasiadamente priv'ilegiaclas, 
quando comparadas com os senhores que estavam obri-
gack:s a criar e tinham o serviço dos menores até 
2-1 annos. 

O Su. SILVEIRA DA MoTA :-Eu não disse privilegiadas. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO:-Disse o nobre senador: 

,, Os senhores elas mãis elos menores têm direito aos 
seus serviços até a idade de 2i annos, porque os criaram 
até a idade de 8; mas es tas associações não criaram 
os menores a t6 a icbde ele 8 amws, podem rec eb ei-o~ 
até a idade de i3, ele 1f1., de H> annos, etc., emfim 
até 20 annos pouco mais ou menos. » · 

Mas o nobre senador esquece que estas associações 
Lambem podem receber ·menores ele muito pouca idad e, 
por conscquencia hão de recebei-os com dons mezes, 
com se is, com um anno, com dons annos, ela mesma 
sorte que os outros, e era inutil, em minha opinião, 
f:.tzer essas distincções de mezes e ele annos, andar com 
descontos pequeninos nos favores que se deviam dar a 
esta s sociedades. 

Portanto, o governo seguiu uma regra geral: 
« Se vós criais os menores depcle que elles nascem, 

tereis direito aos seus serviços. até 21 annos; se, por'ém, 
tratais clelles simplesmente depois de 8 annos, ainda te~ 
reis o mesmo cl irei to. >> 

O nobre senador ainda nes te caso esquece que es tas 
sociedades tambem têm en::argos que nã(') têrl?- os se-
nhores. . 

O Sn. SrLYEIUA DA MoTA:- Têm os mesmos; até o 
art. 2."· refere- se ao 1." . 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO: - Os senhores elas 1hãis 
rios menores 'apenas têm o ent:argo moral c religioso , 
de dar-lhes uma educação conforme os princípios ela 
moral e ela religião, e depois applical-os ao serviço gros-
seiro Llas suas fazendas, ou ele suas casa,s. Nenhuma 
obrigação têm mais. Entretanto que estas -associações, 
tendo direito aos serviços t:o mo tem os senhores das 
mã is . .. . 
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O Sn. StLVEIRA DA lVIoTA:- Hão de querei-os para 
serviços delicado5, para fazer flóres de penna. (Ililad-
dade.) · 

O Sn. FIGUEIRA DE l\IELLO : -.. . têm obrigação de 
constituir para . elles um peculio consistente na quota 
que para este lim fór reservada nos respectivos esta-
tutos, obrigação que não têm os senhores. · 

O Sn. SILVEIRA DA MoTA·: -E' a unica differença 
quo ha. - · 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO : -Não é a utüca , porque 
os senhores das mãis dos menores·que ficam com os seus 
serviços até 21 a nnos, apenas find(!do este prazo podem 
clcsamparal-os, e elles que procurem a sua vida; as ·as-
sociações, porém, são ainda obrigadas a procurar-lhes, 
findo o tempo do serviço, apropriada collocação; por 
consequencia é uma nova obrig·ação que não têm os se-
nhores das mãis elos menores . 

Ora, o-que é esta apropriadct co/locação? E' o emprego 
dellcs, segundo os officios, a proflssão industrial, a que 
elles neeessariamente L)m ele ser entregues: uns hão de 
ser applicaclos a sapateiros, outros a ferreiros, outros a 
outros scrvicos ... 

O Sn. StLVÉinA DA MeTA:- Etc., etc. (R·iso) ... 
O Sn. FtGUEIRA DE l\ilLLLO: - ... mais ou menos, c 

então é preciso applical-os segundo a sua profissão, a sua 
i ncl us L ria. 

Ora, o nobre senador procurou tambem mostnr que 
havia grande inconveniente em entregar-se esses mc-
llores ás. associações. Senhores, eu procurei a demons-
tração de semelhante proposição,_ e não a encontrei em 
t udo quanto o nobre senador disse, porquanto, sendo ' 
estas associações autorizadas pelo governo, não é na-
tural .que o governo deixe de llles impôr aquellas con-
cli ções, que forem mais adaptadas a fazer com que c! las 
sa tisfacam os seus deveres. 

Demâis, no projecto acha-se a declaração expressa, de 
que taes associações estão sujeitas á inspecção do juiz ele 
orpllãos, como aquelle que é pai commum, tutor geral 
dos orphãos menores. Por consequencia, se acaso houver 

' a!gum abuso por parte dessas associações, o governo por 
SI oli por intermedio do. juiz dos orphãos ha de lhes 
tomar severas contas ; cllas hão de vir á cumprir o seu 
dever, ou sujeitarem-se ús multas, a que -necessaria-
mente estarão sujeitas pelo regulainento í:lo governo, 
on llna I mente ' serão extinctas, ·julgadas sem razão de 
scL Nilo vejo, pois, os perigos cjue o nobre senador en-
controu nes \e projeeto . 
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Di sse ainda o nobre senador que essas associações 
podiam encarregar -se de pessoas elo sexo masc ulino e 
üo sexo feminin o, e, referindo-se ás desta ultima cs-
pecie, fez allusões taes , que por ellas poderia mos pensar 
que grande immoralidade devia resultar da cn trega 
dessas _ menores ás associações. Senhores, essas associa -
ções hão de ser compostas de pessoas moralisadas; um 
governo moralisaclo não poderá entregar essas menores 
a associações que não o sejam. Acho, por consequencia , 
que nesta )la rte o nobre senador não tem razão. 

Accresce que o governo pelo § 6. 0 do art. 2. 0 tem o 
direito ele poder . collocar os menores nos estabeleci-
mentos publicas. Sabemos que além dos arsenaes ele 
marinha e guerra e outros estabelecimen tos, o governo 
'póde lambem empregar esses menores, logo que che-
guem a cer ta idade, nas companhias de artífices, de 
:.~ prcndizcs marinheiros, etc. , e até mesmo em colonias 
que tiver de crear . Portanto, fi có l)asmo, quando ycjo 
·o nobre senador achar tantos inconvenientes em um 
artigo, que.não poderia deixar ele ser apresen tad o pelo 
governo, pois que é o complemento real, cffectivo da 
disposição adaptada pelo art. i . • 

Senhores , como aqui se tem dito que o governo des-
prezou inteiramente a op inião dos fazendeiros, guando 
organizou es te projec to, devo declarar que os fazendeiros 
de Cantagal!o c ele outros municípios, em suas repre -
sentações admittem es te artigo e seus paragrapbos, re-
jeitando sómente a idéa da retirada judicial do i'iberl0 
do poder el e seus pa tronos; admitterp. o artigo, excluindo 
unicamcn te a idéa de tirar do seu poder os menores que 
cllcs maltratassem, ou faltando á obrigação ele os cria r. 

Nesta parte foram attendidos, porque o governo só 
lhes tira os menores , quando lhes infligem cas tigos 
excess ivos; mas neste ponto estão elles, fazendeiros, 
na mesma pos ição em que está o senhor para com seu 
escravo, o ~nestre para com seu discípulo, o pai para com 
~cu filho ; todos esses, quando inOigem castigos exces-
sivos, abusam elo poder dominical, patem al, ou magis-
tral ; e para esse abuso todos elles respondem na f'órma 
elo nosso codigo criminal. Não era possi l'el, pois, que 
esta hypothese de ixasse ele ser prevista pelo governo . 

Em conclusão, Sr. presidente, eu entendo que não se 
dão os inconvenientes apontados . pelo nobre senador 
neste artigo, que era o compl emento obrigado do art. 1. "; 
que foi ·mui bem prevista a creação dessas associa r;ões·, 
rodeando o govcmo de ·vantagens para q uc se pudessem 
near corno condir;ões c v a n t.agcns q uc garan tis~cm ao 
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paiz a conveniencia de sua LÍurar;ão , e evitassmn ::tbnsos 
que se poderiam dar por etl'eito da fraqueza .hum::tna . 
Em face destas ligeir·as considerações voto pelo art.. 2. 0 

da proposta em discussão. 
O SR. ZACARIAS falia em seguida contra o art. 2." 
0 SR. JIIINISTRO DA AGRICULTURA responde a esse cJ ÍS-

CU!'SO e ao elo Sr. Silveira da lVIota nos seguintes termos : 
O SR. THEODORO DA Sn:VA (rnintstro da agricnltttra :)~ 

Não sei em que razões se fundou o nobre senador pela 
Bahia para suppôr que convém ao gabinete tolher es-
clarecimentos ao senado no correr do presente debate, 
quando entretanto já por mais de quatro vezes se tem 
elle feito ouvir. Foi isto ele certo uma creação elo digno 
senador pela Bahia, porque os discursos proferidos pelos 
meus honrados co !legas os Srs. preside'nte elo conselho 
c ministro da justiça, e por mim protestam contra se-
melhante asserção, de que os membros do ministerio 
escusam-se ele concorrer á discussão. 

Não menos infúndacla ·e immerecida foi a apreciação 
que fez o nobre senador, de que o governo tem con -
corrido para comprimir a liberdade da discussão, pelo 
uso que se está fazendo da disposição regimental que 
no caso ele discussão da proposta do governo aütoriza a 
prorogação das horas elos trabalhos do senado um pouco 
mais do que ordinariamente acontece, e ainda mais 
infundada é a compressão, que imagine existir como 
obstaculo á liberdade da discussão, porquanto os illus-
tres senadores que se oppõem ú reforma, têm consu-

. miclo largas e. ex tensas horas occupanclo-se em cliscutil-a. 
O SR. FIGUEIRA DE MELLO : - Vinte ·e mn discursos 

só no L o artigo. 
O Srr. THEODORO DA SILVA :~Até hoj e, depois de 

tantos dias decorridos e .dos vinte c um discursos pro-
feridos, apenas discutiu-se e votou-se um unico artigo 
ela proposta . . ·· 

O Sn. SrLVEIRA DA l\'IoTA :-Nesse numero só tive um . 
O Sn. THEODORO DA SILVA: -Os illustraclos sena-

dores que impugnam ·a proposta têm entretido a dis-
cussão po1' dilatadas horas; e não obstante queixam-se 
ela falta ele Jiberclacle ele tribuna ! · · 

Não vejo, pois, motivo para a observação que fez 
o nobre senador pela Bahia; observacão tanto mais 
injusta, quanto não é ao governo, rnas a V. Ex., 
digno . preside~ te do senado , que compete fa.zer 
cumpn,r o regimento , ao qual ·.sómente é que se de,~c 
attnbmr o facto ele serem ma1s extensas as sessões 
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do senado aclualmente, visto como 'se trata da dis-
cussão de uma proposta do poder executivo . 

O SR. F. OcrA VIANO :- Isso não foi por propos la 
nossa. 

O SR. THEODORO DA SrLvA:- Como quer que seja; 
observarei ao nobre senador . pela província da Bahia 
que no parlamento inglez as discussões projongam·se 
sem prazo certo e determinado, tanto quanto o com- · 
portam as ma terias da qrdem do dia; e não obstante, 

· aquelle parlamento é considerado como o typo que 
melhor consagra a liberdade da tribuna que realmente 
se exerce com toda amplitude. Porque motivo então, 
pelo facto do regimento do senado brasileiro esta-
belecer que seja de cinco horas o maximo elo tempo ele 
suas sessões, sómente em certos c:~sos , já ~e julga 
fundada a censura de que semelhante espaço de tempo 
comprime a livre manifestação do pensamento dos. ~e-
nadares? , . 

O Sn. V. no Rro BRANCO :-Póde recordar ao nobre 
senador pela Bahia que no tempo delle foi que se 
inventaram duas sessões diarias na camara. 

O SR. TnEoDori.o DA SrLvA: -Não me occorrí a neste 
momento a ponderação que V. Ex. acaba de fazer-me, 
mas aprbveít.o-a com reconhecimento. 

Enganou-se o nobre senador pela Bahia quando 
attríbuiu a urgencia da solução da proposta, urgencia 
que não se pócle desconhecer, á circumstancia de estat 
Ot governo exposto ao risco de que, demorada esta 
solução, no anno. vindouro não possa elle encontrar o 
mesmo apoio daquelles 63 Srs. deputados que tantas 
vezes têm sido commemorados pelo digno senador 
pela Bahia e pelo Sr . ... ' 

(O Sr. Silveira da Mo ta faz signal negativo. ) 
Ah I vejo .que V. Ex . não se refel'iu aos 63. 
O SR. ZACA.RIAS :-Elle chamou 62. 
O Sn. F. OcTAVIANO :-E' porque 6+3=9=0. 
O SR. THEODono DA SILVA:- Ha injustiça na snp-

posição do digno senador pela Bahia. O governo 
acredita que, . sejam quaes forem as círcumstancias 
que occorrerem, poderá contar se.mpre com o apoio 
flrme, d'esinteressado e patriotico, da maioria ela ca-
mara dos Srs. deputados, pois foi com esse apoio que 
póde vencer as grandes dilficuldades ·que com tanto 
vigor soffreu a proposta que se discute . 

O SR. V. no RIO BRANCO:- A questão não é a vidà 
do gabinete, é a icl éa nacional . 



O SR. Tmwnono DA SILVA:··-· A camara dos Srs. de-
putados, representada peia maioria, é credora dos res-
pci tos desta calnara ; nenhum ele seus membros cede 
em dignidade pessoal nem em patriotismo aos nobres 
senadores; qnaliclacles estas que não os levaria a apoiar 
o governo, como o apoiaram, por mo ti vos que não fossem 
mnito decorosos. ' 

0 SR. V. DO Rro BRANéo :~Apoia.do. 
O Sn. THEODORO DA SILVA :-0 segredo da urgencia 

que tem o govcmo em promover a aclopção ela pro-
posta está na consciencia do senado, e na ele todo 
o paiz. Na conscien:;ia do senado porque desde o anno 
passado o illustre senador' pela Bahia que agora não 
está presente, o Sr. conselheiro Nabnco, insistia por 
medidas tendentes á solução da qnesLio servil, que -já 
então se lhe afigurava ser urgentíssima. 

Peço licença ao senado para ler o que então clizià 
este illustre senador em uma seo;são memoravel em 
que offereceu ao· orçamento um additivo por parte de 
diversos membros ela minoria ele então, consignando 
•Uma provirlencia que comprehendia. todas quantas se 
encerram na proposta, aclditivo ao qual o nobre pre-
sidente do gabinete de 16 de Julho não se teria opposto, 
conforme o declarou, se fosse opportuna a sua arlopção 
no orçamento. 

São estas as memora v eis palavras do illustraclo Sr . 
conselheiro Nabuco : 

· « Creio, pois, Sr. presidente, que tenho justificado o 
artigo additivo proposto, e sem duvida não é possível 
crê r que o senado brasileiro deixe de concorrer com 
este meio para acabar, ainda que gradualmente, uma 
instituição execravel que opprime os nossos seme-
lhantes, corrompe os homens livres, esteriliza o trabalho 
e a terra, e nos expõe ao ludibrio e ú reprovação das 
nações civilisaclas. 

« Senhores, podeis proseguir nos vossos adiamentos 
infinito;, na vossa contradicção infinita; mas a emanci-
pação não ha ele deixar ele vir; ella ha ele vir, com a 
differença que, em vez de vir gradual e incruenta, ha ele 
vir simuWmea c perigos'\. Não é possi vel resistir á 
pressão da civilisação, á excommunhão elo mundo 
christão. » · 
· Não é, Sr . presidente, porquE) o gabinete se sinta ins-

pirado. sómente ele idéas philosophicas e sentimentos 
humanitarios e ungido de crenças religiosas; mas sobre-
tudo para evitar os effeítos da questão elo estado servil, 
os quaes podem servir de objecto ás explorações de pro-

P. li. 5~. ·. 

.-
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paga nelas oppostas, pró e contra a sus l.en tação elo statu-
qno, que se apresenta perante o senado a solicitar-lh e 
que seja breve na decisão da proposta e em resolver se 
a aceita ou não, tal como foi apresentada á sua decisão. 

Receiam os, scrri du viela, que, sendo entregue ao acaso 
e aoo; efl'e itos ela propaganda favoravel e clesfavoravel á 
manutenção elo estado servil, ::) in i c ia ti v a que tentamos 
para uma solução prudente e pacifica sirva para entreter 
e animar grandes exei tações, possa mesmo produzir em 
uma outra localidade alguma perturbação da ordem nos 
estabelecimentos agrícolas. Se o senado, porém, persiste 
em crer que não h a urgencia em resolver esta proposta, 
faça o que entender ; o governo não póde o constranger, 
mas cumpre seu deve:r· declarando-lhe e ao paiz que 
julga de alta conveniencia publica a solução dessa gra-
v issima questão . 

Dada esta resposta ao nobre senador pela Bahia, eu o 
acompanharei na s outras observações que fez tendentes 
ao artigo quesecliscute. 

A primeira obj ecção a que deu largas proporções o 
nobre senador :pela Bahia foi concernente á disposição da 
proposta, em victudc da qual os efl'eitos da lei cleverâ,o 
ser regulados c1 e sua data. Sei, Sr. presidente, que a cons-
tituição, tratando elo assumpto da publicação das leis, 
prev iu e clispôz que ellas· fossem promulgadas e publi-
cadas; não contesto, pois, que a promulgação das leis 
e sua publicação sejam actos distinctos, e acrescentarei 
mesmo que por via de regra, ambos estes- actos são 
praticados pa ra serem conhecidos em todas· as localidades 
do Imperio. Assim, sanccionada c promulgada nas res-
pectivas secretarias de estado, segue-se a publicação nas 
localidades, de conformidade com as an tigas ordenações 
que ainda regulam o assumpto ela publicação das leis, 
posto que mal, muito mal, porque deste modo o começo 
elo cum primento da lei varia em cada localidade, con-
forme a data em que efrectuou-se a sua publicação. 

Por effeito desta confusão, tem-se entendido, porém, 
em mui tos casos, taes são os nossos es tylos, que para so-
lução ele questões ·que se têm levanta do sobre a data da 
execução de leis e regulamentos, como, por exemplo, 
ácerca ela arrecadação de impostos, o mais seguro meio é 
ir buscar a ela ta de sua publicação na côrte . Este modo 
pratico ele procurar a data ela força coercitiva uas leis 
não é uma originalidade ele que eu esteja dando noticia 
ao senado; provém da clifllculclad e a que tenho alluclido, 
pela lacuna ela legislação que regula a materia. 

O governo não ignorava que por via ele regra a publi-
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ca ção das leis se de ve fazer nas loca lidades para quo ella ;; 
obriguem; mas consid erando que tratava-se de noYílS re-
lações jurídicas para as gerações presentes e para gera-
ções futuras, ás quaes além di sso convinha que desde 
logo aproveitasse a disposição benelica da reforma , 
julgou que não se afas tava dos nossos estylos já refe-
ridos, nem dos principio~ goraes quq r egulam ;1. não 
r etroa ctiviclacle das leis, visto que se tratava de dispo-
sições beneflcas relativas ao estado civil de gerações ac-
tuaes e futuras que precisavam de uma data certa e in-
vari:rvel em todo o Imperio , para evitúem-se duvidas , 
contestações e incer teza de direi tos, se nes te caso es ta-
tuisse que a da promulgação da Jei, fosse o regulador 
dessas novas relações jmidicas. 

A promulgação é tambem publicação, nem é imp res-
cindível que esta seja fei ta nas localidades, o que no 
presente caso sú serviria para estabel ecer a confusão. 

Perguntou .o nobre senador pela Bahia porque razão , 
dispondo a proposia que se constitua peculio para os 
1henores que forem dados ás associações; a fim el e que, 
quando at tinjam á idade ele 2i nnnus c sejam resti twdos _ 
ao livre gqzo de sua capacidade juricltca ,, possam entrar 
com esse peeulio nós ac;tos rcgu l ~res da viel a, deixou de 
ser inclica da igual cli sposif;ão em bem dos filhos de mu-
lheres escravas que tenham de ficar em poder dos seus 
senhores, os qua cs não 11cam obr igados IJC la proposLa a 
cons titu ir-lhes peculio algum. 

A causa ele não se ter disposto que o senh or seria obri-
gado a constituir peculi o para os iHhos .d:e suas escravas, 
proveio em parte do desejo de que a proposta não fosse 
oppressi v a aos proprietarios ele csc raYos . 

O governo attendeu que sendo sensível a mudança a 
que elles vão ser sujei tos em virtude ela proposta, vi sto 

. como perdem a possibil idade de dcsfructar o t rabalho 
el os filhos de suas escravas, como se esc r a vos fossem, 
não era conveniente onerai-os com demas iados encargos, 
como esse ele comtituir-lhes peculio. 

Demais o governo não julgou acertado impô r o pcculio 
neste caso, porque conta que o propr io interesse dos 
proprictarios de escritvos ha de induzil-os a isto espon-
taneamente, porque os fllho s de suas escravas serão os 
seus melhores trabalhallores, se elles os souberem con-
servar comsigo. . 

Cabe-me, Sr . presiclcn te, explicar a in Lelligencia 
que se deve dar á proposta ácerca ela .eventualidade cl0 
abandono dos menores por parte dos seríhores 1de suas 
mãis, visto como a tal respei to o nobre seoaclor pel a 
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Bahia demor-ou-se tanto que m.e julgo obrigado a,acom-
panh~_ll-o. l\Ias confesso a V. Ex. que prestando sempre 
grande attenção e muito respeito ás opiniões elo nobre 
senador pela Bahia, pareceu-me que o tempo que S. 
Ex. consumiu em demonstrar que a · prnposta não cs~ · 
tabelece penalidade para o caso em que ó senhor aban-
done os filhos de suas escravas, os quaes deverão aliás 
conservar em sua companhia até a idade ele 8 annos, 
foi tempo gasto quasi em pura perda. . . 

A intelligcncia c{ue deu o nobre s.enador pela Bahia 
eleve ser aceita·, com ligeiras modificações. Podem 
dar-se jiversos factos ele abandono de menores por 
parte dos senhores elas mãis dos mesmos· menores. 
Antes de tudo cumpre saber, são os senhores obri-
gados a cdar c educar os filhos ele suas escravas ? Esta 
obrigação é expressa em mais ·ele uma parte ela proposta. 
Ha penalidade para nos casos de infracções, ser appli-
cada aos selihores ? O governo teve boa razão para 
entender que nenhuma pena lidado se clevêra prescrever 
para o caso desta infracr;ão. 1\'Ias, por ventura, não deve 
subsistir a obrigação c i vil creada pela lei, s.e fór adap-
tada a proposta, visto como clla impõe ao senhor a 
obrigação de criar o menor até a idade de 8 annos ? Sem 
duvida que essa obrigação deverá subsistir .. 

Mas, diz ·o nobre seríaclor pela Bahia que ella quasi 
importa uma verdadeira burla, visto como não é acom-
panhada ele meio coi.npu lsorio; que o meio ele dar-lhe 
realidade e vida dependeria de haver pena para o caso 
ele sua infra~ção. Este alvitre ~o nobre senador seria 
inconveniente, e o governo procederia com impr.u-

, dcncia se o adaptasse, fazendo da proposta um cocligo 
negro com penalidades draconianas. 

Pelo contrario julgou ·o governo que urna vez que 
se estabelecesse aquella obrigação civil., o fàcto ele não 
se cumprir o encargo ele se cri'ar c dar educação aos 
menores até os 8 annos ele idade, resolvia -se como 
todo encargo ele fazer ou não fazer, em indemnização 
ele prejuízos c damnos. Não será c !la sempre recla-
mada? E' bem possível que na maioria elos casos · não 
seja ·reclamada indemnização alguma por taes .prejulzos 
e clamnos, mas incontestavelmente ha o direito a essa . 
rec lamação, que poderá ser i.nten ta ela por quem quer que 
tenha sido prejudicado, ou mesmo por parte do poder 
publico. 

Fixada a intelligcncia ·ela proposta com relação á 
obrigação dos senhores, o mais decorre na natureza 
dos factos. Visto que o senhor não eleve abandonar 
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até aos 8 annos as crianças fi lhas el e suas escravas ; 
c seria violentar a ordem na tural dos acontecimen tos 
ordinarios da vida, ex igir que alguem. que tenha ca-
hido em pobreza, que não -se possa ma nter, nem à 
sua familia, carregue mais o encargo de criar os filho~ 
de alguma escrava já fall ecicla . 

Neste caso pólle ser possível b abandono, não por di-
reito proprio, mas em consequencia de força maior,. 

Sendo assim, se o abandono pócle provü·, ou ela ' in-
fracção do dever, ou el e c. ~msas naturaes e de for ça 
maior; o que cumpria ao governo em sua proposta era 
acautelar essas diversas hypotheses, e fêl-o indicando a 
conveniencia ela creação de associações que tomassem 
a seu cargo o tratamen lo de taes menores, se -fossem 
abandonados. 

Sr. presidente, eu termina rei, decla rando que me pa-
receu menos razoavel o nobr:e senador pela Bahia 
quando, em r elação ao que na camara dos Srs. depu-
tados disse o Sr. presill en te do conselho, imaginou que 
o chefe do Estado, o guarda da harmo nia dos poderes pu-
JJ!icos, deve ser ci:mio uma esta tua , inerte e indifierente · 
ao movimento elas icléas de seu pa iz. Por bem ela marcha 
regular e harmonica elos poderes pilblicos ell t5 deve ter 
idéas assentadas sobre as necessidades ela nação que pre-
side. Não. é isto uma novidade nem heresia constitu-
cional. 

·O poder moderador pa ra exercer suas funcções póde 
achar-se em confli clo ou com o poder exf)cntiyo -ou com 
o poder legislat ivo ; o que a nropria constituição pre-
suppõe e importa a disconcordancia de opiniões. A cor,óa 
não as deve impór aos min is tros , é certo,~e os actuaes 
são os uni c os responsaveis por seus actos. 

Na ela mais t enho a dizer. · • 

SESS.Ií.O DE 18 DE SETEillBII.O. (ATt. 2. 0 ) 

- Por ser feriado o dia f 7 não houve sessão. 
-No dia 18 continuou a discussão elo art. 2. 0 ficando 

finalmente encerrada por não haver mais quem pedisse 
a palavra. (*) Oraram os Srs. BAnÃo DAS TnEs BAnnAs, 

t•l A chr-onica par-lamcnta1· exprimiu-se ~~ ssim : 

" •.•.. Não tinhamos ouvido ant.e-hontem os discursos dos 
Srs . ministro ria agricultura c Barão de l\Iuritib,1. Aquelle res-
poncleu cabalmen te aos Srs. Silveira da i.\lota e Zacarias. ' . 



Ai'<TÃO e ZAC .i.RIAS (contra), ~IINIS'l'llO DA AGRICULTOR,\ (res-
pondendo a esses oradores), e ainda os Srs. BARÃO DAS 
TREs BARRAs, BARÃO DE l\1umTIBA e ANTÃo (contrarias 
ao projecto). 

O Sn. BARÃO DAS TnEs BARRAS diz que a differença 
que o separa do governo, nesta questão, dú-se tambem 
qnan to ao art. 2. o e em pontos que não são de pequeno 
alcance: na sua opinião tudo quanto a lei deveria faze:r> 
era declarar que fossem entregues ao governo os me-
nores que completassem 8 annos, e que os senhores 
de suas mãis não quizes~cm conservar ao se'n serviço, 
para ter o destino conveniente: mas o art. 2. o não julgou 
isto bastante, e dispôz que sejam entregues ús associações 
de que trata. Es.ta disposição resulta ele uma prevenção 
muito injusta contra os fazendeiros; não é de suppôr 

Ouanto :~o illustrc Sr. Darão de l\Iuritilla, lirnitou·se a algu-
inas lifreiras observações. 

"Honrem oraram sobre o art. 2. 0 os Srs. Barão das Tres narras, 
Antão, Zacarias, ministro da agricultura, Barão t!e l\Imit iba, . 
e ai nela os dons primeiros . O debate ente rreirou-se em rontos 
mínimos, sem ::ílcancc algum. Ligeiras cr iticas qne não con-
c luí am contra a proposta. Especialmente, o i! lustre SI'. nar:io 
das Tres narras restr ingiu-se a examinar a doutrina verdadeira 
sobre o tempo em rruc a lei <leve rá começar a vi gorar, se a 
proposta ft!r approvada e sane ei o nada! Qnestào fntil, porquanto 
não trata-se dp interpretar, sim de applicar disposição que é 
express a: não é, e m verda!le, o ca'So de examinai' o principio 
da retroactivirtade, visto como a proposta evita a disruta defi-
nindo o começo do ell'eito legal, e poderia :1té marcar época 
anterior, sem o1fcusa de princi1Jio algum juríd ico. 

" iYfas o distincto Sr. Zacarias merece de IIlh algumas obser-
vaÇües . Entrou ainda na questão do abandono dos menores, 
filhos de escr:fvas; c pro curando inve i'Ler a nossa argumentação, 
nttribuiu-nos o erro etc fazer r esidir na mãi escrava o vinculo 
üe direito que obl'iga o senhor desta a criar c a tratar o méno r! 
A propl'ieclacle sobre a mãi escrava é, sim, o fundamento rlessa 
relação juridica entre o seu senhor c o seu íilllo; não é, não 
póclc soe o vinculo de direito, que ali ás coexiste na mes ma re-
lação jurídica. Por· morte .da mãi, desa ta-se cel'tamcnte esse 
vinculo, porque não existe mais o fundamento da , relação ju-
rídi ca; isso é cousa que comrrr-hcnde-se facilmente. E' claro 
que referimo-nos ao fallecimen to ela mãi escrava, antes qu e o 
filho complete os 8 annos; rorquanto, desde então, a rela-
tividade entre o senhor e o menor funda-se 11a opção dos ser-
viços. 

« Toda a sua argumentação solJl'e o direi to do ·abandono elos 
menores Lambem JÜO procede: a worosl.a é clara, não deixa 
duvida. A obrigação de criar c tratar d{t origem á acção üe 
a lim entos. Se essa obrigação é; para bem dizer, natural entre 
parentes, nada obsta qu e a lei instit11 a em alt:uns casos essa 
mesma obrigação, em caracter civil. O raciocínio do distincto 
se rmdO I' seria valioso se a JH' OflOSta n:io instituísse essa obri-
gação ; no si!t.:n cio da ki 11ão sc ri::t rrcsnmivcl uma tal obri-



.tpie nenhum delles maltrato c abandone os filhos de su8 s 
esc1·avas ·até aos 8 annos; se algum caso desse se désse, 
cahiria sob o regimen commum, nada teria ele extraor-
dinario, porque actualmente tambem se clá o abandono 
até de nascido ele ventre li v r e, e isso não ele ma nela v a 
providencias extraordinarias . . Se alguma providencia 
tornava-se necessaria era quanto aos menores que com-
pletassem 8 :mnos, e ele cujos serviços Jüo quizessem 
aproveitar-se os senhores ele suas mãis até 21 annos ; 
essa providencia, porém, sendo só para daqui· a oito 
annos, não tinha urgencia alguma de entrar nesta' lei. 
A meclicla elo art. 2. 0 é, ele mais a mais, clcsnecessaria 
se a lei manda pór esses menores ú disposição do go -
verno, é claro que a e~ te llca v a competindo dar-lhes 

g·ação que niio asseutava no parentesco. A proposta a institue; 
são- lhe, pois, npplicaveis todos os meios 1lo direito civil para 
tomal-a efTectiva. A taes meios referimo-nos; tínhamos. em 
vista o direito preexistente, uma . vez reduzida á lei a proposta. 

" Ainda por· isso nadá temos com a reciprocidade como fun-
damento da obrigação de ~limentos entre parentes, o que aliás 
é contestavel sob esse ponto de vista. Não veio outrosim a pro- -
posito a definição estricta ou ampla da expressão alimentos; se 
attende-sc ao estado prospero do alimentante' não deixa-se 
de considerar tambem a condi ção do alimentado, e varias outras 
circumstancias. São, em todo o caso, questões estranhas á pro-
posta. 

" Vo ltando á disposição relativa ás casas de expostos, rccti-
ficou o seu pensamento antei·ior, mas ainda pretendeu ver ahi 
um onus imrosto a ta<;)s asylos. E' um erro. Não impõe-se cousa 
alguma a esses estabelecimentos; facilitou-se-lhes apenas yan-
tagens, se os seus directores as quizerem utilizar. 

'' Censurou a proposta por não garantit· peculio aos menores 
sob a autoridade dos senlwres . das mãis escravas, ao inverso 
do que a mesma proposta esta tu e en'l relação aos menores en-
tr·e~ues a associações e a particulares. A razão d~ differença 
é clara, no systema da proposta. O enunciado da objecção res-
ponde á propria objecção. O senhor da mãi escrava não póde 
sct' equiparado a tercmros. 

« Censurou a emenda que supprimiu a palavra salaTios como 
base da quota para o pecalio dos menores entregues a asso-
ciações e a particulares. Além de que a commissão especial 
da camara dos deputados, no seu parecer, justifka cabalmente 
a suppressão, accresce que a argumentação do distincto senador 
tenderia a nullificar a idéa, porquanto ninguem paga salario 
aos servos proprlos, e, em sua arbitraria taxação, haveria sem-
pre injustiça para mais ou para• menos. 

« Concluiu , fazendo ponderações a bem do adiamento da 
proposta, lembrando ainda a falta de sessões na camara dos de-
putados, no caso de emendas approvadas pelo senado ! E, pois, 
todas as duvidas do distincto senador resumem-se no segu.inte 
propósito: ~idiemos ·a questão! 

" A quarda const·itucional. " 
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dés tino, enlrcg(]l-os mesmo a ess 1 s , associaçõ e~, sem que 
para isso fosse mister alongar a lei com disposições to-

- madas com tanta antecedencia. Trata em seguida de 
mostrar que o artigo contém outras disposições inuteis, 
como a que sujeita á inspecção dos j nizes de orphãos as 
associações, o que· está repetido no art. 5.0

; e algumas 
menos pensadas, como a que supprime as palavras- dos 
salarios- no paragraph'o que se, refere ao peculio, en-
tretanto que essa era a melhor base para assentar o pe-
cu lio. A lei deve ser simples e clara, e a proposta ; com 
estes defeitos, não alcança o tim a que se propõe, não 
faz mais elo que tornar mais clifficil a sua execução, que 
;já t em ele lutar com tantos embaraços. A proposta ainda 
tem outros defeitos: não attencLe a clifficuldade ele mon-
tar essas associações no interior elo paiz, onde podem 
não ser bem comprehencliclas e causar sérias perturba-
ções, creanclo aspirações qu.e não é possível e que a lei 
não trata de satisfazer: contém tambem uma lacuna 
notavel: só aos juizes ele orphãos e não ao governo dá a 
attribuição ele confiar a particulares os menores entre-
gues pelos senhores elas suas mãis .. Por todas estas razões 
acha prejudicial o art. -2. o e vota contra elle. 

o sn: ANTÃO começa observando que não póde eles-
cobrir a razão ele estado· que -leva o Sr. presidente elo 
conselho a sustentar a inconvenicncia do adiamento 
desta questão. Quanto á providencia do art. 2. 0 con-
clemna-a, porque em sua opinião as associações ele que 
se trata serão associações níercantis para éxplorarern, a 
titulo gracioso, os serviços dos ' libertos, o que lhe pa-
rece imrnoral e perigoso. · 

O SR. ZACAIÚAs combate tambem o artigo. A dispo-
sição relativa á execução €!esta lei desde a sua promul-
gação importa e1Ieito retroactivo, diz S. Ex., e depois 
ele responder ao ultimo discurso. do Sr. ministro ela 
agricultura, entra em largas considerações sobre varios 
pontos da proposta , que julga defeituosos ou inconve-
nientes. -

Tomou a palavra O Sr. MINISTRO DA AGIUCULTURA: 
O Sn. THEODORO DA SILVA (ministro de agricultura):;_ 

Ouvi com attenção o nobre senador pela Bahia e acredito 
que o· desaccôrclo em que parecemos estar a respeito da 
proposta, quanto a começarem os seus effeitos da data 
da-lei, que fôr acloptacla, não é tão pronunciado , como 
julgou S. Ex. · -

Entre os assumptos que merecem ser melhorados 
em nossa administração, eleve especialisar-se o que 
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entende com a publicação das leis ; pois que prende-se 
tanto ás regras constitucionaes como ás velha s dis-
posições elas ord0nações do re ino e d:1s leis ex trava- -
gantes, ele modo que a publicação das leis não se 
póde fazer sentir, ne1nprocluzir seuseffeitos no Impcrio 
com a regularidade e uniformidade que fôra preciso. 

Adaptada a lei pelo poder legislativo e sanccio llacla 
pelo poder moderador, com ctTeito necessi ta opa de 
fazer-se ouvir em tollo o Imperio para ser obedecida; . 
necessidade esta, porém, que é sat isfeita em parte 
com a sua promulgação . 

1\'Ias, se a promulgação bastaria para produz ir os 
seus effeitos na circumscripção territorial em qur. se, 
expedisse a lei , seguramente não seria bastante para 
que se exi gisse o seu cumprimento em cada uma d::s 
outras muitas e longínquas çircumscri pções do Estado; 
o que justifica o acerto de sua publicação local. 

A respeito da promulgação elas leis temos as for -
mulas constitucionaes; ellas são promulgadas nas res-
pectivas secretarias de estado ; mas a sua publicaçifo 
ainda hoje se faz conforme as disposições a que 'já 
me referi das velhas ordenações· do reino, como ell-
tendem alguns, oú de accôrclo com a lei · de 25 ele 
Janeiro ele 1749, vigorada pelo regulamento elo 1. o 
de Janeiro ele 1838, como entendem outros : isto é, 
no primeiro caso ellas só obrigam nas comarcas trcs 
meies depois ele publicadas na côrte, e no segundo 
sómente são obrigatorias em cada uma elas comarcas 
depois ele fei-ta ahi a sua publicação. 

Em- um paiz extenso, sem meios faceis ele conünu-
nieação, seria preciso no caso ela lei de 17!11), cujo sys -
tema é o i11ais seguido, que clccorre?se tanto tempo 
quanto bas tasse para a remessa ela lm para c a ela uma 
das coma'rcas do interior, seu annuncio por eclitaes na 
sé de ele cada uma clellas, etc.' só produzindo os ' seus 
naturaes e legitimas effei tos depois de tudo isso e em 
prazos desiguaes, como são desiguaes as distancias elas 
localidades relativa mente á côrte. 

Esta é a verdade pelo que diz respeito á promul-
gação e publicação elas leis; mas a incerteza elos dous 

l , methoclos expostos faz variar a jurisprucleneia dos 
_ tribunaes jildiciarios e administrativos . 

Agora faça o senado applicação de taes regras va-
cilantes á reforma de que tratamos e que entende 
tanto com direitos ele gerações futuras como igua l-
mente com os legitimas interesses e direitos legaes 
dos propnetanos ele escravos e:os tentes. Seria urna 

P. li. iJ5. 
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Rd)ell .... Cada comarca tlo Imperio leria o seu ponto 
de partida, a sua data para regular as novas relações 
jurídicas provenientes ela reforma ! 

Já vê o senado que isto não seria organização, mas 
o ca hos. Em tacs condições o governo estava obri-
gado a procurar um termo fixo, um marco certo, . 
uma data. invariavel que servisse de regulador para 
todo Irnperio . Qual devêra ser esse termo, esse ponto 
de partida, essa dal ~l em summa ~Não podia ser ou~ro 
senão a ela lei, isto é, a ela sua promulgação. 

l?oi o que lembrou o governo quando teve a honra 
de propôr ao . poder legislativo que tomasse a data 
da reforma, para regu lar as novas relações jurídicas 
entre o~ senhores e os escravos, entre as futuras 
gerações e: as existentes. Senhores, eu disse na sessão 
anterior que o governo, procedendo desse modo, não 
tinha feito mais elo qüe seguir os eslylos consagrados 
em casos em que não havia aliás tantos inconve-
nicn tes e perigos como os que :~ ssign<~ l ei, se a exe-
cução da reforma do estado servil não começasse em 
uma unica cl.,ta em todo o Imperio ..• 

O Sn. ZACAHlAS dá um aparte. 
O SlL THEODono DA SILVA:- Eu disse então, que 

em mais ele um caso relativo a questões sobre im-
postos, o estylo, o costume adoptaclo no pa iz é serem . • 
ellas decididas pela data ela lei ou regulamento, quando 
ha duvida ácerca elo começo de sua execução. 

O Sn. ZAcAniAs :-Qual acloptaclo? I Porque V. Ex . 
diz isso ? · 

O Sn. THEODono DA SrLVA : - Ouca-me V. Ex. e 
verá. Disse e repito que em mais ' de um cas·o, a 
respeito de arrecadação ele certos impostos, de certas 
taxas, tem-se entendido como estylo costumeiro no 

· ·paiz, que a data da p1;omulgação ela lei ou regulad 
monto na córte é que resolve as questões sobre a sua 
cobrança. E' isto uma novidade? Não ; porque as 
incertezas elos methoclos ela publicação elas leis e ,regu-
lamentos nas localidades do i·nterior trazem taes dif-
fieulclades que ficariam insoluveis, se não se recor-
resse áquelle ex;pediente. Por exemplo, quanto aos 
regulamentos elo sello, da taxa ele heranças e legados 
c outros semelhantes, uma vez. promulgados nas res-
pectivas secretarias da córte, as diversas duvidas 
e questões que se suscitam na süa execução muitas 
vezes têm sido solvidas tomando-se como ponto de-
part id a , como sua data O·brigatoria, a da promu\-· 
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gação , porque a publicaç:to nas localidade>, ou não se 
fez ou é contestada. , 

Quando, pois, allucli a questões sobre impostos , como 
aquelles que referi, não podia dizer e não disse, como 
a.Jlás inculcou o nobre senador, que era a da ta ela lei 
do orçame,nto o que regulava a cobranç.a elos respec; 
ti vos impostos. Na ve'rclade isto nem mesmo teria senso 
'commum, porque os impostos fixados nas leis ele or-
çamentos são arrecadados em exercícios posteriores 
áquelles em que ellas são adaptadas e publicadas; o que 
excluía materialmente a,possibilidacle de que q. data ela 
sua publicação em exercício anterior importe o começo 
de sua execução, isto é, o começo da cobrança de im-

. postos, a qual só se terá de fazer em exerci cio futuro. 
O Sn. ZACAH.IAS: --'En,tão que data é? 
O Sn.. THEODORO DA SILVA:- O que disse e repito 

foi que relativamente a questões sobre a arrecadação 
ele impostos, e já designei o elo sello, o ela taxa ele he-
ranças e legados, e te. , tem-se entendido que os seus 
regula)Il.entos obrigam desde a data da sua promulgação 
na córte, .sendo este o estylo, o costume a que eu allucli . 

Sendo assim e attentas as clifficu lclacles que indiquei, -
provenientes da falta de uniformidade nos methodos da · 

' publicação elas leis e da impossibilidade de ser esta 
contada de uma época certa, como seria preciso aliás 
para regularem-se as novas relações resultantes ela re-
forma que se discute, é incontestavel que o governo 
não podia deixar de propór ao poder legislativo que 
tomasse por ponto ele partida para o começo da execução 
da mesma reforma a data da sua promulgação . 

. Esta indicat;:,ão se fór aclop ta ela pelo senado, como re-
guladora das relações j uriclicas que a reforma vai crear, 
é tanto mais precisa, quanto, ·além das razões que a 
justificam, a eqiüclacle torna-a indispensavel. 

Tr;ata-se ele crear· um novo estado civil para as novas 
gerações ,provenien tes de escravos. Se tomassem os a da ta 
ela publicação ela lei em cada uma elas localidades elo 
lmperio, para o começo de sua execução, bem se com-
prehende que muitas creaturas que nascessem depois 
da ela ta em que a lei fosse promulgada na côrte, mas 
antes de sua publicação naquellas localidades, nasceriam 
em escravidão, o que seria um contrasenso offensivo ao · 
principio ele que serão livres no Brasil todos os nascidos 
de:Jois ela lei. · 

Portanto, ainda quando não occorressem as razões 
que já apontei, haveria o grande principio de equi-
da d,e, os sen timcn tos ele humanidade, a coherencia para 
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deliberar o governo a propôr ao poder legislativo, como 
mais bar·monico com o pensamento da reforma , que a 
data da lei fosse a da promulgação e não a ela sua publi-
cação. Nem isto offende ao pri,ncipio ele não retroactivi-
dade cla5 leis; porque, adaptada e promulgada a r.eforma, 
os direitos adquiridos estão sa lvos, respeitando-se o 
passado, pois já pertencem ao futuro os nascimentos 
sobrevindos á sua promulgação, e nada obsta que as leis 
fixem uma data para o seu principio ele execução . · 

Creio ter neste ponto manifestado ' ao senado todo o 
pensamento elo governo, mesmo para que, se a reforma 
fôr adaptada, não venham a surgir duvidas na p'ratica, 
quanto.á intelligencia que ella eleva ter. 

O Sn. V. DO Hw BRANCO :- Esta data foi a adaptada · 
JJelo conselho de estado. 

O SR. THEODono DA SILVA: -Tem o nobre sena-
dor pela província ela Bahia mais ele uma vez insistido 
em que hão de dar-se grandes obstaculos, insuperaveis 
clifficuldades, sendo approvada a reforma, sem discri-
minarem-se os filhos ele esr-ravas que tenham nascido 
<~n tes elo seu regimen, claquelles que nasçam depois clella; 
e alluclindo a estas difi1culdades conclue que a reforma 
é tão defeituosa que merece ser rej ei tada pelo senado. 

O governo não pretende encobrir difficuldades que 
são incontestaveis e provém da falta de meios estatís-
ticos, da qual tanto nos resentimos. Compr:ehende-se 
f::tci lmente que, iniciado o novo regimen ele libertação 
rlas gerações futuras, hão de sobrevir embaraços para 
fazer-se aquella discriminação; mas se não QS podemos 
remover de todo, o nobre senador pela Bahia tambem 
não o poderá, sejam quaes forem os meios que lembre. 

Diante ele tal impossibilidade não ha que recuar, sob 
pena de nada fazer-se, o que já não é possível. 

São, porém, aquelles embaraços e difficuldacles pro-
venientes ele haver a reforma adaptado como da ta ela 
sua execução a de sua promulgação na côrte? Não ; pelo 
contrario ·são obstaculos resultantes elas circumstancias 
elo paiz, que não podem ser removidos ele subito e que 
se manifestariam com o mesmo vigor, quér a data ela 
lei fosse a ela sua promulgação, quér a ele sua publicação 
nas localidades, quér fosse outra que se fixasse . Se acaso 
a lei dispuzesse que só depois ele oito aimos, por exemplo, 
começaria a produzir os seus effeitos, as perguntas que 
o nobre senador me dirigiu ácerca elas difficuldades da 
discriminação dos filhos nascidos de escravas, não po-
deriam ser-lhe feitas com a mesma proceelencia? Eu' 
não teria então o direito cle,perguntar aS . Ex., .• 
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O SR. ZACARIAS dá um anarte. 
O SR. THEODORO DA SILVA: - E' uma hypothese que 

fi guro para demonstrar que, sendo as clifficuldades 
resultantes elas circumstancias em que nos achamos por 
falta ele estatistica e de outros meios semelhantes, ellas 
manifestar-se-hão em qualquer occasião em que a lei 
comece a produzir os seus .effeitos. J/Ias isto justificar-
se- hía, se cruzassem os os braços e nada tentassemos? 

O SR. ZACARIAS dá outro aparte. 
O SR. THEODORO DA SILVA : - Continuou a ser objecto 

de reparo para o illustre senador pela provincia 
da B1hia que, consignanclo a proposta pal"a os filhos da 
escrava nascidos depois da lei e que tenham de ser dad_?s 

·a associações para que os criem e eduquem, a forma.çao 
de um peculio consistente na quota ele seus sa tan~s, 
não se tenha providenciado do mesmo modo a _respeito 
elos filhos elas escravas que, nascidos antes da le1, devem 
continua:· em poder elos seus senhores. 

Creío que não são iclenticas as condições em que se acha 
o senhor da escrava, cujo filhó permanece em seu poder 
para que elle o crie e eduque, e as condições em que se 
acham as associações a quem se entregam os filhos de 
escravas, para ·que ellas usufruam os seus serviços até 
2i annos ele idade. Naquelle caso, o senhor fica privado 
da esperança que tinha ele que os fructos de sua escrava 
seriam seus, exclusivamente seus; neste -caso, são asso-
ciações que se formam, com vist~s de remuneração de 

· seus capitaes por meio de t rabalho dos filhos livres ele es-
cravas, sendo justo, portanto, que tenham estes alguma 
retribuição. Se, pois, é manifesta a falta de conformi-
dade nas condições do senhor e das associações, a cen-
sura · do illustre senador é. inteiramente insubsistente. 

Observo mais que tivemos outro motivo para não 
sujeitarmos os senhores ao mesmo encargo a que sub-
mettemos as associações. Os senhores, como já disse, 
além ele ficarem privados dos fructos de suas escravas, 
com os quaes contavam, se fossem sujeitos a muitos 
onus, como o ele constituir peculio e outros. poderiam 
co~n just? fundamento queixar-se ela posição em que a 
le1 os clelXára. Entendendo a. reforma com as circum-
st,~ncia~, condições e regimen em que vivem os pro-
pnetanos ele escravos, pareceu ao governo que, a so-
brecarregai-os de encargos, era preferivel attrahir-lhes 
tanto quanto fosse possível a sua boa vontade, para que 
fossem elles os primeiros operarios da mesma reforma. 

Se conseguir-se este desicleratum, não é dé prever que 
embora não estejam obrigados a formar peculio para 



I 

os filhos de seus escravos, os senhores por seus proprios 
interesses serão induzidos espontaneamente a cons-
tituil-o? · 

Não devemos contar que, reformados os nossos ha-
bitos e o regimen das propriedades agrícolas, iniciado 
o novo regimen de trabalho. livre, comprehenderão os 
proprietarios agricolas ·que o seu grande interesse con-
siste em attrahir essas novas gerações que os terão 
de acompanhar durante 21 annos, como tambem aos 
pr,oprios escravos, tratando a uns e a outros, e sobre-
tudo aquelles, de modo muito diiTerente do q.ue eram 
tratados outr'ora? ' 

Pareceu-nos, pois, que sem !iJUe -o governo impuzesse 
ao senhor a obrigação de constituir peculio para os 
filhos da sua escrava, que ficassem em seu poier, elle 
mesmo por seu proprio interesse seria despertado a 
constituil-o para que estes auxiliares que a rei lhes 
dará, deixando-os até os 21 annos em sua. companhia, 
conservem .. se dedicados no servico de seus estabele-
cimentos. • 

Está, pois, na previsão do governo, e parece que deve 
estar na do corpo legislativo, que um dos effeitos da 
reforma será que os senhores por seu proprio interesse 
cuidarão de dar espontaneamente aos filhos de suas es-
cravas algum moclico salario, como meio ele con.ser-
val-os aclstrictos a seus serviços, antes por boa vontade 
que obrigados pela lei. 

Pareceu-me que era de· mera redacção a objecção 
feita pelo digno senador pela Bahia ácerca do ~ 2,0 elo 
artigo que se discute. A suppressão da palavr~a « sa-
larios )) quando muito, poderia dar lugar a que o illustre 
senador a comiderasse conw menos apropriada á boa 
redacção elo artigo; mas não .tem resultados praticos 

·esta su ppressão. 
Pelo ~ 2. o as associações de que elle trata sãoobri-

gadas a constituir para cada um elos menores um pe-
culio consistente em uma quota dos seus salarios; a 
commissão da outra camara indicou que se supprimisse 
a palavra « salarios », de sorte que em vez de quota de 
salarios, subsiste sómente a palavra « quota ))' ficando, 
portanto, o artigo assim redigido: << As associações são 
obrigadas á constituir para cada um elos menores um 
peculio consistente na quota que para este fim fór re-
servada nos respectivos esta tu tos. )) 

E', portanto, queS'tão de mera redacção a suppressão da 
palavra « salarios )) ; não tem outro alcance. Parece-me 
que a commissão (!a' camara dos deputados tambem s.ó. 
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por motivo <le redac~ão propôz esta suppressão, pel a 
opposição de iâéas que se n·otára entre o art. 2. 0 que 
diz: «Os filhos das .escravas serão cedidos gratnitamente 
ás associações; » e a disposição do ~ 2. o que dispõe : "Os 
fi lhos elas escravas, cedidos gmtttitamente âs associações, 
terão o peculio consistente na quota elos salarios que 
ell as ll1es constituin?m . . >> E' ·faci l com:prehender que 
sala rio e serviço gratuito são idéas que se repellem; 
a illustre commissão da camara, para estabelecer uma 
redacção mais !Jarmonica .. supprirniu a palavra « sa-
brio », mas conservou a palavra « quota >>. 

O Sn. V. DE !TABOHAHY, :-Quota de que? 
O Sn. TnEonono DA SILVA: .:...._Não deixou desga~ 

ranticlo o menor, porque :(ica com. d'ireito ao peculio 
que formàr-se-ha da ' quota que lhe fôr marcada; mas 
supprimiu a palavra « salario >>, que era antinomica 
com a gratuiclaue elos serviÇos. Como quer que seja, 
acredito que o digno senador pela Bahia não darà ao 
reparo que fez, quanto a este ai:·tigo, outro alcance que 
o ele mera e simpLes reclacção. . · 

Voltou o nobre senador ao mesmo ponto em que na 
sessão passa ela tanto se demorou ; a saber : se os se-
nhores das escravas . têm obrigação de criar os filhos 
de !las até os 8 annos; ou se, pelo contrario, podem, sem 
risco ele ser punidos, abandonal-os antes clé chegilrem 
a esta idade. Eu acredito que neste particular não 
ficaremos em desaccôrdo. E' tXpl'essa a obrigaç<io im-
posta ao senhor ela escrava, para que crie e eduque d 
llllto della até 8 annos, salvo se dermos valor diverso 
elo que tem á palavra obrigação, de proposi to empregada 
no art. L 0 da proposta. 

l\'Ias de que qualidade é esta obrigação, qual é a sua 
natureza? De sua infra~ção qua_es são os e1feitos que 
se seguem? Quaes o:; me:os de evltal-&? São coercitivos 
esses 'meios? São ele penalidade physica? São obrigações 
moraes ou civis? Como clemandal-as? Taes são as per-
guntas que faço a mim mesmo para responder ao 
i Ilustre senador. 

Que na disposição que se discute não ha imposição 
penal para coagir ao cumprimento clél obrigação , é 
evidente, porque no artigo não ha palavra que autorize. 
a possibilidade de imposição de pena para o caso ele 
uma infracção. Mas então qual é o meio ele dar reali-
dade a esta obrigação? O meio, senhores, é aquelle 
por que se demandam •todas as obrigações c i vis. 

O i !lustre senador pela Bahia disse-nos: « O meio 
não é a acção ele alimentos ele que se não trata~ o fun-
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damento desta acção provem das relações Lle sangue do 
pai. para com o filho, ou deste para com aquelle; 
provém das relações da mesma natureza elos collateracs 
entre si; e a respeito do !llho livre da mulher escrav:-t, 
a obrigação do senhor para criai-o e educai-o não 
tem causa tão legitima, que autorize acção de ali-
mentos. » , 

Peço licença ao i Ilustre senador para dizer-lhe que o 
desconheci desta vez. Pois, senhores, são sómente re-
laÇões de sangue que autorizam as obrigações civis? 
Não; foi mesmo o nobre sGnaclor quem nos referiu que 
segundo o direito romano o patrono pelo facto de haver 
libertado seu escr-avo, tinha o dever ele sustentai-o 
durante sua enfermidade, e em qualquer eventualidade 
em que elle precisasse ele alimentos. Assim e evidente 
que a origem, a caúsa, o motivo constitutivo ele seme-
lhante obrigação do patrono não era a relação de 
sangue em que estivesse pal-a com o liberto: usufruiu-
lhe os serviços, quiz depois beneficütl-o, mas não o 
abandone na desgraça, taes enm . os tí tulos de sua 
obrigação, mera c reação da lei, mas razoavel. 

Quanto á cansa ela obrigação do senhor , para que não 
abandone antes dos 8 annos de idade o filho de es-
crava sua, está no alcance de toc!Ós nós. Comprehen-
demos e justilicamos a obrigação que o leg·islaclor im-
ponha ao senhor pela criação dos filhos de suas e$Cravas. 
Acredito que seria mesmo desnecess_ario que elle o clis-
sesse, porque está no pensamento de cada um ele nús 
que, achando-se a escrava no poder do senhor, e elle 
usufruindo seus serviços, não se deve interromper as 
relações q que a maternillade está sujeita, sobr~tudo 
n:~ primeira infancia dos ti l h os. Assim era inevi tavel, 
para que se não désse a immoralidacle que outro dia 
o nobre senador censurava, que o governo estabelecesse 
a impossibilidade jurídica da separação elos Jilhos de 
suas mãis; era necessario, para nã_o se dar essa immo-
rali.dade, que se di.spuzesse que o senhor lla escrava, 
que es tã usufruindo seus . serviços, cuidasse ele seus 
1ill10s até os 8 annos. 

Ora, se esta é a origem da obrigação elo senhor , 
qual é o mew de 'Lornal-a e11'ectiva ? E' a acção ele 
ali mentos que, se~·undo aiil rmava o nobre senaélor, não 
podia ser intentada neste caso; é aquelJa mesma pela 
qual o patrono ern demandado , para que sustentasse 
o liberto na sua enfermidade _: é aquella mesma pela 
qual se demanda o pai para que soccorra a seu filho 
ca llido em pobt'eza; é a mesma acção que não provém 



só das relações ele sangue, como suppôz o nobre senador; 
mas tambem de outras causas, obrigações moraes ou 
civis. 
·Não são cumpridos? A sua infracção resol v e-sc 

em perdas e damnos; é para a indemnização ele 
perdas e damnos que soffre o ' filho , quando não 
alimenta do pelo pai, ou o collateral pelo co !lateral, 
que a acção de aljmentos foi instituída em direito, 
tanto naquelle como neste caso, tanto quando o filho 
demanda o pai ou este áquelle, como quando o senhor 
da escrava fôr demandado pela alimentação dos filhos 
eles ta ·até os 8 annos. Se a obrigação a que estão 
sujeitos não fosse cumprida, não haveria de certo 
penas que coagissem physicamen te ao pai , ao collateral, 
ao patrono, como ao senhor Çla escrava , para que 
obedecessem ao seu dever, mas o direito consagra o 
principio de que toda a obrigação de fazer ou não 
fazer resolve-se em acção' ele prejuízos e clamnos, que 
no caso verttJnte toma o nome de accão de alimentos. 

Me parece, portanto, que não teve razão o illustre 
senador, quando não só desconheceu o principio -
que ligitimará a obrigação do senhor de criar os 
filhos de sua escrava até os 8 annos, como pôz em 
duvida que houvesse meio pratico de ·a tornar reali-
zavel. Não é uma burla; ella executar-se-ha como 
todas as obrigações civis. 

Senhores, vou concluir. Não duvido que inexpe-
riente, tenha faltado mais de uma vez no desempenho 
de meus deveres ao fiel cumprimento de conveniencias 
e respeitos que devo ao senado; acredito mesmo 
que não possuo aquelle tacto diplomatico, de que 
fallou o illustre senador pela Bahia ; é · tambem 
possível que a isto se deva a franqueza com que 
manifestei-me na sessão passada, quando para justi-
ficar-me e ao governo da supposta . .celeridade com 
que pretendemos que a reforma seja adoptada, entendi 
por lealdade dever declarar ao senado, como declarei, 
que seria gral1dc a responsabilidade ,de quem concor-
resse para que a reforma não fosse adaptada nesta 
sessão, ficando ella indecisa e -eu tregue ás excitações 
da propaganda pró e adversa á manutenção do statu-quo. 
Tanto não tive intenção de ser inconveniente nem 
estou convencido de que o fosse então, q·ue peço li-
cença ao senado para insistir na mesma declaração 
que mantenho. . 

Não é debalde, Sr. presidente, que julgo temerosa 
a indecisão desta questão do estado servil , quando a 

P. n. 56, · 
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·espíritos lucidos, reflectidos e illustrados, eu ouço 
até qualificar de furüt emancipadóra o movimento 
espontaneo, que tanto honra aos Brasileiros, para 
libertação dos escravos. Tenho receio de que, tradu.:. 
zindo-se em factos o pensamento que se contém 
nesta qualificação, sirva1p. elles de excitação á propa-
ganda abolicionista; nós não tomamos a responsa• 
'b ilidade na indecisão. 

O Sn. BARÃO DAS Tnlts BARRAS volta á trübuna. Diz 
que ca'cla vez que o Sr. minis_tro da agricultura volta 
á tribuna inspira novos receios. Estranha que se falte 
sempre nos fazendeiros quando , a escravidão está en-
tranhada em toda a sociedade brasileira e é uma ins-
tituição universal entre nós. Entende que, antes de 
tudo, o que convem é ser logico : ou, transigindo-se 
com as necessidades do paiz, conservar-se ainda que 
em parte a instituição sem desmoralizar os proprie-
tarios e sem provocar transtornos, ou então cortai-a 
pela raiz franca e resolutamente,· qualquer que seja 
o resultado dessa resolução. Disso, porém, não se 
arreceia o orador, porque, :como a agricultura é a 
fonte quasi exclusiva das rendas publicas, não ha-
verá philantropicos que proponham a sua propria 
ruina. 

O Sn. BARÃo DE MumTIBA pede licença p,ara imitar 
á um parlamentar francez, apresentando-se sempre 
na tribuna com um exordio obrigado. Esse exordio 
será o vicio de inconstitucionalidade da lei proposta, 
que o orador apresentou desde o principio como-uma 
questão preliminar. S. Ex. volta a analysar o art, 2. o 
e recqrda que , entre ou L r as hypotheses esquecidas 
pelo governo, está a do casamento possível dos libertos 
chegados á idade nubil, circumstanci-a que pelas nossas 
leis influe para emancipar o individuo. Pergunta, 
então, como nesse caso ficarão esses libertos collocados 
em relação ás associações a quem o governo cede os 
serviços gratuitos delles, para explorai-os em seu be-
neficio. . , 

O Sn . ANTÃo fez ainda algumas considerações. 
A discussão do art. 2. o ficou encerrada. 

1. . 
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SESSÃO DE i\J DE SETEi\iBh.O. (Ar.ts. 3. 0 c 4. 0 ) 

Oraram os Srs. ANTÃ-O, BARÃO DAS Trms BARRAS c 
SrLVElRA DA MorA (*), faHando em seguida o Sr. 1\It-

(*) Eis a resenha da chronica p·arlamentar : 
" •... Sujeito ao debate O· art. 3. o, que li.miÍa•se a defini·!'' as 

quotas e· os imposws que constituir~o o fundo de emancipação, . 
oraram os Srs. Antão, Barão· das Tres Barras, Silveir·a da l\l.ota, . 
ministro da agricultura e Zacarias. Foi um venladeiro fog·o 
cruzado entre os proprios ilnpugnadores. 1'ot capita, tot .~en
tentiro. O caso, entretanto, não era pr(}IJrio· para tanta d'isputa .. 
Não contestam o principio· da lii.Jertaçiio por meio de fundos 
publicos; a questão ver·sou sobre a inaior ou a menorr :1bustez ·. 
do fundo da emancipação, e sólJre as quotas e os impostos que 
que o constituil'iam. Vana disputatio! 

" O illustre S1·. Antão, qu e parece não haver comprehendido a 
política das appm·encias, não ·occulta que é hos-til á enwnGipa-
r;ão. Examinando as verbas do fundo eles ti nado para esse serviço, 
faz seus calculos, e horroriza-se da robustez no acervo ; e tão 
permanente é nclle essa _inip'ressfiO, que, oi>ando o s:r. Silveira .. 
tia l\fota,. e_reçlamando .ar nela. duas vcrbas,1 entre ~s qua~s a dos . 
2 ojo addtcwnaes sobre os direitos · rle exportaçao, o 1llustre · 
Sr. Antão não cessava de lcmbt·ar, em. parte, _que esse imposto 
acldicional produzia3.\J00:000$000! · 

" O distiuct.o Sr. Barão das Tres RaiTas, lamentando. que · 
nenhum senad·or, e nem mesmo algum ministro, contrariasse· 
os calculos do Sr. Antão, tomou sobre si essa ta·t: cf~t, e começou; 
declarando que o fundo destinado na proposta para a emanci-
pação não poderla satisfazer; porquanto. alguns tlos impostos. 
lJOIICO rencleri;un, e até hav.ia algumas. verbas que, no se;u con-. 
ceito, eram illusorias, especialmente :1 elo dizimo sobre ns lote-
rias decret~tclas posteriormente á Iei. Em seu projecto, elle não~ 
só propunha uma taxa sobre todos os escravos em gerai, senão .. 
tambem considerava bens do evento, se niio ouvhnos mal, os 
escravos ·pertencentes a espolios, cujos herüeiros não fossem. 
descenuentes ou ascendentes, para o ell'eit.o ele serem desde 
logo JilJertados ex lege! P(l rece incrível que, comtaes opiniões •. 
o distincto Sr. Bariio das Tres Barras haja impugnado a pro-
JlOSta . .,. J'vias sej:1-nos permitticlo observar que a qua!Hicação . 
de bens do evento dada a taes escra-vos, affrontaria tod.as as. 
doutrinas recebidas em tlit·cito c na legisl::\çfto; sem fazer esse. 
circuito, que irritaria o principio e a sig·nificação das expressões. 
bens do evento, poderia o distincto senador propôr que, nos es~ 
Jlolios. em taes condições, ·os· escravos seriam considerados ou. 
declar~clós libertos. 

"0' i! lustre. Sr. Silveira da lllol.a começou dando a entender 
flue o ministeri'o parecia; querer a protelação da· proposta; e,. 
se o govemo simulava desejai' a su~ ap,Jrovaçfto, era para t!fixar 
pesar sobre os St·s. Visconde de Itaborahy, Barão de Mur1tiba, 
Barão das Tt·es B:J,l'l'::IS e mais companheiros, a responsabi-lidade-. 
do adiamento ria solnção! Em verdade a responsabi·lidacle do. 
adiamento da soluçfw pesa r·á exclusivamente sohrc os qoe a 
protelam ; mas .a op ini:io pnhlica, q.ue acomp:wha a· marcha. 



NISTRO DA AGRICULTURA, que pronunciou O seguinte 
discurso: · 

O Sn. THEODORO DA SILVA (ministro da agricultura): 
-:-SP. presidente, primeiro que tudo cabe-me declarar 
a V. Ex. e ao senado que não havia necessidade al-
guma de que o nobre e distincto senador pela pro-

desta questão, não pó de deixar de censurar a est:r:mha asserção 
do illustre senatlor por Goyaz, quando referiu-se ao gabinete. 

« Esse senador pensa como o Sr. Barão das Tres Ba.rras : o 
fundo de emancipação, tal qual a proposta o constitue, é pouco 
robusto. Em sua opinião, tambem, algumas verbas são illuso-
ria&; meros adornas da liberdade do ventre, segundo a sua 
Jlhrase; Critica todas as verbas, uma a uma; e, sobretudo, nada 
espera dos orçamentos municipaes, visto como os municípios 
não possuem receita sutiiciente . Conclue propondo emenda~, 
no sentido de lançar-se uma capitação sobre os escravos, quer 
urbanos, quér ruraes, com applícação especial á emancipação' 
e igual applicaçâo especial dá aos 2 o/o de, direitos addicionaes 
de exportação. Tambem desejaria que os menores entregues a 
associações ou a particulares, segundo a proposta, concor-
ressem com uma taxa para o fundo de emancipação! :'lão disse, 

·porém, ao senado · e ao paiz, se acreditava neste expediente;. 
porquanto,. em realidade, essa taxa não poderia ser percebida 
senãp dez ou doze ann'os depois da lei, e até lá uão é provavcl 
que haja ainda muitos ·escravos a emancipar, apezar de sev 
pouco robusto o fundo destinado para cs' e serviço. 

" O Sr. ministro da agricultura justificou a disposição do 
:~rt. 3.o, considerando todas as objecções produzidas pelos tre& 
impugnadores. Declarou não dever aceitar as emendas offc-
:recidas. ' 

cc O distincto Sr. Zacarias não pôde abster-se de intervir no 
debate. Diverge de todos c vai com alguns. Entende lambem 
que o fundo constituído péla proposta não é suftieiente. Os 
impostos pouco produzirão. Repelle as loterias, por serem um 
meio immoral : pensa que deve ser um recurso excepcional, 
aproveitavel apenas para edificações de-asylos de caridade! A 
emancipação merece os nossos melhores esforços, os orça-
mentos deverão consignar fortes quotas 11ara isso, e só assim 
nos lavaremos desse grande peccado .... Não aceita as emendas 
do Sr. Silveira da 1\Iota ; não pela razão de inconstituciona-
Hdade', segundo enlende o Sr .. Visconde de S. "Vicente, mas por 
outros · motivos. Em seu conceito, e é essa a sua divergcncia 
com ~uell'e senador por S. Paulo, o senado póde diminui!' 
ou auÍ(menta·r impostos já creados; não é isso exercitar a ini-
ciativa constitucional. o nosso senado não está no caso da· 
camara alta da Inglaterra; porquanto, o senado, entre nós, é 
quasi a camara temporaria, quanto ao rnr,do de sua constituição·. 
E, com essa serie rle doutrinas, que annullariam o nosso sys-
tema representativa,- esgotou uma parte da-sessão .. 

" A discussão do art. 3. 0 ficou encerrada. 
" Entrando em discussão o art. 4.o, que refere-se ao peculi,o· 

e ao direito de remissão, orou o il!'ustre Sr. Barão das Tres. 
Barras, mas não nos foi possível ouvir o seu disc1,1rso. 

, A gt~a.rda constitucional. , 
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vincia de :Minas Geraes notasse a minha demora 
em responder ao seu digno collega pela mesma pro.:. 
vincia, visto que S. Ex., melhor do que eu o podera 
fazer, deu-lhe completa resposta. Confesso que não 
podia produzir razões tão procedentes, demonstrações 
tão convincentes, como as de S. Ex. -sobre o acerto 
com que o governo lembrou em sua proposta a con-
veniencia da creação de um fundo de emancipação 
para o resgate elos escravos existentes; conveniencia essa 
baseada na reflexão de que, se tratando ele libertar as 
gerações -vindouras, cumpre fa cilitar os meios para que 
as actuaes moderem suas aspirações á liberdade, conven-
cendo-as de que o governo não se descura de sua sorte. 

Portanto, foi o nobre senador por .Minas quem dis-
pensou-me de responder á impugnação de seu co~
leg~ pela mesma província que hoj e fait1 o~l em pn-
meiro lugar: e por isso agradeço-lhe a sua Importante 
coadjuvação, visto que felizmente desl.a vez as nossas 
icléas se acham ele perfeita conformidade. . 

Quanto á. censura irrogada por S. Ex. ele não ser 
~vultado o fundo de emancipação, censura que já fôra 
íe1 ta . tambem pelo digno senador por Goyaz, com as 
am phficações suggeridas pelo seu robusto talento e 
illustração reconhecida, entendo que. deYo dar ao se-
nado uma ligeira explicação . 

Pareceu ao governo que nas circumstancias actuaes 
não convinha estabeleéer um fundo de emancipação 
tal q~e pudesse prejudicar as condições fina ucei~·~s 
elo pa1z, as quaes já não são muito prosperas, ou dil-
ficul ta r a execução de serviços já decretados. Se não 
se houvesse de estancar a fonte . que alimenta a es-
~ravidão , como se ·pretende, libertando-se as gerações 
1uturas, e só se cuidasse de extinguir a mesma es-
cravidão por meio de um importante fundo dé res-
gate ; comprehende-se que não obstante aquellas cir-
cumstancias, deveria elle ser mais importante_ do que 
o fundo de emancipação constituído pela proposta, pots 
nem mesmo assim obter-se-hia o resultado da cx-
tincção da escravatura máis depressa do que pelo sys-
tema da proposta. 

Além disso entendeu o governo que, constituído 
actualmente aquelle fundo de emancipação com ã appli-
cação de certos impostos, nada obsta que nos orça-
nientos futuros o poder legislativo designe outros para 
a sua constituição ordinaria e annualmente vote quotas 
suffici~ntes p;n:a o augmento do mesmo fundo de 
emancipação, como ex pressamente tlispõe a proposta , 
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Deste modo concilia-se tudo; de um lado altende-sc 
ú conveniencia de não se deixar os 0scravos actuaes en-
tregues ás excitações e 1desgostos provenientes de só 

·se ter cuidado da emancipação de seus filhos, e de outro 
lado fica · -l ivre ao legislado!' poder no futuro, con• 
forrp.e as circumstancias ilo paiz, elevar o fundo de 
emancipação, agora um pouco modesto, porém suffi-

. ciente para a iniciação de tão util providencia. 
Entendemos que esse procedimento era dietado pela: 

prudencia ; mas a circumstancia de não ter o governo 
desde logo proposto a constituição de um :fundo de 
emancipação avultadissimo, , motivou que . o ' nobre se-
nador por Goyaz dissesse que se tinha ateáüo a idéa' 
da emancipação das gerar;ões futu ras, deixando-se 
esque'cid<t a actual geração de escravos, tornando-se 
assim a proposta que se discute ainda mais defeituosa 
do que já é. Com ó amo1· que S. Ex . tem mostrado 
á proposta em toda esta discussão, pí·ocurou tirar-lhe 
alguns de seus senões, indieando novas fontes de re-
ceita cohl que o fundo de emancipação se póde aug-
mentar. 

Declaro ao nobre senador por · Goyaz, a quem aliás 
désejára dar o meu concurso para a aceitação ele suas 
emendas, que c! las não podem tel-o pelas . razões que 
passo a ex pender ú consideração do senado. 

O Srr. SILVEIRA DA MoTA:-A razão, o Sr. Visconde 
do H.io Branco me disse · com um olho só; eu já en-
t endi. 

O Sn. THEODORO D.\ SILVA.- A primeira das emen-
das do nobre senador por Goyaz é que se imponha 
1.0 % sobre o salario dos menores que forem cedidos 
ils associações autorizadas . Esta imposição teria o effei:-
to de entorpecer ainda mais do que suppomos as pro-
babilidades ela formacão de taes assoCiacões. S. · Ex .. 
bem sa.be que neste Íniz o espírito ele associação nrro 
está tão desenvolvido como fôra para desejar; e ainda 
mais que, ácerca ela utilisação ele serviços que possam 
pres tar trabalhadores nacionaes ou estrangeiros que 
se appliquem .ás inelustrias e á agricultura, apertas 
existem tentativas timidas para formação de asso-
cia ções. , 

Nesta s circumstancias, comprehende o nobre senador· 
por .Goyaz que, se em vez de darmos a animaç'ão. 
precisa para organizarem-se associações que se en-
carreguem da criação e tratamento ele m.enores, tend a. 
em vista utilisarem-se de seus serviços até . a maio-
r idade, tornassemos .ainda mais elifficü a sua incor.., 
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poraÇã'o, impondo-lhes novos e pesados ínipostos, como 
pretende S . Ex., além elos que pelo nosso systema 
de .impostos existentes pesarão sobre cllas, de certo 
que nenhuma crear-se-h ia, o que perturbaria as nossas 
combinações para o exito ela ' reforma . As associações 
n.ão terão sómen te ele usufruir o provei to elo serviço 
elas crianças que hajnm ele ser-lhes entregues; terão 
de crial-as, tratal-as nas enfermidades, vestil-as, ali-
mental-as e ;educai-as, o que serú oneroso e não dei-
xarú vantagep.1 alguma se fôrmos graval-as com im-
postos novos, como indica o nobre senador por Goyaz 
na sua emenda, cuja aclopção seria mais um empe-
cilho para a organhação e constituição ele taes asso - ' 
ciacões1: ' ·se S. Ex. ha dias suppôz que ellas sel'iam pro-
motoras de grandes immoralidades e hoje as considera 
~orno :t:ontes inexhauriveis ele grandes e pingues lucros 
por cuja razão as quer tributar, esteja certo ele que 
bem organizadas e flscalisadas, serão associações u teis; 
mas para isso é indispensavel que .logr-em van'tagims 
dos capitaes que empreguem . Se lhes fôr' tirada· esta 
possibilidade, então o melhor é não autorizai-as; por-
que, ou não se organizarão ou funccionarão mal. . 

Observo que, se com tanto esforço c dispeliclios , 
se com tantos sacrificios, mas sem correspondentes 
resultados, temos procurado aproveitar braços es- ' 
tranhos vindos ela Europa para com elles desenvolver 
a agricultura ele 'nosso paiz, seria gravíssimo ·e im-
percloavel descuido que por occasião ela transição 
por que vamos passar, do trabalho escravo para o tra-
balho livre, não utilizassemos as novas gerações pro~ 
venientes de escravos, clirigiBclo-as no trabalho ·clescle 
a infancia, quér pelos proprietarios, quér por asso-

·ciações, que as empreguem proflctramente na agri-
culturà. O governo, portanto, interessariclo .:se pela 
formação dess.as associações; não pódea ceüar a emenda 
elo nobre senaclo í· que lhes seria onerosa . 
' Quanto á emenda relativa aos ~ 0 /o acldicionaes sobre 
o direito ele exportação, posto qüe o illustre senador 
a jüstificasse com a natureza deste imposto~ porqJie 
r ecáe sobre a exportação ele procluctos ela agricultma, 
a nossa principal inclustria, me pareceu que tal mo-
tivo era tão contraproducente que S. Ex. não dev.êra 
invocal-o em bem ele sua emenda. 
. Não é por certci na espectação ele alguma pertur• 
bação economica por que passaram as propriedades 
ag ri colas .naqueUa t ransição , que · se r á prudente lan çar 
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novos impostos sobre os agricultores; ou tornar per-
manentes aqflelles que transitoriamente foram creados 
por . motivos espcciaes, c que devem cessar com a ces-
sação desses motivos, como acontecerá com os 2% 
addiclonaes sobre a exportação, logo que )sto fúr pos-
sível. · 

Nós sabemos que este imposto foi por vezes creado 
e cxtincto, e ultimamente restaurado por causa das 
exigencias , ela guerra co.m o Paraguay; cumprindo , 
pois, ao governo antes abolil-o, quando as circumstancias 
o permittam, que conservai-o fixamente, como é que 
se pretende tornal-9 permanente, quando a lavoura, 
sobre a qual recahirá, ~stá e::n vias ele entrar na tran-
sição ele que já fallei? Não me parece pruclen te o 
a vis~ elo ,nobre senador. 

O Sn. StLVEIRA DA Mo TA :-D' onde h a ele sahir a 
quotã? 

O SR. THEODORO DA SILVA :-Sahirá da receita geral 
do Estado. 

O SR: SILVEIRA DA MOTA :-D'onde sahiriam tambem 
os 2% addicionaes. 

O SR. THEODORO DA SILVA:- E' verdade; mas isso 
não importa a manutenção desse imposto adclicional, 

_ que conforme nossas circumstancias mais tarde poderá 
ser reduzido ou mesmo extincto. Não seria, pois, acer-
tado constituir com o proclucto desse imposto o fundo 
de em~ncipação dos escravos, o que dar-lhe-hia o ca-
racter de permanencia que não tem. 

Quau'to á observação que fez o .nobre senádor por 
Goyaz ele que o governo pretençleu amesquinhar as 
assembléas provinciaes ou diminuir-lhes a sua vita-
lidade, lançando sobre as províncias uma quota cons-
titutiva do fundo de emancipação, o que importa, 
no conceito de S. Ex., legislar para as províncias, 
caso de manifesta incompetencia e inconstituciona-
lidade pa ra o poder legislativo geral ; julgo que pela 
simples leitura das disposições do artigo ela reforma, 
a que se refere S. Ex., se evidencia a sua sem razão 
a este respeito. 

A importancia, a vitalidade e independencia das as-
sembléas provinciaes foram pelo govér,no respeitadas; 
elle não propõe que o poder legislativo imponha ás 
assembléas provinciaes a obrigação de que as quotas 
que votarem para a emancipação dos escravos revertam 
para o grande fundo geral de eli1ancipação, creado 
na conformidade ela lei geral ; não. O que o governo 
indicou em sua proposta foi que o fundo de eman~ 

•· ... 
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cipacão se deverá constituir de taes e taes verbas, de 
taes ·quotas-; · como as assembléas provinciaes determi· 
narem. Não lla obrigação; previu-se ·uma possibilidade, 
que, se realizar-se, terá a applicação indicada. · 

O pensamento do governo na sua proposta foi tão 
claro, que ahi se lê em um dos paragraphos do ar-
tigo que se discute a declaração formal de que as quotas 
consti t.uti v as de fundos especiaes votados pelas pro· 
vincias têm exclusiva applicação a ellas proprias. 

O SR. ZAGABIAS :-Não diz: isso a proposta; peço a 
palavra. .. 

O SR. THEODORo n:\ SILVA:·- Eu lerei o paragra-
pho : (lendo) « § 2. o As quotas marcadas nos orça-
ment'os provinciaes e municipaes, assim como as sub-
scripções, doações e legados com destino local, serão 
applicadas á emancipação nas províncias, comarcas, mu-
nicipios c keguezias designadas. » 

O SR. ZACARIAS :-Quando forem designad;1s. 
O Sa. TnEon'oao DA SILvA:-Peço licença ' a V. Ex. 

para contestai-o neste ponto; me parece claríssima 
esta providencia; e não sei como V. Ex., cuja lucidez 
ele espírito eu respeito, a põe em duvida. Com effeito, 
designem as assembléas o destino local das quotas que 
votarem ' ou votando-as ' não o designem expressa-
mente, a sua applicação, o seu destino, será provin-
dal, porque sem declat:ação expressa das mesmas assem-
bléas não poderiam ser applicadas rendas provinciaes 
a fins que não sejam prqvinciaes ou não interessem 
só ás províncias. Poderiam ser applicaYeis, é certo, 
ao fundo geral de emancipação que a lei geral crear; 
mas para isso é indisl)ensavel que haja decLaração ex-
pressa da lei provincial de que tal é o fim das quotas. 
Não .basta o sileücio, é preciso a formal. declaração. 

Nem o contrario seria constitucional, nem a pro· 
posta o quiz. Se as assembléas provinciaes são as· com· 
petentes para dispô r de taes rendas , seria inconsti-
tucional que os poderes geraes as applicassem a ser-
Viços geraes sem o seu consentimento. 

Havendo acquiescencia para essa ' applicação, é casO, 
ditierente, como o seria a respeito do producto das 
subscripções, doações e legados, feitos por particulares 
em favor do fundo ger-al de emancipação,. se não pre· 
ferissem o destino local do município ou da província. 
Todavia eu ouvirei o nobre senador e contestai-o-hei 
com mais largueza, se fôr preciso. 

E' quanto tinha a expôr á considera ção dosenado. 
P. n. 57. 



O S,R. ZAcAmAs pronunciou ,. em seguid ~, um di s~ 
curso. 

A discussão do art. 3. o fi cou encerrada e comecou a 
do 4. o Orou o Sr. BAnÃo DAS TaEs 'BAnnAs . • 

§ESSÁO DE 20 DE SE'(EMBilO. (A1't. 4. 0 ) 

0.;; Srs. B.\llÃO DA S TnES llATITI AS e z.~CAniAS comba-
teram o artigo em discussão. (') A esses oradoí·es res-

.(') Eis as pa ! ~wras da chroniw pct1'lamerdar: 
" Yoto u-sc h ontem o art. 3. o da proposta de reforma do es-

tado se rvil , c foi ~IJliJI'ovado. 
" Continuando a discu~srw do art. 4. 0 , qu e havia ficado arliada 

JH:Ia hora na sessão anterio r, ainda orou o Sr. Ba rão das Tres 
llan as. _Depois rl ell r: fallaram os Srs. Zacarias, minis tro da agri-
cnllura, narfío de Il!uritiba, e aintla o ~~ r . Zacarias . · 

" O art. 4. 0 é rc!,,tivo ao pcculio e ao direito 'de remissão. A 
mór pane das reprcsent.aç:ões de fazendeiros combatiam as dis-
j)OSi ções da proposta·; porquanto na forma ção do pec.ulio e na 
aHorria independente da vontade do senhor viam os pro prie-
tarios serio compromettimen to p~1ra a disciplina e para a. subor-
dinação dos escravos . A com missão es pecial da c amara dos 
deputados, embora não partilliasse os receios dos ·proprieta-
rios, julgou util á bo'a execução da r eforma fazer CO'ncessões, 
de accôrdo com o governo, uessa parte da proposta, tirando o· 
motivo a lão infundarlas aprrelt ensões. 

<< E, pois, perrnittindo ao escravo a formação do peculio, dis-
tinguia neste o que dependeria elo consentimento do senhor e 
o que irúlepend eri a de tal conseutimento. 

"A mesma comiuissão, accedendo a rcclau1açiíes que parece-
ram-lhe justas, n ~io adheriu á rembsão por contractos de pres-
tações de futuros serviços, indepemlentemen te da vontade do 
senlior ; exi!:ri u o consentimento deste pa1·a um tal meio de· li-
bertação, resguardando assim a propriedade~ 

" A caJnara dos deputados, finalmente, na 3. a discussão da 
proposta, approvou uma emenda suppriminclo a liberu.ção po1· 
liberalülacle de outTinn, não só porque esse meio esta v a compreherí-
dido na doa<:;'Lu, l e !~ ado c herança, se não tambern porque evi-
tava-se de Ü\1 arte ' que, sob a inasca ra de liberalidade as más 
paixões encontrassem facilidades para prejudicar os proprieta-
rios, semeando a indisciplina entre os escravos. · 

« Os illustrcs Srs. narão das Tres Barras e Zacarias obser-
varam as emendas da commiss:io especial cl.ll camara rios depu-
tados e a que sup primiu a libertação por liberalidade ele outrem. 
A commissão especial foi accusada de iguornncia do direito ; 
e arguiu-se-llt e não haver ella comprehendido a libertação por 
contracto de prestação de futuros serviços ! 

« i\fas qu aes os argum entos produzidos para que fosse firmado 
um tão es tra nho asser to !' o que havia na proposta que nã (} 
p11 desse se1· com prehendido pela cornmissão especia l, sem em-
baq;o de não ser composta de seu~ dores ·:• · 
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pondeu o Sr. iiiiNISTRO DA AGitiCt)L TUUA. Ei s o seu dis ~ 
curso: 

O SR. TnEoooRo DA SILVA (mi·nistro da agricultura):-
Antes ele tratar do assump to que me leva a tribuna, Sr. 
presidente, cabe-nie o dever ele rogar ao nobre senador 
pela Bahia a fin eza de desculpar -me de não haver hon-

« O illustre Sr. Zacarias expôz o que, segundo elle, o di-
reito romano antigo dispunha, relal\v::uuentc á acquisi çao 
feita por escravos; e t<tmb em !'aliou n o/ direito romano novo. 
Não nos foi, porém, possivel apprehender a fo rça da sua ar-
gumentação, que não nos pareceu justificar <1 a c~.; usação feila 
á commissão. 

" O direito romano antigo, e ass im ta rnbem o novo, não 
admittia que o escravo atlquil'isse cousa algüma par·a si, mas, 
relativamente á instituição do escravo como lu:rüeiro, o di-
reito · romano no vo abrandou e modifi co u as velhas le is , o 
que pó de-se verificar nas institutas do imperatlor J us tiniano 
e em varias constituições. Quanto ao pec ulio, é certo que o 
direito romano presuppunlla no consentimento ou ·na permissão 
do senhor, o animo de domiuio ou de posse, da pane do mesmo 
senhor, sobre o peculio: -quia nostra voluntatc intclliguntur 
possiderc, qui eis pecuUU'In habarc permissimtts, diz Paulo;'--- -
quin -videmur cas (q~tas ser-vi peculiariter paravcrunt) .ct animo 
et corpomc possidere, diz Papiniano. 

" Mas, se a commissão especial da camara dos de11utados 
não exigisse o consentimento do senhor para o pecnlio for~ 
mallo com o trabalho e economia do escravo, seg uir~se-hi a • 
que taes principias deixariam de prevalece r só po r essa razão ·~ 
ú que tem a proposta com os principias do direito romano, 
a ntigo ou novo, sobre o peculio tle esc ravo.s? Quem, entre nós, 
tem posto em duvida que o escravo possa aclqnirir parh si, 
por doa(;ão, herança ou leg·ado, assim como pelo se u tl'abalhu 
c economia? Os nossos costumes, a liás, miu favorec em esse 
direito, que , por isso, poderemos tlenominar consnetudi-nario '! 

" A proposta não regula, a este r espeito, sellflO o que os 
nossos costumes já tem recebido; legi tima apenas o· que é cos-
tume . Se já, entre nós, o escravo adquire para si proprio ;. c 
se até a proposta nos paragraphos do art. 4, o em discussa9, 
afasta toda e qualquer idéa de apropriac,:ão ou de posse para 
o senhor, dando mesmo ao peculio des tino hereditario por fal-

, Ie;;imento do escravo, a que proposito, pois, foi trazido o di-
r eito romano, que assentava em princieios c em cos tumes 
diversos e que, ainda quando a co mmissao especial o igno-
1'etssc, não tiuha valor algum 110 sy~tema (la prop os ta ? 

" E tanto é certo que a proposta ctispeuso u, a esse respeito, 
o direito romano, que, no § 1. " regul ou a transmissão here-
<litaria do peculio, sejam escravos ou não os herdeiros; uu 
§ 2. 0 regulou O direito a remiss:lo , CO lll iudemuização, ·!ixadlJ 
o preço por arbitram ento, se o senhor não o dcclarar, ou pelu 
pre~to da avaliaçuo, seu escravo houv<)r de ser vendidp judicial-
mente ou t'ôr l1ercüitario; 110 ~ 3.o rcgtllou a lib e r ta<,: ~o por con-
t rac to de prestação üe futuros serviços, dand o para isso ao escravo 
personaliüalic juridi ca; no ~ 4. o r epetiu o:; pr iu <.:ip ios rcccbi.Llo:; 
110 direito rou1auo desu c o sewlo Ill, e aq1pli auos pelo impe-
rador JustiníaJI O, se ndo que a tl{) ut riua desse imperador app<l..~ · 
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tem respondido á contestação que S. Ex. diright-me, 
porque julguei fóra , de proposi to estabelecer, uma larga 
cli s'cussão sobre uní mero incidente de debate, que vi ria 

' nos .a f as ta r do assumpto que ,jiscutiamos, e hoje o tra-
tarei perfunctoriamente , porque já foi votado o artigo 
que motivou a contestação do nobre senador. 

O SR. ZAcr~RÍA?: -0 ~ 2.0 ? 

. rece tambem introduzida em um texto do Uill:esto (L. 18 pr. 
in fine, c!e v~1lg. et pug_. subst.,. X~ VIII, 6), repetiu, dizemo~, f> 
que havia sido estatmdo no direito romano novo, quanto a li-
berdade dada ao escravo commum por um dos cGndominos; 
no § 5. o regulou sobre princípios diversos a alfori\ia dada com 
a clausu la de serviços. durante certo tempo. ' Não ha portanto, 
necessidade de soccorrer-se da legislação romana, senão quanto 
ás regras geraes, que constituem a theoria do direito, espe-
cialmente no que refere-se á falta de pei·sonalidade jurídica 
no escravo, personalidade que a proposta concede-lhe sómente 
para o· caso de contracto de prestação de futuros serviços, ou, 
se se quizer, tambem para a formação do peculio pelos meios 
indicados. 

" A argumentação, pois, dos illustres Srs. Barão das Tres 
Barras e Zacarias ' não tem applicação alguma; e nem ha no 
peculio, permittido no art. 4. 0 em discussão, o caracter pre-
cario, corno pretendeu o Sr. Zacarias, visto que, segundo o , 
systema da proposta, o escravo não o possue no nome ou por 
co~ta do senhor. O direi to romano regulará outras relações 
jurídicas omittidas na proposta, sobretudo quanto á libertação 
voluntaria por parte dos senhoi:es; nada tem, pqrém, com o· 
peculio e CQm o direito de remissão, na fórma e pelo modo que 
a proposla estabelece-os. 

« Não temos tempo para proseguir; mas devemos louvar a 
moderação e economia de tempo com que vai discutido o art. 4.~, 
apezar de serem perdidas as doutrinas l'Omanticas exhihidas 
para a critica. '· 

" O illustre Sr. Barão das Tres Barras, e bem assim o dis-
tincto Sr. Zacarias, mostraram-se mais enthusiastas das idéas 
desse artigo do. que o governo; lamentando que as dispo-
sições da proposta não fossem mais franca.s e favoraveis á ai-' 
forria forçada ! 

" Contra a deficiencia das disposições foi assentada toda a 
critica! Vê-se, pois, que o gQverno e a commissão especia l da 
camara dos deputados foram accusados de haverem transigido 
com os receios dos proprietarios, cedendo ante phantastica~ 
apprehensóes! Em vista disso o illustre Sr . ·silveira da _Mo ta 
julgou talvez que não deveria fazer valer o radicalismo; e 
não orou , 

« O distincto Sr. Bar.ão de Muritiba abundou em idéas con-
t~arias. A disposição do aJ' t-_4.• é lumi~wsa e _perigosaJ Com -
bmando com o que escreveu-se em um JOrna1 mglez, d1sse que 
a proposta é eomplicadissifna. Levantou ·varias qaestões ca-
suísticas, que, em sua opinião, não serão resolvidas pelo al't. 4.<> 
E.m summa, o orador compartilha os receios dos proprietai'ios,. 
sem embargo das emendas approvadas pela camara dos depu-
tados .-

" A guarda constitucional. 11 
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O Sn. THEODORO DA SILVA:- S. Ex. contestou a pro-
posrç:w que enunciei no correr do meu discur:;;o, de 
que. as assembléas provinciaes, votando quotas para 
o. fundo de emancipação local, não autorizavam que 
ellas ·fossem desviadas de sua applicação em favor do 
fundo geral, creado pela proposta par\) os resgates. 

Ai.nda mesmo que taes assembléas não designem o 
destino das quotas que votarem, outra não póde ser a 
sua applicação, pois sem ~expresso consentimento seu 
não é licito applical-as, sendo provinciaes, a serviço de 

· na tu reza gerà I. 
Creio que não ha nada mais regular do q.ue esta in-

terpretação: se as assembléas provinci;ies são as unicas 
competentes para dispôr das rendas cl r1s províncias, 
seria de certo inconstitucional que os poderes geraes 
as applicassem a serviços geraes sem o seu consenti-
mento. S. Ex. contestou-me, porém, dizendo que as 
quotas . que fqrem designadars com destino local, não 
poderão . ser desvii).da8 deste destino, do que conclue-se 
que, não havendo designação alguma, reverterão ella!) 
para o fundo geral clG emancipação. 

Assim, pois, vê o senàdo que sobre tal incidente do 
debate não valia a pena que consumíssemos tempo, que 
agora mesmo abstenho-me de consumir com respostas 
de largas proporções. · 

Em refereHcia ao que disse o nobre senador pela pro-
víncia da Bahia sobre a palavra designação contida na 
proposta, para a contrario senw estabelecer a argumen-
tação que· produziu. . . . · 

o SB.. ZACARIAS:-:" Ahi na o ha argumentos a contrario 
· sensn; não usei deste argumentQ. 

O Sn. THEODORO DA. SrLVA:- .•• eu permaneço- na 
convicção .que tinha h ontem sobre a na tu reza e com-
}Jetencia das assembléas provinciaes ... 

(J Sn. ZACARIAS:- E' uma restric'Ção: o ~ 2. 0 res-
tringe. 

O SR. THEO.DORO DA SrLYA:- • . . para leg isl;;rem 
sobre o que diz respeito ás províncias e suas rendas, 
e sobre a applicação que elevem fazer destas, saJvo 
quando determinem expressamente que tenham apph-
caç;ão a algum serviço de natureza geral, mas como 
mero auxilio . A' vista da organização do nosso systema 
constitucional, das fun,cções das assembléas provincia.es . 
e da impossibilicl,ade em que está o poder legislativo 
gera l, para obrigai-a s... ' . 

O Sn. ZAcAnrAs :-Não tem. nada isso. 
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O Sn. 'frmonono DA SILVA:- ... eu conclui l10ntem, 
como ainda hoje concluo .... 

o Sn. ZACAHIAS:- Então vejo que é impenitente . 
O Sn. THEODORO DA SILVA:- .... que a unica inlel-· 

ligencia que se eleve dar á proposta é a que hontem 
manifestei ao senado. lVIas o nobre senador funda a 
sua impugnação em um argumen lo a contrario sensu, 
quando eu argumento com toda a · segurança sobre 
uma base con.:> ti tu c i onal. ... 

O Sn. ZACARIAS:-:- Qual base constitucional! 
D Sn. THEODORO DA SrLvA: - .... que ele certo não 

é equiparavel ao simples jogo que faz o nobre senador 
com a palavra designação. 

Ex pondo com toda fidelidade a impugnação feita pelo . 
nobre senador pela província da Bahia, e os motivos 
que tenho para -insistir na opinião que honlem ma-

- nil'esLei ao senado, em cuja sabedoria confio, peço-lhe 
licença para não deter-me mais neste debate. 

Sr. presidente, a discussão ele hoje sobre o art. 4. o 
revela perfe.itamente as cl.iílicultladcs em que se achou 
o governo, quando teve de formular a · proposta que 
trou xe' ao conhecimento do corpo legisldüvo. O hon-
rado senador pela província ele Minas Gcraes, em re-
ferencia á proposta elo governo quanto ú conveniencia 
da constituição elo peculio para os eseravos, julgou que 
delle resultariam embaracos ao domínio elo senhor 
sobre os mesmos escravos: e que tal providencia não 
devêra ter sido inserta na proposta. 

Em seguida tambem o digno senador pela província 
da Bajlia, de accôrdo com o seu illustraclo collega pela 
provii1cia ele Minas, censurou aquella indicação, porque 
a restricç.ão a que por iim adheriu o g.ovemo, de ficar a 
formação do peculio dependente elo consentimento do 
senhor do escravo, desnatura esta util providencia . 

. A manifestação das opiniões encontradas des tes clous 
nobres senadores, não obstante a sua solidariedade na 
opposição que fazem á proposta , está patenteando a's 'cliffi-
culclades que ha para regular-se a constituição elo peculio, 
c que bem inspirou-se o governo em assumpto eles ta 
or:clem, tão complicado por interesses justiJicaveis c 
tambem por preconceitos, attenclenclo quanto lhe foi 
possível ~t diversidade das opiniões. Não seguiu a do 
nobre senador por :Minas ;I~em igualmente a do seu cal-
lega pela Bahia: ficou no meio termo. 

Se li vessemos de adaptar a reforma baseados sómentc 
em prineipios absolu tos ; se honvcssc rnos ele f~z c r uma 
tr:m ~ i r;ã o bri;tsca do estado de co usas ex istentc para um 



esiado futuro, certamente o governo não hesitaria no 
emprego de. medidas directas e immediatas ; mas isso 
causaria grande transtorno ás fortunas particulares e á 
do Estado. Conciliador, como o procurou ser, vadllou 
no emprego ele certas medidas indirectas para não per-
turbar-se o reg imen ela propi'ieclade servil, e não duvidou 
aceitar a modificação indicada pela commissão ela ca-
mara dos Srs. deputados , para que a formação do pe-
culio denenéla elo consent imento elos senhores de es-
cravos. 

Bem comprehend ia o governo que o peculio elo escravo, 
tão an tigo como a propria instituição ela escravidão e 
tão bem estabelecido nas possessões h espanh olas , clevêra 
por stúl propria natureza ser constituído sómente pelo 
ütulo llabil que o justifica, isto é, o trabalho e a econo-
mia ; mas a p11udencia elo governo ácerca desta proposta 
aconselhou-o a attender não só ao receio da perturbação 
d.o regimcn que deve sempre ser mantido na proprie-
dade servil como até a certos preconceitos. 

Eis -porque não oppóz-se á emenda . offerecida pela com-
missão da camara dos ,Srs. deputados para que o peculio -
se constitua com o consentimento do senhor, mas só-
mente quanto ao proveniente dos serviços elos escravos. 
E' precario ó direito á formação do peculio, disse o 
nobre senador pela Bahia , e não o negamos : mas, cons-
tituído desde que haja o consentimento do senhor, é 
pleno o don:in_io do escravo sobre o seu peculio, applical-o 
ú sua mamnmssão e elos seus parentes, poT elles divide-o 
·quando falleça, etc. Seria mais regular que não neces-
sitasse da intervenção do consentimento do senhor; mas 
como quer que seja, aceito de facto como é pelos pro~ 
prietarios, que estão no habito de permittil-o a seus es-
cravos, é de crêr que elles não obstem. d'ora em diante 
á sua formação, sobretudo para que com o correr · do 
tempo e com as modificações que as exigencias do, tra-
balho livre irão operando nas propriedades agrícolas 
convençam-se ele que o seu proprio interesse aconselha-o~ 
a irem habilitando em outro r egimen os seus escravos 
como seus efficazes auxiliares no futuro. ' 

Quando o governo propóz a providencia da constituição 
do peculio, sabia que esse recurso não seria tão proficuo 
que viesse a accele~ar ~ resultado que todos nós aspi-

' ramos-o da emanc1paçao completa dos escravos; mas 
entendeu que a sua formação era o melhor preparatorio 
par a a educação do escravo e sua habilitação para o tra-
ba lho livre. O trabalho infundir-lhe-lla o amor da pro-
pricdnde e ela economia, que hão de preparal~os para 
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. entrarem mais tarde no gozo de direi tos que no presente 
não podem ter, c que adquirirão quando venham a ser 
emàncipados. 

Assim, pois, é claro que a providencia da constituição 
do peculio é muito mais efficaz do que qualquer outra 
medida preparatoria que para t,al fim se houvesse de 
adoptar. ' 

Mas ficarão desprotegidos os interesses do senhor, ex-
posto, cómo o deixa a propo~ta, ás fraudes e rapinações 
dos escravos para constituírem peculio? Não ; porque o 
consentimento do senhor é indispensavel para que o es-
cravo o possa constituir com o producto de, seus ser-
viços. · , 

Não é, porém, necessario esse consentimento nem o 
devia ser quanto á constituição ·do peculio por outros 
ti tu! os ·como doações, heranças e legados. Neste caso o 
legislador não procederia com acerto 'tornando depen-
dente a existencia do peculio 'da autorização do senhor, 
pois a aceitação de doações, legados e heranças, cujo 
producto póde habilitar o escravo a emancipar-se, não 
devêra ser-lhe tolhida sem iniquidade. 

Considerado o escravo, não como era outr!ora, mas 
como certa personalidade que se lhe deve ir reconhe:.. 
cendo e a propria legislação criminal não lJ:le nega , 
não nos pareceu justo que úbstassemos ,a faculdade 
da constituição do peculio por aquelles títulos, visto 
que dependerá da generosidade alheia, diante da qual 
fallece a · opposi~ão do senhor, como seria iníqua a sua · 
opposição aQ seu resgate legal. Com que direito o faria? 
E se lhe fosse licito fazel-o, quantos perigos não pro-
vocaria contra si proprio? , 

Mas preveem os nobres senadores os abusos que oppr i-
mirão aos proprietarios de escravos, se fór adoptada 
a providencia do peculio. Por serem possi v eis , não 
deixam de ser imaginaribs, como aconteceria com a 
lei ou instituição a mais sabia, pois que nenhuma ha-
verá de que não se possa conjecturar a po,ssibilidade •de 
abusos: · · 

Fallou-se na intervenção da autori1ade para os inp 
ventarias do peculio de escravos fallecidos e para a 
collocação e fiscalisação do mesmo peculio durante a 
sua vida. As boas praticas forenses não autorizam 
a formação de inventarias de pequenos espolios , , e, 
quanto .á collocação do peculio, o governo será muito 
reflectido nas providencias que ha de tomar . 

. D~ ponderações que fez o nobre senador pela pro-
vmcia da Bahia quanto á suppressão da palavra lifle ~ 
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rrtlúl.aíre, qnc se 1ia no ·~ Lo ela proposta, só poderei 
<; OJH.:Iuir f[llC muito aecrLlda foi essa suppressão. Desde 
que se póde constituir o peculio por legados; heran ç:~ s 
~~- p0r doações, gcnero que com prell ende a especie libe-
ralidade, a designac.ão de que esta era tambem um meio 
tle formação do peculio vinha a ser inutil . 

Assim, parecen-nos que a suppressão daquella pa--
l:lvra, proposta pela cotmnissão da camara uos depu-
tados._ .. 

O Sn . ZAc ,~m AS: -A su ppressão de liberalidade não 
foi proposta pela corrnn issão . 

O Sr.. THEODORO DA SILVA: -Pois não.-
OS!l. ZAcAntAs:-Perdue-me: V. Ex. est.á enga-

nado. 
O SR. Ttmonono DA SILVA : -E' verdade .. . . tem 

rnz:Jo V. E:c ; foi o Sr. ll:u·ão de Anadia com outros 
deputados quem a propuz. 

0 SR. Z .\CARIAS: - Vejn V. Ex:. como estou certo; 
V. Ex. é que não está I 

O Sn. THEODORO DA SILVA:- Foi um equivoc:o de _ 
que logo me apercebi e que não ·tem alcan ce algum. 

Dizia eu que além de ser dispensavel a palavra libe-
mlida.de, cuja suppressão não restringiria os meios ue 
formação do peculio, houve oul.ra razão precedt~n le 
que a determinou, pó r inâ ica1;ão de alguns membros 
da camal'a dos deputados. V. Ex. sal)e que as doações 
dnmandam formalid ades civis se)lt as quaes não valem ; 
necessitam de um titulo com o concurso do doador, o 
que serviria de obstaculo a que o proclucto ele furto s 
011 roubos fosse apresenL:~rlo pelo escravo con1o prove-
niente de pura liberalidade, o que não poder-se-hia 
hem fiscalisa.r, c de certo eneobriria em .muitos caSO!> 
a fraude do mesmo escravo. Isto seria possivel, pot·que 
a libérali:clade- com effeilo não depende de titulo algum 
para realizar-se, corno as doações; o que até certo 
po-nto justificava as apprchensões daquelles deputados, 
com cuja emenda conformou-se o governo, pois que 
de sua aceitação não resultava prejuízo algnm á cons-
tituição do peculio, subsistindo o titulo habil das doa -
ções, genero que comprehende a especic supprimicla. 

Taes foram as razões por que muitos dos Srs. depu -
taclo:; entenderam conveniente a suppressão da palavra 
liberalidade, razões tão singelas, como era inoffensi va a 
emenda, o que não autoriza e até repclle as conjecturas 
do nobre senador, de que o governo cedê r a ú pressão 
de seus amigos. Conformamo-nos com a cme nd:~, po!'que 

P. lT . :S8. . 
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ella . não prtJj udica a crcação do pecuiio por elfe ito de 
generosidade alheia, no elltamo que resguarda cs pro-
prietarios de escravos de ce t'tos abusos possíveis. 

O SR. ZACARIAS: -Então S. Ex:. concorda qua doação 
e liberalidade são synonimos? 

O SR. THEODORO DA SILVA : - Rigoros:1mente não ; 
mas a idéa de doação comprehende implicitamente a de 
liberalidade. 't 

O SR. -ZACAHIAS: -Então liberal iria de é doação'? 
O SR. THEonono DA SILVA: -Não; porque V. Ex. 

sabe que a dóação depende ele formalidades civis, ás 
quaes não está sujeito o simples impulso ela libera-
lidade. O titulo desta é . a espori'taneidade, que não 
póde ser fiscalisacla, porque só existe o objecto constitu-
tivo ela liberalidade ; o que não .succecle com a doação, 
cujo ti tQ,lo tem f0rmas que lhe prescreve o direi to e 
sem a·s quaes é nulle>. 

A proposta não podia deixar de acautelar o peculio 
em hem dos escravos e de regLllar a successão elos ,. 
espol ios deixados por elles. 

Pareceu ao governo que convinha alterar a ordem 
da successão entre os escravos para excitar os esforços 

· communs dos conjuges em bem da formação elo pe-
culio, scmlo ·clest'arte recompensado o seu trabalho 
e economia, mas a t tendeu por fim que á tal con-
veniencia sobrepujava a r azão ele ordem publica de 
não L1ci li ta r a altera1;ão da legislação civil, é deixo u 
subsistente _a actual distribuição da suceessi.io ab in-
testato, sem prefercncia ao conjugo sobrevivente, como 
pretendíamos. 

Nenhuma razão teve o nobre senador julgando inu-
Lil a in tervenção do juiz ele orphãos na formação ele 
eontractos para a locação de serviços clacruellcs escra-
vos que por es te modo se li bertassem, intervindo tam-
bem em semelhantes contractos o senhor com seu in-
dispensavel consentimento. Não é inutil tan ta cautela. 

A intervenção elos senhores com o seu consentimen-
to garante .. os ele que os sel;ls melhores escravos llles 
sejam retirados por qualquer mal intencionado, que 
se proponha a lihcrtal·os, simulando algtlm contracto 
de locação de serviços. Por interesse elos mesm os 
escravos, cumpre que o juiz de orplJãos igualmente 
intervenha na celebração dos contractos, visto que 
lhe compele velar sobre a sorte de infelizes e mise-
ravcis para obstar que taes contractos ven-ham a ser 
a re.gulari sação de escravidão disfarçada ou causa de 
ospcc ulaçõus c immoraliclade~. 
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. Felizmente nestr. ponto temos o voto autorizado-, 
-norém di!Dcil, do nohre senador pela- província dG 
lVIinas. 

S. Ex. censurou o ~ ;) . o, considel'anclo ~ma dis-
posição com o inutil; mas· não tem razão, como passo 
a demonstrar . 

Suscito.m-se frequentemente duvidi!S se a alfo rria é 
pcrfei ta e acabada, se condicional,_ quando não se 
cumpi'e algumas ele ·suas clausulas. Este pon to oflc-
rcce contestações no fô-ro, o que tem dado lugar a 
decisões contradictorias. Para que, pois, cesse a vaci l-
laç.ão de direitos sobre tal assumpto, 'entendemos qu~ 
devíamos deixar fóra ele toda a duvida que as alfor-
ri ,is não se prejudicam por falta rl e implemento. Assim 
explicada a convcniencia elo §. 5. o, pa rece-me que fi-
cam desfeitos os reparos com qne o impugnou o no-
bre senador a quem tenho a honra de me dirigir. 

Suppon llo haver desfeito as duvidas c olJjecções · sus--
citadas pelos dons illnstres senadores a quem me tenho 
referido. · · . 

Os SRs . BAnÃo DE l\IuRITIBA e ZAGARIAs fazeru ainda 
observações impugnando o art. 11. o 

SESSAO DE 21 DE SETEiU'BRO. (.!rts. 4.", !5. 0 c 6.0 ) 

Ficou encerrada a discussão do art. 4. o Sobre o 
art. 5. o apenas o Sr. ZACARIAS fez algumas obser -
vações. O Sr. i\I!NlSTito n,\ AGRICULTURA respondeu nos 
segu intes termos : 

O Sn. THEODORO DA SILVA (ministro da' agricult~tra) : 
-O pensamento dominante da prQposta ácerca de m'eios 
de liber tação ele escravos pela prestação ele serviços 
é que o-tempo de duração dos respectivos contractos 
não exceda ele sete annos. 

O Sll. V. Do RIO BRANco: -E' . expresso . no ~ 3. o do 
art. 4. o 

O ~R. ZACARIAS :-Mas para os casos de prestação 
de serviços a um particular. 

O Sn. THEODORO DA SILVA:- Este pensamento está 
manifestado claramente no paragrapho qne o honrado 
Sr. presidente elo conselho aeaba de eit.ar , de que 
para o Jim da libcrtar;-ão o cscqtYO pôde contractar 
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seus seJ\r~os___w.m-tXIrliculares, com lanlo que o tempo 
de duracão elo contracto não exceda de sele annos. 

Esta Í1ypo these não é prccisamen te a de que trata 
o at'tigo em discussão; rnils , não podendo dar-se dis-
)JOsir;ões diversas para objectos da mesma na tu reza, 
á cerca dos quaes sãq iden ticas as razões, aquella regra 
é applicavel ao paragrapho que se discute, o qual re-
fere-se á libertaç;Io· rJ e escravos por meio de con-

_. tractos de locacão de servicos com associacões de eman-
cipação, devendo o seu maximo ser igualinon te de sete 
annos, .pois que este é o maior prazo que adrnitte a 
proposta para todos os casos. 

Tal é o pensamento do governo e nesta conformi-
dade é que eleve ·set· entenelida a providencia q1:1e se 
discute. 

O S1t. ZACARIAS fez ainda observações, ficamdo en-
cerrada a discussão do artigo. 

Entra em discussão o art. 6. o o s.r : ZACAniAS a,pre-
senta varias duvidas. · -

O Sn.. THEODORO DA StLVA (ministt'o da a,rJ-ricultura) : 
-Começo por agradecer ao nobre senador pela 13Jltia 
a · justificação que fez dos diversos paragnphos ela 
proposta, emendada .tal qual hoj e se discute; eu não 
poderia, embora o tentasse, adduzir razões melhores 
em sua defesa , e nem tão valiosas ctlmo as que apre-
sentou. 

Todavia occupar-me.-hci de alguns senões que ,o 
digno senador achot:t. . Quando S. Ex. iiHIUiriu-lne a 
razão por que o governo tomou a si o encargo de dar 
destino aos escravos da nação, que em virtud-e da 
reforma devem ser libertados, ·convenci-me ele qne 
mesmo S. · Ex. · não encontrára nenhuma inconve-
:riiencia nessa'. medida , porque não foi para eensura1-a 
que a djscutiu , mas sóment.e para saber o motivo flc 
não se fazer ex.tensivo semelhante encargo em bem de 
todos os outros ~seravos que hajam de ser libertados. 

O Sn. ZACARIAS :-Está no fim do artigo. 
O Sn~ TuEonono DA SiLVA:- Perdóe-me V. Ex. : 

o final do artigo não impõe ao governo a obrigaçã& 
de estabelecer os escravos dos particulares ·que sejam 
libertados; apenas os sujeita á inspecção do jutz de 
orRhãos. 

O Sn.. ZAGA RIA S- No ~ 1. o impõe-se esta obrigação. 
O Sn. Tm:onono DA SILVA: -Era isto o que cu 

dizia em relaç"ãp aos escravos da nação, c julgo tão 
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ju. t ilicaclo o motiY o por que o go\'ernu toma a si esse 
enca rgo, seg undo a- proposta , que peço vcnia ao nobre 
Sl~nado r par a não demora r -me na. discussão deste po nto. 
, Qu<llllo ao mesmo encargo em prol de todos os outros 
ese ravos, ser ia clemasiaelamente uue roso ao Estado . As 
associações, lindos que sejam os prazos marcados para 
o cnp:ajamento dos liber to~ e ing-cn uos, são obriga da s 
a co llocal-os convenientemente. Os propr ietari os Lcriio, 
se J1 elll comprehenderem os se-us in t"eresses , todo cm-
·penho em att.rahir para si os filhos de suas escravaf', 
JHII'a que não abandonem sens es !.abelccimen tos agri-
co las quando cheguem á mai oridade. 

De\'e o governo por seu tumn tomar aqncllc em-
penho a respe ito dos escravos da 11<) Ç;io, porque não 
é jus to desproteger e ab:1 ndonar aquell es de qHelll 
u ufe r ir serv iços. 

Ninguem ha que abandone seus escravos quando elles 
c!Jegucm a obter sua li be rdade. 

O govcmo não podia , por tanto, eximir-se sem grave 
ce n:ura daqucll e -dever. 

Quanto ao § 2 . •, observarei que nem o meu digno 
rollcga o St· minist ro da justiçJ , nem cu es tamos em 
desuccórdo com o nobre senado r pcb Bahia. · 

E:; La disposição, que refere-se -á li ber Lar;ão dos rs-
cravos dados em usufruclo á corôa, não acha simpl rs-
menle sua justiíicação nos sentimentos ge nerosos da 
mcsuta coróa, mas nos factos que estão no domínio pu-
bl ic.o, por e lia praticados . 

O Stt. ZA C.\IUA S : - Quaes são esses factos?. 
O Sn. THEooono DA SILVA: - Os factos são que de 

ha tempo os filhos elas escravas dadas em usufructo á 
corôa, são logo por ella libertados a expensas suas . 

O Su. ZACAIUAS: - Isto quer dizer que i~ndemniza ; 
pódc fazel-o. · · . · 

O Sn. THEODono DA StLYA: _.....En tendeu por csst. mo-
tivo o govemo .. quando tratava el e regulai: a libertação 
das gerações fu turas, que seria menos decoroso deixar 
ameia sob o dominio do capt iveiro os filhos de escravas 
pertencentes ao usufrue to ela coróa. 

Julga o nobre senador que o do!Uinio directo que tem 
o Estado sobre os bens dados em usufructo á coróa, não 
o au toriza a metter mão temeraria no seu dominio util. 
Não o_ con tes to; e a corôa tem o pleno direito a ser in-
demn izat.la, se a:sim o qui zcr . 

Quanto aos ~§ 3." e 5. ", a eujas emend as fei tas pela 
commissão d'.l ca ruara do~ de pulados Hão se oppee o uolJ rc 
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senador pela Bahia, eu devo desde jú declarar q LlC, fossem 
fJ uaes fossem as idéas que teve o governo na occasião 
,em que organizou a proposta. que · se discute, se elle 
aceitou aquellas emendas como parte componente desta 
mesma proposta, acho- me dispensado de desenvolver as 
razões que teve. pani indicar que os escravos elas ordens 
regulares fossem liberta elos dentro ele sete annos, me-
clian te accôrclo com essas mesmas ordens. 

Torlavia direi qUe, não se compadecendo com os prin-
ci pios do christianismo que as corporaçõe:> monas ticas 
continuassem a possuir escravos, quando se trata ele · 
iniciar a sua emancip:1ç.ão gr.aclual, pareceu ao governo 
que o decoro da propria religião impunha-lhes o dever 
de cuioarJm da líbcrtacão elos seus escravos . Mas não 
me pesa declarar que cn1' ass umptos desta ordem é menos 

· prudente o governo que desattende a tudo só para gozar 
o prazer ela inflexibi lidade, como se fosse alguma esta tua 
iuclil'fercn te ao que se passa em torno ele si. 

_ Ouvindo a commissão. chú,amara elos deputados, pare-
' ceu-lh e que, acloptacla como foi a lei ele 1.870, em vir-

. tude ela qual deve ce%ar aquelle facto que tanto repugna 
ao governo elo domínio elas ordens religiosas sobre es-
cravos, deixava a proposta c!~ ser justificavel nesta 
parte, o que não aconteceria outr'ora quando não havia· 
aquella sa latar disposição da lei. Nesta confonniclade 
aceitou a emenda que a commissão da camara dos depu-
tados propóz, a qual não perturba as vistas do governo ... 

O Sn. ZACARIAS : - E' uma excepç.ão do seu plano. 
O Sn. THEODO!lO DA SILVA: - Não é exr.epç.ão, per- . 

dóe-me; neste ponto cumpre reconhecer que a emenda 
suppressiva m,an tem a propriedade religiosa nas mesmas 
condições ele igualdade da propriedade commum. Far-se-
bia excepção a essa igualdade se ella não fosse aclopta-
da; e por conseguinte o aparte elo nobre senador é im-
procedente. • · 

Eu não me demoro, Sr. presidente, com o~ 15. 0
, pois 

que estou de .accôrdo colil o nobre senador sobre a sua 
disposição. S. Ex . entende que não seria conveniente 
conceder a Jibertaç.ão pleno jtwe ao escravo que salvasse. 
O senhor ele algum perigo, e CJlle ella proviesse antes ·da 
generosid.acle do mesmo senhor. Ora, tenclo o honrado 
Sr. ·ministro da justiça, como o nobre sehador pnla Bahia, 
e eLl igualmente, considerado acertada a emenda sup-
pressiva, em virtucle .da qual não haverá aquel!e meio 
de libertação legal, per;o licença ao sgna(lo para· não 
2dongar-me sobre este ponto. 

Sinto, poré:n , não poder manifes tar a mesma c on.fór ~ 
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midade de idé:1s com o nob1·e senador ácerc.a da liis·· 
posiçãg do ~ 7. o A com missão da cama r a dos depu ta elos 
propóz com mui to cri teri0 a supp ressão deste r;a ra -
grapho. 

E' sabido que pelas nossas antigas leis era vedado que 
o escravo estivesse fóra da casa de seu senhor com o 
caracter ele livre, prohibição rl evida aos abusos que di <:so 
poderiam r esultar. Mas as circumstancias dos tempos 
qne correm têm permit tido o enfraquecimento .. dessa 
prohibiçl o, pois que em cidades populosas como esta e 
outras ortde ha proveito em deixar escravos occuparem-sc 
de trabalhos fóra clo'domir,ilio dos proprios senhores, 
muitos estão assim empreg'ados . · 

Se houvessem de ser declarados livres os escravos na-
quellas circumstanci~s, isto prejudical-os-hia, po1;que os 
senhores negar-lhes-hiam o consentimento para o seu 
estabelecimento, que lhes facilita aliás a formação de seu 
peculio, e ao mesmo tempo prejudicaria aos proprios 
senhores, que assim ficariam privados ele auferir sala rios 
mais avultados. 

Foram estas as observações do nobre senador pela 
Bahia, ás quacs julgo ter assim respondido. 

Oraram ainda os Srs . BARÃO DAS TnEs BARRAS, ZACA-
RIAS e SlLvEmA DA 1\ioTA. (') · 

(') A chl'onica ]Jarlamentar deu assi :n nOtiCia da discussãO> 
de sse dia: . 

" Antes de dizer alguma cou'sa sobre os suecessos d:1 sessão 
de liOlltem, cumpre-1Íos rectificar o qu e escre l'emos a respeit o 
das opiniões CllliUidas, ante-hont€ lll, ,pelo illusn·e ::ir. 13arfH> 
das Tres ílanas .sobre o art. !í . • da proposta <la reforma ~lu 
estado sen1l. O ri lustre senador adl!triu apenas a algumas rh s-
pos i~õ es d<> a1'ligo; repelliu outras por prej.udiciau·s á õiscj -
pliua, ·e criticou certas e m enda~ da comrlli .isào espeeial. 

-" Fomos induzido a esse eng;uw, por i Ir formaçõ es, Yisto como 
nao ouvrmos torlo o seuuiscurso . Assim, pois, rectificada ('SS a 
parte do uu,w :utigo ulLJmo, passCIIIOS à sessão de houtcm. 

".Encerrari a a discussrlO do art. 4. 0 ,. fci yotado e ap (n·oyado 
com as emendas dil can1ara dos deput.ados. . · 

" O a_rt. 5.• foi Lambem apprnvar.lo inlluelliat.ameute; e a !li nãe> 
se cli~po e senão !JIIe as sociedades de cmaucipação já orpn:i~ 
zadas. e que de.: futuro se orga11izarern scrüo sujeitas á iusp E: cçao 
dos ,.JUI7.es de orpilào~ ; e bem as, iJn ljUC essas socied arl es tcrftO 
pnvtlegw sg brc os ;.·ervic;os dos 1:seravos fJU f< libertarem, para 
HHlenlurz:wao do pre<;o <la compra . 

·" _O art. 6<0 suse1tou J':H'go deilal.e, oran(;]o os S rs . Zacari aF , 
B:l!'ao das Tres Banas, ministro ri a a:Y rieultura c Sill·c ira ri <t 
IHo ta, não saben do se al guem mais (<t!lou por isso qnc u;i n 
no:; for possi,'el '' ss ist.ir á sessão inteira . J~ ão fora m offcreci(!a:,; 
dm·idas sérias á p rop~1sta e ement!as. 



SES.S.tO DE 22 DE SF.TEMRP.O. (Põe-se o projccto em 
2.• úiSC/ISSáO. ) 

Fi.con r.nccrra Lla a disr.nssJo no art. ô." e entrou em 
Lliscussão o 7.,° Ficou Lambem encerrada sem d eb:.~ t e , 
passanuo-se ao art. 8. 0 

Fallou em primeiro luga r o Sr. BARÃO DA S Tn.r.s 
B.utnAs. Seguiu-se-liJC o Sr. MINISTHO DA AGniCULTUHA. 

O Sn.. THEOD OHO DA StLVA (ministro da agricultura ) : ~ 
Sinto nJo ter podido attencler ás primeiras observações 
cpw fez o ,nobre senador pela prov íncia ele Minas Geraes, 
o que S. Ex:. me d.esculpará: toda via julgo de meu 
df'V el' responder áS que OUVi. 

O senado observou que o nobl"e senador, como era de 
esperar, não encontrou na disposição que se discute mo-
tivo para impugnai-a ; pe!Q contrario S. Ex. entende 

" O dislinctQ Sr. Zacarias criticou o ~ 2. 0 , por isso qui), em 
sua opinião, não podem se r libertados os cseravos dados em 
usufructo á eoróa , sem indemnização. Adiluzili a esse respe ito 
princípios qn c nil o nos pareceram pro.eedentes. Os princípios 
certos em direito ~ão: se:;un(lo o antigo direito romano, que 
a libertação conferida pelo propriewrio, tornava o escravo sermrs 
·siúe"domino, c, conferida pelo usufructuario, restiLUia ao pro-
prietario a plenitude de seu domínio; segundo o novo, que .o 
escravo, lillerlarlo pelo proprictario , tornava-se livre de direito, 
permanecendo na scrvid~o e ao serviço tio usufructuario dl!-
rantc o tempo prefixo, ao passo qu e, libertado pelo usui'I'Uc-
tnario, permanecia scrous, gozando apenas da liberdade <lc faeto 
~1té a exlincçãt) rio usuft·ucto. 

" Vê-se, pois, que a nação, por intcrmcdio dos pod eres com-
Jle lcntes, püdc alrorriat' os escravos dados em liStlfructo á corüa, 
respeil.ando :w mesmo tempo os direitos desta ; ·~ nessa tlis-
tincção ju'ridica estil a explicação rla providencia final rio ~ 1.•, 
quanto aos esc rav-os pertencentes á nação, dando-lhes o governo 
a occupaçào que y'ulgar conveniente, ao passo que n:io prosiden-
c:: ia-se do mesmo mudo 1-fnanto aos usufmiclos pela coroa. Nem 
o Imperante, saneeionando a lei, ter·á prejudicado aquell e 
u ~: ufrur. t.o, que não é pessoal : são funcç:ões di stinclas as que o 
Imperante e;-.: creita , qu ér co•llO chefe da rlyn as lia, qnér como 
poder moderador, quér como chefe do poder executivo. 

" A com missão especial <l a cantara 1los deputados supprimili o 
§ 3. 0 , relativo aos escravos das ordens regulares, qne a pro-
posta libertava, dentro do prazo de '7 annos, mcdi:mte accô rdo 
do g-overno com as mesmas ordens. O di stincto Sr. Zacari::~s 
applaude a suppressãLl, por amor·dos ·seus prin cípios ultramon-
tanos: essa razão concorreria certamente para a supr,ressão, 
mas não foi a principal; esta é a consignada no parecer . As 
ontens deveri am permanecer sob o direito commu m, tpwnt.o 
aos esc r~ vos de sua propriedade, embora obrigadas á convcrs:lo 
no prazo da lei lle '.lBíO . · 
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que a estatística da população escrava é indispensavcl . 
no regimen ela reforma , se e !la fúr adoptada. O nosso 
accórdo, pois , com o nobre senador pela província 
de l\'Iinas Geraes é completo nes te ponto. 

As· indicações feitas por S. Ex:., a llm de que o regula-
mento rrue o governo l)aja ele expedir para o levanta-
mento da estatística seja efficaz c equitativo para .coní 
os propriet.arios de escravos,. não podam deix ar el e s;er 
consideradas e bem acolhidas pelo governo. Com cffei to, 
.nos trabalhos que são conhecidos elo senado, do parecer 
da commissão do anno passado da camara dos Srs. dep,u-
taclos c de Jiversos project.os então apréseritaclos, sl'melo 
um elellcs o elo mcn digno collega o Sr . ministro 
dos estrangeiros, encontrará o governo disposições 
utei s de que se aproveitará para a organização da-
quelle regulamento. O l'ecenscamcn to naturalmente 
será commetticlo á repartição especial de cst.atisti-
ca; c além disto no pessoal el os collectores e li sca es 

I 

« A proposta, em verdade, com o o disse o i! lustre Sr . Silveira 
da i\Iota, l'aVOI'ecia directamente os c' cravos das orrlen~: mas, 
es tes, como os dos parti culares, ou sob o mesmo pé de ig·ualdade, .. 
pod erào se 1· remi rlos pelos meios ordinario>, qu e a propos!a 
fa cilita. O qne adniirou-nos !'oi que o Sr. Zaearias applaudisse 
ao Sr. Silveira da Mo ta, quando ·este critir:wa a emenda sup-
pre;;siva como ]JI'Cjudi c i ~d as ordens, tenrlo alii1s allh erido an-
teriol'lnente á suppressão: O sol1hisma do Sr. Silvcirarl .:t. MuLa 
era ti'an sparcntc; não podia illut ir .a um espírito ião cultivado, 
~ó porqn e, ao mesmo Wmpo, o illustre . senador rarlical arl-
duzira a boa doutriiia ~ bem dos conventos : a aspidc . es tava 
sob a tlór, as ordens sgriam collocadas em posição desvanta-
josa com os particulares, aggravava-se. a situação que a lei de 
1870 im1mzcra-lhcs, a na I nem apoliccs nem escravos ! O go-
' 'erno adh eriu á emenda ela com missão, porque não era o seu 
intento prejudicar as OI'rlcns. 

" O d! stincto Sr~ Zacarias aprlatuliu tambem a snpprr.ssão do 
~ 11. 0 , e considerou-a seusata: seriam libertos os escravos qu e 
s:.tlvasscrn a vida de seus senhores e dos asccurl cntes ou des-
cen rlf.! tites destes. Criticou, poréu1, a emcnrla suprrcssiva do 
§ 7. 0 , allegando que o esc ravo, que, por conseutimentn expresso 
do scn!10r, estabelecesse-se ele qualquer Jór'ma como livre, de-
veria ser considei·acln liberto ! Ex11ôz, para isso, princípios que 
não são juridi co3. Pócle um escravo esta belecer-se como li vre, 
sem qtte realm ente o seja. O direito romano contém a expre~são 
sc1·vus i~~ liúertate, em opp.1sição á r alavra liúcr, para desig-nnr o 
hoi_ncm que, legalmente escravo, vive rle facto em lillerrl afl e, 
qner estej:t fu gido, quér seja con>irlerado livre por errg geral. 
O conscnLl!ncnto expresso do se nh or , par a qu e o escravo v1va 
como li.yr~ , nã,o anasta a sua manumissão, q:io é o a'hall_dnno 
d :1 dommw; e apenas o facto puro c simples da rnocleraç.ao. do 
c~ pti~eiro .. sém a tl'scalisação cnns!ante elo senhor, o que, en:l:re 
nos,_ e muito usual. Se perman ecesse o ~ · 7 . 0 , o senhor extin-
guii'Ia esse costum e , pelo receio el e perd er o llornini o ; a c!I S· 

· P . IL o9, 
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encontra . o go-ver :10' auxiiiares para o mesmo tecen-
seamento. · 

Quanto á proposta, entendeu acertado graduar _ com _ 
o pagam-eu to de emolumentos cl ifferentes o prompt0 
cumprimento de sua-s -d1sposi ções e a negligencia na 
sua obscrv'ancia por tJal'te dos senhores ele escravos 
que for;em solícito-s ou não em acudir á sua chamada · 
no primeiro ou mo segundo pr;azo, para os darem á 
matricula, porque a ·solidtilde e o retardamento não 
pocliath ser equiparados. • - -
· Arruella graduação não tem por-fim com o augmento 
do emolumento de 500 rs. a 1~000 compellir os propri e~ ' 

,.. farios de escravos a serem promptos no cumprimen to 
de ~eus deveres. De certo que tão diminuta clifferença não 
é um mei.o compulsor para a consecução do desejado r e-
sultado; é sórnente a · devida gradua;,ão de dons factos 
diversos, a solicitúde e a negligencia, que seguramente 
não devem se r equiparadas. 

O Sn . ~An:\o · n.\s TnEs .6 .\RRAS:- A com missão foi 
quem lembroú. 

pos1çao srria, _portanto, muito prejudicial ao escravo, COili'O 
~cnsatameutc poiHlc-rou a commissüo especial. Sem que o es-. 
cravo seja fu gido, temos uma espec ie d~ servi inlibertatc, pela -
brandura fios nossos costumes . · 

" E nem dahi vem mal a lgu1il á socierladc. como a fi gurou-se 
ao tlistincto Sr. Zacarias, assignal~tHlil difl'erenças eHire o es-
c;-ravo em t~ es coi'ldiçôes e o homt!m livre nacional ·ou mesmo 
estrangeiro. E' sen•pre Mma vautage_m para à ordem publica -
que os escravos, por seu comportamento exemplar, mereçam 
essa mollcra~:ã o da parte de seus senhores. · 

" O.; illu'stres Srs, Barão das Tres Barras e Silveira da Mola 
cri ti caram tambem algumas dessas disposi~,:ões, por · motivos. 
va t·ios, mas igualm ente improcellenl!is . . 

"O illustr;j Sr. Silv,eira da 1\>lota suscitou questão sobre o 
direito de voto nas assembléas parochiaes, que competiria aos 
Africanos liberws·! Nada via na proposta a esse· respeito; e pa-
rec ia-lhe que devêra precaver-se a espr.cic! Or~, a proposta não 
é uma reforma ele'it.oral; e; aliás, o Afri ca no não é Brasil eiro, 
só porque foi libertado. Na coustituição politica está, em summa, 
a s o lu ~·ão das s'ttas tluvidas, sem .a necessidade de grandes in-
vestigações. 

<< Ta mb em mereceu a esse senador al gumas objee(}ões o ~ 4. 0 , 

quanto aos escravos das heranças vagas. Segundo um regula-
men to do ministerio da fazenda, são considerados bens vagos os 
escravos do evenlO no municí pio neutro: dahi deduzia ellc qu e· 
({Sscs escravos es tão comprehendidos na expressão he1·anças 
·vagns! Traçou, então, o quaLiro pavoroso de milhares de es-
c ravos, I'IIgindo para a cô n e, a flm de que, metamorphoseados 
em bens. do evento ,_ fo ssem des rl·c. IOl)"O liber tados ! . 

" CntJcas t.aes nao pod em prCJttdt car a proposta ; e bem as 
desfez G St'. ministro da agri cultura em breve uiscurso . 

" A. gua·rda con.1tituc:ional. » 
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O SR. THEODORO DA SILVA:- Ácerca do artigo qtíe 
se discute creio serem estas as explicações que devo 
ao nobre senador. Esteja S. Ex:. tranquillo de que o 
governo na organização do regulamento para a boa 
execucão da reforma não deixará de attender, como 
l-he cu'inpre, aos interesses legitimas dos proprietarios 
de escravos, sem que prejudique os direitos das gerações 
futui·as provenientes destes. 

Julga-se habilitado com as disposições da lei para 
guardar e adaptar as possi v eis combinações para es te 
desideratum .. 

Devo·finalmente declarar ao nobre senador, a quem 
· estou acostumado a tributar sentimentos de respeitosa 

amizade ... 
O SH. BARÃO DAS TRES BARRAS:- E' justa retribuição. 
O Sn. THEODORO DA SILVA:- ... que de suas pala-

vras no correr de todo· este debate não me resla re-
senllmento algum . 

. · OSR. ZACAilUAS resl}Ondeu ao Sr. MINISTRO DA AGRTCUL- · 
'l!URA, e este leva·ntou-se de novo, dizendo o seguinte :-
- O Sa. 'fHEOD·OHO DA SILVA (ministro da agricul-
tmra) :-A impugnaç,ão que tem sofiritlo a proposta no 
correr· de· toda esta discussão revela que muitas, das 
censuras que lhe foram feitas, por serem suas disposi-
ções onerosas 'á propriedade agrícola, lêm perdido 
grande p-.:ll'te de sua importancia . Mais de uma vez o 

. senado tem presenciado que a impugnação, contra os 
seus intentos aliás, oppõ.e-se ás pr(}vicl<?ncias nella con-
tidas por serem mai·s beneficas que as indicadas em 
outros trabaL110s, como o cta commissão ela camara do 
anuo passa.do. e o do conselh.o de estado. 

Esta o·bservação é applicavel á:s que hoje fez o nobre 
senador pela Bahia. Censura-nos S. Ex. porque, em vez 
de estabelecermos a presumpção jttris et jnre ela pres-
cripção do c\oúüni(} do senhor sobre o escravo , pe lo 
facto de não tel-a. d'ado á ma tricula, tivessemos ada pta-
do a sim!}les p-resumpção juris, fazendo depenuentes os 
effeitos da prescripção ela culpa. ou omissão do senhor 
que não cuidou de cumprir a- lei. 

Neste l}Onto, Sr . pns'iclen-te, se· me fosse permittido, 
a. quem pediri·a anx:ilio pa·ra uefimcler a proposta seri a 
a V. Ex. mesmo, porque· recordo-me da impugnação 
que fez V. Ex. em um dos seus luminosos parece·res 
no. conselho ele estadE> á adopção daquella prescripção 
juris et jnrt, como· pretende o. nob.re senador pela Bahi.a . 
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O govel'no, bem considerando as razões, produzidas, 
já naque lla illustre corporação, já em diversos traba-
lhos, entendeu que sem prejudicar a éonveniencia do 
levantamento da estatistica dos escravos, e a fim de 
ev itar justas queixas resuitantes de omissões involun-
tari~s, poder ia deixal-as salvas para óbstar.em a 'efiec-
tiva prcscrípção do domínio. ' 

Sei q ue nas prescr ipções extinctivas a boa fé não é 
elemento que as _exclua, co mo disse -ú 1~obre senad or ; 
mas este é o d-ireito constittt'ido e nada impede ao poder 
legislativo que, constituindo direito, exima da prescrip-
çiio factos que são de rclevancia c cuja exclusão para 
que não fossem attenc.tiuos seria dureza menos jus ti-
ficavel. 

Se a omissão involuntaria ou a negligencia não ma-
liciosa, ou o descuido do proprio agente publico ou de 
prepostos de par ticulares, não au torizassem em caso 
algum, ainda mesmo a respeito de menores, de orphãos 
desvalidos, pessoas incapazes, a interrupção ou ces-
sação da prescripção, bem comprehende o senado que 
taes pessoas, assim como mui tas outras que, não es-
tando naquellas condições, pudessem comtudo allegar 
justas causas de omissão involuntaria, seriam preju-
dicadas pelo rigor exageradíssimo da lei. 

E' cer to que, se da excepção da boa fé ou da super-
ve'niencia de casos de força maior , ou de omissão invo-
luntaria pudesse resultar, como pareceu ao nobre sena-
dor, a inutilisação da providencia para a matricula 
dos escravos, seria isto motivo para que o governo he-
sitasse em adoptar aquellas excepções. 

lVIas entendeu elle que, estabelecendo dous pra-
zos distinctos, no primeil'o dos quaes se deve fazer a 
inscripção para a matricula, e no segundo ficar com-
pletamente encerrada e sem que jamais se abra, o que 
não quiz suppór o nobre senador, não era provavel que 
avultassem os casos de omissão ou culpa; mas, áVultem 
ou não, fechada· a matricula, nasee a presumpção jur-is, 
de que es tão libertos todos os eséravos omittides na ins-
cripr;ão, fi cando salvo aos interessados a prova, no juizo 
competente, de que a sua omissão não foi culposa ou 
voluntaria. De sorte que, r epilo, emquanto não fôr 
destruída a presumpção jnris, sera tido como liberto o 
escravo, sendo, portanto, a matricula uma realidade, 
porque está finda e não póde ser renovada·. 

Explicado assim o pensamento do governo, parece-me· 
que o senado n'ão hesitarn em approvar a sua proposta. 

No proposito com que acudi ao convite do senado, 
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no intuito qne hei mantido dnrante o cotTer deste de-
bate, conlinúo a dar só mente aos nobres senadores infor-
mações por parte do governo para seu esclarecimento, 
desviando-me de incidentes estranhos; e, pois, jul~o 
qnc devo pOr fim a esta ·resposta ao nobre senador. 

Os Sns. 'ZACARIAS e BAnlo DAS TnEs B.\RRAS , ainda 
fallaram sobre esse artigo. A discussão ficou afinal 
encerrada e passo u-se a examinar o art. 9. 0 

O SR. ZACARIAS pronnnciou um discurso. 
O Sn. TnEODono DA SILVA (minist1·o da a(Jricnltura) :-

Desta vez me pareceram manifestamente improcedentes 
as objecções do nobre enado t: pela Bahia. 

De certo foi sómente porque S. EL não attendeu á 
expressa disposição do ~ 1. 0 do art. 9. 0

, que 5uppôz que 
sua restricção a respeito do regulamento, que o go -
verno haja de expedir, para que fique sujeito á appro-
vação do corpo legislativo , era extensiv-a ás outras au-
torizações concedidas sem igual restricção nos demais 
paragraphos do citado artigo, como, por exemplo, para 
que o governo regule as funcções dos promotores pu-
blicos, ·imponha multas até 100$ e a pena de prisão até 
um mez. 

Aquella restricção com ju5tissimo fnndamento havia 
sido indicada na proposta, visto que dizia respeito ao 
melindroso assumpto de alteração de jurisdicções, ao 
que aliá~ não deu o nobre senador toda a importancia 
devida. · 

Era imlispensavel que, se tendo de alterar a juris-
dicção dos juizes de orphãos, aos quaes pela proposta 
}Jretendia-se conceder a faculdade de conhecer ele ques-
tões c i v eis, como as de liberdade, fosse esta alteração 
eiTectuaLla pelo regulamento que se expedisse; mas em 
assumpto que entende com a organização dos poderes 
publicas julgou o governo que não devia pretender au-
toriz2.ção illimitacla para isso, indicando pelo contrario 
que ficasse subordinada á approvação do corpo legisla-
tivo. 

Tendo-se, porém, resolvido supprimir o artigo que 
mandava alterar a jurisdicção dos juizes ele orphãos, 
era eonsequente que tambem fosse supprimido o § L o 
do ar tigo que se discute, que se referia áquella alte-
ração de jurisdicção, e, portanto~ deixou de tee lugar 
a res tricção lembrada para que o regulamento que hou- · 
v esse de ser ex: pedido ficasse sujei to [t approvação do 
corpo legisla ti v o. A r e.~ Lricção a que me tenho referWo 
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é _expressá no ~ :l. 0 '; em nenhum dos outros dous ella 
foi repetida, não estando· por conseguinte dependentes 
da approvação do corpo legislativo os regulamentos que 
em virtude delles · forem expedidos. 

Dtsse o nobre senador que , se não obstante a dimi-
nuta importancia da autorização contida naquelle pa-
r agrapho, pois entende com a simples forma ção de pro~ 
cessos cíveis, o regulawento ficará subDrdinado á app·ro-
vação do poder legisla tivo, é n_otavel que a respeito de 
imposiçãQ de multa•s; e mais ainda de imposi<ção de pen<l! 
de prisão, o governo ficasse armado de plena fàculd ~de 
de ex pedir regulamentd>s, sem aqueUa- indispensavel e 
cautelosa approvação. 

Sr. presidente,- ou a minha memoria esta· de todo en-, 
ferma sup·pondo. que· existe o que não existe, ou não. 
terei muita difficulclade em Iemhrar a.o senado que re-
gulamentos contendo imposi:ções de multas e· penas ele· 
prisão simples foram sempre autorizados por diversas 
leis e expedi:dos sem dependencict de approvação do po-
der legislaüvo. 

. Aqui !lo que se não· contesta•, q·ue· ·não se n:ega' a.té ásc 
cama r as municipaes, que- a nenhum governo• jamais se· 
n egou, a di-stribuição de· penas correccionaes por in-
fracção de seus regulamento~, quando• são para bso· 

· autorizados por lei, suppõe 0 : nobr e senad'or- q~ue · ser á; 
uma arma perigosa, porque~ com a possib4liclacle ele im-
pôr penas de prisão até um mez, irfu o governo pe r~ 
turbar a propr iedade agTicola, vexando 0s respect ivos 
proprietarios. 

Cito a lei de ~de Dezembro•; cito· mais· ad·ef db· iSH 
sobre o recrutamento; lemb,ro fin11.-lmente· a.: lei que-
autorizou a regularisação do ,serviç() ele· tclegra phos 
electricos, é ele :1869 ou :1870. E)n todas essas leis se· 
commetteu ao govern,o a_, fa cu:ldade sem restt·icção da 
approvaçã0' do poder legis-la.tivo, paa:a·impôr a pena de· 
prisão. · 

Em que fundamento, pois=, husêa-se·o-noUr e senador?' 
Mas ha uma novida<Cle estranha na disposição que se 

discute·, porque concecle~se a o· gov~rnO< a imposição da? 
pena de prisão· simples, innovaç'ão da linguagem juri-
dica, presupponclo essa pena a e:x, is tencia de erime, 
quando de-vêra ser precisamente· disciplinar: a· prisão 
por infra.cção do regulamento. · 

Eu peço licença aO< nobre sena'Clor pa·ra' dizer-lhe que· 
innovação jurídica ou innovavão na linguageJll. que têm 
as leis a -respeito da natureza das pen~s, seria a-dequa-· 
l ific:ar- se de pena disciplinar a d_e prisão qtw est-a. lei 
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àutoriza . Em nossa legislação criminal, só duas natu~ 
rezas de penas de prisão são conhecidas : a de prisão 
com trabalho e a de prisão simples ; não ha uma só lei 
que qualifique como disciplinar a ·prisão impo~ ta por 
infracção de regulamentos. · 

Não sendo de trabalhq a pena de prisão, que em vir-
tude elo regulamento haja de ·ser applic·ada aos casos de 
infracção da lei ou do regulamento, a linguagem da 
proposta não podia !hfferir da que commummt:nte tem' 
sido usada em casos semelhantes, isto é, outra não po-
dia ser a pena, senão a de prisãó simples. , 

Não posso desde já informar ao nobt'e senador pela 
pr;ovincia da Bahia como será distribuída e propor-

' cionada essa pena aos diversos casos de infracção da 
lei e dos seus regulamentos. Isto é assumpto que de-
manda pon,deração e que só em vista dos detalhes do · 
regulamento poderá ser definitivamente . assentado. 
Mas assevero ao nobre senador, porque é o .que se casa 
com o espírito do governo e da proposta , que elle 
será o mais parcimonioso que possa no émprego dê se~ 
melhante pena de prisão silnple.c;, com a qual repri-
mirá as graves infracções, especialmente os abusos dos 
agentes. da autoridade publica, na execução da lei, sem 
.que a convet•ta em arma erguida sobre a cabeça dos 
proprietar los de escravos. 

Eis a informação que tinha de dar. 
Os Sns. R\nÃo DAS TnEs BARRAS e ZACARI AS, fizeraní 

ainda aJs·umas observações. · ~ 

Ficou encerrada a discussão, e passando-se ao art. :10 
e ultimo, ninguem. pediu a palavra. · : 

O proj ec to passou .em 2. • discussão com as emendas 
da camara dos deputados . (*) 

I 

(*) Eis .como a ch1·onica parlamentar deu conta da sessão de 
22 de Sete1nbro: . · 

"EstE. , emfim, concluída a segun1la .discussão. ela proposta da 
reforma do estado servil -. Apezar dos embaraços oppostos du-
rante o debate pelos impugnaclores, devemos confessar que não 
mostrat·am-se muito extremados, e suppomos até que não usa-
riam de meios irregulares, ainda que estes pudessem ser bem 
succed idos. 

"O senado tem lmmpriclci dignamente a sua missão: e é ad-
ntirave l em homens a lquebrados pela idarl e, e mes mo por en-
fenni!ladcs, o desusado esforço que hão feito a bem da causa 
publica envolvida nessa proposta. A na ção ha <le ser-lhes agra-
dec ida ; c, com a nação , milhares tle desgraçados, que de ora 
em di'an tt: . te m a certeza .tla llbe.rdade _ para seus lllhos e ~,~ 
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VIII. 

3. a discussão •cla- }lrOilosta no scna1lo. 
(25 ,. 27 tle Setcmb~·o.) 

I 

SESSÃO DE 2i.l DE SETEMimO. 

No dia 25 começou a 3." discussão da proposta. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA rompeu a discussão e dccla-
rou que ia offerecer um requerimento de adiamento. 
A proposta contém u,ma icléa muito sympathica, mas 
não deve sahir do parlamento com as maculas da vio-

' 
esperança de a poderem elles proprios gozar antes de falle-
ccrenl. . 

"Não obstante tão grande succcsso, que a muitos afi-gurara 
ser impossivcl, devemos dizer alguma cousa sobre as occur-
renr.ias da sessão de hontem. . . 

"O art. 7. 0 não solfreu debate. -Refere-se ás causas em favor 
ria Jibenlade, juiz compcten~e para ellas, t'órma de pi'occsso e 
:1ppellaç:âo ex-of!icio das seuten~·as contrarias á meswa liber-
dade. · 

" O art. 8. o suscitou observnções dos Sr·s. Zac:uias, na rã o das 
Tr.es nanas c miuistro da ag-licultura. Esse artig-o refere-se á 
matricula c seus cll'citos legaes para os escravos não contem-
plados, quando o facto seja deYido a culpa ou omissào dos 
interessados, até um anno depois do encenamento da mesma 
matricula, seudo em tal caso eonsidcrados libertos; e refere-se 
igualmente á matricula dos filhos da mulher escrava, nascidos 
liHes pela lei. 

"A critica, feita a essas disposições da proposta, não pmlia 
ter valor algum; porque não assentaria, como de farto ouvimos, 
senão em conjecturas, além de que seria pcssima 'a lei , se im-
puzessc á matricula o despotismo de um syslcma, se1n attenção 
a circurnstancia:s de força maior ou de real impedimento, em 
assumpto tào grave qu e aff'ec ta o dir('iLO de propriedade. 

" O art. 9. 0 merceen tambem dos Srs. Zacarias, B<Hilo das 
'l'res Barras e minis~ro da agricultura al gumas observações. 

· l'retendia o distincto Sr. Zac:nias que o governo, nos regul a-
mentos que ha de expedir para a execução da lei, não deveria 
impôr pena pecuniaria ou pena de prisão, sem sujeitar essa 

lJ:utc dos regulamentos á ulterior approvação do poder ·Jcgis-
ativo! li: estranhou que alguem pense que ao governo possa 

ser delegada uma tão graYe attribuição ... No entanto, a nossa 
legislação contém disposi ções identicas em outras leis; e cremos 
que o proprió Sr. Zacarias, quando ministro, promoYCu a adop-
ção de taes delegaç.ões para o seu ministerio. Não nos lembramos 
bem; mas, parece-nos que na lei sobre imposto pçssoal .J ra ai-
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lcnci::t ,e-da estrategia, c[uc rlcvem tirar o brilho cb 
idéa . Sf,l .. não desmoralisal-a. O governo tem pro rogado 
tres vézes, não as camaras, diz o orador, mas o senado, 
porque ·não se proroga o que não ex:iste, e desde o prin-
cipio do mez que a camara dos deputados não func -
ci()na mais, por falta de numero. Q11alquer cmonda 
que o senado fizesse importaria, pois, mn, aclbmento 
para a sessão do anno que vem, e o governo entende 
que a questão não . eleve ser adiada. Passando nestas 
condições a lei se1·á recebida pelo paiz com clescon-
fiança. Entende o orador que o senado não cumpre o 
seu dever quando funcciona sem o concurso da cama r a 
te.mpora ria. O orado r manda ú ines a o seguinte reque-
-rimento:-« Requeiro q'ue fique adiada a discus~ão ela 
proposta elo exccu ti v o, até que conste que a camara tem-
pararia está r.eunida e faz sessões. ~ 

Posto a votos nãO é apoiado, e continúa a discussão 
da proposta. (*) 

.guma cousa que a isso ·assemelhe-se .. Haja ou não haja, o CCI'IO_ 
é· que não ha inconstitucionalidade e nem perig·o na .delegat;ão., 
por isso que os regulamentos do governo sã.o sujeitos á revo-
gação por acto legislativo, se forem inconvenientes sob qualquct· 
p0~1to de vista. 

" Em summa, a proposta está approvada em segunda discussão, 
com as emendas Lla cam;u·a rios deputados; ·rejeitadas e pt·e-
judicadas as qne foram ofl'erecidas uo senado. 
· " No dia 2a serit iniciaria a 3.a discussào. Pedimos a Deus que 
esta seja breve, inspiranrlo Elle aos impugnadores a caridarlc 
para com uma raça infeliz e o amor para com a nossa patria. 
oo distincto Sr. Zacarias já ternos a sua honrada palavra: pro-
metteu ao se'nado e ao paiz que !'a ria um só rliscurso, na tereeira 
discussão, discurso resumido e brevíssimo. Esse parlamentar 
tem a vit'tude de ser leal' aos sem compromissos que .devem 
valer muito mais, se são tomados Ulo espontaneamente, como 
esse a que nos referimos. , 

"Descansemos um ponco, e esperemos entretanto, a terceira 
discussão. ' , 

" A guarda constitucional. · " 

('') A chronica parlamentar referiu assim a sessão de 2i:i : 
' '' Entrou ern 3.a discussão a proposta da reforma do estado 

servil. Ia o pl'CSi(~ente declarar en<"erracla a discussão, sem 
debate , por não haver senador algum pedido a palavra, eis 
que o illnstre St·. Silveira da l\Iota. propõe-se a orar, e levan-
ta-se! Seín duvida, al!Z·um discurso monumental s'erht prot'e-
r·ido; a dccejl\.ão, porém,. nfw l'ez-se esperar: foi um disGmso 
tle arguc,1a .ou objccçiies de sabbatina. · . 

" Para o JIJustt·e senador foi t.hcma o facto de não reunir-sP, 
hontem e nos dias anteriores, na r~amara tios deputados, nu-
mero l<>gal pua h a r e r sessão; e dalti conclui a. elle qnc o se-
natlo estava funceionanclo illiei'ta c nullamentc, segundo o 
art. !í,O da constituição politica! Da falta de quontm pat·a faze~ 

r ; u. 60. .. 
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O SR. PRESIDENTE, VIscoNDE DE AB.<\.ETE :-Tem a pa-
lavra o Sr. Zacarias. 

O Sn. ZACARIAS :-Eu penso que o nobre presidente 
do conselho querer~ fallar. .. 

O SR. V. DO Rro BRANCO :-Falia rei depois de V. Ex. 
O Sn. ZACARIAS :-.,.porque então, cedctfia a pa-

lavra. 
O Sn. V. DO RIO BRANCO :-Bem; fallarr,i, embora o 

adiamento, sobre o qtwl tencionava fallar , não fbsse 
apoiado. . 
. O Sn. PRESIDENTE, VIscoNDE DE AnAE'r.É:-Tem a p::~la

vra o Sr. presidente do conselhó. 
O Sn. Visc.ONDE no RIO BRANCO (presidente do conse-

~ lho):- Não teqdo sido apoiado o adiamento que propóz 
o nobre senador pela província de Goyaz, estava eu 

sessão deduzia elle a consequcneia apontada, sem reparar que 
o art. 1í0 prende-se ao art. ll9, e que só a abertura c o en-
cerramento da asscmbléa geral determinam o tempo das ses-
sões de ambas as c:J.maras . . Ainda não houve o encerramento 
da assembléa geral, a qual aliás tem sido prorogada; não 
dá-se, portanto, a hypothese do art. 1í0: é essa' a verdade cons-
titucional. ' · · . 

" A argumentação dq illustre senador é, pois, um sophisma, 
que nem ao menos pode !Iludir. E' ·semelhante a um argu-
mento muito conhecido do illustre seõatlor: o do individuo 
que era ra to, porque, corno este comia qtleÍjo. E , com essas 
manobras ou falsas gymna-;tícas da iutelligencia, o illustrc 
senador gastou algum tempo da sessão, e a briu o <lebate na 
terceira discussão da proposta ! E im ;Jcdiu qu e hontem fosse 
votada ddinitivarnente essa grave me(Jida, cuja demora vai 
causando g-randes tlamnos a todos os interesses sociaes_ e par-
ticulares! 

<< Concluiu offerccendo um requerimento de adiamento, fun-
dado na falta de sessões <la camara dos deputados! O senado 
fez, porém, imme(liata justiça a uma tão estranha proposição .: 
não apoiou o requerimento . E, assim, proseguiu a discussão. 

" Ninguem mais pedindo· a palavra, ia encerrar-se a dis-
cussão, e eis que o distincto Sr Zacarias propõe-se a fallar. 
declarando ao mesmo tempo que desejaria ouvir primeira-
mente ao Sr. Visconde do Rio Branco sobre o que anterior-
mente dissera o illustre Sr. Silvdra da i\fota. O Sr. presi-
dente do conselho, não querendo faltar a um dever de cor-
tezia, accedeu; e pronunciou um breve -discurso, uo qual 
deduziu a boa (Joutrina · constitucional, c patenteou os t\rece-
dentes do ·senado, especialmente no anno de 186~, quando , 
durante a prorogação para votar a lei do orçamento, não foi 
acompanhado pela camara dos .leputados, a qual nã<> reuniu-se 
durante muitos dias suecessivame!lte por falta de numero L·gal. 
Examinando as censuras feitas a maiol'ia r.la ca.mara c a maioria 
do senado -, pôz em relcYo as contradictorias asserções rlus 
impugnadores que, ao passo que asseveravam que o gabinete 
não tinha força no parlamento, attribuiam igualmente a adopção 
da proposta á inlluencia do mesmo gabinete, 
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dispensado de tomar parte immédiatamente no debate 
para contestar os fundamentos com que o nobre senador 
quiz induzir o senado á approvação do seu requeri-
mento. Os argumentos enunciados pelo no.bre senador 
são os mesmos já produzidos por elle, ou pelo nobre 
senador pela Bahia, em outra occasião, contra a re-
gularidade do procedimento do senado. · 

Como, porém, o nobre senador pela Bahia mostrou 
desejo ele que cu o precdesse nesta discussão, vou Jpre-
ciar as observações do nobre senador por Goyaz.. a fim 
de m;mifest;:tr aos nobres senadores que elles esquecem os 
precedentes e querem estabelecer uma doutrina _ consti-
tucional que não é a verdadeira. 

E' bem notavel, Sr. presidente, como o nobre se-
nador pela provincia ele Goyaz considera o procedimento 

" Concluiu declarando que o gabinete não impedia a apre-
sentação de emendas; a maioria do senado é quem as repellia, 
por en tender que a proposta não poderia , ser demorada sem 
grave prejuízo <la caus.a publica. 

" Tomo11 a palavra o disLincto Sr. Zacarias; e, sob o pre-
texto de respond er ao Sr. presidente do conselho, reproduziu 
a aq;umentação do illustre Sr. Silveil'a da Illota, quanto á 
falta de sessões na camara dos deputados , em refercncia ao 
art.. ti. o da constituiç~ão política., Realmente os impuf(lladores 
üa proposta estão balllos de argumentos ; pois que, se pudessem 
woduzir objecções serias não fariam do debate no senado uma 

, sabbatin:J escolas tica. Acrescentou que o Sr. presidente do 
consclhn não seria capaz de reunir na c;unara dos deputados 
numero legal para faz e I' sessão ; e expôz, nesta occasião, os 
seus cal ulos, tenLlo cu1 vista o numero de membros ([a maioria, 
ttuc ja tem-se retirado. Disse· mais que não compromet.lêra-se 
a (~!lar uma vet. sómente na terceira discussão da .proposta, 
como assrveramns; seria um compromisso contra o re[.(irnento, 
o qual concedia ao senador duas vezes para orar. Infelizmente 
para o distincto senador,' o publico e o senado ouviram per-
feitamente esse fot·mal compromisso, aliás . muito espontaneo . 

" Entrando no debate da proposta, repetm as suas duvidas, 
~pre(~oando-sc ao mesmo tempo ;trande emancipador do ven-
tre das escravas ; e, assim e-xprimindo-se, pondtrou que a di-
vergcn cia estava sómcnte no modo, entendendo elle que 
as medidas do govemo eram deficientes para evitar calami-
dades. 

« Em sua opinião , o g·overno não l..inha meios para a exe· 
cução da lei ; porquanto não pedira fundos para as despezas 
ueecssarias, não podendo abrir credito, por ser dispendio sem 
rubrica no orçamento. 

" Respondeu o illustl'e Sr. Visconde de S. Vicent.e; e o fez 
com muita logica, demonstrando a base falsa da argumentação, 
em que o distincto Sr. Zacarias apoiára-se, e assignalando os 
seus erros c contradieçõcs, defendeu o senado e a maioria da 
camara. dos deputados; e expôz a necessidade urg·cnte de ser 
votada a proposta, a lim ele a.pressar-s'e a hora da rendição dos 
Hasc1turos. O scHaclo , concorrendo para esse gTantlc facto , 
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das duas camaras e suas relações com o mini slerio. Se · 
a camara tcmporaria r eune-se, é effeito da vontade. do 
governo; se deixa de r eunir-se, a mesma causa actúa 
sobre a camara; se a ca mara approva , como approvou, 
esta proposta, não obedeceu aos ditames de sua cou-
scicncia, não consultou seus altos deveres, os graudes 
interesses nacionaes; foi impellicla pelo ministerio ! 
O senado es tá discu tindo a propos ta , conhece perfeita-

,mente a nossa lei fundamental ; mas, se assim procede, 
não é por sua propria consciencia, obedece a impulso 
ministerial'! 

Estas apreciações são exac tas ? Estas imput'ações feitas 
a ambas as camaras não tendem a desacreditar a as -
sembléa geral perante o paiz, c . clesconceitual-a sem o 
menor fundamento, unicamente porqtle as duas ca-

11:10 co ustiluia-se cli ancellaria da camara dos deputados , c ucm 
obedeeia a iuspiritçiks do g-ovemo: s uiJordinava~se ao impubo 
da eouseieucia c pratidva ae to de patri otismo . Ainda que o 
g-overn o ace itasse as cnl eiH.las, o orador c Biuitos outros sen.a-
(Jures não as aprH'OVariam ; JlOrqnc a eausa pulJli ea iusta por esta. 
rdoi'Uia do estado servil. · 

" Examinando a questão theorica da propriedade, susten tou 
o c1ue adduzira em sessão anterior quanto á natureza da pro-
priedade esei'ava ; e aproveitou a occasião para re pellir a a!;-
serçilo do distincto Sr. Zacarins. o qual disse ra que o orador nno 
expcuderia taes doutrinas se não fo sse senador' ou se depen-
desse de reeleição. 

" A prova da inex ac tid ~o . de uma tão otl'ensiva proposição 
estava na allitadc da maiOria da cam::ra dos deputados, que 
não julgá ra-se fra ca para approvar a proposta, · embOI'a esteja 
prox ima a eleição geral. Nem o deputado, nem o seuall or, 
receberam maudato impera tivo ; e quér 11111 quér outro t<\lll 
bastante il lnstração c dignidadé para votarem segundo a pró-
pri~ consciencia, não subordinando seus votos a imposições do 
co rpo eleitoral, ainda quando fo sse verdade que es te era con-
trario á idéa da proposta. _ 

" O distincto Sr. Zacarias ; apeza1' do seu muito solemne 
compt·omisso, hontcrn denegado, pediu de no\' o a palavra ; e, 
respondendo ao illustre Sr. Visconde de S. Vicente, voltou á 
questão theorica da propriedade. 1 

«Nesse pauto o deixamos; mas, segundo o que observamos, 
tll([O indicava que a terceira discussão fi caria hontcrn encer-
rada. O debate limitou-se :1 essas questões, es tranhas no par-
lamento, c mais proprias de uma. acarlem ia ; mas nem por isso, 
foram elevadas á sua verdadeira altura, como devêra esperar-se 
do talento e da illustraç:ão dos impugnadores. Evide ntemente 
a voz da consciencia, em cnda nrn delles, tem sido estorvo no 
desenvolvimento bri lhante de seus -raciocínios, embora falsos 
soh m~tis de um ponto de vista; o senso-in Limo os ha coa!!"ido, 
eufraqu•~ccudo ·- lii e os vôos! '·· 

" ,1 ff Wtrdtt cunslilnciunal. " 
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mar as, apreciando, como convinha, esta importante 
refot·ma, cqnsultando sua consciencia, entenderam que 
não deviam acompanhar os nobres senadores que im-
pugnam a reforma radiealrncnte, nem aquelles que a 
julgam inopport.una ou defeituosa? 
· E' illep;al, dizem os nobres senadores, a presente 
reunião do senado, porque o outro ramo da assem-
lJléa geral não celebra sessões I Mas, senhores, não 
é claro e expresso em nossa oonsti tuição que as ses-
sões elo senado começam e acabam ao me:o;mo tempo 
que as da.camara tempo]'aria? e não se reuniu o s,enado 
~iü mesmo tempo que a camara temporaria? não se eleve 
presumir, ainda quando a cama r a não celebre sessões, 
que os deputados são fteis ao seu dever, que a cama r a 
está reunida como dispõe a constituição? 

Trata-se acaso de uma reunião extraorclinaria elo se-
nado fóra elos casos previstos? Seguramente não. Qual 
é, pois, o inconveniente que pótlc resultar de que o 
~e11ado .trabalhe, quarfclo a t.:amara, seja qual fór o mo-
ti vo, reunida ao megmo 1empo que elle, dei 'la dccelebi:ar 
suas sessões? O unit.:o ineonven ient.e ú q uc quaesquet· -
emendas, quaesquer projectos, q;_1e sejam votados no 
senado, não poderão ser apreciados immediatamente 
pela camara. (Apoiados.) ' 

'Senl10res, é evidente que os nobres senadores desviam 
a questão elo seu verdadeiro ponto ele vista, quando 
dizem que o senado não póde emendar ; os nobres 
deputados .... 

O Sn. ZACAHlAS :-V. Ex. eslá nos chamando de-
p1ttados, porque não l1a mais camara . 

. O Sn. V. no H.ro BRANCO:- O nobre senador pela 
Bülia aproveita-se ele qualquer occurrencia, mas deve 
comprehender c1 ue taes incidentes não servem á sua 
causa . . . (Apoiados.) . 

Os nobres senadores não collocam a questão nos seus 
verdadeiros termos. O senado pócle emendar esta pro-
posta, como qualquer outro projecto, mas o senado não 
quer emendar a proposta ; pelo menos, não aceita as 
emendas indicadas pelos nobres senadores. Daqui a cen-
sura', o grande crime que estamos commettendo, c que 
está commettenclo o senado, a inconstitucionalidade do 
seu procedimento ! 

O minisLerio.foi o primeiro em declarar que se o se-
nado julgasse em sua sabedoria que esta reforma devia 
Ji1 :ar iJdiada ou cari'Cia de emenlla, elle receberia o voto 
elo :-;unado (:OlllO voto lia maior sabedoria e ua niaior 
cx pericw:ia; ma :-; 'ú a maioria , a maioria clL!Sla · ca:; ~1., 

I 
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composta de cidadãos tão illustraclos como os nobres 
.senadores, que prezam, tanto como elles, sua iride-
pendencia e dignidade, é esta grande maioria que 
entende que· a reforma eleve passar, gue não ha neces-
siclacle-das emendas propostas pelos nobres senadores. 
(A poiaclos.) · 

Se isto é assim, senhores, porque se ha de dizer que 
tão importante e necessaria proposta sahe do senado 
uesmoralisada? ! 

Não, senhores, nenhuma lei sa!Jiu do parlamento 
com mnis força moral do. que sahirá esta. (Apoüulos.) 
Uma reforma que resiste a todos os meios qqe se pode-
ria-m empregar para retardar a sua marcha, e fazer 
desvairar a opinião das duas camaras, uma refonm que 
resiste a todas essas provas, e está a ponto de srr aceita 
pela illustrada maioria do senado, sahe, Sr. presidente, 
com muita força mor·al, diga embora o contrario o 
pequeno numero de seus opposi to r e~. (Apoiados.) 

A camara não se reune; mas porque não se reune ' 
a cama'ra ? depende isto da vontade do ministerio ? 
este facto é devido a circumstancias que possamos 
llominar? O. nobre senador pela província de Goyaz, 
ao que me parecê na tribuna mesúw, quando hoje . 
orava, recebeu alguma noticia, como cu tambem re-
eebi, sobre o que tinlla occorriclo na outra camara .. 
O nobre seuaclor, portanto, ücqu sabendo que alh 
compareceram ;)!~ membros,· quasi todos da maioriél, 
n que, se não houve sessão. foi porque faltaram muitos 
da .minoria, porém muitos que estão na côrte. Temos, 
pois, o caso bam averiguado e patente: ha na côrte 
numero de depu ta dos sufficierite para que aquella 
eamara possa drliberar. Como obrjgal-os a comparecer? 
E deve o senado ficar inhi'bido, desobrigado elo cum-
primento de seus deveres? Não vêem ds nobres- se -
nadores os inconvenientes que resultariam ela sua dou-
trina ? ' · 

Supponha-se que ' se tratava, não de uma reforma 
como ·esta, qne aos nobres senadores não se afigura 
das mais urgentes .... 

O StL V. DE S. VICENTE:- De uma questão de sal-
vaQãb publica. 

O SR. V. DO Rro BRANCO: -..,. ••• ele uma medida de 
salvaç.ão publica, eomo disse o nobre senador por 
S. Paulo; a camara, / tendo cumprido o seu dever, 
Lendo deliberado a esse respeito, enviava o seu projecto 
ao senado: pelo facto ele se não reunir depois numero 
Slt!Iicientc para as sessões da camara ., licaria o senado 



- ft79-

impossibilita do de completar o a c to ela outra eamara 
com o seu voto? 

O Sn. VIEIRA DA SILVA: -Era sujeitar uma camara 
ao capricho ela outra. 

O Sn. V, oo RIO BRANco:- Seria levar muito longe 
a theoria das paredes, se acaso tambem um certo nu-
mero de deputados pudesse impedir que houves.se na 
outra camara sessão, e, ipso f'acto, o senado ficasse inhi-
hido de reunir-se. 

O Sn. V. DE S. VICENTE :-Sem exemplo em paiz 
algum. 

O Sn. V. , DO · Rw BRANCO : - O facto , que ora se dá , 
será nunca visto entre nós? Recorram-seás a c tas elas duas 
camaras c ver -se-ha que, ele ordinario, nas proroga-
ções mais tem trabalhado o senado do que a camara 
dos depu ta dos. · . 

Veja-se o facto de 1864, em que houve prorogação 
por novQ dias e a camara não se reuniu uma só vez; 
e, todavia, .o senado trabalhou e discutiu a lei que 
cleterminára a prorogação . E porque em 1864 o nob~·e 
senador não impediu que o senado deliberasse, cre1o . 
que sobre a lei annua de orçamento, que então dis-
cutia-se, visto a camara não celebrar sessões? porque 
então nos não veio dizer que a pt·orogar;ão eru sómente 
para o senado e não para a camara dos depu Lados? 

Sr-. presidente, quér consideremos a letra ela nossa 
constituição, quér tenhamos em vista os precedentes, 
a doutrina elos nobres senadores não pó ele ser aceita. 
(Apoiados.) O senado. está procedendo consti tucjonal-
mente, c commetteria um erro, e faltaria a um grande 
dever, se acaso sohresl.ivesse na discussão desta reforma 
unicamente porque ~ lguns membros da cama r a dos 
deputados houvessem ab"ndonado seu posto ou se não 

· quizess.em reunir. (Apoiados.) 
Eis as observações que eu tinha de oppôr ao nobre 

senador pela provincia de Goy~z. (JIIlttito bem.) 
O SR. ZACARIAS pronunciou um discurso respondendo 

ao Sr . presidente elo conselho e .combatendo a proposta. 
O Su. VtscoNDE DE S. VICENTE .: -O senado do Brasil, 

sempre fiel aos sentimentos generosos, dominado sempre 
por sua tranquilla sabedoria, depois de longa discussão, 
parece desejoso, e pees tcs a adoptar definitivamente 
o grande principio, a grande medida ele justiça, tlú 
progresso., c de civilisação, de que se trata. 

Embora a proposta fosse susceptível de alguns me-
lhoramentos em suas disposições secundarias, ou de-
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talhes, o profundo criterio, o saber pratico da grande 
maioria do senado com muita razão prefere adoptal-a 
tal qual antes do que a(lial-a por meio de emendas. 

E' porque ·sabe bem, que essas tlisposições ou de-
talhes a todo o tempo podem ser melhorados se assim 
fôr conveniente; é porque sabe bem que quem vale 
tudo é a disposição fundamental, a ,.icléa capttal da li-
bertação das gerações futuras, é porque compre-
hende que cada rlia ele demora vale o captiveiro para 
muitos seres innocentes, que pela primeira vez divisam 
a luz do sol brasilf{iro; é porque o adiamento para o 
anno importaria a escravidão para vip.te ou trinta mil 
creaturas, que ' aliás devem ·gozar da liberdade. E' , 
emfim, porque esta idéa em vez de ser apreciada pela 
maioria do senado com fria indifl'erença, pesaria por 
modo penoso sobre seu coração e consciencia. (Apoiados.) 

E' porisso, e não por .qualquer . outra razão, que 
essa 1-naioria não quer, nem admiHc emendas. (Apoiados.) 
Não é por fazer ou não o gosto ao ministerio. Ainda 
quando o ministerio adoptassc alguma emenda, ao 
menos eu, e alguns amigos não a adoptariamos . 

. (Apoiados.) Fiquem; pois, certos os nobres opposicio-
nistas que não têm mais inclependencia do qúe os 
membros da maioria. , · 

Como ,é, portanto, que o illustre senador pela Bahia 
se julga autorizado a dizer que o senado se reba'ixa, 
ou se reduz a uma mera chancellaria? E' uma ex-
pressão olfen~iva, que sinto onvil-<l dos labios de um 
senador: e se alguem se rebaixa , en tão será quem 
pronuncia tal phrase, e não o senado. · 

Complete este o seu alto e nobre pensamento, c 
poucos dias depois ninguem mais nascerã escravo no 
Brasil, poucos dürs depois a escravidão começará a di-
minuir até que se extinga totalmente, e para sempre · 
como ex.ige a honra e . a moralidade de nossa patria: 
A idéa capital é tão santa que uma vez decretada será 
irrevogavel; por certo ninguem· quererá encarregar-se 
de propô r a sua impossi vel abrogação. 

Eu não pretendia tomar parte hoje no debate, mas 
já que pedi a palavra por causa c!a phrase do nobre 
senitclor pela B1llia, tocarei em algumas censuras que 
elle dirigiu contra opiniões, que outr' ora emitti, cen-
suras de que tomei notas: responderei sómente para 
que não parcr..a que ellas têm algum fnnclamento. 

Isso demonstrará tambem outras injusticas assim 
como contradicções que se manifestarn nas ~pini0es 
ou argumentos do nobre senador, apezar do seu no· 
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lavei talento, o que prova quanto está mal collocado 
·na qucs tão. 

Em meu _ultimo discurso tinha eu di to que dese-
java · que os illustres Brasileiros que se dedicam á in-
dustria agricola vissem clara, e se fosse possível evi-
dentemente, que seus legisladores approvando a pró-
posta não lhe fazem violeneia alguma, e pelo contrario 
poupam com o maior -zelo,-quanto possível, a sua au-
toridade ·Jegisla ti v a. 

Disse uma verdad e, referindo-me ao direito e res-
pondendo aos argumentos contràrios que arguiam vio-
la ção da propriedade e pr~tendidas violencias. 

O nobre senador alludindo a esse t.opico arguiu que 
se o· senado em vez de vitalício .fosse electivo eu não 
me expressaria em taes termos. 

Esta censura encerra em si um erro, e uma o.ffensa 
embora ínvoluntaria, que fere tambem a seu proprio 
autor. _ 

O primeiro dever do senador é de cumprir suas obri-
gações para com o paiz, e de ser fiel aos interesses 
reaes deste. Se o corpo eleitoral em alguma questão 
pensa diversamente, o representante da nação não ten1 
porque attender essa opposição, e sim ao s6u dever 
sagrado: o ·contrario fôra sacrificar o hem nacional 
ao interesse de sua reeleição. Faz justiça ao nobre 
senador e está persuadido, que não procederia dessa 
arte; segue-se, porém, que não teve razão alguma na 
censura. 

Se fosse preciso algum exemplo para essa elevada 
conclucta, lembrar;ia o da illustre maioria ela camara· 
dos deputados, que embora se componha ele repre-
sentantes temporarios, e no fim ele sua legislatura não 
attendeu se não á sua clevotação ao hem elo Est.aclo . 
(Apoiados.) . . 

Parece que o nobre sena~or olvidou-se que nem 
uma constituição tem admittido os mandatos impe-
rativos, a coacção do voto contra a meditação, c a 
consoiencia do manda ta rio. . 

o senador não é representante sómente do corpo 
eleitoral, nem sómente de uma província, e sim da 
nação, é senador do Imperio, e a esse deve inteira, 
exclusiva e completa fidelidêl.clc. 

Demais não comprehenclo algumas vezes a harmonia 
das icléas do nobre senador. Elle tem dito que o prin-
cipiO capital da proposta 'é um dos emblemas do par-
tido liberal, que é uma aspiração generosa do pi.iiz: 
c.omo julga então, que o pensamento do corpo clei -

P. II . 61. . 
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tora! é oppos l o? · E se assim presume, como é que, 
segundo sua. doutrina dé outr'ora., contrariava esse 
pensa r? , 

Outra censura do illustrado senador refere-se a uma 
tremenda comminaçâo, que eu indiquei. ' 

Alguns dos illustres opposicionistas imputavam aos 
fazendeiros sentimentos verdadeiramente barbaros . 

. Prognosticavam o abandono dos filhos das escravas, 
que seriam atirados pelas estrada·s e matos, ·onde não 
houvesse rodas de engeitados: seria uma calamidade, 
um horror . . O nobre senador declarava que, como 
provedor da Santa Casa, não admittiria essa multidão 
ele desgraçados. 

Depois de ·protestar contra tal supposição infun-
dada, por isso . mesmo· que os ·lavradores brasileiros 
são dotados de costumes virtuosos, pot: isso mesmo 
que não têm qualidades de Satanaz, nem descendem 
de Herodes o degolla'dor, acresceu te i que se alguns 
houvesse tão crueis, o legislador tinha ó direito ·de 
libertar sem inclemnização as mãis desses innocentes 
para que fossem criar seus filhos. (Apoiados.) 

Ora, onde está o fundamento para a censura? Que-
r ~ria o Dobre sénador que em tal hy.pothese se âei-
xasse que a crueldade, que o ·infanticídio dominasse 
Impune sem. sancção, sem correcção alguma? Os po· 

·deres publicas são ineptos? 
A offensa estava no imputar-se aos fazendeiros idéa·s 

só de interesse, ou a depravação de todos os senti-
men tos de moralidade. 

Na hypothese figurada nem precisaríamos de lei; 
bastaria, como então disse, a applicftção do direito 
romano çlesde que houvesse prova contra semelhante 

· nbuso do domínio, que coagia a mãí a violar um 
dever e sen timento sagrado, . qual o de alimentar seu 
filho e de oppôr-se ao assfl.ssinato delle. O caso é 
que tal protesto fez clesapparecer semelhante impu-
tação e tecer elogios aos lavradores. 

A .ultima censura refere-se á indemnização, por 
isso que eu disse 1ue, quanto ao que já existe, ella, 
embora fosse de suprema equidade, não era todavia 
de direito ou dever rigoroso; e qumto ao que,é pu-
ra mente espectativa não se dava direito není. razão 
de equidade. 

Esta doutrina foi qualificada pelo nobre senador 
ele enonea, quando ·não só é exacta, mas perfeita-
mente jurídica, quando não Iabora lla contradiução 
em que se ,têm envoivido as idéas de S. Ex, 
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No discurso alludido demonstrei a di!Ierénça fun-
damental .que existe entre o direito de propriedade 
natural, e o direito do senhor sobre o escravo, e 
muito. mais sobre os filhos ainda futuros das escravas. 

Demonstrei que o direito de propriedade natural 
representa um principio, que está na natureza do 
homem, em suas ·necessidades, e na relação destas 
com as causas que o cercam. 

Fiz recorda'r que é um direito primitivo que se 
manifesta desde a origem da humanidade; porquanto 
desde que existiram juntos os dom; primeiros homens 
estabeleceu-se a diiierença do teu, e do me:th 'O fructo 
apanhado, a ave presa, ou o peixe seguro . por ~m 
delles já não era elo outro, embora não houvesse · 
ainda então lei , nem · legislador positivo,. nem so-
ciedade. 

Lembrei que o direito sobre o escravo não é senãg· 
um privilegio, uma excepção feita ao direito commum.. 
por alguns actos do legislador, que os póde .modificar 
ou revegar. · 

Indiquei que a primeira e a mais sagrada das pro-
priedades é a pessoal, a ·que o homem tem sobre suas 
proprias faculdades, e que a liberdade é a. irmã ger-
mana clella. Ora é bem visto, que não ha verdadeiro 

' con.tra-direito, verdadeira propriedade contra pro- -
priedade. 

A denominada propriedade, ou ant~s o direito sobre 
o escravo, póde por ventura ter esses caracteres, ser 
ülha da razão universal'! Como, pois, equiparar uma· 
à outra para o eH"eito constitucional da indemnização 
por dever , rigoroso? Co !loquemos as questões em suas 
verdadeiras posições para que nos possamos entender 
nas suas consequencias : o mais será a confrrsão. 

Não é uma, ma teria nova, foi estudada por diversos 
parlamentos, ha: muitos trabalhos feitos, que dispensam 
grande tarefa para firmar uma opinião exacta e clara, 
para responder á pretendida violação do direito. 

O illustrado Portalis no conselho de estado em França, 
esclareceu ele tal. modo a na tu reza da verdadeira pro-
pneclade, mostrou que· seu principio é ele tal modo fun-

' damental, que induziu Napoleão I a dizer que a FranÇã 
cor!l todos os seus exercitas não o poderia abalar. . , 

Como, portanto, asseverar que o direito sobre o es-
cravo, sem base na natureza, obra apenas · ele alguns 
decretos ou leis erroneas, é igual áquella? 

Se, em vez dos princípios, o nobre senador qrrer au-
tondacle dogmatica de que usou , eu lef·ei o que disse 
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a commis,ão franceza, .presidida pelo Duque de Broglie, 
a respeito da inclemnização. 

O nol~re senador certamente não quererá sobrepór-se 
em saber ao Duque de Brogl i e, ao l\Iarquez da Audl1Iret, 
a Tocqueville, de Tracy, Rignon, Rossi, Passi, Reymoncl, 
.Makau e- outros dos treze illustrados membros dessa 

- celebre commissão, que no dizer ele homens compe-
tentes, lanou a sentença final contra a escravidão. 

«Os escravos, diz ella, são uma pi·opriedade pttm-
mente legai: a lei que os declarou taes não é irre-
vogavel : ella não foi concebida, nem decretada no 
espírito ele perpetuidade; a escravidão é uma insti-
tuição excepcional, e por isso mesmo temporaria. O 
Esta do, que a creou, tem o direito ele suppnmil-a, tem 
mesmo o dever, desde que a razão ela excepção não 
subsistir mais. Se usa elo seu direi to, se cumpre o seu 
dever, se revoga a ficção ele que é autor, se declara 
que a datar de tal dia os negros cessarão ele ser con-
siderados e tratad.os como simples causas, que reassu-
miram aos olhos ela lei a :;ondição, que nunca deixaram 
ele ser aos olhos de Deus e ela razão como homens, e 
verdadeiras pessoas; em igual caso será o Estado ne-
cessariamente obrigado a indemnizar os senhores '? N e-
cessariamente não. Pois que em tal caso não se trata 
ele clesappropriação . por causa de utilidade publica, 
sim sómente ele voltar ao direito commum : trata-se 
de abolir um privilegio, que nada justifica mais. 

«Em ma teria ele propriedade puramente legal, em ma-
teria de instituição excepcional vigora o prinei pio , 
que quem adquire tal genero ele propriedade, quem en-
tende tirar proveito da excepção, o faz a seu risco e 
perigo, por isso que sabe que tal estado ele colisas 
deve ser abelido algum dia. Demais é tambem prin-
cipio que quem collr.ca assim sua fortuna entende achar 
nos beneficios de tal emprego a compensação das even- , 
tualiclacles a ::rue se expõe, a amortização do capital 
arriscado. O principio co1r trario obrigaria o Estado 
a i_nclemnizar a aboliç'ão -- de todo e qualquer privi-
legiO.)) 

Eis os princípios, e apezar das noLaveis autoridades, 
que o. nobre senador dogmaticamente qualifica ele 
opiniDes erroneas. 

A minha opinião é consequen te, suas illações são 
logicas ;. o _que não é consf! quenLe, o que é mais uma 
eon Lracl!cçao do nobre senador , que por vezes ser-
ve-se ele argnmenlos oppostos uns aos outros, é ell-
tender que a ·propriedade sobre o eseravo é igual a 



·Outra, c en Lrc Lan Lo querer liber Lar os filhos das e~
cra v as ·sem inclemnização de especie alguma , e até 
censurando as que a proposta concede! Eis o que 

. não comprehenclo. · 
Certamente se essa propriedade vale tanto como a 

outra , a opinião de libertar os filhos das escravas 
se1Ü inclemnização é uma verdadeira espoliação, ·e 
tal que excede o poder do legislador. 

Os fJ·nc tos embora futuros pertencem ·.tJor direi to 
inquestionavel áo proprietario; o que diria S. Ex. 
da lei que o privasse sem inclemnização dos fructos 
futuros de suas arvores, ou das crias ele suas ovelhas? 
Desconhece· por ventura o direito de accessão, que 
em relação ú verdadeira propriedade é tão sagrado 
como clla? Certamente não ; mas desde então onde 
a coherencia? 

Compreltenclo bem o sys tema do Sr. Barão das 
Tres Barras e ele outros illustres senadores que são 
consequentes com seus principias; mas ·o ele S. Ex., 
repito que não posso eomprehencler. 

Emfim, não quero demorar a adopção definitiva de 
tãu grande medida, não quero analysar outros argu-
mentos, que só podem ter em resultado inclispôr os 
scn:1dores que votam por essa medida, com alguns fa-
zençleiros, e que em nada esclarecem a ma teria. 

O nobre senador dizia que a libertação elas gerações 
futuras era uma elas grandes icléas do partido liberal; 
entt·etanto votou, e por ventura votará ele novo até 
cont!'a essa icléa capital. , 

Complete a grande maioria elo senado o seu ele-
vado pensamento, e depois ele algum tempo todos lhe 
renderão louvores. Ha um seculo que uma lei patria · 
prometteu esse acto ele justiça, é tempo ele realizai-o . 

As grandes reformas ferem alguns interesses, mas 
não ha de ser por isso que -se deixará de fazer o quo· 
é justo, e ele preparar um melhor futuro. Os agricul-
tores adquirirão outros habitas de trabalho, este será 
mais intelligente, Jecunclo e abem;oaclo. O senado 
cumprirá seu dever sagrado, dará mais uma nobre 
prova ele seu alto saber, e ele seus grandes e gene-
rosos sen timentos. (Apoiados.) 

O Sr~. ZACARIAS pronunciou um segundo discurso. 
O Sn. · NABuco: -PeÇo a palavra , se V. · E 'L deixa 

para amanhã. 
O Sn. PHESIDENTE, viséo:mE DE ABAETÉ:- Faltam 

ai nela ~O minutos para ler·minar a sessão . 

• I 
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O Sn. NAntJco: -Agora não posso fallar: se não 
póde ficar a discussão para amanhã; não fallarei. 
(P,ausa.) -

O Sn. SA,YÃO LonATO: -Pois peço a palavra. 
, 0 Sn. PRESIDENTE, VISCONDE DE ABAETÉ; -Tem a pa-
lavra o Sr. ministro da justiça. 

O Sn. SAYÃo LoBATO (ministro dajttstiça:)-Bem se 
vê que só em attenção ao nobre senador pela província 
da Bahia (o Sr. Nabuco) tomo a palavra a estas horas 
p,,ra proporcionar-lhe a vantagem de ser ouvido ama-
nhã no principio da sessão. · 

Sr. presidente, contra a presente proposta tenho 
ouvido invocar o argumento da infracção da consti-
tuição do Estado, com deducções repugnantes á mesma 
constituição, por modo vario, e cada . qual mais ar-
redado de -todos os princípios e manifestamente cons-
tituindo antes o nrgumento a favo,r de uma inconstitu-
cionali.clade, do que a arguição de inconstitucionalidade . 

. Ao nobre senador pela Bahia pareceu que incons-
titucional era esta proposta . .. · 

O SI)I. ZACARIAS :-Qual clelles? 
O Sn. SAYÃO LonA TO:- o. Sr. Barão de l\'llwitiba . 
. ... visto que pela constituição a lei, quér prote-

gendo quér castigando, deve ser igual para todos, 
c esta proposta constituía os filhos de mulheí' escrava 
em posições diversa·s e desiguaes ; a uns entrega aos 
~enhores de suas I\1âis, para ser v irem como esc r a vos 
até aos 21 annos, c outros, ao governo .ou a associações 
para- dar-lhes com destino diverso sorte differente: e 
nisto havia uma inconstitucionalidade no parecer elo 
nobre senador, revelando a opinião de que, segundo 
a regra da constituição, cumpria man tel-os em cap-
tiveiro igual, para: que todos sem distincção sol'-
fresseni o mar tyrio da . escravidão.! E' mui lo desco- . 
nheccr a índole da constituição, Sr. presidente I Ainda 
a S. Ex. pareceu que çra inconstitucional a proposta, ' 
porque, envolvendo materia tão momentosa, podendo 
trazer consequencias gravíssimas, tinha por identidade 
de razão a importancia ele questão constitucional, e a 
sua reforma não era dado a uma só camara na mesma 
legislatura propôr e res9lver, que ad instm· das reformas 
da constituição devia ser compassadamente aprofundada , 
decretando-se a opportunidade da reforma em uma le-
gislatura para se levar á execução em outra! 

Assim, pois, parecia ao ' nobre senador que a cons-
tituição mantinha a instituição do captiveiro , ,como 
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uma dessas i nsti tuiçõcs esscnciacs, como se fôra d is-
posição confoeme aos princípios fundamentaes ua cons- . 
tituicão I . 

E' · muito desconhecee tambem a disposição de nossa 
constituição, a sabedoria de lta, sua irrdole e natureza, 
que evidentemente se fosse consultada incontestavel-
mente repelle •tanto semelhante instituição, como pa-
receu ao nobre senador que a mantinha. · 

floje e já antes tinha -se manifestado o argumento, de 
inconstitucioRalidade com que agora era discutida a 
proposta, porque o senado não podia deliberar, a c a-
mara elos deputados não se reunindo em sessão effectiva; 
o, nobre senador' por Goyaz disse ·que esta inconsti tucio-
nalidade era manifesta sendo um desvio das regras da 
c0nstituição, que determina que uma e outra cama r a con-
junctamente funcdonem. Ao nobre senador por Goyaz · 
pareceu isto tão liquidq, tão conforme, que chegou 
ainda a sustentar a procedencia de seus argumentos, não 
obstante reconhecer o facto, que por ·notorio não póde 
ser contestado, ele que no ~resente se acha na capital 
elo Imperio grande maioria de deputados para coüstituir 
sessão, por· quanto, Sr. presidente, hoje mesmo ainda 
se reuniram 54, e talvez .mais de 20 nesta côrte existem 
que não compareceram, alcançando o numero de todos 
qnasi dons terços ela corporação. · 

Para o patentear por modo seguro basta mencionar 
que os õ~ que se reuniram, o Jornal de amanhã ma -
nifesta rá os respectivos nomes ao publico, e além destes 
não compareceram os Srs. J. de Alencar, Jansen do 
Passo, Souza Heis, Mello Moraes, Silva Nunes, D'uque-

. Estrada, Paulino de Souza, Belisario, Pcr;eira da Silva , 
Lima · e Silva, Canedo, Capanema, Perdigão Malheiro, 
Nebias, Evaristo, Roclrigo Silva, Costa Pinto, Prado, 
c os Sr·s. aaepencly, Taques e Calmon que, se não es tão 
nesta mesma cidade, acham-se em fazendas a poucas 
horas ele caminho a esta córte. · 

Ora, se no presente existein aqui deputados em numero 
excedente de 70, evidentemente ha numero mais que 
bastante para reunir-se a camara em sessão effectiva; 
e sempre se reputou a existencia ele numero bastante 
na côrte para a sessão a condição necessaria até para 
se declarar quanto á uma ou outra camara ·o numero 
congregado elos respectivos membros para se fazer a 
abertura solemne. V. Ex. , digno presidente elo senado, 
e que o foi ela camara elos deputados por varias vezes, e 
todos os. outros que teem occupado a mesmr posição 
perfeitamellte conhecem que sempre que constava por 
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modo certo que na côrtc es tavam congregados senadores 
ou deputados em numero bas tante para fazer sessão, 
não obstante todos elles não comparecerem, a Mesa: do 
senado ou da camara dos deputados officiava ao governo 
participando, decJarando-se habilitada para se procedrr 
ao acto solemne da aiJertura. Ora, se isto foi sempre 
praticado, se é um precedente que marca o modo por . 
que constantemente . se tem pr ocedido na abertura da 
sessão legislativa; como, dada essa abertura; tendo a 
camara dos deputados funccionado effectivamente, con-
tinuando a haver numero crescido, muito além do 
necessario para celebrar sessão regular, se póde affirmar 
qne a camara desappareceu, já não existe, e se torna 
anormal o trabalho effectivo do senado ? ! 
' Tambem ao nobr,e senador pela Bahia pareceu que 
não era possível proseguir com este argumento .- S. Ex. 
declinou delle, e disse: « Deste incidente o que deduzo 
.é que o minis terio é fraco, visto que não tem effecti v a 
maioria, não tem qztantm para celebra r sessão, não tem 
tal maioria que por si só constitua o numero necessario 
para celebrar sessão ; por Isso é fraco. » Sr. presidente, 
devo com franqueza notar que S. Ex. não apresentava 
estas considerações, senão para poupar uma retirada sem 
de todo abandonar seu illus trado collega pela província 
de Go.yaz, collega em opposição .... 
· O Sn. V. noRro BnANco : - Foi uma ret irada estra-

tegi~. · 
O Sn. SAYÃO LoBA TO:- ... por quanto não podendo 

apoial-o_no ar~umento que fa zia elle em absoluto e con-
tra o qual~- Ex:. protestou e até explicitamente, levanta 
assim outro mote. Quaes, porém, serão os minister ios 
que sempre, em toda e qualquer circumstancia, poderão 
conta r com a maioria absoluta elo qttarum, ainda no res-
quisciü de uma sessão annual ,ou em prorogação? S. Ex, 
que por vezes tem feito pa r te de .ministerios e presidido 
alguns, deve recordar-se que nunca teve pbr apoio 
maioria fortalecida, ainda em relação á quantidade, que 
de per si désse quorum. 

0 SR. ZACARIAS: - Em 1.86!1. 
O Sn .. SAYÃo LoBATO:- Ultimamente nesse seu mi-

iüsterio de Agosto, não tinha maioria que désse quorum. 
O Sn. ZACARIAS:- Em 1.8611 ? ! 
O Sn. SAYÃO LOBATO:- Porquanto deve reconhecer 

que a minoria que se-lhe oppunha era mui to mais cres-
cida elo que esta que o ministerio actual encontrou. 

O Sn. ZAGA mAs: - Tinha mais de 80. 
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O SR. V. no Rro BRANco:- Em 1864. durante a proro-
gação a camara não se reuniu. 

O SR. SAYÃO LoBATO: -Então era de muito maior 
peso o numero dos opposiciorlistas ao ministerio do nobre 
senador: não fal to na importancia de qualidade dos oppci-
sicionistas como representantes políticos, que a este res-
peito fica .a perder de vistas, basta ponderar que S. Ex-
soffria opposição de ambos os partidos politicos do paiz, 
elo liberal e do eonservador; S. Ex . não tinha por si 
senão uma certa clientela que realmente estava tão 
destacada do partido liberal como do partido conser-
vador; era um simples incidente poli ti co que desa ppare-
ceu immeeliatamente que ,S. Ex. deixou de ser ministro. 

O SR. ZACARIAS: -Não tinha 63; tinha muito mai:-. 
. O SR. · S.nA.o LonATO ; - Ora, senhores, constituir 
argumento com a circumstancia ele que o ministerio 
não tem quorwn, está enfraquecido, e é esse ministerio; 
senhores, que tem alcançado as votações mais notaveis 
de quantas se têm dado no pa~z, em uma· e outra ca-
mara! as mais notaveis, já pela i:mportancia das me-
didas pro postas, e já pelo apoio decidido que com absoluta· 
aceitação das suas icléas o ministerio encontrou; apoio 
tão forte, tão decidido que realmente é como tal muito 
considerado e conl1ecido pelos proprios que tiveram 
ele ceder ele sua pertinaz opposição, porque viram-se 
vencidos,. depois ie terem em outra camara empre-
gado e aqui approvaclv os meios fóra dos· estylos par-

. lamentares, até em contraclicção do regimento das 
casas elo parlamento! 
. Este ministerio que no senado alcança para a sua 

proposta do estado servil a approvação por uma vo-
tação quasi unanime em segtmda discussão, assim como 
anteriormente quanto á ela reforma jucliciaria tambem 
se pronunciou o senadp com a mesma decisão e valor 
de votação ! E' fraco este ministerio que em medidas 
de maxima importancia, tem ·O apoio ele uma das mais 
notaveis maiorias ela camara dos deputados, e aqui o 
ele maioria tamanha como nunca se deu em votacão 
alguma no senado ! ! · 

E' hem d.e ver, senhores, a razão : a antiga oppo-
sição que em todos os tempos figurava e podia flgurar 
em contraposição política á rea lização de suas idéas, 

. actualmen~e perdeu varios dos seus membros e no 
assumpto ele que tratamos, a quasi totalidade dessa op-
posição liberal que politicamente se teria ele manifestar 
contra o ministerio, é pelà proposta. 

O SR. V. no Rro BRANCO:- Honra lhe seja feit~. 
-r. rr ü2 . . 
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O SR. SAYÃo LoBATO:- E sem duvida alguma não 
são membros menos prestantes que com o apoio de 
seu voto político, de suas opiniões conscienciosas e 
autoridade de suas pessoas, rriui to concorrem para que 
esta . proposta saia com toda aquella força - moral que 
era para desejar e necessaria em assumpto semelhante. 

Não se trata de meios de governo para mantença 
d6 ministerio, de méra medida de occasião; trata- se 
de uma grande reforma que deve dar em resultado 
uma regeneração social. · 

Agora, se passo a reflectir nas ultimas razões que 
adcluziu ou antes reproduziu o nobre senador pela 
Bahia que hoje duas vezes tomou a palavra, reco-
nheço que S. Ex. não adianta nada áquillo que an-
teriormente expôz ao senado. S. Ex. principiou por 
ponderar que, aceitando a idéa grandiosa do projeeto 
da libertação do fructo do ventre escravo, não admitte 
que seja - formulada pelo modo por que é proposta, 
nem admitte a entrega ao governo elos nascituros 
aos 8 annos ; por outro lado S. Ex. nota, e é ar-
guição que faz á proposta, que se os deixa aos se-
nhores. elas mãis até · aos 21 annos ! de sorte que 
S. Ex. repelle a idéa da entrega das crias aos se-
nhores de suas mãis para servirem até aos 21 annos 
pelo mod:o por que propõe a proposta elo governo, 
visto que é ficar no captiveiro até aos 21 annos ; e 
por outro lado não quer que sejam entregues aos 8 
annos ao governo, porque o governo não póde receber 
tanta gente e dar-lhe o devido destino! E S. Ex. por fim 
opina« o governo deve deixar aos senhores das escravas 
os filhos para .criar, trata.ndo com elles, mas _para dar-lhes 
a educação. liberal, e logo que cheguem aos 1.4 annos 
dar-lhes. salario. )> Ora, vejamos, senhores, a que 
monta a idéa do nobre se·naclor. Quando se consi-
uera que uma reforma desta ordem é de sua natu- · 
reza ingrata á classe de proprietarios, porque real-
mente elles soffrem quebra nos seus interesses ma-
teriaes : e é tanto ele razão como ele equidade e justiça 
que se lhes minorem qua;1to fôr possi vel os prejuízos, 
c.onciliando-se os seus proprios interesses com as me-
didas inclispensaveis, entende o nobre senador que 
se deve fazer violencias aos senhores ele escravos para 
que fiquem com as crias, que supportem os gastos ela 
criação, c educação liberal das mesmas, a perda de ser-
viço das mãis, e ele mais a mais assim que os filhos che-
garem á idade da puberdade principiem a ganhar-lhes s:t-

. , lario?! E o mesmo nobre senador, que tamanho realce 
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dá á obrigração que impõe a propost)l aos senhores, c in· 
quirc qual a acção que tem o governo, não· hesita em aug-
mentar aquella, e declina 'de éonsiderar o alcance desta 
que para com etncacia servir deve ir além ele tudo quanto 
cogitou que deveria fazer o mesmo governo, ingerindo-se, 
pela sua policia ou acção da_ a\ltoridacle, no interior 
das casas e fazendas? No seu conceito a indemni-
zação elos sacrificios da criação constitue um com-
mercio immoral , e indigno, e de outro lado não bas-
tante para evitar o abandono elos nascituros;__ c 110 
entretanto, supprin'lc a indcmnização e aggrava os sa-
crificios que impõe aos senhores, de quem espera ta-
manha abnegação que chegará até para se prestarem 
a dar ecluoação liberal aos filhos elas suas escravas, e 
logo salario adequado, assim que tocarem á idade da 
puberdade'? ! 

Absoluta mente conclemna e repellc a opção entre ser-
viços até os 21 annos, ou a entrega aos 8; e nem 
adverte que para muitos proprietarios será objecto 
ele graves apprehensões e scrios receios terem em suas-
propriedades gente escrava c gente livre e que para 
aquelles a quem calarem por tal modo taes rer:eios é 
de equidade e ele transcendente razão que se lhes ·pro-
porcionem meios ele tranquilliclade para que não haja 
tyrannia, ou não seja considerada tyrannica a lei que 
não pócle deixar de ser ingrata á classe elos senhores 
cmquanto coarcta-lhes o in)éresse dos ren_ovos da es-
cravatura. 

O nobre senador disse que não ha medida providente 
alguma, que tudo tem sido feito com tal açodamento que 
não se attendc para as elilficuldades ipsuperavcis da 
execução ; c S. Ex. não re llecte que no primeiro prazo 
de oito annos ha todas as larga~ para que sejam to-
madas todas as medidas e precauções para se prove-
rem as necessidades e acautelarem-se quaesquer even-
tuaLidades? S. Ex. exclama: '' O governo não tem re.al; 
como fazer tamanha clcspeza? » E S. Ex. não rcflécte 
que no primeiro pcriodo ela adopção dc~ta lei não ha 
mister grandes dcspezas a fazer, e aquellas que são 
essenciaes já estão prevenidas no mesmo projecto; que 
a respeito da matricula elos escravos, aos senhores 
é lançada urna taxa moclica, porém bastante para co-
brir em mui to as despezas dessa matricula; que ainda 
durante os oito annos a decorrer não terá o governo 
necessid!J.clc de fazer grandes despezas l Mas S. Ex. 
coüsiderou e encareceu o caso de eventualidades que 
se darão, elo abandono ; e ainda S. Ex. calle em incoç 
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herencia, porquanto ora apresenta-sê o campeão que es~ · 
força-se por desaffrontar a classe dos proprietarios da 
injustiça e descredito que lhes irroga a proposta em-
quanto os considera venaes e movidos sómente pela 
cubiça e vil interesse, que sem o direito teriam de 
abandonar os filhos de suas escravas ; e agora S. Ex. 
esquecido, et;~tende que elles deixarão em abandono 
numero tal que de sobejo sobrecarregará o governo 
de uma tarefa impossível de executar! S. Ex. não at-
tencle nem para os proprios interesses dessa respei tavel 
classe, que por duplo motivo não pócle chegar a este 
extremo criminoso do abandono das crias; já em atten-
ção ás mãis que são escravas preciosas, a quem e!les 
devem poupar e já em a ttenção aos proprios interesses 
por aquillo que pareceu a S. Ex. um commcrcio illicito 
e reprovado, isto é, os proprietarios receberem uma 
fnca indemnização de reaes serviços que verdadei-
ramente lhes deve custar a criação dos filhos de suas 
escravas! 

S. Ex:. tinha observado com muita enfasi, Sr. presi-
dente, em,quanto considerava que o prazo da matricula 
dos escravos deveria ser restricto, que não se t.levia dar 
la1·gas á especulação, a fim de que se acabasse com o 
meio de trazer a incerteza do arrolamento, obstando a 
especulação de muitos que reclamariam pela matr icula 
de homens livres; e S. Ex. argumentava com o caso de 
pl'escripção. O governo devia com ti tu ir urna da ta pre-
cisa, verdadeiro prazo fatal; e trouxe o exemplo da 
letra de cambio que, dada a prescripção; não !ta meio de 
restituir-ll1e a validade. S. Ex. não consiàerou que no 
caso de que se trata v a não havi a nem podia h a ver esse 
prazo largo e bastante que precede, e em que o legis-
lador assenta sempre os casos de prescripção, que se 
funda até na presumpção de renuncia , visto que só de-
pois de decorrido esse largo lapso de tempo, mais que 
bastante para o solicito dono haver seu pagamento, é 
que chega a prescripção , com a presumpção ou de que 
já foi feito o pagamento ou se deu volun ta ria desistencia 
de havei-o. S. Ex. porém não a ttencleu que em o as-
sumpto ele que 6e trata não pódc haver prazo largo que 
preceda ou corra para execução da matricula que urge 
seja executada com a possível presteza ; que em assumpto 
desta, natmeza ha razão para se considerar que algumas 

---1 /~~ . diiDeuldades se podem dar, até talvez provocadas por 
· ,. <. alguns que entendam que é obra meri toria promover 

ti.~ libertações com qualquer embaraço opposto á ma Lri~ula 
-.x.~ dor. escravos. 

L).\)\. 
9 ~ ·A 

~ras Pl\'rJ\{};.;.) 
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S. Ex. não reilectiu que convinha em assumplo se-
melhante poupar quanta possi vel o real interesse, não 
affrontar com o rigor que S. Ex. aconselha á classe de 
proprie tarios, em relação a essa especie de propriedade, 
classe que tanto deve ser protegida e attendida pelo go-
verno quanto aos instrumentos da sua industria , ora 
consistente principalmente no trabalho escravo que cul-
tiva as terras, e que ainda continúa a ser o capital pre-
cioso de que os fazendeiros não podem prescindir e lhes 
é mantido.! 

Sr. presidente, qualquer que seja o modo pratico de dar 
solução a questão desta ordem; muitos, mu~tissimos in-
convenientes indeclinavelmente se darão; os que argu-
mentam com alguns inconvenientes para se opporem ao 
grande fim da proposta, declinam da verdadeira questão, 
e marcham certeiros, é seu proposilo e fim obstar a me-
dida proposta. E não se diga , que medidas intermedia-
rias , sempre a experiencia tem demonstrado, que não 
são bastantes, não obstam de precipitar a decisão abso-
luta da questão. . 

Sr . presidente, em paiz algum elo mundo ainda se deu 
o caso com as mesmas circumstancias que no presente 
se dá no Brasil; temos a experiencia de paizes em cir-
cumstancias muito diversas , era nas suas colonias; não 
preponderavam interesses tamanhos, tão vitaes; o que 
lá se agitava era referente a um pequeno accessorio e 
era decidido na mãi-patria, no principal, arredada dos 
riscos e perigos locaes ; e como estes eram escassos para 
o todo, mais prompta e desimpedida devia ser a ultima 
con sequencia dos princípios absolutos. 

Aqui, o interessy maximo que tem a sociedade brasi-
leira , com força propria está em grande contraposição 
com _esses riscos e perigos de uma precipitação desasada 
da questão. Riscos e perigos e mais que riscos e perigos, 
a intleclinavel perdição e ruina do paiz estaria em que 
houvegse uma opposição absoluta a esta medida e que se 
pretendesse o impossível, perpetuar a esc ravidão no 
Brasil. Ahi é que não havia meio nem modo de 9bstar; 
seria um impossível oppór a uma drcisão que tudo ele-
termina, tudo provoca- é indeclinavel ; e á estulta oppo-
sição por parte do impotente interesse material res pon~ 
der ia a reacção sem limites que tudo arrazaria. Quan lo fór 
possível, porém, cumpre na adopção dos meios consultar 
e conciliar os interesses da classe agrícola a chegar em 
um futuro não muito remoto a acabar com a lepra da 
escravidão; não é só privado , ó tambem de estado o in-
teresse da mantença do trabalho organizado · com os 
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braços escràvos, ·por emquarito indispensav.el ao fazen~ 
deiro; este pela proposta é respeitaqo. Applica, porém, 
o principio que não pôde ser contestado de que o legis-
ladot· pôde dispôr da sorte elos filhos das escravas que no 
porvir não estão no captiveiro de ninguem, não per-
tencem a ninguern; e como o nnbre senador por S. Paulo 
bem o disse, por acto legislativo que é verdadeira lei 
subsistente, ha um seculo já estava determinado que 
sómente continuassem escravos os descendentes das es-
cravas emquanto outra causa não fosse dsterminada ; 
ha, pois, subsistente disposição legislativa positiva de 
que os filhos das escravas serão escravos emquanto uma 
lei não determinar o contrario; portanto, não ha ne-
cessid;ide de recorrer a principias outros senão a mesma 
lei' po~itiva, á sombea da qual se creou esta especie de 
propriedade c é mantida. _ . 

Portanto, reconheçamos que não tem havido preci-
pitação alguma, e menos injusta violencia; o governo 
cumpriu o seu dever e foi previdente como era possi vel, 
solicito pela grande classe poe excellencia productora do 
paiz, anteviu-lhe perigos e riscos imminentes, tomou 
as cautelas necessai'ias em resguardo dessa especie de 
propriedade par· a da e folga aos respectivos peoprietarios, 
a 11m de que pudessem transformar o trabalho indis-
pcnsavel que r o teia as suas terras, e ao mesmo tempo 
proporcionou meios de que isso se fizesse com o menor 

, prejuízo e abalo possivel ela classe in ter essa da. E' assim, 
Sr. presidente, que a proposta garantind,.o a propriedade 
actual que não pócle ser arrancada sem plena e in tcira 
indemo.ização ... 

O Sn. ZACARIAS :-Apoiado. 
O Sn. SAYÃO LonATO :-... decreta a liberdade dos 

. filhos das escravas que não são propriedade de ninguem ... 
O Sn. ZAcArnAs :-Apoiado. 
O Sn. S.HÃo LoBATO :- ... que são objectos sujeitos á 

deliberação orclinaria do legislador. E, ·pois, Sr. pre-
sidente, o projec;to sahe com toda força morar que lhe 
dá a virtuje propria c a assignalada votação ela camara .. 
dos deputados, apezar de todas as objecções que foram 
oppostas; e por certo será votado com a grande maioria 
já manifestada Llo senado, que muito regular c valida-
mente está trabalhando até decidir esta questão. 

Tenho dito. 
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SESSAO DE 26 DE SETEi\JBRO. (Continúa ct 3.a discu.ssüo.) . ' 

O Sn. NAnuco DE ARAUJo:.:__ Sr. presidente, eu hon-
tem tinha pedido a palavra quando apenas faltava um 
quarto de hora, pouco mais ou menos, para o te.rmo 
da sessão.. · 

0 SR. PRESIDENTE, VISCONDE DE ABAETÉ:- Vinte mi-
nutos. 

O SR. N;\Buco: - ... pensando que a palavra me 
seria dada para hoje, sendo que desistiria ele fallar se 
fosse obrigado a fallar h ontem, porque não m' o per-
mi:ttiam os meus encommodos, e o que eu tinha que ' 
dizer excedia muito o pequeno espaço que restava; 
mas o nobre ministro da justiça acudiu-me, preen-
chendo o tempo que faltava para terminar a sessão. 
e dando assim lugar a que eu pudesse hoje fallar. 
Agradeço a S. Ex. esta prova de consideração e cava-
lheirismo que muito me captiva. 

O SR. SAYÃO LonATO (ministro da jttstiça) :-Obri-
gado. ' 

O Sn. NAnuco:-Sr presidente, o senado sabe que 
poucas vezes occupo a .sua attenção e por consequencia 
tenho direi to a alguns momentos de lia. 

Concorri, senhores, com o meu fraco contingente 
para os trabalhos do conselho de estado, r ela ti vos ao 
elemento servil, trabalhos dos q:uaes a proposta do go-
verno que· se discute é, com poucas alterações, um 
transum pto. 

Ao depois, terminada a guerra ou quasi terminada 
a guerra, em todas as.sessões annuaes do parlamento 
por occasião do voto de graças, clamei sempre pela 
urgencia ela decisão da questão elo elemento servil. 
O senado pe'rmittirá que eu leia alguns trechos dos 
discursos a que me refiro. 

Em 1859 dizia eu: << Tendes força (referia-me ao 
gabinete de i6 de Julho) para resi'ltir á pressão do 
mundo civilisado, que nos olha e estranha como o 

• unico paiz cbristão aonde existe a escravidão? Adiar 
indefinidamente a questão é impossível: nisto não 
convém o partido liberal que, desenganado de que 
nada fareis, ha de agita r a questão. » . 

Em t.870 ·dizia eu : « Senhores, este negoeio ó 
mui to ·grave; é a questão mais importante ela so-
ciedade brasileira, e é imprudeneia abandonai-a ao 
azar. Quereis saber as consequencias da · inacção? Hei 
ele dizer com toda a sinceridade, com toda a força 
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da minha convicção: o pouco serve hoje, o muitoamanh;r 
não hasta ; as causas politicas têm por princip~l con-
dição a opportunidade ; as reformas, por poucas que 
sejam, valem muito na occasião, ao depoi~ não satis-
fazem, ainda q!le sejam amplas. Não quereis os meios 
grad,uaes; pois bem, haveis de ter os meios simul-
taneos. Não quereis as consequencias de uma medida 
·regulada pausadamente, haveis de ter as incertezas da 
i m providencia. Não quereis os inconvenientes eco-
nomicos das Antilhas francezas, podeis ter os horrores 
de S. Domingos . J> 

E, senhores , eu concluirei esta parte elo meu dis-
curso com uma sentença muito ajustada do Duque de 
Broglie. Fallando contra o gov~rno que queria este 
mesmo adiamento infinito , esta 1mesma _contradicção 
indefinida, dizia com muita eloquencia: << Esperar 
quando se espera alguma cousa é sabedoria ; mas es-
perar por esperar, esperar porque não ha suff'tciencia 
para resolver e coragem para execLltar, e o peior de 
todos os partidos, é o maior de todos os perigos. >> 
Eis-ahi como me exprimia. 

No programma ·do pat tido liberal, por mim tambem 
ass ignado, alü se lê esta disposi·ção: « A emancipação 
geral das futuras gerações , a emancipação gradual 
das gerações presentes . » O mesmo aconselhava eu em 
carta que cone impressa quando uma sociedade de 
fazendeiros, reunida na cidade de Limeira, província 
de S. Paulo, me consultou a respeito de um plano de 
emancipação gradual. 

Sabjda como era a minha opinião, eu estava no .. 
pr oposito de não fallar, e votar symbolicamente por 
este projec to, que contém as duas idéas principaes que 
eu desejava: a emancipação geral das futuras gerações, 
a emancipação parcial das gerações presentes. 

Senhores , é verdade que o proj ecto tem falta de 
algumas disposições para completar o seu systema ; 
é verdade que o projec to tem algumas disposições 
inctllcazes e incoheren tes com o systema por elle se-
guido; mas vos digo com profunda convicção que as 
icléas complementares virão depois (apoiados); que os 
inconvenientes das idéas in coherentes com o systema 
seguido pelo projccto são menores do que os incon-
venientes da indec isão des te negocio (apoiados~ muito 
bem), prolongando-se por mais tempo a impaciencia 
dos escravos e a anciedade dos senhores a respeito de 
seus direi tos adquiridos. (Apoiados.) 
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· Dizia o governo feancez na exposiçJo de· mo LI vos 
da lei de 1.84:;5 estas pa lavras que vou assignJ!ar: 

« O statH-qno não póde continuar sem perigo; ha 
nas colonias de um lado a esperança e a impacienc i:J , 
do outro lado a i'ncerteza e a perplexidade. Só a in-
tervençã@ firme e intelligentc dos poderes do Estado 
pócle acalmar e evitat' estes sentimentos oppostos c 
preveni.r graves per turbações. E' preciso pur termo 
~ anciedade, m@sirar o limite do progresso, dizer de 
ante-mão o caminho a seguir-se. » . 

Eu vos disse, senhores, que e~tava no proposito de 
não fallar e aliás, c na verdade faltar para que? Neste · 
estado de co usas · tenho di to muitas .vezes; é ·estulta 
g:loria o fa ll ar quando não ha o direito e a esperançJ. 
de emendar; é estulta gloria o faliu só por fa llar, 
'o fallar por ostentação, quando nem se póde appel lar 
para a opinião publica, que parece obliterada, fa l-
lemos a, verdade, por causas estranhas que não é tempo 
de discutir, que ta lvez eu · possa discut ir por occasião 
do voto de graças do anno futuro; tão obliterada que 
o nobre 'senador, decano dos senadores pela B:1hia , . 
ainda ha poucos dias disse ~ue com uma cancléa ac-
cesa debalde se procuraria a opirüão publica, que não 
se acha em parte alguma ... 

O S1t. F. OcTAVIANO :-A poiacto. . 
O Sn. NAnúco:- ... é como diziam os livros sagrados, 

a respeito ela mulher forte: « Procurareis deba lde a 
mulher forte, não a achareis: onnlierem fort~m quis in.-
fleniet? 

O Sn. SILVEIRA DA Il1oT,\:- E' uma nova theoria 
parlamentar esta ele V. Ex.:as minorias elevem .estar 
sempre cala das. 

O Sn. NAnuco: -Não; não me refiro a minorio.s; 
perdôo-me V. Ex, • 

O Sn. F. OcTAVIANO:-Isto é uma conclusão sua. 
O Sn. SJLVEIRA DA MorA : -E' o que se segue ; é 

uma nova theoria, mas esta não pega em governo livre. 
OSn. PARANAGu..\. :-Ainda na reforma das promoções 

. da armada emendá mos muitas :::ousas. 
(Ha outros apartes.) 
O Sn. NAnuco :-Senhores, para qUe esta interrupção? 

Fallo .por mim, estou faltando em relação a mim 
mesmo: •m desco roçôo, não tenho inspiração quando · 
fa.llo debalde, quauuo fallo sem esperança, sem re-
sultado. 
" E' uma fata lidade, mas é uma verdade. O senado 
brasileiro está privado do direito de emendar as leis 

1?. I !. 63. 
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Ílnportantes; mas eu VOS digo C[UC isto não e lJOl' 
culpa deste ou daquelle min-isterio; é por uma coin-
Gidencia de 'Circumstancias que sempre ·occone. O 
que é certo, ·senhores, é que, quando vêm .as ·leis 
importantes para o se:nac\'0, -é já nos ultimas dias ele 
sessão ou tluran te as prorogações, e para logo se diz: 
, Não emendeis, porque rejeitais. » Esta fatalidade 
a que alluclo, é a fatalidade oontra a qual reagiu o 
Coride Montalembert em 184,2 na camara elos pa-re8, 
em França. · 

O SR. S1LVEIUA DA 1\iorA :-Não é fatalidade; é 
abuso do governo. 

O SR. NAnuco":- O senado permittirá que eu leia 
as express0es desse illustre parlamentar, tã'O conhe-
cido por nós :todos, expressões que já li uma outra 
vez: 

« Não possB admi ttir, senhores, nem de facto, nem 
de dirQi to, que o ministro venha dizer desta tribuna 
que a :camara dos pares, emendando a lei, a rejeita. 
Suppondo que não haYerá em Pariz deputados para 
votar, o ·qae importa isto? ... A culpa não é da ca-
mara dos pares, •que estÁ no ~' eu posto, exercendo o 
seu direito incontestavel de discutir e emendar, será 
elos c\eputac\os, que darão conta aos seus .constituiu tes 
por desamparar o seLl mandado. » E concluía elle: << O 
riosso c\ireit0 de discutir e emendar não soffre du-
vida, mas ·este direito ·não existirá realmente se ao 
menos uma vez não o. exercemos effectivamente. >> 

Senhores, não approvo esta reacção que Montaleinber't 
ensina neste caso, porque a questão é grave e urgente, 
é bem digna ele todo sacrificio. Se vós entendeis que 
fallar sem direito de emendar é estulta gloria, que 
as .disposições complementares podem vir depois, que 
os inconvenientes das disposições incoherentes com o 
systema adaptado pelo projecto são menores que os 
.da indecisão, porque fallais ? 

Eallo, senhores, para dizer isto mesmo que .tenho 
dito; fallo, porque todos têm fallaclo e seria notavel 
que eu não fal1asse; fallo, porque ha questões tão 
graves, ha occasiões tão criticas; que fallar ou não 
fallar · importa a mesma responsabilidade, e quero 
antes a responsabilidade de faltar do que a de .não 
faltar. 

O SR. FEnNANDES DA CuNHA :-Pela sua posição no 
conselho de estado, eleve faltar. 
· O Sn. N.Anuco :-Deploro que o projecto apresen-
.tado pelo governo não sejn completo, e ainda dependa 
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de ouLras leis. J\las cumpre explicar cslemeu pensa-· 
menta. 

Quando digo que o projecto não é completo, não 
me refiro ao systema de emancipação por clle adap-
tado; refiro-me aos meios mais ou menos effica:ws 
que podem realizar o systema do projecto. E:reio 
que foi neste sentidó que o meu no·bre amigo, se· 
nadar pelo Il.io de Janeiro, attribuiu á lei o caracter 
de provisoria; elle e eu entendemos que não está 
tudo feito, que podem haver outros meios mais effi-
cazes e concernentes para realizar· o systema adap-
tado pela lei. 

O Su. F. OcTAVIANo:-Apoiaclo. 
O Su. NAnuco :-Senhores, o systema de eman-

.cipação· adaptado· pelo projecto deve ser definitivo, 
deve ser a ultima palavra do legislador. A este res-

·peito cumpre-me commemorar ao senado as palavras 
·prudentes do almirante de Makau, que por muitos 
annos governou as Antilhas e que por muitos annos 
estudou, como clle diz, os s.ystemas de emancipação; 
clle na commissão presidida por Bcoglie se explicou 
nestes termos: . ~ 

<< Os senhMes de esc r a vos repellem este meio por ' 
calculo. Conheço nas col-onias muitos proprielarios 
que, longe ele repellirem, se pronunciariam a seu favor 
se tivessem certeza: de que a sua adopção era a 
~1ltima palavra do governo francez; tem-se, porém, 
entendido que a medida é provisoria; que clla é o 
primeiro passo para a emancipação geral c imme-
diata. Se o governo tomar a resolnçã.o definitiva e 
cnergica, encarregando de sua execução homens pru-
dentes e illustrados, os obstaculos clesapparecerão·, 
e os senhores então refiectirão sobre o que se lhes 
pede e o que se lhes deixa, c cessarão os clamores.» 

O procurador geral na l\Iartinica tambcm dizia, 
roferindn-se ao que c1 iziam scn h ores ele esc r a vos , 
membros do conselho espccia l: « Garantindo-se aos co-
lonos que não se irá além, que a medida não exce-
derá disto : liberdade dos nascituros , peculio c 
al!'orria forçada com indemniza,ção, muitos adapta-
riam o sys tema com o maror enthusiasmo. » 
· Eis-aqui, senhores, a necessiclacle de que a lei srja 
deJiniLiva. A palavra do governo fii·mc c energica 
deve ser esta: Que desca nc·em os senhores a respeito 
do seus direitos adquiridos; que couflern os escravos 
na emancipação gradual: a podia do? partidos será 
cil1 applicar meios eHicazus para que esta emanei:... 
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pação gradual seja a mais ampla e a mais breve 
poss ivel. · 

Sr. presidente, a emanc-ipação· simultanea e imme -
di,a,ta está fóra. de questão; eHa não foi suscitada, 
nem no senado nem na camara dos deputados, onde, 
a fartar- a verdade, a discussão se ceUocou entve O' 
statu-q-zto· e a proposta do go-verno. Pou-c&-s palavra-s, 
pois, tenho de dizer a respei to desse systema·. 

A emancipação simultanea e immediata é um abysmo~ 
por causa da transição bruscal de dous m-ilhões de 
homens .do estado da escravidão para-o de liberdade r 
transição- fatal, em relaçãO> aos perigos de o·rdem 
pubtica, fatal , em relação á desorganizaç,ão e ani-
(IUilação do tr2balho. · 

Bem disse, senhores, um nobre senador pela. Bahia, 
com o·s seus grandes conhecimentos pra ticos, quand(} 
disse que não temos onde ir procurar supprimento-
para esse-s braços que nos podem faltar; com effeito-
no casD de uma emancipação immediata (}nde está 
a carrente de emi gra ção que nos póde vir? Não a 
temos, nem teremos, emquanto não tivermos uma 
legislação adaptada á famí lia , porque a família é a 
patria, é t udo. A Inglaterra teve recursos especiaes 
que não temos, e não tiveram as Antilhas francezas. 
Dizia lord Stanley em 22 de Maio de -1842 na ca-
mara dos communs : 

q Senhores, é preciso não dissimular; os c-ultiva-
dores das lndias Occidentaes inglezas estão sofirenjQ 
grandes perdas; os salarios têm a-ugmenta-do muito, 
são exc-essivos e tão extravagantes que, se nã:o houver 
um r emedio prompto, todos abandonarão as culturas. 
O· remedio que oc-corre está na substituição do· mod(} 
de cultura e na immigração . » 

.M-as es te auxili-o só tinha a Inglaterra, que pôde 
supprir as Indias Occidentaes , um<J.s com Coolies, 
outras- com Africanos, que , destinados ao Brasil e á 
Cnba, eram apprehendidos pelos cruzeiros , e cujo 
numero,· c·onst;J'nte de dados officiaes, excedeu- de-
600.000. Onde acharemos nós este recurso no caso 
de emancipação immediata, quando es libertos des-
amparem os luga res qu-e foram a scena da: sua es-
cravidão, quando não quizerem trabalhar ou s&. 
quizerem trabalhar sobre si, e q1:1ando as mulheres 
que se occupavam do trabalho se occuparem com o-
seu serviço domestico? 

Mas, senhores, está fóra de questão a emancipação 
simuHanea e imt'ncdiata. e não quero cansar <~ attençã.o-
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do senado, tra1ando della por mais tempo. Vou discutir 
a emancipação simultanea, mas com prazo, medida 
a proposta pelo nobre senador por S. Paulo e pelo . 
nobre senador por Goyaz, um requerendo 29 annos -
e o outro \20 annos. 

Sr. presidente, no estado da questão, esta medida 
·proposta pelo nobre senador não é uma solução, é 
um adiamento; póde dizer-se é tarde; a inacção que 
este systema requer, é incompatível com a impa-_ 
ciencia dos escravos e com a incerteza dos senhores. 
E' preciso resolver a questão de q.ualquer modo e 
não deixai-a suspensa. (Apoiados.) 

Senhores, 20 ou '29 annos é a ' vida das gerações 
actuàes. Seria iníquo condemnal-as ao captiveiro sem 
outra even tuali9ade que a generosidade dos· senhores, 
ou chegar a viver até o termo de tão longo prazo. 
_ O nobre senador por S. Paulo -nos. disse: « Aquelles , 
que pensam que devemos apressar e a todo custo fazer 
desapparecer a escravidão no Brasil, porque os olhos 
do mundo estão sobre nós, julgam-nos harbaros, sel-
vagens, esses Hão podem adopta-r a proposta do gover-
no, que conserva o espectaculo da escrayidão no Brasil 
durante 50 ou 60 annos. » 

E' verdade que depois de õO ou 60 annos ainda póde · 
haver escravidão , mas a escravidão quasi morta ,_a es-
cravidão desfallecida pelos muitos nascimeptos livres, c 
pelos muitos· obilos, mas, no fim dos 29 annos, temos 
a escravidão ainda vivaz, a escravidão alimentada c 
reforçada pelas gerações novas que se e omprehendCin 
nella. _Então o perigo da transição nessa época, no 
fim dos 29 annos, é, se:qhores, o mesmo que hoje. · 

O Sn. PARANAGUÁ: -Seria adiar e não resolver · a 
questão. 

O Sn. NAnuco : -Seria, diz muito bem, adiar e n~o 
resolver a questão: então estaríamos, senhores, Q.O fim 
de 29 annos nas difflculdadcs em que estamos hoje ... 

O Sn. PARANAGU.-i. :-Apoiado, ou pelo r. 
O Sn. NAnuco :- ... temendo a transição brusca, 

que aniquila o trabalho e causa os perigos de ordem 
publica. · .. - . 

Sr. presidente, cu não sou contrario á idéa do pnizo, 
não como substi tu tiv:t da idéa do projecto; mas como 
complementar della : para evitar um perigo que natu-
ralmente occorre a nós todos, perigo que foi muito 
bem ponderado na commissão franccz:t presidida pelo 
I)uque de Broglie. 



;_ n02 ....... 

Dizi~l Tocqueville e Sacler , homéns que tlovemm;. 
conhecer: r- O systema da liberdade dos nascituros 
tende necessariamente a augmentar o numero dos 
homens livres e a diminuir o numero dos -escravos, 
e chegará o momento em que a balança ba ele incli-
nar-se por . tal modo em favor do numero dos livres, 
que será impossível manter na escravidão o~ negros 
que ah'i restarem. » 

O SR.. PARANAGU.~ :-Apoiado; ha de haver apressão,, 
O ::;n. NABuco: - Mas então, e em tal hypothese, 

reduzida a escravidão, . consistindo e lia pela maior 
parte em velhos; não se dará o perigo que se daria 
hoje com a emancipação simul tanca, immediata. Assim, 
senhores, e para prevenir esse perigo e completar o 
_systema da emancipação gradual, vereis no projecto 
franccz esta dispos ição : « A presente lei será execu-
tada durante 20 annos; um anno antes de findo este 
prazo se resolverá definitivamente sobre a abolição 
completa da escravidão mediante a inclemnização. » 

Sr. presidente, foi tambem como procedeu a re- · 
publica ela Nova Granada. Sabeis que essa republica 
pela lei de 21 de Julho de 1821 declarou livres os 
filhos das escravas, e pela lei de 21 de l\'Jaio de 1851, 30 
annos depois, declarou livres todos os eseravos que 
restqvam. Neste sentido cu não me. oppoilho á pro-
posta dos nobres senadores. 

Como substitutiva -do projecto vejo nella gravíssi-
mos inconvenientes. 

O Sn. PAnANAGuA·: - Apoiado. 
O Sn. NAnuco :-Sobretudo, Sr. presidente, a inacção 

é incompatível com o estado actual das causas, ·é pro-, 
eiso resolver e não adiar a questão. 

Senhores, só o systema do projecto a contrario scnsn 
está isento dos perigos mencionados nos systemas que 
eu tenho examinado . .-. " 

O Sn. FrcuEI!lA DE Mm.Lo: -Apoiado. 
O Sn. NABuco: ~ ... só por meio do systema do 

pro;jecto se póclc realizar a emancipação sem pertur-
bação elo trabalho, sem perigo ela ordem publica. 

Sr. prcsiuen te, nos te sys tema h a um grande prin-
eipio, um princ ipio que satisfaz o nosso patriotismo ; 
com effeito acaba o direito ela escravidão, e só sub-
siste o facto ela escravidão, facto transítorio que ha de 
.ser extincto gradualmente, pot·quc não pócle ser ex-
t.incto immecliatmncnte; não é que obstem os direitos 
aclcruiriclos, porque os direitos adquiridos se resolvem 
pela indemnizac~o; não é porque a inclemnizaçiio seja 
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um grande sacrificio, porque não ha grande sacrificio. 
quando se trata da regenera Ção de um povo ; o qu·e 
obsta são os perigos ela transição instantanea e brusca 
que tenho ponderado. Subsiste o facto da escravidão ; 
mas, não é novo, senhores, que na transição ele um 
regimen para outro subsistam os direi tos adquiridos 
e os factos preexistentes. · 

Sr. presidente, este systema, adaptado pelo pro-
jecto, tem pQr si a legislação de quasi todos os 
paizes. Não fallo dos paizes que pela urgencia das 
circumstancias não tiveram tempo de deliberar ou 
escolher nem o momento e nem os meios , como 
a França sob a revolução ele 1848, ou a Inglaterra 
quando as circumstancias imperiosas das colonias 
impuzeram a solução definitiva. · 

Sr. presidente, era este o systema adaptado pelo 
projecto da minoria da commissão franceza presidida 
pelo Duque de Broglie : foi e' te · o systema adaptado 
pela Hespanha a respeito ele Cuba ; foi este o sys-
tema adaptado pelos E;;taclos ·do norte da grande 
republica americana em 1778; foi este · o systema 
adaptado pela republica da Nova Granada em 1821 e 
consummado em 18tH ; foi finalmente este o sys-
tema adaptado por Portugal a respeito das suas co-
lonias. Emfim, sempre que o legislador tem tido li-
berdade c previdencia não tem legislado senão por 
este modo. 

E, senhores, este systema , como eu já vos disse 
com a autoridade do almirante Makau e outros ho-
mens muito .competentes, não era repugnante .aos pro.:. 
prietarios nas Antilhas francezas, mas por elles aceito. 

Sr. prfilsidente, cumpre assignalar um facto, e é que, 
quando começaram a vogar estas idéas de ·emanei-
pação, vós o sabeis, os fazendeiros do Brasil em geral 
acolhiam esse systema. (Apoiados.) 
. o Sn. PAUANAGU . .Í. :- E alguns a pÚzeram logo em 
pratica. 

0 Sn . NABUCO :-Foi só depois elas perplexidades e 
incertezas com que se houve o ministerio de 16 ele 
Julho ... 

O Sn. SALLES TonnEs-Hmnm :-Apoiado. 
O Sn-. NAnuco:......:_ ... que começou a res istencia dos 

senhores (apoiados)-; foi então que se tornou re-
pugnante o que antes tinha merecido aceitação . 
( Apo_iaclos .) . 

O Sn •. PARANAGU . .í. :-Desvairou-se a opinião. 
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O Sn. NAnuco :-Lem'bro-me, Sr. pt'esidente , ·que 
fui consultado pelos fazendeiros da Limeira e elles 
não queriam senão este meio da proposta . 

O Sn . V. DE S. VICENTE:~ Toda a província de 
S. Paulo. 

O Sn. NAnuco :-Apenas com algumas differenças. 
O Su. FERNANDES DA CuNHA:-Não era opin'ião nem 

idéa do partido conservador; elle respondia com o 
parecer da commissão da camara dos Srs. deputados, 
que não acompanhava o gabinete de 16 de Julho. 

O Sn. NAnuco:-Eu não digo o contrario. 
E , senhores, que melhor testemunho , a favor do 

~ystema proposto do que o dos illustres senaQ.ores que 
são fazendeiros, os quaes, se elle tendesse a aniquilar 
o trabalho, não o quereriam? (Apoiados.) Temos entre 
nós os Srs. Barão de S. Lourenço, Visconde de Ca-
maragibe, Barros Barreto, Barão de Cotegipe, Saraiva, 
Paes de Mendonça, e nenhum delles impugna a idéa. 
Assim, pois, a idéa tem por si o tes tem~mho destes f a-
zendeiros, Clljos votos poderiam prejudicac a questão . 

Temos além disto , Sr. presidente, o voto insus-
peito de outro fazendeiro , que é ao mesmo tempo um 
estadista distincto e recomrnendavel pelos seus bons 
serviços e illustração: o Sr. Barão das Tres Barras . 

O Sn. F . ÜCTAVIANO :-Apoiado . 
O Sn. NAnuco :-Vejamos o que elle diz . 
O Sn . SILVEIRA DA MoTA:- Liquidem lá este ne-. 

goc1o. (Riso.) 
· O Sn . NAnuco :-l':l"o proj ecto que S. Ex~ pretendia · 
àpresentar ao parlamento se vê o f..• artigo, cp.jos 
~§ 3.•, 4." e õ.• são os seguintes : 

<< § 3." Igualmente serão livres os filhos de mulher 
escrava que nascerem dahi em diante e como taes con-
templados em outra matricula. 

« § 4. • O senhor da escrava receberá uma indemni-
zação que não exceda a 300$000 logo que o filho, decla-
rado livre pelo paragrapho antecedente, chegar á idade 
de 8 annos e fôr entregue ao governo, que lhe dará o 
des_tino conveniente conforme o sexo a que pertencer . · 

« § 5.0 Se o mencionado senhor .preferir ser indern-
. nizado pelos futuros serviços do menor, será este çbri-
gado a prestai-os até a idade de 21. · annos completos. >> 

. Eis-ahi o systema do proj ec to , o mesmo em sub -
stancia .... 

O Sn. S ALLES TonnEs - Ho~mM : - Apoiado. 



_._ 505-

O Sa. NAnuco:- . . ; aconselhado pelo nobre senador 
pela província ele Minas Geraes, que é fazendeiro e 
fazendeiro distincto, consciencioso. 

O Sa: PARANAGUÁ :-Apoiado . 
Uu SJY. SENADOR: -E o S1·. Visconde do ILaborahy? 
O SR .. NAnuco:- O Sr. Visconde ele Itaborahy é um 

voto contra o de tantos fazendeiros; que aqu i estão ... 
O SR. PAHANAGU..i. :-E aceitou. · 
O Sa.· NAnuco :-... . e no conselho ele estado aceitou 

a icléa. 
O Sn. V. 'no RIO BrrANCO :- 0 Sr. Barão de Camargos 

e o Sr·. B.iboiro da Luz. 
· O SR . NAnuco: - Sim ; os Srs . B1rão ele Camargos 

c Ribeiro ela Luz. Tod os estes votos reunidos ... 
UM Sn.. SE:-<Aoon. :-O Sr. Uchôa Cavalcan ti . , 
O Sn.. N ABUco :- All I E' venlade , ta rnbem o Sr. 

Ucllóa Cavalcanti. Pois bem, es tes votos reunidos aos 
da opposição, a proposta não passaria facilmente. 

Sr. presidente, o nobre senador pela prov-íncia elo 
:M inas Geraes aclm itte ·a idéa do projccto com diffo-
r enças, elas quaes a principal consiste na. indemnização. 
O projecto contém uma indemnização, mas não é esta 
indemniz<:~ção pela criação, a indemrlização que S. Ex. 
quer; elle .quer uma inclemnizat;ão que seja uma ho-
menagem do direito ele propriedade ou como o canon 
é na emphyteuse, o reconhecimento elo clomin io dos 
senlH>res f;Ob ro as gerações p,·csentes , e·tambem sobre 
as gerações ruturas, que ainda estão na massa elos 
possíveis. Eis-ahi a clitierença que ha elo projecto do 
nobre senador para a proposta. 

E nes ta cli!Ierença està a minha repugnancia, porque 
não concebo, ·como dizia Tracy, esse direito de prôprie-
dad e sobre a eventualidade elos nascimentos. 

Sr. presicl cn te, ou devo f~zer aqui uma rcctificação. 
Quando faltei no voto de graças na sessão deste anno, 
eu disse: «Já foi exhibicla a reforma elo elemento servil; 
esta reforma é em substancia ao projecto do conselho 
ele estado, para o qual tive a honra de conc::>rrer; tem, 
porém, algumas disposições que lhe dão um aspecto 
anti pa thico: quero fatiar elo projocto quando, rendendo 
J1 omenagem á legi timiclacl e ela escravidão, que aliás rc-
eonlleço sómenle como facto, indemniza como direito 
adquirido pelo senhor o domínio sobre 11111 objecto que 
aimla está na massa dos possíveis, como se pudesse 
baver domínio sem rela r:ão com as co usas existentes. » 
Então eu considerava o JJrojecto antipathico; hoje, po -
rém , c tendo a ind crnnização o sentido, r1uc ll1e cht o 

1'. !L WL 
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n6bre sen:tdor e não o que eu llre dava , essa indcmní -
zação não é para mim repugnante, mas sómentc incon-
veniente. como adiante hei de mostrar. 

V cjamos, porém, em que se fundou o nobre srnador 
.para exigir esta ind emniz'lção do domín io. S. Ex. se 
•.;xprimiu assim:« Porque raz.ão o fi lho na scido ela es-
crava ptirtence ao senhor desta ? Porqrí e faz parte cleii:J. 
e ell a é escrava.» Até acrui não lla dtt-viila alguma: o 
escravo nasc ido per·Lence ao .senho t, porque o fa r: tnju-
l'idi eo dom scirnento éa hase do direito adquirido.MJs, 
se o legislador, para prevenir o direi to adqu:rido e antes 
ele se dar o facto juricLico de nascimento ,declara que o 
nascituro é livre, aonde está a b~se do direito adqui-
rido? Aonde a razão de ser do direi to do senhç,r? ( Apoia-
dos.) Continúa o nobre senador:· «Conforme-a doutrina · 
dos jurisconsultos o feto ápenas formad o no ventre ma-
terno entra ' no numero das pessoas e se reputa' com<;> 
nascidw; desde o mom ento em que o feto se formou em 
r.mbryão tem uma existencia e estado solJre que se po-
dem asselitar direi tos e oln·i,gações . >> 

Sr. pres.icl.en te, é di versa a consciencia que eu tenho 
do nosso direito. Segundo Borges Carneiro, Coell\o.da 
llocha e todos · os autores, o nascituro suppõe-se nasc ido 
s6 men te par·a tudo que 6 de seu provei to. Senhores, a 
escravidão será um direi to , um provei to , para ct ue deva 
~er rer:onh cci da com.o 6 a succcssão :1ntes elo nasci -
mento? O escravo não é 11essoa, mas :.;ousa , en tretanto 
cr uereis appli car-lhe um principio r elativo à ex.istencia 
d<ts pessoas, aos direitos das pessoas. A subs titui ção in-
iin ita de geritções escravas é um absurd o, e não irei 
mais longe para demonstrai -o desde que o nobre sen;" -
dor pela província de S. Paul o_citou o al\•arú de, G de 
Junho de 1755 . 

O alvará diz assim:« Desta geral disposição, exceptuo 
sór)\cnte os oriundos de pretos escravos, os quacs serão 
conservados no clorninio de seus actuaes senhores, em-
quanto eu não der outra providencia sobre es ta mate-
ria. >> Não lla nada mais claro, nem mais posi ti v,o. 

O Srr. V. DE S. VrcENTE: - E é tempo de cumpril-o . 
• O Sn. l'í Anuco :-Senhores, nenhum paiz, aonde !la ou 

h ou v c escravos, tem decretado a liberdade elos nasci-
t t1ros com inclemnizaçi'io de um domínio que ainda não 
existe e se não concebe. · 

Sr. presiclen te , a propriedade elos esc r a vos, quaesquer 
que sejam as semelhanças que se procurem, é muito.ex- . 
c;upcional, o. não pótle deixar el e ser excepcional desde 
ll'l(' t eu~ por obj cct.o pessoas c não ·ca usas: c d::thi vhn 
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as llf.Uitas rcstri cr;ões do nosso di!'l:ito a respe ito dc:;:ta 
propriedade. O direito romano, r e l' ~::rincl u -se :1os lilltus, 
trazia uma regra muito bonita, á vista da qual não po -
diam ser elles considerados fructos c n5:o eram Gumo as 
c r ias do gado: ln pccndwn frtu.;t·n etútm fr.et·us est, pnrtus 
vero ancill:;; infructn non est .... Jiósuntwn enún vitleóa-
tur hominem infr·uctu esse c um omnes tructns. Rerum nat'ltl''t 
gratia 1wm'inis comparaverit. GctirF L. 28 D. 22: De usw·is. 

Ass im não vai bem o nobre scnado.v 11uanclo procura 
perfeita identidade en'tre os 1Hhos elos. esc ravos c os 
Jructos em .geral, c lambem não tcnt razfio quando en-
tende que libertando os nasci turos sem indcmnizaçãQ, 
podemos por igual, e se m indcrnnização, libertar os es-
cravos ex istentes ; a· cliHerenr;a é grande: es tes estão no 
patr imonio do· senh or, nquelles estão ainda Jóra do al-
cancc ,clos cl.irci tos aclquiriclos pelos senhores. 

O Sn. BAnÃo n,\s TnEs R\lllH S:-Peço a palavra. 
O Sn. NAnuco:-Sr. presidente, eu não tinha necessi-

dade de entrar .na dis tincção ela propriedade que tem 
por obj ec to a$ cousas, exceptuadas as communs, e da pro-

, priecladc que tem poi· obj ec to o homem ficticiam·~ntc _ 
cqmparallo ás co usas. Não tenl10 necessidade para a clis-
cussão de entrar nesta clistincção, mas a reconheço, 
porque a propriedade sobre as cousas é uh1a proprie-
dade ele direito natural, e a propriedade sobre o homem 
é e não pócle deixar de ser uma propriedade só da lei, 
porque é uma excepção elos principias. 

0 SR. PARANAGU,\: -Apoiado. • 
O S1t. N Anue o :-A propriedade das co usas é nm di-

rei to absoluto, aclvPrsusomnes, respeitada aqurcomo em 
toda parte onde r.lla seja e se manifeste. 

O direito el e propriedade spbre homens é direito re-
lativo que só pMe ter vigor nas fronteiras onde impe-
rarn _as leis do Brasil, tal é a Lli f'fe rença de uma proprie-
clalle para outra. Direi em resumo que a propriedade 
cl~s .cousas é uma propri edade leg itima, porque é elo 
clLrCLto natural; a propried:ide de escravos é urna pro- , 
prieclade meramente lega l porque é contra o direito 
natural. 

Qual é, senhores, a propriedade ele direito natural? 
Facilmente occotre que é aéiLIClla que tem por obj ec to a 
na tu reza inanimada, a na tu reza não inte lligcn te , n:.i qu;~l 
o homem pócle imprimir sua personalidade, que elle 
pó de moclilica r para se u uso e usar de lla como quizer. 

- Ne.ste caso não está a propriedade dos escravos. A pro-
. prteclade, d1z Tromplong, tem por condição 11ue o seu 
ol.tje::to sómente sejam as co usas c júrnais as pessoas. 

'' -
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Eu disse, senhores, que não me importava discu-
tir esta distincção ele propriedade, e a razão é p'or-
que não trata mos ele abol ir a escravidão; se tratassemos 
de abolil-a, não poderíamos fàzcl-o senão como têm 
feito todos os paizes; r epublicas ou monarchias, go-
vernos regulares como a Inglaterra, governos em plena 
revolução como a França em 1848; . isto é, mediante 
indemnização; quaesqu'er que sejam as origens da pro-
priedade, a indemniz~ção é devida, porque a sociedade 
tem reconhecido essa propriedade ; a sociedade é com-
plico des te facto e o tem regulado e até criado impostos 
sobre elle. 

O nobre senador por lVíinas Geraes discutiu um ponto 
que não póclc passa t~ desa percebido, isto é, a questão 
relativa aos ingenuos. A declaração desta ingenuidaJe, 
diz S. Ex. , não tem outro interesse actual senão aml.ar 
a propaganda, pondo em cluv,icla a propriedade sobre 
os nascidos anteriormente . 

Sr . presidente, me parece que a solução desta questão 
é muito pruclcn te. E' verdade que ella não tem im-
porta ncia poli ti c a actHalmcJ1 te, porque os incli;vicluos , 
a que se refere, não gozam hoje ele direitos políticos; 
mas no futuro seria uma grancle clifficuldade ele ordem 

. publica deixar irresoluta esta questão . 
O Sn. BARÃO DAS TRI~s BARHAS :-Então pC resolveria. 
O Sn. NABUCO :- Mas porque não podemos rcsol vel-a 

já? Se a condição ele ingcnuos é em virtude da cons-· 
ti tuição, porque nüo a declaramos? A constituição não 
classifica os cidadãos senão em duas categorias: in-
genuos c libertos; .os ingenuos com pleni tucle·-cle di-
r eitos po lít icos; os libertos com direitos políticos li-
mitados . Quaes são os ingcnuos? Aquelles que nunca 
foram escravos; e quacs os-libertos 7 São, recorrendo-se 
ú qualquer cliccionario, os que foram escravos. Se esses 
inclivicluos nunca serão escravos, se quando nascerem 
serão para logo livres por virtude ela ·lei , são ingenuos; 
clles que nunca foram escravos, não podem jámais ser 
declarados libertos, ampliando-se' a excepção ela cons-
tituição, excepção odiosa, e que strictamente compre-
hende os que foram escravos. 

Conforme o direiLo romano os indivíduos tambem 
tinham duas catego ri as : eram ingenuos ou libertos. -
Ant en'im s·unt ingenui a.ut li lieTtini. · 

O que era o ingenuo, conforme o direito romano ? 
Aquêlle que logo que nasceu foi livre . · Ingenuus ·est 

is qu.i , sta.tim nt nalns cst liber est, 

' 
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E liberto ? Aquell e que foi escravo . Eis-ahi: LibeTt ini 
snnt qui ex servit·nte mannmissi sunt. 

Portanto, se liberto é aquelle que já foi escravo, o 
homem que nunca foi escravo não pócle ser liberto. 

Seria, senhores, estender a excepção da constituição 
contra os princípios mais ·triviaes ele direito , compre-
ll end endo outros qu e ella não comprehende expres -
samente e dos qua es não cogitou. Seria um grande 
perigo· para o futuro. 

O parto segue o vcn.tr!:J ; sim, o parto segue o ventre ; 
é a lei r om:~na; mas, como legisladores, podemos de-
rogar esta lei como outra qualquer: e mesmo os ro-
manos derop-aram esta lei a cer tos respeitos . . 

O Sn. . VI EiRA DA SILVA: - No tempo de Justiniano 
não havia mais di ffcren ça entre ingenuos e libertos. 

O Sn . . NAnuco:- O t:ertô é que pelo direito romano 
elo ventre livre nasci am escravos quando a mulher liV're 
tinha o que chan~avam contttbernimn com homem es-
cravo. 

O SR. 1\'IE!\'DES DE ALMEIDA:- Era uma penalidade. 
O Sn. NAnuco: - Seja como fM, a penalidade era o -

motivo da cl erogação, mas é certo o que cu digo que ess il. 
lei romana: o parto segue o ventre, foi derogacla por 
outras leis romanas, e nós tambem a podemos derogar. 
E t::onvém dcrogal-a para evitar um grande perigo fu-
turo, uma distincção que cria o anta gonismo de raças, 
que não temos . 

S1·. presidente, ainda me vou referir ao testemunho 
dos nobres senadores que são fazendeiros e adaptam o 
proj ecto. Sem duvida , elles acloptam o project.o, como 
eu já disse, porqu e é pra tir.avel ; aliás não quereriam 
sacrificar a sua propriecla!le, transtornar o seu trabalho, 
a sua fortuna , c a for tuna el e seus filhos. Sendo assim, 
não me parecem procedcnlcs as objecções elo nobre se-
nador por S. Paulo Sr. Carneiro ele Campos, e Sr. Vis-
conde ele Itaborah y. . 

O primeiro diz que os menores não se prestarão ao 
serviço; o segundo, que os senhores não quererão o 
serviço elos menores. A pt·ophccia elo nobre senador 
por S. Paulo não assenta na pllisiologia el as paixões : os 
fa ctos nos ensinam .que o homem te m grande adhesão 
ao lugar em que nasceu, á familia que o criou e á pro -
fissão, c habitas em que se ed uco u. São precisos, Sr. 
presidente , factos em contrario para aventurar-se a 
proposição elo nobre senador. 

O nobee senador pelo Rio d l! Janeiro não tem razão, 
quaudo disse q ne os fazendeiros não quererão .<f:;ei lar 
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os meÍ1ores, ponrue ellcs , como ingunuos, não podem 
sem perigo elas fabri cas estar em e-o ntaeto t;Olll os es-
cravos. 

Deduzo da argumentação elo nohr0 senauor que nas 
nossas fazenc!as não púde l!aver se não escravos_; ou escra-
vos ou nada. E como se exp lica a prctenção de muitos 

'fazendeiros querendo .. colonos, quant.lo os colonos são 
ingenuos ? Se não é possi vc l o wntaclo dos in:gcnuos 
desta lei com escravos, como é possível o contacto cló:; 
colonos com os escravos? Entretanto o facto ~ es temu
,nhado por todos é que podem existir nas fazendas os 
colonos com os escravos . 

A prudcncia do senhor eleve, e não póde deixar ele 
conciliar ·a l1,isciplina com as condições elos operaÍ'i9s.c 
a disciplina com a humanidade, por modo que não seJa 
in~ompatil'el a residencia para uns e para outros. . 

Dizia, Sr. presidente, o almirante ele Makau, cm,vrsta 
dos inqueri tos a que se procedeu nas colon ias francczas: . 
« Este estado de causas ex iste actualmente em muitos 
estabelec imentos sem inconveniente. Ha evidentemente 
laços de famili.a c aJl'c ição entre os pais escravos e os 
filhos livres. A lilre rdat.!c destes é uma grande alegria 
para aquelles. Tem-se vis tó mui tos escravos prcfer irem 
a alforria de ~c us filhos á propria, empregando a favor 
delles o J'ructo do seu traba!l10. Na 1\iartinica, .dizi <t 
ellc , por exemplo, posso assegurar que tenho visto 
um grande numero üc habitações na:> quacs se em-
pregam homens livres a par de escravos. · 

J.; to, Sr. presidente, que se podia l'azcr nas Antilhas,_ 
po1·q ue não se pódc fazer entre nós? 

Eu. in voco o t es temunho dos nobres senadores pelas 
pro víncias do norte, onde trabalham em commum es-
cravos c homeus livres . (Apoiados.) 

O Sn. FrcuErru DE lVIELLo:- No Ceará é· o que 
está aconteccntlo. . 

O Sn. NAlluco :- Como dizer-se que é incompa-
ti vel q uc trabalh em na mesma fazenda homens li-
vres com homens escravos? · 

Quanto aos castigos podem ser elles cf1lcazes á clis-
ci pl i na sem serem excessivos, e incompa ti v eis com 
a condir;ão d e homens líVf"Gs ; a prudencia dos faz·en-
-tieiros ha ele conciliar, como eu já disse, a disciplina • 
com a humanidade, a disciplina com as condiçücs 
do,; operarias . 

. Quanto á objecção ela mortalidade das crianças, 
Sr. preside.nte, confesso que não a comprehendo : 
n<To creia ness't grande mortalidade rrue algtpls es -
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peram, em virtude da qual os legislado res c o 
governo são acoimados como Herodes, de matar 
os innocentes I 

Esta lei basêa,..se na r.onflança dos senhores: o 
escravo e os fi lh os da escrava !lcam em pod er delles; 
mas se elles, de quem depende a sor te de~ses infe-
lizes, não respei tam a gravidez da escrava, se inter- · 
rompem a criaçãb, ou a tomam impossível, se, em 
virtude disto, houver o aborto, ou a morte, de quem 
ú a cu lpa? é nossa? é do governo? A culpa é elo 
senhor em quem a · lei confiou. ( Apo·iados.) 

Mas, vos digo com toda a convicção, não espero 
ossa 'mortalidade que se presume e com a qual se 
argumenta para aterrar-nos : nada ha de haver no 
interior do paiz; os faz endei ros hão de tratar dos 
111110s das escravas p'orquc é este o seu interesse fu-
turo, porque estão acostu mados a ter . crias, e não 
quererão revoltar os seus esc r a vos tratando ma l . os 
1i I h os dellcs. 

Nas cidades, que e ele temer abusos por ·causa 
da especulação elos serviços, todos os dias vemos -
que innocen tes são expostos nas rodas, para que as 
mãis possam criar os filhos alheios ou não sejam 
distrahidas do serviço domestico. Mas para isto, se-
nhores, bastava um remedio , será o fechar ou vigiar 
as rodas, porque não é poss ível que sob a vigilancia 
ela policia se commettam exposições e infanticid~os. 

EsUt provado, ·Sr. presidente, por estatísticas da 
França que onde as .rodas foram abolidas os infan- · 
ticidios eram em menor numero do que nos lugares 
onde havia rodas. Na França, na lta!ia, na Belgica 
as rodas são vigiadas; na Inglaterra as exposições são 
patentes . Bas taria seguir o exemplo desses paizes. 

Sr. presidente, o prej ecto amplia ás casas dos 
ex postos os favores coneediclos ás associações. O meu 
nobre amigo, senador pela Rahia, censurou 'esta me-
dida , dizendo que vinha a ser uma espec.ulação in-
compativel com o fim pio el as misericorclias. 

Devo uma explicação a respeito desta disposição 
da proposta, porque ella é trans'eripta do projecto 
do conselho de estado e fqi cu que lembrei a iclea. 
Em Paris e em óutros lu ; ares os expostos a te a 
idade ele 12 anno,; fieam em pod er elas amas que os 
cnam, clahi em diante são assolclados, sendo reco lhidos 
ás ca ixas cconomicas os seus sala rios : se porventura 
elles fogem elos patronos, são maÍldados para colonias 
Dg ri coLi ~ , como a de i'.lonl.ngny, ele . e as mulheres 
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para o asylo de Vap.girard. Este systema é que eu 
deseja v a ; se porém, a ppliquei os sala rios, deduzido o 
peculio, á Santa Casa, não foi no sentido ele lucro para 
elh, ma s por indemnização das grandes despezas, ha :. 
vcncl o mui tas exposições. Pócle, porém, a Santa Casa 
prescindi r el e toda a indemnização a bem elos expostos, 
não sendo de nenhum modo obrigada a aceitar a 
inçlemnização, ou beneficio. · · 

Sr. presidente, a proposta contém a seguinte ~lispo- 
sição: desde a <lata desta lei os que nascerem ele mulher. 
escrava são livres. . 

Esta uisposição foi impugnada por inconstitucional, 
como tendo efJ'cito retroactivo. Antes ele entrar nes ta 
ques tão, de.efieito retroactivo, tratarei de estabelecer 
algumas premiss.as. . 

NéJ::; temos tres turnos para execução da lei depois 
que ella é approvacla pelo corpo legisla ti v o; esses tres 
turnos vem a se r a sancção, a promulgação, a publi-
cação da lei. A sa ncção é o voto elo poder moLlerador 
que completa ou aperfeiçOa a lei; a promulgação é 
o acto elo poder cxectltivo que lhe imprime a força 
executaria; a publicação é o meio pelo' qual a lei se 
torna conhecida . 

H.azo::tVelmente, Sr. presidente, aJei não póde obrigar 
os cithtdãos, se não é conhecida, mas tambem haveria 
perigo ele ordem social, e a ma gcs tade ela lei so1Ireria 
muito, se por ventura clla depend esse ela prova do 
conhecimento pessoal ele cada cidadão'. 

E' por isso que para se conciliarem estas clu~ s conside-
raç,ões se t.em estalY~ icciclo um prazo, dentro do qual se 
presume que a lei é conhecida ele todos e pócle obrigar 
a rodos. 

Com effcito, conforme o direito, tanto importa saber, 
como poder saber : Scire; · aut scire debuisse ; cmt scire 
potuisse. · 

Esse prazo ou é uniforme ou .é progressivo. 
O prazo uniforme, isto é, aquelle que sendo decorrido, 

a lei se presume conhecida em lodo o paiz e obriga a 
todos -no mesmo dia; esse prazo un iforme offcrece 
algum inconveniente CfllC OS pnb]icistas notam. 0 
inconveniente consiste em que a mages ta de da lei so1Ire 
mu,iL? sQnclo violada; e praticados os factos que clL::t 
proh1bo apcza r ele c:onheclCla c emquanto não decorre 

.o pr,azo obriga torio. l\'fas o prazo pr'ogressivo tem 
tambem outros grandes incon ven ientes; é qne a lei 
obriga em mn luga r , c 11ão, o!Jriga em outro. Dah i, 
cm:jua nto SC não prccnciJ e O pl'::tZO ela pub!ic: ar, ilo em 
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" c~rla lilgar, t.em·o, clu:Js le is no Imperiq: tlireilo dcs i g u~l 

e tlire rso, muitas anomal ias e fraudes ein prejuízo 
da nova lei. ·supponde que a nova lei obriga Ha côrte 
c niio em Nietlteroy, o llabitanl.e da cór le irá fazer em 

· Nictheroy o c:ontracto que não poderia fazer na curte 
onde a nova lei já obriga. 

A lei declara que o inclividuo.é_habil para contractar 
só tendo 25 annos; aqui na 'côrte a lei que exige esta 
idade está em execução; mas não em Nictheroy: pois 
lwm, o individuo que ainda não tem 25 annos, vai a 
Nietherov c lá contract:l. 

O Sn. BARÃO DAS TnEs BARRAS dá um aparte. 
O Sn. NAnuco: - A Ord. liv. 1." tit. 2. 0 ~ iO estabe· 

Ieee p:1ra publicação o prazo ele oito dias na éúrte, e tres 
mezes nas comarcas, contados -da publicação da lei n;t 
secretaria da justiça, ainda que não seja publicada na~ 
comarcas. · 

Sr. pr·esitlente, eu me pronuncio pelo prazo uniforme; 
desejaria que a disposi ção desta Ord. fosse uma dispo-
sição uniforme, por isso, tleroga·r ia o prazo de , oi to dia& 
na côrte, de modo que seriam tres mezes em todo o Im-
per io, inclusive a cúrte. 

Os no!Jres senadores que trataram desta questão, to-
caram em urna grande diiiiculdade do nosso direito pu-
blico: convem estudal-a, escolher, on o prazo uniforme 
ou o prazo progressivo; mas escolher um prazo dentro 
do qual a lei se . presume conhecida, ass im como o ponto 
de p:1rtida desse pi·azo: o que é certo é que a ordenação 
não está em uso entre nós, e que a lei vai obrigando 
de~de que é publicada no Diario Official e j ornaes. 

l\'las, sen l10res, a questão que devemos examirur, 
quanto á disposiç;Io do projecto, não é esta; porquanto , 
apczar de estab ~ lecermos um prazo e fórma orclinaria 
par:1 a publicação d:1s leis, pergunta-se: não póde o le-
gislaclor de rogar esse prazo, de rogar essa fór ma, par:1. 
um certo caso especial nominatum, como diziam os ro ~ 
manos? 

Eu creio que sim •. Neste ponto sigpa affirmat.iva: 
di screpando dos nobrês senadores, entendo q'tw o legis-
lador pócle abreviar o prazo, póde mesmo mandar que 
a lei seja executada desde a sua promulgação. -_ 

. -0 Sn. V. DE S. VICE:-<TE :-Apoiado; desde esse 
• dia é lei . " r _ _ 

O Sn. NAnuco: - Aliás, Sr. presidente, ficaria inuti-
nzada muitas vezes a providencia do leg islador em cas(jg 
g ra.ves .... 

O Sn. PARA.:'{AGrA: -E Ltrgenj.e.s . 
P . II . 6tí. 
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O Sn. NAnuco:- .... c urge·nLcs . E' o que dizia fY 
primeiro consul Jraucrz, Na}"J O!eão : « Hn muitas leis, 
que l"all.ariam ao seu llm se por ventura se esperasse o 
prazo da publicação. >> . · 

0 -Sn. V. DE S. V1c!':NTE: - Quasi Lodas as leis cx-
cepc;ionaes. 

O Sn. NAnuco: -Tratando tla qneslão do efTeito re-
troactivo, Sr. presitlente, entendo q~e não ha eJJeito 
retroactivo nesta lei. Não ha eHeito retroactivo porqu e 
não se póde dizer taLo e1Teito da lei depois que é pro-
mulgada e tc·m toda a perfeição, porque a lei é perfei~a 
desde que, deliberada pelo corpo legislativo e sanecio-
nacla, o poder executivo lhe imprime o caracter exe-
cut.orio. · · . · 

lUas a lei não é co nheoida ? 
Em .uma fórma el e gov~rno comoanossa, senhores, 

onde a proposi ção das leis ó publica, onde as discus-
sões parlamentares são pubhcas, r publi'cadas, onde lw 
diffusão de jornaes, não se póde dizer que uma lei não 
é conhecida antes de publicada formalm ente. 

· · Diz um publicista moderno: « Se a lei é ;~ ssnz co-
nhecida no sys terna actual por causa da ·:publicidade dos 
;Jebates e elos jornaes, póde acontecer que o cidadão 
seja obrigado a cumprir a lei antes ele saber que tem 
força obrigatoria. >> • • • 

Dizia Portalis (le): « Em o nosso direito a ·lei te_m 
toda a sua força , tem todos os seus caracteres antes de 
ser dirigida aos tribunaes e ás ·autoridades. » 
· Dizia o tribuno Andrieux ( lê): ' . 

« Não é d ~\ temer que a lei não sej:'l conheeida ~cndo 
disc utida corno é: não ha outros meios ele- publicidade. 
de lei na Inglaterra, senão a .disc ussão. » 

Aind~ dizia Portalis (lê): . 
« Hoje todas as diseussões e todas as delibera ções. se 

fazem com solemnidade e em presença do publico. O 
legislador I]ão i6C occutta como antes; conhece-se o sen 
pensamento antes do ::ommando. A lei é verdacleira-
mr,n te pnbl icaclá antes de promulgãda . " 

Concluo este ponto repetindo que o effeito desta lei 
é desde a sua promulgação, isto é, desde que tem for-ça 
executaria; que ella é conhecida pel a discussão da tri-
buna c ela imprensa. Agora, Sr. p1~~idente , o reverso 
da medalha,. a demonstração da_s :icléas que me .parecem 
incohcrentes com o systcma seguido peta proposta . 
J~n~rc est~s idé;1s .princ;ipalmentc ha umJ, a que se re-
fer iu ·o meu ,nobre amigo senador pela Bahia, a opçJ.o 
que !'.:e concede aos senhores de entregar o filho da 
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escrava, completan·uo 8 annos, ou de utilizar seus ser-
viços aLê os 21. Foi uma transacção com sacrificio dos 
princípios, mas que não satisfez e não produziu e1Teito. 

E:;ta opção não estava no projecto do conselho de 
estado; não se acha em nenhuma das leis que serviram 
ele mode'lo á proposta do governo, nem na l-ei da mi-
noria da commissão franceza p~esidida por B.roglie, 
nem na lei da Hespanha, nem na lei da Nova Granada, 
nem na de Portugal e nem na lei americana de 1778. 

O Sn. V . DO lho BRANco:- Estava no , projecto ela 
camara. . 

ü Srr. NABuco:- :tll:1s é fatal ao systema adaptado. 
E~ta opção pórle trazer grande especulação mercimtil 
em prejLlizo da lavoura. Facilita a renuncia dos ser· 
viços dos menores, quando devia ser obrigat;ãc rigorosa 
o tel-os nas fazendas. Separa os filhos dos pais, des-
truindo o espírito ela família, e a educação pela familia, 
que é o meio principal e radical de todo . o systema 
preventivo. Arreda os filhos da profissão dos pais, e 
transtorna: e impede a preparação para os trabalhos 
as-ripola~, e os habitas e costumes desta profissão ..• 

O Sn • .MENDES DE AL~IEIDA:- Peço a palavra. 
O Sn. NAnuco:- •.. dá lugar, Sr. presidente, ás 

contradicções notada,., pelo nobre senador pela Bahia, 
contradicções que vêm aos olhos de todos. 

Na verdade, se não quereis que no caso de alienaÇão 
ou libertação da escrava o 111ho deixe ele acompanhai-a 
na ifla;]e de 12 atmos, . porque deixais separal-os na 
idadede8annos? · . 

O governo toma sollre si uma cmpreza tenieraria e 
incalculavel, essa da educação elos menores ele 8 annos. 
Qu11l o numero desses menores, quantos estabeleci-
mentos? 

E' o desconhecido, o imprevisto, e . entretanto adop.:. 
ta-se umsystema que se basêa nesses estabelecimentos . 
. Desejo sempre ajudar-me da opinião de J10mens pra.l. 

t.rcos, ou que estudaram profundamente a materia 
mediante longos inqueritos; retiro-me á commissão 
lranceza presidida por Broglie. ' 

. · Dizia o almirante Makau: « Indo os menore para os 
estabelecimentos publi cas perderiam a lcmbranca das 
m;iise do lugar flo nascimento ,' romperiarri o l;1ç.o chl 
fanul!a, a educação se apartaria do grande 11m, que são 
os trabalhos aQ-ricola s . » 

Dizia aim]a LJulJelin (qnr, eslr.ve nas Antilh as) : a Toda 
a medida flll C tiVt'l por ciTei tu i ~ olar us filhos das rnJi~ , 
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destruindo o espírito Lle família, tudo que fôt· arredar 
os filhos da profissão llos pais, é fatal a elles e :tlavoura. ~ 

Dizia finalmente o Duque de Broglie: « O systema 
dos esta belcci men tos para criar e educar tantos meninos, 
seria JITiia em preza vasta que · demanda ria muitas des-
pezas e grandes esforços, resultados incertos, dados in-
.certos. A medida da emancipação tem muito de inco-
gnito e ventual, c p:1ta que novas eveútualidades e 
incertezas I ? · 

" Fazer depender a solu.ção de lia de tanto~ estabeleci-. 
mentos a criar, de muito.s fun:;cionarios zelosos, é cousa 
grave. 

«O isolamento dos filhos c sua educação directa pelo 
g overno não podem ser aceitos senão como correctivo 
para o caso que o senhor absolutamentl} não os queira.» 

Sr. presidente, é para mim a maior di!llculdade desta 
proposta a opção que tenho impugnado, a qual colloca 
o governo na necess idade de criar gran::lc numero de 
C5tabelccimentos para a contingencia de serem entregues 
os menores no fim de 8 annos. Antes de se aelmi ttir cs ta 
opção que traz a possibilidade de cstabelccimcnlos~ 
deviam ser estes estudados. como para cxcluil-os, a com~ 
missão franceza presidida pelo Duque ele Broglie os es-
tudou aunos antes da época em que seriam preciso~. 

S. Hilaire, elircctor geral ·das colou ias, membro dessa 
com mi ssão, ca !cu lava, que sendo os escravos /:las Antilhas 
~80.000, (1 .000 os nascimentos, e 3.000 o numero dos 
menores, rleclnzida a mortalidade, deviam ser (em H 
annos) 20.000 os menores ele 7 annos q~e o projecto man-
dava remir, c necessa ríos 34 estabelecimentos, sendo 
tiOO menores para cada um clelles. . 

Qual não será, pois, o numero elos menores á cargo elo 
governo em razão do numero ele escravos elo Brasil, c 

·quantos estabelecimentos não são necessarios para · esse 
.numero? 

Assim que, devia ser rbpellida a idéa de opção, scndu 
os estabelecimentos sómente para os menores abando-
nados pelos senhores, ou maltratados por elles, ou re-
Jractarios ao serviço que devem prestar-lhes até aos 
21 annos. · 

Outra disposição da proposta que me parece incfficaz 
e illusoria c a sancção para o caso de não ser matricu:.. 
lado o escravo; o projecto que .passou no conselho ele 
estado dizia assim: «O escravo não matriculado prEsu-
me-se livre, quae$quer rJue sejam as pl'ovas em contrà-
rio.'' Era umapi·es.Umj.Jção,iurisctdejure muitorigo-
ro~a , mas neccssaria ao lilll da lei para term os urna 

,. 
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matricula cxacla, c dertnitivamenle fix.aJa a conuição das 
pessoas e seus direitos. . . 

A proposta, porém, determina que serão consiuerados 
liberto> os não matriculados, ·por culpa ou negligencia 
dos interessados. Assim 1icam as causas qnasi como· 
estão, incerta c sem fé a matricula, indecisa a sorte elos 
não matriculados, pot·que a todo o tempo se póde allegar 
o impedimento e requerer-se a matricula. 

Concordo, portanto, com tudo que a este respeito disse 
contra a proposta o meu nobre amigo senador pela B:1hia. 

·Em nossa terra onde ha tanta J1egligcncia, ' tanta facili-
dade de indulgencia c protecção, ~ó uma medida ri-

. gorosa, como queria o conselho de estado, póde ser 
efficaz. 

'. Senhores, quantos Africanos livres, cujos seni ços 
for:,tm arrematados, ncaram alli e.;cravlsaclos por causa 
da indulgcncia elas autoridades? 

Coma sancçãoda pr-oposta a matricula será illusoria. 
Ou~ro defeito da proposta; bem demonstrado pelo 

nobre smiador pela Bthia c pelo nobre senador por :Minas _ 
Geraes, é a falta de providencia effieaz para prevenir a 
con fusão elos menores nascidos no ui ti mo anno elo re-
gimen da escravidão-com os menores nascidos no pri-
meiro a,nno da nova lei: a apparcncia não os distingue, 
c não sendo baptizados logo uns r, outros, mu itos dos 
Hascidos depois ela lei serão reduzidos á escravidão. 

O nobre senador pela Bahia lembrou um remedio, o 
qual me parece efficaz, isto é, que se determinasse prazo, 
dentro do qual fossem baptiziulos todos os nascidos antes 
da lei, presumindo~se corno nascidos depois della os que 
não fossem baptizaclos nesse prazo. Este remed io a bem 
dos nascidos depois ela lei seria tão etncaz como seria 
para os não matriculados, nascidos antes della, a pre-
sumpção juris et dejtwe de que fallei. 

O projccto ela lei da commissão presidida pelo Duque 
d_e Broglic, e a lei da Hespanha, reconheceram a possibi-
hdacle ela confusão dos nascidos antes e depois ela lei, e 
decretaram por essa razão e cquidacle a manumissão :los 
nascidos alguns armos antes ela lei: poderá ser este o rc-
medio no futuro e por lei posterior. 

Sem duvida é de temer que muitos menores sejam 
5acnficados á escravidão, r,onfnnclidos~ por não serem 
logo baptizaclos t pela <~pparcncia com os nascidos antes 
da lei. Isto é muito grave. 

Eu disse, porém,. que os inconvenientes elas medicl ~s 
inet11cazes c incohcrcutc:-: dp pro,iecto eram menore~ riuc 
os iucon Ycnicu tcs elo adiamen lo.. . . · 
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O Sn. PAilANAGui:- Apoiado. o Sn. NABUCO:- ... é isto, sr: presidente, que vou 
demonstrar. 

O Sn. V. no Rw BluNço:-Neste ponto a proposta 
é identica ao projecto do conselho de estado. . · 

O Sn. NABuco:- E' verdade, mas o mal existe. Se..: 
nhores, só por fraude se poderia substituir · os . me-
nores nascidos depois da lei pelos nascidos antes da 
lei; é uma substituição fraudulenta, criminosa; en-
tretanto que, adiando o projecto, os nascituros serão 
escravos de direito ... 
· O Sn. PARANAGuÁ:-,-Apoiado 
· O Sn. NABuco :-... e serão muitos pelo longo tempo 

que decorre até Maio do anno que vem. 
O Sn. V. DE S. VU::E~TE:-i'liuitomaisnumerosos. 
O SR. NABuco:- Contra a escrcividão de facto, frau-

::lulenta e criminosa dos menores nascidos depois da lei, 
ha o remcdio penal, e -em ultimo caso a providencia 
que tomaram as leis franceza c hespanllola : para 
cl eixar na escravidão legal os que · nascerem de hoje 
até l\Iaio ou Junho do anno que vem, não vejo motivo 
plausi vel. . · · , 

Senhores, cumpre-me agora indicar, e para istO chamo 
a a ttenção do nobre ministro, as medidas que me pa- -
recrm complementares desta lei. 

A proposta do gove.rno supprimiu uma idé::i consa-
grada no pro.iecto do conselho de estado, c pela qual 
insisti muito, isto é, a creaçJo de estabelecimentos 
agrícolas ou inclLtstriaes agrícolas, para otldc fossem 
os menores refractarios, que não quizessem servir até 
os 21 annos e os menores abandonados pelos senhores, 
e os menoi:·es vadios que ahi vagam por nossas ruas. 
Pergunto ao nobre ministro para onde vão esses me-
nores 'lOs menores que os senhores entregarem aos 8 
annos e os menores que ·não se quizerem prestar ao 
serviço, porque, certament tO , quando a lei diz: « vós 
podeis escolher ou optar entr,~ uma apolice de 6005 
c os serviços dos menores até 21 annos », é preciso 
garanti): os serviço' dos menores até 2l annos. 

O SR. V. no RIO BRANCO:- Temos muito tempo par.â 
cuidar disto . 
. O SR. NABuco: -l\las eu quizera saber a- intençãO' 
do governo. O pí'ojecto de lei falia em estabelecimentos 
publicos, nós não temos estabelecimentos pnbli cos, 
~ r-não militares c de marinha; ora, m<~nrlar esses mi-
lhares ele menores para os espbelecimentos de marinlú 
e de guerra, é certamente urn impossível , porrJLte esses 
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estab:~ l ccime nlo.;; não b:tsta,m', c é na verdade cleploravcl, 
po rque um paiz agricolà , que tem neces:Oiclacle de 
fomentar a educação , e profissão agrícola não póde 
preoecup~1r-~c com a marinha c guerra, e preferir a 
educação das outras industrias. As outras industrias 

· por si mesmas se recornmendam, por si mesmas cha-
mam as vocações; e a prova disto é que em todos os 
paizcs se trata de dirigir a educação para o trabalho 
da tcrr<J, p.orque é o mais ingrato, sendo que para 
as outras industria_s afJ1uem trabalhadores a tal ponto, 
que algumas vezes é preciso tomar medidas de ordem 
publica. 

Eu peço ao nobre ministro que attenda. : 
O Sn . V. no RIO B.çt:\NCO :-A proposta do governo 

não exclue essa idéa, diz mesmo que é complementar; 
são providencias elo futuro . . 

O Sn. NAnuco:-Dizia, Sr. presidente, o relato'rio 
da lei de 1845 em . França (Lê): « A fundação destes 
estabelecimentos collocará o govcmo na posição ele 
fazer ensaios agrícolas, introduzir methodos novos, 
dar exemplo de progresso aos fazçncleiros: por este-
meio rehabilitará o tnbalho da agricultura · que se 
tem como attributo da escravidão, e como a coloni-
sação approximará as raças concorrendo para o mesmo 
traballw. » 

Para mostrar que o .gt:ande empenho ele todos os 
povos é dirigir a educação dos jovens no sentido ela 
agricultura, eu trago a exposição dos mo ti vos elo · 
decreto ele 1850 de França, relativo aos jovens de-
tidos, cujas disposições foram reproduzidas na lei que 
creou as colonias agrícolas da Belgica e ltJl lia (Ley : 

• Faltam os braços no campo ; os trabalhadores 
tomam o caminho das cidades; rcscnte-sc da falta 
'delle o trabalho rural; queixam-se os senho!'es de 
terras. c pedem que a âdininistração retenha no campo 
os braços que dahi se arredam. '' . 

Ora isto, S!'. presiden L e, · é nos outros paizes, é 
muito mais em nosso paiz, em que o trabalho agri~ 
cola, o trabalho da terra é muito repellido. ~ 

O. nobre senador pela Bahia com o seu talento 
pratico nos fez sentit· a necessidade que lla via, não 
só de educar os menores que pela lei declaramo:\ 
livres, como tambem uma grande mass;1 ele menores 
livres, que ahi vivem extraviados e sem destino. 

Na verdade recorramos aos rclato!'ios elos chefes· 
de policia da côrte c 'ele outros lugares1. e vcremo)Y 
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qlle lw gran de numero de menores vadi os, n:~ c io nncs 
e es tr:ll1ge iros; materia Jisposta para crimes, os quaes 

·é neçessario euucar com des tino para a agricultura . 
Sr. pres idente, uma elas faltas qn e lambem !lOto 

nes te proj ec to é a exc lusão da seguinte disposição do 
projec to do conselho de es taJo: 

" Logo que em alguma pro víncia não l1onvcr m::IÍ s 
' escravos, o governo assim o dec larará por meic• de 
decreto. >> O ell"eito des ta declaração é que os escravos 
i mportac.l os nessa ·província, cxccptuados os fugidos, 
ficarão I ib ~ r tos, c como ta es havidos em todo o Imperio. 
Não sei a razão .por que es ta disposiçã9 foi snpprimida ... , 

O Sn. V. no H10 BnANco :_,-Na ultima parte. 
O Sn. NAnuco:-... nesta ultima parte~ Isto sómente 

r cssumbra esí)irito de centralisação. Porque não animar 
·as pro víncias no in ter esse da emanci1)ação dos esc r a vos 
que têm ? 
· O.Sn. P .u{Al'\ AGu ~í.: -Apoiado. 

O Sn. NABuco: _:_Porquc uma província que tem poucos 
~: sc ravos e quer remi l-os para abrir espaço ú colonisac:;ã o 
lw de ser impedid a '? 

O Stl. PAnANAGu,\ :-Apoiado. 
O Sn. NAnuco :-Porque não pólle ella empregar ~ e us 

r ecursos, seus sacrillcios para esse grande fim , ass im o 
Amazonas, o ltio Grande do Sul, Pará c Ceará ? Mas pelo 
systema do pt·ojecto nãó' é isto poss ível ; a escravidão 
continúa , reforçada ou renovada pelas importações. 

O Sn. P.ut:..NAGUA: -ll.es tam-lh es os meios in di rec tos. 
· O Sn . NAnuc o: - Sob releva que as provincias têm. 
al tribuição cumulativa de legislar sobre colonisação, e 
a di sposição que eu desejo as habilitaria para esse fim, 
sendo que a escravidão é o maior impedimento da cQ-
.Jonisa ção. 

Sr. pres idente, a respeito elas gerações prescn tes 
sinto dizer que es te proj ec to é illusorio. Havendo corno 
lla, tanta anciedade pel a solução desta questão do ele-
mento servil; havendo, como lla , tantás esperanças 
Üf)s ta lei ; pergunto : o que é que ella faz em favor d\l s 
gera ções actnaes ? Apenas uma pra-messa eventual \:l 
de fu tliro . No anno de 1869 . eu, ajudado pelos meus 
ami gos do partido lil.Jeral, pro1;mz que no orça mento 
se consignasse a quanti-a el e 2.000:000;) para a alforria 
dos escravos, cómo um C I~saio ; hoj e faltari a a um dever 
de consciencia, se não propugnasse por esta medida . 

O Sn. V. no R10 BnAN CO :-Ahi es tá o orr.arnento. 
O Sn. N.umco :-0 orça mento é adiamento; eú quizc ra 

que·l1es te proj cc to se co ns i gna~s e uui.a quanti a certa 
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de 3 a 4.000:0001), podendo ser elevada nos orç(lmcntos-
annuaes. 

Sr. presidente, vendo a resistencia dos senhores de 
escravos a este projecto por causa das disposições rc.-
lativas ás gerações actuaes, se eu fosse ministro, teria 
transigido com elles; quereria mais realidáde e menos 
barulho: eliminaria as disposições, que se diziam odiosas 
ou incompati v eis com as relações dos senhores e es-
cravos, com tanto que conseguisse a realidade de 3 ou . 
. 4.000:000a, quantia que se deveria ele';ar nos orça-
mentos. 

O Sn. BARÃo DE S. LouRENÇo: - Para isto a capitação; 
se a causa é de todos, cada um dê um tanto. 

O SR. NAnuco :- A respeito desta questão, Sr. pl'esi-
dente, cu sigo a opinião de um grande apostolo da 
emancipação, o Duque ele Broglic. O que dizia clle ? 
« O resultado do peculio, e da alforria . forçada é bom 
como melhoramento elo estado da escravidão, como meio 
de emancipação é causa illusoria. » Queria clle o credito 
que passou em 1845. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA :-E' porque não estava 
na America. 

O Sn. NAnuco :-0 que tem isto com a America? Como 
é que outros paizes -libertaram gradualmente seus es-
cravos, senão pelo orçamento? Assim a Suecia e a Di-
namarca. Cumpria que votassemos uma grande somma 
para este grande fim . 

O Sn .. V. DO Rw BnANCO: -Agora não se trata do or-
çamento. . ' . 

O SR. NAnuco :-0 orçamento será a occasião para 
o nobre ministro consignar maior quantia : mas po-
díamos estabelecer na lei desde logo , e com grande effeito 
politico certa somma, tres ou quatro mil contos. Tudo 
isto que aqui está não vale nada; entretanto que excita 
grande clamor ou animadversão da parte dos senhores. 

Vou concluir, e concluindo aproveito a occasião para 
felicitar o nobre presidente do conselho. Qualquer que 
seja a responsabilidade do nobre ministro para çom o _ 
seu partido, quaesquer que sejam os inconvenientes da ' 
divisão e transformação delle: é innegavel que S. Ex. 
cobriu.-se de gloria, servindo de instrumento desta 
grande obra da civilisação e do christianismo. O pro-
j'ecto tem imperfeições; eu as notei; mas este projecto 
tem uma if!.scripção magnífica que me obriga a votar 
por elle ; e1s-ahi a inscripção: . Na terra de Santa Cruz 
ninguem mais nasce escravo .. ·(Apoiados ;·muito IJem., muito 
l!em.) 

P. 1!. 66. c 
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O SR. BARÃO DAS TRES R\RRAS to:rna em consideração 
algumas observações que o nobre senador que acaba de 
senta r-se fez sobre diversos to picos de um ·discurso 
que S. Ex. proferiu sobre esta materia. 

O SR. l\lE:NnEs DE • ALlllEIDA: - Sr. presidente, no 
estado a que chegou a discussão desta proposta, eu 
penso que a grande idéa da emancipação está vencida, 
que só nos resta votar, pois que os impugnadores da 
proposta nesta casa, ou abandonaram o campo, ou já a 
combateram: assim, ·apresentando-me agora a fallai', 
talvez pareça a alguns excesso de vaidade da minha 
parte: no que ha enganp. 

ó honrado senador pela Bahia que hoje discutiu a 
proposta, entre as razões com que justificou seu voto 
enunciou uma que é precisamente a razão por que eu 
tambem me apresento a emittir minha opinião sobre 
a proposta. O principal motivo, e sem duvida o mais 
importante, é a responsabilidade que acarreta uma 
medida desta ordem, que, vai encetar no nosso paiz a 
éra de uma grande reyolução pacifica, e que espero 
será benefica em seus resultados. E~ ta responsabilidade 
não a quero tomar pelo voto symbolico, mas manifes-
tado expressamente deste lugar. ·O tempo que tomarei 
não será largo. 

E para isto, Sr. presidente, tenho razões a meu .ver 
procedentes. · Desde muitos annos que ambiciono este 

·momento; posso dizer que desde os bancos da facul-
dade de direito me pronunciei por esta grande idéa da · 
emancipação dos escravos, por meios efficazes, mas 
n'ão perturbadores da nossa sociedade I A primeira vez 

·que me sentei no parlamel).to como deputado, a Provi-
dencia proporcionou-me a fortuna de dar um voto á 
proposta que é hoje Jei de 4 de Setembro d~ 1850, para 
exterminar de· uma vez o trafico; tive depois occasião, 
como empregado publico, de acompanhar uma pequena 
emancipação que ho.uve neste paiz em 1864, sendo 

·promot0e della o nobr() senador pela Bahia, que agora 
se acha sentado junto de V. Ex. (O Sr. Zacarias.) 

Esta emancipação, comquanto fosse d'e um pequeno· 
numero de indivíduos em relação á massa: .de escravos 
que possuímos ,- comprehetidido alguns milhares: foi a 

·continuação da medida de 1850; é um dos actos que 
mais honra faz ao nobre senador pela energia com que 
realiiou-a. Refiro-me aos Africa11os· Hvres que foram 

' emancipados em i864; Hmitos estavam até com mais 
de 30 annos de serviço quando a obrigação era de 14, 

I 



e o nobre senador em poucos mezes acabou com esta 
esc ravidão. Neste facto não se tem tocado err1 nen tmma 
das casas do parlamento, mas eu o noto neste momento, 
porque foi um acto em que o Brasil, satisfazendo como 
cavalheiro sua promessa, mostrou por este leal pro-
cedimento todo o seu interesse por esta grande causa. 
O nobre senador, quando· nessa occasião retirou-<>e elo 
ministerio, podia t er referendado o decreto ela extinc-
ção daquella nova especie de escravidã-o , por isso que 
a.inda havia algumas centenas desses Africános que não 
haviam terminqdo o seu tempo, mas a deliberação para 
esse ac to se deu no momento em que S. Ex:. deixava a 
administração; e por natúra l escrupulo e modestia, 
não quiz referendar o decre to a que me tenho r eferido, 
que foi assignado pelo seu successor ; mas o certo é 
que o princ-ipal merecimento desse acto cabe ao nobre 
senador por lh e haver dàdo vigoroso impulso. 

Faltava o complemento dessas duas medidas de 1850 
e i86q,, que era a ex.tincção da ·escravidão em nosso 
paiz, mas esta extincção n'ão podia fazer- se ele chofre, 
pelos inconvenientes que todos reconhecem, e devêra 
começar por essa proposta .que . ôra se cl iscute , e que, 
reduzida á lei, eneetará no nosso pa iz a éra ele uma 
grande revo lução, mas r evolução pacifica e proveitosa. 

Aquelles mesmos, · Sr. presidente, que lê m condem-
nado a proposta, hão de ser no ft1turo, eu o espero, 
reconhecedores dos beneficios que esta reso lução ha 
de produzir ; todos os pt·ophetas que . têm augurado 
mal elo resultado -de~ta ,proposta, hão de abençoar no 
futuro este acto de tão elevdo merito , eomo aconteceu 
a Si r Robert Peel , que tanto se oppôz ao bill de 1833, 
o que acabou de todo com a escravidão nas colonias 
britannicas . Esse celebre es tadista depois dizia que 
aquelle ·bill fôra o iniciador de uma resolução feliz, 
ele que .o mundo devia ter todo o desvanecimento, no 
mesmo momento em que lord Stanley, depois Conde 
de Derhy, assegurava em 18~2, nove annos depois da 
promulgação claquelle acto, que a emancipação dos es-
cravos nas colonias britannicas tinha ex.cedido ás es-
peranças daquelles que mais desejavam o florescimento, 
o progresso de taes estabelecimentos . 

J\llas, Sr . presidente, eu não tonho sómente neces-
sidade de assignalar o meu voto por esta fórma e pelo 
motivo que enunciei: tenho tambem por outra razão 
que revelar~i _depois. Mas an_~es disto quero apreciar 
duas propos1çoes que nesta ~sa se tem aventurado ; 
a primeira versa sobre a constitucionalidade desta me-
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dida, a segunda sobre a constitucionalidade da discussão 
no senado, em presença dos factos occorridos na outra 
camara. 

Eu estou persuadido,, Sr. presidente, que em ambos 
os casos se tem marchado constitucionalmente, ü par-
lamento tem procedido de accórdo com a lei funda-
menta!, resolvendo esta magna questão; digo ainda 
mais, Sr. presidente, como -se tem sustentado que este 
projecto é uma invasão dos direitos das províncias, que 
ainda neste caso procedemos constitucionalmente. 

Sr. presidente, não vejo ná COQ.stituição um só ar-
tigo ou disposição que embarace o parlamento ele re-
solver esta questão desenvolvida na proposta que se 
discute, porquanto, desde que no art. 1.79 ~ 22 se per-
mitte dispôr da propriedade ~lo interesse publico sem 
nenhuma çlistincção, ahi vejo assegurado o nosso di-
reito, a razão de nossa intervenção; toda a diffi.cul-
dade se limitaria á indemnização prévia, e portanto 
este direito, traçado naquelle paragrapho, não podia 
referir-se a attribuições de um parlamento consti -
tuinte, mas ás de qualquer parlamento que funccionar 
ordinariamente. 

Não se offende ao interesse das províncias, nem ás 
attribuições de suas assembléas legislativas, porque na 
lei de 20 de Outubro de , 1.823 art. 2i ~ 1.0 se esta-
tuiu que os conselhos geraes das províncias inter~ 
viessem propondo arbi trios sobre a gradual emanei-
pação dos escravos; eRtretanto, fez-se a reforma do 
acto addicional, e, no art. 5. • do ~ H, essa disposição 
da lei de 1.823 não foi contemplada, ao passo que ou-
tras, aliás bell} importantes, que se referiam ás attri~ 
buições dos conselhos geraes de provinr.ia , são textual-
mente alli consignadas. Qual' é a razão do silencio da 
legislatura neste caso'! E' porque o problema era tão 
importante, de tão alta magnitude que não quiz con-
fiar ás assembléas provinciaes; assentou-se, e, com ra-
zão, que negocio de tal monta não sahisse do circulo. 
das attribuições do parlamento nacional. 

Eu escuso ler ao senado a àisposição ela lei ele ·1823 ; 
mas 1erei a disposição da reforma do acto addicional, 
para que se veja que nella não foi contemplada aquella 
importante attribuição, que aliás se pennittia aos con·-
selhos geraes de província (lê): 

« Promover cumulativamente com a assembléa e o 
governo geraes a organ,ização da estatística da pro-
v.incia, a catechese c a ~ivilisação dos indígenas, e o. 
estabelecimento de colonias . ~ 
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Como se vê naéla dispõe qua.J) Lo :1 gradual ou len La 
. emancipação dos escravos, e promoção do seLl bom tra -

tamento. 
Já tínhamos 12 annos de emancipação politica; po-

díamos í'eservar essa a ltribuição ás assembléas pro-
vinciaes; todavia não o fizemos, pni1erimos negar-lhes. 
quando aliús já tinha havido disposição ínais liberal 
conferindo esta aos conselhos geraes ele província, in-
feriores em importancia e prestigio 6s novas asscmbléas. 
Assim, deste silencio resulta que é o corpo legislativo 
nacional o competente para occupar-se com a resolução 
deste problema, pouco importando saber a prt>cedencia 
de uma propriedade, como é o escravo, envolvida pela 
lei com a outra propriedade, pois que a constituição não 
faz nenhuma distincção, comprehende todas em uma só 
expressão, e não dá direi to a que se diga que no espiri Ló 
de suas disposições existia o pensamento de que era ne-
gocio de tão elevada categoria que só podia· occupar-se 
um parlamento constituinte. Não entendo assim, .nem 
vejo de onde se possa deduzir taes consequencias, pois 
que para a introducção dessa propriedade no nosso paiz 
não se procedeu senão por um modo ordinario, e nãn 
constitutivamente, nem' na época o legislador cogitou 
de semelhante especie. 

Agora, Sr. presidente, quanto i1 questão ela consti-
tucionalidade das sessões do senado, direi o que penso 
em poucas palavras. 

Hontem respondeu-se perfeitamente a esta questãô ; 
m.as estou tambem obrigado a fazel-o, porque o nobre 
senador por Goyaz a mim positivamente referiu-se ; e 
se bem que o seu requerimento de adiamento não fosse 
apoiado, todavia não estou desobrigado do dever de 
attender á argumentação do nobre senador a quem 
muito ,respeito, tanto mais quanto fui hoje arguido em 
uma folha por ter dado apartes nesta questão, e não 
haver respondido a esses argumentos do nobre senador 
qne se afiguram solidamente fundamentados. 

A questão, Sr. presidente, é por si mesma a mais 
simples elo mundo. A constituição ordena no art. 49 
que as sessões elo senado comecem e acabem ao mesmo 
tempo que as da cama r a dos ,deputados. No art. 50 diz 
que á e~cepção elos cqsos ordenados pela constituição, 
toda a reunião do senado fóra do tempo elas sessões da ca-
mara dos deputados é illicita e nulla. As singelas ex-
pressões deste artigo respondem cabalmente ú ohjecção 
apresentada pelo nobre senador por Goyaz, porque 
e~ tamos funccionando no tempo da s sessões. A eircum-



staw;ia Llt~ não ter havido sessão ha mnito.s dias 11a outt·a 
carnara não deve anaslar o sonaLloa deixar uc CLlmprir 
o seu dever . 

Além disto , Sr. presidente, ha Vj'll'ia mu púigo, na 
nova pratica , e era que uma minoha em qualquel' das 
camaras, se passasse o principio, LIUe se invoca, de ;de 
que sr. achasse com força de impedir o quor·um, podia 
.inutilizar a passage m de qualqr: cr medida i mportant r., 
sómente com o abandono do seu dever : seria o ca pricho 
de um~ minoria que impediria :1 maioria de vota,r me-
didas reclamadas pelo paiz. Eu, portanto, não ;a·ecisava 
responder a uma objecção á que o senado todf:í bem res-
pondeu, nega ndo apoiamento ao requerimento do nobr~ 
senador por Goyaz, e sobretudo sabendp-se que -se a ca-
mara dos deputados não se reune não é porque não haja 
numero . 

Mas, Sr. presidente, com quanto ache boa a proposta a 
ponto de me obrigar a votar por ella, mas obrigação 
grata, não deixo de reconhecer que h a nella alguns pe-
quenos senões no systema traçado, faceis de emenda, e 
não no numero e importancia notadas 'pelos seus con-
tradictores . Adapto a grande icléa da libertação do 
ventre, porque de uma vez põe termo á origem . elo mal 
e eom efficacia; mas, Sr. presidente, ha na proposta 
deficiencia de algumas medidas que, embora se possam 

. preencher em outra occas ião, seria de muita vantagem 
que fossem já contempladas na proposta. Talvez o go-
verno com escrupulos de excitar ainda mais as paixões 
llaquelles que querem manter o statu-quo da escravidão, 
se réceiasse de incluir certas disposições na proposta, de 
muita efficacia e sem perigo para o fim da medida. 

Em minha humilde opinião, uma das disposições que 
se devia incluir era da exclusão do estrangeiro possuir 
um homem que hoje está prevü•to que amanhã ha ele ser 
um cidadão. Nós temos na proposta dous systemas ou 
dous problemas a resolver, isto é, emancipação do ventl'e 
quanto ás novas gerações, e a emD.ncipação gradual dos 
escravos existentes: assim podemos com sólido funda-
mento prever hoje que amanhã será cidadão o que na 
vespera era escravo, e é triste que um homem nestas 
circumstancias seja propriedade ele um estrangeiro, que 
aliás 'pelas leis de seu proprio paiz está inhibido de .pos. 
snir uma tal propriedade. 

Tambem estimaria, que na proposta se tivessp contem-
plado no artigo que trata das liberdades fo rçadas ou ex 
lege, a das heranças que não tem successor ·necessario . 
Os escravos· de taes heranr.;as deviam ser libertados por 
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essa força. Era um meio sem duvida muito efficaz de 
facilitar este movimento, sem oltend'er a direitos adqui -
ridos, por quanto não se offenderia neste caso senão 
uma esperança muito eventual, como acontece no caso 
de libenlade do yentre; e assim como podemos dispôr 
desta esperança, podíamos tambem fazel-o quanto á 
outra~ O paiz e a humanidade sem duvida ganhariam 
muitíssimo . 

. Outra falta que tambem noto é a respeito da pres-
cr i pção da esc r a vi dão, e admira como foi esquecida. Na 
pr0posta nilo se contemplou este caso, que aliás se acha 
exarado no alvará de 10 de 1\lar:ço de 1862, onde se 11xa 
essa prescripção de cinco annos. Este ponto tem-setor-
nado d y.vidoso no fôro; era preciso resolvei-o de uma 
fórma mais clara e pronunciada, restabelecei-o na pro-
posta, definindo-o convenientemente, porque desta ma-
neira aquelles escr-aYos que ·pàr mais de cinco annos 
estivessem . gozando de sua liberdade, · a' sabenc!as dos 
senhores, estavam no C\ISO de aproveitarem-se da pres-
cripção, firmando sua liberdade; a disposição não podia 
offerider ao systema do projecto, ;mtes estou persuadido 
que ganharia não pouco com ella. · , 

Temos a~nda, Sr. presidente, a organização elo trabalho 
livre no paiz, e assumpto mui digno dos cuidados do 
governo. E negte sentido qual é o fim desta proposta? 
Será simplesmente libertar escravos ? 'Não; ella tem 
fim tão elevado, ou mais elevado, se é possivel, do que 
esse puramente philantropico ; e é organizar o trabalho 
livre neste paiz. Seria incompleto e deficiente um pro-
posito sem o outro. · 

Estou persuadido, Sr. presidente, que, quando se 
tratou do fundo da emancipação se se tivesse disposto 
que á proporção que a escravidão fosse acabando em 
qual-quer ponto do paiz, município, comarca ou pro-, 
vincia, se puzesse termo a ella de uma vez, ter-se-hia 
conseguido este resultado, isto é, o de iniciar logo nesse 
lugar ou nessa circumscripção o trabalho livre, por-
que a iniciação_ dq trabalho livre na comarca ou 
província onde terminasse a escravidão, patenteando 
os beneficos fructos do novo systema, era mais um in-
centivo efficaz e animador para facilitar nas outras o 
mesmo systema, apressando o termo da escravidão. 

Ganhava-se não pouco, Sr. presidente, -e em lugar 
d!e se estabelecer que se libertasse por meio do fundo 
de· emancipação taes e taes famiHas, conforme um 
projecto que foi apresentado em mui preconisado 
dentrt> e fóra do parlamento, por meio de famílias 



ou por quol:Jsdcflc ientcs em un~a ou outra província, 
em summa por bocadinhos, póde-sc dizer de emanci -
pação, parece que ser ia mais conveniente, mais 
vantajoso para a realização dos dous objectivos da 
proposta o encarar esse problema reso lutamente, e re-
so'lvel-o da maneira que mdico, e julgo mais favoravel 
á causa da humanidade e bem estar do paiz.. , 

Eu não quizera , Sr. pres idente, que se distribuis-
se annualmen te por todas as pi'ovincias, sob pretexto 
ele iguald ade, o funtlo de emancipação; quizera que 
o governo de posse desse.fundo e administrando-o con-
Yenien temen te dissesse, por exemplo : « Em tal pro -
víncia é possível, sem in convenientes para a ordem 
publica, e sem desorganização do trabalho, já e já ap-
plicar a emancipação simultanea : » e assim convencido 
firmar de uma vez. a nova ordem de causas e rea-
lizai-a coni firmeza, aceitando o que a mesma pro-
víncia o!Ierecesse por si de seus proprios recursos. 

Desta sorte, Sr. presidente, acabavam-se todos o& 
embaraços, todas :.~s obj ecções que apresentam os que 
a tacam a proposta, quanto á criação, tratamento dos 
nascidos do ventre livre, algumas em verdade dignas 
de reparo. 

Se este systema se seguisse, es tou persuadido que· 
grande provei to se alcançaria nas províncias lirni tro-
phes, e sobretudo nas que contassem pequeno numero 
de escravos. Ahi o trabalho livre facilmente penetraria 
e as cousas marchariam ao seu t ermo natural sam 
e:QJ.baraços serios . de qualquer sorte. 

Nem se poderá temer, boje , Sr. presidente, que to-
dos se dizem amigos do pn~gresso e da necessidade 
desta medida, o que aconteceu nos Estados-Unidos em 
relação aos escravos fugidos, porque lá tinha-se por 
fim conservar a escravidão nos Estados do sul, e nós 
o que desejamos .é extinguil-a em todo o Brasil, posto 
que sem abalo do paiz ; em summa todos marchamos 
ao ponto de que a emancipação se realize sem a. des-
organização do trabalho rural, fonte da riqueza pu-
blica ; e então que receio poderia haver em que a 
comarca ou a província que por fortuna se houvesse 
libertado da escravidão não pudesse iniciar logo o tra-
balho livre? Ganhava-se muito com o emprego de se-

. melhante medida; o trabalho livre era sem demora 
iniciado nas prov!ncias emancipadas, facilitando '!. en-
trada da colonisação estrangeira. Destas provincias pas-
sar-se-hia Jogo para outras em que o elemento servil 
es tivesse em maior ahundancia , e tambem nestas se 
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podeeia começar pelos "dis l.t'ictos, pela. comarcas onde 
o numero fosse menor para ir limitando, circumscre-
veudo o territorio occupado pela escravidão. 

Mas, Sr. presidente, com o systema da proposta, tal~ 
vez esperemos muito tempo pela terminação da es-
c ra vidão; esta acabará, sem duvida, mas em época re-
mota o,Ll <.l emasiado longa para as asp irações Jo paiz, 
e se rá quando poderemos dizer: iniciemos o trabalh() 
tiore. Comprehendo o pensamento do governo ; pru-
J en.tc e cauteloso, teme arriscar a causa que sustenta, . 
apressando a marcha da emancipação; mas creio que 
neste caso não se daria perigo, e estou persuadido que 
haverá perda extraordinaria de tempo sem vantagem. 

Vamos, Sr. presidente, conceder bocadinhos de eman-
cipação com os fundos que se decretou, e presumo 
{]UC nem ainda com maiores fundos, duas ou tres vezes 
super iores á somma orçada, se conseguirá resultado 
sutisfactorio, ao menos nos primeiros tempos; são go-
tas no oceano $em efficacia na realização da emancipa-
ção e inic iamento do trabalho livre; ao passo que desta 
maneira uma parte do paiz se libertaria logo da es-
~ravidão sem os tropeços ,do systema da proposta quanto 
á criaÇão da nova prole, e então circumscrevia-se o 
territorio onde o elemento escravo se condensasse mais •. 

. E, Sr. presidente, além dessas vantagens acc'resce-
riam '>' utras; os novos liber tados concorreriam com 
parte dos seus salarios para o augmento do fundo de 
emancipação, e os onus do pai~ iriam. decrescendo~ 
aproximando-se muito o termo da escravidão em todq 
o nosso paiz, que, segundo uutro:; projectos e a pro-
posta, ainda ficará um pouco remoto. O trabalho li-
vre, Sr. presidente, penetraria nessas províncias, e 
facilmente a colonisação tão ingr~ta em nosso sólo, 
tomaria ou-tro desenvolvimento, já pelos auxílios do 
governo, já pela industria privada; pois estou certo 

- que emquanto houver escravos em determinado ponto 
{lo Brasil, a colonisação alli não surtirá eiTeito, não 
será uma realidade, não vingará e acredi to que será 
infructifero todo esforço do governo para attrahil-a, 
mas desta fórma., estou profundamente convencido de 
que o r esultado será certo. A emancipação prompta nas 
gr~ndes cidades será sob o ponto de vista da colo-
nisação mui vàntajosa. 

1\Ias, s~ ... presidente, ha uma falt a nes ta proposta, 
p~ra mim demasiada, importante, que passarei a as-
stgnalal\ e é es-t r, o segundo motivo por que pedi a pa-
la na . 

P. II. G7. 
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E se não f0Sse, Sr. pPesiden te, a grande idéa de se 
pôr logo termo a fonte da e.scrav-idão, consagrada na 
proposta, esta falta por si só · me ii!_sPira o dever de 
negar-lhe o meu voto; refiro-me ao elemento religioso, 
cuja ausencia attrahe log.o as · vistas de quem examina 
esse trabalha. A propos.ta, Sr .. pr{)sidente, é uma medida 
de caridade, é uma lei ele amor e de confra·teruizacão: 
com tudo nem un:u vez toca na Igreja; parece· não 
con Lar com o seu auxiEo ! E ·O que mais lastimo, 
Sr. presidente, ·é que indo ex.aminar todos os projectos 
confeccionados para se levâr a bom termo esta grande 
meditla, desde os que serviram de base para o estudo 
elo conselho ele estado .até a proposta, em todos ha 
notavel esquecimento desse prestimoso auxiliar, desse 
grande elemento ele ordem, de .paz c de quietação dos 
cspiritos. O pt·ojecto do hon.rado senador pela Bahia, 
o Sr. Nabuco, que ainda ha pouco nos fallou em povo 
eh·ristão c em suas aspirações, ahi nada vi contem-
plando o elemento christão e religioso nessa obra, c 
aliás ó seu projecto é um . dos mais bem elaborados; 
nem nos projectos do honrado senador por S. ;paulo 
Q Sr. Visconde ele S. Vicente, que deram nascimento a 
esta proposta, prestando .S. Ex. um rclcvantissimo 
serviço. ' 

O Sn. NAnuco:- Isto é dever d<J governo. 
O Sn : MEI'mEs lilE AL~IElDA :-E' dever de cada c i-

dadão, que se occupa com estes traballws c professa 
chr is tianismo, sobre tudo dos senadores e conselheiros 
de estado que estudnram este assumpto por encargo 
especial , e são christãos e fieis a seus preceitos; estes 
deviam ver que era indispensavel o concurso da Igreja · 
em ol:jra desta oi'dem, que tanto interessa á moral 
publica, -cimento da sociedade. No projecto do honrado 
senad<Jr ' a quem respondo, si·nto clizel-o, a Igreja foi 
esquecida, e mesmo nos projcctos, nessa serie ele pro-
jcctos elo nobre senador por S. Paulo, o Sr. Visconde 
de S. Vicente, cu vejo que com quanto S. Ex.. de todo 
se não esquecesse da educação religiosa das novas 
gerações e elos libertos, comtuclo não faz dessa educação 
encargo positivo aos senhores, mas ás juntas paro-
chiaes, que Yelarão sobre essa educação quando os 
ingenuos completarem o serviço em casa dos senhores 
de suas mãis, isto é, após os 2-1 annos. Com quanto a 
idéJ. não esteja traçada com toda a clareza, têm os pro-
jectos do nobre senador por S. Paulo mais este merito, 
Escuso ler os artigos a que me refiro . . 

No projecto ela eommissão da. eamara elos deputados 



dú-se infelizinen to tambem esse esqueci mc'n to, pois 
além de crear c trata r exige apenas do senhor, se 
pnder, instrucção elementar para o nascido uo ventre 
liHc. O projecto do conselho de estado, ou antes do 
nobre senador pela B1hia, o Sr. N.abuco, foi nesta parte 
seguido pela pt·oposta. Portanto, todos estes projecLos 
sómente tiveram em mira a questão do trabalho, o lado 
economi::o ; import~ram-se mJmos com o homem e 
"futuro cidadão do que com o instrumento do trabalho. 
· · Da nraneira por que está constituída a nossa socie-
dade não admira este resultado; é fructo das àoutrinas 
que actualmente preponderam no mundo e entre nós 
lavram. Quando examino e aprecio todos estes prcjectos, 
parece que a Igreja não existe, que todos estâmos 
clella olvidados, parece em summa que o christianismo 
não concorrçu com um ceitil para a grande obra da 
emancipação ,do homem, para o extermínio ua escra-
vidão, pot· isso que se lhe dispensa o concurso. 

Na proposta, Sr. presidente, como no projecto do 
co-nselho de estado, visa-se tão sómenlc duas cou-
sas em relação ás novas gerações, procura-se só., 
mente crial-os e t·ratat-.os; ora criar é alimentar, 
tratar é cwrar, pensar liberfar de moles tias ,; mas o 
gqnde tratamento que é a educação religiosa elo h o., 

. mem que ha de um dia ser cidaUão deste pa iz, foi infe-
lizmente esquecido. As associações cuja otganização se 
protege e anima na proposta são meramente mercantis; 
procurei mas não · achei em todo o articulado da pto-
posta a palavra congregação ou irmandade, outr'ora tão 
attendiclas nestas emprezas. E' verdade que em um dos 
parag.raphos da proposta trata-se de ordens religiosas, 
em razão elos bens que administram, mas referia-se a um 
caso em que 'ellas figuravam de maneira pouco edili-
can.te, em posição inferior a outros possuidores ele es-
cravos; felizmente suppriu-se essa disposição. 

O SR. V. Do H10 B!lANCo :-Esperamos muito do con-
curso clcllas para a execução desta lei. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA:-Quando se fajla em pa- · 
rochos em um dos artigos, não é para cuidar ela eclu-
Gaç~o religiosa dos libertados, outro é o fim; impõe-se 
mats uma obrigação aos pa{ochos, obrigação que tem 
um lado, senão odioso, comprometteclor. 

A estes funccionarios da Igreja, o nobre senador por 
G.oyaz tratou de maneira tal e com tanta severidade que 
accusou o governo por lhes haver confiado essa espi-
nl!osa incumbencia, aliús sem retribuição, entendenJo 
que o parocho era o peior executor desse trabalho, o. 
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registro dos ·nascimento~ C obitos d;tS novas gerações :; 
de sorte que, segundo S. Ex., os empregados civis des·-
cmpcnh~riam melhor e-;sa obri-gação; mas para· que' ' 
lh'a entrl' garam? 

Seria até melhor, Sr. presidente, porqüe o parocllo 
só tem de apreciar e registrá r o nascimento christão do -
ind i viclno e não o.riascimento natural, que o funccionario 
civil póde perfeitamente desempenhar. E q que ainda 
mais causou-me reparo foi o não se levantar uma vof; 
para defender o infeliz paroclw sacrificado antes de 
exercer o cargo que de bom grado rejeitaria. Só se supp&z 
que no livro e~pecial a que se lhe impõe a obrigação. 
de comprar, sem se lhe dar os respectivos meios, podia 
fa~ilrnen te ser presa do roubo, ou do descaminho por 
deleixo, pois no empregado civil é que existe brio e 
1mndonor sufiicientes para o zeloso e o proficuo cum-
primento de seus deveres; no empregado civil não ha 
receio ele que haja falta no e~acto desempenho de suas 
obrigações, surge sómente esse temor dos empregados 
-religiosos que aliás com todos os seus defeitos figuraw 
bem pouco na esta tistica dos crimes Portanto, eu não 
vejo na proposta um só facto favoravel, animador á 
lgrejc~, c é com a Igreja que o governo e o paiz se hão 
de haver para o preenchimento feliz e benefico desta 
grande medida, de tanto alcance para o futuro engran-
decimento de nossa patria . 
, Não clou, Sr. presidente, grande merecimento ás . 
associações mercantis para o encargo que lhes confia 
a proposta, porque estas corporações vão atrás de seu~ 
jnteresses, que muitas vezes não as aconselham bem, e 
eu duvido que uma só dellas seja capaz de neste paiz 
realizar um estabelecimento para a mais simples ~clu- . 
,cação desses indivíduos, de fundar mesmo um estabe-
lecimento como os trapistas têm feito em Staoue1i 
na costa septen trional da Africa, em Argel; e menos 
acredito na educação moral desses indivíduos, minis-
trada por taes associações, que visam mais os lucros 
·que poderão auferir ho aproveitamento do serviço dos· 
trabalha dores que lhes entregam. Dou tambem pouco, 
Sr. presidente, peles · sociedaÇles de emancipação, porque 
são associa ções,- póde-se dizer, filhas elo entllusiasmo de · 
momento, que não .terão nem a firmeza, nem a cons-
tancia, nem a tenacidade tão conhecida e provada das 
associações religiosas para o desemp_enhb de . medidas 
como a que se discute, e que todos desejamos ·Ver levada 
a bom termo em provei to do paiz. 

E' um e JTQ, Sr. presidente~ essa _preterição do ele~ 



menlo religioso , da intervenção da' Igreja em medidas 
de tanto vulto e tanto interessam á nossa sociedade. 
Eu bem sinto a clirecção que neste sentido tem tomado 
de ha muito a nossa política , facto resultante da nossa 
educação e da influencia de doutrinas hostis aos prin-
cípios religiosos que professamos. E' :mtagonismo bem 
visivel. 

Parece, Sr. presidente, que podemos passar sem Deus 
e dispensai-o , de sua coadjuvação; que o homem ad-
quiriu neste seculo certa independencia que tudo póde 
fazer por si ; e que Deus, se não existe, não se en~ 
volve com as occurrcncias deste mundo. E' heresia 
contraria ás ele Luthcro, Calvino ou Jahsenio; estes 
consideravam o homem tão fraco que só podia man-
ter-se com a graça de Deus, sendo inuteis todos os 
esforços que ousasse tentar a bem de sua salvação. 
Assim Luthcro sustentava o servo arbítrio; Calvino c 
Jansenio a fatalidade. A heresia moderna, de nossos · 
tempos, é differen te: o homem por si só, apoiado em 
sua razão, póde dispensar o auxilio de Deus, e resolver . 
todas as questões sociaes. A doutrina catholica sus-
tenta que o homem póde fazer alguma cousa com o 
auxilio de sua razão, mas necessita da graça de Deus, 
que lhe é indispi:msavel, necessaria para veilcer os 
obstaculos ela vida. 

No ponto de vista adoptado pela proposta, inteira-
mente er.onomico, mui pouco ha a notar; e seu sys-
tema é preferível a todos que se lhe antepuzeram de . 
emancipação' deferida éom prazo eerto, de· emancipa-
ção gradual pelo -libertamento ele famílias, e outros 
mais ou menos engenhosos. As faltas ou defici encias 
são todas reparaveis, e para a época em que se inicia 
resolução de tanto alcance social, a proposta parect::-
me sulficiente. De todas as-faltas, a que re,puto gr~vc, 
de mór importancia, é a do esquecimento do elemento 
religioso, que julgo, a despeito elo systema ' ela pro-
posta, não deveria ser preterido. E' minha opiniiio. 

Mas, não obstante este defeito que acabei de notar, 
~le boa vontade clou o meu voto á proposta, porque 
e um defeito que se póde facilmente sanar amanhã ; 
ha para isto muito temno, e por ess;l razão o assigna l-o, 
pois é ela Igreja, Sr. presidente, que eu espero todos 
os beneficios em pró da execução eles ta grande medida. 

O SR. VIEIRA DA SILVA: - Dos sentimentos chris-
tãos, religiosos . 

O Sn. ME\'oEs DE ALMEIDA : -Se acaso, Sr. pre· 
sideule, um paiz como o nosso, -co m a nossa bella índole, 
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os· sen limentos christãos estivessem lqo h rra igados como 
deverão ser, esta proposta pod ia ser executada çom o 
mesmo enthusiasmo como o ue que os Polacos deram 
provas em 1768, quanto á emancipação dos senos de 
suas te nas, cujos bcneficos resul ta dos excederam essa 
espectati v a. Oa mesma m::~ne ira nós poder íamos assin1 
praticar ; não teríamos receio dos resultados que se 
temem, que máos prophetas phanlasiam, porque foi 
des ta fórma que o christianismo rea lisóu a emancipa-
ção na terra , congraçando,' harmonizando o interesse 
do senl10r com o do escravo. 

Foi, Sr. presidente, educando o senhor e o escravo, 
plantando l>D OS c or~ ções ele ambos a.s fecundas doutrinas 
qa rcclcmpção e fraternidade hunianas, que o chris-
tianismo levou a e!Tcito a ruína ela escravidão; foi 
c! izenclo ao senhor : sê miser icordioso, sê tolerante ; 
ao mesmo tPmpo ao escravo: sê pacientP , tu lambem 
és ' Ji lho ele Deus, tambem tens um direi to á' sua jus-
tiça; c quando se reconheceram como irmãos se abraça-
ram, cessou a oppr1~ssão ; dahi resultou a emancipa-
ção do servo, ora gradual e lenta, ora rapida , i.ns-
tant:mea conforme a força do sentimento, da seiva 
chri stã no emancipador, facto que não se vê desenvol-
ver . em parte alguma do mundo que não seja pai.z 
chl'istã o. · 

Nós conhecemos, Sr. presidente, porque estas q.ues-
tões são modernas e muito vulgari zadas, nós sabemos 
o que se passa, o ,qu e se tem pass(!.do nas ,Anlilha.s 
francezas, nos Estados-Unidos, nas coloni<Js hespa -
nholas ( nestas mui pouco) e nas colonias ingle-
zas, dinamarquezas, suecas; mas nós ignoramos o. 
que se passa e se tem passado a este res peito em 
1J. o~sa casa. Desconhecemos a histeria ela escravid ão no 
nosso paiz, as phases que ·tem a travessa do ct·escle a sua 
in troclucção, sobre tudo a afri ca·na, escreve-se c es tu.-
da-se pouco ; entretanto, sempre apparece ra m autores 
que trataram desse assumpto, mas são raros e pouco co-
nhecid os. Entre esses autores far·ei especial menção ct·c 
Henrique Kostcr : « Viagens ao l3rasil entre 1809 a i 8UL >> 

que pcrcorr;eu o norte do Brasi l. A clescripção que esse 
autor faz dos Bra sileiros, da maneira de viver, dos seus 
costum es, do trabalho rural, elo tratamento dos escravos 

. comparad o com o que acontecia nas colonias i nglez~.s , 
de outros paizes protestantes c catholicos, é uma gloria 
para este paiz. / 

Então via-se nesse 1 cmpo , que :1 liús não é mui remoto, 
qucapezar tk haver ainda prem ios para a inLroducçJouc 
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Afri'Canos c outras medidas auxiliares, apezar dessa ani -
mação que facilita v a a abundancia de braços para o ser-
vi-ço rural , o senhor do escravo era brando no tratamento 
desses infelizes, consentia no seu casamento, fazia todo 
esforço para continuar a educai-o na religião de nossos 
maiores, e_ que ainda seguimos. 

Kostcr, q,ue era prote~tante, reconhece o quanto esta 
pratica era bencllca, tanto para o senhor como para o 
escravo. A nova religião ensinada ou mesmo imposta a 
pretos boçaes do li ttoral africano, era por elles bem 
acoUüda e tornava-se para o escravo um linitivo e au-
xiliava-os em supportar o capti·feiro. Aceitando a nova 
religião, os Africanos compenetravam-~e dos seus deve-
H \S c como esc r a vos eram cxcel,len te3, fieis, leaes e bem 
comportados . 

O mesmo autor nessa occasião apreciou a maneira 
por q Lle as ordens religiosas canneli ta nas e benedictinas, 
procediam a respeito dos escravos que administravam. 
Mas o seu estudo versou principalmente sobre as fazen-
llas da ordem beli.edictina em Pemambuco, de que traça 
um quadro lisongeiro; alli não havia castigoscorporaes,_ 

· anima v a -se b casamento dos esc r a vos, h a via facilidade 
ms alforrias c o peculio geralmente admittido, entre os 
senhores, era nesses cstabele,cin~entos mui favorecido. 

Koster assevera qu~ era mui reprovado e ficaria ex-
pos to á indignação publica o senhor que não 1consentisse 

_no pcculio a seu escravo, facto_ tão pouco autorizado em 
outras colonins. Tanto nos estabelecimentos ruraes das 
onlcns regulares como nos dos particulares, clava-se o '' 
sabbado para o escravo fazer a sua roça e formar o seu 
peculio; mas nos das ordens com outras vantagens, e, 
Sr. presicl en~e, o que hoje se vê? Os costumes, a pratica, 
têm mudado em extremo. · · 

Eu ·tenho ouvido, Sr. presidente, a lavradores mui 
respeita v eis, a senhores ele escravos que se consideram 
muito bons senhores, os mais benevolos e excellentes 
senhores dizerem: « cu dou os domingos e dias santos 
aos meus escravos » ; is'to é, o dia que a religtão que 
Deus consagrou ao descanso é o que se abandona por 
summa generosidade do senhor ao infeliz que trabalhou 
durante seis dias, para delle utilizar-se a fim de poder 
formar o peculio I . -

E noto, Sr. presidente, assígnaladamente este facto, 
porque desde que a escravidão se instituiu nas colonias 
portuguezas da Costa d' Africa e elo Brasil, sempre o sab-
baclo foi dado ao escravo a beneficio elo seu peculio. Os 
protestantes em suas colonias não davam nos primeil"os 
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tempos nenhum dia, mas guardavam o domingo:" poste~ 
riormente deram um dia em quinze., Os Hollanclezes que 
sahiram do B.ecife e foram · se estabelecer nas Antilhas, 
como nota o mesmo Koster, guardaram nos seus estabe~ 
lecimentos as praticas de Pernambuco, mas parece que 
depois limitaram ao esc r a v o a concessão de um dia em 
quinze. 

Ainda mais, Sr. presidente, havia nos estabelecimentos 
r.uraes brasileiros mais brandura e tolerancia nas horas 
do serviço; hão havia esse trabalho incessante de dia e 
de no i te que tão grande destroço causa na esc r a varia ; 
sobre tudo nas fazendas das ordens religiosas esse ser~ 
viço e'ra menos pesado e melhor regulado. 

O Sn. PAES DE MENDONCA :-Os religiosos davam o 
sabbado, mas não sustentavam nem davam que vestir 
aós escravos; nós não fazíamos assim. , 

O SR. MENúEs DE ALlllEIDA:- A descripção de Koster 
faz honra a nosso paiz, e com especialidade á província 

,., de Pernambuco. Nesse importante trabalho o autor re~ 
conhece que apezar da facil e animada introducção de 
escravos, a população livre já era naquella província 
superior á dos escravos; nessa época de 1809 a l8H) 
élle declara que em alguns districtos em que erà mais 
densa a p:~pulação escrava, não havia nunca o triplo 
sobre a· livre, facto comesinho nas Antilhas. Ora, o 
libertar o escravo era cousa, senão desconhecida, pouco 
vulgar, difficil e até reprovada nas outras eolonias, es~ 
pecialmente nas colonias dirigidas por protestantes. 

O SR. VIEIRA DA SILVA:- No Maranhão os nossos 
esc r a vos vestiam cambraia e enfeitavam -se com ouro. · 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Mas os protestantes res-
gataram. a pouca humanidade com que tratavam os seus 
escravos nas colonias ela America e Africa, e ·com, mui ta 
distincção. O excesso elo mal apressou a libertação. 

Nós somos, infelizmente, o ultimo paiz da America 
que tem de pagar esta di vida, e creio que o somQ's pela 
brandura com que nos portamos no tl'atamento dos . 
servos em relação aos outros possuidores de escravos. 
:Mas, essa brandura patriarchal, depois da lei de 7 de 
:N"ovembro de 1831, essa. benevolencia como outr'ora 
havia, e o ensino christãõ se não desappareceram de 
todo enfraqueceram muito; · 
, O SR. PAES DE l\hl'iDONÇA :-Em geral em todas as 
fazendas h a muito cuidado no ensino religioso . 

i!! O SR. MENDEs DE ALMEIDA :-Aqui mesmo ·ouvi ao 
nobre senador por Goyaz., não ha mui tos dias, dizer., 
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qne em mui las fazenda s ncavam os escravos por baptiz:~r 
annos c annos. 

O Sn . PAES DE MENDONÇA :-Pois lá para o norte rar::t é 
a fa zen da qu e não tem capellão. 

OSn. MExn~es DE ALMEIDA :- Não es tou fallan do em 
gera l, liinito-me ás províncias em que o tra nco prohi -
bido tevg larga influencia. Nessas, estou persuad ido , o 
ensino eln<stão enfraqueceu muito. 

O Sn. Vii;rnA DA SILV.\ :- Isto é censura aos parochos. 
O Sn. ME:-<DES DE AL~mi DA :-Perllôc-me o hon rado se-

nador; não é censura aos parochos, é apreciação. de 
um fac to, pois muitas vezes o mal não parte s6mente 
dell0s; senhores il::t que não consentem que os parocho.:; 
entrem em suas fazendas para dcsobrig;ar; s::io raros, 
ma s li a. O ensino ruilimcntal cllristão compete a cad:t 
fie l em rcl~1ção á sua familia c pessoas Ll e tan ta depen -
dencia como os escra.vos. 

Em outro tempo os escravos qu e vinham para este 
pa iz eram educados nos princi pios de noss:J. relig ião, c a 
Orcl. elo liv. 5.• tit . \}. 0 considerava este dever ri-
goroso, e por isso impunha a pena da perda elo escravo 
que não era assim educado, bastna o descuido qua nto ao 
bapti smo, tal era a prat ica. 

l\Ias depo is ela lei Li e 1831, ou Inclhor, depo is que o 
trafico illegal começou e tomou gran de clfsemolvi-
mcn to , os escravos vin ham alli aos canlum cs, erúra-

. vam para :.~ s fa zencl:.! s, sem que fossem conveni entemente 
preparados no christianismo, e iicavam tão fetichista s 
como eram na Costa d' Africa de onde chcgav;un: e eis 
porque tem havido tan~a supers ti ção afric:ma em nosso 
paiz , facto outr'ora tão desconh ecido no Il l'asi l, e aliil s 
não era r.aro nas colonias in glezas onde o Africa no não 

·era convertido; e ainda ha pouco tempo nós (lcalJ:ullo:; 
de presenciar nes ta côl'Lc um processo ce lebr·c, em que 
esta su perst ição não tão largo pa pel r epre:;;cntou. Ora, 

' isto não havia no Brasil , sa lvo um on outro caso rarís-
simo; apenas naBallia, onde os egcra vos maiJOmetanos 
levados da Costa do Ouro ou da Mina, mais ci vilisados 
que os outros, conservavam na servidão a sda crença 
cou1 ocl,io inquebrantaclo co ntra a Igreja cllri stã; 

Estes escravos ,islamistas, Sr. presidente, manti-
nham no eaptiveir·o a'sua religião , host. il como se sabe 
ao christianismo, a que jcí na Afri ca esla vam acostumados 
a aborreeer, e eram estes escra vos os mais di spostos ús 
insmrcições que pot' vezes tramaram, felizmente sem 
fructo; mas o res tante ela escravaria afri cana era edn · 
cada christ'lTfien te, li gava-se com a popu lar)iu elo paiz, 

P. 11. 68, 
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adopl<1n 1lo l.orlos os seus hab i tos c cos tumes, Cfll ~" facil-
mente ace itava m, domad os po r nossa brandura. 

E' por isso, Sr . pr fs idrnl~< , que entre nós nuncJ ap· 
parece ram essas agginmera<:ôr.s de rsc r ~vos fu gidos, 
creadas pela dureza do capl.il'eiro e prati cas ~npe r s Li
ciosi\s que os Africano:. conse rvavam nas col oni;1s pro-
testantes , oncl e o ese 1·;rvo era Mio ellri s l.i anisado . 
Palmares, Lã o celebres em nossos ::mnaes, é· povos un1 
r esultad o da oecupaçJo il ollandeza, de todos os ro loJii -
sadores o mais deshnmano para os esc ra vos. E~ l i':> in-
fel izes fLt giam em grande num8ro par a as ma L1 s e 
resistiam aos oppre~sores, e factos semc l,liah ! c~ re pro -
duziram- se na sna Guyana, Ol1Llc em l(!l'no da cólo nia 
ex istem tres ou rJ uatro r epúbl icasrll ·sscs fonfgidos, pelo 
governo hol!and cz r econh ecidas . . Mas en tre os ponn·· 
guezcs, .oncle im perava sua popul:1çJo, nu nca se dera m 
taes acontecimentos, ao :menos em esc:a la Lão larga que 
inspirassem rece ios. 

Portanto, Sr. presidente, a fal!.a :le éloutdno.men lo 
dos escravos ha üe, na cri se ou reso lução que se pre-
para , attrailir as vistas do g-ove rn o c dos senhores para 
a Igreja, e ella que t em sido preter ida c abandonada, 
t r.atacla comsnspetta , ha el e ser agora mni ap recia da; 
como já ó nos Estaclos-Uniclos, nos pon.tos onde ilbund :} 
essa população. A eman cipação da Igreja tamhcm che-
gará , jú se aproxima a época entre nôs. 

A proposta, 81'. pres iden te, tem caracter definitivo 
na sua id,3a card ea t, que é o a nnullam en to do fa rnoso pri n-
cipio do --pa·rto seg ue o ven tre-, pd:1 liber L1çiio des tr. 
Es te novo principio firma a sua ex is l.en cia co-rn muita 
forçn , se rú como di sse o nobre scn:JCtor pela Bahia, 6 
Sr . Nabuco, neste assumpto ,_a ulb ima palavra do legis-
l:J.clor, seea, mala, esgota a lonle da escravidão. 

(!Jct 'llm aparte.) 
E' po r esta causa , Sr. presid en te , que eu si:nto que 

o llonra clo senador pela Bahia (o Sr . Zaca ria s):, o 
in iciador desta gnmle id éa ela emanc:i[w cão elos es·· 
c ra vo ~ no nosso parlamento, na f:ill a· cio throno-
cl c 18G7, e ainda na el e 18(18, S . · Ex. ,que tantos 
servi ços jú havi ::~ pres tado a essa enusa em 18G4, 
como já no tei em outro lng<lr; · condcmn;1sse a propost a 
em di sc ussão que consagra n iclüa <la enwneipação do 
ventre, súmente porque na s medidas preparatorias 
ou complemen tares achou S. Ex . cletici c: neia. O hon-
rado senador nega o seu voto ú propnstn, a melhor 
e a mús snave elas soluções aprcscntacl :1~ _{t di scussão, 
quand o S. E'\ . seria log i.::o se a aceilasse , \"iqo como a 
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Ex ., e é a unica qpc não póclc se r abalada, ao pa!;SO 
que as outras medidas podem mais ou menos ser rccti-
llcadas. · · 

E l;lllto n1ais sin to que S. Ex. recuse o seu voto a 
esta proposta, quanto, Sr. preside nte , o l10mado 
senador occi.lpa a mais elevada grarlu::~ção em uma 
orclcm notavcl, a de S. Grep;or io l\iagno, eminente 
Pontí fice que foi um elos íoais for tes e·steios, um elos 
mai s cledicaclos e solí ci Los propt:gJ) ad ores da libertação 
tlo l10mem no mundo. O seu pontificado é celebre pelo 
ernp9tt l:o qLlC mo sL rou em libertar eseravos ; e S. Ex. 
dando o seu voto ú grande irléa ![Ue illnmina a pro-
posta., que es tanca üe urn'a vez a esúavillão nu Brasil, 
desempenhava ped'eii.amtmte o lugar de apostolo que 
já era da emanci1nção, assim como o de membro clis-
tincto c proeminente da!ruella ordem. 

Em verdaclc, Sr. presidente, tenho observado que 
na di sc ussão desta grand e medida em ambas as cam~ras, 
precisamcn te os ui tirnos se tomaram os ·primeiros e 
os primeir os p~ssaram a ultimas . No tei que o dis- . 
t.inelo deputado por' Minas, o Sr. Perdigão l\'Ialheiro, 
que esc reveu uma obra monumental sobre essa magna 
queslão, trabJliJO rruc faz honra a S. Ex:. e a este 
j)JIZ.,. 

O Srt. FEnNANDES DA C uNHA: -Apoiado. 
O Sn. M:"NDES DE ALMmn A: - .•. que desejava an -

ciosamente , como diz a sua obra, a liberlação do 
ventre , .foi um dos que negaram o seu voto a es ta 
propos ta que consagra a mesma icléa. O honrado se -
nador pel a Bahia o Sr. Zacarias, foi quem assignalou 
no seu minister io em 1E57 , e ainda 110 de 1858, a 
necess idade, a conveniencia ela medida da emancipação 
dos escravos ; hoje que esse desicleratnm se r<ilaliza com 
tanta· firmeza, é quando S. Ex. desampara a causa I 
Eu não insisto nestas considerações porque S. Ex. não 
'tem mais vez de fallar. · 

Ilias , Sr. presidente, j"á que me acho com a palavra 
não posso deixar ele pa~sar sem reparo uma propo-
sição a ventada nes ta casa quanto á propriedade dos 
escr<tvos. Alguns nobres senadores a sustentaram, sobre 
tudo o Sr. Visconde de S. Vieente e o Sr. conselheiro 
Souza Franco, declarando que essa propriedade era 
especial e de tal natureza que a podíamos supprimir 
sem o onus ela inclemnização. O honrado senador por 
S. Paulo, a que já me referi , apoiando-se no direito 
natural acresceu tou que desde que essa propriedade 

- ' 
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s-uigeneris, não cn a orclinaria c commnm , prccxis-
ten _tc ú sociedade civil, mas uma crea ção da lei , os 
q~Ie a aceitaram, o fizeram a -seus riseos c perigos, c 
portanto nenllnm direito tinham á inclemniz~tçJo, que 
sú por mera c simples ,equiclade podemos lhtr aos-se us 
possuidores. , 

Não obstante o rcspe iJo qne cons~gro ;ís opiniõrs 
<lo honrado senador por S. Paulo, cu me aparto in-
teiran::ente da doutrina professada por S. Ex. neste 
assurnpto. Tanto cu sou abolicionisla c desej'o ver 
quanto antes resolvida c vo.tacla es ta proposta , quanto 
cntenclo que a nação deve-se portar neste nrgoc io de 
uma maneira digna, lJriosa c jus ~a; esta propriedade 
deve ser tão respeita ela como é a das co usas c seres 
jnanimados. A constituição no art. 1.79 ~ 22 nenhuma 
(!istincção faz, e não pod emos por nosso arbítrio cs~ 
tabelcccl-a, com o pr oposito de negar um direit-o alli 
positivamen te consagrado, o ela indemnizac,:ão. 

Es ta propriedade é tão respeitavcl , como a das causas, 
porque o escravo moderno, nos p3izes christãos, não 
tem o caracteristico elo elos ron1anos; aqui só se 
vendem serviços, alli tamlJem se comprava o corro, 
estava sujeito ao uso c ao <Jbuso, o que faz uma 
grande diffcrença, poi s propri~mente não é o homem 
q LIO se vende, mas as s tias obras, o seu traba Ih o. 

A doutrina rle que essa propriedade é pnramcnte 
legal e niio legitima, is lo é, em dcsaccôrdo com as leis 
c preceitos chr istãos, com os princípios lia razão hoje 
apurados, é mod erna , data ele poucos annos, e ainda 
consti tu e dou tri aa controversa, disputada, brm que 
com clh esteja ele accô nlo. lUas, Sr. presiclcnlo, na 
úpoca em quo éssa propriedade foi cstabeleeicla entre 
nós, o logislaclor es tava convencido da sua Jegitimi-
(lade. Essa dou trina vogava sem opposição en trc ca-
tholieos e hcteroc1oxos; a phi!osopl!ia , o direito , a 
tllcologia, c até autores protestantes, ercaclores elo 
direito natural preex istente ;'t socied ade civil, eomo 
Grocio , Putfcndorf, Wolff, Bnrlamaqui, Linguct, e 
outros al.ó o Jim elo ultimo seculo até Hugo , todos 
susLcntararn a legitimidade desta propr'iedaclc. 

Os nos'O os juristas e thcologos com o antigo, legislador 
eram nes ta parte accordcs. Na lei ou alvará do L o de 
Abril de 1(180 roboraclo pelo de 6 de Junho de i7f55, esse 
Jlritt!'ipi o c cia1·arnentc tr:cr;:J t!o, qu:1ndn rcfcri ndo-:;r, :1n 
caplil' ci r-o dos Iud i os, cltz: '' que SUJ)posto s~jam licitas 
os captiveiros JIOI' .fustus m zões de di'l'eilo nos casos ex -
(,'rjJtna dos, etc. , comtudu por ontras nt;:;õos c conyeg 
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ni en: ia elo p·' iz conco rdo em qu e os In cl i os do I3rasil não 
sej:1111 ntai~ escravisados . " I-bvin, port~nto , outr 'ora 
JW funda meneio dessa pro'pricd'a1l e um principio ele leg r-
Li rlliil ade que justificava a manutenção. Ora, nestas 
r·orHli çi:Jcs a propri e1lacle em CJLlCs tã o tinli :1 o eal'actcr de 
lGIJ1Únw e os eiclaciãos que empregaram nclla os seus ca-
JIÍLaes, acreditando no JUCI'I'e im ento e aceitação ela dou-
trina e promessas elo lep:i slaclor., 16m perfeito direito ú 
prévia e justa inüemn ização, como os possuido res i.la 
ou Ira propri edade, não corno sil11plcs ou suprema eqm-
dalle, mas em rigor de just iça, pouco import ando. para 
o <:<ISO que o legislador tenha depo is mudarlodcopiniâo. 
O importante para a CJUicS tão é o cump rimento da pro-
mr»sa, ó a fé elo go verno do paiz. 

E.;; ta propriedad e, portanto, Sr. prcsidcn te, tem um 
valo t· c não póde ser fa cilmente des trui ela, e <.~ os olhos da 
nação tem como tal tanto mcrec im cn to como a outra , para 
a acriãO elo direito é perfeitamrnl.e equiparada, e a eons-
ti L11 ição não distinguindo-a, nem assignalauclo-a, su.-
jcit.ou o paiz ao onus da indcmniza ção. E ass im eleve ser, 
por qua nto, sen hores, nós vivemos em um tempo ell} 
q r te o dt rei to se respeita e a L tende ; não estamos na época 
de. D. João I, em que se creou a famosa lei mortal, por 
cujo meio os bens doados pela eorôa volviam ao seu 
domínio por uma ficção de direito , por uma interpre-
tação cavil fosa ú, morte do possuido r . O arg-umento em-
pregauo pelos autores dessa lei, o ela inalienalJiliclalle 
dos bens ela corôa, para excluir a propr iedade dos do-
natar ios , ó no fundo o mesmo hoje usado para excluir 
do di rei I o de indcm nização os propri e ta rios de escravos. 
Em Portugal lla exemp lo para antbos os casos na ex-
tincção ela eseravaria islanita em 1.6M, e ela indiana em 
i 7i:J;), c africana em 177a. Felizmente não estamos n~tste 
caso, o nosso governo tem lealdade e boa fé, .e não crêa 
doutrina s para faltar aos seus compromissos, e essa 
propriedade, ainda que especial., serú, cu o espero, per-
feitamente respeitada. A inclemnização neste caso não 
póde e nem deve ser o espírito de equiclacle simples ou 
suprema , mas ele ri gorosa jus tica . 

. Não queremos a continua ção dessa propriedade, que-
remos acabar com a escravidão; é mui justo, estamos 
no nosso direi to: mas inclcmnizemos a quem confiou 
na palavra el o lep; is lad o r quando asscgmou se r li c i ta e 
l.cgilima essa propriedade como era geral a crença. Não 
la ça mos leis só menle para ferir uma parte do paiz eom 
daruno ele oulrCJ; o Hossu iutcrcssc é a confraternizcll):o 
de Lodos . · 
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Pela mín!J:1. parle., Sr. presidente, amo c ap rec io todas 
as rar;as que residindo nç paiz hão concorrido para o 
seu engrandecimento e progresso ; desejo que .todas 
sejam em nosso só lo fcliws . O que niTo quero é o prr, -
dominio e predom ínio opprcsso r ele umas sobre outra s, 
dcsC'jo qne todas Leni1am perfei to direito ús l'egalias qne 
a coHslitui1;ão dú e o paiz p1·omcttc. Neste ponto Ll1~ 
vista não sou inclinado a nunlluma, como todas nascem 
ele um só !.ronco, em tod as conto irmão s ; c, parascnnos 
in teiramcn te justos , não devemos querer o predomínio 
de um as sobre outras. ' 

E, Sr. presidente, já que apreciamos o valor rlcsta 
propriedade no ponto de vist:J elo direi lo em geral , c 
do nosso peculiarmcn te , pcnnit la o senado q uc Lambem 
êlCJUilatc a le.!:l·ititnidallo da mesma propriedade em nosso 
paiz á luz da historia, visto ::;amo tem havido quem a 
conleslo; e até um cscriptor francez o Sr. CoclJ.in na sua 
obt·a Abol1:çao da escmuidrlu, lrabal!w inwortanti ss imo, 
úão duvidot~ dee larnr (jlW a constituir;IT o., a origem da 
escravidão no Brasil, a al'ricana, era 'infame. 

O Sn . ZACSUIAS :-P,ofcria-se ao trafico depois ele 
1831. 

O Sn. Mr"'IDES DE AummA:- V. Ex. enga na-se; o 
Sr. Coe h in refere-se tambem a épocas anteriores a essa 
data. A asseÍ"r;ão deste notavel escripl.or JJem mostra 
que ellc não conhece a historia da escravidão em nosso 
paiz, sobretudo a a!'ricana. Infamo foi sem duvida a 
maneira por que se Jizr,ram. e se tem feito os escravos 
ua Al'rica; mas a íntroclucr;üo dellos no Brasil em sua 
origem, não. 

l'ermitta o senado que em prova elo meu acerto occupe 
ppr momentos sua attenção com algumas coúsiélerações 
de interesse para esta questão. Ellas confirmar;1o a dou-
trina quo já ox;ponclí sobre o ca racter ela propriedade 
que vamos com a proposta acaba r . 

Quando, Sr . presidente, o infante D. Henri(}ne come-
çou a eol ll er o fructo do suas explorações á.costa occi-
clental da Africa, no Sahàra, após a volta ou passagem 
do cabo Bojador, ordenou aos saus capitães que lhe 
trouxessem alguns indivíduos das terras descobertas 
]Jara informal- o elo estado do paiz, seus recursos, popu-
lação, etc. Antão Gonçalves, em 14/i-2, foi o primeiro que 
conseguiu por meios reprovados, criminosos, apanhar 
a lgul).s indivíduos ela trilm ou nação dos Azenegues, 
qne os Francezcs chamam hoje Thonaregs, e levo u-os a 
Portugal: foram estes os primeiros escravos da Africa 
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Ü(:GiLlenLal. Tal !'oi a orige m do Lraflco da escr:1 v:1ria 
africana .. 

lUas estes indi gr, n::t s não se r viram poi' w a indo r; iliil:ulc 
e rt' l·igião ma home tan a qu e professavam, por qnanto us 
esc r a I' OS d es~3 a crença eram pour;o es Li ma dos em Por I uga I, 
não só pu~a doulrina que scguian1, mas jJela viziuh::ll!(;a 
dos potenta cl'ls islani stac;, eram inimigo~> , e po rt;~nl.o 

· constituíam um pel'igo. l\las esses ea pti vos co nsegpiram 
fazer o seu resg:lte dando em troca A l'ricanos ela Se-
negambia e do Sucl:J.m, que , :• gr<Jdanclo, animou ele bl 
sorte a ellbiça , que· os explor:1 dores portuguezes não · 
deixa ram mai s em socego as pae i IJ ca,; populaç.ões do 
lit.t.oral descoberto, sendo mui nolavcl o ataque na 
l1aliia do Arguim , seu primeiro estabelecimento na 
Afri éa, c ilhas vizinhas, de onde levaram para Lagos, 
no Algarve, o primeiro grand e carreg·amento de escra-
vos, que alli foram clistriiJ clirJos e vendidos. Póclc-se 
ver eni Azurára, no historico da conquista de Guiné, 
e em outros escriptores, a descripção dessa lamcn-
tavel scena. 

Esses escravos, Sr. presidente , provaram melhor 
em Portugal que os islanistas, porque fa cilmente se 
domesticavam, e instruianr-se na religião christã, 
quando os outros, pelo contrario, além de serem ini-
migos, tinham máos costumes c praticas diillceis ele 
desarraigar. 

O es tabelecimento dos Portuguczes na illw da Ma-
deira, e o cultivo ela eanna ele assucar, a fundação ele 
engenhos para o preparo desse· producto, levou-os 
ainda mais a aproveitarem-se desses braços. Com a 
continuação elas descobertas pelo littoral africano, 
.fundaram estabelecimentos para o commercio de escra-
vos, principalmente na costa do Ouro ou de Minas, 
assim como outro a1l instar do da ilha da Madeira , 
na de S. Tilomé, 

Mas., apezar disto, Sr . presidente, os escravos pouco 
davam , e o . seu commercio não · promettia o largo 
desenvolvimento que depois teve, não obstante Lis-
boa haver-se torna do um importante mercado -desse 
producto ; as vendas lirni lavam-se ú Hcspanhn meri -
dional e alguns outros pontos do Mecliterraneo. 

Portanto , a má orige m dessa escravidão era na 
Africa , e as bulias pontill r; ias, com que se pretendeu 
acober tar commercio tão reprovado , não ltlC eram 
favoraveis, mas em nosso paiz a questão tem outra 
plwsionomia. 

Veio depois a Ll cscobe rta ~a America, e esse grande 
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acontecimento abriu um largo horizonte a esse de-
ploravcl cornmercio. Viram os Hespanl1ócs peb resis-
ten c.; ia de Isabel de Castella , decisões pontili cias e 
prédica dos domin ica nos , que a escravidão dos fndios 
era insustentave-l, appellaram pa ra a do;:; Africanos,· 
que jú conheciam, posto <Jne mais di spendiosa . E 
aqui devo notar que o nobt·e senador pe la Bahi a 
(o Sr. Zacarias) fez grave injustiça a Las Casas, 
quando assegurou ha poucos dias que ellc tii1ha c.on-
c.;oniclo para intrbduzir na Ameríca hespanllola a 
escravaria africána. E' engano de S. Ex. ; o con-
trario é hoje facto averiguado, mas que agora nJo 
me proponho a demonstrar, e até porque tenho ne-
cessidade de tempo para ~ap reciar outros argumentos. 
( Ba -um apctrte.) 

Com o crescimen to deste eommercio e sua nova 
direcção, o mercado de J..i , boa foi escasseando e pa s-
sou para as ilhas de Cabo Verde (S. Thiago), onde 

. era mais commodo o transporte para a America hes-
panho la, e posteriormente por causa cl0 Brasil para 
a ilha ele S. Thomé. O trafico de escravaria afri-
cana era um monopolio elo governo portuguez, e os 
arrematantes dessa renda da corôa 11<1s duas Guinés 
eram forçados a levar ao ponto obrig:i.do de S. Thiago 
os esc r a vos que tinlfa m de vender , embolsando-se 
a h i o ilsco do que lhe colll pe l.ia. 

n eve-se ao governo da metropole, sr: presid ente, 
a introducção ela escravaria afrir.ana, tanto no Brasil 
como no Maranhão, que oütr 'ora formavam dous 
governos separados. A or igem, portanto, dessa pro-
priedade não foi em nossa terra infame, mas legi-
tima e legal. O primeiro es tabelecimento portuguez 
creaclo no littoral elo Brasil antes da divisão pelos 
donatarios, foi o el e Pernambuco, na ilha ue Itama -
racá . O seu, chefe ou clirecrto;" Di og<i Leite, em carta 
a D. João III, em data de E:i25, pede a graça de 10 
escravos em premio dos seus servi ços, a exemplo cl'o 
qml com outros se praticava . E' a l)l'imeira vez que 
se falla em escravos africanos no Brasil. A co lonia , 
na parte meridional, foi uepois dirigida por Duarte 
Coelho Pereira, seu donatario, qne acabava ele com~ 
mandar uma armada de observar:ão c defesa na costa 
septentrional de Guiné: é · de · presumir que dalli 
trouxesse escravos, era bomerú de fortuna, e foi tal-
vez a razão , alérn do seu humano coração, por que 
sendo bem se rvido por estes esc:ravos não persrgui u 
os Iudios. 



Na colonia de S. Vicente, Diogo l\'Iendes dando 
conta 'ao rei em 1538 de uma excursão ao Perú, onde 
vira bem empregados escravos africanos, aconselh~ 
ao monarcha a sua in troducção, conselho que o rei 
não perdeu logo que a corôa fundou o seu estabe-
lecimento da Bahia em iM9. Foi o proprio rei quem 
mandou distribuir pe los colonos empregados publicos, 
esc r a vos dessa procedencia, facilitando os pagamentos 
pelos ordenados. O custo no littoral africano, as dcspezas 
de transporte tornavam clifficil na nova colonia a 
venda de mercadorias, sobretudo sendo os lndios 
mais bar a tos . 

Do que venho de expôr é eviuente, Sr. presidente,, 
que a origem da propriedade escrava africana não 
tem o caracter que se lhe attribue: a culpa é toda 
do governo da metropole; essa propriedade foi imposta 
aos colonos. 

O Sn. VIEIRA DA SILVA dá um aparte. 
O Su. MENDES DE AumroA :-O que acabo de de-

monstrar é em relação ao Brasil. Quanto ao 1\'Ianr-_ 
nhão o me~m o facto tambmn reproduziu-se. Os escra-
vos africanos ei1traram alli pel<a acção espontanea da 
realeza, do governo ela metropole; é, porém, certo, 
que na sua maneira el e proceder no ultimo seculo 
houve um desvio em prejuízo elos colonos, que mais 
ad iante notarei . 

Deve-se, Sr. presiilente, á Companhia de Jesus no 
Brasil e no Maranhão a emancipação dos Indios desde 
1570, ou por OLltra desde que foram para Bahia 
em H>49 que elles se esforçaram em favor da liber-
dade dos Inclios, e o primeiro resultado que consegLliram 
fo i , a lei el e 20 de Ma rço de H570. E não foi só esta 
lei, Sr. presidente' ; obtiveram no mesmo anno outra, 
ele 20 de Setembro, para -que não se Ca}~tivasse na Asia 
nem os Japonezcs nem os Chinezes; o systema dessa 
corporação era uniforme, seu fim a liberclaele do homem, 
e di go is to , em resposta áquelles que asseguram que 
o systema elos jesuítas ein relação aos Inclios não çra 
o mesmo quanto aos Africanos, e o dizem, porque 
não conhecem ou não examinam com cuidado as missões 
que os jesuítas tinham do outro lado do oceano, cles-
truiclas depois da sua extincção. 

Essas leis que revelam uma luta secub-r em pró 
da liberdade, ti v eram sLtas altemativas, ora favor e-
cendo as pretenções dos colonos, ora no sentido- ela' 
emancipação dos lnclios, sustentada pelos jesuítas a-té 
o alvará elo L o de Abril ele 1G80, is to é, durante um 

p, p . (i!), . 
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seculo e dez annos, e foi este .alvará o acto mais de~ 
cis ivo que completou a obra encetada em 1.570, reinando 
D. Sebastião. l\fas este mesmo alvará de D. Pedro II 
é a reproducção da lei de 30 de Julho de 1.609, da 
época dos 'Felippes de Hcspanha, os quaes, é mister 
que o digamos, procederam nesta materia em relação 

· ás colonias de Portugal como haviam procedido com 
as suas: e eis porque suas teis foram mais beneficas 
aos indígenas do que as dos r eis portuguezes. E' tra-
balho facil de averiguar. 

Entretanto, Sr. presidente, essa legislação dos se-
culos XVI e XVII, reproduzida no alvará de G de Junho 
de 1755, teve uma grande celebridade, conferindo-se 
ao famoso ministro de D. José I a gloria ele acabar 
com a escravidão dos Indios. l\fas o que fez Pombal 
em 1755 ~ Libertou os Indios, melhorou a sua con-
dição, educou-os? :Não ha duvida, Sr. presidente, que 
o alvará de 1.755 mandou cumprir rigorosamente a 
lei de 1.680, e assim se praticou, mas se .o seu Jim não 
era outra c ousa senão reproduzir a legislação antiga , 
que · textualmente copia, não podia desagradar aos 
jesuítas, que por ella pugnaram, mas aos C(')lonos in~ 
teressados na escravidão, e sustentaram doutrina op-
posta á ela companhia. 

(Ha um aparte.) 
Mas outro era o proposito do ministro portuguez ; 

elle acaba v a de reconhecer no alvará de 1. 755 essa 
legislação favoravel aos Indios devida aos esforços dos 
jesuítas, e entretanto ao mesmo tempo e na mesma 
data creava a companhia do commercio do Grão-Pará 
e Maranhão , que foi approvada por alvará de '1 do 
mesmo mez e anno. O alvará que de novo consagra 
a liberdade do indígena não é um acto de philantropia, 
como o tempo depois mostrou ; o estadista portugnez 
queria substituir o trabalho índio pelo trabalho afri-
cano, que era o remedio já conhecido nas outras partes 
da America ; quem não queria ter por escravos os 
Indios , clifficeis de domar, tomava o Africano. Pombal 
fez a mesma co usa e então quiz fazer de um expediente 
já tão usado um galardão para si : queria que se dis-
sesse, que se proclamasse: {~ti eu o redemptor dos In di os; 
foi, não ha duvida, quem mandou restaurar ou antes 
executar com vigor o que já estava feito e que era tra-
balho dos jesuítas; mas de que. maneira, Sr. presidente, · 
introduziu este ministro os Africanos no Maranhão? 
· O SR. VIEIRA DA SILVA :-Antes ~o l\'Iarquez de Pombal 

havia Africanos no Maranhão. · 
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O Sn. :MENDEs DE ALMEIDA: -Não contesto, porque 
a primeira companhia de commercio creada em 1682 
tambem fóra encarregada de in trocluzil- os alli ; mas 
não conseguiu por lutar coni muitas clifficuldades; o 
que quero mostrar é que se esse ministro não os 
introduziu, e não foi o introcluctor immediato, foi 
sem duvida quem creou o novo plano e completamente 
levou a effeito a in troducção, porquanto, Africano nunca 
pó ele tomar . pé no Maranhão, até essa época. porque 
se o Indio custava 1S600 ou 46000, e o Africano 100#, 
já · se vê que era razão para nunca poderem os com-
merciantes ele escravos africanos levai-os para alli; 
o mercado não convidava. 

Mas Pombal, Sr. presidente, querendo assegurar este 
resultado, abriu novos niercaclos para semelhante com-
mercio, o que fez? Mandou executa r rigorosamente 
a legislação a favor dos lnclios no Maranhão por meios 
taes, que nenhum dos passados governos tinha feito; 
a! ém de outras med idas, como a publicação da bulia 
elo papa Bento XIV ele 1741, mandou dons regimentos 
para o Maranhão e Pará, a fim de auxiliar a execu-
ção; e assim forçou os colonos a executar a lei sem 
indemnização alguma, o que era sem exemplo em 
Portugal. 

E porque maneira procedeu o mesmo ministro, 
organizando outra companhia, que é da mesma data 
do alvará ele i n:m, companhia que introduziu Afri-
canos no Maranhão? Os habitantes, pela luta que tinham 
travado com os jesuítas por causa ela emancipação 
dos Inclios , podaram forma r desde 1750 uma com-
panhia para mandar buscar Africanos á Costa d' Africa 
a benetlcio de suas lavouras, Gomo acontecia em outras 
partes do Brasil; mas o escrupuloso ministro, depois 
de approvacla a concessão e organizado o serviço, trans-
feriu o direito já adquirido para a companhia em que 
ellc era interessado. Não é este um facto muito co-
nhecido, e por isso o senado me· permittirá que leia o 
artigo elos estatutos ela companhia · que se refere a este 
incidente (Lê): 

'' 30. Porque os moradores claquellas capitanias co-
nhecendo a falta, que nellas fazem os escravos negros, 
de cujo serviço se têm .seguido tantas utilidades aos 
outros domínios de Vossa l\'Iagestacle na Amcrica por-' 
tugueza, obtiveram em relaçãode17 ele Julho de 1752, 
expedida em provisão elo coliselho ultramarino ele 22 
ele Novembro do mesmo armo, a faculdade de formarem 
uma companhia para resgatar os tliLos escravos nas costas 
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d'Africa, a qual com effeito propuzeram no sobredito 
plano de fõ de Fevereiro do anno proximo passado, 
e carta ele 4 ele Março do mesmo anno : ha Vossa Ma-
gestade poe bem, que a dita faculdade tenha o sett cum-
lJrido e (feito nesta companhia, para que sóelln possa exclusi-
vamente introduzir os referidos escravos negros nas 
sobreditas duas companhias (Grclo Par:á e Mnranhão), e 
vendel-os nellas pelos preços, em que se ajustar, pa-
t:>:anelo os costumados direitos á real fazenda de Vossa 
Magestade. » 

Por conseguinte eu julgo, Sr. pres i clen te, q1.1e de - · 
monstrei que a origem da propriedade escrava afri-
cana no Brasil não tem a origem que se lhe attribuiu, 
tanto dentro como fóra do Imperio. Ao governo da 
metropole cabe toda a gloria ou toda a censura deste 
acon tecimcn to. 

(Haum aparte.) 
O SR. MP:NDES DF: ALMEIDA :- Eu apenas quiz mostrar , 

permitta que o diga ao nobre senador, que a origem 
da escravaria no Brasil não tem o fundamento que 
lhe deu o St·. Cocltim; c por outro lado convem que 
tambem se note, quando se quiz acabar com os escravos 
africanos em Portugal, não t'oi o governo da metropole 
logico quanto ao Bras il, e aliás começou não execu-
tando fi elmente a bulia elo papa Bento XIV, de i741, 
a que já me referi , em que ~e fii·mava ainda uma vez a 
doutrina da liberdade elos Indios, c se declara v a que todos 
que existissem tanto no Maranhão como no Brasil se 
não eram livres viviam em injusto captiveiro. 

O Srr. rnEsiDEN'm, VIsCONDP: DP: ABAETÉ : - V. Ex . 
não acha que isto é objecto mais propriO ele uma mc-
moria para ser lida no Instituto Historico? (Riso.) 

O .su. l\'iENDP:S DP: At~mmA : - Sint.o desagradar a 
V. Ex.; tratando da proposta em discussão, julgo que 
em gera 1 posso tocar nestes pontos que interessam :í 
historia da escraviclão; se, porém, V. Ex. quer marcar 
um tramite ao meu discurso ... 

O Srr. PllESIDENTE, VISCONDE DE ABAP:TÉ: -Não, se-
nlwr ; só digo que o assumpto ele que trata neste mo-
mento, mereceria antes ser objecto ele uma memoria 
para ser lida no Instituto Historico c eu teria mui ta 
sat isfação em ir ouvil-a alli, ass istindo pela primeira 
vez a uma sessão do Inst ituto. 

O SR. lVIENDES DE ALMEIDA : -Sinto !lá ver cle~agra
dado a V. Ex ., não estou fúra da ordem; demais o as-
sump_to em c_lis~ussão é grave, c V. Ex . ha ele ter pa-
ctencia penm ttmclo que conclua . . . 



O Sn. PRE.3IDENTE, VrscoNDE DE ABAETÉ: -Pelo con-
trario; já prometto ir ao Instituto ouvir a leitura da 
memoria. 

O Sn. ZACARIAS:- Já agora acabe. · 
O SR. MENDES DE ALMElDA:- A bulia ele 1·74:1, como dizia, 

confirmava a escravidão em todo o Brasil, referia-se tanto 
aos Inclios, co'mo aos Africanos, mas Pombal só a exe-
cutou na parte relativa aos Indios. Pouco mais ou 
menos as expressões elo pontifico reduzem -se ao seguinte: 
((que homens q~e se dizem christãos ~sque9em os ~e~
timentos rle canela ele a ponto de recluztrem a escrav1d~o 
os infeJizes Inclios, os povos das costas orientaes e occt-
dentaes do Brasil, e ele outras regiões. >> Portanto a 
Africa se acha aqui comprchcndida. 

E, Sr. presidente, se chamo a attcnção elo senado 
para este importante documento é porque no seetllo 
passado é o primeiro que profliga a escravidão tanto 
índia como africana, antes que outros a tentassem em 
alguns paizes, inclusive Portugal. E o mais singular 
é que pelo alvará ele 8 ele Maio de i 758 o governo ela -
mctropole mandou solemnemente executar essa bulia 
em todo o Brasil, tão sómente em relação aos Indios. 

(Hanm (tpaTte.) 
Não desconheço, Sr. presidente, que lia mcrito na 

promulgação elos alvarás ele 1D de Setembro ele i7fH, 
e ele 16 de Janeiro de -1773, este extinguindo a escravidão 
em Portugal, c o outro concedendo a liberdade a todos os 
Africanos que aportassem áquel las plagas, comquanto. 
não fossem ins·pirados por iniciativa propria, eram imi-
tações elo que se passava na Inglaterra e na França. 
Sabe-se do e~tronclo que causou na Europa a celebre sen-
tença ele lonl lVIans!i elcl em 174!) recon ltecpnclo li v r e 
um escravo africano que llas colonias aportára em In-
glaterra, cujas leis desconheciam a escravidão. O acto 
ele 1773 explica a JOsição inferior em que se achava Por-
tugal com as poteúcias civilisaclas ela Europa: era a uni-
ca que mantinha a escravidão e a perpetuava por meio 
do nascimento. Se Portugal foi o ultimo povo da Europa 
cllristã e civilisarla que extinguiu a escravidão, outro 
tanto succecle lwje com o Brasil :somos infelizmcn t.e o 
ultimo povo ela Amcric~ que acaba com a escravidão. 

Pondo ele parte este topico , que tanto incommodo Ll 
a V. Ex., Sr. presidente, cumpre-me ainda fazer al-
gumas considerações. 

O Sn. ZACAJU.\S:- Serão annexos ela mcmoria .? 
O Sn. JliiEI"DES .DE ALMElDA:- São ele outra especic, 

não têm relação com o assumpto r1ue já deixei . 
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O nobre senadot· }Jela Bahia, o Sr. Nabuco, achou na 

pmposta elo governo um grave senão, o não ser defini-
ti v a, não contendo a ultima palavra do legislador. Não 
me parece fundada, Sr. presiclen te, esta objecção. As 
idéas carcleaes elo projecto: libertação elo ventre, para 
os' nascituros, e emancipação gradua l elas gerações pr~
sen tcs, não têm carac ter provisorio, são definitivas, 
muximc a primeira . As disposições accessorias que não 
têm a importancia elas outras, sujei tas a ·modificações c 
melhoramentos, não têm inconveniente em não serem 
a ultima palavra elo legislador. Pelo contrario, ha van-
tagem em serem provisorias. · 

Ainda ha outra objecção elo honrado senador pela 
Bahia. S. Ex. acha mesquinho, illusorio o fundo da 
emancipação, desejava-o muito forte para contrapór', 
ou mitigar a impaciencia elos escravos actuacs. Em sua 
argumentação parece-me contraclictorio o honrado se-
nador. Se S. Ex.. não quer de prompto que entrem para 
a sociedade massas enormes ele escravos, temendo a des-
org;mização elo trabalho rural, fonte ele nossa ríqueza, 
e nes ta base apoiou-se para combater a cmancipar;ão 

· simultanea deferida, como pois deseja um grande e po-
deroso fundo de emancipação'? O resultado seria quasi 
o mesmo, e o fructo da emancipação gradual senão per-
dido, muito arr iscado; porquanto que meios t eria o 
governo para educar, dirigir, e manter no trabalho 
essas gra ndes massas de liber tos? 

Tratando ·o nobre senador do Duque ele Brogli c, a 
quem S. Ex . qualifica ele apostolo ela emancipação, in-
vocando uma elas suas opiniões, cu disse em aparte« não 
é um homem da America ».,e não era um homem pra-
tico r es idente na Amcrica, convivendo no meio ela po-
pulação escrava; era, pclô contrario, um homem ela 
Europa, apreciava este grande problema pelo pri sma 
enropeu, que julga mui facil a emancipação elos escra-
vos na America, não prestando de~ida attenção a serias 
objecçõcs . O nobre senador est ranhou o meu aparte, 
que está e:-cplicado. Foi naquelle sentido que eu disse 
que a opinião do illustre duque, com quanto muito res-
peitavel, não podia para nós t er grande importancia, 
porque não era um Americano, porque não convi vendo 
em paiz onde a escravidão era autorizada, não estava 
habilitado para aquilatar bem as ohj ccções c embaraços 
da emancipação. 

As objecções que o mesmo homado senador oppõe <'t 
proposta, provenientes ela difficultlacle ele criar os nas -

. rit.ucos, que S. Ex. parece julgar invencível, acredito 
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que são sem fundamento. A opção que o honrado sena· 
dor'condemna por·que ha de concorrer muito para lançar 
nos braços do governo avultado numero de crianças, não 
supponho que exerça inOuencia na mór parte dos se-
nhores de escravos, a menos que não q.ueiram abandonar 
a profissão da lavoura. Se quizerem manter, por certo 
estimarão preparar para o futuro os melhores cultiva-
dores de suas terras. Se hoje não existem associações 
preparadas para acolher essas crianças que os senhores 
trocarão pelas apolices., amanhã se organizarão; Iião se 
póde concluir do facto de hoje a impossibilidade de 
existencia' nos dias immediatos; a necessidade obrigará 
a organização de taes associações. Per outro lado, temos 
o largo espaço de oito annos para nos prepararmos 
contra essas eventualidades mais phantasticas, que 
reaes. 
• Tenho muita confiança, Se. presidente, na força ex-
pansiva da idéa da proposta; estou mesmo persuadido 
que chegaremos mais depressa ao termo de nossa em-
preza e sem grandes obices, do que não aconteceu em 
Nova Gt'anada, que o honrado senador pela Bahia trouxe-
como exemplo a imitar. Em Nova Granada chegou-se 
ao termo da esceavidão artillcialmente àpós 30 annos, 
por uma medida directa do governo; é menos do que 
nos Estados-Unidos, na parte septen trional, onde a 
marcha natural dos acontecimentos despendeu 40 annos, 
de 1. 780 a !820, quando se fez o arrolamento ou censo 
nacional, em que não se contou mais um escravo na-
quelles ter ri to rios. 

Aqui, eu o espero, Sr. presidente, os fructos na turaes 
da proposta nos aproximarão elo desejado termo, sein o 
recurso extraordinaeio da republica gl'anadina, por 
causa do fundo ele emancipação que irá sempre em aug-
mento, e a inextinguível caridade dos Brasileiros_ A 
hrand uea dos nossos costumes e tantas outeas circum-
stancias especiaes, são garantes de um breve termo desse 
mal secu lar. E entretanto, Sr. presidente, nós aqui não 
temos, como nos Estados-Unidos, províncias ou terr i-
torios para onde podessmnos passar por meio da venda 
os nossos escravos, como se diz acontecêra com os Es-
tados do norte na épo::a em que emanciparam os seus 
escravos, e tão pouco possuímos enorme somma de 
capitaes, para, como a Inglaterra e outras naÇões, in-
demnizar ele prompto os senhores. Sem essas vantagens 
eu nutro a esperança de que chegaremos em breve prazo 
á extincção ela escravidão sem abalo do paiz e enfraque-
cimento de sua riqueza. 
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E neste ponto devo uma resposta ao honratlo se-
nador por Minas Geraes, o Sr. Barão das Tres Barras, 
que sustentou que a gt'imde idéa da libertação do 
ventre não vingára nos Estados do norte da União 
Americana. O honrado senador está 'perfeitamente 
enganado. A Pensyl vania adaptou este systema em 
1780 ... 

O SR. BARÃO DAS TREs BARRAS : -A libertação dos 
nascidos. 

O StL MENDEs DE ALMEIDA:- Não é ex3cto, des-
culpe o honrado senador que o contrarie. Os Estados 
que adaptaram a libertação dos- nascidos .foram Con-
necticut em 1784, Rl10de-Island em 1786, New-York 
em i 799, New-Jersey em Hl04, nos EstadOs do Mias-
sachussetts, de New-Hampshire, de Vermout e do Maine 
a emancipação foi · simultanea. O Massachussctts em 
1.78·1, o New-Hampshire em 1792, o Vcrmout em 1793, 
e o Maine em 18Hl. Sómento ao Massachussetts se não 
púde lançar a pecha de haver vendido para os Estados 
Llo sul os -seus escravos , porque a falta ele tempo 
exclue a probabilidade cl0 cxpeclionte: um anuo ele-
pois ela proclamação da constituição. 

Sr. presidente, vou pó r termo ás considerações que 
me 'foi possível fazer acerca da proposta c em sua 
defesa, no limitado espaço de tempo que ÚJ.C coube, 
até porque não desejo preencher a hora da sessão. 
Voto por esta medida, não só porque a acaricio do ha 
mui to, como porque e lia fixa o termo ela escravidão 
no continente ela America, e entendo que quanto mais 
breve melhor. Hoje é só mente o Brasil que falta dar 
este golpe que é o ultimo: desde as terras articas 
até o cabo ele Horn, não haverá mais escravidão, e 
pqr isso associo-me aos defensores ela proposta, porque 
com ella se consegue este resultado. 

E' aclmiravcl, Sr. presidente, a marcha ascendente 
desta grande idéa :- a emancipação do escravo; pode ~ 
rosa é a sua. força expansiva. Todos os trabalhos do 
seculo passado até hoje são assignalados por ' datas 
no ta v eis, c1 esde a hulla do papa Bento XIV de i 7 41, 
desde os esforços feitos na Polonia, em Portugal· e 
nos Estados-Unidos ao alvorecer de sua inclepenclencia, 
desde os trabalhos ele 'Vilbeforce, de Clarckson, o pri-
meiro que no parlamento britannico apresentou em 1. 780 
o b'ill para extincção do trafico de Africanos e de Flowel 
Buxton, o que em 1833 1evou a ciTeito a meqicla salvadora 
da extincção ela escravidão nas colonils. inglezas, a 
idéa tem marchado sem deter-se, arrastada por sol~ 
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proprio impul;;o e 1jcso natural. A sua pujança é tal 
que hoje a todos se tem tornado visível e diaphana. 

O que outr'ora, Sr. presiuente, se imaginava um 
gra nde perigo, uma dificuldade insupet·avel, hoje . 
tornou-se de uma facilidade commum, vulgar. Depois 
da emancipação dos esc r a vos nas colonias inglezas e 
francezas, o movimento .da idéa emancipadora tem 
sillo mais accelcrado, e quasi que se não passa clous ou 
Lres annos sem que o act.o emancipador de uma .nação não 
seja imitado ou seguido por outra, prova evtdente da 
fecundidade e vigor ela generosà idéa da liberdade 
humana, e do progresso e desenvolvimento que tem 
t ido nos povos christãos. 

Para ap re:: iar melhor esta marcha ascendente, pres-
cindo elo que houve na America ele origem hesp~
nhola, onde a emancipa ção se fez no intervallo de 1813 
a 1850, por não ter tido influencia saliente no movi-
mento cmanc i.pador; mas tomo portanto ele partida 
o facto ele Portugal em 1856, seguido em pouco tempo 
pelo ela Russia em 186l... · 

• O SR. FERNANDEs o,\ CuNnA: -E a Hol!anda em · · 
HW2. . 

O SR. MENnr.:s nE AL~mmA:- .. . a Hollanela em 
1R62, os Estauos-Unidos em 1863, com o aeto termi-
nal em 18t:i5, e a Hcspanha em 1868. Escuso notar a 
Suecia e a Dinamarca em1816. Falta sómente o Brasil ; 
é o nosso patz o unico que resta pagar a sua quota 
desta immensa divida, e que vai lançar ponto final na 
escravidão da America. 

Este resu llado, consequencia de uma luta inuefesa, 
é sem duvida admiravel, e o Brasil não podia sem 
desdouro, sem perigos, esquivar-se ao cumprimento 
ele sua obrigação; e, portanto, ,Si·. presidente, sendo 
uma .r evolução pacifica e beneflca em que vamos en-
trar, com a <tpprO\'ação da proposta, assoc io-me á sua 
sol'te, bem dizendo daquelles que,. com tino e firmeza, 
prestaram-lhe o seu mais forte e decidido a<:ljuctorio. 

' O lH:mrado presidente elo conselho que teve ~ for-
tuna ele se pôr ã frente dessa g1·ande idéa, e de reali-
zai-a com seus dignos collegas, ·era tambem o ministro 
dos negocias estrangeiros que já em 1856 assegurava· ao 
embai~ador inglez nesta côt'te, o Sr. Scarlett, que o 
propos1to do governo ·elo Brasil era acabar gradua l-
~ente· com a escravidão, o que por este foi comm_u-
mca~o a lord ~larendon. Esta dec la ração, precursora da 
medtLla que cllscutimos, honra o paiz e o ministro . 

P. li. 70 . 



Portanto , S. Ex. ·é digno da missão que lhe coube 
em sorte, e que com tanto esforço e patriotismo pro-
cura assrgurar, e por isso o felicito, applaudindo com 
todo o Brai;i\ este grande acontecimento consagrado 
pela propost~, a que presto o meu voto com a maior 
satisfação . (Mttito bem.) 

O 5n. PRESIDENTE, VIscoNDE DE AnAETJt ·: - Continúa 
em discussão o projecto. (Pausa.) Não havendo mais 
quem peça a palavra (silencio) vou .. .. 

O Sn. FERNANDES DA Gv~HA : -Peço a palavra. 
O Sn. PUESIDENTE, VIscoNDE DE AnAETÉ: --A discus-

são fica adiada. 
Levanta-se a· sessão. 

SES SÃO DE 27 DE SETEMllllO. (Passa o prc;jecto em ultima 
discussão .) 

A sessão deste dia foi uma elas mais solemncs do "' 
nosso parlamento. As galerias e o recinto do senado 
ei;tavão apin~Jados de espectadores. Contava-se com a 
Y0'laç:Io, e a anciedade era geral. 

O Sn. FERNANDES DA CuNHA: fali ou em primeiro lugar. 
Eis o seu discurso : 

O Sn. FERNANDES DA CuNHA:-S·r. presiclente, .ar-
repm'ldo-me ele ter hontem suspendido a conclusão 
deste importante debate. O temor de deixar de cumprir 
um dever sagrado, .em uma occasião tão solemne, 
obriga-me a commetter a inexcusavel irnprudencia de 
dilatar por mais algumas horas a solução da magna 
quri;tão, vital para a sociedade brasileira. 

Comprehendo, Sr. presidente , que falte i a todas 
as considerações, devidas á ancicdade ·' com que o 
senndo brasil.eiro e a nação inteira aguardam espe-
rançosos a legitima e fecunda resoJu.ção deste .. problema, 
essencial para o engranclecimen to e prosperidade do 
Bras.il. Foi debaixo da pressão pr.ofu nela , que sú o 
deYer prescreve, que eu ousei commetter a imprudencia 
.(senão leviandade da parte de um aprendiz) de querer 
1ambem ligar a minha responsabilidade á salutar pro-
posta do governo, expressando o meu voto, de um 

·modo que não fosse simplesmentesymbolico, em favor 
des ta grande causa do paiz. 
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O Sn. F. -OcTAVIANO :~Etem toLlo o direito, porque 
o seu voto é. muito illustratlo. (Apoiados.) 

O Sn. FEHNAND'Es DA CUNHA :- Não apoiado; é nímia 
generosidade de V. Ex:. 

:Mas, Sr. presidente, reflectindo que ainda tínhamos 
alguns dias do I·esto da · prorogação, que o senado es-
tav.a satisfeito, que a discussão estava finda, e ljUe 
se ia votar; eu, que já tinha cumprido o meu dever 
conde-scendendo em não tomar · a palavra até aqui, fal-
tando á minha grave responsabilidade, assentei que 
não prejudicava absolutamente a solução da gravíssima 
questão, dizendo quatro pala H as apenas em desempenho 
do mandato de representante da nação. Portanto peço 
desculpa a V. Ex. e ao senado se por ventura abuso 
da benevolencia de sua attenção po-r alguns minutos, 
simplesmente quanto baste para enunciar o meu voto 
explicitamente. -

O Sn. V. no 1Rw BRANco :-Nus todos o ouviremos 
com mui to prazer. 

O Sn. l<'EHNANDES DA CuNHA :-Osenado comprehende -
que não venho mais discutir: o debate está por assim 
dizer encerrado; é tarde para a controvcrsia; findou 
a opportunidade. Só resta a votação, e a mim explicar 
perfuncto-riamente os fundamento.-; do meu voto. Sr. 
presidente, o meu voto é conhecido. Por duas vezes 
já me tenho· pronunciado a respeito, não áeerca do 
melhor plano, para a solução desta questão complexa 
e dificílima, mas 'em relação ao desejo sincero e á 
vontade firmg, rom que eu anceiava, como todo o 
Brasil, por ver desatada esta magna pêa, que prende. 
o desenvolvimento do Imperío. Já tive por vezes oc-
caslão, Sr . presidente, (não menos de duas) uma no 
ministerio do illustrado senador pela minha província, 
o S1'. conselheiro Z1carias, e outra no ministerío de 
i6 de Julho, presidido pelo honrado S1·. Visconde· de 
ltab<lrahy, de enunciar-me na camara dos Srs. depu-
tados, de que fazia então parte, a respeito desta questão. 

No primeiro caso, Sr . presidente , luta vamos comu1na 
guerra estrangeira, mil dificuldades pesavam sobre 
o Brasil; o seu horizonte não estava claro e límpido; 
e, pois, a todos parecia importuno que naquella quadra 
calamitosa se levantasse mais esta questão incandes-
cente, para ainda mais irritar as paix.ões, dividir os 
animas, offender os ·interesses e abalar a sociedalle 
desviando o espírito nacional ou arrefecendo talvez o 

· patriotismo do Imperío de curar exclusivamente do 
triumpho da causa sagrada da honra nacional ultrajada :,. 
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cuja desaffronta hCÍ'oicamente pleiteav;~mos nas plagas 
do sul. Então, Sr. presidente, a questão não estava 
estudada; não estava ainda resolvida; nem no conselho 
ele estado; não hav ia um sC> projecto dellnitivamente 
assentado, nem pelo estudo do conselho de estado, 
riem pelo governo elo pa iz . Assim, pois, considerava 
eu; reputavamos todos de urna e outra opinião poli~ 
tica, na camara elos Srs deputados, uma gravíssima 
i mprudencia suscitar-se ta l questão · incandescente d u-
rante o caLamitoso período da guerra contra o Paraguay. 

Depois no ministerio elo illustre Sr·. Visconüc de 
ltab0rahy, quando este declinava da responsabilidade 
de assumir a iniciativa, que a camara solicitava, le.-
vantei -me simplesmente para consignar um protesto 
em nome çlo partido conservador, de que sou humilde 
membro ... 

O SR. l\'JENDEs DE AL1IEIDA :~Muito distincto. 
O Su. FERNANDES DA CuNHA : - •• ~ não porque eu 

tenha absolutamente a pretenção ele iniciar idéas uteís, 
nem de querer que a minha desautorizada opinião 
seja attendida pelos meus chefes, mas por um motivo 
'de honra e de pundonor do meu partido, impellido 
por sincera e profunda convicção, porque, senhores, 
confesso, não poderia ser conservador, se por ventura 
no programma do men partido estivesse inscripta a 
hedionda bandeira negra ! (Apoiados.) Foi para con-
signar esse protesto que eu levantei-me então e disse: 
« Não; em nome do partido conservador, protestamos; 
não queremos a perpetuação da escravidão no Brasil; 
queremos a sua abolição, agora ou logo, como e qua.nclo 
iór possível, reflectida e prudente, respeitada a pro-
priedade, garantidos os direitos, consultados os inte-
resses nacionaes, mas queremol-a resolvida, em nome 
de Deus, em nome do direito, em nome da sociedade, 
a bem do progresso e da felicidade do Brasil! » 

'Senhores, para um paiz catholico apostolico romano, 
como é o"Brasil, para um paiz que ha 50 annos pro-
clamou a sua independencia, goza de vida livre, de 
systema representativo; para um paiz que tem as suas 
finanças em bom estado, como se púde Jisongear de . 
ter qualquer nação, sobretudo 'elas que principiam ; . 
para um paiz com tantos elemento.s de força e vita-
lidade, porque ha ele se duvidar. ainda de que é che.-
gada a hora suprema, urgente, inadiavel ele resolver 
o capital problema, ljUC sobretudo tolhe e difficulta 
o rapicb desenvolvimento do Imperio? Poderá o Brasfl 
fazer estranha excepção ao movimento cl1ristianis-
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si mo de todo o mundo? Poderá o Brasil, nação c a lho-
Jica, e sobretudo nesta America livre, fazer exccpção 
triste e odiosa entre todas as suas irmãs? Depois que 
a Europa resolveu a questão; depois que as repu-
J)licas americanas a solveram e sobretudo os Estados-
Unidos; depois que venceram todos os obstaculos, 
perigos 'e desastres, inherentes a tão melindroso as-
sumpto; o Brasil h a de ser a unica potencia meticu-
losa, que não ouse absolutamente arcar contra o gigante 
negro, contra a montanha da escravidão, que lhe op-
prime o peito e .não lhe . deixa respirar'! Não: era 
chegada a vez, a opportuniclade ele debellar o monstro . 
E se não agora, quando chegaria? 

E não se diga que esta questão vem ele salto; e 
não se diga que ella nos sorprcncle a todos. Não, Sr . . 
presidente; esta questão ha muito tempo que preoç-
cupa a todos os espíritos, está incübacla na s mentes, 
afagada nos corações de todos os Brasileiros ; póde-sc 
dizer que desde a inclepenclencia .. • 

O Sn. F. 0CTA.VIANO:-Apoíado. 
O Sn. FERNANDES ilA CuNHA:- ... c não só desde a· 

independencia, desde os tempos coloniaes, cogitamos 
della: ahi estão os alvarás portuguezcs. Quiz-se a té 
proclamar a abolição da escravidão na nossa consti-
tuinte. A lei de 1823 a lembrou; o acto addicional 
á constituição do Imperio preteriu-a. Diversos pro-
jectos posteriormente apresentados em uma e oull'a 
camara, em uma longa serie ele annos, tratam da idéa; 
varios planos se tem suggerido : a imprensa della se 
tem occupado de longa data; inemorias e livros se 
tem escripto, e entre todos devo fazer menção hon-
rosa e especial elo tratado completo a respeito ela ma-
teria, escripto pelo illustrado representdnte ela nação, 
o honra elo Sr. Perdigão Ma I beiro. Isto no clominio da 
op inião e da imprensa c da iniciativa dos membros 
do parlamento. · 

Como a c to do governo, S1·. pres id'cn te, temos qué 
esta ques tão se estuda no conselho de· estado desde 
o armo ele 1867; que pareceres ·luminosos foram pro-
feridos por escripto e muitos outros expressados ver-
balmente em varias conferencias dos' annos de 1867 

·e 18()8, em que foi cliscutirlo e estudado o assumpto 
pelo conselho de estado. Uma commissão de tres 
membros, ,do se io . do mesmo conselho, incumbida de 
rever e refundir o vencido nas conferencias, apre-
sentou um proj ec to final , contendo' a summa das so-
luções approvaclas, tendo por base todos esses tra-
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balhos do conselho de estado uma ser i e de pr ojectos, 
offerecidos pelo nobre senadot· pela província de 
S. Paulo, o illustre Sr. conselheiro .Visconde de 
S. Vicente. 

Antes de concluídos os estudos do conselho de .es-
tado, o ministerio do Sr. conselheiro Zacarias, em duas 
sessões consecutivas, fez da: materia menção solemne 
na falia do throno. · 

O anuo passado na camara dos Srs. deputados susc-
citou-se a ·questão, provocou-se a iniciativa governa-
mental e pediu-se uma solução. O governQ retrahiu-se; 
deixou á ini.ciativa parlamentar toda a responsabilidade· 
da resolução da importantíssima questão. A cama r a 
dos Srs. deputados aceitou patrioticamente. a gravís-
sima responsabilidade; e no decurso da mesma sessão, 
em um paiz que não tinha . agitado no parlamento 
tal rnateria em desenvolvido debate, a cornrnissão póde 
organizar um trabalho luminoso, que faz honra á il-
lustração do Imperio, o que .não puderam fázer mui tas 
vezes em tão limitado espaço commissões numerosas, 
illustradissimas, de muitos outros paizes da Europa, 
algumas elas quae<; levaram annos para motivar longos 
e desenvolvidos. pareceres, dispondo aliás de variadas 
fontes de esclarecimentos, de que não dispôz a com-
missão brasileira. · 

Depois de todo este longo período de ' cl~bora,ção da 
idéa, Sr. presidente, pergunto eu: Será uma novidad·e, 
uma sorpreza para o paiz, para os agricultores, para. 
os proprietarios de escravos, para a nüscra escrava-
tura, desde que a questão está estudada, que se trate· 
de adaptar a necessaria solú'ção, mais ou menos pro-

ücua, mais ou menos completa, mais ou menos defi• 
nitiva elo assumpto? E nesta ,ma teria grave e melin-
drosa não ha' solução perfeita. Deficientes, incompletas 
serão todas aquellas que qualquer, por mais autorizado1 
por mais illustrado, por mais pretencibso mesmo que 
seja, possa aspirar a dar. Qual ser;á a que não soffra 
contraclicção ou que não mereça contestação adversa? 
Foi nestas circumstancias, Sr. presidente, c depois dG 
compromisso solemne, contrahido na ultima sessão pelo 
nobre presidente do conselho, então membro do ga-
binete de 16 ele Julho, de que o g(}verno não evitava a. 
responsabilidade, de que continuaria a estudar a questão e 
neste anpo apresentq.ria a solução definitiva em proposta , 
sua, tomando a responsabilidade da medida-, foi assim 
que o ministerio de 7 de Março, cumprindo a palavra em-
penhada, offereceu a solução do projecto que se discute. 
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Portanto, senhores, não é uma novidade, nem uma 
iorpreza. A questão da opportunidade não póde mais 
ser posta em duvida: ella chegou. Era urgente, era 
tempo (como sempre se expressaram diversas com-
missões que trataram do assumpto nos ditierentes 
paizes) de resolver a questão. Vejamos como resolveu 
o governo. 

Sr. presiâente, o governo a resolveu por um sys-
tema duplo: admittiu como idéa capital o principio 
da libertação do ventre escravo, isto é, proclamou :t 
liberdade dos nascidos depois da lei; adoptada como 
idéa capital a medida directa da libertação do ventre, 
adoptou tambem um coniplexo de medidas indirectas 
de emancipação gradual e progressiva por um va-
riado systema complementar de meios, que- todas as 
nações têm adaptado para a solução da questão. Por-
tanto, temos medida directa e varias outras indi-
rectas: emancipação directa e simultanea das crias 
nascidas depois da lei, geração futura ; c emancipaçãé> 
gradual e progressiva da escravatura existente ou ge-
ração actual. . 

Innovou por ventura o governo neste assumpto? Pro- . 
pôz-nos aquillo que já não estivesse feito no mundo? 
AquiHo que não foi ohjecto de d.eliberação e adopção 
nD conselho de estado? Não, Sr. presidente, pelo con-
trario. 

Se nós quizermos tomar o trabalho de investigar a his-
toria dos diversos povos que tiveram escravos, e de 
apreciar o systema de meios, pelos quaes entenderam 
de resolver a questão, veremos que o governo elo Brasil 
encontrou fundamento e apoio nas dilierentes nações 
que lhe facilitaram o caminho. 

Na altura a que tem chegado o debate, não posso mais, 
nem devo fazer essa historia e trabalho de confrontação. 
E' tarde demais, e o senado não me perdoaria essa es-
cusada e serodia investigação. Só me resta alluiir per 
wmma capita a um ou outro systema, e á- idéa, mãi das 
respectivas soluções. . 

Depois de supprimido o trafico, passaram successiva-
mente as differentes nações a abolir a escravidão. Al-
guns dos Estados do norte da União Americana, de 1780 
em ·diante, como a Pensylvania, Conecticut, Nova-
York, etc., aboliram-n'a libertando o ventre escravo, 
O.s Estados do sul, que a conservaram, foram compel-
lidos á emancipação directa e simultanea, depois de 
uma guerra tremenda e pavorosas calamidades. A 
Inglaterra o fez pelo bill Stanley, de Agosto de -
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!833, media nte o systema dA ap rmHliza:o;em por se is 
annos, que não chegou a seu termo, sendo f01 'çada em 
1838 a concedce a emancipação definitiva, corri. indem-
nizaçãó. Dezanovc colonias, 800 mil escravos, 200 mil 
co ntos. 

Em França, var ios projectos, desde 1838 até 1848, 
foram apresentados ao seio du par lamento, sob relato-
rios de commissões illustra•Jissimas, de que foram rela-

. torcs, entre outros : projecto Passy, 1838, relator Re-
muzat; projecto Tracy, 1839, re lntor De Tocquevi ll c; 

· projec tos da comn!issão Broglie, 18lt,3, maioria e minoria; 
projectos da camara dos pares de 184'~, relator Merilllou; 
c da camara dos deputados, rei a to r Larteri e ; proj ec to 
finalmente da commissão de l\larço de 18lJ,8 de que fez 
parte Scholcher , relator Wallon. 

Varios sys temas foram propostos, emancipação diffe-
, rida c simultanea, gradual e progress ivçt, até a emanci-

pação directa, immedi<~ta c total, com que a r epubti ca 
de ·18fl,8 encerrou o debate e púz termo ás Jl es ilações de 
uns e á res istencia de outros, sem a ttcnção aos prognos-
ticas fata es das colonias, que fel izmente se não reali -
zaram. Quatro colonias, 2:JO.OOO esc i·avos, 50.000:000$ 
de indemniza{fão mais ou menos. 

Outras nações, possu idoras ele escravos em suas colo-
nias, em menor numero elo que a .Inglaterra e a França , 
como a Dinamarca, a Suecia, Hollancla, Portugal, etc., 
todas resolveram o difficil problema por varios meios c 
systemas, dos qua es muitas icléas fi guram no proj ecto 
elo governo e tinham já sido acloptadas nos traba lhos do 
conselho el e estado, como se vê elo parecer e projecto de 
sua commissão especial e elos luminosos parece res e de-
bates elo mesmo. 

Póde-se dizer , pois, que a proposta do governo, sa lvas 
algumas modificações, é o resultado elos estudos elo con-
selho el e estado e do proj ec to da camara dos Srs. depu-
tados de 1870, e que o conselho de estado tomou por 
base os projectos Passy e Tracy, e o da minoria ela com-
missão Broglie, systema já adoptado pelos Estados do 
norte ela União Amer ica na, e seguido pela legislação 
portugueza, etc. Em toda parte a causa christã da eman-
cipação e a solidariedade e harmonia dos grandes inte-
resses sociaes reuniram e associaram todas as religiões, 
como todas as políticas . Ella tem sido obra clp concurso 
combinado e do auxilio mutuo de todas as forcas sociaes 
e el e todos os partidos. · 

Nesta ma teria, portanto, senhores, póde-se di zer que 
não ha um systema absoluto, não l1a uma fórmJ logica, 
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phil~ sophi c::i e. cconomica que s~ deva a~solu La·n; ~: n te 
se(·~mr na pl'a t1ca, sem graves mconven1 en tcs. I ndo 
aqui ·é diillcil; tudo aqui é máo ; e que admiraçãu causa 
isto. A di l1lculdade provém (la natureza lnlr lnsecca do 
assumpto; é ela somma immcnsa elos interesses socia es 
e· economicos que se prendem á resolução elo problema, 
que surgem varias cliffic~I!clades, com que lutam os le-
gisladores que têm de sahtr .d~sse est<~clo ~noma lo , ant i-
christão e barb:uo ela escravtclao; estauo vwlento e falso; 
que j)Crtm:ba todas as relações_ juriclieas, .todas as r c-
lacões socwes, todas a<; r elaçoes eco.nomtcas. E' clahi 
qÚe vem a grav!s.s ima cliffic~uldade elo as?umpto. Por 
ma is que se deseJe, por mats que se .med t te, por mais 
que se pon dere e se escogite neste difllcultds iss imo as-
sumpto, não se . póde fazer cousa alguma que escape á 
discussão e á contradicção, que deixe de te r clel'ei Los, 
·que não peque na pratica con tra as fórma s log icas . 

Mas isto não emharga, nem impeel.e que o problema 
deva ser resolvido ela melhor fórma, que, segundo o 
meio soc iDl a que é destinado, se possa conseguir. 

Sr. pres iden te, esta questão carece Lan to do soccorro · 
do espírito, quanto da vontade elo coração; e ainda 
:mais, ele vontade e crença, elo que de sc iencia e logic;]. 
Não é simplesmente pelos princípios abstr«ctos ela 
sciencia, que o estadista e o legislador hão ele resolvel-a. 
E' preciso inspirarem-se na santa lei elo christ iani smo, 
sem a qual e fóra da qual nada se póde fazer com lJom 
exito; na bondade do coração e no amor ela humanidade 
para , fazendo excepção aqui e alli aos princípios rigo~ 
rosos elo direito, provocar a ex pansão e o auxilio elos 
sentimentos generosos e ehristãos da na tu reza human a 
que não faHecem. nos co r açõ~s dos senhores, a fim cl~ 
que a obra elo leg ts!aclor fmctlfique e produza os resuL-
tados desejados. Se queremos pôr o legislador no equu-
!eo e nada 'fazer neste assumpto que se desvie um apice 
do direito es tricLo ,.não poderemos fazer obra, não pode-
remos consummar c ousa alguma que preste. (Apoiados.) 

E' preciso, pois, que todos nós cedamos quanto sé j;t 
possível dos princípios rigorosos do direito; faça cada 
um um sacrificio inclispensavel para a consecucão ela 
grande medida sa lvadora , de que necessita o Br.asil, a 
fim de que possamos realizar em lei a solução deste gra-
víssimo problema. (Apoiados.) 

Sr. pre!)idente, eu comprehendo que para aquelles 
que fazem ela política apenas uma abst r·acção; para os 
q ue entendem a scienc ia do estadista nas ren·iõcs a c r e:.~s 
da theoria pura, sem levarem em co nta os f<~ctossociaes 

"· u . 7L 
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c os elementos de organiz~ção do paiz para que legislam, 
' para esses a fónna logica, mais e!Iicaz, mais prompta é' 
a ;J])olição immcdiata, a abolição directa e total, com 
ou sem indemnização, conforme cada um entender. Ao 
radical, áquelle que entende que a liberdade é a mais 
sagrada das faculdades da natureza humana, que a es-
cravidão é um crime, uma violencia, uma · fraude, um 
abuso que não se deye manter, occorre n~turalmente 
a abolição immeditlta e completa, que e a sancção do di-
reito do homem, a restauração da justiça, a regeneração 
da soei edacle. O crime pune-se ; a espoliação repara-se; 
faz-se a restituição por amor ela humanidade ou da mo-
ralidade publica, ultrajadas na violação da pessoa hu-
mana. 

Mas para aquelles que, embora cbristãos, embora 
compenetrados de que a escravidão é na r.ealidade pela 
religiãó, pela moral e pelo direito um crime, a violação 
e oppressão da personalidade humana , que não ha di-
reito ele escravidão, que só póde ser direito de guerra , 
abus'o ela força, cb violencia ou da fraude; para esses, 
visto que a e~cravidão é um facto social, s-ecular, visto 
que ella foi tolerada pela nossa legislação~ uma vez que 
a sociedade brasileira cresceu á sombra della, grandes 
int e res~es se radicaram debaixo dessa arvore maldit;;, 
todas as relações jurídicas e sociaes, toda a existencia 
da nação, toda a organização de seu trabalho e o estado 
de sua riqueza se prCiidcm com as raizes dessa arvore 
funesta e antiquissima; para esses é certo que nenhum 
legislador, nenhum político, nenhum estadista pru-
dente c previclei~te, pócle nem deve dar o golpe tremendo 
e decisivo na arvore secular, e subitamente derribai-a 
sem attenção á sociedade, ás desgraças e c:alamidades, 
que por ventura possa causar o seu gravíssimo acto. 

E' por isso que ainda sendo verdade o principio, 
que a escravidão é um facto deploravcl, o resnltaclo 
da violencia ou da fraude, ou o elieito de um crime ; 

. toLiavia não podemos extirpai-a ele um só golpe, por 
meio do systemu da emancipação directa, absoluta e 
.simultanea , com ou sem indemnização. 

Sem inclemnização, Sr. presidente, seria ajuntar á 
violenci:.~ a iniquidade: seria aggravar a afflicção ao 
atnicto; seria punir aquelles que adquiriram e pros-
peraram com a propriedade escrava, que augmen-
taram, á sombra .ela lei , a riqueza do paiz, pelo 
crime da sociedade, pela cumplicidade ela nação, pela 
tolerancia funesta c ·illusão fatal em que manteve a 
lei a Lé aqui, os proprietarios de escravos, coacor -



rendo para que elles desperdiçassem tempo e capital, 
compromettessem: todo o seu . fu ~u~·o e o de· suas 
famílias, para em um bello d1a, lllJquamente expo-
lial-os, mandando-os recomeçar vida nova, sem at-
tenção aos encargos até então contrahidos. · 

Mas, ainda mesmo com indemnização, ainda mesmo 
decretando-se pela lei a expropriação por causa de 
moralidade ou ·de ' humanidade, ainda neste caso a 
emancipação immediata, directa e tot~l, não deve 
;ser decretada pelos legisladores do Brasil , se olharem 
para o estado do Imper io, se tomarem na devida· 
altura a responsabilidade de sua missão legisla ti v a. 
Porquanto; senhores, não basta dizer: « Possuis il- . 
legitimamente; a escravidão é prepotencia, é u,n1 
horror ou uma infamia. » Para ter o diréito de ex-
}Jropriar os senhores dessa iníqua e fatal propriedade, 
não basta a prévia indemnização, na fórma da cons-

, tituição, para que o senhor deixe de ter razão de 
queixa. O legislador prudente não póde, nem deve 
extinguir de subi to, ímmedia ta e simultaneamente, 
toda a massa da escravatura existente. 

A indemnizacão satisfaria aos senhores momenta-
neamente; não.:: teriam razão qu e oppór ao legislador 
brasileiro, porque o direito de desappropriar por uti-
lidade publica ou por humanidade é incontestavel, 
es tá consagrado na constituição elo Imperio. Mas a 
simples indemnização do valor da propriedade es- · 
crava existente no Brasil, ligada á propriedade ter -
ritorial, instrumento de producção, capital que entra 
na creação da riqueza, compensaria todos os inte-
resses, todas as desvantagens, todas as necessidades 
elo proprietario e da agricultura ? Não comprometteria 
a org-anização do trabalho a riqueza actual do Brasil? 
Não abalaria as forças da renda e a economia do Estado? 

Certamente, Sr. presidente, que nenhum legislador 
prudente e previdente, no meio · social em que vi~ 
vemos, segundo a constituição da sociedade brasileira, 
segundo os elementos do trabalho e da riqueza na-
cionaes, teria desculpa se decretasse a abolição im-
media ta, embora com . indemnização. Esse legisl'ador 
iria causar graves calamidades, iria perturbar todas 
as funcções economicas, iria paralysar, por assim dizer , 
a producção da riqueza, ao menos temporariamente . 
A convulsão e os damnos resultantes dessa revolucão 
subita na organização do trabalho nacional se fariam 
sentir intensamento no periodo ele transieão e trans.~ 
for mação social, violentamente decretada.' 
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Nó~ sabemos que no nosso pqiz, a base fundamental 
da riqu eza é a agricultura; é ella a copiosa fonte da 
renda e o manancial de prosperidade do Estado : é 
ella que nos clá os p·roductos dv so lo que trocamos 
com os productos manufacturaclos da industria es-
t rangeira, inclustria que raramente ou em. embrião 
apenas existe no Brasil; em ultima analyse, é ella 
quem nos dá a somma dos direitos de importação, e 
sobretudo ela exportação, d'onde o Brasil tira os re-
cursos necessarios para pagar todas as despezas da so-
ci~clade brasileira, para realizar o est.aclo de direi to 
e clescmvolver todos os fins da activiclade social. Logo, 
não poderia absolutamente o governo lembrar-se · de 
r esolver o ca pita l problema da escravidão no Brasil 
por meio da emancipação directa ou immediata, ainda 
mesmo com indemnização. Seria perturbar a ordem 
economiea do Estado, pelo menos; era uma tgrave im-
pruclcncia senão um perigo soçial. · 

O que fez o legislador, portanto, Sr. presidente? 
Tomou o melhor elos alvitres. -A escravidão no Brasil 
tinha duas fontes de perpetuação; a primeira, o tr?; 
fico dos Africanos; a segunda , a rcproducção da cs-
pecie escrava. O trafico ele Africanos felizmente foi 
supprimido, ha não menos de ·21 annos, pela sabia 
e justa lei de 4 de Setembro de 1850, gloriosa data 
conservadora, acto do memorando ministro, Sr. Euzebid 
de Queiroz, distincto chefe do partido conservador, 
grand e estadista deste paiz . (Apoiados.) A primeira, 
a larga fonLe da perpetuação da escravidão, o tra-
fico, foi supprimida, foi suffocada. Lu to u-se contra 
muitos interesses, contra preconceitos arraigados ; foi 
uma immema furia que se desencadeou: mas o mi-
nistro previdente, reflectido, patriota e estadista, porque 
previa o futuro preparou, limpando então os hori-
zontes, a possibilidade da solução futura e completa 
do problema da abolição da escravatura. 

A primeira ela ta, que suffocoH o monstro em uma 
da s fontes de sua perpetuação, é conservadora. A se-
gunda data que acaba de exterminai-o, que abate 
a montanha da escravidão, é ainda, e felizmente , outra 
data conservadora! Ao Sr. Euzebio de Queiroz coube 
a gloria de reprimir o trafico ; ao Sr. Visconde do 
Rio Branco caberá a gloria, ainda maior, com o au-
.xilio ele todos os Brasileiros ele uma e outra opinião 
,política, com os conselheiros de estado, com a ca,. 
mara dos deputados, com o senado, com a nação in .. 
teira, caber~ i!- g!qrill de a~)olir o 11~sciw,e.n to escrayo,, 
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Estancada a fonlc da reproducção, a escravidão se 
não perpe tuará; est:í conclemnada, e breve, á morte 
peremptoria e infallivel. 

Esta mediria, senhores, é energica, é ·efficaz, é fe- · 
cunda de resultados felizes. (Apoiados.} Se este pro-
jec to nâ:o me désse mais nada do que a decretação 
da liberdade elo ventre esc!'avo; se simplesmente .se 
cifrasse nessa medida capital e deixasse tudo o mais 
á acção elo tempo , a medidas complementates; ás leis 
cspeciaes elo período de transição, que todas as nações 
têm feito para consum1nar e levar a bom resultado 
a execução da gravíssima medida , eu estaria satisfei~o, 
daria o meu apoio pleno, completo á obra do legis-
lador previdente, que, forte na sua consciencia, cum-
prindo a lei ele Deus, restaurando o clir~ito, inter-
pretando o sentimento nacional provê ass1m ao bem 
futuro e á .reorganização elo Brasil e ao clesenvol-
vimen to ele süa riqueza e prosperidade. A esse es-
tadista eu applaudiria e diria : Sois homem ele forte 
condição, de boa e justa vontade, sois benemerito 
do paiz; cumpristes o vosso dever; previstes e pro-
vestes o futuro; graças vos sejam! 

E, senhores. O que é o ventre escravo em ·uma 
nação livre? O que é a propriedade humana, o di-
reito do homem sobre o homem? A perpetuação in-
definida de um supplicio sem fim, ·um tormento in-
cessante, uma iniquidade revoltante! Porque? 

Por vcntura o legislador, que preside aos destinos 
de um paiz, em que por desgraça encontrou uma es-
cravidão secular, não terá jámais o direito de dizer' 
« Basta ; cesse o supplicio de Tantalo; fechem-se as 
portas do -inferno de Dante? » Não gerá um direito 
supremo da legislatura elo paiz dize1': << Cesse a es-
cravidão ; ninguem mais nasça escravo (como disse 
o honrado senador pela Bahia) nesta terra da Santa 
Cruz. » 

O Sn. SouzA FRANCO :-Já eu tinha dito no meu 
discurso. 

O SR. FERNANDES DA CuNHA :-Sim, senhor; e V. Ex. 
tambem, 

Ninguem mais nasça escravo, porque é uma infracção 
de todos os preceitos do christianismo ; desde os prophe-
tas, dessle o antigo até b novo testamento, desde os apos-
to los ale os representantes ele S. Pedro na terra, todos 
proclamaram sempre como o Divino Mestre, o martyr 
do Golgotha, o suppliciado do Calva rio, que padeceu na 
cruz morte affrontQsa para redimi~·nos 7 qt1e a escravidão 
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era um crime, uma aberração da natureza i uma violação 
de todos os princi pi%, de todos os di rei tos, de todos ús 
sentimentos . A escrav idão, na phrase de Channing, é a 
summa de todas as infamias; deve cessar ; e deve cessar 
pela libertação do ventre escravo, de.sde já. 
· O que se oppõe ? O principio de -direito romano, 
.pm·tns seqnit·ur ventrem! Nascemos em pai;.: de escravos? 
temos propriedade de escrava; a propriedade de mãt · 
dá-nos direito á propriecljl.de do fructo do ven~re; o 
escravo é um semovente, e, como temos a propnedade 
natural do bruto, da cousa inanimada, do movei, de se-
movente, temos tambem a do fructo da pessoa humana, 
emquanto por lei escrava I · · 

Ora, que grande difficu Idade, que embaraça a legisla-
dores, o principio pagão e barbaro do. direito romano, 
partns seqnittw ventrem! Mas, senhores, refleéti que_ é 
um principiO' legal, como qualquer outro, que_ o legts-
lador faz e desfaz. Qual a impossibilidade natural ou 
legal de revogai-o no momento em que nos convenha? 
O mesmo nobre senador pela província da Bahia, quér 
no conselho de. estado, quér nesta tribuna, além c~e 
outros, demonstrou perfeitamente que no mesmo dt-
reito romanó não vingava o principio, absolutamente e 
sempre; o mesmo direito pagão fazia excepções. 

1\fas, senhores, · não precisamos do direito romano, 
nem de direi to nenhum. Podemos ou não podemos dizer: 
« Não reconhecemos mais a utilidade da propriedade do 
ventre escravo; queremos fazer cessar a escravidão no 
Brasil ; e o melhor meio é extinguil-a na sua fonte: 
ninguem mais nasça escravo? » A legislatura está no , 
seu perfeito direito, não offende ao direito de ninguem, 
porque a propriedade sobre o escravo (nem isto deve ser 
objecto de demonstração no senado brasileiro) não é 
uma propriedade natural, todo o mundo sabe; é uma 
propriedade fictícia, legal, cre3da em virtude de um pre-
ceito legislativo, e nada mais. Pois h a direi to de possuir 
homens, ha dirt;ito de possuir creaturas racionar,s e 
ID;oraes, ha direito , de possuir a alma pensante, a von-
tade livre, o coração e o sentimento de entes humanos, 
daquelles que foram creados á imagem e semelhança de 
Deus? Não ha direito para isto, senhores; sem questão 
~lguma, e escusado é recorrer ás copiosas fontes da re-
ligião, da philosophia e do direito para demonstrai-o. 

O que nos póde pedir o próprieté).rio? Póde-nos pedir 
unicamente respeito aos seus interesses; póde-nos pedir 
simplesmente indemnização ou compensaçi!.Q da sua 
perda; do seu prejuizo, do sacrificio que fizer, do damno, 
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que lhe causar, da desorganização elo seu trabalho rural , 
da perturbação da clirccção da sua propriedade ; só, mais 
nada, não tem direito a dizer ou tra causa. Está, por-
tanto, o legislador brasileiro perfeitamente dentro da 
sua esphera dizendo: « Ninguem mais nasça escravo.» 
A cria é apenas uma espectativa , uma esperança na 
massa elo possível; não é um direito adquirido, radicado 
em uma exis tencia anterior á lei. 

Ora, agora, senhores, como o fez o governo no syst:ema 
da 1'>ropos ta? Por ventura espoliou o proprietario? Não 
lhe deu uma compensação? Não o indemnizou mesmo 
dessa esperança eventual, futul'ã, existQnte simples-
monte na massa elo- possível? Certamente que sim, Sr. 
pres iJente. O legislador brasileiro foi tão prudente e 
previdente, foi tão humano, tão respeüador elo direito da 
propriedade (mesmo a bem d<t fructiilcação da 5Üa 
obra, mesmo pa1•a afastar todo e qualquer elemento de 
opposição e resistencia que ella pudesse encontrar da 
parte dos proprietarios e agricultores brasileiros), ele 
cuja adhesão sincera, de cuja co-participação efficaz, 
producto da vontade reflectida, esclarecida pelos seus · 
interesses, elle carece para o bom desenvolvimento da 
medida, a ilm de 'que ella produza os melhores resul-
t::ttlos, o legislador brasileiro, repito, foi tão previ-
dente que tirou todas as asperezas, todas as difficuldades 
no plano de sua proposta, a .11m de que a sua obra fosse 
:lcei La gera lmen'te e não encontrasse na pratica nenhuma 
resistenc ia. E vêde, senhores, o systema da medida; o 
go:verno oJiereceu a alternativa (lê)~ 

« Art. .1. 0 Os filllos da mulher escrava que nascerem 
no Imperio, desde a ela ta desta lei, serão considerados ele 
conrlir;ão livre e havil!1os p'or ingenuos. 

« § L o 0> di tos menores Gcarão em poder e sob a auto-
riclac)e dos senhores de suas mãis, os quaes terão a obri-
gação de cria i- os e tratal-os até a idade de 8 annos 
·completos. · 

'' Chegando o fill10 ela escrava a esta idade, o senhot; 
da mãi terá a opção, ou ele receber do Estado a indem-
nização de 600EOOO, ou de utilisar- se elos serviços do 
menor at6 a idade ele 21 annos completos. No primeiro 
caso o p:ovemo recebtl t'ú o menor, e lhe dará destino, 
em confonn iclacle ela presente lei. 

'' A indcrnnizar;ão pecuniaria acima .Hxacla será paga 
emlitulos cleremb com o jnro annual de6"fo, os quaes 
se cons iderarão cxtinctos no fim ele 30 annos. » 

Temos, pois, que o legisl:Jdor, clecl3rando livre o 
filho elo ventre escravo, di sse ao senhor: « Ficareis 
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có m o direito de o criar e tratar (e portanto de o 
educar co nforme a sua humilde cond ição) até os 8 
annos . Nesta idade tereis a opção ou ele vos aprovei-
tardes ele seus serviços sem r et ribuição, sem pn ga de 
sala rio algum, a Lé aos 21. annos completos, ou se não 
qu izerdes utilisar -vos dos serviços do fi lho do ventre 
escravo até essa idade, recebereis na idade ele 8 
annos, depois da primeira in fa ncia, uma apolice de 
600~000, temporaria , um titulo ele rendn de 6 % por 
30 annos. Isto vos compensará sufficientemcritc . '' Eis 
aqui a alternativa. 

A medida deste artigo está no projeclo da camara 
dos Srs. deputados, não é uma innovação do projec lo 
do governo; está no relator io da commissão do anno 
passado e no projecto que ella formulou . Não preciso 
de ler ; nós todos sabemos que não ha aqui innovação . 
Houve quanto ao trabalho do conselho de estado , 
dando- se a opção, que aquelle traball10 não contém. 

Mas, senhores, haverá aqui ·motivo pnra censura e 
tão grave, como tem sido feita, tomando- se este arti go 
como a base capita l do insanavel defeito elo projecto? 
Seguir-se-hão por ventura os r esultados fanestos, as 
calamidades previstas nos prognosticas fataes, feitos · 
por difierentes oradures, que têm impugnado a medida 
da proposta? Eu, senhores, declaro fra nca men te, de-
claro sinceramente, que não acredlto, não espero, nem 
r eceio que se sigam essas calamidades fLmestas , esses 
prognosticas f a taes, que aqui tanto se têm encarecido. 

O Su. F IGUEIUA DE II'IELLO : - Apoiado . 
O SR. FERNANDi':S DA CuNHA : - Entendo que o pro-

jecto do governo é o mais prudente, é o mais emcaz, 
o menos clamnoso, o ma is brando e o mais livre ... 

O SI\. FIGuEIRA DE MELLO :-Isto está na consciencia 
publica . · 

O Sn. FERNAN DES DA CuNHA:- ..... que se podia 
adap tar , offerecendo uma justa solução aos vari~dos 
arbítrios e aos interesses encontrados, segundo a ma-
neira por que cada um os aprecia, dos differentes pro -
prietarios de escravos. . 

O SR. MENDES DE ALniElDA: -Apoiado. 
O SR . FERNANDES DA CuN HA : - Senhores , qual é o 

principio da proposta 'l O principio da proposta é a 
obrigação da cr iação, ela sustentação e educação, ela 
app\icação a um trabalho util, e sobretudo ao traba lho 
a:gricola, imposta aos senhores das mãis dos menores, 
que são dec larados Lines pela lei, até che.o:arem estes 
á id ade ele 2'1 annos . Este largo per_ioclo de 21 annos, 
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offerecido ao usufr·ucto .do seHhor actual sobre a cri a 
:ie suas escravas que pela lei nasce ; este gozo, durante 
e largo espaço de ~1 annos, Sr. presid·en te, por ventura 
importa sómente uma indemnização, ou compensação 
das mesquinhas despezas da criaçã0 e sustento que se 
fazem com uma mísera crea tma que na primeira 
quadra da viela , nos annos da criação ele le'ite , só 
depende ela sua mãi, e quasi nada custa ao senhor ela 
mesma, que aliás tem direito como proprietario a todo 
serviço de sua: mãi; cria que desde a idade de 8 a 1~ 
annos, na puberdade, já presta serviços valiosos nas 
fazendas ruraes, já é um pequeno auxiliar dos tra-
balllos de pouca monta, e que dos 1~ aos 21 póçle-sc 
dizer que já é um homem que trabalha, que concorre 
para o aU:gmento ela riqueza do senhor da sua mãi .? 
Dever-se- ha dizer, Sr. presidente, que o largo período 
do usufructo até os 21 annos apenas 6 uma justa 
compensação da escassa elespeza da· criação, elo sustento; 
vestuario, e tratamento nas mol es tias do filho do ventre 
escravo.? Não, senhorí!s, aqui vai implícito o .preço ela 
indemnização elo senhor. Nesse longo usufructo por 
21 annos o goverpo faz effectiva a justa inclemnização -
por todos os .dispenclios ela sustentação, do vestuario 
c tratamento elo livre, filho de ventre escravo. 

Este é que é o principio cardeal ela proposta ; este 
é que é o pensamento capital ela lei, a idéa mãi e 
geradora. O segundo, Sr. presidente, não é senão um 
alvitre prudente, para obviar clifficuldadcs praticas ; 
mas o principio cardeal é este. 

Este principio é justo, é legi timo, é moralisador , 
é humano, é economico; attencle a todas as conside-
ra ções que o legislador brasileiro elev(l)ria attencler, 
quando tratasse de resolver o grave problema da ema n-
cipação elos escravos, porque, já nã,o fallo das· villas, 
ciclacl.es c povoações, dos escravos na relação domestica : 
para estes tudo é simples e formam a excepção ; mas 
a questão grave, que deve reoccupar o legislador, é a 
ques tão do trabalho mcional, é a questão ela riqueza 
agr ícola; é tudo quanto interessa a relação dos pro-
ductores elo paiz, cle:;tes que garantem a renda publica, 
com que se sat isfazem as clespezas e os encargos do 
Estado, com que se promovem os melhoramentos nc-
cessa rios, em tocl a a variedade de ramos da a c ti v idade 
sociaL 

Neste sentido , a resolução do projecto dô governo é 
a melhor poss ível, porque, estancada a in troclucção el e 
Africanos, ~ifficil e morosa a col o ni saç~o , quaesquer que 

P. I~ . 12. 
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sejam as medidas tomadas, a falta de hraços, a repro-
ducção de trabalhadores, o fornecimento do trabalho 
rural é a maxima questão, o problema ele diiTLcil reali-
.zação. O governo tem principalmente em :mente fazer 
tlos ·filhos do ventre escravo, declarados livres, futuros 
trabalhado.res. Por isso é que os entrega aos senhores: 
~ que os deixa reunidos âs suas mãis na propriedade dos 
mesmos senhores, confiados ao seu p!ltronato: ahi é que 
.elles recebem uma aprendizagem; ahi é que se habi-
tuam ao trabalho no solo em que nasceram, em que 
vivem suas mãis, a que se prendem todos os seus senti-
mentos e tudo quanto elles conhecem deste mundo; ahi 
se afl'eiçoam, se arranjam, se arraigam, aprendem a tra-
balhar e a servir; ahi se preparam para produzir no 
futuro aquillo que principalmente o Brasil carece: ri-
queza agrícola. 

Ora, pergunto eu, senhores: legislamos como cophe-
,cedores do paiz e elo seu es tado social, ou legislamos 
·sobre conjectura's vagas, e hypotheses gratuitas? Somos 
:verdadeiros e legítimos interpretes dos interesses c elos 
factos sociae8, ou nós os creamos á nossa vontade? Se o 
legislador brasileiro conhece o seu paiz; se o legislador 
brasileiro conhece a physiologia e antropologia humana ; 
se o legislador leva em conta os sentimentos christãos c a 
,moral do Evangelho; o legislador brasileiro não .pócle 
.imputar aos senhor1~s a macula infamante, a negra sus-
peita; ele que 'elles repellirão e abandonarão barbara-
mente, c sacrificarão até o fructo livre .elo ven-tre de 
suas escravas, simplesmente porque õ legislador 'na 
segunda hypothese-lhes offerece a alternativa, 'não que~ 
r endo, ou não lhes convi-ndo ficar com a cria, ele rece-
'beremuma apolice de 6 °{.-por 30 annos. ,E' 'impossível 
.que os senhores sacrinquem ·as crias, afastem-:ri'as de 
suas mãis, separem a Jamilia, produzindo assim tedas 
essas consequencias ·calamitosas, que se figuraram du-
,ran te a discussão em uma e outra cama r a. 

Senhores, a ·verdade elos factos é outra; a verdade dos 
sentinwntos do -coração humano é -bem diversa, a ver-
dade do interesse social e economico é clifferente; e em 
todas essas fontes tem o governo legítimos motivos e 
fundam en tos para a justificação da sua medida, e para 
responder victol'iosamente que essas hypotheses figu-
radas são gratuitas, que são conjecturas falsas, essas que 
se produzem a respeito do abandono elas crias e clu mor-
talidade horrorosa, que converterá em lei de Herodes a 
.lei que vamos votar. . . 

Se o ~enbor brasileiro é hum ano (c nJ.o .ha negal-o), 



não póLle · querer se parar a cria que elle viu na scer, 
vi ver e crescer em suas terras, ao lado de sua mãi, c de 
seus irmãos, da sua terra na tal, e de suas mais ca ras e 
santas a!Ieições, para trocai-a por uma apolice do go-
verno. Tudo o convida a não fazel-o : 1.", os scn timen tos·' 
do christiaaismo e da moral evangelica; 2.", o seu· 
grande -interesse ngricola, interesse do futuro, pela pl'e-
paração desses instrmnentos de producção, desses braços, 
de que já precisa hoje, e precisará constantemente par1t 
o trabalho elo porvir. E por outra consideração mais, c 
vem a ser que por es ta í'órma , permutando a ciia por 
apolice, aliena a boa vonta·de da mãi , prejudica-se no 
serviço da mesma, e vai despertar no coração materno; 
fóco insondavel de amor e sacri!lcio, todo esse fermento 
de incligpação e d~ revolta, de que elle e capaz quando 
vê moltrataclo o fructo ele suas entranhas. 

Portanto, toàos os principias, e todas as considerações, 
religiosas, huma.nas, philoso phicas c economicas, con-
correm para que a lei não sej-a lei de Herodes, para que 
a-mortalidade das crianças pelo abandono dos senhores 
não seja uma realidade que ~e possa temer. Mas, se 
algum senhor ltouvet' tão deshumano que o faÇa ; se 
s·obretuclo nas ciclttdes mui tos fizerem isto, onde o gra-
v issimo prejuízo que resultará para o governo ele aceita r 
esses menores, que são a excepção ela regra, que não · 
hão de ser nessa grande copia que se figurou, efltenclen-
tlo-se qrw ·o governo ha ele receber annualmente 20.000·· 
ou 30.000 menores, ainda quando fosse exacto o calculo 
da es tatística humaha a respeito ela reproclucção escrava 
em relação á propriedade actual, e sobretudo ao sexo 
feminino existente no paiz, sexo que é muito mais di-
minuto que o masc ulino, e cuja reproducção nunca ha 
ele chegar a esse algarismo tão exagerado que. se tem 
calc ulado '? Qual é a grave cli fficuldacle com qúe lutará o 
governo para dar destino a esses menores, que forem 
abandonados pelos senhores? Os ruraes . quasi que não 
serão rec usados, porque é elo grande ü1teresse el as pro-
priedades agrícolas terem grande numero ele crias, ob-
te rem a reproclucção,a substituiçao elos braços que lhes 
fa ltam, c que não têm absolutamente suj9primento ele 
ncnlunna fonte, dentro nem fúra do pa iz. Não serão . 
estes os que terão interesse ele· abandonar as crianças, 
ott trocai-as po1• apolices. E em ultima aúa lysc, é fa cto-
obser vado no paiz que a prolillcação é rara, a m::~tern i~ 
clacle é cs teril na propriedade cserava; cl ifflcilmen te 
1_l:t-se a c~nce pÇiio, diff1~ilmen te vinga a prole ante':> dos 
7 êUIWJ~. braudcs propnedatlcs cle cenlenares ele escrav os 
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não tem as vezes 20 ou 30 crias por anno ; e destas, 
menos de metadg ás vezes passa dos 7 annos. 

:Mas dê-se o facto; admitta-se a possibilidade : fica O• 
governo tolhido de dar destino a essa prole abandonada ? 
Não tem estabelecimentos da caridade e de beneficencia ?; 
Não tem estabelecimentos do Estado, que , fornecem 
educa cão aos menores livres desvalidos? Não tem os 
arsenáes de marinha e guerra? Não tém as companhias 
ele aprendizes marinheiros '! Não tem as .companhias 
de aprendizc:s artífices ? E não tem (o que deve crear, 

. o que· deve ser o maximo objecto ela solicitude e zelo do governo do paiz) o ensino. profissional, as escolas 
· t le artes e officios, e sobretudo as escolas ruraes, a::ies-

colas agrícolas, pará o desenvolvimento do trabalho livre 
e para dar meio de viela e de trabalho honesto ao 
Brasileiro que vegeta em luta com as diffi::uldades. 
materiaes da existencia· 'I Não tem ainda o governo o 
amplo meio das associa~ões, ela maneira lata por que 
estão creadas no projecto, que podem até constituir-se· 
com o fim e o proposito ele emprehcnclerem trabalhos 
agrícolas, ruraes, ou mesmo nianufactureiros ? 

De posse· de tão amplos e ;variados meios, não tem 
o governo tantos modos ele çlar destino., occupação. 
proveitosa,. e educação util. a esses menores, que só por 
excepção serão abandonados ? Certamente que sim. 

E se llflssim é, senhores, então o governo foi previ -
deu te, foi pruclen te, respeitou a todos os in ter esses ,. 
não pôz em collisão, nem em dura alternativa, os proprie-
tarios, o:fferecendo- lP.es a opção do· meio que mais 
conveniente lhes parecesse. Desta maneira habilitou-se, 
não para impôr, mas para aceitar o alvitre mais 
rawavel, ou o mais util, ·que poi· ventura o proprietario· 
quízesse escolher. Se existe o defeito capital da pro-
posta, bem se vê que é nenhum. O recebimento do· 
menor ·aos 8 annos pelo governo ou a sua conversão 
em apolice da divida publica, é que se vai prestar ao 

' • mercantilismo'? E' que será esse meio immoral 8' 
corruptor, que nullifica o pensamento profundo e car-
deal da proposta? Pelo contrario, o governo fez muito 
bem. 

A {!Ceitação da apolice do governo será excepçâp·. 
A apolice póde ser pl'ocurada pelos proprietarios das 
mãis dos menores nas cidades: mas não é do destino 
destes menores que o Brasil Sii preoccupa principal-
mente; não são estes os que fazem a principal difficul-
dacle . 

Es tes irão para os offi cios fabris, p~ra os ofiicios 
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nieca nicos, para as artes, para os serviços domesticos; 
os particulares têm diversas maneiras faceis de em-
pregai-os, e tambem se crcarão associações, que po-
derão emprehendet· manufac turas, emprezas agrícolas, 
etc., com a locaçJo do serviço dos mesmos. Dos me-
nores filhos dos escravos da agricultura, destes é 
principalmente que o legislador cogitou e se preoccupa : 
é a este viveiro, a este nucleo de futuros braços, a esta 
fonte de supprimcnto que falta á primeira industria 
brasileira, á agricultura, é a este interesse maximo, 
que cumpre prover ; e tal foi o pensamento capital, 
ifléa mãi, que inspirou a proposta do governo. 

Não haverá senhor que legitimamente comprehenda 
seus verdadeiros interesses, que seja um pouco rellectido 
e humano, que deixe de aceitar o primeiro alvitre, isto 
é, ficar com o menor cuja creação pouco ou nada lhe 
custe até os 7 annos, porque até ahi só depende elos 
cuidados ele sua mãi; que dos 7 annos em diante 
até os H annos já lhe pt·esta valioso serviço no campo, 
em todos os sentidos, nos diversos misteres da' lavoura, 
que não é preciso especificar ; c que elos 1.4 annos em 
diante já é um .trabalhador , capaz de prestar serviço 
impQrtantissimo; não haverá senhor, ,repito, que não 
se julgue sufficientemente compensado da pequena des-
peza que fizer com o sustento, vestuario c tratamento 
dos mesmos menores. . 
· Depois de re:;olver o problema da geração futura 
que decl ara livre, e ingenua, e da qual se preoccupa 
por este modo, o projecto trata da geração presente, 
daquella que infelizmente já tinha nascido escrava 
antes da data da lei, daquella sobre quem pesa o 
arcluo serviço do trabalho agricoh e nacional, em todos. 
os sentidos. Como r esolve o legislador esta questão? 
Do modo mais simples, claro, logico, concludente, e 
respei tadoi· do interesse social para que leg isla. 

Aqui o governo aclopta tudo quan to as outras na-
fiÕCs adoptaram, desde o codigo negro até o do Haity; 
aqui o seu systema de meios é vario e amplo, é compli-
cado, é indeliniclo; tudo serve: quanto mais melhor, 
tudo aprovei ta. E' o fundo de emanei pação, é o peculioT 
é a doa~ão, é o legado, é a libera lidade em todos os-
sentidos, do particular, ela associação, da província e 
do Estado, que fMmará afinal, de anno a anno, uma 
av:ultadissima verba no orçamento do Imperio, de modo 
a _wt.eres. ar toda a nação, desde o município até a pro-
vmcJa, dcsclc a província alé o Es tado, na emancipação· 
da escravidão . 
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O bom exiLo do systema da ema ncipação gradu al e 
progress iva , ha ele ser uma rea lidade efTecLiva em um 
prazo muito limitado, do que aquelle que se prevê e se 
t:onj ec t ura. 

Não havemos de esperar 20 a1mos, senhores, digo 
com grande convicção, para que não haja mais escravos 
no Brasil. Talv~z nem 10 annos. Deus permitta que-
não me engane. 

O Sn . SILVEIIlA DA MoTA: -l\Iais do que isto. 
O SR . FEIINANDES DA CuNHA :-Talvez nem dez. 

Pois quereis por ventura regular o progresso indefi-
nido da emancipação gradual pelo primeiro .annó 
da execução da lei, quando o governo ensaia, · apalpa, 
começa a exec utar a medida , explora, desenvolve, 
provoca o sentimen to nacional ? Quereis regular tudo 
pelo primeiro anno? Isto é uma corrente electl'ica, 
que ha de pervaclir o corpo social de um a outro ex-
tremo do Imperio, do Norte ao Sul , elo Oriente ao 
Occicle1rte. Será um titulo de gloria, de benemerencia 
a quem se mostrar mais humanitario nessa santa 
cruzada da car idade evangelica . Não conheceis o Bra-
sil, o caracter brasileiro, a nobreza, e generosidade 
de seus sentimentos ? Como, pois, lhe fureis essa 
injustiça? 

Não, senhores; o systema de med idas elo projecto 
é o mais eillcaz e completo que é possível, a respei to 
ela emancipação grad ual da geração presente. Em que 
l)aiz do mundo houve medidas mais avultadas, mai& 
amplas, mais consicleraveis elo que as da proposta ?' 
De que outros meios usaram as diiTerentes nações, em 
seus variados planos e systemas de emancipação, cuja 
enumeração é inutil fazer ao senado? Quanto se tem 
jniciado, se tem proposto de efficaz, no mundo, o pro-

jet.:to contem mais, ou menos. Como, pois, duvidar-se 
do alcance virtual elos meios propostos? E nós não 
estamos todos os dias vendo a especie de competencia 
g lor iosa, a porfia llumanit <J ria que se está dando no 
Imperio a res peito ela emant.:ipação? Qual é o pro-
prieLario ele escravos que no decurso ele sua vida não 
Jor- re alguma cria sua, ou por sua morte não deixe 
liuer tos alg uns tios seus escravos? A · exccpção é 
rari:sima: As assoc iações pililantropicas estão tod os 
os dias ltber tanuo escravos; as assembléas provinciaes 
estão consigna ndo fu nd os nos seus orçamentos para 
nstc fim; isto tULlo antes tla lei passar. A Ordem 
BenedicLiua preredcL1 n execn~:Jo ua lei, co.rn o mais 
feEz resultado. 



Se,' pois, o movimento humánítario es lá peonunciacl o, 
como desesperar elo alcance da realização das medidas 

, fecundas elo projecto, pelo seu amplo systema ele meios, 
além elo fundo de resgate ou ele emancipação? 

lVIas diz-se: «0 peculio, o resgate, o funclo 'de eman-
cipaç.ão , nada disto presta ; tudo isto é mesquinho, 
estcril, infecundo, ineilicaz; nada disto chegará ao 
resultado desejado.» Mas, senhores, principias tão 
sólidos, tão aceitaveis, tão lnunanitarios, tUo justos, 
podem ser assim julgados? Quem já se occupou de ' 
emancipação gradual, que . não adop tas se estas idéas? 
Respondem por nós os di!'ferentes projcctos, que sobre 
este assumpto têm sido oiTereciclos no Brasil e no 
estrangeiro. O peculio, o fructo do trabalho escravo, 
esta nobilitação da natureza servil, não é um e~timulo 
benefico, que se desperta no escravo? Não é um prin-
cipio regeheraclor, de moral fecundo, a lei do trabalho, 
a lei pela qual o homem se eleva e se ennobrece, segundo 
o preceito do Evangelho, a lei que nos dá merito, a do . 
esforço pessoal, irmã ela lei ele abnegação~ sacriflcio, e 
não a do merito por heranças, a nobreza de pergaminhos 

, e outros títulos emprestados, ou graças outorgadas? -
· l\fas o peculio é mesquinho, depende da vontade elo 
senhor, elo mero arbítrio deste; que não dará tem1jo 
ao escravo para trabalhar, e aclquiril-o. Não; o senhor 
não é deshumano, o peculio é de todas as nações; até elo 
codigo negro; e cn tre nós é um costume. E' facto que 
muitos clão um dia na semana ao escravo para trabalhar 
para si; mas quando não deem, quando rogateem esse · 
dia em troca da alimentação (pratica abusiva, injusta, 
condcmnavel; fructo da avareza c elo egoísmo), como 
se o escravo achasse sempre trabalho e salario im-
mediatamcntc pago; como se o trabalho ele um só dia 
bastasse para o sustento ele uma semana inteirá, como 
se o .. escravo no só dia em que trabalha, pudesse plantar 
e colher logo o fructo, e assim prover a sua alimentação 
por sete dias I Mas, sem embargo disto, não tem elle o 
domingo, o dia santo, as horas mortas ela ntlite, que 
furte ao repo\lso, para dedicar-se ao trabalho, com o 
fito exclusivo ele resgatar-se a si, á sua mulher, e ú 
sua prole? Se já via mos, antes elo regimen desta lei., que 
escravos, só dispondo dos .domingos e dias santificados, 
conseguiam libertar-se a si, e a suas mulheres e filhos, 
simplesmente com o proclucto escasso do minguado obolo 
do peculio diuturnamente, quanto mais accumulado, 
à custa 'ele trabalho e privações, quando depois que 
inicind:o esta lei hnmanU.:ni~ , faci.litacla a naturcz~ da s 
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relações do senhor__ com o escravo, houver penntssao 
para que o escravo tenha sua pequena horta, .sua 

, pequena roça, se dedique á criação de animaes domes-
ticas, de aves de pateo, de animaes de açougue, etc. ? 
E tudo isto, S1·. presidente, não habilita, depois de 
laboriosos annos2 a accumulação de um peculio suffi-
Ciente para o resgate da familia escrava? Certamente 
que sim. · 

Mas a proposta do governo não parou ~hi, nem quiz 
parar no peculio·, o qual em nenhum caso, ainda quando 
mesquinho,' pre~ario e inefficaz, deve ser riscado, por-
que é uma lei de nobili tação, uma lei de moralização. 

Onde fica, porém, por ventura esquecem o complexo 
de meios, que constituem o fundo de ema'ncipação, as 
doações, os legados, as liberalidades inclividuaes, as .das 
associações, das assembl6as provinciaes, a votação an .. 
nua de fundos no orçamento geral, fundos que, se · 
começarem por 1.000 ou 2. 000:0001~ h a ele ir pro-
gredindo até chegarem tal vez á somma de 10 ou 
20.000:0001$'? Então, Sr. presidente, nàs mãos do le-
gislador está até a jus ta previsão : para não precipita r 
a solução final ... emquanto o trabalho nacional se orga-
niza, adquire o desenvolvimento indispensavel, em.,. 
quanto se opera é). substituição gradual do trabalho 
escravo pelo livre e se realiza a transformação social, sem 
prejuízo do incremento e progresso da riqueza publica. 
Não se apressem aquelles que-não querem chegar a uma 
solução final e rapicla; não se apressem, porque ella 
virá antes do tempo que desejam. 

:Mas, senhores, tem-se dito ainda : «Desorganiza-se o 
trabalho ; arruína-se o Estado; o Brasil faz banca-
rota. ·» Peço perdão aos i Ilustres rcpresentan.tes da 
nação, estadistas, administradores e políticos, para 
discrepar completamente desse fatal prognostico. Tam-

. bem se dizia o mesmo da repressão do trafico, mas a 
negra prophecia se não realizou. o mesmo será da abo-
liç~o da escravidão, 

Senhores, pelo systema do projecto, raras, minguadas 
são as deslocações ele braços, e portanto não hav,erá ces-
sação ele t1·abalho. Até os 21 annos a cria, o ingenuo, 
fic.a junto elo senhor de sua mãi, prestando-lhe serviço, 
educando-se para o trabalho, adquirindo os habi tos da 
viela elo campo; por consequenc'a creanclo, por assim 
dizer, uma segunda natureza, obedecendo a·o trabalho 
sem esforço, j~t habituado a elle, continúa na profissão 
de seus pais, a ajudar o cultor da terra, max imo em-
penho, . vi tal interesse ela nação .. 



1\bs quando não fosse assim ; quand o as associp.çõcs 
l ibertassem em massa ; quando os escravos liber.tados 
pelo fur.clo de emancipação, oa por todo é crualquer 
outro systema, não qnizessem permanecer nas fazendas 
c engenl10s, não quizessern continuar no trabalho serv11; 
ta lvcz porque ,o trabalho da terra recorda sempre o 
cap tivciro; quando, ou isolados, ou reunidos, qui--
zcssern adoptar qaalquet' OLltro genero de vida, se1a na 
industria, ou na agricultura: p'ergunto , o que perde a 
riqneza publica do paiz com isto? Não temos exemplo 
de outras partes elo mundo quo nos enchem ele esperança, 
que nos fortificam na fé ela cxccllcncia da justa mediLla 
adaptada ? Não temos o exemplo <lo que ac~onter.eu nas 
colonias .inglezas, hollantlezas, e mesmo na Guyana; 
quando se declarou a cmancip:~ç:to ? 

O;; escravos não emig raram para as matas, não foram 
viver vida selvagem; pelo contrario, não salüram das 
povoações; muitos con·Linuaram nas antigas herdades; 
outros alugaram seus se rviços, quando nao a sens se-
nhor.cs, a outros lavradores na mesma localidade; e 
outros ainda, 'IUerendo goia_r ela liberdade, não querendo -
sujei ta r-se á retribuição ele sala rio, foram trf)b:J.Ihal: 
por sua conta c risco, sús o n associados, com o que a 
pequena ta.voura augmcntou niuito ; e outros até , em 
certa:> colonias, cor:n o fructo de suas economias, de 
sua espcc~Ilação, . compraram fazendas agrícolas, ex"' 
ploraram-n'aspor ~ua cotH:l e risco . 

Todos osjnq~writos fcitosnascolonias inglezas, fran-
cezas e l~ol.landezas verificaram o facto. Por conse-
qnencia elles' não são avessos ao trabalho, não fugiram 
dos proprietarios para se internarem nas matas, para 
vive't·cm vida nomade c selvagem ; pelo contrario, ob~ 
serv0u-se que o movimento de importação elas me· 
tropol es par a as colon ias augmen tou.; que sú houve um 
pequeno decrescimento, em algum período, na pro-
uucção da riqueza [tgricola des~es paizes , pela desloca~ 
ç:Io que houve de braços ,' c todavia essa diminuição 
chegou em alguns pontos apenas em um annô a um 
terço e em ou tros a un;t quarto , não se elevou a um 
algarismo extraortlinario, havendo por outro lado com-
pensação no valor dos procluctos, que se contrabalançou 
a diminuição da quantidade., 

Além di sto os esc r:avos nJ:o só fnndaram fazenda ~ 
como pov,oações e aldêas; ensaiaram com bom re-
sultado a expl oração pelo sys t~ma ele parceri ~1; fi ca-
ram tralnlhanclo, augmentanrlo muito a pequena in-
du :~tri ~l , c a plani::J ção de cereacs, j ust:is co mpe nsações 

~ ') , P. li , l u , 
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'po·r todos os lados c! tenda publica, :t al imentação c 
ao bem es tar geral . 

. Mas qual é o sacrificio elo · Estado que se faz com 
o systema do projecto? Este sacrificio, ainda se ndo 
mUlto exagerado ·no seu maximo, segu ndo os calcnlos 
estatísticos e as tabellas apresentadas na outra camara, 
no anno em que o governo houver de despender mais . 
com indemnização aos proprietario , não passará de 
n.OOO:OOO,)OOO. l\l~s quem gastou em pouco tempo 
~-00. 000:000$.000 com a guerra do Paraguay, despeza im-
prorluctiva c ruinosa; qu em elevou os jmos da divi-
da do · Estado a mais de 20 .000:000;~000 annualmcntc 
para salv-ar a honra nacional, . hesitará ante o sacrifi-
cio generoso c humanitario de gastar 1.0.000:0001)000 
ou 20.000:000~000 nos annos mais dispendiosos para 
o Estado, a bem de resolver o problema capital do 
Brasil, o tle libertar não só os filhos do ventre escravo, 
mas a nação inteira ? ! Não em crear e promover uma 
riqueza ephemera, mas o grande trabalhq na cional , que 
ha de facilitar todos os progressos, a verdadeira co-
lonisação de que carecemos, a espontanea c agricol~, 
c não essa que importamos em pura perda, a peso de 
ouro, de habitantes das grandes cidades, ou prolet.a-
rios ou artífices, mas certamente ignorantes do ser-
viço da lavoura, e ·que vêm para o Brasil, para fica-
rem nas -cidades encarecendo o consumo, e com pou-
ca demora emigrarem para os Esta dos vizinhos do Prata, 
se m servirem de auxili-o algum á industria e agri-
cultura nacional. Qnando o Estado se dispuzcr a fazer 
esse generoso -e fecundo sacrificio; quando cobrir de 
estradas o paiz; quando nos der a educação agrícola 
e profissional; quando se crearem (c deve ser uma 
das tarefas do governo na proxima sessão legislativa) 
escolas nu·aes, c se desenvolver a instrucção publica, 
propa p-ando-'>e c diffundindo-sc ate com prodigalidade; 
f!Uanuo se fizer isto, Sr. prcsiden te, não serei eu 
quem me arrependa ele votar 20, nem 30, nern 
50.000:0005000, para ter o resgate do Brasil, para as-
sent-ar em bases solidas o futuro de sua prosperidade. 

Sr. presidcn te, en tlescjava mui to discuti r tambem 
-este assumpto, mas discutil-o com largu eza, embora não 
com proflsciencia, porque sou humilde calouro que 
faz apenas a sua aprendizagem . Esta causa tenta a 
todos bons corações ; dtsejaYa fa zer a historia resumida 
da abolição d::t escravidão do mundo, examinar c con-
frontar os tlifTercntes sys temas c os seus resultados 
pra ticos, comparar es~cs planos com o nosso, c este 
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com · o vencido ncis trabalhos do conselho ele estado,: 
- refundidos pela sua commissão especial; apreciar ·os 

seus etl'ei tos em relação á agriqlltura e ás finanças do 
paiz. Mas, Sr. presidente, já não o posso fazer; deYo 
obedecer f; aspiração nacional, á an.ciedade do paiz. 
Não é mais tempo de discutir, quer-se votar. 

Limitar-me-hei, pois, a dar simplesmente o. meu 
voto, não symbolica, mas expressamente, como agora o 
f:1ço, sacrificando tudo quanto me possa ser pessoal, sim-
plesmente em holocausto aos grandes interesses do Es-
tado. (M!tito bem, mnito bem. O orador é comprúnentado .) 

O Sn. PRESIDENTE, YrscÓNDE DE AnAETÉ:- Se não 
ha mais quem peça a palavra dou por encerrada a 
discus:;ão. (Pansa ; silencio pro{nndo.) 

O Sn.. SrLVEI!lA DA MoTA :--Peço a palavril. (Susur-
ro nas gale'l'ias.) · 

0 SR. PRESIDENTE, VISCONDE DE ÁBAETÉ :-Tem a pa-
lavra o nobre senador. 

O SI)'. B.1.n.:\o, Do Rw GRANDE :-Votos I 
. O Sn.. SrLVEIR.\ DA :Mon :-Quem pediu votos? Foi 

V. Ex. (Dirigindo-se ao Sr. presidente do conselho.) 
O Sn. , VIscoNDE DO RIO BRANCO :-Não, senhor. 
O Sn . SILVEillA DA Mon diz que, defEnsor ela idéa 

capital do projecto, tendo-a aceitado desde o primei-
ro dia em que entrou no debate e apenas contestado 
o desenvolvimento que lhe foi dado, entende que não 
deve deixar de dizer sua ultima palavra nesta dis-
cussão, sobretudo quando o systema de votação, pres-
cripto pelo regimento para as 3. as discussões, é en-
globadamente, de sorte que quem sustenta a idéa ca, 
pi tal de ·uma proposição c discorda de outras medidas 
nella. contidas, ou ha de na ultima discussão votar 
contra a idéa que acha boa ou approvar um desen-
volvimento della, que considera inconveniente. 

Apezar elo impedim~nto physico que o priva de en-
trar nc:-:.ta ultima discussão com o desenvolvimento 
que havia projectado, não quiz deixar de fazer esta 
declaração de seu voto. O que mais sente é não po-
der, nesta occasião, dizer um adeos solemne ao m i-
n_isterio, acompanhado não sabe se de lagrimas ou, de 
nsos: está doente, não o pócl e fazer, e pede ao no-
b r~ presidente do conselho que se contente com ... 
(Du adeos com as nu'ios.) (Riso.) 

Não quer a responsabilidad e de demorar mais a!-
. guns minutos a adopção da idéa c:.~ pital ele~ ta pro-
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posta: ape2;ar dos defeitos substanciaes que ella !cv.a, 
entende que· a determinação do marco da escravidão 
vale Mm algmri sacrifrcjo. 

Seu fim, pedindo agora a palavra, . foi protestar 
contra uma proposição do no.bre seliador pela Bahia 
(o Sr. ': Nabuco), . a qual pareceu-lhe impossível dei~ 
xar ficar sem reparo. ' 

Quer o nobre senador condemnar ao silencio os que 
não podem fazer passar' emendas; esta . doutrina 
nova sorprendeu ao orador que partisse elo nobre se"' 
nado r, que é autoridade no part'ido libera~, e auto~ 
ticlade no paiz como homem illustrado. 

Protesta colitta semelhante doutrina. Nos governo& 
livres as mínorias têm dever mais sagrado do . que 
as maiorias, ·de fiscalisar os actos do governo e cor-
rigir suas m~s tendencias. As minorias dos parla-
mentos são muitas vez.es maiorias do paiz·; e crê que 
nesta questão está com a maioria do paiz, que quer 
a emancipação, mas não peio modo por que está, no. 
projecto. . 

Se as minorias tivessem ele ficar co.nclemnaclas ao · 
silencio, por isso· só que são minorias, onde iria o 
nobre seilador achar apoio para as reformas liberaes? 
Todâs as q\J;e 'se tem feito no mundo foram ülicia-
das pelas minorias que se converteram. em maiorias 
}Jara -realizal-ils, Dóc-lhe, pois, que se arriscasse no 
senado urna proposição destas, que conclemna os es-
forços b.enenreritos emprqgaclos pela minoria com ' o 
)ntui to cle conseguir algum melhoramento desta medidà. 

Tem cumprido seu ctcsejo. 
Votara pela proposta, pois que a votação é em globo, 

00iíl. protesto de que só approva a icléa capital , 
O SR. NA.nuco: ....... Peço ·· a palavra para uma expli-

cação ; pretendo dizer apenas duas palàvras. 
O Sn. PnESii:JENTE, Vis:CONDE DE ABAJ!:TÉ: -Tem a pa" 

lavra o nobre senador. ( Attenção . .) 
O Sn. NAnuco declara que nãJ disse só que era inutil 

discutir sem esperança de emendar; acrescentou-
. quando a opinião publica, por cousas que assigilalará 

jJ.o futuro, está colho que o.bli.teracla.-Assim completa 
seu pen~amento; ootnprehencle-se bem o sentido em que 
expt·imit~-se. li'ique o nobre senador por Goyaz com 
$Ua infallihiliclacle, o o.rador fi.cará com os seus erros; 
tem concluído. 
· Não havendo mais quem pedisse a pal::tvra, dá-se 
\:\ cHscussão .por encerrada ás 2 horas menos 0 mi -
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nu'Lo s da tarde, e pondo-se a voLos a proposta é appro..; 
vada com as emendas da camara para ser dirigida á, 
sancção imperial. , . 
· Logo que o Sr. presidente annunciou o resultarlo 
da votação os espectadores · prüroinperam em prolon-
gados e estrepitosos vivas ao senado bras il eiro, .c das 
galerias calütam flôres, de que ficou juncado o 'rec into. 

O Sn. PRESIDENTE, VrscONDE DE AnAETÉ: -(Depois 
de tanger fortemente a campai1tlia) Attcnção! Silencio l 
Quaesquer manifestações de approvação ou desapprova-
ção por parte dos espectádorés são contr~ o regimento! 
(Continn'am os vivas das galerias.) Attenção, senhopes ! 
(Tangendo com mais força a campainha, ergnentlo-se ele-
vantando a voz.) Attenção! O senado não póde aceitar, 
não aceita, signal algum de approvação ou desappro-
vação a respeito de suas decisões ! (Apoiados. Resta-
belece-se o silencio, e o povo começa a evacnar as galerias 
para postar-se á entrada do senado.) Senhores! Vêde que 
isto é um acto contrario ao que determina o regimento 

• (apoiados) a que todos devem obedecer e pt incipalmen~ 
te os espectà~ores. (111ttitos apoíados.) 

(O Sr. p1·esidente senta-se. Pa.z,sa..) 
Peço aos nobt'cs se-nadores que tenhnm a hond:1de 

de se demorarem por alguns mo!'ncntos af im ele serem 
lidos os autographos do projecto que acaba de appro-
var-se e os quaes têm ele ser (li!'igidos á sancção impe-

. rial. Vai-se ofiiciar ao governo pelo ministcrio do im-
perio, pedindo o clia, hora e lugar, em gue a Princcza 
Impériai, Regente elo Imperio, se dignará rrceber a 
deputação do senado que tem ele pedir a Sua Alteza Im .. 
perial o dia e hora elo encerramento da assembléa gáal, 
e a mesma deputação fica r á encarregada de apresenta r 

' á sancç.ão de Sua Alteza a Princeza Imp ~rial Hegente os 
autographos do decreto approvadci pela assembléa geral. 

O Sa . SILVEIRA DA MoTA manda á mesa uma de-
claração de voto. Declara que votou pelo art . i. o do pro-
jeéto e·contra todos os outros. 

Votaram a favor 32 Srs. senadores, c contra 4. 
Eis os seus nomes : 
Votarama favor, osSrs.: ViscondedoRio Brancn, Vis-

conde de S. Vicente, Nabuco de A rn1~jo; Satles Torres-
II?mem, F. Octaviano, Dnque de Cctxias, Sonza Franco , 
V~scfJnde de Sapncahy, Figueira de Jlrlello, Sayclo Lobato, 

· f_tsconde de Camnragibe, Barão de S. Lourenço, Jagl•n -
nbe, Fernandes da Cw~ha, Barilo de !;faroún, Cnnha Pa-
nwaguâ, Bad'ào de Canw.rgos, Barros Barl'r:to, Atmeúla 



e Albnqaerqnc, Barão de Pirapama, -Uchôa Cavalcanti, 
Barão do Rio Grande, Fernandes Bmga, Dias de . Car-
valho, Cunha Figueiredo; Paes _de · Mendonça, Ribeiro da 
Luz , Chichorro da Gama, Vieira da-Silva, Mendes . de Al-
meida, Jobim e Silveira da 'Mota. Ao todo 32. 

Votaram contra, os Srs. Zacarias de Góes, Barão -
das Tr·es Barras , Carneir·o de Campos c J. Antão. Ao~ 
todo 4. 

Dos senadores que se achavam na Córte não com-
pareceram a sessão os Srs. : Visconde de 1taborahy e 
Barão · de 111uritiba. Comp;; rcceu, mas retirou-se antes 
da ·votação por achar-se incommodaclo o Sr. senador 
Rodrigues Silva. O Sr. Visconde de Abaeté, como presi-
dente d0 SenadO, nãO VOtOU, n , . I 

Foi lida e approvalla logo depois a reclacção do pro-
jccto, e sorteada ·a commiss'ão que devia apresentai-o a 
::lu_A ALTEZA A PmNCEZA hrPEl\IAL H E GENTE ('*). 

(~) Não se àchavam na eôrte os seguintes Srs. : Cansa.nsiio de 
Sinimbú., Lcitüo da c-unha, BanJo de Cotegipe; Saraiva, Pauút 
l'essoa, l'otnpco, Nunes Gonçal'VI!s, Mendes dos Santos, Sil·veira 
Lobo, Barão de Matnangttape, Jíarüo de Antonina, Yiscondc de 
Sttassuna, Barão de Itaww., Bania do Bom Retiro, Sott.::a Queiroz 
c JJini;;. • 

(••) A Chronica Parlamentar a~sini se exprimiu : 
" Após a aboliçào do trafico de Africanos, o maior aconte-

e imeuto que este seeulo poderá re~ist.rar, em honra da uação 
brasileira, é o da alJoliçào da escravidão. Felizmente ená ini-
c iada essa grandiosa reforma; e, podemos dizel-o, , no ser:uln 

/Yindouro náo existirá no paiz um só individuo sobre o qual 
pese o stigma da servidão. 

<~ O nrasil, .com rara fortuna, realiza nma_ das mais peri~o,s~1s 
relormas soe1aes, sem abalo, sem pet·turbaçao, sem o sacJ'Ihcw 
de interesses respeitaYeis. Em um paiz, como o nosso, omle a 
e~era\'idrro é, para bem dizer, o principal elemento da riqueza, a 
reforma será sempre padrão de o-!oria porque :tttestará. aos ou-
tros povos o desinteresse c patriotismo dos nrasileirus. Quanto 
sangue derramado em outros paizes para at.tiugin~m ao mesmo 
Jim ? Quão medonha desorgailiza~'ão social, havendo aliás nesses 
Jlaizes outros elementos de vida !' 

" O poYo brasileiro comprehcndeu que não podia isolar-se IH) 
mundo eivilisado, perpctuaudo o dominio do homem sobre o 
lwrnem. Nàu seria, tle tal arte·, que se poderia manter realmente 
livre . E o seria em verdade quan!lo u111a. parte de sua popula~.ão 
contiuuasse iuúetlnidamente clesmoralisada sobre o látego tie-
nhoril i 

•'- Aiud3 bem que, muito a proposito, a assemlJléa geral legis-
lativa allJli'OYou um,ltlledida que, see<.:a11tlo a fonte da reproduc-
<;it~. facilita ao mesmo tempo a Jiberda~:ão elo~ escravos act.uaes. 
~l.achiuismo engenhoso, que eoucilia I.O!los os interesses, sal-

.,;wdo ao mesmo tempo us grandes príneipios tle ltuma:Iidade, 
de justiça e r! e ordelll. Se ftií·a adiada a solução, quem pod eria 
responder pda scfturauça dos diques:' " 



No dia 28 Lle Setembro ct·a esse projecto sanccionauo, 
e passava a ·ser lei do paiz sob o n." 2010. 

Dessa data em uiaute ningucm mais nasceu escravo 
no Brasil. 

" Dtmmt.c o riP-bate ria proposta do ·governo, rruér na camara 
ternporaria, quér no senado, allcgou-sc muitas vezes que a 
approva~:ão do projecto era uma subsci"Vieneia á vontarlc im-
perial, c <{UC, portanto, á naçào r\ão·ca!Jia a iniciativa !la idéa! 
.:'lia,; ainda que assim rosse, o que pr·etetl(liam os impu~uadores 
com tão tl"i!Junicia ;qH'ecia~:ão ·~· Dt:let· o carro civilisaoor, par;t 
uão parecer que acompanhá ra-se o imp.crante! Não desenvolver 
o prineipio da libcrrJarlc, continuando ,a eoudnzil-a apenas em 
cstatua sobre os hombrus de escravos, para não dizer-se qne 
Cesar vhilicár·a essa mesma. estntua, iluprimiuilo-lhe o movi-
mento? E', e;n ver·dade, um rJos maiores eoutraseJ1sos, reservarJo 
n_ara estes tempos, perpetuar a escravidão para ata~.:ar o cesa-
rismo. 

" lllas .nesta questão não ha ahsolutamr.nte sombra de cesa· 
rismo. Conhece-se a historia das irJéas que se ·contém na pro-
posta, quando o conselho de estado fui convidado a estudai-as; 
a!'. actas rias suas se>sões· são já puhlil"as, e nellas vé-se quantu 
tem pu foi gasto no exame rJe todas as medidas suggerirlas~ 
l'or ventura o imperante não tinha o direito de tomm· patt.e di-
recta ne~se exame, clle tão Brasileiro conio qualquer de nós, 
c evidentemente mais sobrecarregado rJe responsabilidade po-
litica do rrue t{ualquer outro cidadào? 

" Nao obstànte, ap6s o gabinete de 3 de Agosto, que fôra o 
primeiro a annuncia1' a ríroxinlidade dos tempos, esteve 1w 
potlcr o !!":lbinete de 16 de .Tulho, que não fazia mysterio de 
sn:t repugnancia á iniciativa govemamental p.ua resolver n 
problema! Resistiu durante muito tempo ; e, só ao dar o ultimo 
suspiro, quiz· transigir .. . Et·a tarde... . 

" A hiswria da camara dos deputados, na sessão rlo :mno 
passarlo, attesta, ao contrario, que a idéa da proposta não 
apparcceu nas fileiras govcrnamcntacs, sim uas da opposiçân. 
Quem ignora. que a opposiç.ào parlamentar, surgindo tlO seio 
da unanimidade da eamara tcmporaria, hasteára es~a bandeira, 
c fizera- grandes esfrm,:os para excitar o gabinete rle Hi de .Julho 
a di.rigit• o movimento emancipador? E,. nm facto de hontem, 
para bem dizer. Ahi estão os diseursos, os a1·tigos da imP,rensa, 
as manifestações provinciacs, tudo isso devido a aeç.~o do' grupo 
de deputados que constituíam a denominada opposi(:lio parla-
mentar; ahi estil, sobretudo, o projccto d:t com missão especial, 
eleita na ses<;ão do anno passado a requerimento de opposi-. 
eioni~tas, projecto esse que é identico á proposta. lia acaso 
prova mais clat:a do qne a nação manifestar-i'e por si mesma, 
antes que o governo assumisse a iuiciati v a ou mesmo porque a 
não queria assumir ? 

" Nem a !legue-se que o govcno llavia claclo o primeiro ·pa~.~o 
para a solnçfw, quando o gabinete de 3 de A~· osto, em 186"1 
balbneiilra a primeira palavra na falia do throüo. O distincto 
·Sr. Zacarias, chefe desse gabinete, acaba de demonstrar com~ 
pletamente que o governo então nrto queria o moi1o proposto 
11elo actual ministerio: tinha outras irléas, ainda não conden-
sadas em jlrojecto; fiz era apenas um anuuncio, a fim de t}ne 



O povo qu e e n chi~ o rec into c· a;; galc t·ia s do scn::ttlo, 
f' que, como clissemos, não pudera eonl.cr o seu énthu ~ 
s ia~mo quando o illus tre pres iclente tles s ~ c:tmara ele~ 
cl:lro u qHe o, projcc to fura aceito, aguardou a s:1h iLi a 

a meuicla, qualquer que~ clla fosse, não pULlessc se r umn ser-
preza para os iutel'essatlos immetliôllos. 

" Se, pois_, na~ regiões govemamcnl.aes não havia sido es-
colhida a solução possív el, e tal era a incerteza que o conselh o 
de es tado jn lgá ra conveni ente nomca 1: nma commissão intel'l!a 
para elaborar um pt'OJecto, c rste f01 ap;·ese nl at!c) quando Ja 
cxiRtia o :;a binctc ilc f(i c.le Julho, pcídc-se desconhecer razoa-
velment.e que o imoulso para a so luçüo, om votada, veio do 
parlam ento e u5o da coróa" · . . . 

« A co rôa, que obse rv :1 os acon tecimentos, cstudrwa o pro-
cedimento do .gabinete de :lfi de .fulilo ante as cam:Has legis-
lat ivas. O que, portanto, a impedia d0 ver que o gol'erno era ' 
o unico obstacn lo á ad opção de qu al que1· medida sobrt) essa 
gra ve necessidade soei a I e economica '! De ve1·ia cruz:u· os br:tços 

. e esperar que se cavasse abys mo profundissimo pe la irnprevi-
,dencia dos minisll'OS : A curôa fez o que a scieneia política 

· r ecortunencl:wa-llic : ar.n1npanhou os acontecimentos, cqnvell-
rida de qu e a nação tlt!SI '.iavn a realiz:H;:1o do que até então 
J'ôra uma mcl':l asp ira ç~o. Se isso é cesarismo, nüo h a rei eo nsli-
tnriqnaltjll C não 5e:ja Cesa r. . 

" l.er ta.m.cnte, para aceitar a obra <los ac onteci mentos, a 
CÓI'Ô:l não podia deixar de fo!·rnar um juizo. Quer{!r-sc-ha que 
o Imperante n:1o pense r Se assim devesse ser·, uiio seria um 
rei cons tituc io nal : .a formação ele um juizo seguro _sobre a 
politica do paiz é a sua iuais dilli'cil c m:1 is glono&a funcção 
ma g-csta tica, porcrue um erTo de ap!·ccia<;üu se rá gcrmen de 
inuurneros mal es para a naçüo. 

" Ou e domínio é ess l! da eonh , qnc avassalla ta·ntn s e tão 
oppos tas vo ntad es , 11~ so lução do teiHCroso probl ema da cma-11-
cipação, e que ao mesmo tempo não as póde dirigir, isoladas 
nu reunidas, para outros eommettim cntos qnc o <espi1·ito pu-
blico deba te e con t.roverte ·! Na vida políti ca, não tt:m-sc 
tambern attribuicio á CO I'Üa Ollii'OS pcnsatnentos· C aCtO S, :lOS 

.qnaes muitos sc.narlores c dcj>utallos, sustcutallores da propost~l, 
nCto hão deixado de oppllr a rcsis tencia do seu voto· c de sua 
iulluencia mais ou menos vasta? Sórnen t.e ngora a corõa iu-
1luiria sobre .tantos homens c sobre todos os particlos para a 
approvaçüo da proposta ·1 Sômente pa1·a a 'qu estão <la eman e i~ 
paçao, os homens políticos de um e dl! ou-tru partido cjuercriam 

.annullar-s.e ante uma só vontade? E o qu e explie:mi os votos 
adversos de ~1l g uns senadores e deputados, que nao occultam 
dedicar;üo sincera c leal á pc&s oa elo Imperante? 

" A sollH,:ào do problema é, sem duvida, uma gloria para a 
co rôa; pol'l[lle, perscrutando o ~entimento ·nacional, soube 
evitar males g!'av issiluos para a patria. Não podi:1 , nem devera 
f!Sperar que a Iwç:io dcsesper·nssc do governo, c destruisse po r 
si mesmo a compressão de alguns hom ens de es tado. Obron 
sabiamente challlando a~ poder estar.li stas c3 pazes de leva i' a 
liorn exiLo a rcfo.rma, sem Cl!llJargo de quaestjuer interesses 
colligallos. · 

" ·A l'o n\:1 comprehcnd en , ló~o que fo i eleita a comm issão 
espec ial Lla Ca111ara dos depu lallos 11:1 sessfto Lle 18i0, qual o 
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dos senaJores que haviam v o ta do a favor. O Sr. Visconde 
do Rio Branco recebeu ao salür uma ovação immensa , 
e os Srs. S. Vicente, Nabuco, Salles Torres- Homem, 
Octaviano, Fernandes da Cunha, Caxias e outros foram 

verdadeiro pensamento naciomtl, manifestado de tal arte pelos 
inuncdiatos representantes do povo; e, pois, firmou "o seu juizo 
quando a mesma com missão especial apresentou o seu trabalho 
e o projecto e laborarlo por tres dos seus membros, isto é, pela 
maioria. Não podia passar desa percebida á sua vigilante atteução 
a serie de questões de gabinete que, a proposito da emanci-
pação, o ministerio de 16 de Julho levantára durante aquc l!a 
mcmoravel sessão, apezar de assevet·ar-se que era mesquinha 
]leio numero a opposição pa rlamentar. Lia e apreciava as dis-
cussões nas duas camaras legislativas, a respeito de tão me-
lindroso assumpto; e notaria as hesitações do presid ente do 
consel ho, as r eservas do ministro do imp erio e as explicações 
contracliLOrias que os diversos ministros davam ao parlamento, 
co nforme a direcção que o debate tomava. Meditava sobre as 
opin iões exhibillas na impt·ensa, quér da côrte, quér das pllo-
viucias. Um rei constitucional não podia ter outro procedi-
mento: accltou o voto ela nação c promoveu a felicidade pu-
ll li c a. 

" Felizmente, a eamara tempot·aria e o senado justiflcar::un· 
o acerto da aprec iação; e, se na pt·imeira camat'a houve grande 
opposiç:lo, não foi i~so devido scnfw a dissenções intestinas no 
]Jaa"tido conservador, facto muito vu lgar na~ IHt rcialidades do-
minantes. A questão, para a maior pa rte dos opposic ionistas, 
não estava na pt·oposta, esLava apenas e realmente em dcs-
accôrdos particlarios. 

« As camaras legislativas não es tiveram. isoladas nesse pro-
nunciamento . Sem embargo dos maiores esforços p<ira :t co. 
lhcita de l'epresentações hostis á proposta, foi mesquinho o 
rnsultado obtido. As provindas do norte manifestaram-se una-
uiules pela idéa, assim como algumas do sul. E cabe neste 
ponto assignalar o pt·occdime.nto nobílissimo da província de 
S. Paulo, talvez a mais interessada, por possuir maior num e1·o 
de escrayos, apezar da collocação inferior que dão-lhe as es-
t.atisti cas, cabe assigna lar, dizemos, o procedimento dessa pro-
vin Gia, que resistiu a des usadas suggestões para augmentar o 
aecrvo rle r epresentações, e que não obstante deu 1·arissimas. 
e m obcdiencia apeuas a allianças politicas com: alguns depu-
tados dissitléntes. i.\'Iestno as provín cias do H.io de Janeiro e de 
.:\l ina s G•• racs não podem ser consideradas hostis á proposta, 
senão pe lo numero de deputados que forn eceram no grupo 
dissidente c que, para bem dizer, cons ti tuiam quasi todo· esse 
grupo: ao contrario, é sabido qlle a medida tem sido geral-
meute aceita em ambas ellas. • 

" E rruando tudo isso não bastasse pat·a attes tar o sent imento 
nacional em favor da proposta, a imprensa de todos os malizes 
·politicos, excepto alguns raríssimos jornaes, o proclamaria sem 
contestação possível. E se não erramos, podemos assegu rar que 
a refo rma do es tado servil não encontrou uma decima parte rias 
conu·al'irllades opposJas ú reprt~ssão do trafico, fóra do parl:t-
llll:nto. Se não l'óra a rcs istcncia politica, org- aniza dn. na ea-
ll tat·:t elos depnl.aclos , porler-sc -hia asseverar qu t a rcl'onna do 

1'. 11. 71L 
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igualmente victoriados. O regozijo pulJ lico ma nifes-
tou-se por todos os modos, c dmantc muitos dias suc-
ceuc. ram-sc .as demonstnções populat·es e as saudações 
ao illustl'e chefe elo galJinete de 7 de Março e aos seus 
-dignos collegas. • 

·estado servil seri a. vo tada sem suscitar notaveis c lamores~ tal é o 
apoio que a nação ofl'erece u a uin 'tüo grande comrnettimento. 

« O pai'Lido conser vador deve lison gear-se de h:\ver encon-
' tmtlo em sua passagem pela ad ministração (LO pai r. a opporLII-
nidade feliz tle ligar, ainda uma ver., o seu destino a uma obra 
civilisadora. O disLincto Sr. Fernandes da Cunha, na sessrw de 
hontcm, commcmorou essa notabilíssima circumstancia, com a 
eloquencia que lhe é ha l)i lual. A repressão cl efiuitiva do trafico 
de Africanos c a aboli cão séria da escravidão são, sem duvida, 
ilous serviços importalili ssimos que esse partido terá prestado á 
causa da religião, da humanidade e do paiz, com a resolução e 
espírito pratico que distinguem seus actos. 

« Honra ao partido liberal que, na cooperaç5o para essa gran-
diosa reforma, despi·u-se de preconceitos políticos, esqueceu os 
adversarios e procurou auxiliar eificazmcnte o gabinete de 7 de 
1\Iarço. 

" Justi ça a·:J espírito de ordem da população bl'asileira que, 
apezar de propugna1· tão m~tnit'estamente pela adopçào ela pro-
pos ta, com o que alentava o gove rno e a assembléa gera!Jeo·is-
la tiva, manteve-se sempre pacifico e crente no sue cesso da boa 
causa. Ainda bontcm o povo, agglomcrado nas galerias, lirui-
tou-se n victoriar o senado, csparzinclo de Jl ores o recinto, 
quando a pl'oposla foi definitivan1cnte adaptada ás duas horas 
menos cinco minutos ll::t t>u't\c. Foi acto cou!.rario ao rügimento, 
c é louvavel o pres idente tlo senado por haver impedido ener-
g i<' :J III CJJtc a continuação da manifestação popular; mas, não 
roi, em verdade, senão a expressão sinCera do jnbilo da popu-
lação. As manifcst:~c,;ões J'i:produziram-se á sahida dos sena-
dores; e uma grall(!e aeclamação recebeu e acompanhou o 
bm1e1ncr ito Sr . Visconde do Rio flranco, até o seu carro. 

"Graças , sobretudo, a Oeus, que rar.ilitou aos poderes publicos 
n~ Brasil uma la I obra, que ali<is fura tão dift1cil, e até impos-
Sivel em Ollii'OS ]J~lzt!S. 

« Temos coucluillo a nossa missão. 

" A. guarda constitucional., • 

. ' 
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Discursos que nt'o foram public[tdos 
integealmente na Parte l.u 

Quando enceLou-se a impressão do presente trabalho· 
pretendia-se apena s publicar textualmente os discursos 
dos Srs. ministros de estado sobre a reforma do estado 
servil, dando-se em resumo os elos Srs. deputados e se-
nadores que a defenderam. Entretanto, logo depois 
de impressas as primeiras paginas mudou-se ele reso-
lução, e passou-se a transcrever em sua integra todos 
os discursos favoravei s á reforméJ., fazendo-se apenas 
menção dos oradores que a combateram. Essa alteração 
do plano primitivo torna necessaria a reimpressão ele 
alguns discursos que appareceram em extracto na Parte 
1. a São os seguiu tes: . . 

• .I 

DI SCU USO DO Sll. JUNQUEIHA EM 29 DE MAIO. (*) 

O Sil. J UNQUEinA ( Atten!;ào) : - Tambem como o h on-
raclo deputado pelo B.io ele Janeiro, que iniciou este 
debate, eu venho a esta tribuna com certa timidez pro-
veniente da importancia e da grandeza elo assumpto que 
hoje nos occupa; mas · tambem, como elle, declaro a 
esta augusta camara que nunr;a tive convicção tão pro- , , 
funda por uma icléa como por aquella que agora nos 
agita; e que insta por uma solução prudente, humanitaria 
c tranqui ll isaclora . 

Como · relator ela commissão ele resposta Ct falia elo 
throno, corre-me a obrigação de .iust ificar-a, princi-

. (•) No volo el e ~Taças. Apparccúu em resumo c::; te discur so na 
Parte :1.•, p;1::;, 35 . 
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palmenle nos to picos que têm sido o olJjecto ao· debate 
hoje levantado neste recinto. 

Eu assevero aos honrados deputados que a commissào 
de resposta á falia do throno, escrevendo os topicos 
que têm .sido o objeclo do debate, não quiz manifestar 
uma opinião prévia ácerca Q.a proposta elo govemo; e 
os illustres deputados elevem reconhecer que o humilde 
orador que agora occupa a attenção da casá já tem a 
sua opinião consignada no parecer da cômmissão especial 
do anno passado, c não póde por consequencia renegar 
o trabalho para o qual teve a honra de. collaborar. 

Quem ler com animo desprevenido o topico qne tem 
sido o objecto elo debate, ha de reconhecer que qual-
quer aspiração generosa e civilisadora, um h o ri zon1 c 
ele esperança, por mais longínquo que ella seja, póde en-
contrar cabimento nas palavras que a commissão Qs-
creveu neste topico . 
. Se os honrados deputados querem que se faça alguma 
cousa em relação ao eslado servil, se por d,etrás do ele-
bate hoje apresentado não se ergue alguma questão po-
lítica, se. o véo póde ser levant:::do sem que vejamos 
o~ltra co usa ~ais . do. gue aquillo que :já está á_ nossa 
VIsta, eu entao du·CI que os nobres deputados nao têm 
a mínima razão, porque as suas opiniões mais ou menos 
adiantadas têm cabimento neste topico . E' um navio 
em que podem embarcar todos os viajantes que se pro-
põem chegar ao porto desr-jado: cabem todas as aspi-
rações, todas as opiniões . 

.Mas, se os i Ilustres deputados que se oppõem a-este 
"1opico do voto de graças, têm manifestado hoje aqui as 
suas aspirações para a regeneração futura do elemento 
servil, então hão de concordar commigo qile as su~ s 
duvidas são mal cabidas, principalmente depois ela in-
terpretação dada pelo nobre presidente elo conselho , 
interpretação que está inteiramente de accôrdo com 
a que cu e meus collegas de commissão damos ao nosso 
trabalho. 

O anno passado foi aqui ele i ta uma commissão es-
pecial, e o requerimento que a precedeu dizia que a 
commissão deveria apresentar um trabalho que, respei-
tando a propried1de actual, pudesse com tudo resolver 
a questão do elemento servil. 

Já veem, pQis, os illustres deputados que a questão 
que s~ tem levantado, da inserção clas·palavras- acttwl 
propnedade servil- não tem procedencia, nem funda-
mento plausível, pois que essas mesmas palavras· foram 
ad optadas por esta camara quando elegeu a com missão . 
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Senhores, eu não comprehendo como os illustres de-
putados querem fazer uma recriminação ao gabinete, 
quando dizem que elle é que quer elevar essa questão 
ao gráo ele questão politica. Os illustres deputados, apre-
sentando uma emenda, que importa um voto de descon-
fLança, é que collocaram a questão no perigoso terreno 
da poli tica. A falla do throno, tratando de semelhante 
objecto, não faz mais do que prestar homenagem ao 
systema estabelecido de longa data, de commemorar-se 
neste documento todos aquelles assumptos ·que são 
dignos da attenção do legislador, mas não quiz de ma-
neira nenhuma imprimir-lhe caracter e o cunho de 
questão politica. 

Assim, pois, se qu.erem abrir uma scisão no partido 
conservador, toda a responsabilidade deste facto com-
pete aos illus tres deputados (apoiados e neto apoiados), 
porque são elles que, apezar das declarações elo nobre 
presidente elo conselho, provocam essa clivergencia, e 
querem que a sua emenda seja sujeita á vota::;ão. 

·Se os illustres cleput.ados entenêlem qLlC alguma causa 
se deve fner neste sentido, no sentido da emancipação 
lenta e gradual do elemento servil, como querem fe-
cltar , como querem trancar todas as portas? Nós 
temos dous caminhos, dons porticos a transpôr: n'um 
está o presente enganoso e o futuro prenhe ele perigos; 
nell e se lê o tremendo mote do Dante: Lasciate ogni 
espemnça vai qni entmte; n'outro existe o caminho dif-
ficil a prinQipio, mas depois largo e desimpedido; existe 
a regeneração das gerações, que tambem devem ser 
co nduzidas ao seio da c;ivilisação. 

Porque motivo querem os illustres deputados, depois 
elas manifestações que têm apparecido por todo este paiz 

. de sympathia pelas vindouras gerações dessa raça, se 
tambem sentem sympatltia vivaz e forte por essa nobre 
idéa, porque motivo querem fechar as portas a essa 
manifestação ? Para que ha de a cama r a dos Srs. de-
putados hesitar em dizer o seu pensamento? Porque não . 
ha de a camara elos Srs. deputados dizer: a questão 
precisa de uma solução ! E sem querer neste projecto, 
que é apenas um voto ele graças, manifestar a sua opi -
nião sob re detalhes, sem querer mesmo entrar na dis-
cussão da proposta , porque não lla ele mostrar a sym-
pa th ia que tem pela regeneração futura elo elemento 
servil ? 

Se os illustres clepútados não querem isto, não sei o 
que querem. Parece que é preciso apagar no horizonte 
o. ultimo raio ela esperança para estas gerações. Se assim 
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é, torna-se melhor que, em vez da bandtlir:J. brilliant~ 
das aspirações ch ristãs, leva ntem a bandeira negra do 
slltt·tH]ttO. Era melhor, porque en tão -ficavam os papeis 
perfeita mente conhecidos. l\'Ias apresentar-se uma 
emenda a um topico da respos ta ú falla do throno, 
quando este to pico dá cabimen Lo a todas as aspira(}õe~, 
é um pr·oced imento ele que lhes deve caber toda a res-
ponsabilidade. São elles que estabelecem a scisão no 
seio do partido conservador . (Apoiados.) 

Eu reconheço que a situação do paiz é um pouco 
grave; não é, porém, tão feia como disseram os i !lustres 
deputados. Esta questão só podia ser tratada n_a paz 
em que estamos; a guerra do Parnguay foi ultimada, 
por todo o paiz reina a tranquillidacle, não esta mos 
lutando com grandes difHculclades. As nossas finança~, 
se não :;ão prosperas, não são desanimadoras. A nossa 
lavoura vai cami nhando , c sua producção tem augmen-
tado, mesmo á proporç:io que os braços escravos têm 
diminui dó; é este um facto para o trual cbamo a at -
tenção da camara, c que se vê claramente dos relato -
rios da repartição da fazenda , princ ipalmente do ·ul-
timo apresentado pelo Sr. Visconde de Itaborally. 

Ora, nesta situação em que está o paiz, se os i Ilustres 
deputado~ querem que se faça alguma cousa, on tão é seu 
dever mostrar a SLÚ sympathia por qualquer idóa 
que, rcspe iUl!l do a actual propriedade, estabeleça al- · 
gurna co usa q Li c possa regenerar o futuro do elemen Lo 
servil. 

Vejo que entre os proprios nobres d eputac~os não rei -
na concorclancia c ll ;:mnonia . O l1om·auo deputado pelo 
1\.io de Janeiro cléclaroú quo aceitava os pontos capi-
taes da prorosta do governo; outro honrado deputado, 
que tem hoje dado apartes calorosos, declarou que não 
aceitava os pontos capitaes daquella proposta. Eis-aqui, 
pois, reinando a anarchia e a cliscordia nos campos Llc 
A,o.r-aman te. (Apoiados.) 

Nós devemos ter a coragem, direi mais, é nosso dever 
in<lec. linavel assumir a responsabilid ade desta questão . 
Como muito bem disse o i ilustre relator ela comm issão 
llOJlle<~cl.a pela camara fran ceza em :1840, o Sr . Duqucl 
di) Br·oglie. é mi ster que caminh emos, pa ra que out.ros 
não caminh em em nos,;o lugar. Es~c il lu, Lre publicista 
r:xprimia-secntão pelo modo ~eguinte: Pour arriver, il 
f'au.t yJrtrtir: pow· nwncer , ü (m.tt maJ'cher. Si non.Ç a.g·is-
sons , no·ns -resterons mnitres dtt terrain ; si nous n'aJissons 
ptt,s .. rl'antrRHt[Jimns á notre place . 

.8 i ~ -alú, Sl' . ;m;:;idenl.l.:, u Jneu rece io. 
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Se o p:~rtido r, nnscrvador, que tem prcs l:~do tanto.;; e 
Lio rel cv:llltcs scrviGos no pa iz ; que teve a forp ne-
cessa t·ia para extinguir o tranco ele Africanos, ::~ss nmir 
a r e:,ponsabi !iclade de I"CSolver esta questão ... 

O Sn. A NDH.\D8 Frr,uginA: -Então praticou sab ia-
mcnln. . 

O Sn. V. no Rw BinNco : - Como procuramos agor::t 
resolvei-a. , · 

( Hn ozttros apartes.) 
O Sn . .T uNQu gm.l. :- ..• se nós a resolvermos com pm-

dencia, Ocaremos senhores elo terreno, poderemos di-
rigir a opin ião de mn modo conveniente aos altos inte-
resses do pa iz ; mas, se opa rt icl o conservador cl i v i di r-se, 
se úão dirigir neste assnrnpto os destinos llo Brasil , não 
sa ilemo3 que rumo poclerú I eva r esta qaes tão. (Apoiados.) 

A responsabi lidade então não calürú sobre nós, mas 
sim sobre aquclles que não quizcram que as aspiraçõc::; 
::;cnsatas c hnmanitarias se manifestassem Hem em uma 
peça que não tem forGa ele lei . 

O Sn. V. oo Rro BRANco:- E' a toler3ncia que não 
quer discussão 
· (Ha O'ntros apartes.) 

O Sn. JuNQuEmA :- O nobre deputado pel o 4. o llis-
tricto elo Rio ele Janeiro não tem r;J zi.Io quando diz qne 
nós procnranros resolver ele cltofrc ·esta questão. Sr. 
presidente, é mister esquecer todo o movimento que se 
t em operado no paiz ha alguns annos a es ta parte, é 
ncecssa rio esquecer tudo quanto têm I' c i to as assembléas 
·provineiacs; é mister olvidar que o paiz estú cheio de 
-associações emancipadoras; é preeiso ainda esquecer o 
movimento que se operou na imprensa do Imperio, 
para dizer-se que nós queremos resolver este impor-
tante assumpto ele um modo menos prudente e reilec-
tido. ' 

Esta ques L<"io estú amadurecida, muito se tem escriplo : 
livros, folh etos c jornaes ex istem consagrados a el la. 
O conselho de estado já a estudou, c o parlamento já a 
tem discutido clescle i8G7. 

Não !la, não póde hayer entre nós partido verda-
deiramente escravocrata; cu entendo que esta pecha 
não nos póclc caber; todos conhecem hoj e que no Brasil. 
muito poucos indivíduos não desejam a solução desta 
ques tão (apoiados ) ; na· Europa se repete a todos os mo-
mcn tos rrue nós vamos adoptar merliclns para a ex tincção 
gradual do elemento servil; como, pois , havemos querer 
coare ta r uma simples manifrs t~r;:to em prol des;;e desejo , 
d es~a nspiraçiio do fn t. nro ? 

P • .li. 7:) . 
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Saibam os nobres deputados que a commtssao a que 
tenho a honra de pertencer, red igindo este topico ela 
resposta á falla do throno, procurou fazel-o de modo que 
não ferisse a susceptibilitlade de ninguern: por isso disse 
que fazia votos pela regeneração das gerações vindou-
ras, não quiz nem empregar estas pala v r as no singular; 
não disse-geração vindoura. Quando referiu-se a com-
:hlissão a outras reformas, não podia deixar de referir-se 
especia l.men te áquellas soj)l'e que o governo não tinha 
apresentado proposta alguma . . 

Eu entendi ele minha obrigação, c os meus nobres 
collegas tambem entenderam, que devíamos dec larar 
{[Ue aguardava mos essas propostas novas·, que o governo 
tencioná apresentar , porque alguns dos assumptos r'efe-
ridos no discurso da corôa já estavam aqui votados, 
como fossem as reformas judiciaria e do recrutamento~ 
sobre essas já a camara se pronunciou; por isso é que 
a commissão, depois ele trata r do elemento servil, disse 
que a camara aguardai'a as outras propo~tas elo gover-
no , porquanto aquellas duas jú foram approvadas ere-
mehic!as para. o senado, e sobre ellas não se pó de ins ti-
tu ir mais debate, salvo -se por ventura o governo 
entencler que eleve apresentar outras propostas, e 
esta camara -julgar que é preciso reconsiderar o as-
sumpto, ou o senado adaptar emendas · aos ' projectos 
enviados. · 

Sr. presidente, tudo quanto o honrado deputado pelo 
H. i o de Janeiro nos referiu da historia ácerca .do ele-
mento servil presta-se a demonstrar que nós no Brasil 
estamos felizmente collocados pela Divina Provident::ia 
·el11 uma situação tal que podemos realizar esta reforma 
sem abalo gt'ancle da sociedade. 

As manifestações que existem entre nós .já são de um 
tempo que não é muito recente; nós temos já na im-
prensa, já na tribuna, já nas assembléas provinciaes, 
nas reuniões publicas, e por toda parte a opinião muito 
amadurecida ; o exemplo das .colonias da lagla terra e 
da França não nos pócle atemori1:ar, pois que as cir-
cumstancias e as medidas são diversas, uma vez que 
queiramos resolver o assumpto com providencia; a0 
contrario, vejo que quando se teimar em não dar uma· 
solução razoavel á questão elo elemento servil surgirão 
complicações maiores ; e Deus afaste do Brasil os tre-
mendos dramas ela União Americana, e as scenas lugubres 
que se têm passado na ilha de Cuba desde 1.868. . 

Nós estamos em melhores condições; poclemqs re-
solver este problema sem gra ndes sacrificios; mas é 

. \ 
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mister que todos concorram com l)oa fé, que não haja 
esta reluctancia, que não tem razão de ser. 

A commissão ele resposta á falla do throno entendeu 
que esta questão não tem nem póde ter nada de polí -
tica ; mas a emenda da honrada opposição presta-se a 
essa interpretação. 

U~tA voz:-Foi o Sr. presidente do conselho. 
OSR. V. noRwBRANCo-Eu I . 
O SR. EvANGELISTA LonA. To:- Se a emenda não tem. 

· fim político, não tem explicação. 
(Cruzam-se outros apartes.) , 
O SR. V. no Rro BRANCO :-Vamos· discutir , havemos 

chegar á discussão tranquillamente .-
O SR. EvANGELISTA LonATO:.-Eü estou no meu posto,. 

hei de de explicar-me quando tiver a palavra; sou muito 
coherente, tenho-o sido toda a minha vida ; por isso . 
protestei o anuo passado, porque queriam converter, 
em questão política uma questão social; e este anno os 
senhores continuam do mesmo modo, tomando os con-
selhos do Sr. Zacarias. (Reclamações; o $r. presidente re- . 
cla'ma attenção. ) 
· O SR. JuNQUEIRA:- Quem ouvisse os nobres depu-
~ados discorrer, havia suppôr que o to pico da resposta á 
falia do throno continha alguma icléa que tendesse a 
estabelecer a emanei pação repentina ! 

Toda a argumentação do honrado depu tado pelo Rio 
de Janeiro, que iniciou o debate, teve por fim apresen,. 
tar os perigos que podiam apparecer se desta casa e do. 
senado sahisse u..ma lei que collocasse os senhores de 
escravos em uma posição precaria; mas se nós atten-
dermos não só ao projecto da commissão especial, como 
mesmo á .Proposta do governo, vemos que, o nobre de-
putado se enganou. ' . 

(Trocam-se muitos apartes ; o Sr . presidente reclama 
attenção.) · 

Esta agitação, Sr . ptesidente, é ele alguma maneira 
natural; a questão é em si encandescente, é questão 
muito importante e momentosa; é preciso de algum 
modo relevar estes apartes ; mas eu pedirei aos meus 
nobres collegas que discutam esta materia com calma e 
moderação, para que o que sahir desta casa tenha o 
cunho ela sabe,cloria e ela prudencia . 

Quando estão em jogo interesses tão respeitaveis , não 
é licito trazer para o debate paixões. políticas, por mais 
nobres que possam ser, quanto mais arvorar pequenos 
pret~xtos e estrategias partidarias em armas ele com-
bate. (Apoiados.) 
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·!\las dizia eu, Sr. presidente, que os nobres llepLllados 
têm combatido o topico do voto de graças como se a 
pro"posta do governo e o projecto da eommissão espe-
cia l desta casa de alguma maneira estabel ecessem a 
ema ncipação si multanea e repennna. Por conseguinte, 
é umil. argumentação deslocada ; todas essas Jlóres Lle 
rhctorica com que os ilohres deputados têm procurado 
escudar suas opiniões, não têm o menor i'Lmdanicnto ou 
applicação ao actual debate. . 

Eu já disse que sómente julgaria logica a opposição 
que fazem os nobres deputados se clles declarassem que 
na questão do elemen to servil não se deve fazer a 
menor concessão; se os nobres deputados puzessem a 
quest5o neste pé, ou sómente dissessem que queriam 
medidas i ndirectas, mui to lentas, medidas que só po-
derão ter no lim de seculos algum resultado , então cu 
diria: - Vós nilo concordais com a commissão; vós que-
reis que se perpetue o sta.t1.t-quo; vós não quereis, que 
legislemos para as gerações futuras ; coiumetleis um 
CITO deploravel, mas ao menos tendes o meriLo da · 
fran"q ueza. 

Portanto, é pt·eciso levantar a ponta deste véo, é pre-
ciso ver se atrás da qúestão social levanta-se presen-
temente a questão pol-ítica . (Apoiados .) 

Os nobres deputados. apresentaram uma emenda cr ue, 
por mais favoravelmente que -possa ser considerada, c 
uma emenda inteiramente l)oli tica . (Nâo apoiados c 
atJoüutos.) 

Então , se 1.1ão é um voto ele desconfiança, é el la 
inutil. l\ias se é um voto de desconfiança, então tenham 
a franqueza de o dizer; nós queremos collocar a questão 
no seu verdadeiro pé. (TTocam -se apar tes.) 

Sr. presidente, dec laro que a minha opinião nesta 
ma teria é profunda c inahalavel; por isso estou assig-
nado no parecer da commissão especial desta camara ,. 
para a qual tive a honra de colaborar; não quero que 
diante ele mim, nos meus velhos dias se possa levan lar 
a estatua fria do 1·C'I1Wrso, e dizer: 

« Vós tambem contribuistes para perpetuar-se a es-
cravi dão no Brasil ; vós tan)bem contribuistes para que 
nem a organização do traba lho, nem a civilisa1;ão pu-
dessem ser uma realid ade no Brasil. » 

Não quero que neste paiz se ouça a voz das futuras 
gerações que digam que a camara elos deputados em 
·1871, levada por um sentimento egoísta, não querendo 
encarar ele frente o perigo, não querendo fazer a menor 
concessão, querendo sómen Le consenar o qüe achou, 
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manLcve-sc em criminosa apa tllia, c nada fez ; que 
dei xou accurnulareni-sc as cli!Iiculdadcs, e que desco-
nheceu as grandiosas aspirações do paiz, não lhe pl'e-
parando um futuro mais seguro e mais prospero. 

Em troca de um commodo mais para o presente, re-
nuncia mos o remeclio salvador do porvir. · 

Hespei ltinclo o a c tual estado servil, t eremos rendido 
l10menagem ao direito de propriedade e aos interesses 
agrícolas; mas convem que preparemos o futuro em 
mais sol idas bases. 

E' ·preciso que sejamos previdentes, énccessario que 
dirijamos o movimento; se o não fizermos, outros o 
dirigirão em nosso lugar. 

Sr. presidC!lte, acostumado a considerar a solução 
desta questão como uma aspiração nacional, eu não. 
hesitei em paraphrasear neste ponto a falla do tll!'ono, 
declarando que aquelk movimento tinha esse caracter, 
mas que não podia continuar a ser uma aspiração in-
definida e incerta. · 

Creio que é aspiração nacional, e assim como o ilobre . 
depu ta do pelo B.io de Janeiro disse que no parlam~nto _ 
inglcz se tinha declaqào que era mais facil que o Ta-
misa voltasse atrás as suas aguas do que deixar ele ter 
solução a ques tão agitada então na · Grã-Bretanha, cu 
tam.bem direi ao nobre deputado que é mais facil que 
o Amazonas, o rio rei elos rios deste mundo, volva para 
a nascente as suas agúas, do que esta questão fique 
incle~1niclamenLe sepultada no limbo do esquecimento t 
( Apoindos.) 

Não serão os nobres deputados, por mais eloquentcs 
que sejam as suas vozes , não será esta opposição que 
ue lla pouco se temlevan tado, que pócle fazer retroceder 
es ta ques tão: mais depressa, repito , as aguas do rio-
rei voltarão atrás, elo que possa recuar e sumir-se 
esta idéa prudente e generosa, porque ahi o está attcs-
tanclo -a bistoria ele todos os tempos, desde as ma is 
r eL1 otas épocas até os n'ossos dias; mas é para que ella 
não se resolva como nos Estados-Unidos c em Cuha, 
que o partido conservador tém obrigação rcs tricta de 
tomar a si a questão, de. aprecia l-a, de resolvei-a com 
prudencia. (Apoindos.) 

Do contrario, desertaremos de nossa bandeira , com-
Tl;l_cl.teJ:emos u.tn crime perante a nação e perante a 
Jus to1;ta. ( Jl1mto bem.) A bandeira cl o partido conse::--
vaclor é a bandeira do progresso reflecticlo, da ordem c 
da liberdade. Para que tenhamos progresso rellectido, 
ordem c liberdade, para que o tralJalho agrícola po:::sa 
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produzir bastante, para que sobre as gerações vindouras 
desponte uma aurora brilhante, não se póde matar esta 
questão, Sr. deputado de Minas; não se póde dizer ás 
getaçães futuras: « Estrella fulgente, engoliu-te o ven-
daval do sul ! » 

A esperança das gerações vindouras não ha de ser 
cortada pela raiz; a estrella fulgente não ha de ser 
aniquilada pela procella! Procuremos conciliar os inte-

. resses economicos com os -interesses da religião e da 
civilisação. · · 

Portanto, façamos, como disse o Sr . Duque de Br0glie, 
tomemos a nós a questão, procuremos dirigil-a, não dei-
xemos que outros se apossem do timão da náQ elo Estado . 

. Sr. presidente, este paiz representa um grande navio 
em que todos estamos embarcados, é mister dirigil-o 
com sabedoria e prudencia; é mister ás vezes que quando 
nuvens negras despontem no horizonte e a tempestade 
ruja temerosa, se caminhe direito ao ponto negro, af-
frontando o vendaval, porque na costa inhospita e se-.· 
meada de parceis está um perigo maior. (Apoiados.) 
· Temos diante de nós agglomeradas nuvens densas e 

pesadas, mas, se não marcharmos para ellas, o naU-
t'l·agio na costa alcantilada será certo. Se fossem sómente 
naufragas aquelles que temerariamente procuram lançar 
obstaculos á navegação experiente, ainda para os out1;os 
poderia haver o sentimento egoísta; mas é que nesse 
naufragio esfão envolvidos tpdos os interesses bra-
sileiros, e não temos o direi to de dispô r assim dos des-
tinos de nossos concidadãos. (Apoiados.) 

Por mais respeitavel que seja a propriedade actual, 
não te111os o direi to de trancar as portas do futuro á c; 
gerações que ·vêm; não temos esse direito, porque seria 
violar os sentimentos christãos, e as icléas generosas e. 
humanitarias haviam de nos assoberbar. 

Eu, Sr. presidente, penso que a regeneração da nossa 
agricultura está no estabelecimento da pequena la-
voura, da lavoura dos braços livres, da associação entre 

·o ·capital e os braços. (Apoiados.) Por isso não temo do 
porvir economico do paiz. 

· S1·. presidente, a emenda do nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, vista assim á luz da analyse, o que fica 
sendo? O nobre deputado quer que se faça alguma 
cousa? 

Declara que sim. Nós, o honrado presidente elo con-
selho, esta camara, o paiz inteiro, tambem declaramos 
que queremos que se faça alguma cousa a respeito. 
desta importantíssima questão. 
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' Pergunto ao nobre cleputado: por ventura no tópico 
do voto de graç;:s não existe caminho largo e des-
imp&d ido para entrarem todas as opiniões? Por ventura 
quer-se fechar as portas do futuro ús gerações vi_n.:.. 
douras? Não; então os nobres deputados podem apOiar 
commigo o voto de graças; se o não querem fazer , é 
porque têm um pensamen.to reservado. (Apoiados e ?'e-
clama.ções.) . · 

O partido conservador não devia · dividir-se nesta 
questão; quer-se acobertar uma questão política com o 
manto de wna questão social; os nobres depu ta dos são 
responsaveis ele tudo isto. (Apoiados.) 

Sr. presidente, eu já disse que introduzimos no voto 
de graças a palavra-actual-porque é a palavra con-
sagrada por esta camara n9 requerimento que aqui estú, 
assignaclo, o anno passado, por doze Srs. depu ta dos, e 
são elles os seguintes: Teixeira Junior, Pereira da 
Silva, Ferreira Vianna, Junqueira, João Mendes, Angelo 
do Amaral, Souza H.eis, Canclido Torres, Lima e Silva, 
Duarte de Azevedo, Perdigão Malheiro é Paula Toledo. 

Este apostolado, no qual estão o Sr. Pereira da Silva -
c outros divergentes hoje, apresentou um requerimento 
concebido nestes termos : 

« H.equeremos que se nomêe uma commissão especial 
de nove membros para dar á camara o seu parecer 
com 1trgencia sobre as medidas que julgar conveniente 
acloptar-se ácerca ela importante questão do elemento 
servil no ·Imperio, ele modo que, respeitada a proprie-
dade actual, e sem. abalo da nossa primeira inclustria, 
a agricultura, sejam attendiclos os altos interesses que 
se ligam a este assumpto. 

• Paço da camara elos deputados, em 21 de Maio 
de 1870. » . 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :~Refere-se á proprie-
clacle que actualmente os senhores têm sobre os es-
cravos ; o mais é querer fazer ca,stellos. 

O Su. JuNQUEmA:- Eis-aqui o voto da camara em 
o anno passado. . . 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Na falia elo thr0no a 
palavra-existente-tem outra explicação. 

O Sn. JuNQUElRA :-Apenas os nobres deputados que-
riam salvar a propriedade actual. 

Declararam que a commissão devia com urgencia 
resolver esta importante questão, resalvando a pro-
priedade actual. 

O que fez a commissão de resposta ú.falla do throno ? 
' H.rsalvou a propriedade existente; declarou que, sem 



Llesrespcil:n-se a :1ctn:1l propriecl:1dc servi l, comtudo 
rl eviamos f<tzo~· votos p~la lenta c gt':llluaf emanc ip:~ 
Ç<io dos esc rnos. 
· Eis-aqui o voto de graças, perfeitamente harmonico 
com este requerimento que a maior-ia ela camara cha-
mou a si; e por conseguinte !lcou bem claro c pos itivo 
que a commissão devia apresentar um traballw, garan-
tindo a actnal própriedade serv il, e deixando possif:Jili-
clade e espcran(;a de regenerac;ão fn tura. 

A commissão de que faç,o parte procurou · ser fiel _ :1 
este pensamento, modelando por elle a resposta ú !"alia 
do tltrono: está perfe itamente identificada com a maio-
ria ela camara . 

O nobre deputado ·pelo Rio de Janeiro apresenta 
uma emenda, tirando ela resposta ú falta do t11rono 
a palavra- actual ~. Querendo dar uma redacr;ão 
prolixa e dubia á sua emenda , os nobres depu t:trlos é 
rruc abcrraram elo pensamento ennncia cl o por esta 
camara. ' · 

No to pico tla resposta :'t fillla rlo thronG podem en-· 
trar a.;; opiniões ele todos aquclles que mppõent que 
bas tam as associações philantropicas para obter-se a 
emancipação; claquelles que só querem medidas incli-
rcc tas ; dos que preferem as disposições di rcc tas ; em-
fim de todos aquelles que fazem votos pela rcgenera-
tiãO elas gerações f~ltliras . Pot·tanto, como é que os no-
bres deputados ele repente vem apresentar esta emenda -? 
Ou ella altera o sentido ou não; se não altera, ele-
vemos entender que é questão levanta(la só p<lra crcar 
embaraço político ao gabine te . A vossa emenda, repi-
to, ou é .inutil, ou é ele descon!lança politica. (1lpoiaclos.) 

Sr . presidente, etl julg·aria mais ternivel a cr ise ele 
sc,isão no partido conservador se cu visse que todos üS 
nobres deputados estavam cohcrcntes nas niesmas irléas, 
TJorque então era um grupo considerave l .que se cl es ta.-
cava do granrle partido, c isso podia modificar um pouco 
a nossa situação, bem que eu rceonheça que no partido 
liberal a seisão c clivergencia são airi.cla maiores neste 
ass umpto e em outros . · 

Mas eu vejo que entre os nobres deputados tambem 
lta pro rundas cl i vergenc ias ... 

O Sn. PtmEITU DA SILVA :-Isto é fugir ela questão. 
O Sn. V. DO Rw Bn.ANCO: - Da questão fogem VV. E E:;( . 

. O Su . .TuNQUEinA :-0 honrado deputado pela pro-
vincia elo 1\.io de Janeiro, que agora me d:'t o aparte, 
di sse f[UA não con corda com os po ntos capitae~ ela pro-
posl::t ; o outro honr:1do il epa !.:1do pe la mesm~ pt·ov inc ia, 
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que ini t iou o debate, declarou o seu pensamento, que 
· aceitava os pontos principaes. 

O SR. PEnEtnA DA SILVA :-Nfío declarou que acei· 
taYa. 

O Sn. JuNQUElRA :-Declarou. 
O Sn. V. DO RIO BRANCO:- Que divergia em muitos 

pontos; logo, não coÍ1demnou ·a idéa capital. 
O Sn. ANDRADE ,FIGUEIRA :-Pois a !li é a idéa capital, 

o mai s não vale nada. . . 
O Sn. V. no Rw BnANco :-Isso sei eu que VV. EEx. 

condemnam. · 
O Sn . PEREJRA DA Sn.vA :-E V. Ex. abandona a 

idéa capita I. 
O Sn. V. DO Rro BRANCO :-Não, senhor. . 
( Jla outros apa1~tes: o Sr. presidente reclama attcnção.) 
O Sn. JuNQUEJnA :-Eis-aqui; a opinião dos nobres 

deputados é um mytho t 
Ora d izerri que não aceitam os pontos princi paes ; 

ora diz alguem que aceita a idéa, e que repudia os 
pontos secundarios. Eis o mytho. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Nós estamos mais de· 
accôrdo elo que os Srs. ministros entre si .. 

O Sn. V. DO RIO BRANCO :-Não h a tal. 
O Sn . .TuNQUEIRA :-0.> nobres deputados já decla-

raram qne não repudiam· tudo .... 
O Sn. PEREIRA DA SILVA :-Eu não declarei nada . 
O Sn. ANDRADEFIGUEIR\ dá um aparte. 
O Sn. JuNQUEIRA :-Não me refiro ao honrado de-

putado, cuja opinião na ma teria já é conhecida ; mas 
esses outros, cuja opinião não é conhecida, declaram 
que fazem algumas concessões. Digo cu: se as fazem, 
então podeni e~?es votar desasson~bradamente pelo voto 
de graças, por'que essas concessões estão ahi inclui das; 
e qsnobres deputados, por mais recursos oratorios que 
tenham, não me podem demonstrar como póde-se con-
ceber qualquer esperança de futura regeneração, sem 
que se vote por uma manifestaçãÇ> de sympathia. 

Os nobres depútados não pod erão demonstrar como 
querem fazer algumas concessões na questão do ele-
mento seTvil, e entretanto negam o seu voto a um to pico 
á resposta á falia do thronô, que declara que convém 
regenerar as futuras gerações. Então não .comprehendo 
esta regeneração dos nobres deputados. E'· uma .rege-
neração sui generis (apoiados); é a regeneração que 
t ranca as portas do futuro; é aquella que não quer 
que se levante para esta raça nem nma nuvem sequer 
de esperança . (Apoiados. ) 

P. li . 76 . 
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O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -Nós queremos abri l' 

todas as portas, mas deseja vamos até evitar este debate, 
que é uma calamidade . 

O SR. SAYÃO LoBATO :-E quem o tem provocado ? 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-São os senhores. 
O Sn. EvANGELISTA LOBA TO :-Oh! Os senhores nJo 

queriam c ousa nenhuma. 
O Sn. ANDRADE FIGuErnA :-Queremos pelos meios 

ordinarios, em uma sessão secreta. 
(Ha outros apartes.) ' 
O SR. JuNQUEIRA :-0 honrad o deputado por Minas 

disse que, não sendo uma questão política esta, o minis-
teria não podia fazer della questão de gabinete. 

Aqui, Sr. presidente, os papeis es tão invertidos; quem 
fez a questão de· gabinete? Fo i a honrada opposição. 

0 SR. PEREIRA DA SILVA E OUTROS Sns. DEPUTADOS :-
Não apoiado. 

O Sn ·. JuNQUEIRA :-0 ministerio não fez deste as-
sumpto questão de gabinete; é uma questão eminen-
temente social. . 

·A sua resolução interessa a todas as camadas da socie-
dade, e o remeclio a applicar ha de ser sen tiLlo por todos. 
Reformas tão importantes não se ·realizam sem clôres. 

Os nobres deputados podem_-me contrariar quanto , 
quizerem; disseram tudo quanto quizeram; agora, que 
trato de justificar o projec to que elaborei juntamente 
com os meus collegas, é que me interrompem a cada 
momento. Os nobres deputados precisam ser logicos 
nes ta questão : · é preciso que cada um exprima o seu 
p~tnsamento com toda a lealdade ; se querem dar; esses 
exemplos de pruclencia, é preciso que a tenham para 
com aquelles que .defenclem a sua opinião.cle boa fé. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : -Os senhores precisam 
ter as apparencias de prudencia. 
(Haoutros apartes; o Sr. presidente ·reclamct attenção.) 

O Sn. JuNQUEIRA :-Digo eu, Sr. presidente, que os 
divergentes desta camara são aquelles que levantam a 
questão ele gabinete neste assumpto; o governo inseriu 
na falla do throno esta questão, porque era muito mo-
mentosa, e os nobres deputados sabem que um assumpto 
como este interessa vivamente ao paiz. Por ter sido 
inserido na falla elo throno não ha que estranhar; é 
um.a censura mal cabida que hoje dirigem ao minis-
tono actual. · · 

Depois, os nobres deputadqs, apresentando a sua 
emenda, que na apparencia não tem nenhum funda-
meu to ser i o, nem ele reclacção nem ele pensamento ... 
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O Sn. GuiA CErtQUEll\A :-E' mais neutra. 
O Sn. JuNQUEIRA :-• • .foram aquelles que procuraram 

levantar um pretexto para manifestar ao governo a 
suq desconfiança. 

Porque eu digo e repit_o até á saciedacle; ou os nobres 
deputados não quRrem que se faça causa alguma, e então 
quere111 com essa emenda confessar toda a coragem ela 
sua opinião; ou então, querendo apenas flanquear a 
questão, aclial-a, mandam uma emenda que tem por fim 
de alguma maneira levantar um certo voto de descon-
ilança e fazer com que o governo retroceda no caminho 
que leva. (Apoiados e apartes.) Se o governo o fizesse, 
commetteria uma falta• grave á face da nação. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Oh! se já retirou a suü 
proposta! . 

O Sn. V. DO RIO BaANco (presidente do conselho):-
Não, senhor; estou prompto para discutil -a com 
V. Ex. · 

O Sn. JuNQUEIRA :-0 governo não podia ter dito isto ; 
nós estamos dispostos, cu pela minha parte declaro, il 
votar por algumas emendas, por.que reconheço que na 
proposta do governo ha algumas asperezas que cumpre 
modificar; mas dahi até querer retirar a idéa ha 
uma immcnsidade, e neste caso nós não acompanha-
riamos o governo. (Apoiados.) Queremos que se faça al-
guma cousa. 

03 nobres deputados estejam certos que nós, que sus-
tentamos o governo, se elle fizess'e .concessões desta 
ordem, se renunciasse ao fim desejado, nós o abandona-

. riamos. (Apoiados.) 
Portanto, nós temos fé que o governo ha de :rp.anter 

bem alto a bandeira do partido conservador; é neces-
sario que este pendão, que tem percorrido o paiz desde 
o Amazonas até o Prata, sempre á frente elas boas e 
prudentes idéas, e elo verdadeiro progresso, não fraqueie 
agora nas mãos 'dos actuaes ministros (muitos apoiados); 
se elles o fizessem, o partido conservador não os acom-. 
}Janharia. 

Por consequencia, nós esperamos que o governo tenha 
pruclencia, mas esta que deve ter todo o homem collo-
cado á frente elos negocias publicas e não se deixe en-
tibiar por estas manifestações, àlgumas ele interesse cer-
tamente respeitavel, mas que não podem ser ele tal 
ordem que façam desapparecer idéas como esta, que 
tende a emancipar e regenerar o paiz <ilill relação ao seu 
trabalho agrícola c á sna civilisação. 
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O Sn. ANDIIADE FtGUEIHA :-Se se tratasse ele eman-
cipar o paiz, podia contar eom o meu voto. 

O Sa. JuNQUEIRA :- Emancipai-o, sim, sem dltVida , 
porque snbe que estamos sujeitos actualmcnte a mn .re-
gimen economico e agrícola que não é dos melhores. 

E' preciso regenerar o paiz; é preciso retirar de sobre 
as gerações futuras o .terrível pesadelo de todos os 
dias; é necessario que -nós, que somos os unicos na 
christandade que n~antemos a instituição do elemento 
servil, que herdamos dos nossos maiores, apresentemos 

_ as medidas condueen tes a regenerar as gerações fu-
turas, em ordem a que nossos fi lhos e netos possam 
dizer : '' Nós devemos muito a i10ssos pais, pois ellcs 
desprenderam-se ele certas consiclerar;ões egoí st i ca~, c 
elevaram bem alto os destinos do nosso paiz. (Mu-ito úem.) 
Fizeram pacifleamente uma revolução fecunda na orga-
nização do trabalho e nas rela•?ões sociaes. l> 

A prosperidade agri.cola, a segurança publica c par-
ticular, a riqueza, tudo o .que os nossos lilhos e netos 
hão de gozar, ha de ser devido em grande parte ao 
nosso procedimento actual. Se não llzermos assim, 
,Sr. presidente, em lugar ele legarmos aos nossos desce1:· 
dentes _essa prosperidade futura e os verdadeiros senti-
mentos da civilisação, havemos de legar-lhes a des-
gi·aça, a miseria, o atropello 'geral de todas as idéas sãs 
e civilisadoras . 

Então elles terão o direi to ele dizer que não fizemos 
e9usa alguma senão para o prescn te, que fomos egoístas, 
que não fizemos o menor sacrifício em relação ás gc-
racões vindouras, lhes trancamos toda a aurora de 
regeneração. (Muito úcm.) ' 

Pela minha parte, e creio que tenho por mim a 
'maioria do paiz (apoiados), declaro que não são esses 
os meus votos ; eu · nunca apoiaria uma emenda que 
tivesse de _ entorpecer o governo na sua' marcha, uma 
vez que procura sa lvaguardar a propriedade actual c 
fazer esta reforma sem abalo notavel dos iate1'esses 
ilarticulàres . Não opponho o' menor obice ao governo, 
porque não · quizera que um dia me bradasse a con-
sciencia: <• Vós tambern C0)1tribuistes para ~isto I »Não, 
ClT nunca votaria assim, nunca I nunca! (lJhtito úcm.' 
muito bem/) · 
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DISCURSO DO SJ~. ALENCAR AHARIPE EM 28 DE MAIO (') 

O SR. ALENCAR ARARIPE:- Sr. presidente, a questão 
que nos occupa é do maximo interesse para o paiz, e 
a prova aqui mesmo ·a temos no calor com que tem sido 
dehátida neste recinto, entre amigos e correligionarios. 

Uma circumstanéia neste momento excita a minha 
admiração, e é o incongruente e anti-político procedi-
mento dos illustres sustentadores da emenda offerecida 
ao projecto de resposta á falla do throno: Com effeito, 
a discussão tem mostrado evidentemente que os nobres 
deputados com esse procedimento não têm em vista 
senão deslocar a questão elo seu verdadeiro ponto () 
collocal-a em terreno poli tico. 

Erro tão manifesto, que me espanta haver esca- , 
pado á perspicacia ele tão exímios cavalleiros I .. 

Era, Sr. presidente, um dos grandes perigos desta 
questão considerai-a como assumpto político; porque 
devendo ella, por sua importancia e clifficulclade, ser 
tratada com toda a calma e serenidade, com toda a 
despi·evenção ele animo, a fim de podermos acertar 
com os melhores meios de resol vel-a, assim não sue-
cederá, desde que o espírito político a agitar . · 

Resolvida em questão politica, já se não attenderão 
aos verdadeiros princípios por que se elevem reger os 
interesses ligados a esta ques tão, outros interesses 
serão .os que virão actqar sobre as nossas deliberações . 

E, por cer to, os nobres deputados tomaram ante 
o paiz uma grande responsabiliclacle. Quando a qLwstão 
do elemento sel'v.il marchava calma, apresentando o 
patriotiyo gabinete de 7 de l\Lm;o a questão despren-
dida de toda mat.eria estranha para ser discutida e 
resolvida com prudencia e acerto, ahi vem a intem-
pestiva emenda apresenta1a pelo illustre orador _ que 
encetou o debate enxertar a discussão política, de que 
cumpria fugir. 

O paiz nos attende, e fará justiça áquelles que pro-
pugnam pela causa da emancipação sem outro intento, 
sem outra paixão que não seja o bem geral, tão al-
t~mente compromettido na solução do problema eman-
cipador. 

. (*) No volO de gr:a ~as . Aflll cu·ccca em resumo este discurso na 
rarte 1.• pag. 30. . 
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Corra a responsabilidade do exilo do presente de-
bate por conta daquelles que o provocaram; corra a 
responsabilidade . por conta daquclles que pareceram 
não roflectir nas · consequencias do desnaturamento de 
uma questão social, convertendo-a em questão política .. 

Sim, são os nobres oradores, agora em opposição, 
que francamente dcclarani quo o gabinete de 7 · d c. 
Março, com a proposta aqui apresentada em 12 do 
corrente mez sobre o elemento servil, rasgou a ban-
deira conservadora, que elles querem resgatar e ar-
vorar nesse castello avelhantado de que se constituem 
exclusivos defensores. · 

l\Ias, senhores, erro manifesto é esse dos illuF.tres. 
preopiuantes: o castcll o ::onservador é o Brasil inteiro; 
seus soldados e defensores são toda essa cohorte de. 
homens sincer-os e dedicados á causa do paiz que ahi 
vêdcs. (Apoiados.) 

Provúam ou demonstraram os nobres deputados, por 
fórma alguma, que o gabinete de 7 de l\'Iarço c os 
amigos que o defendem faltaram aos princípios con-
servadores ? Não por certo. . 

. Ser conservador não é um condão magico que es-
capa á aprec iação de todos, e que só os nobres de-
putados possuem; não é uma doutrina abstrusa c con-
fusa, que só poucos entendem. Ser conservador, no 
meu modo ele pensar, no enlehdcr do bom criterio, 
é manter os legítimos interesses elo paiz, seguindo os 
justos e manifes tos indicíos ela opinião a respeito de 
qualquer mell1oramento social . Pruclencia sem obsti-
nação; movimento sem acceleração: tal é o caracte-
rístico conservador. 

Na presente questão, senhores, qual é o verdadeiro 
e palpitante interesse elo paiz? 

E' indubitavelmente a solução do problema eman-
cipador operada no meio da ca lma e do accôrdo geral. 
Quem vem perturbar esse accôrdo faz um clesserviço 
ao paiz, c arrisca grandes c importantes interesses. 

Eis, Sr. presidente, o que é não ser conservador ! 
·Sim; se os nobres deputados pretendem retardar a 
solução da questão, adiando-a incleflnidamcnte, não são 
conservadores, porque não conservam os grandes be-
neficios da paz, os grandes beneficios ela pruclencia e_ do 
acerto na solução das questões graves. · 

Se os nobres deputados propõem -se a obstar a so-
lução do problema emancipaclor, então não arvoram o 
pendão conservador, arvoram a bandeira da escravidão 
que por certo não dispu tarem.os. 
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Nova ordem de cousas nasce para o Brasil com a. éra 
da emancipação: novus nn11n nascit1w ardo. Pretender 
embargar a marcha ela icléa emancipaclora, é tentar 
retardar o apparecimento dessa nova ordem de cous3s 
que nos deve trazer infinitos bens, quér consideremos 
o lado economico da questão, quér consideremos o lado 
politico. 

'E creio, Sr. presidente, que concorrer para esse 
retardamento sem justo e plausível fundamento é não 
consultar os interesses da patria, a quem devemos 
toda a nossa solicitude e cuidados: é commetter um 
erro fatal e escusad0, que só póde provir da falsa 
apreciação da questão. ~ , 

Embora os nobres deputados tenham protestado, Cli-
zendo que o seu pensamento não envolve idéa política, 
os factos ahi estão para o nosso juizo. 

Dc5de que o nobre presidente do conselho declarou 
que não fazia questão da proposta, a qual havia ele 
ser discutida e votada com toda a liberdade nesta casa, 
qual era o dever dos nubres deputados? Immeclia ta:-· 
mente retirar a emenda que apresentaram; mas, pelo 
contrario, · elles insistem sobre sua adopção, cahinclo 
na mais flagrante con tradicção. 

Os nobres deputados, baldos de razões, vencidos da 
maneira a mais clara e evidente depois do discurso 
do nobre presidente do conselho, appellaram para os 
principiÓs do partido conserv11dor. 

O Sn, ANDRADE FIGUEIRA :-Não estamos vencidos; 
appellamos elo juizo de V. Ex. para o juizo da camara. 
Veja os artigos que V. Ex. publicou o anno passado a 
este respeito. 

O Sr... ALENCAR AnARIPE :-Tratarei deste assumpto 
como convém em outra occasião: agora limitar-me-
hcLa dizer ao nobre deputado que me deu o aparte, 
que nesses mesmos artigos que o anuo passado publiquei 
pela imprensa, achará quem os ler a perfeita con-
formidade do que hoje annuncio com o que então sus-
tentei. 

O pensamente que me dominava e dirigia então era 
o ela necessidade de resolver o problema sem offensa 
da propriedade e sem abalo da proclucção. E' quanto 
hoje quero e pretendo. O que nunca quiz nem sus-
tentei foi a procrastinação, foi a duvida e hesitação. 
Propuz o que me pareceu bom e efficaz, mas não pre-
tendo a infallibilidade : quiz provocar a discussão. 

E quem ler os meus artigos so))re a emancipação e 
analysar a ~)roposta elo governo , se convencerá que 
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a idéa por mim sustentada abrange os dons principaes 
meios de em~ncipação contidos na propos ta minis-
terial. 

Censuram os illustraclos oppugnaclores do topico da 
resposta á falta do throno relativo á questão senil , 
arguindo o governo ele haver tomado a si a direcção 
da mesma questão, apresentando a esta augusta camara 
as suas idéas abolicionistas. 

Pasma ouvir semelhante censura.! Quão diversamente 
dos nobres depu lados penso eu! . 

Em uma questão vi tal para o paiz como é a da eman-
cipação, eu julgaria criminoso o g·overno que deixasse 
correr á revelia tão momentoso assumpto. 

O governo tem por missão a clirecção da sociedade: 
é ~ seu primeiro guarda e defensor; portanto, a elle 
compete tomar' in teres se por tudo quanto respeita aos 
interesses nacionaes, quér promovendo esses interesses, 
quér aca utelando perigos. 

Se em um assumpto da maior gravidade e importaneia 
como é este, o governo não deve tomar a direcção elo 
negocio, qllill a missão do governo na sociedade? E' 
para occupar-se das causas ele nenhuma gravidade, de 
nenhuma importancia? Bem pelo contrario, tanto maior 
é a gravidade do. negocio, tanto maior a sua impor-
tancia, quanto maior é o dever do gqverno de collo-
car-s·e á frente- da questão. _ 

Qual o fundamento dessa theoria de que o governo 
não deve pôr-se ú frente da ques tão emancipadora, e 
antes deve esperar que as camaras por si a resolvam ? 
Pois o governo e as camaras do paiz não fazem o grande 
congresso da nação ? E devemos nós com justiça dis-
pensar as luzes dos ministros, que se acham a par dos 
negocio~:, que têm estudado com proficiencia todas as 
questões? 

Vejo, Sr. presidente, tão balda de motivos a theoria 
que nega ao governo a ingerencia nos grandes negocias 
do paiz, que não posso deixar de considera l-a eminen-
temente erronea, e ele declarar que a sustentação de lia 
envolve tão manife:;ta e palmar incongruencia, que fa~ 
cilmente se revela o disfarçado pensamento da emenda 
apresentada pelo nobre deputado pela província elo 
Rio ele Janeiro, ele quem profundamente hoj e sinto 
di scordar. 

O grand e argumento con tra a proposta do governo 
é o da precipitação, precipitação que, segundo allirmam 
os impugnadores da respos ta á fali a elo throno, cob.rira 
o paiz ele mal es se m conta. • 
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Mrni c~ tá a quesliio . .Til é tempo de fazer algünu 
consa ? · 

Dizem o nobres deputados qu e não, c eu digo qu e 
si111, e digo que sim , porque repito o écllo do paiz in-
teiro (npoiados), écho que só os surdos não ouvem. 

Certamente não convem etern isar a f1U est5o; ella 
urge solução; o pa iz a pede em altos e geraes clamores, 
.porque ass im se ev it~ rã o ~ s f un es tas consequencias que 
os no~s o s impugnacl orrs rece iam. 

~ E' bem not:1vel a nossa situa çiio nesta emergenci::r. 
Quando os nobres deputados entendem qn c reso lver a 
qu es tão é arruinar o paiz, entendemos nús que resol-
vei-a é conjurar a crise e fazer um bcnefbo. 

A opiniílo humanit:1ria c o interesse economi co elo 
paiz exigem a e.inanc ipação; sobre este ponto não ha 
duvida. Ver sa o litíg io sob re a opportunidadc c sobre 
os meios . · 

A opportunidacle é cl1 egada; c não se póllc dizer qur. 
r esolver hu.ie a questão é fazer so rpreza aos propric-
tarios de escravos . . 

Esses propriet:1rios sabem qnc cl esclc a nossa organi ~ 
zação como nação, a propr iedade serv il era prccaria, 
c que ac:1baria no paiz em época mais ou menos clila-
t;ula. Portanto, não podem allcgar que a questão se re-
so lve prematur:amQnte e com so rpreza, qnando a resol-
v~mos depois :le 50 anno5 ele cli ~cnssão , e depo is el e apu-
rad os todos os ai vi trcs poss ívei s . 

Todos os nossos homens eminentes hão discutido · a 
questão da . emancipação, atacamlo a escravidão como 
injus- ta e nociva, e propondo os meios de abolil-a. 

O finado lVfnrrrnez ele Queln z, um rlo~ rcdactores da 
nossa consti tuição, e José Bonifacio escreveram momo-
rias sobre tal assumpto em 1822 c 1823, c desd e então 
o paiz .i ámai s deixou üe debate r esta ma ter ia c prepa-
rar-sé para o seu cxito final, rruc todos s:1b iam ser a de-
finitiva suppressão da propri ecl:ltlc serv il , porque nma 
sú Yoz nunca levan tou-se em noss:1 palria para justi -
fi car a perpetu ação elo domínio servil ; c. is to me apraz 
commcmorar em louvor elo espírito chri stão c philan-
tropico elos Brasileiros. 

Sei, e não posso deixar de reconhecer, que leg ítimos 
interesses ftmclam -sc na propri edade cons titni tla sobrr. 
o escravo; mas pergu)llo: A proposta do governo 
destróe a propriedade, arranca-a a seu dono? 

Não por certo. A proposta apresenta diversos meios, 
cujo emprego darão em rcsnltatlo a emancipaÇão elos 
escravos; ma s essa eman cipaç:lo não se opéra pri -

1'. ll. 77. 
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Yal1lJO-SC O t!unO (]O CSq'-a VO do direitO dt: ltaV!'·r O Seu· 
proporciona 1 v a lo r·. 

A lei decret'l a int! emnização do escraVL• que se li-
ber-ta, qu ér a liberdad e seja dada em consequencia tla 
isenção do venn·e materno , quér a mesma liberdade se 
alcance met!iarúe o resgate fe ito pelo Estado ao senhor, 
a qu em paga o valor arbitrado como razoavel resarci~ 
menta da ·priv:~ção el os scrvir;os do esc ravo. 

O bem corinnum dás sociedades é uma lei mui for-
çosa, a que ninguem se escu:a e o. cidadão deve obe-
diencia. 

Quando o bem gera l exige a propriedade e a in.dem-
niza, não ha offensa da propriedade. E' um preceito 
constitucional. A nossa constituição politica é expre sa; 
ella autoriza o uso d.a prop riedade particular mediante 
indcmnização. · 

E' o caso em que nos achamo~ . A prosperidade geral 
do pa iz exige a emancipação dos escravos; a lei a pótle 
decretar, ordenando a indemnização do proprietario .. 
E' isto o que pretende a proposta do govemo qn e já 
foi suje ita á apreciação desta ca mara, e que hoje tão 
in funcl adamen te serve de mo ti YO ele dissidencia cn ti' e os 
n o~sos con tcn dores c nós . 

Cre io, e a hi storia ahi es l"á para at.t.estar, que nenhuma 
naç;1o que , teve a instituir;:1o da servidão operou a 
emancipação dos cscraYos tle modo mais brando e suave 
do que o promettc a propos ta do· govern o. (Apoiados .) 

0..; nossos vizinhos da A1nerica do Sul não tiver:1m 
meias-medidas; decretaram a emancipação geral c simui-
tanea sem indemnização aos priprictarios . 

Foi ass im que o prati cou a a'ntiga 1·epublica da Co-
Jumbia sob a influencia de SiJJJão Bolivar; foi assim 
que o fez Buenos Ayres apena indepenllcntc; foi assim 
que o fez o Peru, o Chil e, a Bolívia, e o Estado .do 
Uruguay. 

A escrava tura em todos esses paizes findou rapida-
mente; se cll cs não têm tido mais prospera ca rreira, 
não o devem certamente á circumstancia da perda dos 
escravos, mas sim ao esp ír it o milit~d·, que .i11felizmcnt:e 
desenvolveu nelles, á excep1;ão do C!1ile, a caudilh<J gem 
tão funesta á liberdade e ao verdadeiro progresso do:; 
povos . 

Ahi temos na Europa a 'Inglaterra, a França, a Dina -
. marca, a Hollanda e Portugal, que decretaram a emanci-

pação elos seus escravos de uma só vez, e com res-
t. ri ct.a e mui incompleta indcmnização. 

E quando o govérn o dD nosso paiz apresenta mn-a 



proposta com toda a prudcncia , não só qll.anto ao temp o, 
corno tambem quanto ao respeito da . prop.riedadc, não 
p.ódc elle razoavelmente ser ~.:nnsurado. 

O SR. ANDRAD~: FrGur:mA:-V. Ex:. o anno passado, 
nesta tribuna, e11tendeu que havia violação da prop~.ie-
dad«. · 

O Sn. ALENCAR AnARIPE:-Tratava eu então 'da abo-
lição ela escravatura sem a conveniente indemnização; a 
·esse gencro de emancipação me opporia e oppôr-me-hei 
ainda com to rlas as forças. Nessa occasião f:rllava-se 
mui to, e anda v a mu;to em voga a emancipação elo 
ventre sem inde!nnização ; mas não é isto o que vejo na 
proposta elo govcrn o. 

Se os nobres d.ep'l.l,Laclos julgam haver offensa ela _pro-
priedade nas idêas <J.prcscntaclas na proposta do governo, 
por não verem indcmnizaçã,o cabal, devem fazer com que 
essas id~as se. co~1p!et~m. ; mas não lhes ac~nselha a 
prndenc1a a rejclçao m luntne dessa mesma proposta . 

A rejeição, COIUO ·os nobres deputados querem, e pois 
nisto se encerra o. seu pensamen,to, deve por ora matar 
a questão, adiando-a; mas é aqui onde está o grande 
perigo para o paiz. A idéa emaneipadora quanto maior 
rcsisténcia encontrar, ta.nto maior impulso recebera da 
opinião, que a favorece; c <1 violencia elo impulso poderá 
chegar a um ponto tal que não possamos eontel-o, sendo 
as eonsequencias para o paiz muito mais graves e fu-
nestas do que as que possam resultar ele qualquer anti'ci-
pação, attenta a situaçãoclas cousas. · 

Se coHtinuarmos neste syslema ele procrastinação, até 
onde chegaremos ? . 

Já observei que cl.csde a época ela nossa independencia 
poli tica, a prop'ricdade _ servil foi considerada · como 
propriedade precaria, que tinha de acabar. Não só a 
assembléa constituinte aqui votou uma lei, promet-
t,endo ao paiz a em:~ncipar;ão lenta e gradual dos 
escravos, como tambem succcssivamente, e em div,er-
sas legisla tu r as com ·c amaras ele todos os credos po-
liticos aqui se apresenta.ram projectos abolicionistas. 

Ha neste sentido a lei de 20 de Outubro de 1823, 
que expressamente cletermin.ou aos governos provin-
ciaes que promovesseín os meios de realizat· a eman-

·. cipa\.ãO lenta e gradual dos escravos. 
Quando uma idéa generosa, como ·é a da igualdade 

moral entre os homens de todas as condições, se ge -
neralisa no paiz; . quando os homens eminentes desse 
paiz buscam todos os meios regulares ele levfl.l -é\ a 
effeito ; quando a scieEcia e o espírito de caridad~JI 
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se incumbem de fom entar a itléa c da r -l he corpo ; 
quando, cmlim, o leg islador consagra em um texlo 
de le i a formal promessa de que essa ignaluade ~ e 
ha ,!:lC r ea lizar, porque é U}U direi~O e Ulll prillCipiO 
c!Jristão , não é licito duvidar da r ealização dessa 
idéa. 

Portanto, a propricclaclc, que Linha por fundarncn to 
a infracção do direito , 0 que constituía-se so b1·c o 
homem, r eduzindo -o a causa, sob o domínio da fic ç:Io, 
que é sempre lit.;ç.ão, c nada mais, essa propriedade, 
digo, não podia aspirar aos foros de longa dmação . ~ 

Assim aquelles q.ue a admi tLiam e nella estabeleciam 
se us calculas de fortuna e riqueza; cleviam an tever 
a ópoca da regener:.1ção da raça escravisacla, e cauto:; 
aguardar as futuras even Lualidades . 

Ninguem pótle no Brasil 1Jizer que a emancip:1ção 
llos ·escravos o vem sorprénder, e fundar nova ordem. 
Hão cogitada., nem esperada em re lação á propricdaÇie. 

Não; ningnem o póue asseverar em boa fé; porque 
qLJa nclo por ventura não crescessemos nos escriplos t.l os 
philantropos ; não flzossem_os cabeda l li as. doutri-
nas elos propagamlistas; não aceita ssemos a opin ião 
dos estadistas, cumpria-nos acreditar nas palavras 
da lei. 

A lei claranu:nte annunciava a fu .tura liber tação do 
escravo, e a inconsis tencia dessa prop riedacl e, re i a L i-
vamente á sua cluracão. 

Ora, se isto es tá consignado em lei desde que nos 
constitui mos como nação ·inclcpenclen te , como vem 
Llizc;r-nos que a questão é nova? 

O Sn. A 'DRADE FIGUEIHA: - V. Ex. "dizia que era o 
anno passado . . 

O Sn. ALENc.\n AnAnrPE: - 0 que eu diz ia era que 
decretar a emancipação elo escravo sem a competente 
indcmnização era violar não só o direito e a justiça, 
como alluir a base fundamental da sociedade, porque 
não púde haver sociedade regu lar sem respeüo á pro-
priccla<le ; era instituir a depredação. 

111as, pergunta-se : a proposta elo governo otfencle o 
direito de propriedade? Se os nobres deputados que 
nos contestam entendem que a indemnizavão offere-
cicla na proposta é clilllinu ta, augmentemol-a, escla-
r ecendo-nos com a discussão, como q ucr o governo. 

Es te pensamento seriá assaz razoavel; porém o que 
vrelemlem os nobres depu tados é levantar tropeços á 
111archa da idéa emancipaclora , hostil isando o go-
Yerno . 
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.Gr ~tude di.5tan l; ia vai ent re a prudente aceitaçiio tla 
pro posta ministerial para discutil-a , e a sua immediala 
rcpn lsa. 

Os nohrcs deputados que falinm ein clescortezia elo 
min isterio por ter aqui ap reseutado a sua proposla 
qua11do j:t havia um p1·ojecto ácerca ela matcr ia da 
libertação dos escravos , org-a11izado por uma r,;om-
missão por nós nomeada, não podem t!eixa 1· ele inco r-
l'Cr I! a peclta 1lc dcscorlctes, repclli ndo sem c:-::uue 
as icl éas .que o governo , no. cutnprimPnto de uma 
aLLribuição lega l, offcrccc á no~sa consideraç<lo. 

A ma1s comezinlla civilidade r equer que não faça-, 
mos o que pretend em os nolJrcs dcputaLlos iniciado-
res llo um mov imento ret rograllo á nossa civilisat;ão 
c host il ao actual ministcrio. · · ' 

O governo do paiz., os conspicuos cicladãos que com-
põem o ga binete de 7 de l\-Ia rrio , merecem nossas 
a ttcnr;ões e o nosso apoio, e não clevJ~m receJwr dos 
representantes elo povo , cujos interesses es:)e gahinetu 
zela , b desdem c a deseonsicleração. ( Apoüulos.) 

Depois que fizemos essa lei, promctlcnrlô expressa-
mente . ao paiz a emancipação, praticúmos diversos 
actos que nos lião preparaJo para a época cleiinitiva 
ela liberdad e do escravo; assiin alli estão em nosso 
corpo ,juridico a lei rle Hl31, que julgou cri!llinoso 
e puniu o trafico de negros boçaes, e a lei de ~ de 
Setembro que o extinguiu~ 

.E até quando havemos de esperar por outras pro-
videncias pt·cpara to rias? -

Se a proposta elo govcmo lleterminasse a cmanci-
pac;ão gera l c irnmecliata, os nobres· clepntaclos ti11ham 
razão em seu es panto e -terror; mas é prec iso atten-
cler que ass im não . é . Convém, sem clnvicfa, que a el!lan-
cipação comece a realizar-se, é es te o pensamento ela 
proposta. O governo, apresentando-a, intenta a con-

. sagração de um gTancle melhoramento soci;i l, que 
.m ge realizar., tiranclb-o dcs.se embrião em que esp t-
r.itos relrogrados o qnrr.e m manter. 

Se não hástam CSS<\S pt·oviclencias preparatorias j~ exe- . 
cutaclas, quacs serão essas outras que deseja m os clignos 
propinan tes, c que possam impedir o comcr;o ela obi·a '? 

Certamente referiram-se aos meios ele augmentar a 
no~;;sa população pot· via ele immigração, a qua l nos 
dará braços para a lavour'a e para as industl'ia;; . . 

Quem refl ectL~ sobre os acontec imentos elo nosso patz, 
immccl ia tiÚllCl1 te reconhece q UC a([ uillo q UC podiam os 
fazer já fizemos. 
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.Regulámos a propriedade territorial pela lei de 1800, 
que fit'mou o (lireito dos particulares sobre os tei·-

.renos oecupados, e con:~tituiu o elomi.nio· publico sobre 
as te;:ras devolutas; medimos prazos para as colonias, 
procurando 0\S mais ferteis e ma ís acccssi v eis situações ; 
e~tabelecemos · colonias agrícolas, onde pudesse 6 estran-
geiro achar lugar pred isposto para hnbit.ar e laborar; 
mas qual o ex i to ele todas essàs providencias? N eu~wm. 
E a razão disso todos nós sabemos. A razão é que o 
Europeu não dei:x.a de bom grado o seu paiz natal 
para vir entre nós busca r fortuna, fundando uma fa-
milia e esforça ndo-sc para adquirir .t:abcdac~, porque 
teme o· conta.gio da e-scravidão. · 
·E' ' esta um:1 verr~ade de que estamos convencídos ; 

e se assim é, pare::e injustif1cavel que imistamos em 
pretender ohtcr colonisatião ?.ntes de ~bolirmos o tra-
balho escravo, que em toda a parte elo mundo é incom-
paUvel com o trabalho livre. 

l\Icnos productivo do que· o trabalho espontaneo, o 
trabalho forçado é uma fonte de males, é um obsta-
enio para o nosso melhoramento social; cumpre, pois, 
que o removamos: , 

Esperar que o colono venha para então suppriniirmos 
o escravo, é soffrer o Stipplicio de. Tantalo; é Lermos 
a agua a.os labias sem poder lib<il-a. 

A Europa nos qonvirla e nos of'fêrece os seus supe-
rabundantes braços; · de nós depende tel-os ; e . tão 
SQJ11ente OS teremos, quan([O pnderJÚOS dizer que a 
escravi:lão é apenas uma rcminiscencia, uma tradição 
do nosso passado. 

Não queiramos inverter a ordem natural d'as causas, 
que a ~xperiencia e a sabedoria nos ensinam. 

Para outros pontos da America concorre a immi-
gração; para o Brasil jámais ella se encaminha. O 
Brasil, mais fert.il em terras, mais abundante em Ihi-
nas , cortado de maiores rios , possuidor je mais exten-
~a s praias, porque ' fiea de parte no movimento d;h 
immigração ? Porque tem 'esc r a vo.s. Pois acabemos com 
esse ohstaculo ao nosso prospero porvir. . 
. Os nopres defensores da emenda do proj ecto de res-
post(l á falia do . throno dizem que votando-se pelo 
projecto tal qual està redigido no ·topic9 relativo ao 
elemento servil , ternos implicitamente votado pela 
proposta do governo tal qual se acha ; e então dizem 
que querendo reservar a · sua liberdade de votação nas 
ques Lões cs pee ia es á proposta governa ti va, pretendem 
i11odificar esta redacção . 
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Ma s, Sr. , pre~ idenl.e , se os nobres depuiaJos at·gu-
mentam por esta fórma cor.~tra o topico da respos ta 
á falia do throno, nós , qu e o aceitamos, d ~vemos 
tambem dizer que a emenda contém uma idéa J·etro-
grada '; quer que paremos, que não demos um passo 
na solução do problema emancipador; por conseguiu te·, 
não podemos votar. pela emenda. · 

· O SR. ANonADE FwuEmA :-Póde conseguir-se o fim ' 
por putros meios. 

·O Sn. ALENCAR AnAniPE :-Então os nol!res ele pu-
, ta:clos podem votar pelo projeqo ele voto de graças tal 

qual está. Se tanto insistem na adopção da sua emenda 
é porque nella encobrem um pensamento hostil ao go-
verno, e este pensamento as~n· se tem rev elado. 

O SR. ANDHADE FJGUEIRA :-Pensamento hostil são as 
idéas capitaes da proposta. 

O Srr . ALENCAR AHARIPE :-Não aceita l-as, é não 
querer fazer nada, c continuar estacionario, mas isto é 
o que não podemos admittir em vista ela opinião tão 
fortemente pronunciada pela população hrasileíra, que 
por toclüs os ·meios tem-se revelado. 

Diz-se que não estamos na opinião publica preclis-
po~tos para a emancipação; mas quando vemos os 
immediatos representantes ·elo povo nas assembléas 
provinciaes decretar quantias para ella; quando vemos 
as alfôrrias dos escravos fazer-se tJos dias festivos e no 
meio dosapplausos tla nnção; quando vemos formarem-se 

.,associações para reunú capitaes para as manumissões, 
não pode·mos dizer que o paiz não está preparado, e que 
ainda. não quer a emancipação. · . _ 

O Sn. ANDRADE FIGUEU\A:- Está preparado para 
fàzel· a por outros meios qne não os da proposta. 

O Sn. ALENCAR AnARIPE ,:~0 pa iz o que i:Jij:o quer é 
a emancipação sem direcção, sendo o problema resol-
vido pelo acaso;, o que a nar;ão não quer nem deseja é 
que obstemos sys tcmaticamente as idéas ela proposta; 
o que o paiz .não tolera é que se explorem paixões polí-
ticas á sombra da grande qnestão soc ial. ' 

Dizem os Qobrcs deputados que a resposta á falla do 
throno identifica-se inteiramente com a proposta do 
governo ; mas aquelles que têm fallado sobre es ta 
questfio, por mais habi lidade fJUe hajam mostrado,' não 
têm podido nem poderão provar esta theRc. 

Uma observação convem fazer, Sr. presidente, e é 
que os nobres deputados que taxam o ministerio de 
promotor da s.cisão do partido conservador porque cuida 
da so1ução da momentosa rruestão, são os mcsn~os que 
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o anno passado, como :~qui já se tem obsCJ'Yado , promo4 

veram com insistencia e aJiinco o anflamei)lo dessa 
mesma questão, incibndo o gabinete de 16 J e Ju lho 
a sabir da posição que elles denominavam de inerte e 
perigosa. 
· Se então pronigavamo governo por não tomar a inicia-
t i v a na q ues Lão, niio lJOclem l1oj e esses nobres ele pu-
taclos, sem notavel e mani.l'esta incongrueneia, apre-
sentar -se guerreando, e procurando crear obstaculos á 
marcha do governo, que com franq\leza louvavel assi.nne ' 
a si a direcr; ão clü elemento servil ; elles foram aq.ui os 
ma is pronunciados nesta questão. · 

O Sn . ANDIL~DE FIGUElRA :- V. Ex. é que se pronun-
ciou em sen Lido contrario . · 

O Sn . ALENCAR ARARIPE :-'-Eu rec.Iamava que as provi 4 

dencias relativas á emancipação fossem decretadas 
com cri terio, sim, mas nllnca com deli beraclo·proposito 
ele procras tinar a época da sua realização . Na imprensa 
manifestei este pensamento, pugnando pela necessidade 
de resolver no conenle anno a magna questão; poí1do 
termo ú incerteza que incutia receios nos senhores e 
alimentJva perigosas esperanças nos escravos. 

O r a, quem assim escrevia na imprensa não pócl.e 
achar-se em con tradicção sustentando as idéas que sns 4 

tenta ll oje. 
Diz -se que sustentando as idéas ela proposta não fa-

zemos mJis do que inaugurar uma éra ele perigos e de 
geral perturbação; que vamos prejucl iear todas a's rela-
ções economicas do paiz . Creio, Sr . presidente, que se 
nJo lia um grande engano da parte dos illustres depu-
tados, ha falta tl e estudo cjo que se passa eni nosso paiz, 
ou pelo menos esquecimento passageiro do que já leram, 
viram e ap1'cciaram. · 

Quem assiste ao que se passa entre nós, de 18;)0 par a 
cá, com relação á supprcssão do tra flco, não púdc aven lar 
semelhante ii.léa. · 

O SIL Ai'\DR.\DE FIGUEIHA: - Não tem paridade al 4 

guma. 
O Sn. ALENCAR An.ARIPE :- Tem toda. Quando tra-

támos da prohibição dg t raüco dizia -se que a fa lt a ele 
supprimenlo de . braços africanos hav1a de trazer a 
ruína da nossa lavoura . Vejamos, porém, qual foi o 
ex ilo da prophecia. . 

Em 1848, pouco antes da data da lei da suppres 4 

são do trafico, impor támos 60.000 escrnos vindos da 
Costa ·d'Africa, e nessa proporção ma is ou menos fo4 

ramos armos anteriores c immeclialamentc posteriores; 
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po1' consequenc ia , eram milhàres de braç.os que o paiz 
t' eceb ia. annualmente para o seu trabalho, e dos quaes 
ficou ele subito privado. · 

A conseq uenc ia desse successo, segundo os vaticínios 
dos sectarios do trailco ele esc ra-vos, era a dimi'nuição 
rapida e mui sensi vel da nossa proclucção agrícola . 

l\'Ias, Sr. presidente, a providencia encarregou-se de 
mostrar a ·fallibilidade elos calculas interesseiros, a im-
proceueneia elas razões so phis ticas, e quão acertados 
andaram os patrioticoscitladãos, que tiveram valor pa-
ra realizar o benellcio. 

Tenham o nobre Vis·conde elo Rio Branco, pres idente 
do conselho de ministros, e seus illustres compa!lheiros 
a energia sufllc iente para faz er agora o bem desprezan-
do phantasticos terrores I 

Voltemos á nossa demonstração. A producção agrí-
cola que, no pensar dos presagiaclores ela nossa cabal 
ruina, devia, Jepois da cessação do traflco ncg reil'o, llc-
cahir e aniquilar-se, nJo só não decai! in nem ar ruin o.u-
se; como cresceu, sem paralysar por intervallo algum . 

No anno financeiro de 18í9 a Hl50, época da ex-
tincção do referido trafico, a prollucção da lavourn 
brasileira foi do valor de 55.000:000;); no anno se - ' 
guinte foi de mais de 67 .000:000), e progress ivamente 
cresceu essa prorlucção de tal fórma que, dez annos 
depois de terminado o corumcrcio de escravos africa-
no>, e!la sub iu a um va lor de mais do duplo do :111110 
de 1850, isto é, a 112.000:000,1000. · 

De então para <~á sabemos que a agricultura do paiz 
prospera, e o paiz formou em si a convicção de que 
sem o braço escravo podemos ter lavou ra, desenvol-
ver a nossa rique;;;a , e chegar ao gráo de adiantamento. 
c civili sação que nos compete co1no povo depositaria 
das gran:les tradições ele nossos avoengos, e preclesti-
nado a sustentar e desenvolver o sentimento catho-
lieo na America do Sul. _ 

O antigo erro ele que no Brasil não podia li aver 
lavoura sem o homem africano e os descend entes da 
nça etlüopiea, já cles<\l)pareee u á luz elos factos e da ex-
periencia. O I).orte do Brasil dá-nos authentico clo-
cumen to . 

Se o>; factos passados deYe m se rvir-nos para cxpe-
riencia, para precaver o futuro , não póde haver argu-
mento mais eloquente, elnrelação á ques tão q~1e !lOS ilg i-
ta, elo que o dos algarismos acima apresentado. · 

Eu entendo que <J questão actu().l está em circumstan-
cias ainda muito mai s f.avoravei s do qtJe a da sup-

P. li . 78 . . 
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pressão do trafico . Quando este cessou , deixámos de re-
t;eber annualmente 60.000 escravos; entretanto a. eman-
t; ip~ção não polled jãmais apreseJHar este resultado, 

·essa rapida diminuição nos braços do trnbalho . 
O Sn. A'IDRADE FrcumnA :-Oh t senhores . 
O Sn. ALE::"'CAn AnAniPE:- A emancipação não po-

derá retirar do trabalho um numero tão crescido de 
braços. A retirad:1 g.nd~;a l dos braços libertos pelare-
forma do estado servil não póde produzir sensível aba-
lo e funesto effei to so.bre a l11v•oura. 

O Sn. DuQuE-ESTitADA 'fEIXEmA : -O argumento ·6 
fal so. 

O Sn. AJ.ENCAn AnAmrE:- A raziio deste facto eco-
nomicô não é um accid ente; é uma grand·e causa que 
domina toda a economia socia·J. Isto quer dizer que 
o trabalho es·cravo não é tão prolluct•ivo c·omo o tra-
balho livr•e. 

Se a rapida e notavel àüninu<i-.ção dos bra ços escra-
vos, pBl' occasião ·da cessão do tra·fico airicano, ·GITe-
l'eceu este resultado, devemos concluir que a d:irninui-
ção lenta e pausada dos braços que a e,mancipação ha 
de retirar do se'!'viço dos ca mpos, nãe.causará a ruina 
da producção agrioola. · 

Concellü lo, porém, ~~ue al gum passageír{) prej uizo 
pudesse so.brC'\'Ír ú lavoura em -consequencia ·da eman-
t:'ipação d<ü escravo, esse prejuízo dentro em {;Urto prazG 
seria assazmr.n'te 'Compensado pelas vantagens da pro-
ducção do trabalho li>Vl'e. 
· Serú preciso apontar exen1•plo? Ahi o temos recente, 
flo gran te a'inda. 
O~ Estados do sul ·da União Americana do Norte 

julganm-se <perllidos quando foi - lh es imposta pela 
guerra a tota;l ·e immedia ta abol·ição da escravaria. Mas 
poucos nnnos hão decorrido, cinco apcm1s, ·e já a pro-
ducção agl"icola •desses Estad'Os é superior á producção 
dos tempos lla escravidão I · 

O homem que v· i~ taes •fact0s, que podemos chamar 
milagres da li'herdade, não hes ita em concorrer para , 
a suppressão da escravatura em seu paiz, convencido 
d·e q uc pratica mn. a c Lo de I ou vavel patriotismo. 

· (Apoiados .) 
Dominado por tão nobre sentimento, c certo de que 

os illustres deputados que impugnam o topico da res-
posta ã falia do th rono relativamente ao elemento 
servil , são animados do mais pat.rio tico ardor, espero 
que el!cs voltarão a nós c.o mo irm<ios em crenças, como 
pl rl idis t3.s sinceros que uão visam a lins secuudari os. 
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O Sn . ANnrunr:: FIGUEIP.A:- Não visamos a nada. Be-
pillo a insinuação. 

O Sn. ALENCAR ARARIPE:- Qual foi o paiz que, tendo 
a instftuição da escravatura, a emancipou em tempo 
mais dilatado dO> que nós '! Nenhum. A I11glaterra, a 
França, Pottugal, a Hollanda e a Dinamarca, que tinham 
coloni·as com escravos, não leva1·am mais de 30 annos a 
estudar e soLver à questãO>. . 

O Sn. DuQUE-ESTR.AD·A. TEIXELRA :-Não· ha paridade 
alguma. 

O Sn. ALENCAR ARAHIPE:- Ha inteira paridade, por-
que elles tinham alli os mesmos interesses que nós 
temos aqui; pDrquant(')· suas colonias eram agríco las, e 
da lavoura viviam, trabalhando com escravos corno nós. 
Sendo assim, estavam no mesmo cas@ em que estamos. 
A url<fca diiierença que pQdemos no·tar . é que os in te-
resses dessas colonias eram em menor escala do que os 
nossos. Mas isto não quér dizer que o dire ito que os 
habitantes dessas colonras tinham á sua propriedade e 
aos seus haveres é· menos forçoso do que entre nós, tão 
sómente porque etles eram apenas a~guns mi lhares de 
individuos, e nós somos um po·vo de :1:0.000'.000 de atmas. 
A 'questão é pe"rfei tamcn te ignal. 

As colonias francczas e inglczas immecliata·mente que 
rea lizar·lun a· emancipação· tiveram rapida e ineessan te 
prospericl'adc . 

As obras qu:e nos histoP~am estes facte.s demonstram 
a verdade ·de notaveis p1·ogressos. 

·O' Sn. DuQuE-ESTRADA TEJXEII~A :-E. o que soffr.~ram 
os ântigos proprietari·os ?· , · 

O Sn. ALENCAR. An.\ HIPE:- Os antigos proprietarios 
sotireram, porque a emancipação feita de qualquer 
maneira que seja não pócle deixar de trazer sacriticios 
aos propriet.arios; mas pergunta-se se esses sacrificios 
são ou nãe> um dever em beneficio da communhão 
geral? 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TEIXEIHA :-V. Ex. quer impór 
. n·os nossus prop.rietarios os mesmos sacrificios -que a 
Fran~a impóz aos seus~ . 

{)' &n. ALENCAR ARARIP.E:- Nã<J quer<J·a mesma cousa , 
e tanto assim que aqui procuramos alliviar os en~ 
car15os que, devendo· l'ecahir; sobre todos, irão. inevi-
tavelmente gravar mais onerosamente sobre a classe 
dos agricultores, os quaes terão bastante patriotismo 
para dig-namente corresponder á espect.a tiva ele seus 
concidadãos . 



O illustre deputado argmnenta em um terrc'n.o mnito 
fal~o , supponclo que nós queremos o mesmo que se fez 
na França é na Ingl~terra. 

(Ha diversos apartes.) . . 
Já deu a hora em que devem find ar os nossos tra-

~)alhos; portanto não proseguil'ei, como aliás desejava; 
e arpli interrompo a serie el e considerações que tinha 
de fazer. Aguardo-me para a discussão da proposta cl0 
governo, reservando o meu voto com aquella sinceri-
dade ele que é capaz o cidadão que se consagra ao ser ~ 
viço do seü paiz. 
· Voto a favor do projecto de voto ele graças tal qual 
está r edigido, e recuso a minha approvação á emenda 
substi tu ti v a oHerecida pelo nobre dcput<)clo pela pro-
víncia do Rio ele Janeiro, porque nem as razões por clle 
produzidas neste recinto , nem os mo ti vos .allegados por 
outros oradores qú'e adl1eriram ao seu pensamento, pu-
deram abalar o meu animo. • 

A emenda, se não tem intento hostil ao gabinete de 7 
de Março, nada significa; e ainda neste.caso não me era 
licito :1companhar ao i !lustrado ex-ministro do gabinete 
de 16 de J.uJho, a quem o paiz deve reconhecimento 
por assigna lados serviços. . 

O ministerio, que hoje dirige os destinos do lli)ÍZ, me-
rece minha inteira confiança ; presto-lhe apoidfe o faço 
não só por ver que delle fazem parte car,acteres, a quem 
resp~ ito, e amigos a quem prezo, como tambem porque 
esse ministerio promettc reformas salutares de que o 
paizé carecedor, e inicia a emancipação lenta c gradual 
contá o paiz reclama, e o não podem dispensar os senti-
mi:mtos religiosos e os interesses nacionaes . 

VozEs:- Muito bem . 

DISCURSO DO Sn. JuNQUEIUA E~l 30 DE l\L\10 n 

O Srr . JuNQUEII\A (Attenção):- A camara ·acaba de 
ouvir o motivo pelo qual volto a tribuna; tenho de 
principalmente dar uma ex plicação ácerca do que disse 
o nobre dept~t.ado, que tão bri lh antemente acaba de 
faltar , em relação á minha humilde individualidade, 

(*) No voto de graç~as . Appareceu em resumo . es le.diseurso 
na Parte 1." pag. 37. 
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I-Iontem, Sr. presiLlente, quando me referi :1 proposta 
do governo, declarei que não poderíamos acompan lt :.~r 
o ministerio se por ventura os illustres ministros re~ 
cuassem nesta qu estão : não tive em vistas formular a 
nossa prévi.a opinião ácerca de nenhum dos pontos de 
que se compõe a proposta do governo. O meu pensa-
mento ficou muito claro, mui to definido: quiz dizer 
que, no nobre proposito que tem esta camara ele fazer 
alguma cousa em prol da emancipação do elemento servi I, 
se o governo recuasse, nós, que temos opinião já mani-
festad ,l, , não poderíamos acompanhai-o. 

Seria tanto da parte do governo, cemo desta camara, 
um acto menos previdente e menos pa triotico. 

Não se toca em pontos desta ordem para deixai-os 
depois em ahciosa suspensão. 

Eu não tive a presumpção de querer logo declarar 
que a nossa opinião em todos os pontos ·em que se 
dividiá a proposta elo governo estava previamente ma-
nifestada; e devia ser sem discrepancia _adoptada. 

Esta camara sabe perfeitamente que nesta matcria, , 
especia lmente socia l, é nosso dever apresentarmos 

·uma conducta muito prudente e e moderada; e se por-
ventura apparcccsse um cidadão tão feliz, tão i Ilustrado 
que apresentasse no seio {leste parlamento, ou fóra delle, 
um projccto ta l que pudesse reunir as adhesões geraes, 
ou as da gra nde maioria elos Brasileiros, eu proclama-
ria: Este homem é benemerito ela patria; nós todos de-
veríamos adoptar o seu projecto. O que eu não quiz 
dizer nem disse foi que a proposta devia ser adoptacla. 
na sua totalidade. , . 

Tendo o paiz sirlo agitado desde annos a esta parte 
por uma propaganda que tem entrado no a n iri1o de todos 
os Brasileiros, hoje não é mais occasião ele recuar. 
(Apoiados.) Já que o governo teve a coragem de apr'e-
sentar esta questão, não eleve retrograclar diante ele 
uma clissidencia qualquer·. O que cu quiz condemnar 
foi a possibilidade ela fraqu eza, inas nunca impôr a 
minha ·opin ião sobre a opinião de quem quér qne 
fosse. Eu não preju:lgtl'ei a proposta elo governo; .pelo 
contrario, saiba o meu nobre amigo que, r·8dig inclo o 
projecto de resposta á falia do throno pelo modo que 
eu flz , eu tive grande cuidado em que das suas pala-
vras não resultasse uma prévia nnanifestação de opi-
nião, e que pudesse manietar o juizo c consciencia de 
quem quér que fosse . Foi esse o meu proposito, e 1arH.fl 
q~e não me referi ú geração futura c sim ús gcmç'ões 
vtndouras. Este plural sal v a todas as inq~ti e tações. 
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Na resposta á falia do throno têm cabicb i.ochs as 
idéas, todas as aspirações, sómente não têm cabida 
e entrada alli as opiniões daquelles que não querem 
que se faça Gousa alguma nesta materia. (Apoiados.) 
Esses é que não encontram alli cabimento. (Apoiados e 
não apoiados.) 

Desde os mais adiantados, desde aquelles que en-
tendem que esta questão deve unicamente ser con-
fiada as associações philantropicas e humanitarias, 
desde aquelles que entendem qur. o Estado. nJo é o 
unico competente para resolver a questão, desde aquelles 
que querem a liberdade do ventre com a indemni-
zação ou sém clla, desde aquelles que querr,m as . me.-
didas indit·ectas com que o povo romano libertou os 
seus escravos no espaço de seculos, todos esses f)ll·· 
contram guaridae cabimento no projecto de resposta. 
(Apoiados.) Portanto, se os i! lustres deputados não 
têm um pensamento reservado, se atras desta questão 
social não está temerosa e occulta uma questão po-
lítica, e digo temerosa porque seria a scisão do par-
tido conservador ... 

O SR. ANDTIADJ<: Ftr.uEmA:- A sci;ão é provocada 
pelos senhores. 

O SR. JuNQUEmA :- ... porque motivo os illustres de-
putados não votam por semelhante projecto? Pois então 
a sua emenda, comquanto redigida por uma pessoa 
de granrle illustração, não é .muito ni.ais extensa e 
dubia do que o to pico a que e lia se refere, não en-
cerra um pensamento muito mais obscuro do que o que 
se encontra naquelle topico neutra!? 

O SR. ANDRADE FIGUEmA: -E' essa a clareza que nós 
não queremos. 

O SR. JuNQUEIRA:-0 . illustre deputado deve sabet· 
que nós os membros da commissão e o governo não 
havíamos de proceder de modo que fossemos atear o 
facho da desgraça e da misería no seio da agricultura. 

Nós sabemos que ella representa uma classe nume-
rosa e respeitada; tenho com clla muit~s relações; 
tambem sabemos que a agricultura é digna de tod:o 
o apoiO' do parlamento e do paiz; mas devemos sa bcr 
que é preciso encarar de frente o perigo, que nã@ 
está longínquo. E' preciso que a agricultura não ador-
meça na constancia da paz actual, e não se embriague 
com as delicias de uma Capua que póde ser eng<mosa•. 
(Apoiados .) 

O .Sn. DUQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-Para isso bastava a 
eleição da commiss ão . 
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O SR. JuNQUEIIL\ :-Nomeou-se a com missão, flz parte 
delta ; elaborou o seu trabalho ; a minha opinião, por-
tanto, es tava conhecida; mas quero que se faça al-
guma cousa, de modo que para as geraçues vindouras 
desponte, corno deve, a aurora da regeneração ; e, por-
tanto, todos aquelles que pret~nderem trancar as portas 
des te futuro hão de ter-me por antagonista . Pois o 
iHustre deputado, que tão brilhantemente ac:Jba de 
fallar, não quer que appareça no horizonte essa es -
perança para as gerações vindouras ? 

O SR . DuQUE-EsTIU.DA TEIXU!HA :-A ques tão é de 
meios. 

O SR. JuNQUEIRA :-Por que motivo se quer estabe-
lecer por força esse certamen, a fim de que as pa-
lavras consignadas no topico sejam substituídas por 
outras? Que lucram com es ta obsecação o paiz, a melhor 
organização do trabalho e as gra.ndes idéas da civili-
sacão? Eu vou estabelecer um. dilemma. Ou a emenda 
dos honrados deputados é mais restrictiva do que o 
pensamento do topico em discussão, e então é uma 
pêa, um obice para nós, que queremos que se faça al-
guma cousa; ou a emenda dos illustres deputados não 
significa isto, e então é completa inutilidade. 

Se é inutilidade, eu entenuo que os illustres de-
putados querem rasgar o glorioso pendão do partido 
conservador, levantando uma questão que não tem razão · 
de ser. (Apoiados.) Querem que este glorioso pendão, 
que tem percorrido todo paiz á frente das reformas 
justas e sensatas, que pôde extinguir o trafico de 
Africanos, primeiro passo para esta reforma, que in i-
c i ou . as estradas de ferro, os. telegraphos e outros me-
lhoramentos .materiaes e moraes, se rasgue no meio 
deste recinto, unicamente porque é mister fazer 
passar uma inutilidade, ou manietar o nosso pensa-
mento, que tambem tem o direito de não ser ma-
nietado. {Apoiados; muito bem. ) 

Está comprehendido que no voto de graças têm ca-
bimento todas as aspirações; e um navio magnífico 
em que todos podemos se m receio embarcar ; nós os 
memi.Jros ela commissão, aquelles que sómente con-
cçdem que as associações phil antropicas façam estas 
reformas, os que querem med idas ind irec ta s e os que 
querem as directas, todos em fim; mas pela emenda 
do illustrc deputado não lta lugar para nós (apoiados 
e nào apoiados), está redigida em termos res trictivos; 
portanto, os nobres membros não têm, eu não direi 
(1 111::1 palavra menos parlamentar, não direi egoísmo , 
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mas direi um procedimento menos igual. N(ls ofl'e-
recemos um terreno neutro: é a resposta á falia do 
throno, onde se trata de generalidade política e Je 
assumptos de reconhecido momento. 

Quando se tratar ela proposta, cada um de nós enun- . 
ciará as suas opiniões; eu mesmo não posso votar 
pela proposta em todos O? seus pontos, porque reco-
nheço qtw ella tem asperezas que cumpre elwendar; 
é mister considerar que o nobre presidente do con-

. selttG já disse que aceitari1 as ernenclas n;• discussão, 
porque esta questão socia I, que cn teiHle · CO!ll os fun-
damentos da nossa · sociedade, não póde ser tratada 
com paixão, é preciso pôr de latJo todos os senti-
mentos de partido. Ninguem é omnisciente, e portanto 
se apparecer uma idéa que possa congregar a maioria 
das opiniões e que possa fazer a fclicictade futura do 
paiz, porque a não aceitaremos ? 

O S1t. DuQuE- EsrnA'DA TErxtnnA : - Porque a não 
aceita o governo. 

O StL JuNQUEIRA :-Os illll stres deputados sabem que 
clepo.is ele levantada a questão nesta casa , se a sna 

. emenda passasse, o paiz então fi caria cntcnuendo que 
a idéa de emancipação estava inteiramente supplan~ 
ta da. (Apoiados e não apoiados.) , · 

O Su. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA:- Basta-nos uma só 
declaração do g~bincte. 

O Su. JTJNQUEmA:-A emancipação lenta e .g.radual 
do elemento servil é uma aspiração nacional: os il-
lllstres deputados, por mais que façam, não poderão 
fazer desapparecer esta idéa. A suppressão é que póde 
ser pel'igosa: é preciso que se resolva a qucs tão, e 
s~ nós a não resolvermos outros virão que ,_a re-
solvam. · 

Eu hoi:ttem citei já as palavras do Duque de llro- -
glie, esse illú~trado presidente da com missão fran- , 
ceza, nas quaes dizia que, se os lcgislad ores da França 
tornassem conta da questão c proeurassem resolvei-a 
ficariam senhores do terreno, mas se a abandonassem 
outros tomariam conta de lia. E' preciso que se re-
solva a questão, quando não ella será resolvida por 
quem vier. ' 

(Ha divasos apartas.) 
O Su. ANDRADE FrGUEIHA:- O pensamcn to é que os 

poderes não devem fazer mal sô com a icléa da sua 
conservação. · 

O Su. JUNQUEIRA :-0 i Ilustre depu ta do pelo .4. o d is-
tricto elo Rio do .bneiro tem clallo sempre apartes 
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neste sentido. E' mister fazer mais jUstiça ás in -
tenções e sentimentos dos seus adversarios, e não 
suppór que um governo para se manter no pode-
tome sobre si uma questão dessa ordem sem conr 
vicções profundas. Isto )'Cria uma injuria ao caracter 
brasileiro. 

O illustre deputádo sabe perfeitaménte que esta n~o 
é uma questão official. 

O SR. ANDRADE "FIGUEIRA:- Puramente offieial. 
O SR. JuNQUELRA:-Está enganado: é uma idéa muito 

generalisada . Cumpre que seja resolvida; resolvamos 
a questão procurando salvar os interessGS que estão 
ligados a ella com a força da nossa intelligencia c 
consciencia. Não queiram para si o dom da omnis-
ciencia e patriotismo; esperemos que venha a pro-
posta; a maioria é quem faz a lei, e então será pro-
nunciado o veredictum dos representantes da nação. 
Até então manterei intactas as mirihas opiniões, que são 
procuraT para as gerações futuras a emancipação·lenta 
e gradual, não só como meio civilisador, como al-
tamente conveniente aos in ter esses da agricultma no 
Brasil, que hoje está tirando partido dos braços livres. 
(Apoiados e não apoiados.) 

Os i!lustres deputados não poderão negar a força 
das cifras,, ahi estão os relatarias ultimas, · que podem 
demonstrar que, a proporção que os braços escravos 
diminuem, .a proclueÇão augmenta. Não se trata só-
mente de valores, mas sim de quantidades ele :~ssucar, 
fLtmo, algodão e outros importantes prodnctos. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA.: -0 facto é devido a oútras 
causas. 

(H a o·ntros apartes; o Sr . presidente reclama attençllb .) 
O SR. J uNQUEIHA : -Sr . presidente-, eu ilão quero 

tomar mais tempo á casa , vim á tribuna para dar 
esta explicação ao honrado deputado, visto que elle 
apreciava mal o que eu h ontem disse. 

Vou sentar-me, certo de que a maioria desta casa 
não poderá deixar de adaptar o topico do voto de 
graças, porque cónsagra a espe'ranç.a futura, que J'lós 
não podemos trancar I 

Voz~<:s: -Muito bem! 

p, ll . 79. 
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Drscunso DO Sn. TEIXEIRA JuNIOR E~l 30 DE MA~ o (') 

O Sn. 'fErxErnA JuNIOR (Silencio) :-0 brilhante clis-
curso que acaba de ser proferido pelo meu illustre 
amigo o nobre deputado pelo 4. o distr~icto da província 
do Rio de Janeiro, póde, senhqres, ter agradado aos 
illustrados membros desta augusta camara que partilham 
a idéa da ei:nenda apresentada em sessão de hontem 
contra b pensamento contido em um dos topicos do 
discurso da coróa, ácerca da prudente solução da mais 
importante questão social , que com toda a razão preoc-
cupa a attenção dos poderes do Estado e ele todos os 
nossos concidadãos. ' 

Declaro, porém, com toda a sinceridade, ele que é 
capaz uma convicção profunda, que a argumentação 
do nobre deputado, digno representante da minha pro-
víncia, impressionou-me dolorosamente, como deve ter 
impressionado a todos os membros desta camara que 
desejam uma direcção prudente, mas urgente, para que 
se possa com prevideneia acautelar os grandes in teres-
ses que no Brasil se acham vinculados á questão do ele-
mento servil . 1 

, 

Sim, Sr. presidente, o relator da commissao especial 
que esta augusta camara nomeou, na sessão do anno 
passado , para tratar deste ponderoso assumpto, disse 
então, e hoje está ainda mais convencido de que serão 
funestas e deploraveis as consequencias da procrasti-
nação, e muito mais da resistencia ás medidas que 
forem necessarias para extirpar-se o cancro social que 
nos legaram nossos antepassados, e conduzir-nos sem 
grande abalo á nossa regeneração moral e industrial, 
assegurando-nos um futuro muito diverso das perigosas 
c fallazes condições em que nos achamos. ( Jltlttitos 
apoiados) . 

A commissão especial, depois de ter maduramente re-
flectido ' e estudado .esta grave questão, demonstrou ao 
paiz que a especta ti v a da solução promettida desde 1867 
não podia ser indefinidamente wocrastinada sem affectar 
a nossa, principal fonte de riqueza, a agricultura, cú:ja 
base fun4a-se no estado servil. Provou que a indecisão 
em taes circumstancias seria um erro: nenhuma em-

(*)'No voto de graças. Appareceu em resumo este discurso na 
Parte I pag. 37. · . · 
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preza poderia inspil·ar confiança; a consolidação do 
credito da lavoura seria impossível; todo o progresso e 
activiclade ficariam paralysados. (Apoiados.) 

Solidario nessa profunda convicção· da commissão 
especial, de que tive a immerecida honra de ser relator, 
cu não podia deixar ele impressionar-me com o discurso 
do nobre deputado, que acaba de sentar-se, cujo assump-
to principal foi a rejeição ele qualquer medida tendente 
~~ realização de tão urgente necessicláde. 

(Cntzam-se cz.itersos apartes. ) 
E' um attentado ao direito ele propriedade, contra o 

qual -protestam os nossos agricultores, e vai ferir os 
mais transcendentes interesses da sociedade brasileira, 
disse o nobre deputado. E' uma calamidade que vem 
pesar sobre o paiz ! ... 

Tremo , Sr. presidente, tremo pelas consequencias 
deste acoroçoamento.á resistencia de algumas medidas 
que possam prevenir as funestas consequencias ela inercia 
e ela inacção, ante a mais urgente necessidade recla: 
1nacla pelos proprios interesses que o nobí·.e deputado 
ju lga ameaçados! Aterra-me a linguagem do nobre 
deputado, porque robusta convicção me impelle a prever 
um medonho abysmo para toda a sociedade brasileira , 
se f esse possivel prevalecer tão excepcional conceito. 
(Nfuitos apoiados e ncio apoiculos.) 

UM SH. DEPUTADO: -Isso eleve -resultar ela condur:ta 
contraria. 
·O Sr.. TEIXEIRA JuNior.:- O futuro responderá. 

UAI SR. DEPUTADO: -Os interesses ela lavoura é que 
respondem melhor. 

O Srt. TEIXEIRA JuNIOi:l.:-0 aparte do nobre deputado 
obriga-ínc a faltar de mim, mas isso é forçoso, Sr. pre-
sidente, porque, se a minha província conhece o depu-
tado Teixeira Junior, o mesmo não acontecerá fóra 
clella, e eu fallo para o Imper-io elo Beasil que não sabe 
que eu me acho identificado com a lavoura não só-
mente como representante ele alguns milhares ele agri-
eultores, mas tambcm directa e immecliatamente in-
teressado na sua sorte ... 
. O SR. ANDHADE FIGUEIRA:-Como todo o paiz. 

O Sr.. TEIXEIRA JuNIOR: - Se, como diz o nobre depu-
tado, todo o paiz e'!itá identificado com esta questão, por-
que motivo S. Ex. exclue como suspeitas algumas classes 
da sociedade? Porque pretende que a grave questão da 
emancipação só encontra apologistas entre os empregados 
publicas, como se estes funccionarios fossem suspeitos 
e não tivessem grande interesse no assumpto? .•. 
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·o SR. ANDlU.DE F1GUEIHA:- Os emanGipadores vão 
so1Irer as consequencias . Eis-ahi a illação. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. TEIXEIRA JuNIOR: -E' verdade, senhores, que 

o nobre depu ta do nos f aliou ele improvisados propagan-
distas, de philosophos e de poetas. Mas não foi um impro-
visado propagandista que nes"t\l casa pediu a attenção 
do gabinete ele 1ü de Julho , para o abandono CO!Jl. 
que deixava progredi-r a propaganda na praça publica, e 
até acoroçoada officialmente pelos principaes delegados 
daquelle gabinete nas províncias ? (Apoiados.) Não podia 
ser improvisado propagandista quem em nome dos mais 
vitaes interesses do Imperio do Brasil pedia ao gabi-
nete de i6 de Julho qu e restabelecesse a confiança nos 
avultados capitaes empregados em braços escravos e 
assim restituísse e facilita sse o credito. á mais impor-
tante industria elo paiz. 

Infelizes dos povos, dizia eu então, cujos governos 
não tiverem a previdente cautela ele preparai-os para 
receberem as grandes transformações sociaes a que e~ tá 
sujcüa a humanidad e. . 

Não era a philosophia que me tornava previdente, 
nem tão pouco as inspirações da poesia, porque infe-
lizmente a Divina Providencia não me concedeu tão 
apreciavel dote (1·isadas) ; foi sim a necessidad ~ de 
pedir protecção para aquell es interesses compromet-
tidos pela inclifferença e inercia do gabinete de 1.6 de 
Julho. (Muitas interrttpções; trocam-se apartes entre o 
orador e diversos Srs. deptttados.) 

Eu ·ouvi, Sr. presidente, attencio;;;amente os nobres 
deputados, e julgo-me com o direito de ser ouvido pelo 
mesmo modo. Os honrados deputados sabem qu e estou 
doente, e tendo ele sustentar um dialogo tão animÇJdo e 
incessante, não poderia dizer nem a metade elo · que 
pretendo. Peço , pois, que sejam mais indulgentes com-
migo. ' 

Dizia eu, Sr. presidente, que não podiam ser impro-
vi sados propagandistas aquelles que reclamaram a pru-
dente tlirecção de tão grave solução. Responsabilise-se 
á inercia com que o gabinete de 16 de Julho deixou pro-
gredir a propaganda desde as regiões officiaes até a 
praça publica; respopsabilise-se a quem primeiro Ie-
v9ntou inopportunamente ess.a questão, suscitando-a 
na falla do throno em 1.867 quando o paiz se achava em 
clifficeis circumstancias e impossibilitado de occorrer a 
semelhante necessidade ; nsponsabilise-se áquelles que 
na imprensa e na tribuna excitaram essa aspiração , 

" 
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embora abandonem agora a idéa que tanto exaltaram , 
e comba tarn a prudencia que, aceitando es~a si tl:'-açã? , 
pret(3nde prevenir as consequencias da nnpactencta 
de uns e da inercia de outros. l\'las não responsa-
bilisem . aos que in tcrpellaram o gabinete de 16 de 
.Julho, e que, como eu, pediram a attenção dos poderes 
do Estado ... 

. O SR. ANDRADE FIGUEIRA: ,.... O Sr. ministro ela agri-
cultura responsabilisou a V. Ex. 

UM SR. DEPUTADO :-Mas agora está mais adiàntado 
do que o nobre deputado. . . 

OuTRO SR. DEPU1;ADO:- Peça conta disso ao Sr. mt-
nistro da agri::;ultura e não a nós. . 

(Ha outros apartes.) 
O SR. PRESIDENTE, CoNDE DE BAEPENDY:- Eu peço 

aos nobres deputados que não interrompam ao orador. 
O SR. TEIXEIRA .JuNIOR :-Eu perguntei ao gabinete 

de Hi de .Julho qual . o seu pensamento sobre a solução 
ela grave questão do elemento servil, e se pretendia 
deixal·-a abandonada as excitações da imprensa e ·da 
praça publica. Sabeis, senhores, qual a decepção que 
então soífrcmos, ouvindo o ·venerando presidente elo 
conselho daquelle gabinete descrever como imprudente 
e temcraria qualquer iniciativa sobre tal assumpto ; 
iniciativa que aliás era a consequencia logica ela opinião 
que se revelava em todas as classes da sociedade, em-
bora pouco depois esse mesmo illustrado estadis~a se 
compromettesse solemnemente a iniciar em Maio deste 
anno a solução que julgasse conveniente; e tambem 
o nobre deputado que encetou este debate, o meu nobre · 
amigo e collega pelo 3. 9 districio da província do Rio 
ele Janeiro, então digno ministro do imperio daquelle 
gabinete, promovesse nesta camara na mesma occasião 
a adopção •de um projecto no qual já se admi ttiam pro-
videncias sobre esse assumptp ... 

(I-la 1iutitos apartes qtw não deixam mwir o omdor .) 
Eu tenho presente, senhores, o discurso que então 

proferi, e peço hcença para ler alguns dos seus topicos. 
(Lê.) «O espiri to publico, reconhecendo-se ahandonaclo 

á discrição da iniciativa particular, sente a necessidade 
ele difficultar ao menos uma soluçã0 precipitada ; e, 
dirigido unicamente pelos estimulas indivicluaei5, está 
operando uma revolução so.eial · que, por certo, honra 
altamente os sentimentos philantropicos c humanitarios 
dos Brasil~ iras, mas que infelizmente para serem cffi-
caze? prepsam de uma prudente direcção, sob pena de 
contmuar exposto o paiz ú propria commoção que ctoclos 
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desejam evitar: as calamidades :inherentes a uma so-
lução rapida e s.em transição ! ... » . . 

Não eram, porém, essas m'<lnifestações promovidas 
nnica1nente pela philantropia e caridade particular. 
Ellas tiveram caracter oHi.cial e muito solemne; e para 
o provar recorrerei áquelle mesmo discurso proferido 
na sessão de f.j, de Maio do anno proximo passado. 

• (Lê.)« Attcndamos, senhores, a esse movimento que 
actualme.n te se observa em todo o Imperio. O que vemos ? 
O mais accelerado progresso para a voragem do abysmo 
que 'nos cumpre evitar I. .. Desde as assembléas pro-
vinc i aes até as sociedades industriaes I Desde O!' presi-
dentes de província até o ultimo agente policial! Desde 
o general commanclante em chefe das nossas forças no 
Paraguay até o ultimo funccionario! Desde o opulento 
agricultor até o lavrador menos favorecido da fortuna! 
Desde o abastado capitalista até o Inode!'to operaria! 
Desde a mocidade das academiasat(\ a infancia das es-
colas primarias ! Desde as mãis de família . até as inno-
centes educandas da caridade publica!. .. Todos porü:1m 
para contribuir a uma solução prudente que possa evitar 
as ca lamiclades da precipitação. » 

« Aclmiravel certamen de generosidade c philan-
tropia I ,1\ias que de um momento ])ara outro póde es-
teril isa r os proprios sacrificios e a dedicação que os es-
timula ! Em todos esses esforços não ha uniformidade 
dos meios empregados, não h a unidade de pensamento 
CfU<\11 to ús condições de generosidade, não ha norma , 
não ha direcção. E esta questão, por sua .natureza ex-
cepcional, exige a mais cautelosa uniformidade de con-
(lições. O despeito , a inveja, a impaciencia e todas as 
paixões proprias das classes menos illustraclas são ne-
cessar iamente despertadas e incitadas pela preterição 
que resulta da diversidade da cond ição do captiveiro. , 
· Quem se exprimia por este modo não podia certa-

Tnente estar impre~sionaclo pelo espiritualismo da phi-
losophia ou pelos devaneios da poesia; e ainda· menos 
poder ia improvisar-~e emancipador. (Muitos apoiados.) 
·O SrL ANDHADE FIGUEIRA :-V. Ex:. tem uma ima-

ginação mui to vivaz. 
O Sn. TEIXEIHA JuNIOR :-Não sei qual de nós a terá 

mais vívaz; se eu que não desejo sujei ta r esta grave 
questão ús paixões políticas, se o nobre deputado que 
chega a censurar o sublime pensamento que tem guiado 
o poder moderador na commutação ela pena ele JUOI' tn, 
para dahi derivar o acorotjOamcnLo á propaganda da 
emancipação !.. . · · 
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Não sei onde haverá maior effcito de imaginação, se 

em mim, que attribuo a necessidade ele legislar-se sobre 
o estado servil ás excitações que acabo ele comme-
morar e ao progresso da nossa propria civilisaçilo, Ol1-
se naquelle que, para combatel-a, vai ao ponto ele fazer 
uma injustiça á sua propria illustração e aos seus ele-
vados sentimentos, apresentando-se sectario ela pena ele 
morte, no Brasil, onde ó nobre deputado seria talvez o 
unico que a sustentasse. 

VozEs :-E' a lei. 
O SR. TEIXEIRA JuNIOR :-E' a lei .; mas é a primeira 

elas nossas leis, a constituição, que outorga à corda a 
attributção de commutar as penas ... 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Como systema, não. 
O SR. TEIXEIRA JuNIOR :-Eu vou dar ao nobre depu-

tado a satisfação a que tem direito, e que explicara á 
camara a necessidade rigorosa que eu tinha de pr9-
testar contra a asserção elo illustrado deputado IJCio 
4. o districto ela província do Rio ele Jane1ro. 

E' um episodio da minha viela publica, aliús sabido 
por aquelles que me conhecem ele longa data. Ha jú 
bastante tempo, senl10res, e eu tinha então 23 annos ; 
era promotor publico da comúca de Nictheroy, ela pro-
víncia do Rio ele Janeiro, e funccicir!ava o tribunal do 
jury no termo da villa da Estrella. Como promotor ela 
justiça publica tinha ele peclir a pena ele morte parü 
um accl;lsaclo, e pedi-a no libello; mas sustentando a 
accusação perante o tribunal, eu distingui o dever 
elo magistrado, da opinião do jurisconsulto e elo- ci-. 
dadão, e tomei o compromisso ele pugnar pela abo-
liÇão ele tal pena, sempre €[Ue para isso se oJferecesse 
occasião _ 

Essa conelucta valeu-me a censura de um dos orgãos 
ela publicidade, o Correio JJfercantil, que então combatia 
a situação política; e interpretando o meu pro~edi
mento, estranbou que o promotcrr da justiça fosse, como 
cidaclão, .advcrsario de uma pena estabelecida pelo co-
c! igo criminal, cuja execução tinha o dever ele pro.mover _ 
A consagração desta censura, porém, serviu-me ao·ora 
para provar ao meu illustre amigo qual o nobre0 es-
timulo que me induz a protestar contra as suas palavras 
a respeito do -modo pelo qualo poder moderador tem. 
procedido na commutação da pena ele morte ... 

(Diversos · apartes fazem com que o omdor neto seja 
ouvido.) 

U~I Sn. DEPUTADO :- E' O~ 8. 0 do art. 101 da cons-
tituição. 
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O Sn. TEIXEIRA JUNIOR :-Mas a h i não se estipula 
regra ou condição para a commut;tção das penas ; e, 
pois, não h a desrespeito á lei quando o exercício de 
uma altribuição. tão illimitada é des,:\mpenhado co~ 
tão elevado criterio que até incorre na censura de uma 
moderação inspirada pelos mais elevados sentimentos! .. 

· (Apoiados e apartes a que o otador responde.) 
Deixarei, porém, Sr. presidente, este incidente para 

voltar á questão de que me apartaram os nobres de-
putados. . . 

Não eram phtlosophos, poet11s e propagandistas que 
reclamavam em Maio do anno passado .uma prudeilte 
direcção ·ao espiri to publico; e nem foi sob as inspi-
rações da poesia que esta augusta camara nomeou uma 
commissão especial para iniciar as medidas que fossem 
necessarias á solução das difficuldades que ella reco-
nhecia offerecer ·o estado servil do Imperio. 

Fundamentando então a minha conviccão a este res-
peito, eu me exprimia deste modo : · 

(Lê.)« As associaçyes que se formam por toda a parte, 
as exGitações da imprensa, as reuniões populares, 
as idéas que se suscitam nas praças publicas, graves 
svmptomas de insubordinação ...... ·, são verdadeiras 
advertencias para os poderes do Estado, assim como são 
motivos de sérias apprehensões para a principal indus-
tria do paiz, flagellada pela imprudente incerteza e an-
xiedade em que a collocou o gabinete de 3 de Agosto. 

« Ella pede valor para a sua propriedade, credito para 
as suas operações, que se restitua-lhes a confiança dos 
seus credores, a possibilidade de liquidar os seus com-
promissos;. e . quando assim cl.am:}., responde-se-Ih e : 
Ainda não e chegada a opp<wtumclade ! ... " 

VozEs: - 1\'Iuito bem. 
O Sn. TEIXEIRA JuNIOR:-Que importa, senhores, que 

0 venerando presidente do conselho do gabinete de i6 de 
Julho declarasse nesta casa que não julgava opportuna 
a occasião, se pouco depois obrigava-se a tratar della 
em :Maio deste anno, isto é, agora justamente quando · 
0 gabinete de 7 de Março, aceitando aquelle legado, nos 
apresenta a proposta que s~ pretend~ prejulgar sem 
uma discussão calma e retlect1da, mas simplesmente por 
uma condemnação que a taxa de precipitada, quando 
os precedentes que acabo. de recordar tornavam obri-
atoria a conducta do gabmete de 7 de Março, a menos 

&ue n~o.pret~ndesse ~e~egar os compromissos dos.seus 
- corre!tg10nanos ~s m1mstros de i6 de .Julho ... 

. (Mttitoo apnTtes mterrompern o urador .) 
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011 t senhores ! Isto não' se compatleee com a prll-
dencia· que os nobres deputados recommendam! Não é 
possi vel que eu guarde o indispensavel' nexo na expo-
sição das minhas idéas l Não é possível a t. tender a "ta n to3 
oradores. · 

O Sn . PRESIDENTE, ÇoNoE DE BAEPENDY:- AI. tenção. 
0 Su. TEIXEIRA JuNIOR: - Ku ouvi o nobre deputado 

com toda a attenção e não dei um só aparte: não o 
interrompi . 

Disse o honrado deputado pelo 4. o districto do I;io de 
Janeiro, e "disse o meu illustre ámi go o digno ex-mi- 1 

n istro do imperio do gabinete de 16 el e Julho que, a 
aspiração elo paiz não se manifestára senão por· ·alguns 
a c tos de caridade, cujo caracter particular não .i ustili-
cava uma reforma tão importante corno a q Ll e fôra 
olferecida pelo gabinete; e para a qual era preciso qu e 
precedessem manifestações oillciaes, representações e 
exi gencias dos proprios interessados, etc. 

Eu perguntarei aosnobres deputados, e espec ialmente 
ao illustre ex-min istro do imperio do gabinete de 16 de 
Jrtlho, quacs as manifestações, representações e e x.i gen~ 
cias dos interessados que autorizaram os pres identes ele 
província, as assembléas provinciaes, e até o general 
em chefe do nosso exercito em operações no Paraguay, 
a promoverem enthusiasticamente a emancipação ? . . . 

O Sn. ANDRADE FrGuErnA: -Era para resolver pelos 
seus meios. 

O SR. TEIXEIRA JuNron:-Está claro que não seria para 
resolver pelos meios .alheios . (Risadas.) 

Quaes as representações que induziram o gabinete ele 
i 6 de Jul!w a consentit· em semelhante excitamento da 
opinião, se elle entendia que não era op,portnna a occa-
sião para assumir a direcção de semelhante questão '? 
Eu demonstrarei mais tarde a minha sorpreza, vendo 
encetar este debate, e iniciar a emenda ao yoto de graças 
o meu nobre amigo ex.-mini·stro do imperio do gabinete 
de 16 de Julho que tão adiantado se apresentou nos ul-
timos dias da sessão passada, e que hoje protesta contra 
a conclucta do. gabinete de 7 de Março pot· desempen])ar 
o compromisso que o seu antecessor tomára perante u 
senado, e que aliás era a unica explicação ela inercia do 
gabinete ele 16 de Julho em face do movimento accele-
rado da opinião! Se não era opportuna então a solução 
desta questão, para que consentiram que os seus dele-
gados in c i tas sem e promovessem · nas provinc ~as a adop-
ção ele medidas concernentes á emancipação? . •• 

(H a muitos azxwtes.) · 
P . li. 80. 



Heleve a camaça f!ne a es te respeito eu reproduza o 
que disse na sessão de ffi, de llfaio Cio anuo passado : 

" Se o govemo ·imperial pretendesse abandonar ao 
espírito publico a solução ela grave questão de que me 
occupo, é eviclen te que os del egado.s de sua immedia ta 
confiança, como são os presidentes ele províncias, não 
teriam sanccionado e executado medidas decre-tadas 
pelas respectivas assembléas pro.vinciaes pará a mana-
missão ele captivos, como acontece por exemplo nas 
pro v incias ele S. Paulo , l\finas , Pará, Pernambuco c 
outras. 

" E muito menos ainda o gabinete teria consentido 
q_ue os proprios presidentes inciLassem as assembléas 
provinciae;> a tomar medidas a resp~ito, e se esforças-
sem para clemonstrar- lh 61s a urgcncHl deste assumpto, 
como por exemplo acaba de· acontecer na província da 
Bahia, cujo i !lust rad o presidente é o Sr. Barão de S . 
Lourenço, que, além do elevado cargo de confianç-a que 
exe rce, tem o prestig io ele seus serviços e dedicação ao 
partido conservador, c ·foí um dos promotores mais es-
forçados da a c tua! situação, devendo, portanto, estar 
com ella identificado. 

« Este i Ilustrado presidente, diriginLlo -se á assembléa 
provincial em uma peça officia l como é o seu relatorio, 
foi ainda muito mais longe do que ta lvez conviesse; 
mas, sendo obvio qqe em uma qUestão tão importante 
como é a emancipação, aquelle digno estadista não pro-
ceder ia sem o necessa rio accôrdo com o governo impe-
rial, por isso eu invoco esse valioso clocumen to como 
um testemunho authentico que póde revelar o pensa-
mento cl_o mesmo governo. 

cc Vejamos o topi co a que me refiro. (Lê.) 
cc Emancipação. -E' esta a mais grave qucstuo que 

se ·apresenta ao paiz nes te momente, mas cuja solução 
é inevitavcl, convindo, portanto, encaral-a de frente. 

'' As grandes difficuldades não se evitam illuclindo-se 
com o tempo ; o abandono aggrava as situações que 
aquellas dominam afinal. 

« Quando a pedra tem rolado do alto da montanha , e 
no seu curso precipitado ~em saltado os grandes vai-
lados, não se deve esperar que pare á beira de um pe-
queno regato. 

« A emancipação é inevitavel; hoje nos pertence es-
co lher o modo, o caminho e a marcha ; amanhã tud o 
nos póde ser imposto. O estadista el eve ter coragem 
para reso lver e vontade para executar o que as circnm-

- stancias imperiosas exigem, etc. )) 
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·O meu nobre amigo que me precedeu na tribuna e 
que se esforçou para demonstrar que a missão do par-
tido conservador não p0dia aceita r esta reforma, devia 
sorprender-se com esta linguagem, oificialmente em-
pregada por um dos mais prestigiosos membros do 
partido conservador!. O nobre deputado, entretanto , 
não censurou esta conducta, e comquanto sustente que 
a missão do partido conservado r é embaraçar seme-
lhante reforma, não negará de certo áquelle estadista o 
diploma de conservador .. .. 

O SR. ANnnADE FIGUEIRA : - Não nego a ninguem: 
não tenho chancella. 

O SR TEIXEIRA JuNIOR: -l\Ias é o legislador do nosso, 
codigo político. (Risadas.) · 

(Tt·ocam-se apartes entre o orador e alguns Srs. depu-
tados.) 

S. Ex. definiu quaes eram os princípios do partido 
conservador, e declarou .que a ema ncipação não podia , 
estar nelles comprehendida. 

Eu, porém, peço perdão ao meu nobre amigo, decli-
nando do seu juizo para o do Sr. Barão de S. Lourenço, 
cujas idéas aprendi a respeitar como um dos meus me-
lhores mestres em ma teria política. 

A emancipação é inevitavel; dizia o illustrado presi-
dente da província ela B:d1ia, hoje nos pertence escolher 
o modo, o caminho e a marcha ; aü1anhã tudo nos póde 
ser imposto. O estadista deve ter coragem para resol-
ver e vontade para executar o que as circumstancias 
imperiosas exigem. 

Quem assim f::tllava não era um poeta; era um dele-
gado daimmecliata confiança do gabinete ele 16 de Julho 
que devia ter instrucções do nobre deputado que en-
cetou esta discussão, o digno ex-ministro do imperio 
daquelle gabinete. 

Eq. pedi explicação eles te procedimcn to e não me 
deram. Go!)tentaram~se com declarar que o gabinete 
não julgava oppo1:tuno tratar desta questão e preten-
deram que eu me resignasse ao conceito ele imprudente I 
Entretanto eu fui mais longe na minha demonstração. 

(Lenrlo.) a .Mas, além destes actos, que revelam á 
evidencia um pens:unen to director a respeito ela ques-
tão elo elemento servil, ainda temos outro muito 
significativo, qual foi o procedimento altamente lm-
mani ta rio que teve d 'illustre general commanelan te 
em chefe das forças brasileiras perante ogoverno da 
Assumpção, pedindo em 12 de Outubro ele 1869 áquelle 
governo a concessão da liberdade para os individ1ws 



\ . - ()0-

que se diz.·iam escravos de outros, e qtw assim rompesse 
solemnemente com uma instituição que infelizmente f'ôra 
legada a alguns povos da livre America por seculos de 
_despotismo e de deploravel ignomínia. 

" E' evidente, Sr. presjden te, que esse illustre ge-
neral , S. A. R. o St·. Conde d:Eu, cujo cri terio e 
prndencia o Brasil admira, achando-se então revestido 
da alta· posição official, que tão dignamente desempe-
nhava, não teria ass im procedido se previamente ~ão 
fosse . a isso autorizado pelo governo imperial. E assim 
tambem o governo imperial por sua parte, represen-
tante e delegado de um paiz onde a fortuna publica~ 
representa da em sua maxima parte por braços es_-
cravos, onde a solução da questão do elemento servil 
importa uma revolução so.cial, não teria aconselhado 
ou autorizado aquelle procedimento, se não estivesse 
disposto a iniciar no seu proprio paiz as medidas ne..: 
cessarias para chegarmos tambem ao mesmo resultado, 
embora com a demora e prudencia exigidas pelas 
differenças das condições sociaes que entre os dous 
paizes diversificam consideravelmente a questão. » 

Os acontecimentos posteriores demonstraram que o 
gabinete de W de Julho se convencêra da necessidade 
de dirigir o movimento geral da opinião, que segundo 
a qualificação dos ·nobres deputados divergentes não 
passa de uma aspiração humanitaria ainda indefinida 
e ince!'ta. 1 

Cabe-me a este proposi to apreo~ar um dos argumentos 
do nobre deputado que me precedeu, qual foi o de pro-
curar as razões e fundamentos da proposta apresentada 
pelo governo, tomando por base de sq.a investigação as 
opiniões anteriores dos actuaes membros dp gabinete . 
. Peço licença ao nobre deputaqo para recorrer a uma 

fonte mais segura, qual é a opinião do ·gabinete de H? 
de .Tull1o, mesmo por·que, segundo se conclue da opi-
nião sustentada pelo meu nobre amigo deputado pelo 
3.• districto da provincia do 1\io de Janeiro (o Sr. Pe-
reira da Silva), est11 camara,. é feitura daquelle gabi-, 
nete, e nós somos a su~ creação segundo a theoria aq:t;ti 
explicada por aquelle nobre deputado quando tratou 
do nosso systema eleitoral. · 

(Ha 'mttitos apartes.) 
As opiniões do gabinete de i6. de Julho, portanto, 

devem ter grande força em nosso conceito, pois qu.e foi 
sob seus auspicios que se elegeu esta camara. 

_0 SR. ANDRADE· FIGUEI~A:~Eu flli · procqraJ; ;I O.lJ.t" 
n1ão qos act?aes S.rs. mimst1;os , 
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· O Sn. TEIXEIRA JUNIOR:-· E cu vou procmar a dos 
seus ap tecessores, os creadores da presente situação, da 
qual os a ~tuaes Srs. ministros são continuadores. Sou 
a isso obrigado pela propria argumentação do nobre 
deputado, que iniciou a emenda ao voto de graç.as, por-
quê S. Ex.. nos leu diversos topicos dos discursos 
pronunciados pelo venerando presidente do conselho 
daquelle gabinete, assim como de outros proferidos ' 
por elle proprio nesta casa, a fim 'de provar-nos a sua 
coherencia na repulsa desta reforma. 

E' verdade, Sr. presidente, como· lembrou o nobre 
deputado ex-ministro do imperio do gabinete de i6 de 
Julho,. que o illustrado presidente do conselho daquelle 
gabinete repelliu nesta casa toda a idéa de reforma di-
recta do estado servil,"limitando-se apenas a prometter 
a sua coadjuvação para as medidas indkectas que ten-
dessem a facilitar a solução deste problema. 

E' verdade que S. Ex. por occasião da discussão do 
orçamento combateu um additivo que estabelecia uma 
medida indirecta·, aliás nos. li-mites promettid9s ante-
riormente. 

(lia um aparte.) 
Uefiro-me ao artigo offerecido por dous nobres de-

putados por S. Paulo, dispondo que . o producto dos 
impostos sobre os escravos fosse destinado á creação 
de um fundo P,ara auxiliar a manumissão voluntaria 
dos mesmos ' escravos, prefl)rindo-se. os do sexo femi-

· nino e de menor idade, aos demais. 
O illustrado presidente do conselho do gabinete de 

16 de Julho não aceitou este artigo, achou-o incon:. 
veniente, comquanto elle nada mais contivesse do que 
uma disposição indirecta. e a clausula de ser ·a manu-
missão voluntaria_, isto é, com annuencia dos proprie-
tarios a quem pertencessem os escravos. 

Tudo.· isso é verdade, Sr. presidente; mas o que im-
porta tudo i~so, , se esse mesmo venerando estadista. foi 
pouco depois prometter aos seus adversarios políticos 
muito. mais do que eUe proprio havia tão tenazmente 
recusado aos seus amigos, aos seus naturaes alliados ? ... 

(Tt·ocarn-se m~titos apartes que não de.ixam. ouvi?; o 
orador.) 

Não ha· contestação possível, senhores, perante a 
verdade . 
. UM Sn. DEPUT.ABO: -0. Sr. Visconde de· ItaJ::Jorahy 
pu:t1ca . prometteu tal. c ousa . 
. O· Sn. TEIXEtRA JuNIOR :-Será fácil a demonstra~ão, 
porque a verdade é como a substancia oleosa, ql.le ap~ 
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parece á tona d'agua por mais violenta que seja a sua 
immersão. Demonstrando-a, darei tambem cabal Tes-
posta ao meu illustre amigo, ex-ministro do imperio 
daquelle gabinete, que nos perguntou quaes as mani-
festações da opinião publica e dos interessados que 
autorizavam a reforma projectada . S. Ex. verá que são 
as mesmas que teve o venerando presidente do conse-
lho do gabinete de 16 de Julho, para comprometter-se 
não só por icléa muito mais adiantada do que r ecusára 
nesta casa quando se discutia o orçamento, como até 
para ir muito mais longe, obrigando-se para com a 
illustre opposição do senado a aceitar a idéa de manu-
missão forçada, que ainda hontem o meu particular 
amigo, deputado pelo 3 . o districto (o Sr . Pereira da 
Silva), apresentou como uma das causas que impossi-
bilitavam a aceitação da proposta do gabinete de 7 de 
1\iarço ) ... 

UM Sn. DEPUTADO: -A demonstração ha de ser 
curiosa. 

O Sn. TEIXEiRA JuNron:-0 meu nobre amigo, ex-
ministro do impcrio, que foi o primeiro a trazer para 
es te debate a opinião do illustrado Sr. Visconde de Ita-
JJorahy, es:rueceu-se sem duvida do procedimento que 
esse honrado estadista teve perante o senado nos ul ti mos 
dias da sessão do anno passado. . 

Foi na sessão de 19 de Setembro de 1870, tres mezes 
depois da época em que o Sr. Visconde de Itaborahy 
proferira nesta casa o discurso a que se referiu o nobre · 
deputado. 

Discutia- se o orçamento, e a illustrada opposição elo 
senado com todo o apparato de sua força apresentou 
um additivo assignado pelos Srs. Nabuco, Sousa Franco, 
Zacarias de Góes, Paranaguá, F. Octaviano, Cansansão 
de Sinimbú, Chichorro da Gama, Silveira da l\1otta c 
Dias de Carvalho. Nesse additivo continham-se idéas 
muito adiantadas sobre a r eforma do estado servil, 
como a r.amara e o paiz julgarão do seu proprio contexto. 
Aqui está o 4. o volume dos Annaes do Senado, onde á 
}Jag. 228 se lê o seguinte : 

« Artigo additivo. Do · saldo resultante da receita 
sobre a despeza no exercício desta lei, é o governo 
autorizado a applicar a quantia de 1.000:000~000 á 
alforria de escravos. 

« § 1. o Serão preferidos os escravos do sexo feminino 
de 12 a 40 annos, e d' entre estes os de menor idade. » · 

Até aqui, Sr. préside:nte, é com pouca differença a 
mesma pr(}viclencia que o illustrado presidente do conq 

• 
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:~e lho do gabinete ele 16 de Julho recusát'a aos seus ami-
gos desta camara; mas a ma teria do paragrapho se-
guinte é muito grave, e eu peço toda a attcnção da 
camara, porque' na seguinte disposição do adclitivo 
estão inclui das algumas medidas que eu mesmo, 
um elos improvisados emancipaclores, no conceito do 
nobre deputado pe lo 4. o clistricto da minha província, 
não posso admittir; e essas medidas são o direito 
a pecuiio sem consentimento elos proprietarios, e a 
manumissão forçada, isto é, sem audicnoia elos mes-
mos ... 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Já sei que não aclmitte 
a proposta do governo. · 

O Sn. TEIXEI!lA JuNioR : -Tal qual está elaborada, · 
não certamente; o r ela to r ela commissão espc~ial desta 
augusta camara não póclc por emquanto aceitar outras 
icléas mais adiantadas elo que as que foram propostas 
pela mesma commissão. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Então deve votar contra 
a resposta á faUa do throno. . 

O SI~ . TmxEI~A JuN!on:- Não se segue semelhante 
procc.dimento desde que o gabinete declara que não 
pretende fazer questão ele todas as disposições da sua 
proposta e deseja a discussão, não julgando compro-
metticlos a votarem pela proposta tal qual se acll,t 
elaborada aquclles que votarem pela resposta á falla do 
th r o no. (JJ.fuitos npoiados.) Não posso votar contra o 
gab inete depois desta declara ção, porque o nobre pre-
s idcn te do conselllo se acha muito mais a pproximado 
de mim elo qi:te os illustraclos autores da emelida ao 
voto de graças. O gabinete deseja prevenir as funestas 
conscq uencias ela inercia e ela indec isão, c os nobres 
depulé\dos; mantcndó a incerte'za., a desconfiança, e a 
rcsistencia a uma reforma que eu considero urgente, 
ameaça m os interesses que eu quero defender . . .. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -E' ciTeito de inügi-
nação. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOR:- Póde ser; o nobre depu-
tado no que diz é que exprime a realidade; não está 

·sujeito aos cffeitos ela sua imaginação!. .. · 
O Sn. ANDPuiDE FIGüEIRA:- O que cu disse é o scn-

timen to elo clistricto que represcn to. 
O Sn. TEIXEIRA .JUNIOR : -E cu ... admi t tirei · que me 

aconteça o contrario, comtanto que o nobre deputado 
eonsinta que reate o desenvolvimento elo meu dis::;urso. 
( Risadns.) 

O rrue hei ele fazer, Sr. presidente, é ainda uma 
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grande vantagem que o nobre deputado tem sobre mim ; 
desenvolveu como quiz o seu discurso sem nenhuma 
interrupção, ao passo que obriga-me a seguir o me· 
thodo desordenado que lhe. apraz ! (Risadas.) 

_Eu , porém, responderei em tempo opportuno a este 
ultimo - aparte do nobre deputado; por agora ha de 
permittir que volte ao a:dditivo aceito pelo presidente 
do conselho do gabinete de 16 de Julho. E' assmnpto 
muito grave para que eu pudesse obliterar-me . · 

« § 2. o O escravo que, por meio de seu peculio, ou 
por liberalidade de outrem, ou por contracto de pres-
tação de futuros serviços, obtiver meios para indemni-

- zação do seu valor, tem direito perfeito á sua alforria , 
e esta sendo recusada pelo senhor, lhe será outorgada 
pela autoridade publica. Paço do senado, 19 de Setem-
bro de 1870. » 

Assignado pelos illustres senadores, cujos nomes já 
declarei.· 

Aqui está, Sr. presidente, o peculio independente da 
vontade dos proprietal'ios, a emancipação forçada sob 
a formula mais adiantada, a intervenção da autoridade 
nas relações do escravo com o senhor, o germen de 
grande perturbação no regimen do estado servil. .. 

O Sa. ANDRADE FIGUEIRA: -O ministerio nunca 
apreseniou essa~ idéas. 

O SR. TEIXEIRA JuNIOR: -lllas acei ton-as pelo orgão 
autorizado do seu presidente do conselho, que além. 
desse elevado caracter é um dos mais prestigiosos 
chefes do partido conservador. 

(Ila _diversos apartes.) 
Vamos ver agora se aceitou -as ou não. Peço aos 

nobres deputados que me interrompem, que attendam 
ao que respondeu o illustrado Sr. Visconde de Itaborahy; 
nessa resposta não ha nada a perder, pois é a opiniao 
do illustre chefe invocada pelo nobre d ~putado pelo Rio 
de Janeiro que iniciou a presente discussão. 

VozES :-Ouvimos com mui to prazer . 
o sn~ TElXEinA JUNIOR:- Depois de um discurso do 

St·. conselheiro Nabuco explicando os dous paragraphos 
do artigo additivo, 'tomou a palavra o Sr. Visconde de 
Itaborahy para responder-lhe e o fez pelo _modo se-
guinte: 

« Receio muito, disse S. Ex. , que se tivermos de 
emendar esta lei, não haja tempo de passar a emenda 
na outra camara; venha a faltar numero sufficiente de 
deputados para approvar a lei. Se o nobre senador 



convm·tesse sua emenda em um projccfo, en não l.eria 
L1u v id:1 !~ 111 desde já votar por ella. » 

Vê a camara que a aclhesão foi terminante . 
UBI SR. DEPUTAno:-Mas lêa o resto. 
O SR. TEIXEIRA JuNioR:-Eu' vou satisfazer o nobre 

deputado , mas previno cru e nada adianta r á contra es ta 
asseveracão .. 

(Contüiúa a ltr) << Demais, esta me:lida apresén ta da 
pelo nobre senador faz parte de um projecto que está 
na camara elos deputados; ora, ha neste projecto idéas 
que o governo adapta (note a camara), entre as quaes 
estão as comprehendidas no artigo elo nobre senaclpr. " 

« Comquanto pareça-me inconveniente, acrescentou 
S. Ex., que estejamos di scutindo medidas contidas em 
um l)fojecto que nos ha de ser enviado pela eamara dos 
deputaclos, todavia eu torno a dizer que (note a ca-
mar·a), se o nobre senador apresentasse, não esta emenda, 
mas um projecto em separado, en lhe daria meu voto; 
corno emenda ao orçamento não posso fazel-o. ,, 

Eis-aqui o que respondeu o illnstrado presidente do 
conselho do gabinete de 1.6 ele Julho .... · o S R . ANDBADE FIGUEIHA: -;- B.cferi::t -se ao art. 1.. n 

O SR •. TEIXEIRA JuNIOR:-Perdúe-me o nobre depu-
Lado. V. Ex. não é · o compelen te para cJ izer ao qtw 
o Sr. Visconde de Itaborahy se referia (risadas), C[ ttando 
:~quellc es taclis la claramente se referiu a to.do o ar-
tigo, isto ó, aos seus diversos paragraplws. Alóm disso 
se duvida houvesse, ella clesappareceria em face da ar-
gumentação a que deu lugar este procedimento do 
illustraLlo presidente do conselho do gabinete ele 16 de 
Julho. Foi um facto notavel ela nossa historia política 
c que llcon assignalado pelo pronunciamento que em 
seguida fizeram alguns dos mais clistinctos talentos da 
illustracla opposição elo senado. · 

Logo depois claque.lla declaração occuparam a tribuna, 
explicaram e in Lerprctaram este cli sc urso elo ill ustre Vis-
conde de Itaborahy , nãp só os Srs . conselheiros Octa-
viano, Zacarias de Góes, Silveira cb i\'Iota, como até o 
Sr . conselheiro Paranhos, hoje Visconde elo Rio Branco, 
então digno membro do gabin et e de 1.6 el e Julho. 
Aquelles, sorprenclidos pela facilidade com que o vene-
rando presidente elo conselho do g-abinete ele iG de 
Julho se· compromettia a adaptar m0diclas muito mais 
ncliantallas elo. que lhe l1aviam pedido os seus amigos 
e coneligionarios desta camara, admiravam-se de sc-
melhan te conducta ! O Sr :Visconde elo Rio Branco, então 
ministro Lle estrangeiros, corroborava o compromisso 

P . J[ . 81. . 
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Llo chefe do seu gabinete e asseguraYa, em nome do 
ministerio, que em Maio deste anno apresentariam pro-
jccto sobre a reforma do estado servil ... 

Eu não abusarei, senhores, da attenção . desta camara 
reproduzindo os brilhantes argumentos que a illus-
trada Oflposição do senado soube achar no procedimento 
elo gabinete de 1.6 de J ull10, aceitando tal addi ti v o de-
pois de baver recusado conceder mui to menos aos seus 
amigo: desta camara. O pa iz, porém, pó de facilmen te 
consultar esse in tere:san te episod i o da nossa viela po-
líti ca recorrendo aos Annaes do Senado, 4. o volume 
de 1870, pag. 232 e seguintes . 

Quanto a mim, invoco o facto pa ra demonstrar que o 
gabinete de i6 de Julho aceitára so lemucmente algumas 
das idéas que os nobres dep utados divergentes do actual 
ga binete declaram não poder 11ce itar; e para justificar 
a minha sorpreza vendo o nobre ex-ministro elo imperio -
daquelle gabinete, que parecia-me set' solidario com o 
venerando presidente do conselho do gabinete a que 
pertenceu, vir actualmente iniciar o pfe ente dehate 
contra o gabinete de 7 de Março, porque na proposta 
apresentada sobre o es tado servil figuram aquellas idéas 
a que o presidente do conselho do gabine te de iô de 
Julho francamente .adherira I ... 

UM Sn.. DEPUTADO :-Talvez a llistoria possa explicar 
isso um dia . 

O SR. T EiXEIRA .TuNtOR: -A' vista de todos estes factos, 
eu não posso comprehender a exaltação com que o nobre 
<leputado pretende que o gabinete de 7 de Março pro-
t:edeu irreflectit:lamen te suscitando a reforma do estado 
servil , e que procedêra com sorpreza! Sorprender a 
quem ? A uma camara que na sessão passada occupou-se 
largamente ela nece sidade desta reforma; que nomeou 
uma commi são especial, cujo trabalho lhe foi presente; 
que di cutiu a preferencia de projectos obre e~te as-
:;umpto ; que apl)ia va o gabinete que e comprometteu a 
apresenta r em i\1aio des te anno a so lução da questão; e 
crue finalmente presta o seu apo io ao gabinete de 7 de 
l\iarço, cujo presidente do conselho é um dos illn. trados 
membros daquelle outro gabinete t 

O compromi so elo actnal Sr. presidente do conselho 
foi muito solemne. No senado pretendeu-se que a pro-
messa feita então por S. Ex. em nome do ministerio 
estava em contradicção com as opiniões do nobre depu-
tado ex-ministro do imperio; mas o nobre presidente 
tlo conselho declarou que e!'a aquella a deliberação to-
mada pelo gab in ete, e que em conferencia fôra assim 
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resolvido com aactllliescencia do nobre deputado membro 
daquelle gabinete . Como, pois, se pretende agora que o 
illustrado presidente elo conselho do gabinete actual 
proceda por modo contrario ao que elle se obrigou com 
aecôrdo do proprio nobre deputado que iniciou este 
debate? ... 

. ( I-1 a mnitos apetrtes.) 
Os nobres deputados não poL1em referir-se a mim , 

po rqu e eu julgo fJI.le rima ela s condições com que o 
ll omem po lítico grangêa a con riança elos seus c0rreli-
gionarios e o respeito dos adversa rios é a coherencia du 
seu pro·eediment.o (nmitos apoiados) ; nunca sacrifiquei 
as minhas convicc;ões a nenhuma aspiração politica, a 
nenhuma falsa .' popularidade , a nenhuma pretenção: 
lião tenho rece io de ser con tes tado. (ivfuito bem.) Sirva 
is to ele resposta a todas essas suggestões, ameaças de 
im popularidade, e tudo quanto quizerem lançar-me 
para arreda r-me do proposito de seguir os clictames da 
m inl1a consc iencia .... 

(H a d·iversos àpartes que nao deixam ouvir o orador.) 
Disse o nobre deputado pelo !f .. 0 clistricLo, do Rio de 

Janei ro , que era preciso que aquelles que sustentam a 
ner.:cssiélade ela r eforma do estado sen1l se lembrassem 
lambem r1ne podia hàv<;r quem não os acompanhasse 
por não ter a coragem de arrostar o stigma de escra-
vistas. Eu, porém, responderei qne se fosse certa a im-
populariclacle que os nobres depu ta dos asseveram existir 
para nós, que queremos os meios de garantir o valor, o 
credito e a segurança el a propriedade agricola , então 
t,averia mais coragem em arrostar esta impopularidade, 
que sendo fulminada por todo o paiz, não ficaria nin-
guem para lançar o stigma el e escravistas áquelles que 
p0nsam como o nobre deputado. 

(Cmzam-se mtr,itos apartes.) 
Estas interrupções clistrahem-me da rrtwstão princi-

pal, e em nada aproveitam á elluciclação elo iTnportante 
assmnpto de que nos occupamos ; mas já estou resignado 
a ser constantemente interrompido pelos nobres depu-
tados . 

(Continuam os apartes entre r.livedos STs. deputetclos.) 
Ja h ontem o nobre deputado empregou algumas phra-

ses em relação ao illustraclo Sr. presidente elo conselho, 
que não pareceram 11lhas da prudencia e ela reflexão co m 
que o nobre deputado costuma a çlirig ir-se aos seus 
r:oll.egas. Agora receio, a bem da pruclencia que os no-
bres deputados recommenclam, que não possamos dis-
rt tlir com a calma necessaria a solução ele tão impor-
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tante assumpLo. Pela minha parte declaro que , se al-
guma expressão 1~1 e escapar que possa oiTencler alguem, 
previamente dou a devida satisfação. Tenl1o unicamente 
por fim justifica r o meu voto e não mOles tar a ninguom. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:-V. Ex. faz bem em jus ti· 
ficar-se, porque tem ele que. 

Unr SR. DEPUTADO :-Com a lavoura não se póde jus-
tiflcar. Os lavradores ctue respondam a V. Ex. 

O Sn. TEI XELRA JuNIOR :--0 desejo de satisfazer aos 
meus constituintes não póde eoagir-me· a faltar aos 
dictamps da minha consciencia, embora isso llles seja 
cl esagradavel. Eu não represento nesta casa uni camente 
um districto elei toral; represento os interesses do vas to 
lmperio do Brasil desd e o Amazonas até o Prata. (llittitos 
apoiados.) 

O Sn. ANDRADE FrauE mA: -s-em .duvida, V. Ex. não 
representa o seu clistriGto, por que t_cndo ellc mais de 
tSOO eleitores, V. Ex. apenas obteve pouco mais de 200. 
votos; c até ha uma representação dizen do que V. Ex. 
não r epresenta as írléas do clistrtcto. 

O Sn. TElXEIHA JuNIOR: - Peço ao Sr . taehygrapho que 
tome nota eles te aparte, porque elle consagra a opinião 
do nobre deputado contra a intelligcncia geralment e 
admi ttida, c' que me parecia incontroversa, sobre a dis-
posição da lei de eleições. 

Eu obtive 1 quasi unanimidade elos eleitores que c-om-
pareceram aos colleg ios do dis tricto que fez-me a honra 

, de reeleger-me, e não julgo-me menos legi timo repre-
sentante da nação do que o nobre dep utado, pelo facto 
de não terem comparecido á eleição metade dos ele i toros 
.elo di!'tricto . 

. ,0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA :- Não é este . meu pensa-
mento. O maior numero de eleitores ele pl'oposito dei-
xou de comparecer, porque V. Ex não )·eprcsentava sua s 
idéas ; e até neste sentido lhe escreveram . 

O Sa. TEIXEIRA JuNIOR : -0 nobre deputado está mais 
aclialltado do que eu sobre os motivos cr ue induziram a 
ausencia de uma grande parte elos c lei tores do 3." clis-
t ricto da provincta elo Rio ele .JaneiTo, quando se tratou 

· da minha reeleição, pelo facto ele ter eu aceitado o cargo 
ele ministro cl os negocias da agricultura . 

Uu SR. DEPUTADO:-V. Ex. recebeu um protesto a 
este respeito. · 

O SR. TEIXElflA JuNIOH :-Recebi uma carta collcctiva 
elos eleitores que compareceram a um dos collegios do 
clistrieto, na qual me lliziam que a sua adhesão á minila 
reelciç.ão não importa va a approvação de alguma s dis-
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pos tçoes do projccto ele lei ap resentado nes ta camara 
pe la r.ommissão especial de que eu fôra relator, n~m 
tambem a sua adhesão a algumas icléas minhas a respeito 
deste assumpto; mas não me indicarnm quaes eram as 
di vergencias, e reservaram-se par a faze l-o oppor tvna-
mente. O digno presidente desta camara mellwz· do que 
os nobres deputados conhece todas a~ cin:umstancias 
desse fa cto que, longe ele desmerecer o meu procedi-
mento, eleva-·o no meu proprio conceito, porque sobre-
pujo as considerações ele amizade e gratidão para cum-
prir o meu dever . 

Pennitta , Sr. presidente, que a este proposito eu 
invorrue o seu testemunho. V. Ex.. q uc, além ela sua 
elevada posição, é um elos mestres que me ensinaram as 
doutri nas elo partirlo conservador; V. Ex. a quem me 
lig·am a ma i .~ co rdial es tim a c profundo reconhecimento, 
tem ne::;te assumpto plena competencia , porque, além 
de ser um elos meu~ dignos constituintes c_omo eleitor 
do 3. o districto da prov íncia do Rio de Janeiro , é justa-
mente urna das iniluencias leg itimas elo colleg io, a que 
se refer iram os nobres deputados, do qua l 1·ccebi a carta 
que designam sob a denominação du pro testo; e portanto 
V. Ex.. é o mais competente paro au.Otorizar a cx.plieJção 
(juc acabo el e dar sobre o procedimento. dos dignos elci-
Lores que com pareceram ao co lleg io ele Valença, os quaes 
dirigindo-se a mim em termos os ma is ami stosos e como 
cava lheiros, longe ele pre tenderem fazer-me a menor 
clescortezia , penhoraram-se pcln sua confiança, e deram 
novos ti tnlos ao meu reconhecimento pela votação una-
nirne com que me honraram .. . . 

(O Sr. zwesidente faz si,qnal de assent imento.) 
O SR . ANDR.m~<: FwuEtRA :-Teve a unanimidade de 

10 ou -12 eleitores, os unicos que alli foram só para vo-
tarem em V. E~. 

DAI SR. DEPUTAoo:-Foram 20 que comparecera m. 
O SR. TEIXEIRA JuNIOR :- Fossem 2 ou 3 sómente, 

nem por isso eu lhes seria menos grato, pelo sacrific.io 
que fizeram de co mparecerem ao collegio só para me 
darem os seus v·otos . . . 

O Sa . ANDRADE Fwu~~IRA:- Não tinham outro em 
que votar . 

O SR . TEtXI.mu JuNroR: - Não faça essa ii1 justiça á 
nossa _prov íncia .... 

Ul\'I Sn . DEP UTADO:-Não ·[\avia outro candidato. 
O SR. T iUX.EIRA JuNIOR:-Pois então se não quizcssurn 

prestar-me o sen apoio não comparecer iam ao c.ollegio, 
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como o nobre deputado pelo 4. o c1 istricto a~scvera 
terem procedido os outros e le i L ores .. . . 

O nms"to Sn. ntci'U TADo :- V. Ex. era mi nistro. 
O Sn. TEIXEIHA JuNron: - Pretenderão agora os nobres 

deputado que eu fizesse a menor pressão sobre o corpo 
eleitoral ou que me prevalecesse ela minha pof; ição ? 
Pois saibam que sendo avisado ele que se host ilisáva 
a minfl a reeleição, escrevi ao presidente da província 
ped indo~llw crue rccommend<ls5e ás autoridades locaes 
~aos amigos elo governo completa abstenção de qualquer 
m tervenção amistosa na minha eleição. 

O presidente ela província era o nobre deputad o por 
Pernambuco, lto.i e ministro da agricultura. 

l\'las não me li mitei a esta prevenção ; redigi a minha 
circular de modo que os meus· constituintes compre-
hendessem que eu queria justiça, e nesse intuito ped i 
apen:~~ rigqr·osa jttstiça . Que culpa , po is, tenho cu que 
os eleilores do 3. o clistriclo clà pt•ovi ncia do Rio ele 
Janeiro entend essem que o modo de fazerem-me jt!stiça 
era reintegrar-me neste lugar e dar-me a subida honra 
ele reassumir a elevada posição de representante da 
n:~t.;ão '? ... (A poiados e diffe1'entes apartes.) · 

O Sn. PRESIDENTE, CoN DE DE BA EPEt DY :-A l tenção ! 
O SR . TEIXEII:rA JuNIOR: - Eu vejo, S.r. presidente, 

qu e os nobres clepütados têm o proposilo de desvia-
rem-me elo assumpto .em discussão . 

A minha eleição foi approvada por esta cantara; se 
ella não é legitima, os nobres deputados porque não a 
impugnaram ? . .. . 

O SR. ANDRADE FIGUE tR .\ :-Legalmente V. Ex. é de-
putado . Eu fallava em outro sentido, e V. Ex . com-
prehende bem. 

O Sn . TEtXEJRA JuNion:- Eu pensava que a legi-
timidade ela minha eleição só podia ser atacada pelos 
argumentos que empregou o nobre deputado pelo dis-
tricto que represento (o Sr . Pereira ela Silva}, quando 
demonstrou que toda a camara tinha sido eleita pelo 
governo. 

(H a diversos apartes .) 
Querer iam os nobres depu Lados que eu abdicasse a 

minha independencia para vir aqui subordinar as 
minhas opiniões ás elos eleitores elo meu distri cto ? E 
onde es lú opinião? Como a conheceram os nobres de-
putados? Por ventura a opinião de alguns elei tores ele 
um dos collegios do meu distri eto, ou mesmo ele todo o 
districLo que eu Lenho a honra de represeJ)tar, constitue 
a opinião do Brasil ? .. . (Jiti'nito IJmn ; apoiados.) Quando 
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eu proprio tenho interesse na lavoura, e até mesmo no 
districto que represento, hei de por acaso deix:ar de 
votar nesta casa, como mais conveniente parecer-me, 
a esses mesmos interesses só porque os 1neus eleitores 
pensam diversamente? ... Não, senhores; cu renegar ia 
o meu passado; e se essa fosse a missão do legislador do 
Brasil , eu não concordaria com os nobres deputados, que 
cu não podia representar a na ção, porque não me cur-
varia a semeihante imposição! ... Os precedentes ele 
minha viela protestam contra essa adoração á fa ls:~ po-
pularidade. 

Aqúi mesmo, neste recinto, ele! provas de que sei aí'-
rostar a impopularidade quando a consciencia me rliz 
que ass im consulto melhor os interesses 'elo paiz. Re-
firo-me á questão bancaria que em 18n9 tanto agitou 
ambas as casas do parlamento, e que foi até resolvida ' 
por uma mudança de situação política. (Apoiados.) 
Então tinha eu a v eu tu r a ele achar-me na maior hannonia 
de idéas com o meu nobre amigo o digno ex.-ministt'o do 
imperio elo gabinete de 16 de Julho, quando, com S. Ex.. 
sustenta v a o privilegio de emissão concedido ao Banco 
do Brasil, a estabilidade llo meio circulante, a reivindi-
cacão do direito ele conceder a emissão ele JJill1etes á 
viSta e ao portador, que arbitrariamente exercia o 
poder executivo. Mas então , corno agora , levantou- se 
um grande clamor contra o procedimento claquelles 
crue combatiam os abusos elo cred ito. Representações, 
gra nde polemica na imprensa, protestavam contra o 
nosso intento; negociantes e agricultores pretendiam 
que a res tri cção da facultlade ele emi ssão era a ruína 
do commercio e ela industria, a desgraça da lavoura, 

. a muralha opposLa ao progresso elo paiz! . 
03 mai s notaveis oradores e es tadistas sustentavam 

essas icléas sinist ras. 
O propr ió Banco do Bras il, altamente . i nteressaclo 

neste asstlmpto , porque da sua decisão podia resultar-l he 
o privi leg·io ela ernissão, sem o qtwl cn tencliamo's que 
clle não poderia funccionar ; o Banco elo Brasil 

. . . ·- . ' a quem lll<llS ap ro ve1tava essa op1111ao, veJo entreta nto 
a es ta camara com uma representação ass ignacla pela 
sua directoria, na qua l repe llia aquelle favot' c decla-
rava que a elle se oppunha; porque ser ia um funesto 
prese1~te. 

Entretanto, senhores, mudada a situacão nolitica e 
ele:aclos ao pocler os nossos an ta~on istas, élles' proprios 
se Incumbiram de exagerar as 1cléas fJ ue hariam eom-
lJàtido. · 
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A mesmn dit·ecloria do Baneo elo Brnsil via-se com-

pelli rla a compr<lr pela elevada quantia de t.~,,ooo:ooo,~ 
o direito Je emissão que tinham os bancos Hypothe-
cario e Agrícola, porque havia reconhecido a im-
possibi lidade ele . continuar a exercer as 'funcções de 
emissor · sob o pernicioso concurso de outros estabe-
lecimentos. 
· E, finalmente, todo o commercio da praça .do Rio 

de Janeiro, a$sim como os agricultores, reconh-eceram 
em 1864, quão sai~1Lar era a previclencia dos membros 
desta camara que reclamavam a rcstricção desse des-
regramento de emissão. A crise, que então acabrunhou 
es ta praça, demonstrando as fa taes consequenciãs elo 
abuso elo credito, justificou infelizmente o aeer to da 
abnegação com que procederam aquelles que se expn·-
zeram a imiJopulariclacle do momento. · 

Este exelilplo, Sr. presidente, servindo para provar 
que sei resistir á força das opiniões alheias por mais 
autorizadas que sejam, serve tambem para demonstrar 
que essa repugnancia mani~stada pelos nossos agri-
cultores não póde importar a conc!emnação de uma 
reforma urgentemente reclamada pelos interesses vi taes 
da propri a lavoura . (Apoiados e não apoiados ; inter-
rupções.) 

Comprehendo, Sr. presidente, que a lavoura hesite 
em annuir a algumas Lias providencias lembradas, porque 
ell as podem per turbar as relações entre os proprie-
tarios e escravos, relações que convem ainda m:mter; 
mas não se diga que a la vou r a não quet preparar-se 
para a sua propria r egeneração, que se oppõe a me-
didas que elevem restituir o credito e a confiança nos . 
elevados capitaes empregados em braços escravos ... 
(Apoiados e não apoiados.) 

(H a diversos apartes q1te interrompem o orador.) 
Essa div ergencia o que indica é a conveniencia 

ele discutir-se e apreciar-se a proposta do governo, 
a Qm de ser e111(mclada como o corpo legislativ o julgar 
conveniente. Nem outra póde ser a concl usão ; se 
ninguem quer manter o estado servi l ; se a l<l VOura, 
assim como todas as classe.s da nossa sociedad e, de-
seja que se trate desta questão; se os proprios nobres 
depu lados divergentes querem legislar sobre este as-
~mmp to ; se a divergencia é apenas no modo, então 
para que condemn11 r anticipadamente a icléa cont ida 
na proposta do governo, sem discussão e sem aguardar 
o parecer da eómmissão recentemente ele i ta por esta 
augusta camara·-? Para que acoroçoar a resistencia elos 
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interessados á aceitação tl e med idas salutares, c cujo 
bom resull.ado depende essencialmente do accMdo, an-
nuencia e concmso não só de todos os interessados 
como de todos os Bras ileiros? (Apoiados; nmito bem.) 

Admirou-se o nobr e tl cputaclo pelo 4 . o di stri cto do 
Rio de Janeiro 1lc qu e ti.io pcqn cna res istencia tenha 
:1pparecido ú p1·oposta elo govcl'n o, e que se limitasse 
ell a ~os poucos oradores cr ue !~ es ta C:Jsa se t~m pro-
nunciar! o contra ~s med11las 1ncl rcadas c a alguma s 
J'rprcwntar:ücs 1b lavoura . 

.1\Jas cu nJo comprehend i, sem rluvitla, o pensam.r.nto 
rlo 11ohre deputado . Que ont.ra rcsistencia q-ueri a S. Ex. 't 
E' verdade que o nobre depnlaçl6 nos cl isse : Em qual-
:quer outro p:-t i7, ter·-se-h ia lcvantaclo :1 opinião de toda 
:1 nação pa ra castigar tão temcrar io ar rojo que ousa 
aba la r esses gra nd es in teresses I O que quer is to dizer ? ... 

A proposta tio governo foi apreser'ltada no dia 12 deste 
mez; apéna~ alguns dias são deco rridos e o nobre de-
putado queria que a nação se tivesse levant.ndo como um 
sú homem para castigar quem? Os poderes cons tituídos 1 
O gove rno e os representantes da nação? ... Não; eu não 
posso nem devo perscruta r o pensamento do nobre de-
putado. ( A7Joiarlos.) 

(IJa, muitos aprtrtes ) . 
o- Jronrado pres idente elo conselho já declarou que 

nesta discussão n'ão faz questão da proposta sobre are -
forma tlo estado serv il ... 

O Sn. ANDRADE FrGur:rnA: -.Já declarou que faz; e 
essa declaração é qt~e eu quero ouvir. 

O Sn. Tr:txEmA .TuNron :- Se já a tivesse feito era 
inutil repetil -a. Mas creio que o nobre deputado está 
enganado . 

Não sei se comprehendi mal a declaração do honrado 
presidente do ronselh o, e nesse caso peço a S. E~ . que 
me advir ta: pareceu-me que disse não poder de ixa r de 
fazer questão ela id éa ca pital ela proposta quando se tra-
tasse de lla, mas que o voto dado ú resposta do discurso 
da corôa não-impo rtaria um compromisso a respeito do -
voto que cadn um àos mempros desta camara t ivesse de 
.da r sobre a prooosta . -

O Sr. . V. no Rro BnANCO faz signal affi rmativo . 
O Sn . Trctxr~ rnA JuNroH: - Para que, po is, essa impa-

-ciencia em co nclc;mmar a proposta que nem ao menos 
aind a tem a ad hesão ela comm issão a qne.m foi aiTecta? O 
nobre deputado no" cli<;se que espe ram-se num erosns 
'representa çG0s, c que dentro de pou cos di3s arp1i est<J-
riam .. . . 

J'_ li , 8:?. 
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O Sn. ANDI\ADE FIGUEli\A:- Estão annunciada~. 
O SR. TEIXEIRA JuNIOR: - ·Para que prej ulgar a pro-

posta que contém muitas medidas d'entre as quaes os 
proprios nobres deputados têm de aceitar algumas? 

Não será mesmo uma descort ezia para com a com-
. mi ssão nomeada e qu e tem el e dar o seu parecer sobre o 
merecimento dessa proposta? Os nobres deputados dizem 
que nã9 ha estudos·suJiicientcs sobre este assumpto, que 
r inclispensavel ouvlr-se áquelles que mais interessados 
são em qualquer solução, entretanto nem ao menos que-
.rem esperar es~as representações dos agricultores, que 
:~qni devem ser apresenta das dentro de poucos dias I 
{ Apoiados.) , · 

Esta impaciencia em conclemnar a proposta não se 
com:;:Jad ece com a prl!dencia e reflexão que os nobre:; 
ueputados recornmendam; ·e desde que o gabinete de-
clara que a YO La ção' da respos ta á falia do throno não 
impor tará a acr. itação da sua proposta sobre o· elemento 
servil , é claro qne o pro.ccd imento dos nobres deptltaclos 
é nma hostilidade incxp li cavc l para como gabinete que 
·dizem apoiar. · 

(H a wn apa1·te . ) 
Essa declaração foi muito terminante. O nobre pre-

sidente do conselho a fez no senad.o, e hontem repetiu-a 
nesta casa. 

O Sn. V. no Rro BRANCO: ....,. Apo iado. 
O Sn. TEiXEIRA JuNIOR: -Eu peoprio que não acom-

panho 'todas .as idéas da proposta, e que terei de votar ' 
contra algumas das suas disposi-ções, não me julgo con-
traditorio votando pela resposta ao discurso da coróa. 
(Apoiados e não apoiados .) 

Não era de esperar, Sr. presidente, já não digo de 
amigos dedicados, como alias os nobres deputados pro-
testam ser, mas mesmo de adversarios declarados que 
·não aceitassem es ta razoa vel d istineção entre a resposta 
á falia elo tb rono e a proposta do governo sobre o estado 
servil. 

Em uma questão grave e transeendente como é a elo 
estado servil no nosso paiz, é indispensavel a maior 
prud encia na apreciação de qualquer medida; e os no-
bres deputados conclemnam o governo por querer es-
perar a diseussão elo;; diversos artigos da sua proposta, 
por não fazer questão de tão grave assnmpto já e im-
media tamen te! Estarã.o os nobres deputados tão repletos 
de estudos a este respeito que possam aGtorizar a con- · 
demnaÇão de _todas as disposições da proposta '? Estarão 
todos os mr'mbros desta c:.tmnra ll ab i1itados a pronun -
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ciarem,..se sobre o merecimento de cada um dos seus 
artigos e paragraphos? Se é assini, senhores, então não 
condemnem a proposta por ser uma sorpreza, por ser 
precipitada, -pois qu~ a opinião sobre este assumpto já 
está tão arl).adurecicl'a ! (Apoiados, muito bem.) 

(O omdór é interrompido por muitos ap1wtes .) 
Debalde, St·. presidente, eu me tenho esforçado par a 

obter a indulgencia jos nobres deputados na exposição 
do meu pensamento. Sou constantemente interL"ompido, 
e lamento que o meu estado de saudc não me permitta 
sustentai' tão desagradavel luta. Farei ainda um esfo rço 
para continuar. . 

Não desejo protelar este· debate, cuja opportunidade 
está deslocada (apoiados); c não segnil:ei o nobre de_pu-
tado pelo 4." dis_tricto em todos os argumentos que 
acaba de produzir. Julgo-me dispensado de faze l-o ; po r-
que sou um dos Brasileiros que sobre este assumpto 
tem-se rilanifestado com a maior franqueza c sinccri-
Jade (apoiados); a discussão vaga e indeterminada sobre 
n1ediuas tão complicadas, como as que teremos tle apre-. 
ciar quando discütirmos a proposta, não pócle ter 'lugar 
no üebatc actual, cujo caracter é todo político; seria 
grave eiTO e altamente inconveniente esse procedi-
mento. (Muitos apoiados.) 

Não posso, porém, esquecer-m e, Sr. presidente, de 
alguns topicos do brilhante discurso do nobre deputado, 
porque elles vieram abalar as minhas crenças sobre os 
princípios do partido conservador... · 

(O orador troca alguns apades com o Sr. Andrade Fi -
gueira.) 

Alguns dos argumentos'do meu illustre amigo vieram 
abalar as minhas convicções a respeito dos princípios 
do partido conservador, porque, se o partido conservador 
é um marco millenario a quem só cabe a missão de obstar 

. ás refonnas e ao progresso de nossas ins titu·ições, eu 
então estaria illudido até hoje. 

Eu estava convencido, sen!10res, ele que a missão elo 
particlo conservador era mais nobre elo que no·s des-
creveu o illustrado deputado, e peço licença para ap-
pell'!l' do seu conceito, recorrendo á opinião de um ve-
nei·ando estadista, cujo nome pertence á historia, o 
Sr. l\Iat~quez de Paraná, o pres tigioso chefe desse mesmo 
partido. Ha 18 annos dizia ellé daquelle lugar ( apon-
tando para as cadeiras dos Srs. ministros) : " Não h a con-
servação sem progresso, não ha progresso sem melhora -
mento, não ha partido político estacionaria. " Estas 
pal av ras eram dirigidas á opposir;ão que se lcvJ.n tav a 

• 
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cvntra o gabir:cte de que faziam parte dous illustrcs es-
tadistas que cu tenho o prazer •le ver neste recinto .. .. 

O Sn. ANDRADE FIGuEIRA:- Isto não é novidade. 
·O Sn. TEIX.I<:IRA JÚNIOR:- Se não é novidade, como 

dizer-se que a missão do partido conservador é resistit· 
ás reformas ? · 

O SR. ANDRADE FIGUEIHA : - E' realizar as reformas 
o.pportunamente. . 

O Sn. TEtx.EtRA JuNto R: -:- Mas a designação dessa op-
pol·tunidacle não é pri vtlegio de ninguem. 

UM SR .. DEPUTADO: - A opportunidaele não póde ser 
imposta pelo gabinete._ . 
. O Sn. TEIXEIRA JuNron: - Longe ele ser imposta pelo 

ga binete ele 7 ele Março,-clla foi reconhecida pelos mi-
nisterios que o precederam. Não llle cabe a responsa-
bilidade nem o merecimento ele haver designado essa 
opportuniclade. Foi um legado do gabinete de 16 de 
Julho, pois que, como já demonstrei, tornou o comp·ro-
misso de tratar desta reforma nesta sessão, adheriu ao 
adclitivo apreseíltado pelá opposiç1o elo senado... . 

O Sn. ·ANDRADE FIGUEIRA:- Que é cousa muito clt-
versa desta proposta . 

O Sn. TEIX.El!IA JuNIOR: -E' diversa, porque contém 
unicamente tres elas medidas consideradas agora na 
proposta do governo, mas aquellas medidas se cncon tram 
nesta mesma próposta. 

O que nos disse 9 illustraclo deputado pelo 3. o 
districto elo Rio ele Janeiro, que fallou depois elo nobre 
deputado que iniciou este deb>1te? '' Não podemos 
aceitar a proposta elo governo, disse-nos S. Ex.., porque · 
rej citamos in limine os scguin tes pontos: liberdade 
para os nasc idos desde a data ela lei, peculio sem prévio 
consentimento dos proprietarios, c a rnanumissão for-
çada.» · 

O que dizia o aclclitivo apresentado no senado, e ao 
qual adheri u o venerando prcsiclen te do conselho do 
gabinete ele 16 de Julho '? Dispunha que os escravos 
que, por meio ele peculio ou por liberalidade de outrem; 
ou por contracto de prestação de futuros serviços obti-
vessem meios para inclemnizar o seu valor, teriam di-
reito perfeito á sua alforria ; e, como se não bastasse 
o reconhecimento, deste direito ainda acrescentava: 
E esta (alforria) sendo recusada pelo senhor, lhe será 
ou tqrgacla pela autoridade publica. 

E' evidente que nesta disposição estão comprehcn-
didos o peculio independente do consentimento dos pt•o-
prietarios c a manumissão forçada, idéas estas qeu 
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se acham incluídas na proposta do go l'erno. Nestes 
pontos,. portanto, não ba differença ; é a mesma· cousa 
quanto á manumissão forçada •... 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: - Não é, digo outra vez; 
é restri cto pai·a certos casos, e não é tão amplo como 
cs tá na proposta. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOR :- As restr icções do nobre 
deputado poderão achar apoio na sua imaginação, mas não 
na letra do adclitivo. 

O Sn. ANDHADE FIGUEIRA : - De minimis non Cttrat 
pretor. 

O Sn. TEJ Xr~mA .T uNlôR: -Os nobres deputados di-
vergentes que respondam a V. Ex.. porque é que 
fazem questão da manumissão forçada. Pela minha 
parte cu lambem não a aceito actualmente senão para 
manter a in tegridadc da família . 

(Ila um aparte.) 
O Sr. conselheiro Nabuco, autor do adclitivo apre-

sentado no senado, um dos nossos mais distinctos ju-
I·isconsultos e· abalisaclos estadistas~ explicou todo o 
alcance claquelle seu adclitivo, que em ver·dade é mais 
adiantado elo que o projecto da commissão especial 
do anno passado, no qual se faz dependente do con-
sentimento elos proprictarios, não só o peculio como 
a manumissão. Não posso, pois, aclmittir que os nobres 
deputados pre tendam exp licar melhor essa disposição 
do que o seu proprio auto r. 

Quanto ú opportunidade, não foi sú este fa cto que 
revelou o pensamento do gabinete de 16 de Julho, foi 
espec ialmente a declaração que fizeram os seus membros 
de que em Maio des te anno se occupariam ele tal ques tão·. 

O SR. ANDUADE FrGUEl RA : -O gabinete ele 16 de 
Julho não está em di scussão. 

O Sn. TElXE lllA J UNIOn: - Tra Lo de inda gar quem 
determinou a opportunidacle desta reforma ; e tendo 
o nobre deputado procurado as opiniões ele diversos 
membros desta casa para combater essa opportuniclade, 

, parece-me ... 
· O Sn'. ANDRADE FiGUEIRA:- Fui procurar as opiniões 
do~ ministros. 

O Sn. TEtXElRA JuNIOR :-. ~ . que posso tambem pro-
curar as opiniões de outros es tadistas, e especialmente 
a do gabinete a que pertenceu o honrado Sr . presi-
dente do conselho c o uobre deputado que iniciou esta 
discussão . 

A camat:a ouviu a demonstração que fiz a este res-
peito> c a analyse da conclncta que teve o gabinete 
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de f6 de Julho perante o senado, onde a ílluslre oppo ~ 
sição prevaleceu-se desse notavel incidente para assig-
nalar um dos seus melhores triumpllos.. . · 

O Sn. ANDRADE FtGUEIRA: -Ora, por certo. A oppo-
sição cortejava então, havia de ser um espcctaculo ' 
lindo. 

O SR. TEIXEIHA JUNIOR:- Um outro argumento ex-
plorado por todos os nobres depu ta dos é que o Estado 
está abalado .em todos os seus fundamentos; a prop~·ie
dade agrícola: está·sobre a pressão do terror ; .a principal 
industria do pa:iz, e com ella a riqueza public.a, .amea-
çadas de completa ruína; e tudo isso por causa da pro-
posta apresentada pelo governo I 

Longe, porém, de a ttribuir essa deplorável situação 
á proposta do governo, cu attribuo á incerteza em que . 
se acham os legítimos interesses da riqueza publica . 
desde que tomou-se convicção geral que a escravidão, 
apezar das suas profundas raize~ na sociedade brasileira, 
é um cancro qve u,rge extirpar porque elle embaraça a 
prosperidade do paiz, o seu progresso moral !J indus-
trial. Admittida esta convicção por todos nós, que so mos 
interessados na prudente solur;ão de tiio grave diffi-
cnldacle, é natural que a lavoura, mais ainda do qua as 
outras classes da sociedade, receie que a questiío da 
emancipação possa tomar uma marcha inc;onvenicute e 
supplantar os gr.andes interesses que todos queremos 
acautelar, se não pudermos dirigir, regular c Ii1odcrar 
o seu desenvolvimento, .de modo que não tenhamos ele 
soffer as fatacs consequencias da inercia ou imprudencia. 
Ha nesses extremos um meio termo, que nos indica o 
uníco caminho possível. • 

Debalde os nobres depu ta dos ameaçam o paiz com ter-
ríveis desgraças derivadas da proposta do governo. 
Respondem-lhes os exemplos alheios, demonstrando que 
Jnaiorcs desgraças produziu em todos os paize$ a inercia 
e o adiamento ele uma prudente e opportuna decisão. 

Agora mesmo, o que estamos presenci'ando nesta 
camara? · , 

Na sessão passada uma commíssão apresentou um pro-
jecto, cuja discussão não foi promovida, porque enten-
deu-se qu0 as medidas que iniciou eram inopportums 
e deviam ser adiadas; nesta sessão apresenta-se Uma 
proposta do poder executivo muito mais adiantada elo 
que aquelle projet:to, e em face de tão significativo 
exemplo ainda se pretende protelar este assumpto I , 

A importante modificação occorrida nas convicções 
dos membros desta camara durante o curto perioclo ele 
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oi to mczcs, prova à urgencia de regular-se o desenvol-
vimento desta idéa, para que elle não exceda os limites 
que os interesses publicas exigem. Esta modificação em 
nossas opiniões, que me pareceu pretenrler-se censurar, 
eu a explico pela gravidade do assumpto, pela sincera 
ded icação e lealdade dos representantes da nação, que 
não podem nem devem em uma questão dest-a .natureza 
oppôr-se á influencia que sobre seu espírito exeree o 
estudo ela nossa situação. 

Não nos i Iludamos, senhores; com as nossas pala·vras 
poderemos illudir o paiz, e isso·será um grande mal. 
Qualquer que seja o mo::lo por que prepararmos a re-
generação cl o' nosso futuro, havemos de solfrer maior 
ou menot· abalo, segundo a maior ou menor efficacia 
das medidas que se adaptarem. 

Qtlanclo a sociedade se acha tão profundamente con-
taminada pelo .canero da escravillão que ha tres seculos 
corroe as suas instituições, identillca-se com a riqueza 
publica e particular e vicia todas as relações; não é 
possível que a grave e difficil opet;ação da regeneração 
social se realize sem que a sociedade se sujeite ás dôres 
de sua cura. 

O pheno1ileno que se observa no corpo humano é o 
mesmo que se observa no corpo social. Suscitai, se-
nhores, asmedidas que O VOS30 patriotismo possa sug-
ger ir-VOS: nenhum remedio encontrareis, que possa ser 
agradavel, que não tenha inconvenientes para os inte-
resses da actualidade. 

Não é possível, Sr. presidente, que se tenha a preten-
ção de que as medidas, .que se decretarem para preparar 
a regeneração das futuras gerações, possam ser para a 
lavoura outras tantas fontes mais productivas ·do que 
o trabalho do arado sobre a terra. 

Havemos de soffrcr, pois que o soffrimento é inhe-
r ente á cessação do mal; mas, se é preciso esse sacri-
Jicio, para que havemos de legaléo a nossos lllhos? Para 
que esse egoísmo? SofTr·amos nós, e cada um contribua 
eom sua dedicação para o grandioso futuro do nosso 
paiz, que exige nesta emergcncia todo o civismo de 
seus lllhos, o efllcaz concurso ele todos os Brasil"eiros e de 

t todos os partidos políticos. (Muitos apoiados.) 
o sn:. Tmwnono DA SILVA (íninistro da agricult~tra) :

Isto Ç que é indispensavel. 
O Sn. DuAntg DE AzEVEDO (ministro da marinha): -

E' um grande dever de patriotismo. 
O Sn. TEIXEIRA JuNIOR:- Passarei agora, Sr .. presi-

dente, a considerar um outro período do discurso elo 
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nobre deputatlo pelo IL" dist ricto do Rio de Janeiro, 
cuja doutrina exige r eparo. 

Pretendeu o nobre deputado que não havia solução 
possível para o ga binete de 7 ele Março, se não a sua 
retirada elo poder ... 

O SR . ANDRADE FIGUEIRA:- Se pretendesse fazer ques-
tão. 

O Su . TEIXEIRA JuNIOR:-Dccb rou o nobre deputado 
que o gah in gte não poLii a contar com a fra cção do par-
tido conservador que apoia a emenda , c qu e havendo 
cleclaraclo não disso lver a camara, seguir-sc-hia que, se 
fosse vencido na votação, só teria o recurso ele reti-
rar-se do poder,_ po is que nem mesmo ao adiamento 
rla assembléa geral poderia recorrer porque nada ad ian-
tar ia esse exped iente, e nem era prudente que so b 
o governo provisol'io da rege ncia se decretasse essa 
medida. Deste modo concluiu o nobre deputado, que 
só a r e ti r a da do ga binete poderia _ resolver a difficul-
dacle, sendo substi tuídos pelos mais prudentes e menos 
adianta elos. 

l\'I.as o nobre deputado esqueceu-se ele que dada a 
su bstituição, a mesma scena se dever ia reproduzir. 
O qne fariam os seus antagonistas, isto é, a fracção 
vencid?., que não é meno~ respeitavcl do que aquelle 
a que pertence S. Ex. (Apoiados.)? Estaria escsa fraca 
ção disposta a conceder ao novo ministerio aquillo que 
os nobres deputados recusam ao actual gabinete? (Apoia-
dos.) 

(Trocnm-se 7r.ttitos apartes entre divásos Srs. depntnrlos, 
e entre o Sr. presidente do consell.w e o Sr . A. Ji'igneira.) 

Eis-aili o grave inconveniente que resulta de con-
fundir uma questão socia l desta ordem com as diver-
gencias políticas. Já na sessão passada confundiu-se 
essa questão qUando req ueri a preferencia do projecLo 
ela co mmissão especia l. 

O Sn . ANnnA uE FIGUEIRA:- Confundia-se tanto como 
a querem confund ir hoje, fazendo questão de gabinete. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOR:-Requerida então ·a prefc-
renc ia c1a discussão do projccto da commissão espec ial , 
o nobre deputado ex-ministro elo imperio provocou 
uma questão ele conOa nça, fazendo que desse modo fosse 
a votacão desvirtuada. 

O Sn. PAur.rNo DE SouzA:- Eu pedi apenas uma ma-
nifestação sobre aquell e po nto . 

O S11 . TEIXEIRA JuNIOR: ·- Depois que V_ Ex . pediu 
esta manifes ta ção, que eu chamo ques1ão el e confiança, 
l ri·a ntou~sc nm nobre drputa :Io prla Bahia, :~ c tnalmrntr 



-71-
presidente do Rio Grande do Sul, e explicou coino ques-
tão de gabinete a votação a que se ia proceder. 

O Sn. PAuLI'No DE SouzA:- E eu contestei em aparte. 
O Sn. TEIXEIRA JuNIOR:- Embora V. Ex. contestasse, 

o facto é que á votação teve aquelle caracter. 
O Sn. PAULINO DE SouzA:- Era, uma manifestação . 

da · camara sobre a questão ; não appellamos para o sen-
timento político. 

O Sn. V. no lho BRANco: -Nós queríamos es tutl:~.r 
a questão. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOn: -0 facto é que depois de 
obtida essa· manifestação de confiança, o i Ilustrado pr·e-
sidente do conselho do g-abinete de iH de Julho cedia 
á OP!)Osição elo senado, e- lá aceita v a idéas oppostas ú 
votação qutr aqui exigira dos .seus amigos. · 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -Não aceitava senão a 
discussão em projecto separado, 

O SR. TEIXEIRA JuNIOR: -Eu já tive occasião de de-
monstrar o que aquelle illustre estadista aceitava e 
como aceitou. 

(Ha um aparte.) 
As palavras do Sr. Visconde de Itahorahy e os dis-

cursos dos membros da opposição sorprendielos por essa 
condescendencia, nada provam e nada valem; o que 
vale e prova tudo é a asseveração do nobre deputado, 
que nem ao menos lá estava!. .• (Hilaridacle.) 

O SR. ANDRADE FrGuEmA dá um aparte. 
O Sn. TEIXElRA JuNIOR:- Permitta a Divina Provi-

dencia que a asseveração de V. Ex·. a respeito ela re-
sistencia que a lavoura vai fazer á reforma elo estado 
servil tenha · o mesmo gráo de autoridade-que tem este 
seu acerto. 

O Sn. ANOIUDE FIGUEIRA:- Esta é Jos factos, dos 
homens, dos nomes proprios. 

O Sn. V. no R10 BRANco: -Veremos isso. 
O Sn. ANDHADE FIGUEIRA: -· Já póde ver em._ quasi 

todo o paiz. 
O Sn. V. DO Rro BRANco: -Deus nos livre que esses 

meios produzam seus etreitos. . 
UM Sn. DEPUTADO:- Querem impôr ao paiz a opi-

nião . 
(Ha outros apartes.) 
O Sn. TEIXEIHA JuNIOR:- Eu já declarei que faço votos 

para estar rle. accôrclo com a opinião elo dist·ricto elei-
toral que conferiu-me a honra ele tomar assento nesta 
casa, mas que não me julgo aclstricto a votar aqui se.:. 
não de conformidade com os dictames da minha con~ 

p, H. 83. 
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sciencia; mesmo porque represento o Brasil e não um 
districto. (Muito bem.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -E eu represento o meu 
districto. 

O SR. V. DO RIO BRANCO (presidente do conselho ):-Ah! 
(Ha m~titos apartes.) 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR:- Ora, meus senhores, p::ra 

que tão grande insistencia sobre a minha impopulari-
dade no districto que fez-me a honra de eleger-me? ... 
Pois bem; tranquillisem-se os nobres deputados, por-
que o resultado dessa impopularidade só póde affectar 
a mim, e eu estou resignado a sacrificar-me ao cum-
primento do meu dever, sem seduzir-me pela popula-
ridade. (Apoiados.) 

Não se afflijam com isso. Se a minha conducta nesta 
questão, querendo que se previnam as funestas conse-
quencias a que nos expõe uma instituição que ·todos 
condemnamos, promovendo a regeneração das futuras 
gerações, ainda mesmo á custa dos nossos sacriflcios, 
e preparando para os nossos uescendentes, uma nova éra 
mais civilisadora, mais prospera e mais christã do b_[Ue 
a que nos legaram nossos antepassados, póde acarre-
tar-me a impopularidade dos meus concidadãos, lan-
çar-me f'óra deste recinto, e assim constituir a minha 

· mortalha poli ti~a: eu responderei aos nobres deputados: 
-tanto melhor !. .. (ltb.titos apoiados; muito bem !) 

O SR. V. DO RIO BRANco: -1\fuUo bem ! Não h a man-
dato imperativo. (Apoiados.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Eu procurarei sempre 
representar os interesses do meu districto, e sem isso 
não aceitarei mandato'. 

O SR. TEIXEIRA JuNIOR:- Acaso não estou eu repre-
sentando os interesses do meu districto pelo modo por 
que julgo conveniente? Pretendem os nobres deputa-
dos negar-me o direito de ser ouvido naquillo que me 
interessa, tanto quanto pócle interessar á propria la-
voura, tanto quanto póde interessar ao meu districto? 

Não aclmitto, Sr. presidente, que ninguem represente 
mais legitimamente os interesses do 3." districto da pro-
víncia do Rio de Janeiro, ao qual me acho vinculado 
de modo a não poder-se duvidar de minhas intenções 
em favor da lavoura, ainda quando fosse possível du-
vidar da minha dedicação pela causa publica. Nesse 
mesmo districto acha-se o importante estabelecimento 
agrícola creado pelo Sr. 1\farquez de Paraná, e a sua 
sorte não póde ser-me indifferente; sou além disso um 
dos pequenos creclore$ da lavoura, quér directamente 1 



...;... 73-

quér como accionista do Banco do Brasil e de outros 
estabelecimentos de credito, cujos capitaes estão com 
a lavoura. Como, pois, poder-se-ha duvidar da legitimi-
dade com que represento nesta casa o 3. 0 districto elo 
Rio de Janeiro? ... 

O SR. PEREIRA DA SILVA : - Parece-me que o 
nobre deputado não é o unico em todas essas cir-
cums tancias . 

O SR. TEIXEIRA JuNIOR:- Para que vem agora o no-
bre deputado com esse ~mico? Nesta inopportuna inter-
rupção ha falta ele generosidade ! Estou defendendo-me 
ela arguição que me fizeram de não representar os inte-
resses do 3. 0 districto, interesses essencialmente agrí-
colas; para isso demonstro qu~ tenho tambem os mesmos 
interesses que podem ter os meus :::onstituintes, e é 
nes ta occasião que o nobre deputado mette-se de per-
meio para dizer que não sou o w~ico! (Risadas.) Quem 
diz o contrario? 

O SR. PEREIRA DA SILVA :-Não lhe tenho dado 
apartes. · _ 

O Sa. TEIXEIRA JuNIOR:- Mas deu-me esse que vale 
por 50 I Confundiu-me. (Risadas.) 

O SR. PEREinA DA SILVA:- Porque o nobre deputado 
tomou o exclusivo do 3. o districto, e nós somos tres 
representantes. - ' 

o -SR. TEIXE!l\A JuNIOR:- v. Ex. não attendeu ao 
que eu disse; eu não podia pór em duvida a legitimi-
dade ele nint; uem, e ainda menos a dos meus collegas 
de clist ricto. Respondia á arguição do nobre deputado 
pelo 4. 0 distr icto ela nossa província , mas não pretendi 
ser unico nem exclusivo em cousa alguma. 

O SR. ANDRADE FJGUElRA :-Eu respondia ao Sr. pre-
sidente do conselho, que dizia que não ha mandato 
imperativo. 

O SR. TEIXEWA JuNiOR : -Repetirei, pois, que não 
julgo a ninguem com mais direito para r epresentar os 
agricultores do meu districto. Aclmitto a superioridade 
de habilitações, mas não ele legitimidade. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Não contesto. 
O SR. TEIXEIRA JuNIOR:- Já vê, pois, o nobre depu-

tado que não podia inspirar-me na philosophia , e ainda 
menos na poe&ia. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
_ O SR. TEIXEIRA JuNIOR:- O nobre deputado póde 

- proclamar o se u patriotismo, a sua independencia, a 
sua abnegação, a sua illuslração : eu nada tenho com 
isso. Aclmittirei mesmo a minha inferioridade quanto 

• 
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à ultima dessas qualidades, mas quanto ás outras não 
reconheço superior. 

O SR. ANDRADE FiGUEIRA:- O que eu digo é que 
V. Ex. está em contradicção com .os dignos collegas 
representantes do 3. 0 districto. 

O SR. TEIXEIRA JuNIOR:- Quid inde? Não tenho a 
obrigação de pensar do mesmo modo; e nisso procedo 
como elles e como V. Ex., qu'e tambem está em con-
traclicção com a maioria desta camara. 

O SR. ANDRADE: FJGUE:IRA:- E no caso de dissolução, 
não será reeleito. 

O Sa. V. DO Rro BnANco:- Oh I Já está cassando 
diplomas? 

O SR. ANDRADE FrGUEIIi.A: -V. Ex:. é que pócle cassar 
.. os nossos diplomas, e nós sujeitamo-nos. a decisão do 

paiz. 
(H a outros apartes; o Sr. presidente reclmna attenção.) 
O SR. TEIXEIHÁ JuNIOR: -Responderei ao nobre de-

putado o que já repeti di versas vezes; ainda no caso 
de não ser ree leito ficarei com as minhas convicções, e 
quando não possa legar a meus filhos outra herança, 
ao menos poderei legar-lhes a minha mortalha poli- " 
tica I (Muito bem/) ' o 

u~f SR. DEPUTADO: -0 Brasil é muito vasto. 
O SR. TEJXKJl\A JUNJOH :. - Até' mesmo compro mel-

to-me a não procurar a minha ree leição por outro dis-
tricto. Se me apresentar candidato, ha de ser mesmo pe lo 
que ora represento, pMque quero dar aos meus consti-
tuiu tes o direito de julgarem-me, e ele excluirem-me da 
representação nacional, se assim quizerem proceder ... 

VozEs :-Muito bem! muito bem! o • 

O SR. TI~IXE:IHA JuNIOit :- POdem ficar certos os nobres 
deputados que não procurarei esquivar-me a essa sen-
tença. o 

O SR. V. DO lho BRANCO (?Jresidente do conselho) : - Não 
eleve receial-a. 

O Sn. ANDRADE FIGUEJHA :- Pois nós faremos mellwr, 
não nos apresentaremos candidatos; dissolva a camara , 
e pela minha parte, declaro que -me não apresentarei. 

(Trocam-se muitos apartes ; o S1·. presidente reclama 
attenção.) 

O Sn . TEJXElRA JuNIOR :-Ainda apreciarei uma outra 
proposição elo honrado deputado pelo 4." districto da 
província do Rio de Janeiro, quando pretendeu attribuit· 
a apresentação da proposta elo poder executivo á neces-
sidade ele clal'-se ao augusto viajante uma c ar la de c r e-
di to perante as nações estrangeiras! 



· ·confesso, Sr. presidente, que me ·sorprendi ouvindo 
esta opinião elo nobre deputado. Ensinaram-me os nossos 
mestres, e eu reconheci praticamente, pelo testemunho 
dos factos> que o partido conservador tinha por base a 
manutencão das instituicões monarchicas, o respeito 
devido aó poder moderacior, a necessidade de cercar a 
corôa ele todo o prestigio necessario á responsab ilidade 
c inviolabilidade que lhe são outorgadas pelo nosso pacto 
fundamental , do qual é esse partido o -mais dedicado 
defensor. Se estou illudiclo, a culpa não é minha; assim 
ouvi dos meus mestres, alguns dos quaes me ouvem 
neste niomento, e assim parece-me que deve ser. 

Et1tretanto, o nobre deputado que se proclama con-
servador genuíno e ele longa data , muito mais antigo 
do que outros, segundo nos asseverou . .. 

O Sn. ANDRADE FIGUEJUA :-Outros não ; alguns. 
· O Sn. TEIXEIRA JuNtQR :-Alguns ou outros não expri-

mirá a mesma cousa? (Risadas.) 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Um ou outro. 
O Sn. TEIXEIRA JuNIOR :-Um ou outro são alguns, c 

alguns são outros. (Risadas.) 
O nobre deputado conservador mais antigo do que 

alguns outros (deixe passar a phrase), não hesitou em 
al tribuir a proposta do poder execut ivo · á necessidade 
de dar uma carta de credito ao augusto viajante. . 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA;- E' a maneira por que ex· 
plico o açoclamento em apresentar-se tão grave questão 
sem es Luclos. 

O Sn. TEIXEUIA JuNwn:- Estou convencido que não 
comprehendi o pensamento elo nobre deputado, assim 
como cst0\1 certo ele que nenhum conservador, ainda 
mesmo dos moclerrios, julgará que o Imperador elo Brasi I 
precisa ele carta ele credito para apresentar-se nas eôrtes 
da Europa. (Mtt'itos apoiados.) Esta não podia ser a causa 
rla apresentação de uma propos ta cujo fundamento 
deriva-se de uma grande necessidade publica. 

O Sn. ANDHADE FIGUEIRA : -Não fa !lei nas eausas, 
procurei explica!' o açodamento , porque cahiu como 
uma bomba sem ser· ·esperada. 

0 Sn. V. DO RIO BRANCO:- A falla elo throno já a 
annunciava. 

O Sn. TJ~IXEIRA JuNIOR: -0 nobre deputado, longe cl c 
procurar as causas elo movimento da opinião, especial-
mente desde 1867, longe de buscai-as na propria índole 
llos nossos conc idadãos, l'oi procurar o cliel'e do Estado 
par.a apre~en La l-o r,omo general da üléa, e isso porque 
assun o drsse o Sr . ·conselheiro Zacarias . 



O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Para mostrar a impru-
dencia que ha nessa propaganda,_. 

O SR. TEtXEIRA JuNIOR: -Mas eu esperava que o 
nobre deputad.o, distincto conservador, te.ndo apreciado 
a falsidade de semelhante 'Joato, procurasse demonstrar 
a sua improcedencia, e arredar do chefe do Estado toda" 
e qualquer imputação a semelhante respeito. 

(Trocam-se mtbitos apartes ent1·e diversos Srs. deputados, 
e entre o orador e o Sr. Andrade Figtwira.) 

Eu peço á Divina Providencia que o nobre depu tado 
tenha tanta facilidade em responder a qualquer accu-
sação que se lhe faça, como eu tenho de destruir a sug-
gestão do seu sybillino aparte. 

Disse o nobre j eputado que a intervenção da corôa 
sobre a reforma do estado servil já data do tempo em 
que eu tinha em yista o meu projecto. 

O SR. ANDRADE FiGUEIRA:- Isto é muito publico e 
notorio: não ha nada de sybillino. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIO R : -E' facil, Sr. presidente, 
provar a improcedencia ela suggestão do nobre deputado, 
pois que eu não podia ter em vista proje:::to algun1 
quando a H · ele Maio do anno findo interpellei o gabi-
nete de 16 de Julho acerca da questão elo elQmento 
servil. Ped ia apenas ao governo que manifestasse o seu 
pensamento, e que tranquillizasse o espírito publico as-
sumindo a direccão do movimento accelerado c incon-
venien te que asslgnalei , e que ainda hoj e tive occasião 
lle demonstrar no principio do meu discurso. 

Se o venerando pres idente do conselho daquelle gabi-
nete fosse mais cauteloso na resposta que dava a um 
elos amigos mais dedicados da situação, longe de declarar 
que o gab inete nada faria, teria-me sa tisfeito pro-
mettendo estudar o assumpto, ou assegurando-me que 
o governo se occuparia com essa questão. Mas, longe 
de proceder assim, aquelle illustre estadis ta respondeu-
me por modo tal que pareceu collocar~me na rigorosa 
obrig<1ção de pedir a esta augusta camara que assumiss·e 
a iniciativa. Apezar disso não apresentei proj ecto algum; 
requeri, de accôrclo com muitos membros desta camara, 
que fosse nomeada uma commissão especial para es tudar 
e dar parecer sobre este assumpto. Este requerimento 
foi approvado com os votos elos ministros que enlão I 
es tavam pl'escn tes, e, procedendo-se á eleição der commis- ' 
são, cu tive a honra de ser para e lia ele i to ; e., co1no fôra I' 
o mais votado, tive ele ser, segundo o estylo, seu relato r. 

Eis como c porque fui levado a collabor.ar com os 
ou lros illustraclos membros da commissão n'um proj ecto 
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que foi aqui apresentado o anno passado. Mas esse tra-
balho é tanto meu como dos outros membros da com-
missão. Estui:Iámos todas as medidas que haviam sido 
lembradas, discutimos em varias conferencias, até que a 
maioria da commissão accordou nas idéas que offereceu 
á consideração da camara. 

Releva ainda notar que o proprio nobre deputado pelo 
4. o districto do Rio de Janeiro, que . acaba de levantar 
esta suggestão, era um dos membros da commissão es-
pecial, assistiu a quasi todas as conferencias, e muito 
nos auxiliou com as suas ·luzes e competeneia. 

O S1L JuNQUElRA:- Apoiado. 
O Su. TEIXEIRA JuNlOR: -Se, por~anto, cu tivesse em 

vista um projecto determinado, seria preciso que a c a-
mara fosse connivente e os proprios membros da com-
missão especial, quando pelo contrario o nobre deputado 
sabe que por muito tempo hesitámos sobre a preferencia 
das medidas que estudavam os. 

Se eu tivesse iniciado por meu livre arbítrio algum 
projecto, como outros fizeram, aprese~tandq_-os até tão 
adiantados que a commissão especial não pôde aceitar 
senão parte das idéas nelles contidas, então poderia o 
nobre deputado achar algum fundamento para a sua 
suggestão. Mas eu só apresentei o trabalho de que esta 
augusta camara fez-me a honra de incumbir, e para o 
qual o nobre deputado concorreu tanto como eu. 

Vê, portanto, o nobre deputado quão infundada é a 
sua asseveração ; e par a finalizares te incidente acabarei 
como principiei, desejando que o illustrado represen-
tante do 4. o districto do Rio de Janeiro possa defender-
se de qualquer accusação que se lhe far;a, como eu me 
defendi da suggestão que me fez. · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Póde fazel-o que eu 
não me defenderei. E' já mui to tarde e estou incom-
modado; peço licença ao nobre deputado para reti-
rar-me. 

O Sn. TEIXEIRA JuNIOR :-O nobre deputado pelo lL o 
districto do Rio ele Janeiro irrogou ainda uma censura 
ao chefe do Estado, qu~ não me parece fundada na recta 
razão. Entendeu que a maneira pela qual o poder mo-
derador exerce a attribuição de commutar as penas tor-
.nava-s~ um acoroçoamento á propagandq., pois que sys-
tematicamente commutava sempre a pena de morte 
impo~ta aos escravos .... 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs:- Achava bom que não to-
casse nisto; elle está ferido, foi victima de um aconte-
cimento horrivel . 
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O Sn. TEIXEIRA JuNIOR : -Pois bem, não o farei para 
provar, não só a minha docilidade á observação do 
nobre deputad~, como a minha consideração para com o 
nosso pollega ausente. 

O. SR. PRESIDENTE, CoNDE DE BAEPENDY:- Devo de-
clarar que não ouvi expressão menos respeitosa á 
coróa; se a tivesse ouvido, teria pedido ao nobre 
deputado que a retirasse, . . . 

O Sn. Gutl\IARÃEs (4." secretario):- V. Ex:. nessa occa-
sião não estava presente; presidia a sessão o.Sr. l. o vice-
presidente. , 

O Sn. V. Do RIO BHANCO (presidente do conse-
lho) : -Tendo a palavra hei de defender o poder mo-
derador. . 

O SR. TEtXE LRA JuNIOR:- E' tempo, Sr. presidente, 
de!concluir; e o farei agradecendo á camara a 'benevo-
lencia que se dignou àispensar-me. A hora está ba~tante 
adiantada, e é forçoso reservar-me para a discussão ela 
proposta; serão então opportuna;; as considerações que 
restam-me a fazer. 

Por agora, e já que tratamos elo voto de gi·aças, de-
claro que presto ao gabinete consciencioso apoio, por 
que em seLt seio vejo clistinctos membros do partido 
conservador, que pelo seu caracter, pela sua illustração 
e pelo seu patriotismo, merecem o mais subido apreço 

. dos seus correligionarios. 
Oxalá, a sua coragem cívica e sua abnegação possam 

obter uma prudente soln(;ão para a mais grave questão 
social ele nosso paiz, a reforma do estado servil, .que 
em suas multiiJlas relações entende com a principal 
fonte da riqueza publica, a agricultura, com a fortuna 
particular, com a propria segurança individual ; ·e por 
isso não pócle deixar de interessar ao ultimodos habi-
tantes do Brasil que, ainda quando nada possua, tem 
a propria viela para não desejar aventurai-a ao im-
prudente abandono ele tão grave questão! (Mtâto bem! 
Muito bem!) 

(O orador é felicitado pelos S'l's . ministros e por muitos 
Srs, deputados.) 
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• DlSCURSO DO SR . Tl!EODORO D.\ SILVA E'I iO DE J~Nl!O C). 

O Sn. THEODORO D.\ SILVA (ministro dct a.!Jricnltnra) : 
-Sr. presidente, no discurso do nobre deputado que 
acaba de uedir esclarecimentos que entende indispen-
saveis para a·solução da questão servil ha uma parte, 
á qual cu opponho um simples protesto. 

- S. Ex·., fundamentando o seu pedido, por mais de 
uma vez deixou · entrever, embora de um modo in-
directo e fugaz, que o governo, apresentando a pro-
posta relativa á questão servil, tinha procedido sem 
aquella madureza com que cumpre ao governo ·pautilr 
os seus actos, porquanto, entre a data ela organização 
do gabinete , e' a época em que a proposta foi apresen -
~ada, medeou tão pouco tempo que admissivel não era 
que o govcmo pudesse ter idéas assenta::las sobre tão 

-difficil assumpto. 
O protesto que opponho a esta parte elo _discurso do 

nobre deputado é de manifesta procedencia. 
, Desde que a questão servil foi trazida ao seio desta 

·casa na sessão passadà, e mesmo desde antes, qnando 
ella em 1867 começou a ser discutida, nenhum Brasi-
leiro., nenhum homem político e menos nenhum mem-
bro do corpo legislativo podia ser indifferente e deseui-
doso ao desenvolvimento de tão gravíssimo problema, 
para que a sua solução fosse assisada e conveniente ; 
isto é, respeitadora ela propriedade existente, garan-
tidora da riqueza individual e publica, e libertadora de 
uma porção da humanidade . . 

Rêcordar-se-ha a camara que, iniciado o anno pas-
sado pela notavel interpellação do illustre deputado 
pela província elo Rio de Janeiro o exame da momen-
tosa que<>tãÇ>, todos nós aprcciámos o importantíssimo 
traball10 que a commissão nomeada por esta mesma 
camara ofTercceu á sua consideração; e não 'obstante o 
pouco tempo decorrido entre a sua eleição e a organi-
zação e apresentação de seu parecer que tanto a honra, 
ninguem ergueu voz neste recinto nem fóra delle com 
.o intento de fazer crer que aquella illustre commissão 
havia procedido com prec ipitação e sem madureza por 
falta de tempo. 

( ~) Sobre urn rcqu er·imento do Sr. Perd igão Malheiro . Appa~ 
rc ci!n em resumo este tliscurso na l'arlc I, pag. 19 . 

I'. 11. R 'I.. 
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A estrci Lczn. tlc tempo não era , pois, nm ob:;taculo 
para que o gabinete, supr.rando-a por se1ts esJo r-ç0$, 
assentasse nas idéas contid as na proposta, nem pócle de 
mdclo algum justificar a allusão que fez o nobre depu-
tado, a quai é pot· conseguinte manifestamen-te impr.o-
cedenle ·e menos jus ta. 

·O Sn . . ConnE:A DE OLIVEIRA (ministro do imperio): -
Princi palmente partiiJ.clo cl,o nobre deputad_o, que tinha 
estudos adiantados sobre este assumpto, estudos 'CfUe 
serviram de :Pase á commissão e ao govemo. 

·O Sn. THEODORO n ,~ SJLVA:- Feito es te pr-otes to por 
parte do governo, cl ecla~·o que elle não se oppõe á 
aclo pção do pedido de esclarecimentos formulado pelo 
i! lustre depu ta do. 

Desde que ·O governo entendeu que tão melinclresa 
qu·estãa .não pod.ia perman~cer suj eita aos aza-res do 
abandono e da indifferen{fa, e que pelo contrari'o a. 
peior de suas soluções seria a da inclifferença e ~o 
abandono (r~poiados); desde que o govemo entendeu 
que nas circumstancias em que se achou ao assumir 
a direcção dos negocias elo Estado, o mais penoso le-
gad o que lhe haviam •deixaclD, aquill o que mais o 
acabrunhava , porque exigia prompta e elllcaz delibe-
ra ção ácerca ele interesses complexos, mas ·oppostos, 
era a refo rma do estadD servil (apoiados) ; desde que o 
govemo, assim convenc ido , de tcrmi no u-se a a prcsen ta r 
nes ta camara a proposta que êstú hoj3 sujeita ao es tud'o 
e exame de uma c.ommissão es p-ec; ial , na firme r-es.olução, 
porque é serio o seu empenho, de que esta questão 
:;eja resolvida 'O mais breve possi vcl, posto que de modo 
pruden te e seguro; não póde, não ueve, nem recusa 
nenhum esclarecimento que possa mini strar á camara 
para que habilite-se a ·formar o seu juizo acertada-
mente. 

Eu poderia pond erar que o il!ustre deputado, que 
com seus lucidos e escrupulosos e.scri ptos foi meü mes tre, 
desenvolvendo-me e vigorando-me as icléas que tenho, 
acerca da necessidade e urgencia de r eformarmos o 
estado servil, é de cer to quem menos necessita de es-
clarecimentos, como os que pede. 

O Sn. PERDIGÃo M.uHEIRO :-Perdão; não tenho ainda 
·es tudos bastantes. 

O SR. 'fHEonono DA SILVA :-;- Eu poderia mesmo pon-
derar que o illustre deputado, cuj os proj ec tos apresen-
tados na sessão passada só ditierem ela proposta do 
g-overno para mais ... 

G SJt. P ERDII:Ão MALHEmo :-Di1Tr rem muito. 
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O Sn-. Contuh DE ÜLJVEIIL\ (múú~t-ro do únperio) >-
Para peior. 
· ü Su. DuARTE DE AzEVEDO (ministro ela ?IUWinfw) :-
Differem para mais-. 

O Sr. PERDIGÃo MALHEmo :-Em tempo opportuno ·o 
mostt:aremos. ' 

o. Sn. · THEODOHO DA- Su.vA.:-.... q;Ltando indica.va 
como solução prudente a libertação do ventre e a irl-
genuidade dos nas::;ituros, 4lém ele outras medidas mais 
accentuadas que as ela proposta ; eu-poderia ponderar, 
como _ ia dizendo; que o illustre· deputado é o menos 
competente para vir hoje a esta camara levantar toda , 
aquclla possibilidade ele ter-rores que eu considero em 
parte chimericos e em todo o caso exag3rados, pro-
CtlTanclo persuadir que delles está o paiz seriamente do-
mínado, o que Dão é exacto, porque pelo contrario o 
que o paiz· quer é a solução da questão seryil. Más, 
senhores, quálqueT desenvolvimento que eu désse a. esta,<; 
ponderações que faço ás pressas, desviar-me"lria da 
ordem,, por isso que e !las-só podem ter natural cabi-" 
mento em· occasião apropriada, qual será a da discussão 
d'a proposta, depois que a illustrada commissão ler o 
seu parecer. 

Para então reservo-me a demonstrar a conformidade 
em que o nobre deputado está com a pro,posta llo go-
verno, e que não tem o direito de orear aciuGlle terror 
panico. . 

Algum. temor teria cu, se em vez de procedermos 
todos nós, membros desta· casa, com calma c procurando , 
attrahir recíprocos- assentimentos c accôrdos para a , 
rcali'zação tta reforma da instituição servil, continuas--
scmos a observar com pezar indícios ele divisão de par-
tidos em um assumpto como este, qu-e nada tem de po-

-lítico·, sendo pu.ramente social. Será. uma desgraça que 
a política· se intromctta' nellc: e cu a-inda quero crer 
q,uc tal não acontecerá. ~'Ia s reservo-me, repito, para 
occasião opportuna. ApCins levantei-me para declarar 
que o g,ovcmo não se oppõc ao rcqucrirnento do li-
lustre deputado. (Mtfilo bem.)(*) 

(') -Devem sei" conlrcciüos os seguintes documentos : · 

I . " A commissão especial iucumhicla por esta aug-usta camar:<· ·· 
de dar parecer sobre as medidas concernentes ao elemento servil 
~lo Im_Perio, requet· que se solicite com urgencia d!J g~vernn 
1mpenal copt:t dos projectos que sobre esta questao tmham 
sido submettidos ao coúselho de estado nos anuos de 1867 e 
:!.858, c bem . assim üo:; paret:ercs do conselho de estado , e de. · 



-82-

.quaesquer outros trabalhos concernentes ao mesmo assun;pto. 
Paço da camara llos Srs. deputados, em 28 de Maio de 1870.-
Teixeira Jttnior.-~indradc Figueira.-Rod1·igo da Silva .-Bmo.ros 
Ban·cto.-Junqueira. » 

Este requerimento foi ' approvado pela earnara. Pedillos esses 
documentos ao govemo os Srs. conselheiros Nebias e Pauliuo 
lle Souza, ministros da justiça e do imperio, responderam nos 
seguin~es termos : 

11. « 1." Secção.-Ministerio dos nep;ocios da justiça. Rio de 
.T;;,neiro, 1. • de Junho de :1870.-Illm. e Exm. Sr.-Não existindo 
nesta secretaria de estado projecto ou trabalho algum ácerca. 
do elemento servil, . de(xo por i6so de remetler as copias re-
quisitadas por V. Ex., de ordem da c amara dos Srs. deputados, 
em oflicio n.• 77 com data de' hoje. · 

" o que comrnunico a V. Ex. para que se digne fazer constar 
á mesma. camara. Deus guarde a V. Ex.- Joaquim Octa.vio 
.Ncbias.-A' S. Ex. o Sr. 1. 0 secretario da camara dos Srs. 
deputado>. " , 

" ... Secção -Rio de Janeiro .-Ministerio dos negocios do 
imperio, em 2S de Junho de '1870.- Illm. e Exm. Sr.- Em 
resposta ao ollicio de v. Ex., datado de 14 do corrente mez 
sob n.• 132, cabe-me declarar a. V. Ex., para que se sirva 
fazel-o constar á camara dos Srs. deputados, que na secre-
taria de e~tado dos .negocios a meu c:irgo nada existe ácerca 
do objccto da requisição a que refere o mesmo officio. - Deus 
~uarde a V. Ex. - Paulino José Soa·r·es de Souza.- A' S. Ex. o 
:;r. 1.• secretario da camara dos Srs. deputados . , 

A' vista dessas respostas 'a maioria da commissão requereu 
ainda o seguinte : 

111. " A commissão especial incumbida de dar parecer sqbrc 
as medidas relativas ao el emento servil requer que se solicite do 
g-overno imperial uma solução deJitli tiva do pedido feito com 
iirgencia por esta augusta c amara em 28 de ·1\Jaio Jlndo, á cerca 
dos projectos e pareceres <]ne sobre o mesmo assumjito tinbain 
sido submetti'dos ao conselho de estado desde 1867 . .,-Sala das 
sessões, em 30 1lc Junho de 1870. - Tcixcim Junior.- Jun-
qttei1·a .-Barros Barreto. " 

No parecet· da commissão especial, de 1B de Agosto de 1870, 
le-se o ~egu i nte : · 
·" ..... Entretanto, sob carac ter confidencial e com a recom-

mepdação r eiterada da maior 1'esc1·va, foi ministrada á commis-
são por um dos dignos membros do gabinete urna copia de 
quatro actas das sessões do conselho de estado c do ultimo 
]H'ojecto alli examinado ... » 

Não procedeu assim o gabinete actual. Os projectos sub-
metti<los ao conselho llc estado o os .pareçeres que elle _deu 
sobre o assumpto, foram sem reserva nem demora remeltldos 
á camara cios Srs. deputados pelo Sr. mi nistro da agricultura, 
em satisfa.ção ao req uerimento do Sr. <fcputado Perdigão 1\la-
lh ciro . 

.,·' 
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NOTA I. (Pal'te t.•, pag. 4 .) 

COmiiSSÃO ESPECIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS (f871) 
E PilOJECTO DA COMMISSÃO DE f870. 

A' pag. !1 da parte i. a demos apenas a votação que 
obtiveram os membros da commissão especial. A elei-
ç.ão foi disputada e, sem que se esperasse, appareceu 
uma chapa dissidente, que reuniu grande numero de 
votos .. O governo e a maioria ,nãe contavam com esse 
trabalho occulto, e só á ultima l10ra, no momento em 
que eram recolhidas as cedulas,!soube-se que havia uma 
combiJ)ação hostil ao ministerio. Não constando dos 
Annaes da Camara dà.s Deputados o resultado completo 
da apuração das 82 cedulas recolhidas, damol-o a·qui: 

í 1\Tonsen hor Pinto de Campos . . .... ~ 
2 Conselheit'o Pereira Franco ..•. .• . . 
3 Conselheiro Araujo Lima ........ . 
4, Dr. João Mendes ..... .......... . 
õ Angelo do Amaral. ............. . 

Conselheiro Taques . •............ 
Dr. Costa Pinto ............... .. 
Dr·. Leandro Maciel. .. ....... ... . 
Dr. Andrade Figueira ..••........ 
Dr . Perdi-gão l\lalheiro .......... . 

Appareceram duas cedulas em branco. 

43 votos . 
43 » 
4i 
4i 
4.0 
37 
37 
37 » 
36 
35 » 

A comli).issão especial de 1870 foi eleita a requeri-
mento dos Srs. deputados Teixeira Junior, Pereira da 
Silva, Ferreira Vianna, Junqueira, João Mendes, Angelo 
do Amaral, ·Souza Hcis, Candido Torres Filho, Lima e 
Silva, Duarte de Azevedo, Pel'digão l\falheiro e Paula· 
Toledo. Este requerimento foi apresentado em 21 de 
Maio, e approvado pela camara. A com missão especial 
1i cou composta dos Srs. Teixeira Junior, Hodrig·o Silva, 
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Barros Barceto, Andrade Figueira e Junqueira . Na sessão 
de 16 de Agosto apresentou clla. o seu parecer c o se-
guinte proj cc to: 

A asseuJ.Jiéa geral decreta: 

TITULO[ . 

Art. 1. o As leis que regulam o es tado servil continuam em 
vigor t:orn as 111odificaçõcs segui[Ites : · 

TiTULO li.- DA ~HTl\lCUU DOS ESCHVOS. 

Art. 2. o O governo mancbrá proceder á matri cula especial 
<k todos os escravo~ existentes no Imperio, con~·idanrlo por 
edilacs c pela imprensa, corn a maior antccedencia, todos os 
poss uidores a appresenl:l.rcm nas estaç:ões liscaes , llcutro do 
pra:r-o que fõr marcado, duas relações em tudo iguaes, con.tendo 
o numero de seus escraros, com a declaração do nome, sexo, 
idade, estado, profissão e aptidão para o trabalho. 

lias relações assignadas pelo aprese:1tantc c rubri cadas pelo 
agente fiscal, Qcará uma em poder do possuidot· dos escravos, 
e a outra na es tação fi scal para fazer-se a cscl'ipturação neces-
saria. 

~ f.o Os escravos que por culpa ou omis~ão dos interes-
sados deixarem de ser incluídos nas re la ~tõcs ~erão considerados 
livres . 

§ 2.o Esta disposi ção é applica,vel s<\ mente aos escravos que 
não forem dados il matri cu la até um anuo depois lla data do 
u!L.irno edital. e que não csl(verem compreheudidos nas ex-
ce rções que deverão ·ser previstas uo resp ectivo regulamento. 

§ 3.~ NO!\ editaes e annuu cjos. em que se determinar a ma-
tricula será in sc r~a a disposição elo paragra pho auteccdente. 

~ 4. o N<io será adlllitllda t\ m juizo acção alguma em .que se 
litigue sobre a escr;nitlao, sem qu e seja instt·uida· com a cer-
tidão da matricula. · 

TITUL0 UI.- Di GER1ÇA0' ACTUAI.. 

Art.. 3. 0 O govCI'.no é. autorizado a conferir aos escravos 
da na~;ão, com clausula ou sem ella, alforria, que será sempre 
gratui~a e livre · dé ·q·uaesquei ·direitos, cmoiLuucntõs on des-
pr zas. ·São, porém, li vres o~ filhos de ta es escravas que nas-
cerem tkpois <la pi:esentc lei. O governo provi1l cnc iará a bem 
de uus c de outros, c:omo entender conveniente, podendo es-
tabelece i-os em terras do Estado ou dcvoluLô\.S. 

E' (ll'Ohibida a alhea1;ãn des tes escravos . 
~ 1. 0 Estas disposições s~o extensivas no que forem ~ppli· 

·cave is aos escravos e!u usufrucLo á corôa. 
~ :t.o A's ordens I'Cgulare'i c mais corporações reli giosas c 

de mão n~orta é aqsolntamente prohibido alj.q4irir escravos sob 
pena de hcarem logo livres . 

Art. 4. o Fica liv"re o escravo : 
~ 1. 0 Sahio ao senhor o 'direi to it indemniz:içã"o: 
1. 0 Que sendo de condomiuos, fôr por al guns destes liber· 

. tado;; os outros só têm oi rei to á sua quota do valor. 
A indemnização pôde ~e r pag·a com sen· i ~·os, nnn <:ü excc-

dcntrs a srtc an nns, scj ~m quantos fore m ns co nrl nminos; 
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2.• Que prestar relevante serviço ao Estado, como seja de 

gu ~ rra no exenito e armada; 
3. • Que professar em religião ou tom1r ordens sacras, igno-

ra ,ldo .o senho1·. · 
~ 2 o Sem indemnização: 
t. o Que fõr abandonado pelo sen:10r, por enfermo ou inva-

lido; . 
2.o Que com autorização do senhor entrar para .a religião, 

para o exerci LO ou armada; 
3. o Que se esta3elecer como livre, com sciencia e paciencia 

uo senhor; 
4. o Os esc r a vos das heranç.as vagas; 
5. 0 O.; lilhos da escrava qne houver de ser livre depois de 

certo tempo ou sob condição. 
Ari. 5 .. '' O _sovemo ereará um (nndo destinado a promover 

a emancipaçao v<Jluntaria, e a auxiliar o [)agamento dos juros 
dos t·itttlos de rende~ que se emittircm !la órrna do art. 7 .o da 
presente lei. 

~ 1.o Este funrlo será formado com as seguintes verbas: 
1. 0 As quantias que forem .fixadas com tal applicação nos 

orçamentos geral c provin eiaes; 
2.o A importancia do iu1p os to de transmissão ela propriedade 

dos escravos na côrte, e das taxas e qua ~squer outras imrlo-
sições percebidas por virtude de transac~,:ào sobre escravos; 

3.o O producto de seis lotcria.s annuaes que serão extrahidas 
de preferencia a quaesquer outras; 

4 .o As multas irupostas por virtude da presente lei; 
5. o o produ c to das doaçfies c Ie.gac!os pat·a es te fim con-

sig-nados, salvas as disposi~õe s especiaes elos doadores e tes-
tadJres. 

§ 2. o As quotas que forem inarcadas nos ·orçamentos pro-
vinciaes, assim corno as doações c legados com destino local, 
serão applicados á emancipação uas províncias, comarcas, 
municípios e freguczias desianados. 

§ 3. o Serão annualmente Tiuertados em cada província do 
Imperio tanto;; escravos quantos conesponderem á quota an-
nualmente disponível do fundo clestin3do para emancipação. 

Terão preferencia: 
1 . o Os elo sexo feminino de 12 a 40 annos, c d'entre es tes 

os de menor idade; 
2. 0 Os que souberem ler e escrevel'. 
Art. (i.o A beru da Jiberda :le: 
~ 1. o E' permiltido ao esr: r:wo, com autorização do senhor, 

a formação de u:n peculio destinado á sua mauumissão ou á 
de seu conjuge, descend entes e ascenpentes. 

l'eculio, entende-se dinheiro, move1~ e semoventes adqui-
ridos pelo e~cravo , qnér pelo seu trabal h i~ e economia, quér 
por ben cfic10 do senhor ou üc tcrcmro, ::t1nda a titulo de le-
gado. No,; semoventes, porém, não se comprehend.em es-
cravos. * 2. o O pecalio do escravo t3 inalienave l. 

l' aliecendo este lhe succederá o descendente ou ascendente 
na orlleR1 heredilal'ia estabelecida pela lei; e na falta de her-
deiros será o peculio adJudicado ao fundo para a emancipação 
de que trata. o art. 5. 0 desta lei. 

~ 3. 0 Ao conjuge livre é licito remir o conju!(e escravo, e 
o; filhos, mediante equitativa avaliação e exhibição immediata 
ela importaacia. 

~ 4. o .Aqu;)\le que resgatar algum escravo tem o direito de 
ind c rn~lir.ar-sc, qu erendo, pclt>s serviços do mesmo por tempo 

1'. tr . t:l:S. 
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não extedentc de sete annos. com tanto que o declare logo, c 
seja claus ula expressa da all'onia. 

3 5. 0 O contracto de futuros se rviç,os para o escraYo obter 
a sua li berda tle é depeudcnte lia approvr.ção tlo· juizo de or-
pliâos, e não poderá exceder ao BJ:.:xin1o de sete annos. 

§ 6.0 No t:aso tlc l ibertaçC10 dP. eseravos , os li lhos mcnore5 
.de oito :Jnnos acornpan!Jarão suas mftis. 

§ "7.o Se rão nul las: 
1. 0 A el~usu l a qne prohiba a rnanumissão; 
2." Em gera l a disposição, coi!diçãu, cl ausula ou onus que 

possa impedil-a ou prPjudical -a. 
§ 8. 0 As allorriao, qu éi' gratuitas quér a titu lo on r roso, são 

liYres tle quae~qu er direitos , eHw l ~uneutos ou despezas . 
Tambem são bentos de im[lostos as heranças ou legados ins-

tituitlos em bem da emancipação, e as arrematações para ma-
nu missão lle escra-.-os . · 

$ 9. 0 A conce. súo U.:l libc r:l:tde é ir:·evogavel. 
§ 10. N:ts questões sobre a iibcnlalle: 
1.• A :1cção é summaria; 
2. 0 Que m a reclama ou l~Cfentlc Hão é obrigado a custas: as 

quaes serão pagas alina l pela pane vencida que não l'ôr pri-
vil egindn; 

3.o O juiz appe llará ex-of!iciu da sentença desravorav cl á li-
ben.la<l e . 

~ 11. Em qualquer :-t eto lle alicnaçi\o o;; transmi >sfto de es-
cr·avos, é prohi bido, sull pcua lle md lidade, separar o ma 1·rdo 
da mu liJ e;·, o fi lho do pai ou mã!, salvo ' sentlo os filhos maiores 
de 15 anuos, respeitada a disposit;ão do s O . o 

~ L2. i'lo easo de n:'i t) co mpol't.ar a divisão de brns entre 
he.nleir·os Otl socios a J'Cnni;io dt:: urua f'a ;nilia , se rá esta ven-
dida e o se u pr(.Jducto ratc iado ua proporção que fór del"irla. 

TLTULO lV.- DA GE!\.\(Í:O FUTURA. 

Art. 7. 0 Os filhos das esc 1'avas n:J. ';ci•ios depois da publica-
cão desta lei ;; erao cousid cralios .livres . 
· ~ 1. 0 Os libertos em virtude dc .; ta tli sposi çeo fi carão em DO-
<l er e sob a a; rtoridarle dos sen l10n.:s de s~:as tnãis , que exer-
ce J·ão snll re ellcs o dirci w de pat ronos, c ter~10 a ob ri g-açáo 
lle criai-os e tr·atal-os , proporciouando-lhes sempre rju e Iól' 
poss iYel a instru cção e l emerJU~r . 

~ 2.0 Terúo os proprielarios ;t opção, ou de recebe rem do 
Esi.ado quantlo os filtws das e:,cravas cllegarc 111 a id ade de 
oito annos, um titnlo de renda tio 1·a1or de 500$000 e juro 
de 6 °/o ao :111110, que se conside rará ex tincto uo li1.11 de 30 
an!"JOS, ou de utilisan.:m-.;c elos serviços dos menores ate :l ldndc 
de 21 annos cnrnpl :! to;: , cni!!O inlieu!HiZ<H,,ã o do onus da criaçilo: s 3. 0 ~{a primeira ll ypot:J :•se do para~ rapllo autcce(leute os 
li ben os continu.:.rão ;1 se;· <.:!' i,u!cs c tra !a;los por seus patrono~ 
até a idar!c de :ta a. :wo~, p:·c.; tan:lo-lil es os serviç.us eompatl-
vcis com essa. idade . 

~ !j .o Do;; 1::> ann tH ató os 21 pcrnla l.:.c:·crão n·s libertos em po-
der dos se u ~ p;it i'O iiO , , que i:H'S p;1 ;.:arito ura :t ret ri il ui çuo modica 
prlo se u l. rab~l!Io, a qual sr. r:i !! x.t·la cm t·Cgtiia rll e:!tu do governo. 

De;sa retri bui •;ão sc:·á tlle tad c en LI'CgclC ao li!Jut o e a_ C\!Lra 
metade reco!lüll~l a algr rm es Lab(~ l c ci r u ento l:aru.:anu d~S I !J"nado 
pelo govcnto par.t t'or!llação do p;~eulio, que sera I'CSLtlUJdo ao 
lil.h:i'to qrt~illl o :~ttill!)"ir a mai ori ;lade. 

~:; .o (~ualqtH: r · lihe;·to rorlcrá S1.:i' rcsgatarlo rlo onns de 
ser·: ir mc' di :J I!lC i.ltkill ' liz:r(;;i •l peturri:l ria exh itJili<i :1 \' i' l~ , que 
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po r ~; i 011 por outrem possa o fl'creccr , procedendo-se :i ava-
!! :: çrw dos serviços pelo tempo qu e Jilc resi.ar a preench er . 

2 fi.• Ne::Jsas in :lcnlni:baçõcs se tc r:"1 em :~tte n<;.:~w o mai or ou 
menor prejuízo f[UC possa cab er :ws patrO!lOS uas diffc reut.es 
hypot.h eses ela cessar;.ao dos sen i(,os dos libertes combinada 
co m as di:;p ns içõcs sup r:1 cit<:ua s . 
· ~. 7." Os tililos ll:ls libc:i"l:li fi carão :1 ea rf( O elos pa lrou os, que 
cu1dar:lo de: sua criarâu ·alé e llas at.li tl ;!; il"t:lll a 111<:i oridadc . 

~ 8,. 0 Se 'al g·uma: assuei<:<_::w :tlllOI'Í/.:Iil:i pelt) [:0\'Ci'tlO qui zer 
ni:1r e lrat::r os filh os das escra\':t 'i il:l :iC irl os llepots da pu1JI1~ 
e:1r:.:·w il t::i la lei, r,e<lündo-us o patrn110, tc rúo direito ao servi1,:o 
t;T:li.llii.O dos Ill<; S iflO::i até :!OS 2 l :\ll llOS . 

)1 \1, 0 O lliCSi no se pra tk ar :\ co tll o::; filhos nwno rcs d: :s li-
ilerLa ~ lfii:J !Ito a podc:;·ctn ~;e r . cnt:·cgues :1. al ;; uilla associ::<;:'lll 
(;orn ~ C1Jui r.see tt ci a de ~~uas 1 11~-iis . 

~ 10. Es ;; :: s :.1 ;soei a~ :;.;,; p ode r ~io a I usar os se rr i<; es dos i i-
IJ.er : os, m .1s s:w o :J ri :~ adas : · 

1. 0 A cons titnir p:H':i cada iu diri tlt:o um pcc ulio con,;tante 
ua qn ota tios sa.larios que ror para est~ lim rescnada no:; res-
[H~c iiv os csta luLOs; 

2.• ;\. procumr, fiudo o tem po el e serviço, occupaç.ão ou pro-
fi ;sõi.o para :~s ditos li bertos a arraz inleuto dc l!t:s, · 

ti tt. A dispr.s iç:lo ao paragra i)llo aatcccil ent.e c applicaY c! 
ás casas de expos tos, e :.i s pé ssôa ~; a t[ue:n o juiz t!e orphú os 
encarre g·ar a cl'i ação e o trata m ~ nto dos libcl'l.os, uos lugares 
oude uão houver associ:l(;õ es, ou est.a iJelccimentos publieos 
cre:H!os para tal fim. · s 12 . Fica sa lvo ao governo o direi to de manllar recolher os 
r crcrido :; libcr to.s aos cs iabelecime!!LoS p ullli cos que então 
exi stirem a fiill de educai-os c appiical -os a a lgu ma industria 
o u profi ssão . 

Nes ta hyoothese incum hid ao Esla clo f:a lisfazer as condições 
impostas pe la prc:se!ll.e l e i ela s as,; ue; iaçôcs autorizadas pelo 
governo . 

T ITULO V. - DI SP OS I ÇÕES GEIIAES. 

Art . s.o O governo na eôrtc e os lWcsiclcntes nas provin eias 
:t nxiliarão por todos os n1 eios :w se u al ca nce a crcaç.:io de 
associações destinadas a emancipar esc ravos, educar os ema n -
c.;ipados c promo \'er a iutrod ucção de braços livres no paiz. 

~ t . o A's sociefladcs de emancipação jit organizadas e que de 
fu Lu r o se organizarem são co:iccrlic.los os scguiutcs fa vorcs : 

1.• Isenção do s i1npostos tl e traliSIIIi ssfttl de propriedade e da 
taxa sob t·e os esc ravos c.ornprailo' p~ra se rem l ibertos; 

"2. 0 Privil eg io sobre os serviços do escravo tib crlado para 
incl emnização do preço cta com pra , a té o maximo do ar t. H.• ~ 4 ." 

~ 2. 0 Estas associa ções ücarn suj eitas á in specção dos juizes 
de orpflãos. 

Art. 9. 0 O governo é autorizado a expedir os regulamentos 
necessarius á execução da presea le lei, pode ndo impôr multa<> 
a té 2008000, c penas de pri são simpl es até trcs mezes. 

Es tes r egulamentos cl ependerfto da approvação do corpo le-
gislativo na parte em qu e excederem os limites ex pressameute 
prescri ptos ne sí a le i. · 

Art. 10. Ficam rçvogatlas as tlispcis içôes em co ntrario . 
Paç.o da camara doe; deputados, em to el e Agos to de 1870.-

Jc ronymo Jo sé 1'ei:ceirc~ Junior.-Juão .José de Oliveira J·unqueira . 
--Francisco do Rego Barros JJaucto.-Dorningos de Andrade Fi-
gtwira, vencido ua fónna do parec er . - Boári[JO "1. da Silva., 
c.; om voto scparac\o , 
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NOTA 11. (Pa1•te t.• pag. 30 c P:>rte 2." 
IUtg. t3i.) 

OS PROJECTOS DO SR ... PERDIGÃO l\IALHE!RO E~! i87Q. 

No seu discurso de 30cle Maio disse o Sr. presidente 
do conselho (pag. 30) : , 

.•. A opiuião publica está assaz pronunciada nesta ma teria, 
ella manifesta-se pelo qu e tenho pond erado á camara; mas 
quero ex.hibir uma outra opiniao insuspeita, a opinião de um dos 
illustrcs oradores, que vejo inscriptos contra o voto de graç;ls: 
vou invocar a opini:'io do uollre deputado pela província de Minas 
Geraes o Sr . Dr . Perdi ~~o ;)!alheiro • .•• 

E o Sr. presidente do conselho citou um trecho da 
importante obra do Sr . Perdigão Malheiro intitulada 
« A Escravidão no Brasil. >> 

O trecho citado , em que o illustre deputado por Minas 
referia-se á falla do throno de 1867, foi o seguinte: 

Essa fermentação el os espíritos, esse pronunciamento da opi-
nião pela imprensa, nas ca m:~ras legislativas, no governo, provam 
evid entemente urna necessidade 'a s:Hisfazer, um grande mal 
qu e insta pelo remerlio. Felizmente, e graças ao Omnipotente o 
governo e o Imperador estão actualmente á testa da cruzada. E 
nós, muito nequeno em nossa humilde indivicluali<lade, apenas 
diremos:-éor ;1gem, avante que tot!os os bons Brasil eiros vos se-
guirão; perseveran~~a e prndencia.»-"Eis, senhores (accrescentou 
o Sr. presidente do conselho\, a pressão a que os membres elo ac-
tual gabinete cederam: é a pressão descripta, nos termos que 
acabo de ler, pelo nobre deputado por Minas Geraes . .. . 

Esta citação e aspa lavras do Sr. presidente do conselho 
foram motivadas pelo artigo que em 18 de Maio elo cor• 
rente anno fez inseri 1' no .Tornul do Commercio o distinc to 
Sr. Perdigão Malheiro. Nesse artigo dizia S. Ex . o se-
guinte : 

.. . . O trahioete aetual quer tudo faz er e já. A phrase te r mi-
nante da falia do throno-é tempo, etc.-a precipitaç.ão e sorpreza . 
com qu e foi aprese!'ltada, até por ministro de repartição incom-
petente, a proposta do govemo, e, mais que tudo, os termos desta 
proposta, não deixam a menor duvida. Levantou-se logo esponta-
neamente a reaeção no seio rla camara,como se ha ele lf'vantar em 
todo o paiz. O gabinete, conhecenrlo-o, não quiz o meu fraco con-
curso na aetual commissão especial , talvez por me jultrar muito 
atrazado, em vista elos projectos que of'f'ereci confrontados com a 
sua proposta ...• 

. . . • o mais grave é que, tomando-a (a proposta) no sen con-
texto, equivale á rmancipação immediata; e são de tal conse-
quencia as accumuladas soluções reunidas-nessa pro pasta, que, 
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penlóe-se-mc a comparação, é c lia um formida vel.cauiJão l~rupp, 
. com que, á prussi:ma, será bombardeado este fnfctiz mas tão 

generoso e nobre Imperio . 
• . . . ·E desde já declaro rrne, se a proposta não fór profunda-

mente alterada, com grande pezat· mt~n terei de negar-lhe o men 
voto, embora fique em unidade. Pretiro isto a eoncotTer de qual-
quer fórma para grandes desgt·aças, senão catastroilhes, mais 
terríveis do que as que têm cahido sobre a malfadada Fran~a, 
que prevejo terão de àesabar sobre a minlia bella patria. 

Com eJieito o illustre Sr. Perdigão Malheiro combateu 
a proposta do governo na camara dos t.leputaclos, e apre-
sentou na sessão de i8 de Agosto ( Vicl. Parte 2. a, 
pag. i31) um projecto substitutivo totalmente diverso, 
tendo, entretanto, concorrido poderosamente com os 
seus escriptos e projectos anteriores para que as idé::ts 
d::t proposta apresentada pelo poder executivo callassem 
na opinião. 

Para esclarecimento à o lei to r apresentamos aqui as 
palavras que na camara dos deputados proferiu em 
21 de l\faio de 1870 o mesmo illustre deputado, e os 
projectos que apresentou. A confront::tção elo artigo pu-
blicado em i8 de Maio de 1871 e do projecto substitutivo 
apresenta do em 18 de Agosto deste anno coni o discurso c 
os projectos de 21 de M::tio elo anno passado, assim como a 
confrontação destes projectos com a proposta do go-
verno, que S. Ex. combateu, h a de interessar a todos os 
que quizerem conhecer a fundo o h istorico destaques tão. 

Eis o que disse e o que p1·opúz em 21 de Maio de 1870, 
na camàra dos deputados, S. Ex.: 

O Sn. l'El\DIGio !\l.uumno:-....... . ...................... . 
Sr. presidente, devo declarar com torla a l'ranqneza: se hou-

vesse um governo que entenrl.esse dever conservar inr!cfinida-
mente a escravidão (sinto dizel-o), não potleria aeompanhal-o 
em semelhante modo de pensar. ~~c houvesse um partido qne 
inscrevesse na sua b:uulcira-escravirl:'ío e não liberdade-, clle 
não poderia contar-me nas suas fileiras. 

Se o Brasil, ou qualquer nação, entewlesse qur. o seu desen-
volvimento, e seu progresso industrial, rnatcrial on moral, 
em fim, a sua civilisação, ,dependia eqsencialnwnte tio el e mento 
servil, essa nação seria indigna de figura r na communhão das 
nações civilisadas. 

Sendo, portanto, estas minhas irléas, não posso , amigo elo 
Brasil, como devo ser e sou por tnrlos os motivos, deixar de 
concorrer, quanto em mim caiba, para que nossa pa:ria tome 
na communiJão das nações a posição tTuc lhe compete. 

Nós estamos hoje quasi isolados no mundo eivilisa!lo e 
christão, em relaçao a este objeeto; não ha act.ualmente, senão 
Cuba, possessão hespanhola, que ainda m:'lntérh. alguns mil es-
cravos; os li lhos desses mesmos estão livres; foi preciso mua 
revolução democratica, republicana, para que um decreto rlo 
govemo isto decidisse. 'O mesmo a·conteeeu em relação ás co-
lonias francezas c outras. E' sempre ou quasi sempre a re -
volução que determina a reforma, 
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Niío desejo is to; e eis porque entt:ndo que rl cvo concorrer, 
ufferecentlo, ape nas e ntiiO base de es tudo, s)u th etisaclas uestes 
projcctos, as minhas iliéas: 

A assembléa geral r esolve: 
Art. 1. 0 No Brasi l Iorlo'i nascem livres c in ge un os. 
§ 'Lo O filho ele nmlh er escrava l[IIe nascer d.cpois ria pre-

sente lei se rvit•{t gral.ttitam ente ao senhor <la ;n:\ i até a itlad e 
Llc iH aunos, Ctll eOillpensaç[w üa cr iação, tratamento, ed ucação 
e a!im eutus. 

No caso Lle usu fru cto , fi t!ei-eommisso c semelhantes r eputa-se 
scn!Hil' para o elt'eiLO <tes ta ki o usul'rucL!lariu, o lirlttei:.t riL' c 
outros, cuqnanto dura r o usu!'l'll eto ou u direito dos tn esmos. 

~ 2. 0 Os direitos e o br i!- <H;õ -:s r efe ridas passarão ao conj uge 
sobrc vi vcllLe, e em falta aus it .lr deiros ou successorcs do seunor; 
se rór Lle es t.Jb c leetn,Jcnto agitCclla aquelle a qnc iwcste couber, 
salvo :;e ;n rre .o d! C' po -; to 11u ~ 4 . 0 

· li il .. o Qu erendo, po ré ,11, remir-se da obrigação, poderá fazel-o 
JlOI' St ou por outre m. , 

A iwlcmuizaçãu sera corres pondente ou ao tempo dcc1~1Tido 
da c i·ea ç~Io e e\i ueaçüo, ou ao tetnpo ele se rviço que ainda faltar , 
cotuo fõr· mai s rav oravc l a I'Clliis.;ão: mas uunca superior a 
111etat.le do valor de uni esc i·avo 01 1 idcnticas conüi~~ões. 

Est;i entendido que 0' casus e u1 que, por dire ito, se con-
fere aos escravos a liiJenladn, com indemniz~: çftu ou ti t! ITl cl la , 
srw extensivos à rcmiss:l o dos scrvi~. os llc que trata a presente 
l ei. · 

~ 4. 0 Sendo m enor de ~;etc ann os acmnp:tn ]J ai'Ú a mãi, se esta 
pas ;;nr por qualituer titulo a outro, ou lib erta dciqr a com-
panhia do se u!lo r. * 5. 0 As qu.cstües entre os mesmos e com terceiro rel~üivas 
aos direitos c obriga ções provcuicutes do disposto nos para-
graphos autecedentes serão decit.lidas de plano e pela verdade 
sabida, observadas as leis sobre loca ção de se rvi ço.; no que 
Jorern applicav e is . 

O governo cxpecl irá regulamento , podc;1do comminar pri:;ão 
a té tres mezes e multa até 2-uosooo. 

§ 6. 0 São considerados rel evantes ao Esl.a!IO os seniços a 
• bem da rnelilor sorte dos fllh os das ~~se rava s livres por es ta lei. 

Art. 2. o F icam revo~adas as rlisposiç.ões em con t rario . 
J>aço da camara, 21 a e l\laio de 1870. - A. 111. Pm·digão J1a-

lheiro. • 
A assemb léa geral resolve : 
Art. 1. o O governo· flea a u torizaclo a conceder alforria gra-

tuita aos escravos ela nação, dando-lhes o 'destiuo qnc entender 
mais conveniente. Poderá mesmo estabelecei-os e m teiTas do 
Estado ou devolutas. _ 

As alfonias, qué1· gratui tas, qué1· a titulo oneroso, sãQ livres 
de quacsqucr direitos, emo lum entos ou des pezas . 

Art. 2. o A's ordens r egulares c demais corporações relígiosas 
e de mão-morta é abso lutamente p_rohibido adquirir e possuir 
escravos, sob pena. de ilcare m logo livres. 

Paragrapho unico. De accôrdo com o governo , os escravos 
que aetualmente possuem serão li bel'lados, e terão o destino 
trne fôr julgado mais ut il. 

A indemnização consistirá, ou em se1·viços dos mesmos gra-
tuitamente por tempo não excedente de cinco annos, ou em 
somrn a pocuniaria ató o maximo de 400$000 por cabeça, paga 
em apolices da di vida pub li ca ao par, que . o governo fica 
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anl.nri z:t(lO a r. rnil.lít· para es!.e firn . Estas apoli ,·c.;, r om o pa -
tr iillo ni o da <; ordens e co rpo raçües, serrtn JIHt licnavcts. 

Ar!. :~. 0 !\1:vug·:un-se as dispos itJ H:s ettl co ntrario . 
l':tco d :1 can 1:1ra, 21 de M:.t iu de HfíO; - A. lU . Perdiglio !lta-

llwiro . 
• • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • ••••• • • • •••• ••• •• o • o • ••• • 

Ar t. ~~ . o Aque ll e qn e res:,:at :1 r a ig ur11 t!SITavo te m o di re ito 
de inrlent:li zar-se, querend o, pe los serYi<;.os do tnesmo po r tempo 
não cxcedcn le de cin co aunos, com LJil to l]u e o il<:cl are logo 
c seja clanc.n!a e xpressa da a lf'mria. 

As qn estõe~ entre o lic mfe ito r e beneficiado, c co m ter -
ce iro, re lati vas a dire itos e oL ri ~açõcs dcri\'atlas do d ct~ rm i
lla i.l o neste al'l igo , se rão reso ilid:t:; lle plano e pr•la ve rdad e 
sabida , obse rvari a<> a'; leis sn ll1'e lu caçrw il t) >. erviç·os no que 
forem. nppli ca vcis. q gove ruo exp1,di rit regu L,llli t• n to ' · podendo 
commt nar pnsao a te u·es mczes e m u l t ~ ate 200~0()0. 

Art. 3.o Fi ca li vre o r·sc1·av o : * L 0 Sa lvo ao se nhor o dire ito ú ill'!e;nn izaçã rl : 
1 . 0 , l[ lie, send o rl c cou ·'o;nino s, fú r por ~11)'Ulll destes li :;er-

tado ; os ou tros só têm direi to ú sna quo•a lltl valor. 
A inll emni zação póde :>CI' pa ~w co n1 scn it;.os llnll ca e:, ceden t:>s 

de cinco anno·,, sej am qua ;Jtos !'o rem o': coJHiomi nos; 
2. 0 , qu e pres tar r e l e v aut~; sen i~·o ao Es tado , corn o seja tk 

gucna , no exercito e aru1 ada; • 
3. 0 , qu e professa r em religiúo ou toma!' orrlcns sacras, ill: BO-

r:llldo o senhor. · 
~ 2 .0 Sem indemniza ç:ão: 
1. 0 , qu e, de consenti men to 0 11 com scicncia do scn!t OJ', se 

c:1sar com pessoa livre; 
2. 0 , qu e ror a!J:wrlo na do pelo seuh or por enfer mo ou in-

v:ilido; 
3. o, que, com scicncia do se nh or, entrar para a religião, pa rrt 

O 1! \ CI'CitO OU :H'll lilÜil i 
4 . 0 , que se estabelecer co 111o livre, com scieneia ou pacicn- · 

c i:1 do senhor ; o.o, que prestar al gum relevante serviço ao ~.cnhor, sua 
nuilh er on herdeiro ncce:-;·<t l'i o, cotno salvar a vida, a honra, 
eri ar de leite a lgu m fill tO Olt ilcscemlet ll.C . · 

Es tá entendid o que por esu s tl i:;po.·•i ÇiJeS não sào dcrogadas 
as ilo dire ito yigen te fàvoraveis á l i nerll~llle . 

Ar t. 4 . 0 E' lid lo: · s f.o Ao conjuge livre remir o conjuge escravo c os fil hos 
media nte cnuitat iva a va li ~ção c ex!Ji biçào iBJ mell iata da im-
porta ncia. • 

§ 2 . 0 Ao terce iro resg-atar o escravo alheio que lh e houve r 
prestad o al gum relevan te se rvi ço (art. 3. 0 ffi 2.0 n.o 51) , pagando 
logo o se u valor. 

Art. .5 .o E' ga ran ti do ao escravo o seu pcetil io c a li vre dis-
posição tio mesmo com especia lidade em favor de sua man u-
miss:lo, da do co njuge, cl escend cntcs c asce nden tes. 

Peculi o entend e-se din he iro , move is e semoventes adtr uiridos 
pe l ~ .cscr<i vo, qué r po r seu tra ]):tlloo c eeo ;w rni a, quér pur i.Jc-
ll ehc t.o llo sent10 r ou de tct·cett·o; ~11ada a t1tu lo de legado. Nos 
semoventes uão se comprcilenilom. esc ravos . 

Pa ragrap ho múço. A suecessão é pc rmitti tla na linha rcct.a. 
Art. 6. 0 Em bem da li hcnl:Hl e : 
~ 1. 0 O pcn:·10r Hào pr!lle se;· eonst.iluido em escmvos, salvo 

uni cam ente de es tabel ec imentos ag l'i colas co m a c lausu la colt.~-
tituti . · • 

~ 2.o Os illh os das tsrr:l\':tS ll ypoíL cc:ubs que T!ascerem de-
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pois ;la hypotheca niio se reputam accessorio para serem nella 
com prel1endidos , 

~ 3. 0 São nullas: Lo A clausula que prohiba a manumissão; 
2. 0 A clausula a retro nas vendas de escravos e actos equi-

valentes; 
3. o Em geral, a disposição, condição, clausula ou onus que 

possa impeli il-a ou prejudicai-a;; 
4. o Não virão á co Ilação, nem seu valor, os filhos das es-

eravas doadas naseillos autcs do fallecimcnto do doador, liber-
t:tdos nPio d~Hiatario. 

§ tí.' 0 o u3ut'ructu:1rio _póde l.ibertaros f!lhos das escravas em 
usu!'ructo, sem obngaçao ele Illdemruzaçao. 

Esta disposição é extensiva ao caso de fidei-comn~isso e 
outros dn propriedade limitada ou resoluvel. 

~ 6. o São vá! idas as alforrias conferitlas ainda no excesso da 
terca, sem direito a reclamação dos herdeiros necessarios; e 
preÍ'er~m ás outras disposi<;ôes do testador. 

~ 7.o A ma.numissão ~:rw.sa ·tnoTti.l é iiTevo·gavel. 
§ 8. 0 Silo livres os fi!h0s da mulher statu-libera . 
~ \l.o Fica revog-ada a Ord. li.·. o:" t.it. 63, na parte em que 

permitte a. revogação da aHonia por ingratidão . 
~ 10. Nas questões sohre liberdade: Lo A acção e summal'ia; . 
2.o Quem ·a reclama ou defende não .é obrigado a custas, as 

qu2es ser~ o pagas atinai pelo vencido; 
3. 0 O jmz.appellara ex-o!ficw d~ sentenç~ desfavoravel a ella; 
4 . o A revista no mesmo caso e suspensiva. 
Art. 7 ,o Hevogarn-se ~s .disposições em contrario . 
P:tÇll da cama.ra, 21 de :\laio de H!7o.-;1. lJ:l. Perdigão J11a-

lheiro . 

NOTA UI. (Parte t.• pag. 101.) 

COMPJWmSSOS DO GABI:'{ETE DE 1 G DE JULHO. 

O Sr. presidente do conselho no discurso que pro-
feriu em 10 de Julho na camara dos deputados de-
clarou que o gabinete de iG ele Julho promettêra 
estudar a qucslão da reforma sorvi!, no intervallo das 
sessões, para apresentar este anno o seu pensamento. 
Essa declaração foi feita no sena•lo, apenas chegou 
do Paraguay, pelo proprio Sr . Visconde do Rio Branco, 
ininistro dos negocias e:strangeiros nesse gabinete. 

Reprod nzimos aqui as pala v r as rl o Sr. presidente 
do conselho no seu discurso ele 10 de Julho: 

.. .. E. por fim, o gabinete de 16 de .Julho assim o com-
prehen rleu Lambem quando perante o sen~tlo declarou que no 
Llle:·yallo de u:na a ou tra sc~;sào a materia s:_~ria .accu;·ada-



mente examinada, e o go vet·no ::!prescntat·ia o resu ltado de 
seus es tudos. (Apo iados c r-eclamações.) Pois , senho res, é esta 
promessa elo gabi nete de 16 de Julho que o gabinete de 7 dg 
Março veio sa tisfaze r. · 

O S11 . PAULINO DE Souv. :-Nunca fez essa promessa , appcllo 
para o testemnuho <los meus nob t·es coll egas desse gabi11ete. 
V E x. disse que o ministcrio havia de apresentar a sua opi-
nião, não que havia de tr<tzer um a proposta. 

O SR. DIOGO VELHO:- O miuis te ri o de 1ü de Julho tomou 
o comnromisso rl e apresenta r nes ta scss~10 uma so lu ção a esta 
materia. ;Jllluito bem! apoiados. ) 

lJThü voz:-0 Sr. co nselheiro Diogo Ve ll10 tambem fazia 
p:1rte desse ministcrio. . < 

0 SR. VISCONDE DO BIO B!:HiC0( - 0. nobre tleputa<lo pel:J !1io 
de Janeiro es tá fazendo queswo !le noli1es, mas o negocio é mnil.o 
grave para IJUe possam ser illudirlos os seus co n1promissos. 
Quando o gove ruo diz que apr c_scn tarit so u pensa mento, im-
p li citnmeote se r.om promette a fo rm ulai-o! (Muit os apoiados 
e nüo apoiados .) 

Sr. presideute, as pa la vras CT UC eu cnL~lll profer i CO Jn o 
membro do gab inete de Hl de .Julho estão · impres~as nos .1n-
nacs do Senado; a essas p~davras me rcpo i'to, e a il r:t! IH·<_::Io 
l[ue se tira clessc comp romisso cu :t deixo ú sabc:liori:l da 
camnra c ao bom senso do paiz. (iliuitos apoiados; muito bem . ) 

Logo que esse discurso elo Sr. prcsiclmile elo con-
selho foi publicad o, o Sr. conselheiro Panl ino de Souz,;, 
ex-ministro do impcrio, Dp pareccu no .Jornal do Com--
mercio reclamando conlr:J as pDlavras elo Sr. Vis-
conde elo llio Branco. No dia seguinte o St·. Viscond e 
respondeu ao arligo do seu ex-co ll cga c fez trans-
crever nessa mesma follla as pa lavras que proferi ra 
no senado, em Setemb.ro ue 1870, como membro <lo 
gab ine te ele 16 de Julho. · 

Eis o artigo ele S. Ex. c as t ranscripçües que fez : 

A t'.SCTIFI CAÇÃO DO sn. CO:'lSELllSinO l'.\ULINO J. S . DC SOUZ.\. 

O Sr . ex-ministro tlo imperio do gabinete de 1G <l e Julho 
julgou nccessario fazer pela iu1preusa a SCI-(uiutc ücclara\àO, 
<JUC se lê no .Jonwl do Curnmerc io de lloulcul: 

" O ministct·io de 1ü de .Julho, se durasse até a . presc nt ' ~ 
sessão legislativa , teria de pt·onun ctar-se so bre a su l t.;~âo d:t 
qucs tfw; uuuca. porém, faz end G cu delle rane, postergaria a 

• prcrogati v a já exercitada da camara para reassu lllir a ill icia-
t iva de que em Maio decliuára pelo orgão muito cotllpctcnl.e 
<lo presid eutc do co nselho. " · 

Es la de <.: lara ção de S. Ex. uã o infirma o que cu c o S1' . COll-
selhei ro Diogo Ve lh o allirmámos, e consta dos annaes do ''C IJ:tdo. 
O gab inete de tü de .Tulho prcmetteu apresen tar este ~lllliO a 
solução que em se u juizo devesse tct· a qucslão <lo clemcu t() 
servil. 

Eu o tenho dito mai s de um a vez na camnra ilos Srs. deu lt-
t~. dos; e, co mo se o n e~asse, :tp pell on o Sr. co nsel ltein J':tu-

P . !!. Sti. ' 
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lino para . o testemunho dos nossos co ll egas. A, respos.ta do 
uni co que se achava presente foi a seGuinte: 

" O Sr. Diogo Velho : - O rninisterio de 16 de Julho tomou 
o' compromisso de apresenlar nes ta sessão uma solução sobre · 
a rnat.ena. , . 

-A declaração, portanto, do SI'. ex-ministro do imperio nada 
r ectifica, c só manifesta uma reserva mental, que S. Ex. teve 
ou podia ter sobre caso não discutido nem previsto em nossas 
confe re.nc'ias. 

Sim, o gabinete de Hi de Julho, qLlando assentou na_resoluç.ão 
que annunciou ás camaras, nao del ibero u sobre os .termos nem 
sobre a fôrma do que houvesse de propôr-lhcs este anno. 

Era, P.ois, possivel qu e, qualHlo o negocio viesse á sua con- · 
clusão, o meu i! lustrado e:x-colleg:t entendesse que não conviuha 
apresentar proposta, mas emendas ao projecto da carnara dos 
deputados; c até que desta questão de fórma fizesse clle para 
si uma questão de gab inete. 

Mas qual tem sido o ponto controvertido entre o gabinete 
actual e seus oppositores da camara t 

Nós afirmamos que o gabinete !~e 1.\i de Julho eontrahira o 
solcmne compromisso de man ifestar este anno a soluçfto que 
entendesse rnais acel'Lada sobre tão importante assurnpto; os 
op rositorcs negaram a existencia desse compromisso. 

sendo es te o incidente em qucstfto, não cornprehendo o al-
cance que par:1 aquelle lití gio tenha a manifesta<;.fto que ora 
faz o Sr. conse lheiro Pau li no. 

P;;ra inteiro eouhecimcn to do publi co, queira, Sr. rcdactor, 
publicar es tas linhas, e o seguinte e:xtracto do que di sseram 110 
senarlo o Sr. Barão de Cotegipe e o ministro dos ncgoc.ios es-
tran ge iros <lo gabine te uc 1li de Julho. 

VISCOi\DE DO RIO UIUN CO. 

Cllrte, ·16 de Oíu lho tl e 1871. 

SEN ADO.- Scss{io ctn 6 de Setembro de 1870. 

O Sn. l'AIUNHos (•) (ministro dos neqocios cstranqciros): -:-· .. . 
Qual é a questão uo Brasil ·~ Apresenta- se nas mes111as ':on-

tli~: ões '! lln. no Brasil quem deseje perpetuar a esc ravidão '! 
Não reconhecemos torlos que foi um mal inoculado em nosGo 
corpo social , c que não podemos rcrneclial-o radical inen!c c rlc 
chofre, como alguns pretendem ~' Todos desejamos ver reali-
z:lda esta reforma; a questão é só de meios e de opportunidade . 

O gabi nete actual não se exime dessa responsabilidade. O 
qu e o gabinete ac tual .tem dito é que, a respeito das medid~s 
i111lircctas, póde desde já manifestar sua opinião, mas que, 
,·tccrca rle qualquer merlida ca pital ou directa, n[io pôde desde 
J[t de clarar seu parecer, c nem ha necessidade fle fazcl-o agora, 
!1u~ndo não poderin.mos, neste resto de sessão, discutir um a 
matcria tão irnportante. . o Sn. ZACAnus: -Este argumento não serve. Porque não 
1ntarn.m disto mais cedo? 

O Sn. Mlii'ISTI\O ng ESTII;,NGEmos :--No intcrvallo ila sessão 
·o governo se habilitará pn.ra aprese ntn.r ús camn.ras a so luç:io 
que julga r couventcnl.c.. . ' 

o S!t. · zAC.'.I tiAS : - Jii V. Ex. a<lianl.a n.lgurn a eo usa ... 

('' ) Depoi s V iSCO ilii C ii O Hio Ur:1111;0 . 



- 97-

0 Sr. . Bll1iiST!W DE ESTI\ .\NGEIHO~: - .. porque entende que, 
no estado em que se acha a questão, clla deve ser resolvid a; 
o gabinete quer, porém, procedar com todo tento, quer con-
sultar bem a opinião publica c re!lectir mais sob·re a melhor 
solução eles e probl ema, tão grave c vital. No intervallo qtw 
1,emos para o estudo da matc rin p1·ocuraremos conhecer qual 
e a opinirro daquclles sobre quem essa medida mais influencia 
pôde ter. 

O Sit. ZACARIAS: - A estatística não se faz em seis rnczcs . 
. O Srr. SILVEnu DA MorA : - Ah! querem tomar isso de-

pendente da estatística ? Es tamos bem servidos! ... 
0 SR. MINISTRO DE ESTRANGE!I\OS : - 0 nobre senador quer 

que discutamos esta materia já, no res to da sessão? Nào é 
possil•e l ; para o anno dará o govemo sua opinião a esse res-
peito. 

O Sa. ZACARL\S-: -Eis-aqui uma preciosa declaraçào que até 
hoje não foi feita. ' 

0 Su. DHNIST!\0 DE ESTRANGEIHOS : -Entendemos que a questãO 
deve ser resolvida . .. . 

O Sn. z,..cAitas : - Foi a pergunta mais feliz que fiz a V. Ex . 
. 0 Sn .. MINISTIIO DE EST!LANGEI!\OS:- . . . que não póde .~er adiada 
111defimdamente ; o' governo apresentara a sua opuuao oppor-
tunamente. 

0 SI\. ZAC1RUS :- Em Maio :' 
O Sn. MINrsnw DE l>STRANGEII\OS:- Em Maio ou na lH'oxima 

sessão da1·á sua opinião, se Deus lhe der vida e saude. 
O Sn;- SILYEHLA D1 1\IoTA:- Viela ..• t.ambem é bom acres-

centar isso. 
, 0 Sa. MINISTUO DE ESTH MGEI!lOS :;- Salvando O CaSO de acon-
tecimentoS imprevistos ... 

O Sn. Z.\C1!\!Ao : - Es tá visto. 
O ·sn. nllNISTno DE ESTHANGEntos : - ... que possam tra.zer ta cs 

perturbações economicas que tornem imprudente uma iniciativa 
dessa natuTcza. 

O Sn. SIL"i'EIR,\ n,\ ~loT ,\:- São tantas as condições ... 
O S1t. ZAC1RIAs:- Está multo bem dada a resposta, emliiaio 

rallaremos ..• no mez do -cuco ! ... 
........... ... .... .... .............. ............ ... ... ... .... .. . 

Sessão em 20 de Setembro de 1870. 

O Sn. l'Al\ANHos (")(ministro- dos negocias estrangeiros): -A' 
perspicacia e ao patriotismo da nobre opposição não podiam 
esca par os inconvenientes e os perigos que h a ·em arrastar esta 
questão para o terreno das opiniões politicas (Apoiados) , c 
todavia os discursos de hoje revelam essa tendcncia ... 

O Sn. F .. OcTAVrANo:- Em que, senhores? Isto será difilcil 
provar. 

O SH. MI:\ISTito DE ESTR.\NGEmos : - Nós estamos todos con-
vcucidos de que a reforma socia I de qu e se trata é necessaria 
e indispensavel. Os nobres senadores, es tando no poder , ini-
c iaram a idéa , em discursos ela co rôa , em época que ellcs 
me~ mos reco nheciam impi'opria para resolvei-a ... 

O SR. ZAC,\RUs: -Nin~uem reconheceu improprio o tempo. 
0 Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :- . . . C não. aprcsentamm 

ou indicaram meio algum de solução . A opposição desse tempo, 

('"} Vi; comlc Llu !\io BrancO. 
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[on~c. de qL:ercr irupellir os nobres ministros a medidas prc-
cinitailas, os apoiou nas suas dcclarac;ücs de pr11~ente reser~a . 
(.ú,oiarlos.) Hoje, porém, senhores que a questao esta nnnto 
mais adiantada . . . 

n Sll . ZA CAHLI.s : -Onde':' 
0 Sn . nii :\bTHO DE ESTHA:'iG-EIROS: - ... hoj e qu e O ~OVCl'llO· 

declara ncrante as camaras que na proxirna sessão lu de cnun-
. c ia t· sna' op íuião, se ainda existir... _ ·• 
l O Sn. Z c~cA J:u.s : - Nin[wem disse isso serwo V . . E:': , 

0 Sn . ~,Jl!l; lSTl\0 .DE ESTIL\{'; GlllROS :-Eu nao pOdia íal!:ll em 
assumpto d(ISI.a natureza sem o ac ôrdo dos meus _colle~a s .. 

O StL ZAOll!AS: - Ja foi corrigido pelo Sr. mtmstro do <m-
per io . . 

o St:. nrmrsT:~ o DA M.l.m11Iu ·- Jà deu a explic:Jção. 
O S;: . iiHNlSTno DE ESTlL\.NGEmos :-Quando o gabinete, Sr. 

presiden te, fa;r, esta declaração, os nobres "enadores pr~cedem 
como se por ventura teceiasscm que o governo fosse lel!z na 
r ea li zação de sua. promessa : os nobres senadores · procrdern 
co mo ?Ó. r[uizcssr.rn reivindi~ar para o partido lib er~l a gloria 
dessa 1dea, qur,nc!o essa glona deve ser commum, nao tendo o 
partido liberal o direito de reclamal-a. como exclusiv:Jmcnte sua .. 

O Sn. Z.\ CAnus: - Ning-uem reclama . 
O Sn. liU NISTttO n~ EST!lANGEinos: ~E' preciso, senhores. 

rlízer a vet·dadc ao naiz, e é que nesta questão nos achamos 
todos confunçlidos . Se a principio havia conservadores o opostos 
á idé;1, tambcm do lallo lib.er:JI os h:.~via e muitos. Cumpre 
mes mo re conhecer qnc talve11 os primeiros passos para a so-
lnçã\) c!es ta grave questão partissem dos conservadores e não dos 
li bc racs. 

··o· ·s;; ·. · ~;;N!·s:ii;~ - ~;,· ii,;.r,; ,~~-G·I,:[~-~~ ~:....:.üi~se~s~ · Ci~e · ü. ·it; iJin~i.~ 
g-uanl ára uma rcsen •:J censuravel quando aceitando a. idé:J do 
at·ligo auditivo, não se manifest.ára a esse 1·espeito muito :1ntes; 
mas, senhores, havia acaso pm discussão semelhante idt'a '! 
Nào havia ja declarado o gover no que opportun:1mente emittiria 
o seu 11ensamento sobre a n1'edida em ger:Jl -~ Na camara tem-
por:lria o nobre minist.ro do imperio não se havia já enun-
ciado fr:Jncamcn te a tal respeito ., 
.. .... :. ...... ....................................... .. .......... . 

O S~: . nn!'iiSTHO DE E>TIUNGEmos :.:...sr. nresidente, v. Ex. 
vé que os nobres senadDres se mostram muito exig·entes : não 
llas t:J que o gabinete diga que, se tiver a honra rle presirlit' aos 
destinos deste paiz até a proxima sessão, ha de manifestar seu 
]>ens:í men to... . · · 

O S!L J<. OcTAVUNo :-No fim da sessão, como este anuo. 
O SB . SILVEnu DA lV!OTA :-:\lanifestar só? · 
0 S l\. ni!NIST!\0 DE ESTRANGEIROS :-Quem manisfesta SCU 

pensamento como gO\'erno é com obrigação de realizai-o ou 
succumbir éom elle. Os nobres sen:Jdores querem já. como 
advo(:;ados inexoraveis, que se m:1rque um prazo f:Jtal, dia por 
dia ... 

0 Sn . SILVEllU D,\. MoT,\. :-Não, senhor. 
0 Sl\. DllNISTI\0 DE ESTIIANGEUIQS :-NÓS diZC!l1QS-l1::t proxi·· 

ma sessão ; e os nobres senadores dizem que não queremos lixar 
um prazo .... 

0 SR. ZACAllL\S :-Só V. Ex. diz isso. 
0 SR. ~IINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Todo·o governo. pelo lllCU 

fra co orgão o diz . 
~ O ~ I) O O O o o U 'f O ~ t O O <> t 1 0 f 0 O 0 9 • 0 o G O ~ O g 0 O • O Q O 0 O t Q 0 O O 0 'f 0 1: 0 O 0 O O O O ~ 0 O ~ D. I ~~ 
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U SH. ni t:'ilSTHO :IJE ESTJIANGEmos : -A opinião pul.Jiica I lOS 

está dizendo (ji) C sig;). mos, mas sigamos com passo f}rme e ~orn 
prudeneia, que uesta· questão nos demos todos as maos e nao a 
colloq uemos no terreno das paixões t1oliticas. !Apoiados.) 

.. o ·s~~:. ~ii:..is;r~;o ·;~ ·~;51·;~:;~~-i;i;\os. :·~5;.: .P I:eúciéntê,' e·l;;·ái·I-;à; 
um ponto no discurso do nobre sena~lor, ~1ue cu I_Ião posso 
deixar sem resposta. O nobre senador InSisnu em 1llzer_ e _as-
severar que a dec.laraç:lo do ministro de es tran v,e iros nao e o 
pensamento de toüo o gabinP.tc. !<:mbora eu appellasse para os 
meus collegas presentes, embora eu tivesse dito quando ho.1 e 
fallei, c em outra oceasião, que enunciava o pensamento do 
gabineté, o nobre senador não quer crer, . e procura mten?re-
far em sentido contrario as palavras do nobre minis tro do Im-
perio, proferidas na e;~mara. . 

Utuito-me, pois, a cleclal·ar a esta incrcdultdade do qobre se-
nador que o que tu disse perante o senado foi o res ultado de uma 
conferencia c·om os meus collegas, e é o pensamento fi el do ga-
binete. O nobre ministro do impet·io poderia usa r de outros 
termos, poderi:;.Rd; o ser tfto positivo naquella occasião, mas de 
cer to não quer~~ c'xprimir um pensamento diverso. Não era 
possivel que em questüo desta ordem o miuislro de es tran geiros 
pensasse differ,eritemente 1le seus co !legas . Era esta declaração 
que eu devia ao senado como resposta á insistencia com que o 
nobre senador procurou convencei-o de que não estavamos de 
accônlo, tendo nós aliás declarado que nos aclmvamos de l1er-
feito accôrdo. -
. . ó. s~;_- n:~i{iô ·~~. éo·'l:~(;;;E. (;;i~~;i;; ·;z~· ;~~;·i~i~ai. ·::..:.s·~::. r·rc·-
sidente, vou dizer apenas algumas palavras em rcferencia ao 
meu honrado amigo senador pelo 1\io de Janeiro, que acaba de 
sentar-se . . 

Disse elle que eu me havia otrendido porque a illustrada op-
pesjção exigia do governo a designação do prr,zo em que ha rle 
apresentar seu pensamento. Eu ::~ssim o não declarei em dis-
curso, mas acudo á r eclamação do honrado membro . 

Procede~.,~ essa susceptibilidade, usando da sua expres.:;ão, por 
parecer-me qu e, declarando o governó qu e havia de apresentar 
na proxima sessão o resultado de suas opiniões, suppôr qu e elle 
o h a de faz er em tempo tal qne a questão não possa ter ·uma so-
lução, er_a uma especie de of'fensa. 

O S11. F. OcTAVIANO :-Assim sue cedeu todo o anno. 
O Sn. niiNISTno 0 ,1. numNHA :-Quando o g<!_verno, pois, diz 

que apresentara um a solução conforme o accordo a que che-
gar.~ . . 

O SR. I?. OcTAVlANO :-A que chegar! 
O SR. niiNis-rno DA niAliiNlU :-A que chegar, sim; porque 

nem para todos qs pontos estamos preparados . Ouando o go-
verno di~ que apresen tará uma solução, estou persuadido que o 
fará em tempo de poderem as camaras tomar uma deliberação 
11a proxirna sessão. 

Foi para dar estas explicações que pedi a palavra . . 
. O Sn. ZAcutus :-E' o segundo que diz que ha de ser na pro-

xana sessão. 
' 

Não tr:mscrevcmos aqui as palavras proferidas pelo 
venerando presidente do conselho de então, o nobre 
Visconde ele Itaborahy, porque ellas podem ser lida s 
~1a parte 1. a pag. 325' 
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LIBEltDADE DO VENTRE . 

A idéa consignada no art. L o da proposta era a mais 
geralmente aceita. O art. :1. 0 do projecto apresentado 
ao conselho de estado pelo Sr. VIscoNDE DE S. VIcENTE, 
era este:-« Os fil110s de mulheres escravas que nasce-
rem depois da publicação desta lei serão considerados 
de condição livre . )> 

O Sn. V1scoNDE DE AnAETÉ opinou que esta disposição 
deyi~ ser adaptada logo que as circumstancias o per-
TI1Ittrssem. · \ 

O Sn. VrscoNDE DE JEQUITINHONHA disse:;_ « A liber-
tação, depois da lei promulgada, é medida directa e 
franca que nos fará dar um grande passo1 no caminho . 
dessa reforma social ; adopto, pois, esse meio que parece 
reunir mais votos a seu favor.>> 

O Sn. VrscoNDE DE ITABORAHY, que ::;ombateu no se· 
nado a proposta do governo, disse então: - « Penso 
que o meio que temos ele abolir a escravidão no Br·asil 
é decretar a liberdade elo ventre, a contar ele um p1·azo 
que dê ao g·qverno tempo de prover ao modo ele executar 
esta medida. >> Acrescentou em outra sessão: << Nos 
termos em que se:acha hoje collocacla a questão, · julgo 
conveniente a medida' da em::tncipação elos ventres. >> 

O Sn. EuzEmo DE QuEIRoz, o glorioso ministro que 
çxtinguiu o trafico de Africanos, disse: « Entendo que 
conviria fixar um dia bem proximo, passado o qual, 
todos os que nascessem ele escravas fossem livres. >> 

O Sn. PARANHOS (Visconde do Rio-Branco):- « En- · 
tendo que se deve declarar a liberdade elo ventre, fi-
cando os filhos das escravas obrigados a servir aos 
senhores elos pais até certa idade, se os mesmos senho-
res tiverem ele educai-os e sustentai-os durante esse 
tempo . » 

O Sn. SouzA FRANCO: - « Proponho que se decrete 
a liberdade elo ventre. » 

O .Sn. NAnuco DE AnAuJo: ,_. «Completarei a resposta 
a este quesito dizendo até onde deve jr a abolição: -
Que_ sej.am considerados ele conàição livre os filhos ela 
mulher escrava que nascerem depois da lei. » 

O Sn. SALLES Ton-n-Es-Ho~IEl\I : - « A 1nedicla menos 
perigosa é a libertação dos que nascerem depois ela lei. )) 
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O Srr. ViscoNDE DE SAPUCAUY propôz o seguinte:-
a Os filhos ele mulher escrava que nascerem no dia se-
guinte ela data desta lei em diante, serão considerados 
ele condição livre, e havidos por ingenaos. >> 

O SI~. BAnÃo Dó Boi\I RETIRO aceitaria a idúa da liber-
dade elo ventre com certas restrlcções. 

O Sn. BARÃo DE IIIuniTIBA impugnou esta medida, 
dizendo que não satisfazia aos impacientes da abolição, 
c importava votar ao extermínio os filhos das escravas. 

O Sn. MARQUEZ DE 0LI~DA impugnou-a tambem. 
Na conferencia ele i'l de Abril de i86ô votaram para 

gue a questão fosse tratada depois da .guena do Para-
guay os conselheiros Et~zebio de Qtwiroz, Visconde de 
S. Vicente, Nabuco de Araujo , Souza Franco , Salles 
TorTes~Homem, Visconde de Itabm·ahy , Visconde de Abaeté, 
e Visconr.le do Rio-Branco; para que fosse tratada desde 
logo o Visconde de .Jeqt~itinhonha. Contra a emancipação . 
votou o Barão de JJfuritiba. (Vid. o folheto: Trabalho 
sobre a extincçrio da esçravatnra no Bmsil. Rio de Janeiro, 
1SG8. Typographia Nacional.) . -

Assim se dividiram os votos no conselho de estado. 
O Sn. PrmnmÃo lVlALuEII\0, que na camara dos depu-

tados combateu com tanto esforço a proposta elo governo, 
eoppôz-seaoart. L", tinha dito em i85:3no Instituto da 
Ordem elos Advogados:- « Declarasse o nosso leg- islador 
que ninguem mais nasceria escravo, e o Brasil. ... teria 
avançado ele seculos na vereda da civilisação. n Na sua 
excellente obra a EscravicltJo no Brasil, disse: << Para se 
olJter a extincção completa da escravidão, é preciso 
atacai-a no seu reclucto, qua é o nascimento , »E na 
sessão de 2i de l\iaio ele 1870 apresentou á c:amara el os 
deputados um projecto, cujo primeiro artigo era o se-
g·uinte: «No Brasil todos nascem livres c ingenuos. 
O illho ele mulher escrava que nast::er depois ela presente 
lei servirá granlitamente ao senhor ela mãi até a idade 
.de 18 annos, em compensação c!J creação, tratamento, 
ellucação, c alimentos, etc. » 

O art. 1. 0 do projecto apresentado pelo deputado S ILVA 
GuiMARÃES em umo, dizia: (( Todos os nascidos de 
ventre escravo no Brasü serão considerados livres, da 
<lata da presente lei em diante»; projecto que, ainda 
com aclclições, reapresentou em i852. 

O Du. 'l'AVA.RES BAsTos, no aclclitivo que propôz na 
camara dos deput:>. clos á lei do orçamentl), em 25 ele 
Junl10 de 'i86fi, redigiu assim o seu art. 2. o § 1. o: << Os 
filhos das escravas' possuídos pelas ditas associações, 
que na sce rem depois ela d::tta cl e~ la lei: se r:Jo l'Ppulaclo!.-1 
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livres. » E na sua carta ao secretario da Anti Slavery 
Society, fa llanc!o das id éas que mais grassam no Brasi l 
em tal ma teria, affirmou que um dos dous systemas que 
disputam a preferencia era o da « liberdade do ven-
tre, ou reconhecimento da liberdade de cada rocem-
nascido. >> 

A mesma idéa era já cm1823 abraçada por JosÉ Bo-
NIFACIO DE ANDRADA E SILVA. «E porque continuarão e 
continuam a ser escravos os filhos desses Africanos~ » 
perguntava ellc na sua Memoria sob1'e c~ escravidão no 
Brasil . « Cornmetteram elles crimes? Foram apanhados 
.em guerra? Mudaram de clima máo para outro bom'? 
Sahiram das trevas do pag-anismo para a luz do Evan -
gelho'? Não, por certo; c todavia seus filhos, e os filhos 
desses filhos devem, segundo vós, ser desgraçados por 
todo o sempre I » · 

OS PARECERES DO SR. VISCONDE DO lHO J3HANCO NO CON-
SELHO DE ESTADO EM 18()7. 

A opposição trouxe mui Las vezes par:1 o dcha le ns 
opiniões que em 1867 o Sr . VIsCONDE no HJO-BHANCO ma-
nifestou no con~elbo de estado. No dia 26 de Junho foi 
publicado no Jornal do Cmnmercio, mas com muitas al -
terações, o primeiro parecer de S. Ex. , lido na confe-
rencia ele 2 de Abril de 1867. O Sr. presidente do con-
seliJo reclamou logo , fazendo apparecet no mesmo Jornal 
o seguinte artigo: 

Sr. Rcdactor.- Sob o t.ilulo A cxtincç{io da rscrava.ttwa no 
Bmsil publi co u-se hoj e no scn Jornal, em fórma de carla a 
mim dirigida, c com as iniciaes J. i\I. S. 1'., o primeiro yoto 
ljuc proferi no conselho de cslado a respe ito d~ qu csrão do 
elemento servil, IJUasi ipsis verúis até certo ponto, c comple-
tamente truncado e adu lterado dahi por· diante. 

Foi quasi literalmente copiado até ao fim do pcriodo que 
termina por estas palavr'as: " Essa respos ta diz que jit não se 
tr'ata senão da oppodunidade mais ou nrcnos Jll'Oxinra. " 

Darei um speciin.en das adulterações feitas no meu parecer 
co u1 a seguinte confr'Olri :H;ão. 

No docum ento oflicial le-se: " Esta opini:lo, tão :mlorizada 
c t~io solernucm ente JH'oclau i ~HI:J, não poclia deixar de cucontrar 
1'!cho no Impcrio , c sob retud o. de,:ia influit· muito no animo 
dar1ucll cs que tiuh::un itlu acli lnte tlo goYcrno rrc~la mal cria . " 
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Em lug:.r des tas mi11has asse rções, lê-se na cart~ , sob :. qual 
se pu7.cram as iniciaes do meu nome, as que se seguem: " Esta 
opinião, tão autorizada c ' tão solemnemente proclamarl::~I- não 
podia' deixar rlc encontrar um certo écho no Imperio. Tal é 
a unica ~Jressão creada entre nós; e não me parece ter tal in-
tensidade que possa coagir :ts nossas deliberações. " 

Outro specimen. No meu parece1·, respondi pela aflirmativa a 
este quesito: " Convém abolir dircctamente a escraridão no 
Brasil? » 

O infiel editor do meu parecer responde pela negativa, e 
substitue outros aos motivo~ que então cxpendL Eis o que eu 
disse : 

" ToJavia, reconheeenrlo a p1·cssão que hoje. actua sob1·c todos 
nós, e por outro lado reeonhcccndo Lambem que os· beneficios 
rla abolição se1·ão consideravcis, ainda que sep::~r::ulos por um 
pe1·iodo de soffrimcnt.os mais ou menos provaveis, eu respondo 
pela a1firmativa ao :L• quesito do governo. Convém abolir di-
rectamente a escravillão. , 

O autor da publicaçãn encontt'Olt esse pa1·eccr no folheto 
mandado imprimir pelo governo em 18!\7, ou em copia que lhe 
foi ministrada por quem possue o folheto. 

A gravirlade do assumpto e a lealdarle pediam que, em vez 
do ardil que acima indiquei, se dissesse qual a verdadei1·a origem 
d::~quelle parecer, e não fosse elle truncado e desfigurado, uni-
camente por· sua publicação attestat·ia a sinceridade de minhas 
COllVICÇÔCS. 

Se o autor do referido a1·tificio não tem (orlos ós pareceres 
impressos do conselho de estado, póde reeorrer á mesma fonte, 
e alti encontrará ainda o meu voto explicado e descnvol v ido 
em o•Jtros discursos; graças a Deus, não tenho que retractar-me 
do que disse nesses pareceres. 

Queira, Sr. redacto1·, pu!Jlica1' estas linhas,. para que os sens 
leilOJ'es conheçam ele que meios se estão servin1lo alguns dos 
adversarios da proposta do governo. 

VISCONDE DO P.IO-BP.,\.NCO. 

Rio, 26 de .Junlto de 1871. 

Julgamos, pois, conveniente transcrever aqui os pare-
' ceres do Sr. Visconde do Rio-Branco em 1867 e as ob-
servações que S. Ex. fez em 1868 quando se discutiu o 
proj ec td no .conselho de estado, Por essas transcripções 
ver-se-ha que o Sr. presiden Lc do conselho adopta va desde 
então todas as idéas consignadas na propostà que o gabi-
nete actual apresentou ás camaras. 
, Referindo-se aos seus pareceres Je 1.867. di!'.se o Sr . 
Visconde do Rio Branco no seu discur·so de 1.4 de Julho , 
pronunciado na c::unan. temporaria (Parte L", pag. 164): 

.. . . A opinião que manifestei em 18.67, Sr. presidente, quando 
tinha a honra de assistir ás conferencias do conselho de estado, 
foi trazida por alguns nobres deputados como accusação de 
~ncoherencia. Felizmente, senhores, os meus pareceres estão 
Impressos. 

Nos estava mos então em] princípios de 1867 c pela nrimeil·a 
vez nos conselhos da corôa se agitava esta grave questão. Co .. 

r. n. 87 . 
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nheci que já haviam opiniões muito adiantadas; fui, portanto, 
muito cauteloso, pelo que respeita á questão de opportunidade; 
mas reconheci que não era possível adiar por muito tempo a 
reforma, e adoptei desde então todos os meios que se acham 
consagrados no projecto que ora discutimos. (Apoiados.) 

Nessa época, Sr. presidente, cumpria considerar, pelo que 
respeita á opportunidade da reforma, que a guerra intestina 
dos Estados-Unidos chegava apenas ao seu termo, que a guena 
do Paraguay nos assust;wa, e seu termo não era previsto.' Qual 
seria, qual poderia se1· o seu desfecho ? Oual o estado do Brasil 
depois dessa grande crise ·~ -

Declarei por isso que convinha prepara1· o projecto, m:ts que 
não se podia desde logo assiguar como época de sua opp0rtu-
nidadc a terminação da guerra do Paraauay. 

Eu me achei, porém, Sr. presidente, depois disso, entre não 
menos de líO .OOO Brasileiros, que estiveram Pm contacto com 
os povos dos Estados vizinhos; e eu sei por mim, e por con-
fissao de muitos dos mais illustrados delles quantas vezes a per-
manéncia desta instituição odiosa no Brasil nos vexava e nos 
humilhava ante o estrangeiro. Cada vez mais me conven,ci de 
que uma das principaes causas, se não a mais influente, das 
antipathias, das prevenções, e algumas vezes até do desdem, 
com que somos vistos nos Estados Sul-Americanos, nasce de 
urna falsa apreciação sobre o Brasil em consequencia do es-
tado servil. · 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
0 SR. VISCONDE DO l\10-BRANCO:-Pergunte O nobre deputadO 

aos mais esclarecidos desses nossos concidadãos que fizeram a 
campanha do Paraguay}se todos elles voltaram ou não ardente-
mente desejosos óe ver iniciada esta reforma, e se a ellcs se 
deve ou não em parte o mais forte impulso que a idéa eman-
cipadora adquiriu nestes ultimos tempos. 

Estamos em :1.871 e não em 1867. As circumstancias .do paiz 
são diversas, os tempos são outros. Já então eu adoptava todos 
os princípios contidos na proposta, e porque sustentei que a 
reforma não era uaquelle tempo opportuna, hei de ser forçad o 
a sustentar eternamente a sua inopportunidade ? Singular ,ma-
neiJ'a de entender a coherencia, Sr. presidente ! (Apoiados.) 

Quem primeiro apresentou projectos, no conselho de 
estado, para a gradual emancipação dos escravos foi o 
Sr. Pimenta Bueno, VIscoNDE DE S. VICENTE. Ao entre-
gal·os a Sua Magest.ade o Imperador em 23 de Janeiro 
de 1866 disse S. Ex. o seguinte: 

•... :"'a falta rte outros tra !Jal !ws, e mai..; competentes, qu e não 
me consta que se es tejam modeland.}, servirá o sys tema Cq iJS-
tante dos projectos juntos de uma primeira ' ase para o . stullu 
ou invenção de melhores idéas. A materia é tão grave, !.[Lll' e u não 
teria animo de tomar a iniciativa como senador, sem subordinal-a 
previamente á sabedoria de Vossa l\Iagcstade 1mper .al; te-
meria com razão·contrariar as vistas do governo, ou crear· novas 
difficuldades ... 

No anno seguinte, e em i. o ele Fevereiro, o Sr. ZAcA-
RIAs DE GóEs, presidente do conselho de ministros, di-
rigiu aos conselheiros ele estado a seguinte confidencial; 
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Illm. c Exm. Sr.:.....o problema da extincção da escravatura 
no Brasil, visto o estado actual d.a opinião do mundo civilisado, 
requer da .sabe~oria e providencia dos a!tos poderes do Imperio 
o mats seno cmdado para que os acontectmentos que vão accele-
rando por toda a parte o termo desse trato hoje condemnado sem 
reserva, não venham colher desprevenido o governo em assumpto 
tão p·ave e onde melhor do que a ntnguem lhe cabe a iniciativa a 
Jirn de obviar grandes perturl:Jações e desgraças. 

Posto isso, deseja o governo que.o conselho de estado, exami-
nando accuradamente a ma teria do indicado problema, se pre-
parepara no ~i~ de J.\larço ou Abril, que fôr ópportunamente 
marcado, emittu· o seu esclarectdo parecer sobre os seguintes 
pontos: 

1.° Convém abolir directamente a escravidão? No caso de 
affirmati v a: 

2. o Quando deve ter lugar a abolição ? 
3.o CornG, com que cautelas c providencias cumpre realizar 

essa medirla ? 
No impresso'junto encontrará V. Ex. um trabalho do Sr. 

cousclheiro de estado Pimenta Bueno, que lan çando muita luz, 
sobt·e o objecto de que se trata, , pó de servir de base ao estudo 
rccomm.endado. 

No dia 2 de Abril houve sessão do .conselho de es-
tado pleno. O Sr. PARANnos (Visconde do Rio-Branco) 
leu o seguinte parecer : 

Senhor: Não conheço no Brasil questão mais grave e de mais 
extensas consequencias do que esta de que ora se trata nos 
conselhos de Vossa 1\lages tade Imperial. 

Na França e na Inglaterra, onde a escravatura não era t.ão 
num erosa, nem della dependia tão profundameute a fortuna 
particular e o trabalho productivo do paiz; alli o mesmo pro-
blema, posto que circumscripto ás possessões coloniaes, e li-
mita tio á emancipação de alguns milhares de escravos, foi em-
pr~za de longo tem po preparada, e ante a qual recuaram· 
muitas vezes os espíritos mais liberaes c aft'outos. 

A assembléa constituinte da França, em 17\JO, aliás tão abun-
dante em grandes espíritos, apaixonados pela justiça, como se 
exprime Coellim, rec uou diante dessa questão como diante de 
um ab ismo. l\1anol et, 1\:t:aury, Barnave e outros encaravam essa 
abolição como uma guerra civil, em que a côr da pelle ser-
viria de bandeira. 

A assembléa legislativa nada fez; a cQ,Uvenção decretou em 
1794, nesta data funebre, a abol ição immecliata e em massa, 
mas as circumstancias políticas da guerra não permittiram 
que esse decreto tivesse execução. Durante o consulado, em 
1802, o corpo legislativo r evogou aquelle decreto, por lei de 
30 Floreai anuo X. As palavras do orador do governo Dupuy, 
justificando á revogação, mostram bem o terror que incutia á 
idéa abolicionista. " Sabe-se, dizia elle, como as illusõês da 
liberdade e da igualdade têm sido .propagadas por essas re-
giões longínquas, onrle a differença notavel entre o homem ci-
vilisado e o que o não é, a differença dos climas, das côres, 
dos ha!Jitos, e principalmente a segurança das fammas euro-
péas , exigiam imperiosamente grandes differenças no estado 
civil e poli ti co das pessoas .• .. 

Os acéentos de uma philantropia falsamente applicada têm 
produzido em nossas colonias o effeito do canto das sereias: 
com elles vieram males de toda especie, o desespero e a morte. 
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Deste i830 -o .;overno tl'ancez, movido pela co'neutc da opi11ião 

publi ca que p:frtia da Inglaterra, 'pensou na emancipação, .c 
caminhou para ella por meios indirectos e pre11aratorins?. e só 
depois de .todos estes precedentes, e do t~xemplo da naçao vi-
zinha, é que em 1838 llippolyte Passy animou-se a aprçscntar 
na camara dos deputados um projecto itue declarava o ventre 
livre, sob condições analogas ás do projecto que temos á vista, 
oft'erecido pelo nosso ,illustrado collega Sr. Visconde de S. Vi-
cente. o projecto de Hippolyte Passy, posto .que tímido, encontrou 
ainda a opposição do governo. Este o comba~eu como inoppor-
tuno, pHr c.ausa do estado das colonias inglezas e fr:mcezas ; 
como iníquo, porque não propunha uma indemnização preli-
minar •~ sulficiente; como inhumano, porque rompia todo vin-
culo entre o senhor dos esci'avos e os filhos destes . 

A materia foi objecto de profundo estudo, e de um inquerito 
Pscrupuloso sobre o estado legal dos escravos, o estado cco-
nomico das colonias e os primeiros resultados da expericrH)ia 
ingleza. · 

Este inquerito e estmlo levaram a commissão legislativa, 
encarregada de dar parecer a esse respeito, a propôr unica-
mente medidas preparatorias e tendentes a guiar a solução 
final. ' 

1~ 11t 1.839, o projecto Passy (projecto que , não se perca de 
vista, aproxima-se muito do actual projecto brasileiro) reap-
pareccu rcprodm,ido uos mesmos te rmos por 'fracy, e studo 
enviado a mna commissão de que foi relator Tocqucvillc, 
opiuou esta qne a abolição geral e simulLanca era preferível 
;I abolição gradual adoptatla naquclle projecto. Que a primeira, 
fazendo intervir a lei, a indemniza~·ão, a administrat;ão, trans-
formava ao mes.,no tempo, sob um impulso vigoroso, unico 
c previdente tolla a sociedade colonial. Que a segunda des-
o'r"a nizava os estabelecimentos ruraes, til'ava aos proprietarios 
se8s mélhores escravos, a estes o gosto do trabalho, áquelles 

· que ficavam captivos a paciencia, e perturbava grandemente 
sem libertar. · 

O governo, instado, e muito illstado, pela iniciativa parl a-
me.ntar, prometteu adherir ao plano de Tocqueville (abolição 
geral e simultanea), mas adiou a apresentação do seu projecto 
até ouvir os conselhos coloniaes, e instituiu nas colonias .um 
conselho esp~cial para fol'l1ecer os docurnen Los . ne.cessarios á . 
confecção daquella lei. Entretanto progrediu-se, ainda qtie 
lentamente, no caminho das medidas preparatorias e indi-
I'ectas. , 

Seguiu-se, em 1840, o luminoso trabalho da commissão de 
que foi relator o Duque de Broglie, cujo relatorio, sobre a escra-
villão e os meios de abolil-a, tornou-se celebre como um .dos 
mel11,ores productos da intelligencia humana. A lJOutrina do 
jurisconsulto, diz Cochim, a experiencia do economista, as 
vistas do legislador politico, o talento e o methodo do es-
criptor consummado, e, sobretudo isto o -assento do b•1meln 
honesto e do christão, fazem desse trabalho uma obra .. prima , 
que honrou para sempre o autor e a França. 

Vejamos o que nos ensina esse grande oraculo, esse sincero 
e admiravel apostolo da extincção da escravatura. 

Sei'Vit·-me-hei das palavras do mesmo escriptor a que me 
tenho referido. · . . 

O illustrado relatO!' da commissão franceza de :1.810 reuniu, 
eomo em um solitlo l'eixe, todos os g-randes motivos de re-
ligiúo, de conscicucia , _ de razão e de direito !JUC coudernu arn 
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a escravidão;· depois cxpôz e apreciou os resultados obtidos 
da cxperieneia ingleza. 

Em sua opinião, aventada altamente a. questão, os adia-
lllentos não esclarecem nem convencem os interessados, mas 
1•s arruínam; não edUI.:am os escravos, mas os agitam. 

Prillleiro que tudo, diz o nuque de Brotilie, é preciso provê1· 
a que a emancipação não penurbe a urdem moral e material 
!los estabelecimentos ruraes. 

Quando se cuuferern direitos aos escravos, t.iram-sc rlevercs 
aos senhores; a liberda.!le de uns traz comsigo a liber!lade dos 
outros. 

E' -necessario que a autoridade rio Estado sul.lstilua ou a vi-
gilaneia, ou a benevolencia dos senhores: a vigilancia, aug-
mentando o numero dos tribunaes ou juizes, das guarnições 
das prisões, preparanrlo novos re~ulamenLus de ordem e de 
])Qiicia; a bencvolcncia, multiplicando as escolas, hospícios, 
e asylos. 

Heleva sobretudo desenvolver a ordem moral, e neste in-
tuito organizar mais completamente o culto, recorrer em 
smuma a uma dilfusão mais larga dos diversos j)rincipios do 
cllristianismo. 

Emquanto ao systema de abolição o rclatorio franccz con-
shlcrou os t1·es uuicus systemas possivds em theoria: a eman-
cipação immediata ; a emaucipar,.ão difl'crida, mati simult:mea; 
a emancipação prof{ressiva. A maioria ela com missão preferiu 
eom o seu relatorio a ernaueipação differida c simultanea; a 
minoria decidiu-se pela cmaucipação · nrog-ressiva. 

A liberdade immediaLa, diz a maioria, tem o inconveniente 
de enLregar sem t1·ausição as crianças ao abaudono, os adultos 
á pret;uiça, os velhos á misel'ia. · 

A liberdade, precedida de 1.JLll apreudizado, deixa o cscra1•o 
incerto sobre a sua sorte, estado de que elle seria tentado a 
abusar, e de que se pode1·ia ab usar contra elle. Nas colQnias 
iuglezas ensaiou-se este es1ado intermedio, e não foi ]Jossivcl 
levai-o ao fim. 

Libertai' as crianças c os velhos, deixar os adultos se fib er-
t.arem por sua economia, fõra crear f:uuitias mixtas, filhos sem 
pais, pais sem filhos, escolher .para os adultos um caminho 
interminavel, desorganizar o trabalho misturando livres c es-
cravos nas fabricas ruracs, e não garantir a estas senão seus 
peiores trabalhadores . 
· A ·1naioria da commissão achou port;tulo preferível lixar 
um 111·azo de !lez annos, !lepois do qual a liber!lade fosse uni-
versal; e que no entanto se tomassem todas as medidas con-
venientes para preparar no seio da população escrava a família 
pelo casamento, a prOJII'iedade pelo peéulio, o peculio pela 
consagração de um dia livre, a moral pela rclic"ião, a inlclli-
gencia pela instru cção . v 

Considerada a medida em relação aos senhores dos escr:lVos, 
a commissão propunha, além da dilação !los dez annos, alg-uns 
favores á su::l prodocção a::rrico la, ama indcmnização c medidas 
que assegurassem o traba lho. 

Qunnto á iudcmnização, não a considerava fundada sobre um 
di1·eito. Para ella a propriedade escrava não era mais do qu_c 
um facto. Porém arlmiLLia que o iute1·esse do trabalho, em pl'l-
meiro luga1·, depois a boa fé dos possuidores, a cumplicidade 
cl~s l~is rio Estado exigiam ,que se concedesse uma imlem-
mzaçao. 

A mium'ia da com 111issão, eomo dissemos, prdaiu a emanci-
pação J.ll'ogressiva, c o seu projeclo uão tlill'eria csscnciahueutc 
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do que ora discutimos. Fixava o termo geral da escravidão 
em vinte annos: facililitava o peculio dos escravos: libertava 
os velhos e invalidos parcialmente, á medida que. se fossem 
irnpossibililando para o tmbalho, dando ao antigo senhor uma 
pensão alimentaria para conservação desses libertos: libertava 
não só o ventre, mas tarnbem os nascidos menores ile sete 
annos, mediante moilica indemnização aos senhores. Estes me-
nores libertos, quando chegados á idàde do tr'abalho, eram con-
tractados para o serviço da proprieeladc a que pertenciam suas 
mãis ou collocados em estabelecimentos publicas. 

Pôde-se dizer que a con~missão de 1840 em França, foi o tri-
bunal que decidiu ahi em ultima instancia a abolição: E, toda-
via, a execução não seguiu-sc-llre immedial.amente: demor.ou-se 
e demorou-se muito; tão grande é a difficuldade intrínseca 
desta questão. 

Em vez da a bolição, quando as idéas já cstavalll Ulo adian-
tadas em França, o governo propi\z c :JS camaras vot;u·am a 
lei de :18 de Julho de :i845. Esta lei apenas consagrou a waior 
parte da< medidas salutares, que, segundo o relatoho do Duque 
de Broglic; deviam ter lugar durante o prazo de dez annos 
marcados para a abolição completa. · 

E ao passo que se preparava o terreno para a grande r~forma 
social, o governo c as camaras da França cuidavam tambem 
de attrahir, Jnediante alguns sacrificios, população livre para 
as suas co lonias. 

A's medidas preparatorias seguiu-se, cm1847, a emancipação 
do5 escravos perten centes ao domínio do Estado e da corôa. 

A abolição geral só foi decretada em 1848, como um dos pri-
meiros actos da revolução que abriu caminho ao rein:Hlo actual: 
e, comquanto alguns eseripto'rcs abolicionista s sustentem que 
não provieram da abolição, mas da subita liberdade política, 
os males l[tHi sofl"remm as eolonias, não é menos certo que 
estas passaram por 11 ma crise de graves perigos e que a sua 
prodncção agrícola diminniu consideravelmente. · 

Como se vê, a questão, que ora nos· occupa, foi estudada e 
discutida pelo governo e pelas camaras da França desde 17!10 
e só veio a ser decidida definitivamente em 1818, pela força 
da torrente revolucionaria dessa época. 

E em França tratava-se de colonias, c de menos de 300.000 
escravos. 

Na Inglaterra a historia nos mostra o mesmo. Os immortaes 
autor·es da extincção do trafico não perder:un um s<J dia do 
pensamento a ábolição da escravatura. Wilbcrforce o annunciou 
desde :1792.; mas um duplicado motivo os retinha. 

Elles esperavam que, cessando o trafico de escravos, a es-
cravatura se ext.lnguiria por· si mesma. Entendiam tambem que 
era prudente chegat· á liberdacle passo a passo, por melhora-
mentos graduaes. 

Durante 20 annos foi esta a opinifto dominante na Inglaterra. 
Quand.o em 1823 ·uuxtou quiz arroslral-a em seu nome e no 
de \Vilberrorce, não se atruvcu a propôr a abolição total, mas 
a abolição gradual. E Canning, adherindo em nome do g·overno 
áquella proposição, emendou-a por urna redacção celebre, em 
que não se pronunciou a palavr:t liberdade, e substit.uiu-se a 
palavra abolição por estas-medidas decisivas e efiicazcs para 
melho;·ar a sorte da população escrava . 

A proposi(;ão de Buxton, assim emendacla, foi adoptada em 
11í de Maio ele 1823 ; e só em 11í de Maio de 1833, precisamente 
íler. annos depois, é qu e lord Stanley propôz ao parlamento o 
a c to da abolição. 
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, Neste longo intervallo, grantles esforços c uma import~nte 
\CXI)et·iencia tiveram lugar. 

Por uma circular, de Julho de 1823, o secretario de estado 
das colonias recommendou aos governadores destas, a adopção e 
obse~v_aucia de um prol$ramma .de medidas prepara~orias da 
aboltçao, que a mesma ctrcular ja lhes offcrecta perfeitamente 
roz·muladas. 

Uma só das colonias nao aceitou de bom grado esses con-
selhos, e todas reluctat·am contra a sua applicação. As espc· 
ranças dos escravos excitaram-se na razão dessas resistcncias. 
Houve revoltas, iucendios, execuções, principalmente na Guyana 
e na Jamaica. 

Ao cabo de sete annos, oito colonias nfto tinham ainda adop-
tado nenhuma das reformas prescriptas. Doze recusaram as 
medidas relativas ao ensino religioso, e ao melhoramento da 
justiça. Muitas recusaram a nomeação dos protectores, a cou-
cessão de um dia ao escravo, as c.aixas economicas, as res-
tricções nas vendas, o regulamento das punições. 

Então o governo julgou couveni cnte dar o exemplo, c cmi831 
libertou oscscraYos do domínio da corôa. Simnltaneamente, por 
c it·cular do mesmo a uno, prescreveu e desenvolvelt as proYiden-
cias apenas aconselhadas na de 1823. 

Esta medida suscitou a mais violenta opposição da parte dos 
senltot~s de escravos, em todas as colonias. 

A camara dos comnnms deu-se pressa em -nomeai' uma com-
missão de inquez·i to para examinar os meios de pôt• term o a essa 
situação violenta que co lloeava o go verno entre as espet·anças 
excitadas dos escravos e as r esistencias obstinadas do'l senhores. 

O resultado foi ser pt·oposta por lord Staulcye votada pelo par-
lamento no mesmo anno de 1833 a emancipação em massa com a 
dupla condição tle um aprendizado para os libertos, e de uma in-
demnização para os senhores, indemnização fixada em 20.000.000 
de libras. 

O aprenliizano tios lil.Jcrtos devia ser de sete annos para os que 
se achassem nos tlistrictos ruraes, e de cinco para os outros. 

Essa medida não occasionou grandes desastres, mas produziu 
uma crise no t rabalho e producção das colonias, e estas prefe-
riram a abolição immed iata á continuação desse regimcn mixto 
e inquietador. O aprendizado dos libertos devia durar ~ué 1840, 
e a abolição flnal foi proclamada em183S. O perigo dos senhores 
augmentára á medida que se avizinhavà o term o da escravidão, 
ou ante · ela servidão em que e lia fôra convertida. Por um senti-
mento be m natural no homem os escravos mostravam-se mais im-
pacientes nos ultimos momentos lia sua tran~ição para a plena li-
berdade. 

A%im, pois, na Inglatel'l'a, esta qu estão foi agitada e discutiaa, 
lHJsciw n var io .; exame-; e resoluções do governo e das c:unar:ts 
de>rle 1792 ; só foi, pot·ém, definitivamente decidida em i83B, 
sendo em .o lo esse ,1crio lo o bjc .~to de at·1rado> e ludos e ex-
forço ;, qu ; a .:s ;; l:n·eceram e en;:amiaharam pua c~sc desejado 
tk:sfecho. ~ão o bstante, a reforma não se operou sem crise e 
grandes prejuízos para os proprietarios coloniaes. 

E para a ludaterra, como para a França, tratava-se dr. colo-
nias. A'> colonia~ iuglezas possuíam mais numet·osa escraratura 
do que :ts da FranÇa, mas ainda assim a sua população eserava 
não pôde ser comparada com a do Brasil, pois não excedia de 
700.000 indivíduos. 

A reli gião e a plülosophia moveram de certo a muitos dos de-
fensores da abolição na ln"laterra; mas, se procurat·-se a !li 
Q$ motivos desta grande meilida, diz JUorcau de Jonnés (cujas 

,. 
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proposições não costumam ser lemerarias J, é duvidoso que 
se ache outros que nàtl sejam um vasto systema de política 
commercial, abraçando ao mesmo tempo o futuro das duas In-
dias em suas previsões, e os dous hcmispherios em seus desig-
Juos . 

Depo1s do exemplo daquellas duas s-randes nações, a escravidão 
foi Lambem abolida nas colonias da Dmarnaa·ca,Succia e Hollanda, 
e em parte das possessões portuguczas . . Alguns destes a eLos são 
de recente data, c para todos esses paize·s tratava-se sómenLe da 
escx·avidão colonial. Para ·a Succia e a Dinamarca a meclicla 
não alcançava senão alguns poucos milhares de ·escraYos. · 
• Em nenhum (lellcs se procedeu precipitadamente; a rcform:l 
foi detcrminatla pela opinião publiea, e não consummou-se sc-
wi'o depois de muito cswtlada c exelarecilla. 
· A llespanha não aboliu ainda a escravidão uas suas colonias 

de Cuba e Porto-Rico. Esta ainda muito longe disso, segun<.lo :1 
atilnnativa do J Oltrnal dcs Econc.mistes ele Outubro do anuo pas-
.sado. 

Portugal dispôz-se a compleL:tr de facto a abolição parcial co-
meç:~tla em i8ií6, mas não o rez ai nda, e a sua medida não abala 
c rere interesses ela ordem elos que se ligam á esc r a vi dão no 
Ba·asil. 

.O unico paiz, para o qual essa questão Linha importancia com-
para vel com a elo Brasil, eram 'os Estados-Unidos ela America. 
::ia Demos, porém, que ali i custou rios tle saug·ue, uma guerra · 
civi l tremenda, cuja:; cousequeucias n~tO se por.Je ainda prever. 
l'elo ·que r espdla a condição dos li bertos, t.ambem essa expe-
ri cuda ni\ .1 esta aLtda t:uusu :nmada. Pótle-se attribuir em parte o 
llorrivel drama daqudla discurdia soeial a causas politicas, mas 
é róra de do vida que os Estados do sul eram exeilados princi-
palmente por suas idéas a respeito da necessidade do trabalho 
servil eaH seus estabelecimentos agrícolas, e pelC>s prejuizos que 
a reforma radical lhes trazia·. 

Em todos esses paizes houve uma pressão moral ou material 
que os obrigou a dar aquelle passo, e só o deram depois de 
muitas hesitações e tentativas. Entre nós ha hoje alguma caus:1 
dessa. natureza que nos impilla a precipitar uma deliberação em 
materia tão grave ·? .. 

Onde está a·pressão? No exe mplo elas naçõt~S européas ? A 
.liistoria ela escravidão em suas col.onias, e a importancia social, 
relativamente pequena, que esta tinha aberto para cllas n os 1!-
berlam dessa coacção. 

O exemplo dos Estados-Unidos é' Por ora é ainda um a-conteci-
mento não completo, uma solução imposta pela força ele uma 
metade da nação contra a otHra,solução em que prepondea·ou o :tu-
t:~guui smu pu! ilico, e nf1o a qu estão humanitaria. Este cxempJo 
por ora parece-me mais favoravel ao statu-quo do que a innov:wao 
4ue aclualmente se pre tende no Brasil. . . _ 

Não ha entre nós um partido que tomasse a peato a abohçao. 
da escravidão. !~inguem suppunlla essa medida tão proxit~a, 
nem os nropri etarios ruraes, neut o eornrnercio, nem a tm-
prensa, 1Íem as camaras legislativas. São de recente data. ai· 
gumas iniciativas e pronunciamcutos individuaes nesse sentlllo, 
eom quanto tollos reconhecessem sempre os m:~les inh!3ren~es 
á escr:niúão. Se a epportuniclacle era chegada, as mcdtdas m· 
directas e prepa~·:üo rias, que forão h a pouco suggeridas no 
senado, deyeram merecer outra auenção e acolhimento ela parte 
do governo, da imprensa e das camaras. 

o proprio governo inglez, qu e mais elo que touos se te1n 
interessado pelo triumpho universal da idéa abolicionista, nao 
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C3pc rav.1 rle ccl'l0 rp ~ c tã!) cerlo se q c: iz cssc no Br.1.;;i l t e ntar~
cmaHcip;l~~lo dos escra vos por um<t meclid:t ge ral , mais ou 
mcn o~ apressada. 

ALHla e:n l<'evereiro. d c3tc anno dizia lon l Derlly na eamara 
a que pe l'le u~e, com rcfe rcncia a os Estados-Unidos, o segniutc: 
" A a!Joli~~ão da esc ravi:.lão rlcvc ser iud u bi!avc lmcutc materia 
!lc cou g-ratu l a ~:õe.; ; rece io, poré m, qnc s eja c lla acompMtha da 
d;.: g-raudes males em cousel[ueu cia da preg-uit;a e priV<JÇão dos 
JH'CLn; e man r: ipa rlos, q ue pouca conscicneia têm por ora dos 
deve res 'lue l hes im;1õe a comliç;i.D rlc ho mens !ines; formam 
idéas exageradas dos dit·ciLos a thpiriclos pela liherdarlc, e no dem 
faci lm eaLe tornar-se ulll per igD scri o , La:ttn para os E'stados 
a rruc pc;•tcnccm, co :11 0 pu.r:t o gove rno ela Unià v. Espero qu e 
com o te mp D se co l!Jaw ;uclltores resultados, lHas por agora 
{:Ouscgu iu-se o grau:le li :u da emanci[laç:âo a custa. de dnras 
provações c iião pequeno perigo . " 

O estado acLu<~l da soci c~ dalle brasileira , ou a cnca J·cm os pe lo 
lado po lí tico e m :JJ'a l, ou a cousiclc r emos :·;o!) o no ntu de vis ta 
clns i nteresses C(;o:wm icns, não ia c ita a u m pa --su prccio itado 
H ll te rreno d t.:ssa 4ucstão social; pe lo coBtr.trio, faz i·ccua r 
com tenor ant () clla . E;n pc n !J~da como está a lavoura, o com-
met'cio Clll rtuasi comp leta al tHlia, toda a população sofi' t'eJHio 
!!lJ.JS ou lll ~I JO :i gra veaiL!ntc pe la gu ~rra extcrua que sus ten -
taJnos lia 111 ai-; de rlous annos , o E>taLlo sob o peso de g ran de 
d ivida, d ivida p rovctt ien te desta mesma caw:a improlluctiva; 
n estes m oHw;;tos, f! tesnw os espil'it r. s mais aH'outos uào agita-
r :ant s eate lha:ltC r efn rma, se: o g ovet·no imperia l (Vossa i\lages-
tactc l mpe l'i a l permi ttir-tn e,ha esta ft ·a tH[U eza) não fosse o pri-
m e it'O em j nl.gar q:t e e ra cl!egacla ou estava mu i proxi rna (t 

· opportu ll idaclt' de Lüv profuada mudança no :uocl u de ser de 
u osso.; estab e ll!t:i tu eutus :1gr icolas . 

A carta eseript::t pe la co;ntnissãu f ranccza de emancipação, 
c d iri g iria a Vossa Mag-es tade Imp ci'ial , corre im pressa; 'cu a 
li no Jonmal des Eco nomislcs de Outub ro ui ti mo _ A res pos ta 
üada peln minis teri n dos neg-ocios estra ngeiros t!o llt·asil tai!lbem 
circ ul a do mes:no modo . Essa r esposta tl iz que já n(Io se trat~t 
se não da o ppoJ·tunid(H!e, mais ou menos proxima. Es ta opinião 
tão au tot'izada e tão so lemnemente pro clamati:J , não pod ia üeixa t' 
ele en co ntra r é r:ho nu Impel'io, e sob retudo devia iufl uir mnitG 
n o an imo daquclles t[ue tiuham ido acli:mte elo governo n es ta 
m ater ia . -

As rn ~ di tlas a qt 1C o ,;-overno i·ecorreu ulti mamente , impel-. 
lido pelas ucc cssidaclcs rla gue rra, l ibertando escravos da nação 
c da (;Oróa, e pr emian do os c idadãos que offereciam liber tos 

·para o exer cito, 11~10 só rlCI'C de ter esti mu lado os espir i tos 
ma is sofregns por essa reforma, como Lambem darramado css<t 
esperança po r ent re os escravos. Todos nós podemos dar tes-
temunho de que estes etl'eitos se vão sen timlo. 

A pres•;ãn, po is, está crcalla, e é pr eciso não c ruz a r os braço~, 
nem r esis tir a uma icléa que tem por si a autor idade do g-o-
ve rn o, c os mais san tos impulsos do cor ação hnmano. A cs-
I'.J·aviclão não pórle se r sustentada senão como um mal qu e 
herd ~t , n os, c ele que não podemos desprender-nos senão com o 
aurlar do Ú!mno . 

A le i c regu l<lrnen tos <Ir. Setemb ro de 181í0, dando golpe mor tal 
no tra iieo de escravos, decreta ram a extincção ela 'e~c rava tura. 
E' uma le i fata l ela esc ravid ão, le i que Mor ea u de Jo nncs de-
m ons tra com facto~ c a lg- ar ismos inco ntes tave is, que as pop u-
!açõeo; escravas têm em s i mesmas o gcrmca ele sua extincção, 
C' ll Jempo ma~~ ou 1!1ü~!Os proximo, mais ou menos r emoto. 

P. l i. So. 
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A con tli c3o tJ:a cscrJvat.u ra no Brasil , como nas rulonia,· in~ 
,glezas e "rraneczas, ton~a - aqucll c tc nu o r::ta l mais .Pru:x imo .. 

A g1·ande rl espropor çao a os do us se xos faz que sep ~rande 
o excesso dos obitos sobre os · na~c i :n entos . A pormla ~ão es-
c rava do Bras il , portanto, es taria extin c ta totalmente pelo seu 
m ovim ento natura l, sem contar com as manumissões i n·di vidu aes, 
t~ lvez em tres quar tos de see11l o,-do que ha e:x emplo em al-
g tlmas r! aquc llas colonias-; c eom quasi cer teza em secu lo e 
m e io, se fõ r de dons te rços a ditl'e rença entre os naseimen tos 
c os obitos, co.rno ·acontecia na maior par te das eolOI)ias fran-
cezas . As mauu missões .par ciaes ·que aunu almente têm lu ;.;a r 
e que; segu ndo se crê, vão em escal a ast:enden te, :Jbreviariaui 
muito aquelle prazo,; de sorte que> tlaqui a duas de.zen as de 
a nn os, talvez se pudesse, sem perigo da ordem publi ca., sem 
quebra muito scnsivel .em n ossa pr odu cção, c com Yo luntaria 
adh esào de nossos propr ie ta ri os ruraes, decre tar um co mplexo 
de medidas ,que ·accelerassem ou cow pl e tasscm essa transfor-
ma~:ão ·de trabalhos domestico e indus tria l. 

Hoje, .porém, c na ause ncia de llados positivos, nã-o hav erá 
quem se anim e a oppôr semelha nte p lan o co ntra uma medid a 
mais .phila ntJ·opica, qual a qu e se a.p.rescu.ta n os proJec tos e la-
b orados pelo i! lus trado S1·. Visconc!e de S. Vicente, c o ITe re ~ 
·c id os pelo go-Yem o á consideração l[{) conselh o de es<ado . 

Vejo que es tamos lJa ldos dos exames e doc umentos esta tis-
Heos que precederam igu:1es m edidas em ou~ros paizes: não 
sabem os ao certo qual o n umer o da po pul-a~;ão escrava n o Bras il , 
se ha 1.700.000, como deduziu o senador Pomp.~o do r eeensea-
m ento de 1819, se 2.000. 000 como Legoyt e outros suppõcm , 
ou se é mais ou m enos n umerosa; com o está c lla distr ibnida; 
a le i de sua mortalid a lle; a re la c~10 dos nasci mentos e ob itos ; 
a estatís tica das rna nurn issões ann uaes; ta do a esse r espeito é 
du vida, ou meras eonjectu ras. 

T odavia. , r econhecendo a pressão que 110je ac tna s·o llre todos 
nós, e por o utro lado reconhcceudo taml)l:JJ I qu e os lJe JJ c fitios 
da a bo li1;ão se1·ão cons id e raye is, a in da que sep~rados por um 
períod o d ~ sofl'rimcntos n~ a i s ou me nos provavc is; cu respo ndo 
pe la all irma-t iva ao primeiro quesito do I!OYerno: 

·c onve m a boliJ' clirec ta me nte a escravidão. ' 
Co mo , co m llU L~ eautelas e provi 1lc nl:ias ·! E' a mater ia do 

te1·ceiro ques ito, qu e eu peço li cen r:a pam an tcpôr :10 segundo. 
O melho r pro.fecto de emanc ip a~üo scra, sem eont rarliu; üo, 

. a qu elle qu e in di car os m eios de exec nta r essa l!;rand e ope-
ra ção sem perturbar a tran qu il!idade publ ica, sc1n inten omper 
on enfraq uecer o trabalho prod uc ti vo do paiz, e se m l ançar 
so bre o thesouro o imm enso peso rio r esg-a te dos escravos. 

Este assumpto, em theoria, es tá, para assim di zer, es~otãd o, 
no s docum entos da Ingla te rra e da F r:uH;a . 

Eu, pois, entre os m!l iOs até hoje s ug·geridos, pre fi r o , com 
limitações, o adoptado pel o S1·. Viscond e de S. Vicc ute, e que 
tem flOr si a ini ciativa de 183() c 1840 em Fr ança, c ·o exemplo 
de Portugal em sua le i de 24 de .Julho de 1856. 

E' uma a bolição pro~rcss i va c g r·atuita ou quasi gra tuita, 
e que não tira á l avoura os seus braços actua es . 

E ntendo que se tleve decla ra1· a lib erd ad e do yentr e, fic ando 
os filho s dos esc ravos obrigados a servir aos senhores dos pais 
até certa idade, se os mesmos se nho res tiverem de e tlu t: al-os 
e sus tenta i-os du ran te esse temuo. 

A par des ta medida capital prov illcncias que mi tiguem o 
capt.iv eiro , com o tod o o fa vor aos processos de lib erdade , a não 
S\f' lútração dos eol!jugcs, e !las mãis e filhos menores, r estric-
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çõcs na transm issão ti os escraros por hern.nça,Jcgarlo ou uoat,':J.O• 
e garantias a bem da formação e posse de seus peculios . 

A matricula de todos os cst:rav.c1s , e o r egistn• dos r es-
pectivos nascimentos c Oi) i tos, são medidas acccssorias e essen--
ciaes ao fim da lei. 

Não m.e parcée cfficaz , c creio ser um .. meio--. perigoso , a . 
<: reação de juntas prutectoJ:a.s da- erna ncipaçâtL O ruido dessa 
i nstiLuição, .. c a freq uente ing.crencia da-. autorid ade entre os . 
senh oPes e os escravos, se rá um ma l, já provado n as cul onias -
francezas-e inglezas; mal que póde levar-nos irremisoivehneute 
á aboli t;:ío im media ta e em massa . Esse apparelho de pro-
tecçfi.o , ou rrual quer outro scmclh:mte, afrouxa gs. laços da 
escra vidão, co mo dizem os escri ptores aboliciouis tas, sem desa-
tai-os . A insubordinaçfto dos esc.raYos, e o desespe1·o dos . 
senhores foi'Ça m nes te caso o- lcgislader a completar a sua , 
o-bra. . -

Note-se- qu e e;sa metlida · do ventre 1-ivre,, só -por si,- não é · 
i s ~ n ta de perigos. Em Fra nça. ente nderam 111uitos espiritos il -
lus.rados c e-x perientes , entre cl lcs l\Iorcau de J onu es, que c~sa · 
dupla situação de pais escravos c fi-lhos Nvrcs, em presença 
uns do > ou tros e ra repugnante c perigosa ; que, fa lt and o a o~ 
senhores o estimulo do in lc ressc ua _rcprodu cção de se us cs-
c ravo~, . csses men ores pupi ll os do Estado- seriam victi mas do 
abandono e do descuido. Acrescentando-se a isto a in gercncia -
activa ri a auLO r Ldade para protegei-os, é evidente qu e a diffe~ 
r cnça de condição entre os fil hos c os pai se tornaria mais 
sensível, a autori dade dos scnhorcs- fkarm desmoxaHsada,.c a 
consequeocia seria uma ruin a ge :-al. 

O· bo m exiLo dessa medida, pois, ainda assi-m limitada, de-
penderá d-a boa vontaq c c Jll'tHlc nt.: ia de nossos propri ~ tarios
r uracs, bem como da lm pa t·cJalicl :.Hlc, t1no c morlc ra ç.a•1 ri as 
a ut-oridades locacs . Tenho mu ito medo de que estas duas con -
di <:-õcs se não r ealizem pcrl'citamcntc . 

Não julgo já necessa rio crear um impos to para manumissões 
p·a rciacs c ~ u cccssiva s . :Se o -es tado do t.hcsour-o fosse prospero,. 
e n admitti1'ia a medida· como auxi'lia t• da 3{!Çào- natura l 'do 
t empo ; mas lrojc, nas ci rcu mstancias d itli ccis em q_uc se acha · 
o Es tado, quando os novos im postos não se rão bas tantes para 
sa tisfazer os cmpcnlws da guena actua l c presta-r a l;;um a.uxili'o, -
a iada qu e fra eo, ao pl'ogr ~sso geral do ·paiz, uão me parece que• 
esse meio se ja bem aconselhado. 

Creio ta m6cm <lcsnccessa rio, e até muito . iuconv-cnicntr. , 
que a lei marqu e o prazo da· cxtincçfto total da escr:lVidão. O: 
p_razo proposto é tão -longo, qu e sua fi xação não serviri a se não 
de mata r desde logo toda esperança á população escrava. E' 
escusado, porque, :.liu d·a suppondo qu e a morta lidade dos es-
cravos entre nós não exceda de 3 °/o. como acontecia e m al-
gumas das eol·ouias inglezas e l'ra ncczas, no lh11 de 32 aun os ele 
(Jue fali a o projecto, essa pop ul ação estará quasi toda cxtiActa; 
desde rr üc se não .r enova, nem pelo trafico nem pelo nase-i--
me nto. Para rr ue, pois, prefi'xa r um prazo, que cntJ•istecc, c 
qnc aliás as circumslancia& futur as do paiz poderão en curta r, 
en tão sem gran de onus par a o thesou·ro ? 

Concordo co m as idéas capitacs dos lli'Ojcetos. do -81·. Vis- -
conde de S . Vicente, qua n-~o aos esc-ravos da nação, c das 
ordens r eligiosas. 

Creiu fJH C, com . as mcrl idas concer nentes- it emancipação 
do s csct·avos, se el eve cuidii t' rl c meios ma is r.ffica?.Cs para at-
trah i r população livre ao lmperio . Esta neeess idad c ainda mais 
j llstiü·ca. - o que ·cu dbsc sobre a crcação c applicação. de UiR . 
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imposto par:t accelerar o termo n:~tural da cxtincção tla escra.-
vatura. 

Resta-m e responder á questão de oppo rtu nídade : " Quando 
deve ter lugar a aboli .,:ão !'" ·, . 

Pelo qu e tenho exposto, vê-se qu e, em miuha humilde opi-
niüo, a aboli ção r cla liiJ erdade dos nascimeutos, com quanto 
seja o meio mais pacifico, ou menos perigoso, cl'entrc os di-
r ectos, todavia, não esta isenta de coutinge ucias graves. A me-
dida, por mais l'elizes que sejamos na sua a1Jresen t.a çfw e durante 
o debate das cam:>ras, e p<H' melh or 11 ue seja a s·ua execução 
]JCbs autoridades locaes, li a de ca usar alguma agitaç,fw entre os 
escravos, c conseq ue ntementc li a. de trazer algum aba lo c 
prejuízo aos nossos cstabe iecim cntos agrieolas. O credito se 
l1 a de escassear mai s para a indu8tria agríco la, ao mesmo tempo 
qu e a p.ruducr,ão desta talvez cl iiL inua . :Sendo 'já ailli ctiva a 
situação do êornnwrcio e da lavoura, a metlid;.l, ag-ora, iri a 
augmen•ar a alllicção ao aiTiicto . Os perigos de ordem pnlliiea 
e segurança indi vidual, que acompa nham, m ais ou menos de 
perto, as medidas dessa natureza, c>.:ig iríam tambem um emprego 
de for ças, ljUc, llu1·ante a guerra c. logo depois dell a, c im-
)lo ss i~ e l. 

Julgo, por tanto, fJ UC o governo imperial deve preparar o seu 
projecto par:~ levai-o a efl'cito logo que a situaç~lO moral e 
Jinau ce ira do paiz r:ãr aprcsc nlc t;:io dcsfavoravcl a$pc cto. E' 
i111possi vcl assig11ar para isso um limite matll cmaLico. 

Depois ·de haverem falia do outros conselhei ros, o Sr. 
VrscoNDE Do Rro-BnANco, na conferenc ia de 9 el e Abril, 
disse ainda o seguinte que tomamos das ac las do con-
selho ele estado : 

0 f.OXSEL TI EÚ\0 PA!UNHO~ comeÇ:\ por tlc r.b!':ll' que jnJga. 
t er sido assaz expli cito no voto que tivera a honra de ler 11 a 
conferencia anteri o1 ·. E.m olJcdicncia i1s novas determinações 
rlc Sua i\! ag-es l.a il e Jm'perial, esforçar- se-lia agora por tom~r 
mais clai'O o se u pensamento c aüd itará a lgu mas ill éas, -se lhe 
fór pos;; ivcl, sobre a. convenieucia, mod o cc opportuuidade da 
projcclacla rel'oJ'In a socia l. . 

l'i o estado ·a (ji i C as cousas têm chegad o, aceita desde já a 
m edida da cmaHcipaçfto do ventre escra.vo . E' o menos que se 
JlÓde ra:-ci' em _rc la(·üo ás op iniões .ma is avanfadas ncst.a ma-
tena; c o JI Ia:ximo no pe11Sa r claqucllcs llllC, como cll e consc-
lil clro, ll~lO j ul g-am possível decretar-se .i'' a ail oli~;üo t.oLal, sem 
caus;1r damuo gravi ssi mo c incpa ra.vcl·a nossa sqtiedadc . 

N;io cous i1l cra cst.a mesma medida parcia l iseJJt;J de peri gos ; . 
]Jelo contrario a rcfl e:d\o c o estudo da hhtoria (I~ aho lí ç:w da 
cscra D I.nra nos outros pa iz es o con\'ence ele que h a neste ca-
minh o um declive q11asi fata l, que ilitll ci lm en tc pcnn itte parar 
onde se que1·. A Inglaterra, c ücpois :1 França, kli!aram acabar 
r.: rad ua lmeDtc com a cscravid:\o, c nflO o consc!ruir;lm ; ;11nbas 
J'nrara oiJrigntlas ~ prccipit;1r o !l esrcclio d ess ~l r;rr;:uc1c crise. 
Porlngai I[Uiz marcli;u' com a mesn1a scgui·ança ui!sdc :íHc~; co-
meçou por alg-ilma ~· ;liJOlil,'õcs p:J.rcíacs, eomo 3S el e f]U C tratam 
os projectos do Visco!lrle de S. Vicrnte, c pe la ernancipa1;f10 do 
'"!lllrc; passo u logo adian te, c já crn 2H de Ab ril de :1Si.i8 fixava 
o_prno d_e 20 anuo~ para a com pl eta aboli çào; c não pa rou 
a meia aqtll , porqu e em 2t 1l c Janeiro deste ;111110 aprcscnLOu - ~ e 
a:; cú:·tes um ]Jrnjec.to para a ab oli•.::• o immc<.liata , ]ll'O,icc to iui .. 
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ciarlo pelo ~ia rrpl DZ ele Sá ela Bandei ra, o promotor princip al 
daqucllas me didas. 

Cabe neste lur:;a r decla1·~r, e perlc para isso licença a Sua 
1\Iagcstadc Imper ia l, qu e foi ma l comp rellcncl ido po r um illus-
trado conselitciro, quando c'Le Sll [lpóz qu e ell e conselheiro 
Para nh os dera co mo n ~o decretada r~ n1 Por tugal a abolição da 
escravid ào . o que disse Jo i qu e de facto ainda ex istia a esc ra-
Yidão em al g- uu1as das ca lunias p o r tu ~· u 8 z es , c isto é cxacto, 
porque uma co usa é ac:1llar com a csctavid ão imm ecliatamcnte, 
c Olltra co usa é llccreLar a sua aiJG li ção pa ra époc:a posterior, 
e ??poca, no caso ci tado, á distancia de 20 aunos . 

.RepeLe que a França, a Iuglater ra , l' orougal e as outras 
nações , que de 1833 para ca Lé m aboli!lo a escravidào, não ti -
Ye ram ele all.cnder senão it~ circ 11 ntstancias c iu Le resses c.l e 
alg- umas ele suas coloni as, e que nós tra t ~u nos c.l c um a reform a 
qu e ra i a fl'ecL:t l' a toda a sociedade brasi leira . 

All eg·ou-sc Lambem 11 111 recente · prujccLo hcspa nh ol , mas 
é ainda um [lr ojecto, 11ar·a a abol içâD <l t ~ l l ll'O Ll e einco ann os, c refere-se às ilhas tl c.C uba c de l'orLo .Hico, un ieo territnri o 
onde a Jrespanha couLa cscraYos; c notr!-SC ai nela que a Hes-
pa nh a, rcfractaria até para a ex tincçfto do Lr:di co de Africanos, 
Jl rocetlc agor a assim , po rque aq ucll as illtas estão prox imas 
dos Eslados-Unidos, teme a repercussão dus snccessos que alli 
t iveram lugar , ou r1 ue a escravidão sirva de arma para se lhe 
t irar tão ricas possessões . 

A si111111 es etnancipat;ào elo ventre escravo fl l( ura~se· l h e eomo 
uma mecli da rorleatla de eon ti ngencias g-raves . Em sua ex.po-
~ i ção an terior po 11 dcrou o que pensadores mui to autorizados 
clisseram e csr;reveram contra essa mctlitla em Fran ~~a . Entcn-
rliam cll cs que a libertação dos fi lhos, a exisl.cncia destas fa-
milias mixlas, to , ·u::~ ria a cscraYiclão menos supportavcl pa ra 
os pa is, pro~ Ll Z il}clo enLI'C estes cxcilaçües _pc r·!gosas ; c a c ~·e s-:
ce ntavam nao so tíli C as erJ<111 ças ld.Jc rtas .] a nao encontra rr am 
da' pari c dos scnh nrcs a rnc,;ma humanidacle, como qu e de uma 
c outra• cansa pode riam r·csuitar penurbaçücs f11n es1.as á segu-
r an ça tias pessoas li vres, c á produ cç["io que tlepcnc.l c do t ra-
ba lho esc ravo. 

Hecci:;Brlo ell consclhri;·o estas consequcncias entre nos, 
e qne portanto, r~1lllcm as prerisücs do lcg- islaclor impcll inclo·nos 
á força dos a eontccimcnws >la ra a aho ri ção total e immerliata, 
foi muito cau teloso n~i respÕsta :10 qucsilo de OPJlO rlunidade. 

l'lão basta esperar pela ccss :l Ç~o el a g- uerra; c preciso clar 
algum tempo ao gOV()rllO, it' população, a<o co mmercio e ú agri-
eu ltura, para sahircm das apertadas ci reurns!allcias em que a 
guerra c a crise finan ce ira têm a to!los co I locado . Passa r im-
medi al.a men tc da g-ucna p:wa u1na reforma r1n e pôde sobre-
sa ltar toda a popubçfw, aba lar c deprec iar a propriedade :lftri -
co la, causar din rinu ição muito srnsive l na rc ncla· nac ional c 
ex igir o em prego de ll tunerosa força publi ea , não lhe parece 
acto di gno da prutl cncia do g-o Ycrn o c elas c:unaras do n r:1sil . 
Hê-sc algum tc1i1po :i convalescença do r:or p;J soc ial, t!cpois 
tlc tão ~Tan'rlc cufcrmid~Hic como tem sido esta r:; uc1Ta tl e trcs 
a.nnos c a crise financei ra qne a precedeu c a tem acom-
paunatlo . 

l 'clo tr::c respeita ás mc1lidas auxil iares ela nrinc ipa!, con-
t.inúa a pr~nsa r · com atprcllcs tjilC 11 ~1 0 C] Hr rcn1 a anto ri tl aclc, 
i nLe rpondo-<c a miuclo e11 1. rc o senhor c u escravo, ou medi el as 
ele pr·otecç::·w e~pccial on apparatosa . 

Basta no sr. 11 r.ntcmlr:r, pelo fJHC respeita ao lliCl horamcu lo 
da ~une ti o' c' craYos : 
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Fac ilitar c proteger os processos de H.berdadc, coJ'IaFJdo 
por qualquer embaraço proYeni eutc da ignorau cia e pobreza 
dos qu e estejam em captivciro i !legal, ou. se vejam. ameaçados 
çlisso ; 

Assegurar o peculio dos esc ravos c proteger as alforrias 
contra a usura e capri chos d.os senhor.es; 

Prohibir, como na lei porwgue1.a, que se venda o marido 
em separado da mulher, e a. nt:ii em separado dos 1ilhos me-
nores~ · 

Evitar o má o effeito moral elas vendas em leilão;. 
Declarar sem vi g-o1· a disposi ção do antigo di'reito ciYil que 

allmittia a revogaç:io da al-forria por ingratidão,. e quaesquer 
uutras di-sposições qu e, sem 1:azão suft1cicntc/ ag0ravem o cap-
tiveiro ; 

Abrandar o r igor da lei de lO de Junho de· 183i:S, quanto á 
inlenlieção de recursos, e a pena de açoutes·, bem' C611Hl sup -· 
primir a pena de trazer ferro, de qu e trata o codigo c1·iminal. 

lia a este respeito na obra já citada do Dr. Penligão 1\la--
lhciro idéas e rellexõcs r1ue lhe pa.reccm muito. jmliciosas e· 
rli ~rws <la atten ~;ão dos co nselh eiros a qu em Sua i\lagestatlc· 
Imperial houver por bem encarregar· o pr.ojecto. tia ail o!içãe 
Jlrogressiva da escraviclão. 

Na conferencia anterior tocou-se n'um ponto {jue repu-ta de 
grancle impoi·tancia, c sobre· o qual entende que ::t· lr:i <teve 
ser cxplicita: refere-se á questão de serem ingcnuos ou libertos-
os nascidos rl e mãi r.'Hlrava depois da nova lei. 

Julga qu e esses in di riduos não podem .deixar de ser consi-
de,·ados ingenuos : qu e o contrario-não só- fõ~a impoliti co, mas 
a t& incom-iitucional. Se cll es são livres, segundo a lei, desde· 
o seu nascimento , como podem fi-car na cornlição de libertos, 
isto é, na con<li l(ão da-quelles- que foram eseravos antes de 
serem 1 i v1·es >' 

A lei nã® restitue a libcrdallc aos in cli-vidtros a qncm vú bc-
ncliciar, estabelece o principio de que de sna data em diante, 
nmgucm nascerá escravo no- tcnitorio brasile iro. E' c;ste o 
seu pensamento, c por isso não reconhece Hcs-ta parte direito 
de indemnização em favor dos senhores . 

O contrario estaria em nagrantc contradicção com tudo qnanl.o 
se pó1le all egar c se allega., em no111c da religi-ão, do rlireito· 
natural c das luzes do seculo, contra o estado ele escravidão. 
O contrario fõ:·a crear entre nós uma nova classe socin.l náo 
menos perigosa, a de cidadãos privados de tn:cciosos direitos 
em relação á vi:.a publica e políti-ca.. 

Se os libertos até hoj e se mostram resig-nados, é porque 
ncll es verificn. m-sc os moti·vos lia incapacidade prevista pela 
constitui ção, c uão são ell cs em grand e numere , ou se acham 
em situações muito diversas de I u)!·ar, de o ~ca s i ã o e de idade, 
visto qu e as alforri as sr10 intlil'irluáes, incertas c lentas. Não 
:1conteceri a o rn esmo com os Jih r, nos da nova· lei, se clla os 
rlec l a ra~s c ta cs ; estes uasccr[anl 1 i v rcs c seriam educados para 
a lihcnlai.l c c so b a lib erdad e~ sc1·iam num ero sos, c achar-se-
hi am t~rn Bnrncro consitl cravcl no mesmo I ui{ ar c sob outras 
co ncli çiies el e igualdade. Co11 strtuiriam uma classe á parte, 5c a 
i n :;ap ~l cida rlc legal os distingui sse lia massa geral dos cidadãos;. 
e {~ obvio o qu e pod eri a fazer essa num erosa classe para r c-
liabilitar-sc, sendo que JJ :Hia impediria qnc houvesse entre cllcs 
liOillCJIS de todas as profissões, c até graduados em scicncias 
c letras. 

A lei JlOI'tugHcza foi eonseqncntc com o novo prin cipio qu e 
es tabeleceu c111 suas prorin cias do u!Lra-mar, c que uós quG-
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r emos n.gora cst:tllelccer no Urasil: de clarou-os lil'l'es c in :re-
uuos; e até esLen deu este favo r (o rpw uão se pod eri a fazet• 
e n(re nós sem ferir a constitt.iç~io do lmpcrio) aos infantes qu e 
fossem lib ertados 110 acto de baptismo, c aos libertos que S I! 
achassem em cc t·tas classes co11HJ :1 ~ dos ba char eis, c lerigos 
de orde11 s sacras, offi ciacs do exerci Lo c da .annatla, I' te . · 

Nfto aceitar o prin cipio soeia lda le i nes>a su a prim eira consc-
queucia fó ra re trogr:ular hoje o flras!l para doulri 11a conLraria 
it qnc esiabel ecéra o alvarú lle 1() ele .Janeiro de 1773. Pede 
licença a Sua i\Iagestallc Imp e rial para recu l'da r as memora-
ve~s ~a lavras~ philanLrop icas disposições llcsLa lei anLiga, cuj o 
teor e o scguutte: 

" En el-rey fa ço saber aos que este alvará com força de le i 
« virem, q ne depois de ter oiJviado pelo outro alvará de 1\l 
" de Setem bro de 17{)1 aos grand es in conve ni entes que a estes 
" rein os se seguiam de pct·petuar ncll cs a escr avidão dos homens 
" pre tos, tive ce rtas ínt'ormações dt! qu e em todo o r ein o do 
" Algarvc, e e m al gumas pro vincias uc Portu ga l, exisLem ainda 
" pessoas tão faltas de se ntimentos de humanidade c r eligião 
" que guaedando na sua casa escravas , u rnas mais brancas do 
« qu e ellcs, com nome de- pre tas e de negras- para , pela 
" reprehe'nsi vel pro pagação lh! llas, perp etuarem os callliveiros 
« por um aborninavcl comrn ercio de peccados e de usurpa ções 
" das libcrclaües d.ts mise raveis na sc illos daquelles successivos 
" e lu crosos concubiua tos; debaixo do preLexto de qu e os 
« ventres das mãis esc ravas n:lo pode m produzir tllhos livres 
" conforme o dire ito . c ivil. E uão permittindo n em ainda o 
" mcs nw direito civil, de que se Lem l'eito um tão grande abuso, 
" qu e aos descendentes dos esc ravos em que M o ha mais culpa 
" que a da sua iul'eliz condi ção de capt ivos, se csten rla a in· 
" rarnia do captiveiro, além do t.et·mo que as leis determinam 
" contra os que lleseeml em dos mais abamlnaveis réos dos atro-
" ciss imos crim es de lesa-nuges tadc divina ou humana. E con-
" si dcrallllo a granrle indccencia qu e as ditas escrav idõ es in-
" fe re m aos meus vassall os , as confusõ es e os odios qu e entre 
" clles cansam, e os prejuizos que r es ultam ao Esta(lu de ter 
" Lautos vassa ll os lesos, baldados e inutcis quantos são aq uelles 
" miseraveis qu e a sua infeliz conllição faz inca pazes para os 
" olllt:ios pu blicas, para o commercio, para a agricultura, e para 
" os tratos e contractos de todas as especies. So u serv ido ob-
" viar a todos os sobreditos absurdos, onlenando , como por 
" este ordeno: Quanto ao preterito, que todos aqnelles es-
« ct·avos ou escravas, ou sejam nascidos dos s·obreditos con-

cubinatos, ou ainda de le&ilimos rnatrimonios, cuj as mãi s c 
« avós são ou houverem siuo escravas, lif]uem no eap tiveiro 
" em que se acham durante a sua vida sómeute ; que porém 
" aqnell es t: ujo capLiveiro vier das visa vós, fi quem livres e desem-
" bargados, posto que as mãis e avós tenham vivido em cap-
« tiveiro: que quanto ao futut·o, todos os qu e nascerem do dia 
" da publicação des ta lei em diautc, nasçam po r beneflcin 
<<. della, inte iramente -livres, postt) que as müis e anís hajalll 
" sido eseravos; e que todos os sobt·editos, pGr e lt'eito tl eSi a 
" minha paternal e pia providencia libertados, liqu em ha'bei s 
" para todos os ofll cios, hou ras e di f: nidades, sem a nota di s-
" ti nctiva lle- libertos - qu e a sup erstição dos romanos esta-
" beleceu aos seus costum es, e que a união chrislã e a soeie-
" dade civi l faz hoje in to le ravel no meu reino, como·tem sid o 
" em todos os ou tros ela Europa. " ·· 

E que convcni cneia hareria em serem esses indivíduos lra-
i:lllos comu liberto,, e nào como ingcnuo3 'O itil O homiJr~:lrcm 
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coJTt os senhores de seus ascendeJJtes no CO I'po eleitoral, e em 
totlos os e~n~;;os publi cns ·para os quacs se exi~cm as q ua lidades 
de elei tor ? mas poder iam llombrear nos comícios óa clc i ~ão 
JH'i!!l aria; como vereadores ; no exerci•o c anuaúa; nas socic-
d,ules scienLilieas c litLera rias ; no t:o; a:uc rdo, c· na inüustria 
en1 ge raL · 

A l ei deve ser conscq ucntc nesta parte, c não proclamar a 
aboli ç.ão grad ual do es tado da csc raYidão, ao mesmo tempo que 
m ;mteHha o amigo prü~cip i o n'uma de sua~ mais odiosas e arlJ i-
1·r:uias appli eaçõcs, a que equ ipara os filhos das escravas ás 
c rias elos animaes, r pcouliccendo o direito de propriedade sobre 
aqu e lle s como scbre estes. 

Aiu lla lernbrarú, em re lação ás medidas aa xiliar es , que. n as 
leis e rc~n l am emos portuguezcs, como h em pon de r ou o Vis-
conde rl e Abaeté, ha disposições f]uc deve m ser co u ~ i llcraclas . 

:'i :lo J'a-llara no reg istro dos escravos , porque es ta i!léa se 
aprcsc.uta 1:o r si m%m:.t, c já foi mu i Lo r econuncnda tla na con-
fc rcucia aulerior . Term ina, [lOis, insisLiutlo so\J re .uma m edida 
iurli c:alla pe lo cu uselh eii'O Nab uco, e que l he parece indispen-
sa vel c das mais urgeutrs; é uma n ova lei de lo cação de se r-
vi<;os, tcud o em vbta, sob o n ovo I'Cg i:ncn, ass im o tra ba lho 
rura l, como o set'v iço tiomestico . E sta necessidade, q uc já era 
sen tida, torila r-s t: ,ha maior á medida r[ue forem clc s~lppa reecnclo 
os escravos óas cidades e villas, c mesmo nos di slri ctos ru-
racs , á medida que se fór al a rgando o campo tlo traba l ho livre. 

Enquanto a forma do projecto, Cll\endc Que deve se r s im-
ples, mas conter de~d e l ogo as disposições legisl ativas esseu-
c iacs á nova ordem de eousas. Ha medid as c:ompl<~lnca t:wes , 
qu e podeut sem iu conveuiente ficae pa ra ma is tarde, mas é 
]lreciso que a lei defina precisa111eutc a situação tpie crea, u 
asse,;u re o se u bont exilo por modo emc~tz c pr url cu tc. Stí 
;\ vis ta el o trabalho da eommissrro especia l, que Sua Mages tad e 
Imrcri al :1 ue r nomear, se poder á disc utir lll'ecisa llleate o que 
é ou a <1 u oppo rtun o e su ilil;ientc 110 pr im eiro !H'ojudo tf UC tera 
de ser apre~;emallo as camaras . 

Na mesma conl'cl'cncia ele 9 ele Abril fez outras ohser-
vat;ões qu,e extra !l i mos tcxtualmen te ela a c La competente: 

' O coNsEL IJ BIRO P_.uuNHos p ed e li cença para ac resce :~ta e a l-
- gum as obscnaçõcs, mui breves, ao que já disse, e lfUe em 

parte foi mal c.o mpr eil e rul itlo . 
N:lo voltará á qu esJão elo:> ingenuos e libertos, port{ue a in-

s is l.eucia lhe parece escusada, ·declarando sómenJ,o que es tú 
fi rme na opinião que enun ciou , · e que ago ra se acha JJem au-
torizada pelos illlus trados couse\heiros que opinaram no me smo 
se u tido. 

Atlm it·on-sc de Que se cntentl essc qu e e ll e co nsell: c iro queria 
adiar a solu t,:ão do [ll'Obl c nia da escra vatur:t até a res tau1·ac,:ãu 
de nossas fin auças; adiau11>.n to que não teria fim , se, COill 
c ll'cito, fo sse m J'un tla rlas as app i'ehcnsõe;; qu e, li a p0uco, ma-
nifes tou outro conse ii!Ciro de C'·;!.ado, a r espeito da poss iiJilill adc 
de sahir o pai:r, ri as c irc tHnsta iH'ias uesravoravcis em qu e aeLUal-
m cnte se acha, c que a imla 11ão toca ram o :;e u m ax i1110 tl e gra-
vidade. , 

O se u pensa mento é que não bas ta a cessaÇão da gue rra vara 
que se julg-ue opportuna a r ef'o rma ]ll'njc<:J.ada. E' wi s te r <lu 
te mpo a q ue o comihcreio c a lavo ura se leva n te m UIII po ucu, 
ao m c!los, tl.o abatimenw .que a nhc üna 11 cei r a de 1~M e a 
gue rra lhe te m ca usado; c p reciso por outru lad o dar a lgu!ll 
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dP.~canso á população, P. não exigir logo d cpoi ~ da guena o 
::;er·viço mrlilar exLt·aot•dinario que tão importante r eforma so-
cta ltalvez torne inrlispensavel, já para prevenir, já para reprimir 
os elf'eir.os de al l:l' uma excitação entre os escravos . 

. Nmgue m coutes La que a medida, de qu e ~e trata, tem pe-
l'l gos, e a lgu ns dos ma is apressados até exag-eram esses pe-
rigos, lembrando logo a neeessiilad e de espa lhar -:e por Lodo 
o Imperio um num eroso exercito ; ningnem Lambem desconhece 
que nosso estado fin anceiro é grave, c, rorlaYia, pretende-se qu e 
irnmedialam ente depois da guerra deveníus Lcnrar· a solução do 
melindroso proble ma da e rnan cipaçào do,; escravos ! 

Conressa qu e não sabe co nci liar esta co rt>cq ueu cia co m artucllas 
premissas. 

Nem ao menos se qu er dar tempo para que o co rnm er c io e a 
lavoura possam aproveitar trauquitlarn cule o beuefieio de urua 
ou duas r,olh!!ilas,!! o Lh csouro dcvulva it c ir cul a~ão c;sa g- raude 
rna~s a de capilacs dispouil•!!is que e lle ab sorve u para as ueeess i- , 
dades da gu erra, c que tiram á iutlusLria riu paiz o se u ele-
me uto habitual ! · 

Falia-se em pressão interna, e pressão e xterna, e r ~ nlc nd e-se 
que por isso j ;i não temos a uct essa t'i <t lib enlade nes te impor-
tante negoc io, inteiram!!nLe domeslieo. Elle co nse lh eiro, it vista 
d ~ alguns parece res que Le m ouvido , é obrigal!o a r etra ctar-se 
d1zeudo que j it lhe parece que a pressão não veio riu governo , 
ma~ que o governo é Lambem vi cLima de uu1a press<io. Onde 
es ta , porém, a causa disto, mais uma vez Jlc rgunla '! 

Sua convicção é que essa pressão 'ó cxi>Le no receio dell a, 
porque as outras nações sabem pe la sua propria experiencia o • 
que é o problema da a i.JOiicão da escra ~a LUra, c nenhuma dei-
xará de louva r a prurleucia 'com qu e a es te respeito procederam 
o govemo e as carnaras do Brasil. 

Pondero u-se que a ince 1·Leza e o rnys le rio são mnilo preju-
diciaes á vida industrial do paiz, produzindo e m parte c aggra-
vando os males que se rece iam da propria med ida . 

Assim se ria, se, agitada co mo tem sido a questão, o governo 
d CV!!SSe guardar uma reserva amca~tadora ; mas tal ufto póde 
acontecer, desde que o goveruo Lralllftrillise a população quamo 
á opportunidade de sua iuicialiva, e rnanil'cste o a lcauee da re-
forma qu e tem em vista. 

Depois dessas r euniões foi nomeada uma commissão 
composta dos conse lh ei ros Nabuco de Araujo , Visconde 
de Sapucahy e Sal les Torres-Homem. enca rregada de or-
ga nizar um projeclo sobre a ex.tincção da escravatura 
no Imperio. A commissão formulou o seguinte projec to : 

Art. 1.0 O' filh os de mulhet· escrava, qu e nascer em no Im-
peri o de•i!le a data tksLa lei; seráo euusid.e rarlos de condição 
livre, c havid os por inge uuus . . 

~ 1. 0 O,; ditos filhos das escravas são obrigados a servir· gra-
tuita mente até a idarle d~ 21 auuos aos senh ores de suas mãis, 
os quae:; ter:io a ohrigar; ão de cr iai-os e tratai-os durante o 
te mp o que sei'Yirem . , * :.!. o Os senhores dos esc ravos sf'to Lambem obrigalio.s a criar 
c tr~tar os filho s, que as filha s das mesmas escravas possam 
ter e mqnanlo es tive rem prestando ser·vi1;os . 

.. Tal J bri;;;\ r;ãu , porém, t:e;sa rá Jugo qt tc cessar a pre sta ção 
dos seni r:os . 

l'. Ji. 89. 
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§ 3.0 No ra so llr ali cn~~·ão da mulh er csrr~v~ . os filhos, <l e 
que trata esta lei, aeo111pauh:wito sua mfti " li CJIHlo o uo\'0 SP-
nhor subrogado nos- direitos c obri~a~·üe~; de seu .:mle!'essor . 

§·4.• Outrosim se a mulh er esnav:-t obtiver liberdade, os 
filhos 1-n enores ue sete annos, que estil'crcm c 111 J>oder <l o 
~eulwr della por virtuue do § 1 •, lhe serão entregues lHe-
diante in1lemnizaçào. . 

~ 5. 0 Se nlguma nssocia~· :io , :llltorizacla pelo governo, IJUIZI' r 
criar e tratar os lllhos das escraY:H' nascidos clesde a ·dJt:t 
de ; ra lei, lhe serão enlregu es, reuun<:iallilO o senhor, ou mes-
mo se oppondo este uo caso do ~ !l. o 11. • 1. 

§ 6. • Estas associações te m direito a.t>S se rl'i1:os ;natultos 
qu e são concedidos aos senhores; potle r:iu alugar, esses sc r -
Yi~: os , mas süo obrigadas: . 

1.• A' constituir para cada individuo nm peeuliu consJ<;t eute 
11:.1 quota !los salarios, que ll~u·a este lim for resenada nos 
re~pectivos estatutos ; 

2.• A' procurar, fiudo o tempo do serviço , coll oca<; :w para 
os ditos lllhos das cscra\•as ia aprazimento clelles . 

A disposição deste p:nagrapllo é appli cavel: , 
A's cas:•s de expostos. · 

e 
A's pessoa~. á qu·em o juiz de orphãos encarrcg-nr n eLhH:a ~· ã o 

dos filhos das escra\'as nos lu g·arcs em tjue n:io houver as-
sociações. 

~ 7.° Ficam suje itos á iuspee<;:io do jnizo de <Jrphãos as as-
soria\~Ões estabc lceirlas em , ·irtudc do § 5. • _ . 

§ !!. • O di1·eito eonl'u-ido aos ~cnhnrcs no ~ 1. 0 nao pod r ra 
ser tran sferido, salvo uos <.:asos de su ceessâo legitima, e do 
~ 3.• 

§ 9. ° Cessa a prestação de srnic:os dos filhos das escravas 
antes do prazo marcaclo 110 § 1.", datlo a :JI'bitrio !lu juiz 
al)!"lun !los casos scguiutes: 

i.• Se os senhores t>.> rualtra.t.:H'em, inllig-inclo-lh es fa s ti :;os 
excessivos, ou faltaudo á ob•·ig-:H;i.to de criai-os e l!·atal -us ; 

2." Se o filho ela eserava, Jlor si on co m o :-tuxilio elo pai , 
ou de parente livre, puder indcrnuizar as dcspezas da ni:H;:io 
e tratamento; · 

3.• Se casareill com o consentim cuto !lo scuhor, 011 c-om 
autoridad e do juiz c indcnwizauc.lo as u es pezas da cri:,ção; 

4. • Se adquirirem ciualqucr profissão, illilll>tria, 011 emprego 
publico, iudemnizanl o Lambem as despezas da criaç:\0. 

Art. 2 . • Serão auuualllleute I ihcl'talios e m l':-tcht llllllliripio 
do Impcrio tantos esc ravos, quantos conespo!ule re lll á IJIHlta 
annualm<;nte dispoiJi\·c J c!o l'unrlo dest.iu a cl o para etuau cipaçào. 

~ 1.• O fundo da e rnan c ip:.q;ào compõe-se : 
1.• Das subscrip<;õ es, doa~· ões e legados lJara este lim cou-

signad,)s ; 
2. • n e se is loterias au.nuars ; · 
3 . o na quant.ia fixalia com t.a l applic:rção nos on; am entos geral 

ou pro v i uc i:ies. · 
~ 2.• As quotas ma1·cadas uos orçamentos provinciaes, assi1p · 

como as subs'I'J'ip~·ões , do:lções, e lef!atlos com des tino local \ 
Eerào applic arl:!s iJ eman cipaf,'ân uas proviucias, c nman:as , 
mnnieipws c freguezias designaclas . 

~ 3.• Logo que em :llguma provin c ia n~o houver mais es-
cravos, o goYcnto assim o tleci:Jr:11·a por m eio Llc decreto. 

O effeito desta dedara~~ãu ' c que os escravos importados 
11 essa pt·oviucia, except.uados os fu g id os, ficam libertos e eomo 
t aes l::n- id.os em todo o I mr eriu. 
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. Art . .J.o O cf;e r:\\'0, que ror meio de ;:cu pec.1ilin . 011 por 
lth cral11lade rl c outrem, ou por cuutrat.:to u c pre, ra ~· ;·il1 d e fu -
turos se rviço;;, ohtivcr meios para iutlemniz:tç:'uJ tlu ~eu valor, 
tem direito [l l' rfciro á s ua alforria , e esta sendo rc("usad a pelo 
se nhor, lhe se 1·á outorgada pela a utol'i da!IC publica . 

§ i. 0 Será manti tlo o pceuli o do escravo, prov eniente rl c 
suas er.onomias, doaci"lc , , le;r:t rlos c hc rauL,~a~ que lhe acon -
te~arn, e o g-overno uns rc;wl:Hlleutos para exec u~·ão des ta 
lei pro\·idcnciará sobre a co llocação, c garantias do mesmo 
pecnlio . 

§ 2. 0 O contracto de p1·rstaç:io 1lc futuros scr\'i ~·os pa ra o 
e~c ravo obte r sua lihe nlall c, só é lil'iLn por se te aunos c de· 
pende nte da approva~:io !lo juiz de orphàos. 

Art. 4 . 0 Se rão d ecluados lihertos: . 
§ t. o Os escr;l vos de nação dand o-lhes o govemo a occupa• 

çiio qu e julgar co uvcnieur c . 
~ 2. 0 Os escr avos das ordens r PgnlarcsgradualtnL!IILC P dentro 

d e sete a unos providenciando o go-verno sobr·e a co! l"o ca~,::í.o 
dos libertos. 

§ :J.• Os escravos do eve nto. 
~ -t.o Os esc ravos das heran~·a s vngas. 
~ /S.• Os escravos que salvarP.m a. üda de seus senhores, dos 

descendentes c ascendr nr cs des tes . 
§ 6 .<> Os cscra\·os. que li d l.amcnte acharem e rntrc;:-a rem a 

se us sen hores al guma pedra pr·cciosa, cujo valor ex ceda ao 
da sua redc ntpl,'úo. 

§ 7 .<> Os fi\b(,)s c.l:b escr·aya destinada a ser livre depois de 
certo tc:.upo, ou sob co ral~~io . 

_§ B.o O 'escravo que po r t'o nsentimefrto do se nh or expresso 
0 11 racioto . se easar cor~ Jl l~ssoa• ~i \'r e , ou se cs tahelecer por 
qu~lqner flirma como livre . 

Art .. ;) _o São concetlidos a bem dos. esc1·avo<; c lii.J e rtos os 
scauilltcs favnr es. : 

§ 1. 0 Primeira in s tau<" ia. especial em todas as L[Ues r.õcs c íveis 
de libe rdad e.. · 

Esr.a 1. 3 ins tan cia ser~ c xer'l'.ida pP. Io j11i1. de orphãos . 
!i 2. • AppeH:.u;ã.o ex-otJi,t:i·o, se utlo as d cc~sücs co ntra rias á li-

!> el·da.de. 
§ 3 . 0 Il. cvista 1le todos os juLgamentos, em que fo rem veu-

c ittQs os escravos ou l.ihcrlO:o> . 
~ <l. o lnte rvPIH'.àO do m~nis tc rio JliLblieo pa ra r equerer e 

p ro nHJY Cr os dire itos e favores q,uc esta te i con \:cde aos liberi.03 
e es<: ra vos; para repri!Scntal-os c nl: t01las as cau ~.as· de I i bcr-
C'ade em que fo rem; pa rte~ c a,ssis liol-os uos ucgocios cxtraju-
eliciacs. 

§ ;s. <> Processo summari o,. c pr;uieavel· me~ mo nas fe r ias, 
q uando cllcs Fo re111 at~torcs . · 

~(i.'' D 1 ~ ro~a~:ã.o tia Onl enação L. 4.<> TiL. 6:1. ua parte, LI.Ue 
1·evo:;ra :1s a~for rüs. p01~ iu gvalid[ao. . 

§ 7".o Proltihi ç:io de se r alie nado o cmungc escravo sem o 
seu conj.u:;:c; os pa~s se fn os lilllos, e os liliLOs sem o · pais . · 

~ 8. o f>rolühição de Yculla de escravos em !cHão ou has ta 
pub lica . 

§ 9 .0 A alforria co m a t:l a usul a de serv iços duranr.e t• e rto 
te rupo, rl:ilo flca-r:.1 annullad : ~ pt'la rall.a d o illltrlcmeuto da mesma 
claLNI! a, mas o li hcrr.o será co m pell id•> á c ump-ril-a appli ean -
do-sc-lllc a lPi L[tt·e rege os eonr.rac rr,s íle locação de sen •iço: . 

§ 10. As a l fo rri as co nstantes de tc3 tamcn.r.os rmllos pela falta 
das fo rma lidades e\ternas, li ca.rão valitla·> não obs tante a au-
uull:u;:lo ·dos nfesm os te:; tarnenlos. 
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~ 11. Fica tl croga<la a lei de 10 de .Junho de 183~. 
§ t2. Fica tam 'l<!l ll derogado o art. tiO do co!ligo crim inal , 

sendo as penas que n:io forem de 1110rte ou de ga l é~. su bsti-
tuídas pela de prisào co m trabalho, cumprida nus lugares 
determinados pelo gove rno. 

~ ·ta. Os senhores silo obrigados a alimentar os escravos que 
abandonarem por invalidos . 
·Art. ti. 0 O.; iudividu os libe rtos em virtutle flesla lei, são, 

duraute ciuco arwos, obrigados a coutractar seus ·serviçns com 
o seu cx-scuhor, ou com IIUalqucr pessoa qu e lhes aprouver, 
sob peu~i de set·cm cons trangidos a trabalhar nos estabel ec i-
mentos disciplinares, crcados em virtude rl es t.a lei. ' 

§ L o Aon!le não hunvc t•, e emquanto não houver o<> ditos es-
tabelecimentos, ser:io os mesmos lib ertos applic:ulos ao se rvil;o 
dos arsena.es e obras publieas qnc o governo des ignar . 

§ 2.° Cessa o constrangimento do trabn lho· publico sempre 
que o liberto ex hibir co nl.racto de serviço. 

Art . 7. 0 Serão dcsd'ora matl'iculados .cm JiVl'~s cspeeiaes não 
sü os escravos possuídos füra das cidades e villas do Impcrio, 
como tollos os que são hoje isentos da matri cula nas mestila~ 
c idad es e v il-las. -

~ 1. o Por cada escravo matriculatlo pagará o sen hor trezen-
tos ré is . 

§ 2." O escravo não matriculado presume-se livre quacsqucr 
qu-e sejam as pro\·as em contra rio . -

§ 3.o O prazo em qu e deve começa r e enectTa t·-sc a mat.rienla 
será mHtnuciaclo r.om a mai<~r ante cedeucia Jltl SSivel por meio 
de ed ita es repeti dos, nos qua es será inser ta a dispos i ç~ào do 
paragrapho anteet·dcnle. 

~ 4.o Serão Lambem matriculados .em livro âistincto os filhos 
das escravas qu e por ~ ~s ta lei fi cam livres. 

!ncot'l'erão os senhores om issos, pela negJ igencia na mul :a 
de 10:JSOOO á :100SOOO, para o tleuun ciaute, e pela fraude nas 
penas do art. 17H do co!lig<~ criminal. 

Em todo o cas-o os mesmos senhores perderão o direito do 
art. 1. 0 § 1. 0 

§ ;s . o Os pa rochossão tamhcm obr·igados ater livl'os especiacs 
Jrat·a o registro dos nascimcn'tns e obitos dos filhos de esc ravas, 
nasc idos desde a ela ta des ta lei. 

Pelas omissões iucorrei'àu os parochos na nrnl la de 20,~000 a 
1008000, ded uzida de snas cougruas. 

Al't. !!. 0 O governo óautoriz'auo: 
~ 1.• Pa ra coueeder a incorporação de a ssociaçõe~, qnc se 

proponham a eri a r e tratar os filhos das eseravas nascidos !les1lc 
a 11<11 a desla lei ; nu a fot' ra r esc ravo.; tnctliante a prestaçfw de 
serviços futllros por sc t.e anrJos. 

§ 2. • Para rc~ ul:ll' a fürma da crnan cipacão ann na l determi-
nando lfUaes tlCYClll ser os escra vos prde ridos . 

~ 3. 0 Pa ra reg ular o procc<so 1las :dforrias for r:a das e o modo 
por que de \'C ser lixarlo o maxim o c o mini mo 1lo pr·c~,:o fi e l las. 

~ 4.0 Para deterruiua r os requ is iLos c fl>r nra da matricula c 
assentos de que trata o art. 7. 0 , a csci·iptnração dos livros res-
pectivos, c o 1n·oce::so da imposição das pcn;~s que o dito arti go 
est.abelece. , 

§ !) .o Para ercar c reg-ul ar os estabelccitilcntos diseipliuares 
de qu e tra ta o art. 6. o§ 1.• 

§ 6.• Pat·a cr·ea r por s i ou por intcnnerlio de associações, 
estabelecimentos iodnstriaes c agrícolas para os menores va-
dios, os qpaes serão ucsses estabelec imentos conservados até 
:.r.dqui rirem uma prolissã.o. 
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Os que· sahirem !le:;ses est.abcle.;imeut.o' eom uma profi s~ão 
c u;io quizere moceupar-se scrao l;uu!lemnados ao trabalho 1111~ 
t'StabelcciiiJCIII.us di:;ciplinares do art. f>. o, sendo-lhes applica-
vcis as mesma-; disposições: esta conrlemnaçfiO ao trabalho nos 
esta bc lcci nl eutos disciplinares será imposta pelos juizes de paz 
co m :.l~pc ll ~H;:·u) p:11·a os juiws de dire ito. 

' § 7 Pa·ra rever e alterar a legis lação rcl:lliva il locac:'tn elos 
seJ'Yi Ços dos colouos est.ran ~ci ros, applican!lo a mc~ma legüla-
ção com limitações especiacs aos indivíduos ll iiC fi c am !ines 
ou J.ihertos por virtud e des ta le i. 

§ 8.• Para regu lar a lot~ação dos cl'inrlos de sei'\' ir. 
§ \J.o Para regulai' a jnristlicç.ão vuhtntal'ia c co nt encio~a rio 

juizo de ur·nhãos ern relação aos escravos, e aos inclividnos 
livres ou libct·to~ em virttule desta lei. 

§ 10. Para outrosim r ·t~g nl:lr as l'unct:õcs do miuist.crio pu-
blico co ul'o rnH: o ar L. i). o § .r, _o 

§ H. Para nos rcg-ul:unentos que fizer para e xecução desl:-t 
lei im;JÕ I' multas a lé 100~000, c prisão discipli nar até t•·cs mczc~ . 

.José Thomaz Na.únco de Araujo, presidente.- Vi.lwnde ~c Sa-
p ·t.t·nhy. - Franc·ür.o de Saltes 1'orres-Jlomcm. - Fui prescut c, 
Visconde de S. J"icente . 

As ob.,ervaçõcs que fez o Sr. VISCONDE no RIO-BttA I"CO . 
sobre o~ difl'erentcs arti g:os do projecto foram as scguin-
tes,rruc ext ra h i mos a inda das a c tas do conselho de estado : 

Sobre o art. i. o (confe rencia de -18 de Abril de 1868) : 
O co:-.-sEtHfm:o 1'.\IL\:>JJos reconhe rc que não se trata agora 

da questa .• de opportnnidadt•, <rue foi apreciaria nas duas pri-
meiras conf'crc utias em cpw se discutiu este importante negocio. 
Todavia deve oiJ. t~ n·ar 'fllt' essa di~cnsslio prelimina1· u[tO era 
e ntão escusada co mo é hoje, porque a opportnnidadc da re-
forma socia l qu e se projrcta é clen1euto da rnaio1· poud e ra~·fto . 
A~r:Hlt:cc, pois, a pleua libcnladc <IIIC a sabedo ria da cnrõa nos 
concc!lc ra sobre a enunciação de nosso voto ucstc ponto como 
e m lodos os nnt.ros. O eoutra l'io lpcdc vcnia 1)a ra dizel-o, visto 
que ouviu opiuiüo adrcrsa) o coutrario l'õra até uma tyrannia, 
qu e jámais se nt'itlc n :eci:tl' da magnanimid:ltl e c alta illu s-
tração de Sua Mag-estatl t: I mpcrial. O co nselh e iro dcchu·a que, 
sa lva a opiui:io qut~ enuucion mui f'rancanwntc sobre a OPlltH-
tunitl:ult: da refo rma, aceita em B"CJ':11 o proj ec lo da illus tr:ula 
coJ ntniss:in, o qual n:io é mais <Úl que a subs tan e ia dos votos 
que preral•·ceram nas confei·encias ant.e1·iorcs, c se acha sabia-
mente rc rli::;irlo c tão r csumiclo quanto Pra possível. Obscna 
qu e o ~ 3. 0 n:io est;\ de acctirtlo com o r. .. o, est.ab~ l eccndo ao 
direito de propriedade uma maior rcstricção rpJC lh e não parece 
justiflca•la. Si á escrava libe r'L:1tla não dcvt:m aco mpanhar, sc-
;; uullo o § 4. 0 , scnfto os filhos menores de sete :umos, por-qu e no 
caso rle yenrla, que é a hypothr.se do ~ 3. 0 , se exige que a m:·tí 
seja ali enada com tntlos os lilhos sem llistin cção de itlatl c ~ 
Parece-lhe que, se não ha rest.J' i q~:io d o ~ 3.o, pelo menos se deve 
:ulmittir no ~ 3. 0 a execpç:io tios ti lhos menores de rfuatorzc 
anuos. A le i portu~ueza mio é tão sevc1'a como o . 3.o deste 
projecto, c este rigor, clilli c ultando a ali cna ~"lo rlessa proprie-
dade, pódc até se r prej udieial aos p1·opríos menores e as màis , 
a qu em aliás se dese ja beneficiar. 

Tambcm eutenilc éomo o Marquez de Olinda que a palavra-
indc mnizat;.;lo- d0 3 .. 1. " carece de ser expli ealla. Pensa que u ão 
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se trata aqui de iJulcmnização que não srja a mesma dr qu e 
faliam ns 11." ' 2. 0 , J.·• c 4. o 110 § \J .•, isto é, tlt-svczas de cri:u;.<lo 
c tratanwuto. Adopta a dis[los içüo do ~ 11. 0 , e <.Te que u:·to houve 
u ell e omíss:io nem o eu~a no que se not:'u·a : o caso de renuncia 
elo scniHJt' ans serv iços dos iug-cnuo-; filhos tle suas escrant~ , 
deve ser previsto, porque esse dín·ito de 11á'üonato llà iJ deve 
ser imposto, ma~ con ccdi llo à vonla!le dos senhores .(las es-
cravas . ('á o houve omissiln, diz o to nst! lh ci rn l'aranh os, porque 
as hYilO I.hescs dos n. 0 ' 2. 0 , J.o e 4. 0 do § H. • afio eabe1u no ~ i) .. •, 
porqucj :1 u iln se trata de llll!llOres suj e itos a su,·ir ao~ seuhor'f~s 
dr. suas máis, mas de illlliviilnos que remiram :tllllella obri;!<li:;w . 
• Julga qu e a cnndiçúo-a aprazimento ilellcs-do u." 2.0 do § H. 0 é 
muito lai a. Eu tende que as associaçf1cs protcctoras da cmauei-
paçào ckvem propor·e iormr occ upaçáo aos indivíduos qu e com-
pletarem o scu tcmpo de serviço, uras n:·to tkv.cm licar o:l!'igada·; 
ao capricho de-ac' . A dausula-a apt·azilliCilto-n:io po•le 5e l' 
a rlm itLida, senão nes te sentido: que a~ ditas assoei:r çi1es cousul: 
tarfto a ,·ontade dos seus lntcla<los, tanto quantO fór razoavcl, 
li s1~ alisadas nes te dever \Jelos juizes dos orph:ios. A disp. u s i~· im 
do ~ ti. 0 n:'io parece comp e ta ao co nselh e iro Paranhos. Sq; nudo 
este p:rra~rapho , rlada a sncet•ssão legitima, os iu;.re11uos de f! li C 
trr~ta a le i pod em passar de um para outro patrollal.o, se1 11 ne· 
nhuma 1las restrie~:ões elos ~~ 3. 0 e 4. 0 Entencle qu e o direito da 
s uceessão legitima n:·to deve ir até ao ponto de separar !las m~ie 
os filhos lli C!IOres de sete anHOS. A re•la ~:ç~lll elo,; 11. •• 2. 0 , J.o a 
4. 0 do § \!. 0 n:io parece p crl'cita ao couselheir·o l'aranhos. llm 
vez falia-se de de;;pi·zas ele cria(,'áO c tratamento, outras vew~ 
de despezas de c riarào. Crê que em toclns at(IH~ lles nu m eros do 
§ 9. o trata-se de idt~ nt.i ca i!ulemnizaçftu. f:' este o seu suc cinto 
11areccr sobre a materia do art. L" do projccto . 

Sobre o art. 2." (conferencia de 23 de Abril ): 
O CO:-iSELliEII:o P,\!U:-inos limitar-se-hia a votar; s i não hou-

vesse oiJj e i.'Qões . O artig-o é uecessario para <lar cspera:r~·a' ao~ 
qne não estão comprehe n1lidos no ·art. 1. 0 O nobre c:ousdheiro 
ilernonstron per l'eitarnc1rte esta pr·oposição. Del't!lldrn o ~ 3. 0 

N~to é possível per·nrittir qu e se introdnz::un es!:ravos on•le j :'t 
fi cou exlincta a cser·avi1lào. Nos Est:ulos-Unidos por mnilo 
tempo lic.ar:un liHcs os do 110rte e n:io se a!lmitl.iram outros. 
lliscorTcn lar;;·:uu cnte uestc sentido c votou pelo art. 2. 0 e seus 
para;raphos. 

Depois de r'cfcrir as observar~õcs de outros consc-
lliC~ iros diz ainda a :~cta: 

O co:-;sliLHEI!Io r .uuNnos pede licença sómente p::tra otrc rei'P r' 
uma e menda qu•·! enchera nnra laenna tio proj•!r.to. A cnr e n1! a 
é que IJal':t " fundo d:.t cm:ull·ip:ll,;:'tO deve applkar-sc o pro-
dueto 1 as multas que es ta lei iru po•! . 

Sob re o art. 3. 0
: 

() CO:'iSE!.IIEIRO PAll.l:>óliOS YOla pe lo ar'Li p,- o tal (jllai. F. ' ll11'· 
dida iurli speusavcl. (.,luanto ao pra1.0 tl c se te auaos, o tomará .' 
por maxi111o. 

Sobre o út . fi,.": 
Ü CO :\SEL!IEHIO P,\R,\:>IHOS YOtOil JlO! ' ~SSC artigo ~1Lé O ~ i') 0 

Quanto ao ~ 6.0 di sse que necess ita va de 111ais c la reza nR re-
d:u;ç:lo. Ao~ 7." ofl'ereeeu tllna. eur eJHia de r edaqào :-Os filh os 
na;:eidos aut es ll es la l ei . 



·125 -

Sobre o art. 5. 0 (conferencia de 30 Lle Abril ) : 

O CONS EJ.IIEillO r_tn ,\:'iiiOS votou por todos os pa ràgraphos, 
fez polHlcraliÕCS sob re o 7. o c fall ou em limita r :t idade. 

Na co nferencia ele 7 (le Maio foi exa minado o art. G.0 

do prujcc to, r, o VIsc!lN u ~;: no HIO-B[\A NCO votou por cll c. 
Em seg uida foi posto em disc ussão o art. 7. • : 

O CO:'iSELH!lino P.<nuHos 11i,; 'n que tod os r r.ro uheccm a 
uecess iil :lil c 1la malrieula; qu e c lla é indi speu-<avd , e a peua 
deYe se r SI 'Yc ra ; declarou qu e al'c it:IYa o pr~zo pl'oposto pelo 
\'L;eo ntl e 1l l• S. \' i<:c ut.c -11111 :lllllO iltõpuis de ab erta a mall'i-
l'ula.- A 01niss:\u della p!idc provi r de cul pa llo e ul prl·~a i.lo. 
A!l1uitte est:t c x 1 ~cp~·ão. O rcp; ui:IIJWllto <11~ 1·e al11 ~ nd er as ui l'li -
cu ldadcs e ut cios de lcYar a c ll 'c iLU csta 111alricu la . 

Sob re o art. 8.•: 
.O CO :'i SE r.HEino I'AIUXHos disse que as autorizações eram 

.ÍIUj)Ol' lanl.e:;: li4-ava o gol'crno autoJ·izadll para l'a1.er UJn as 
pou cas <l c leis . Dilli cilut cnte cll e pudera obter uma tilD gra nd e 
~ OII'IItl:t dt ~ :wlori za~·ão. Todavia ellas tcnd ellt ao li111 priu l' ipal 
lia lei . Disi'OI'l' t:U su i.Jrc os p.uagrap hos e qua11t0 ao 3. 0 llis -<e 
qu e couviuh a lixar o maxi11w e o miniuto, e uão.dei xar tudo 
au :ll'bitrio llo governo. E obsenou IJII I~ as disposi~·ô1~S do ~ 6. 0 

uitO era 111 ao; 1uesuJas do ~ 3.• Vcsenvnlven JII UJLO o seu peusa· 
Iu ento a respeiw dü toJos os pa ragraplws . 

Quem quizer conil cr:cr toda a discnssJo que teve 
lugar no consel ho de estado em 18G7 deve ler os dons 
_fo lhetos segu intes : 

« Trnbalho sobre a extincçllo da escrava.t·ura no Brnsil ; 
-Rio de .Ja.neif·o, '18ü8 , » e « Parecer do conselho de es-
tado uo anno de •18ü8 relativos ao elemento sr•n >il, Hio !.l e 
J:tnciro, 187L » Foram awlJos publi cados na Typographi a 
NaciO nal. 





GABINETE DE 7 DE MARÇO 
DE 1871_ 

PRESIDE~TE DO CONSELHO E Rlli'\ISTRO DA FAZEl'IDA. 

Senador Vist.~oncle do Rio- Branco (Dr. JosCJ 
Maria da Silva Paranhos) , Conselheiro de Estado or-
dinario. 

RIINISTRO DO DIPERIO. 

Deputad.o Cot•J•êa de Oliveil·a e Andrade (Dr. 
João Alfredo), do Conselho de Sua l\Iagestade. 

m~ISTRO D:\ JUSTIÇA. 

Senador §ayão-Lobato (Francisco ele Paula de 
Negreiros), Conselheiro de Estado extraonlinario. 

MINIST!l.O DOS NEGOCIOS EST!l.Al'IGElll.OS. 

Deputado Cm•t•êa (Manoel Francisco), elo Conselho 
de Sua i\Iagestacle. 

ni!!';ISTRO DA GUE!l.TIA. 

Srnador .lag·uaribe (Domingos JosCJ Nogueira) , 
Jo Conselho de Sua .Mages tade . . 

l\IINIST!l.O DA MAni~IIA. 

Depu tad. o Dnat•te d e ~zevedo (Dt·. Man oe l An· 
tonio), do Conselho ele Sua Magcs lade. 

mNJSTRO DA AGIHCUI.TURA, CO~IMERCIO E OIHUS PUBLICAS. 

Deput;.Hi o 'l'hcodm•o dm Siiwa (Theollo ro Ma~ 
cha do Fr·eire Pc reir3 da Silva), elo Co nsl'l llo de Su:J. 
Ma o:cs tad e. · 

' i> . li . 90. 



Lista dos scnatloi·cs c deputados (111e Yolaram a faYor 
da l'CfOI'illt\ OU contra clla. n 

I. Sena1lOI"es e deJ•utados que votal'aJu a faVO I' 
(com indicação dos discursos que proferiram sobre 
a reforma, e que fazem par te desla collecr:ão) : 

L AFFONSO DE CAnVALIIO (Dr. Antonio Luiz), deprr-
tad o pela Bahia, 

magis trado (juiz ele e!il'eito). Foi presidente do Paraná 
e de ~linas. (Conservador.) 

2. ALENCAR AnARIPE (Dr. Tristão d.e), deputado pelo 
Ceará, 

in3!~isr.rado (desembargaelor da reb t:ão ela cc>rte); 11ffi-
cial ela Hosa . .:_Esr.rriven, e111.re outros trabalhos sobre 
a cman t; ip:u;;lo, a ilJcrnerria soúrr:_ neseravidào no JJmsil, 
r: tomou parlé activa nos trabalhos da cama r a. (Con-
senador. ) 

Di sc ursos: 29 ele ~raio .......... Appenelice, pa g. 3. 
18 el e Julho ......... l'arte 1.", >> Hlií. 
11 de Agosto....... . " 2.", " 80. 

3. ALMEIDA E ALBUQU!!:RQUE (Frederico de), Se-
nador pela Parahyba, 

1. 0 secretario elo senauo; fidalgo cavallciro; commen-
uador de CiH·isto c uo. nos a. l;re~idc lliC r la l'arahylla e 
cx-presillcntc ele Pemamlluco. (Conse n ador. ) 

(*) O senaelo compôe-se de 58 membros, mas estavam vagas du~s 
cadeiras. Dos 56 seuallorcs exislentes , 10 estavam na eôrle c lG ausentes. 

Estavam ausentes da capitalllo l>uperio os Srs. cansansão de Sinúnúú, 
I.citão da cunha, sarai-va, Paula Pessoa, Pornpeo, i'imtes Goncalves, 
Mendes dos santos, silveira Lobo, Darão de Afamangnape (FJavro 
Clementino da Silva Freir·e), Barão de Antonina (João da t;ilva Mu-
cha<lOJ . Visconde de Sttassnna ( l•'. de P. Cavalcanti ue Albuquerquu ), 
son;;a Queiroz e Dút"i."; e ausentes do lmperio os Srs. BaTão de cote-
gipe (Dr. João Mauricio Wanderlçy), em rni ssito diplumatica no 1\io da 
J' rala c Paraguay, Dar ão de Jtawna (Dr. CantJitlo Borges Monterrol, e 
JJarão do Dom Retiro (!Jr. Luiz Pedreira uo Couto Ferraz), que faz>am. <' 
Jlarte lia comitiva de Sua Mageslade o··llll(}e rador na Euro!Ja. Dos ,w··, 
senadores presentes, 33 pronuncraram-se a ra vo1· da refo rma e 7 contra . 

A camara dos deputados compõe-se de l~il membros . Eslavam Yagas 
5 t:adciras (2 do Maranhão, 1 das Alagoas, 2 de l' eruambuco), e 7 de-
putarlos não compareceram á sessão dcsle anuo (não eompareceram os 
Srs. : Fernandes Vieira, Moraes e Silva. e candido Torres; compare-
ceram mas ausentaram-se anlcs de ter comeco a discussiitl os Srs.: 
Diogo velho, Pere-ira Rocha, J . . L chaves, e i:icero Dantas). 

Dus 110 que compareceram pronunci<u·am-sc, nas LtiíTercntcs votações, 
4õ ~outra a rcronna c 65 a f<tvor. 
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4. AMA HAL (Angelo Thomaz uo ), depu ta do pelo 
A ma zonas, 

membro da commissão cspeci!li eleita pela cama J':I para 
e x:unin:n a proposta do gove rno ; omcial-nwior da se-
e r·ctari:t do senado ; cav:"illciro de Clu·isto c cornmeu-
dador da Conceição de Vil la Viçosa (Portuga l); fidalgo 
da casa real portugueza ;· rcd ac to1· ern chefe do .To1'111tl 
tta Tarde. ll1~ fenden na imprensfl. a reforma. Foi pn.:-
s idenle d e varias pro víncias. (Co nsenado r .) 

5. AruuJO GóEs (Dr. Innocencio l\farques de), depu-
tado pela B:thia, 

f. o vice-presitlente da cam:trfl. dos deputados; descmha 1'-
gador da re l:1 ção da llahia; com1uemlauor . d e Chri >to 
c da Rosa. (Conservador. ) 

ü. AnAUJO Luu (Dr. Raymunllo Ferreira . de), depu-
tado pelo Ceará, · 

m embro da commissão especial encarregada pela ca-
ma ra dos dcputallos de e xaminar a proposta do go-
vemo; • advog-ado c proprietario; otlicial da I tosa; do 
co nselho de Sua llfagestade; !'oi miuis tro da guerra no 
puiuete de 2!J de Setembro ele 1870 (até 7 de l\I a rço de 
187'1). Tomou parte a c ti va n:t. dis t.:ussão da proposta 
!lo governo c e m 1870 fez opposi~.fto ao gahin e te de 
1.6 de Julho por não tomar a iuidaliva da reforma. 
(Couscrvaüor.) 

Discursos: 10 de Junho . . . • • . . • Pari c 1.", 
til de Julho ........ . 
2ü de Agosto ...... .. 

Jl:l!) . 1!1. 
22(). 

" 2lü. 

7. Au RELIA NO DE CAHVALHO (D r. A. Ferreira de Ca r-
val ho), deputado pcloP ia uh y, 

cmgenltciro c i vil. Fallcccu em Julho . (Conservaclor . ) 

8. BAHIA ( Dr. Manoel Joaquim ) , deputallo pela 
B.thia, 

ma g- is trad o (dcscmh~ rg-ado r) ; pres id en te do tribunal do 
co lumer.do da Bahia. (C ouscrvad or . ) 

9. B.\'IDEI!\A DE i'liELLO (Dr. João Capi>trano), depu.-
tauo pelo Cearú, · 

d eSI' lllb :lrg~d o l' ; lente j uhil~1l o ria facullia1lr. de direito 
do llccire; membro do c onselho naval ; do CO II Selho 
de Sua Magcstade; oflidal da ltosa. (Conse rvado r. ) 

:1.0. BARÃO DE A'IADL\ ( Dr,. Manoel. Joaquim de 
l\lendon ça C:tstello Branco ), deputado pelas 
Alagóas, 

prorrietario rural; hacharel em rlircito ; official d~ Rosa; 
fidal go caval lei ro. Apresentou co m Ollfros deputado:. 
Ullla cnJCIHia, rp1t.: foi ace ita , ao art. !i. o da pro po, ta. 
iCO IISl!l'Vador). . 
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H. BAn:\o DE An.\ÇAGI (Francisco ele Caldas Lins), 
deputado por Pernambuco, 

proprictario rural. (Conservador.) 

1.2. BARÃO DE CAl\'IARGOS (Manoel Teixeira ele 
Souza), senador por Minas, 

proprietario rural; dignitario <la Rosa, cavalleiro de 
Christo. Foi prcsirlcute de Minas. (Conservador.) 

}3. B,uJ.lo DA LAGUNA (Jesuíno Laniego Costa), depu-
tado por Santa Ca tharina, 

chefe de esquadra; conselheiro de gnerra ; inspcctor do 
a rsenal de marinha da curte; otncial do Cruzeiro, 
dignitario da Hosa, commendJdor de Aviz, conde-
corado com a medalha de ouro do Tonclero; com-
mend:Hlor da Conceiçno de Villa Vfç:osa (Portugal), de· 
C_arlos IU (llespanha), do Leão Ncerlandcz (Hollanda), 
olficial da Legião de Honra (França); fidalgo da casa 
real portugucza, (Conservador.) 

H. BARÃO DE ~iAROIM (João Gomes de Mello), se-
nador por Sergipe, 

proprietario rural; Granclc do Impcrio; otlicial do Cru· 
zciro, commcndador de Christ.o, ca valleiro da llosa, 
eommendador de S. Gregorio Magno . (Conservador.) 

W. BARÃO DE PIRAPAMA (Dr. Manoel Ignac!o Caval-
canti do Lacerda), senador por Pernambuco, 

magistrado (n1i)listrC? do supremo tribunal de justi ça); 
Grande do Impcno; elo conselho de Sua l\lagcstadc; 
oliicial elo Cruzeiro c da Hosa,llelalf.:O c~valleiro. Foi 
por muito tempo pres idt:nte do senado. (Conservador.) 

!6. BARÃO DO I\.10 GRANDE (José ele Araujo Ribei-
ro; , senador por S. Pedro do Sul, 

17. 

diplomata aposentado (enviado exti·aordinario c miiÍistro 
plenipotcuciario); Grande do Imperio; do couselho 
de Sua 1\lagesLadc; commerulaclor ele Chrislo c otlicial 
(la Legiàn de Honra (França). Foi presidente elo Il.io 
Grande do Sul eluraute a n;voluc;ão. (Couscrvador.) 

BAH.ÃO DE S. LOUHENCO (*) (Dr. Francisco Gon-
çalves 1\'lartins), seri'aclor pela Bahia, 

proprietario rural; magistrado aposentado; Grande 'elo 
Impcrio; elo eonselho de Sua i\lagestarle; cornmcn-
dador de Cltristo. Foi presicleutc ela Bahia por vez es, 
c ministro do irnperio tdc :li de i\Iaio de :i.81:í2 até 6 
de Sctcmçro de 1853). Prouunciou uriltliscurso sobre 
a reforma, (Conscrratlor.) 

Discurso: 14 de Setembro .. ..... Parte 2.a, pag. 387 . 

(') t;llirnanrcntc olcrallo é\ \'iscomlc. 
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18. BARROS BARRETO (Dt . Francisco !lo Rego), se-
nador por Pernambuco, 

proprietariil rural ; engenheiro ; oflicial da nos a . Foi 
membro da crmunissão especial da cama ra dos den u-
tados qu e elaborou um proj ec to etc reforma crn 1870, 
e da com mi ssrw es1i eci3I do se nado qu e exa miuuu a 
proposta do governo est~ a un o. (Conservador.) 

1.0 . BENJAi'tm! PEnEILtA (Dr. B. Rodrigues P. ), deputado 
por Minas, 

advogado . Pronunc iou um rli scur~o sobre a r eforma. 
Hcdactor do Constitucional de l\I iuas. (Cousc n adúr.) 

Disc urso: 27 de Julho • . • . • . • . • . . Parte 1. a ]lag. 281. 

20. BrTTE'Icoutrr (br. Jos6 Bern.arcl ino ela Cunha), de-
putado por S. Peuro elo Sul , 

metlico; commc ndador de S. Grego ri o ua:::no; in speetor 
da in stm cç;lo publica na província de S. l'cdrorlo Su I. 
(Conservador.) 

2!. C .. unLLO BAitUETO (Ernesto) , deputado por Mato 
Grosso, · 

protonotario n.postolico; lente do semin3rio el e r.uya.bit; 
ofli cia I da Rosa ; rcdactor da Situação de Cuyabá , 
(Cons ervad or .) 

22. C .. uuLLO FrcuEmEno (Dr. C. ela Cunha F. ), deputado 
por l\Iinas, 

advogar! o; redactor do Const'it·ucionctl de Minas . (Con-
servador.) 

23. CA~DIDO DA RocH .\. (Dr. Antonio), deputado por 
Minas, · 

ma:ds trarlo (j ui z de direito). Foi présid r. ute de S. Paulo . 
(Conservador.) · 

211. CAn'IEIRo DA Cu:mA (Dr. Anisio Salatltiel), de-
. putado pela Parahyba, 

advogado; otricial da Hosa. (Conservador . ) 
2~. CASADO (Dr. l'lbtheus C. ele Araujo Lima Arnaud), 

lleputado pelas A l::tgôas, 
magis trado (juiz de direita ); propri er.ario rural ; com-

meudador de Christo e da H usa. (Co usenadur.) 
26. CHICHORRO (Dr . Antonio Pinto C. da Gama), se-

nador pelo Rio de Jan eiro, 
magistrarlo (m inist ro do s up remo tribtwa l de justiça) ; 

do conse lh o de Sua i\Iagestadc ; c:ummcudaúor dn 
Christo e diguiLario da ltosa. (L iberal.) 

27. COELHO HODUIGUES (Dr. Antonio), depu taL]O pelo 
Piaully, 

lente subs tituto da fa cultlade de dir .::iLo do H.ct:ife . 
(Couscrvat!or .) 
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28. ConnÊA (Dr. l\Ianoel Francisco), deputado pelo Pa~ 
raná, (ministro elos negocias estrangeiros) 

director da secretaria de estatística; c:wa I-leiro de 
Christo; do conselho de Sua Magestarle. I< oi presi-
dente uc Pernambuco. (Conservador.~ 

29. ConnÊA DE 0LIVEIIH e Andrade (Dr. João Alfredo), 
· dep•1tado por Pernambuco, (ministro do irn~ 

perio) 
advo:::ado c propric lario rural ; cavalleiro de Chris to ; 

uo conselho d'C Sua i'tlagestaue. llui presidente do 
l'ara. ( Couservador.) 

Discurso: 17 de Agosto .......... Parte 2.", pag. 12.4. 

30. CUNIIA FIGUEIREDO (Dr . José Bento da), senador 
por Pernambuco, 

auvog:HIO; lente jubilado da faculcladc -de {!ircil.o do 
l~cc ire ; insrJec tOI' ge ral da inrtnlt'Çiio publica da Córtc; 
di gnitario da Hosa; uo conselho de Sua i'\Iag·estade. Foi 
prcsideute tle \'31'Ü\S provincias . (Conservador.) 

31. DIAS DE CARVALHO (José Pedro), senador por 
1\Iinas, 

cavallciro de Christo c cornmcndadoi' da Hosa ; do con-
selho de Sila 1\la~estalie. foi por vezes ministro da 
fazenda . (LiberaL) 

32. Do}IINGUES DA SILVA (Dr. Justino) , deput::do pelo 
Ceará, 

advogado; sacerdote~ (Conservador.) 

33. DuAnTE DE AzEVEDO (Dr. l\Ianoel Antonio), depu-
tado por S. -Paulo, (m·inistro (la marinha) 

advogado ; lente da faculdade <le direito rle S. Paulo. 
Foi presirlcnl.e de provin eia. Fez opposiç<lo ao minis-
terio de l<i de Julho po1· entender que esse gallinete 
devia p tn·-sr~ it frente da refor111á do esLauo servil. 
(Conservador.) 

Di sc urso: 22 de Junho.......... Parte i.•, pag. 1\J. 

3-í. DUQUE DE CAXIAS (L11iz Al\res de Lima e Si! v a), 
senador por S. Pedro do Sul, 

marec hal <lo exerc ito; Grande do Imnerio; conselheiro 
de estado extra ordiuario; mc111!Jro do co us_e lho sn- ; \ 
premo militar de justi~'a; ajudante d e campo de Sna 
.Uagestalle; vcador de Sua ~lagestade a Imperatriz; 
gr:l-cru;r, das orrleus de Ped ro 1,- do CI'IIzciro, da llos;t 
c de Aviz; co ndccorauo com as medalhas da g-nerra 
da indc pendeneia (1822-23\, da do Rio da Pr:úa, de 
11331-ll:lol, da do Paragua y (ltl6li-'í0l, cou1 a III C<lalha 
d e Ul'll!'ll:tyaua e com :1. de !Jravura. Foi prcs iclcnlC do 
}!arauldu e üu !liu 1_;r.uHk tlu Sul. Cu!llutauduu e111 
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chefe no -Maranhão, snffocando a rchcllião dess:1 pro-
vinda (183!l), em S. l'anlo e e m l\Iinas (1H42). qu e 
Lambem pacifi c ou~~ no !tio Grande du Su l (1ll4~-184 i:í), 
cuja rc volu~:ã o snfTocou; uo Estado Oriental , duraute 
a g-ucJTa contra Ho-;as e OrilJc (181í1- 18ií2), ·c na do 
J>araguay (1866- 186\1) . Foi ministro da guerra (18ií1í-
1857), presidente uo conselho de ministros (1856-1857) 
c novam ente presidente do conselho c ministro dessa 
repart ição (1861- 1862). (Conservador.) 

3!>. DYO NISIO MARTINS (D. Gonçalves l\1. ), deputauo 
pela Bah ia, 

engenhei ro civi l ; offic.ial da Uosa . (Conservador .) 

36. EL\NGELI STA LonATo ( Dr. João E. de Negl'eiros 
Sayão L.), tleputado por S. Pedro do Sul, 

magistrado (desembargador, c.om exerci cio no tribunal 
do com mercio da clirLe); 1:a1'all ciro de Chrbto c 
o fll cial da Rosa; li dalgo cavalleiro da casa impe rial. 
(Conserraclor.) 

37. FAUSTO DE AGUIAR (F. Augusto de A.), deputado 
pelo Pará, 

tli J·ector geral d~ secr e taria üe csraelo dos negocins 
do impedo, uo Cousc lil o üe S. 111., comnJcudador 
da 1\usa. (Cuuserva<l or. ) 

38. FERNANDES BRAGA (Dr. Antonio Rodrigues), 
senador por S. Pedro do Sul, 

magistrado (ministro do suprem o tribun:Jl fie justiça); 
commencladur el e Clu·isto; lillal ~u Cal'allei ro da casa 
imperia l. Foi presidente ue provilll:ia. (Conse n :ulo r.) 

39. FERNANDES DA CUNHA (Or. Joaquim JcronJ'mo), 
senador pela Bahia, 

advog-ado; olli ciallla Uosa ; do Conse lho ele S. l\1. l'ro-
nuu ciou-se na camara elos deputados em1870 a fav u1· 
da refoJ'III:l e esforço u-se por induzir o govr. ruo a 
pôr-se á frente ll e lla. i\ o se!laclo proferiu um eli s~: urso 
ua discussão da proposta do go yenJo . (Cou senador.) 

DiscuJ·so: 27 uc Sete mbro .. . .... !'a r te 2. ", 11ag. 554. 

qQ, FERREIRA DE AGUtAn (Dr . João Ju rcncio), depu-
tado por F crnambuco, 

:~tlvogauo. (Conscna cl.or. ) 

4J. FERREIR.\ L.\GE (Mariano Procopio), ucputauo por 
Minas, 

prupr icrari o rnral; clircctor <la c~trada de ferro de 
Petlro H; I'Olllilleu<ladur de ChrisLO, cli~n it.an o da 
l\osa c ulli cia l üa Legião úe lloura uc Fra111;a. (Cu nser 
vatlor.) 



fd. FIEL DE CARYALllo (Dt. F. José de C. e Oliveira), 
depu ta do por Sergipe, 

medico. (Conservador.) 

4:3. FIGUEinEDO RocHA (Dr. Antonio Laclisláo de), de-
putado pela Bahia, 

magistrado (desembargador adj unto ao tribunal do 
commcrcio da llahia); ofTicial da 1\osa. Foi presidente 
da llahia. (Consenador.) . 

44,, FIGUEIHA DE l\'IELLO ( Dt. Jeronymo Marti-
niano), senador pelo Ceará, 

magistradt> ( rlcscmhargatlor); presidente da rc laç.ão ria 
cõrtc; tlignitario da Hosa e c:o mmcndador de Christo; 
prcsi<l cntc da província do Rio Grande do Sul. De· 
fend eu a r eforma no scnatlo c na imprensa. Autor 
do folheto " Anal yse e commentario critico <ia pro-
posta tio governo imperial sobre o elemento servil, 
por um magistrado ". (Conservad or . ) 

Discurso: 16 de Sct<'mlJro . ...... Parte 2. ", ~ag. 418. 

4~. FLOniANO DE GoDoY (Dr. Joaquim), deputado por 
S. Paulo, . 

protwictario mral; medico. (Consenador). 

46. G.u.YÃo (Dr. Manoel dn · rascimento da Fonseca), 
depu ta do por Sa n La Ca tharina, 

:~ dvogado. (Conservador.) 

lk7. GUIMARÃES (Dr. l\Ianoel Pereira), depu Lado por 
Sergipe, 

advogado; 4. 0 Secretario da C amara dos Deputados. 
(Conservador .) 

48. GoJIES nA SILVA (Dr . Francisco), deputado pelo 
Hio Grande elo Norte, 

advogatlo. (Conservador.) 

49. Gmms nr' CAsTno (Dr. Augusto Olympio), depu-
tado pelo Maranhão, 

adYilgado c jnrn:-tlista. Foi prcsitlen:c do Piauhy c do 
i\Iar,11Jl·iio. (Conscrvatlor.) 

5J. GoNÇALYEs D.\ SILVA (Dr. José, deputado pela 
Bahi a, 

proprietario rural; bachare l em LlireiLo. (Consenadol'.) 

ti l. GnAr. .\ (Dr. Hera clito de Alcnca~tro Pereira da 
Gt~aça), deputado pelo Maranhão, 

adrogallo e j01'11:11 ist . (Conscnad::Jl'.) 
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HENRIQUES (Dr. Antonio José), deputado pela Pa-

rahyba, 
sub-director das r endas publicas; 2. 0 vice-presidente 

da camara dos deputados; do conselho de Sua Ma-
gestade. Foi presidente de S. Paulo. (Conservador.) 

l'í3. JAGUARIBE (Dr. Domingos José Nogueira) , se-
nador pelo Ceará, (ministro da gtwrra), 

magistrado; do co nsel ho de Sua Magestacle ; foi mem-
!J'ro da junta militar e ele justiça 110 Paraguay; con-
decorado com a medalha da guerra do Paraguay. 
(Conservador.) 

Díscnr~o: - 10 de Junho...... . ... Parte t .a, pg. Si 
54.. JoÃo MENDE~ (Dr. J. M. ele Almeida), deputado 

por S. Paulo, 
arl vogado c rcdactor em chefe da Opiniüo Conservadora 

ele S. Paulo . Defeurleu a reforma na imprensa, publi-
cando no .Jornal do Commerciu os arti-gos assignados 
" A g.narda constitucional. " Membro da commissao 

'especial encarregada pela camara de exanunar a pro-
posta do goveruo . (Conservador.) 

55. JOBIM (Dr. José Martins ela Cruz), senador pelo 
Espírito Santo. 

mc'dico"; director da faculdade de medi cina do Rio ele· 
Janeiro; do conselho de Sna l\Iagestade; com men-
dador de Chríst.o e danosa; medico da Imperial Ca-
mara; 1. 0 secretario do senado. (Conservador . ) 

56 . JuNQUE!RA (Dr. João José de Oliyeira), deputado 
pela' Bahia, 

membro ela commlssão especial que formulou o pro-
jecto de 1870 . Censurou o gabinete de então por. não 
põr-se á fr ente ela reforma. Defendeu com calor, na 
tribuna e na imprensa, a proposta do governo. Otli-
cial ela Rosa; do conselho ele Sua l\Iagestade; pre-
sidente ele Pernambuco. (Conservador.) 

Discursos : 29 de l'lfaio. . .. ...... Appendice, pg. 3. 
30 )) ... ·. ... . . • )) , 34. 
1i de Julho..... . ... Parte i. a » 119. 
22 . · · ···-··· )) )) 261). 
12 de Agosto........ Parte 2.a >' 89. 

)} )) )) )) 96. 
~ )) )) " 182. 

57. LEAL DE MENEZES (Dr. Augusto), deputado pela 
Bahia, 

bacharel em direito. ·(Conservador .) 
58. Lmz CARLOs (Dr. L. C. ela Fonseca), deputado por 

Minas, 
meclico; 3. 0 vice-presidente ela camara dos deputados ; 

official ela Rosa e cavalleiro ele Christo; medi co ela 
Imperial Camara. Pronunciou àm discurso em ele-
defesa elo proj c c to. (Conservador.) 

Discurso~- 18 de Julho. . .. ...... Parte f. a, pg . 195. 
l' . li. 91. \ 
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ti9. l\IANO~~ L CLE~IENTINO ( Dr. l\L C. Carneiro da 
Cunha. ) deputad o por Pernanbuco, 

60. 

ti l. 

IH . 

G3 . 

Gá,. 

6 ~· ü. 

o6 . 

magistrado (j uiz de direito); prop ríetal'io rura l ; offi cial 
ria Rosa. Foi presidente de Pernambuco. (Couser-
va uor. 

1\h:LLO MoRAES (Dr. Alexandre José ele) , deputado 
pelas Alagóas, 

mecli c:o; auto r da Corogmplria do · Brasil c de outras 
ob ras . (Conservador .) 

1\IELLO REGO (Dr. Francisco Raphael de), depu-
tado por Pernambuco, 

major elo estado-maior de 1. • classe do exer cito ; di-
recwr do arse nal de gue rra de Pernambuco; oflicial 
tia llosa, cavallcíro de Christo c Aviz. (Conservador.) 

l\1E~DES DE ALl\IEIDA (Dr. Candiclo) , Senador 
pelo Maranhão, 

arl vnga1lo ; aut O I' de varias obras sobrr. jnrisprud cncia , 
h istoria e gcographía do Brasil; otricial da Rosa e 
cmnmendado r de S. Gregorio i\l a:.:no. Defende u a 
reforma 110 senado. (Conscrvaclor.) 

Discurso: 2G de Setembro .... ... Parte 2. •, pg. 522. 

, i\TENEZILS PnADO (Dr. l\fanoel José de), deputado 
por Sergipe , 

a1l vogado . Pronunciou UI)1 discurso em defesa do pro-
j e ~ to . (Co nservado r·. ) 

Discurso: 2:l de Julho..... .... .. Parte 1.', pg. 268. 

MENEZES E SouzA (Dr. João Cardoso de), deputado 
por Goynz, 

Jl rocurallor fiscHl c director geral do conten cioso; do 
conselho ele S ua lllagestacle; ofiicial da Rosa . (Con-
se rvador.) 

· .MorrEIRA DA RlJCHA (Dr. José Antonio) , deputado 
pelo Cead , · 

advogado . (Conse rvador. ) 
NABUCO DE ARAUJO (Dr. Jo sé Thomaz), senador 

pela Bahia, 
advog-ado ; co nsc lhcit·o ·de estado or·clinario ; oflicial da 

nosa e caval lri ro ele Christo . Foi por vezes ministro 
da ju sti ~:a \t) rle Setem bró tl c 18ii3 a 4 el e l\Iaio de 
18ii7 ; 12 de Dezembro de tS1i8 a 21 ele Março Jc 1.859; 
U 1k i\Ja io de ·t86ii a :l el e Agosto de 1866) e presi-
d e nte de prov inl'ia. Sustentou no conscHw de es tado 
a uecrssid:ul e da re l'orma e !'oi um dos redactores elo 
proj ccto alli ela l.Jorado • . No senado sustentou desde 
:18!i\l a conveniencia de tra tar o governo dessa questão. 
(Libe ral. ) 

Ili ~eur.;o : :!6 !le Se tembro .. .... Parte 2. •, pg. 495. 
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67. OCTAVIANO (Dr. Ft·ancisco O. dn A lm r~ id a Rosa ), 
senador pelo Rio de Janeiro, 

advogado; do conselho de Sua ;uap;estade; di gnitario 
do Cruzeiro . Foi reda etor eno chefe do Correio Mer-
cantil. Foi enviado extra ordinario e minist ro pl eni-
potenciario do Brasil em missao especial uo RIO da 
Pra ta. Defendeu a r eform a no senado e na imprensa . 
(Lib eral.) 

Discurso : 12 de Setembro ..... Par te 2.• , pag . 378 . 
68. PAES DE MENDONÇA (Dr. Jacin tho), senador 

pelas Alagoas, 
proprietario rural ; comm endador de C h ris to e da Ro sa; 

fidal go cavai heiro. (Co nserv ad or. ) 
69. PARANAGUÁ (Dr. João Lustosa da Cunha), se-

nador pelo Piaull y, 
magistr ado (jui z de direito) ; do consel ho de Sua l\la -

ges tade; di gn itari o da Rosa e commcndador de s . 
Grcgorio Magno. Membro da co mmissao especia l qu e 
o senado elegeu para examw ar a propos ta .do gorer-
no. Foi preside nte úe provincia e ministro da jus-
ti ç.a (10 de Arros to de 1859 a 3 de M::m,:o de 1861; 3 rl t' 
Agosto a 26 âe Outubro de 1Hô6) e da guerra(\! !lc 
Outubro de 1866 a 16 de Julh c• tl c '1868) c interi no dos 
estrangeiros ( 9 de Dc'zem bro lle 1867 a 14' rl e A.lll'il 
de 1868. ) (Liber al. ) 

70. PAnANHOS (Dr. José .Mari a da Silva), depu tado por 
:Mato Grosso , 

advogado; 2. 0 sec retario ria camara dos deputados; 
moço fidal go co m exe rcíc io na Casa Imperial. Foi 
secre tario da missão espec ial do Brasil no 1\io da 
Prata . Defendeu a r eform a na im prensa. ( Conser· 
vador.) 

7L PAULA ToL!mo (Dr. Fr ancisco de), deputado por 
S. Paulo , 

advogado ; proprictario rural. (C onserv:J.dor. ) 

72. PEREtnA FRA NCO (Dr. José Antoni o), deputado 
pela Bahia, 

magistrado (juiz de direi to); ofllc ia l da Jtosa ; rlo cou-
sclho de Sua Mages taclc . Foi miui st ro da marinha 
( 29 de Setembro de 18í0 a 7 de Marçu de, 1871. ) 
Membro da commis~ao espe t.: ial e nc arn' ~;ada pela ca-
mara de examinar a proposta do goveruo. (Conser-
vador. ) 

73. Pr:\'HEIRO (Dr. Antonio Francisco), depu tado pe lo 
Pará, 

advogado. (Conservad or. ) 
74:. PI NTO BrtAGA (Domingos José), deputado pelo 

Ceará. 
a tl yogado .. (Co nse!'Yador . ) 
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75. PINTO DE CAMPos (Joaquim), deputado por Per-
nambuco, 

monsenhor; prelad o domesljco de S. Santidade; com-
mendaclur da Rosa; cava lleiro de l\lalta; professor 
em Pernambuco; jumalista. Foi membro relato•· da 
~;ommissao especial de 1870 . Defendeu a reforma na 
imprensa e na tribuna da camara. (Conservador.) 

Discurso: 19 de Agosto . .....•... Parte 2.", pag. 137. 

7ü. PINTO LniA (Dr. Francisco Xavier), deputado 
pela Bahia, 

ma~istrado (jui1, de direito); official da Ros:1; do conselho 
de Sua ~Iage~tade . Foi ministi'O d.a marinha (gab iuetc 
de 31 de Agosto de 186~.) e presidente ele provin-
da. (conservador .) 

77 . PINTO PEssoA (Paclre Dr. Francisco), dep utado 
pela Parahyba, 

atlvoga do ; proprictario rural ; cavalheiro de Cbristo; 
3. 0 Secretario ela Camara dos Deputados. (Conser-
vader .) . ' 

78. PoRTELLA (Dr. Joaquim Pires Machado), deputado 
por Pernambuco, 

advilgallo; f. o sec reta •·io da camara elos deputados; 
otiicial da Rosa. Foi presidente tlo Pará e é presidente 
de Minas. (Conservador. ) 

. 79. H.Aroso DA CAMARA (Dr. Oclav i ~mo Cabral), depu-
tado pelo 'Rio Grande do Norte, 

proprietario. (Conservador.) 

80. RIBEIRO DA LUZ (Dr. Joaquim Delphino), se-
nador por lVIinas, 

advogatlo. (Couservador .J 

8L RosA (Antonio Joaqtlim da ), clcputaclo por S. 
Paulo, 

proprietario rnral, cornmcndador da llosa. (Conser-
vador. ) · 

82. SA.LLES (Dr. Antonio Francisco ele), députaclo pelo 
Piauhy, 

m!l.g istrallo (juiz ele direito. ) (Conservador,) 

83. SALLES TORB.l:;S-Hü:\IEM (Dr. Francisco ele), 
senador pelo H.io Grande do Norte, 

conse lh eiro <lc estado extraordinario; commeBdaclor de 
Ci1risLO; Dr. em medi cina e em direito. Foi mi11istro 
da fazenda no gabinete ele 12 rle nezembro rle 181l8 
(até 10 lle Agosto de 1859) e no ele 2\J de Setembro ele 
1S70 (até 7 el e l\Ia rço de 1871.). No conselho dees tado 
~ustentou clcsdc 1867 a necess idade lia refo nna e lo i 

.1 
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membro da commissão que redigiu o projccto àiscutido 
nas conferencias de 1868. Pronunciou este anno um 
brilhante discurso sobre o assumpto, manifestando 
idéas mais adiantadas do que as propostas pelo go· 
verno. (Conservador.) 

mscurso: 5 de Setembro ........ Parte 2.•, pag. 282. 

SAYÃO LOBATO (Dr. Francisco de Paula de Ne-
greiros), senadoi· pelo Rio de Janeiro, (ministro 
da jttstiça), 

ma(!istrado aposentado (desembargador), e ultimamente 
advogado; conselheiro de estado extraordinario; com-
mendador de Christo; fidalgo cavalleiro; minis tro tb 
justiça no gabinete de 2 de Março de "1861. ( até 2-~ de 
de l\laio de 1862.) Pronunciou um discurso sobre a 
reforma na camara dos deputados, e dons uo senado, 
(Conservador.) 

Discursos: 30 de Maio (C. dos D.) Parte 1.", pag. 44. 
9 de Setembro (senado) " 2.", » 344 . 
25 )) ( )) ) )) )) )) 486. 

SILVEIRA DA 1\'IOTA (Dr. José Ignacio), Senadot" 
por Goyaz, 

:utvogado; official da Rosa; lente jubilado <:la fa culdade 
rle direito de S. Paulo. Aprese ntou no senado, ha 
annos, varios projectos tendentes à suavisar o estado 
da escrã vídão entre nós. Pugnou ultimamente a favor 
tla r efo rma. Votou na 2" discussão con tra todos os 
artigos d~ projec to do geverno, apresen.tando emeu-
rlas . Explicou o seu voto tanto qnando se tratou da 
vo'tação do art.1. 0 como quando teve luga1· a ultima 
votação. Comquanto apologista da reforma, combateu 
todos os artigos do projecto do governo, mas na ul-
tima votação prestou o seu voto á idéa capital con-
signada no art. 1 ~o . ( l~adical. ) 

Discursos: 11, 12, 16, 19, 21, 25 e 27 de Setembro. 

SrQuEmA ~IENDES (1\'Ianoel José de), deputado pelo 
Pará, 

co nego. (Conservador.) 

87. SOBRAL PINTO (Dr. 1\'Ianoel), depu Lado pelas Ala ~ 
góas, 

proprielario rural. (Conserva.dor .) 

88. SOUZA FRANCO (Dr. Bernardo ele), senador pr.lo 
Pará, 

advogado ; conselheiro de es tado ordin~rio; dignitario 
da Rosa, e commendador de C IH isto. Foi presidente de 
província e ministro da fazenda. No conselho de estado 
sustentou a necessidade da reforma em :1867, e ultima-
mente defe ndeu-a no senado. Foi membro relator da. 
commissão especia l do ~enado. (Libera l.) 

Discurso: ü ele Setembro ..•... , Parte 2.•, pag. 300, 



89. TrmmiR<\. JuNIOR (Dr. Jeronymo José), deputado 
pelo Rio de Janeiro~ 

commendador de Christo, cavalleiro da Rosa; do con-
selho de Sua Magestad e . Foi ministro da agricultura 
no gabinete · de 29 de Scteml}l'e de 1870 ( até 7 ct e 
l\Iarço de 1871. ) Em J\laio de 1870 dirigiu urna inter-
pellação ao ministerio presidido pe'lo Sr. Visconde cte 
Itaborahy sobre a qu es wo <la r eforma servil . Promo-
veu na camara a e leiçào de uma commissão especial 
encarregada cte estudar a materia. Approvado o seu 
r equerimento, foi eleito membro r elator da mes ma 
commissão, e em 16 de Agosto apresentou o proj ec to 
formulado por es ta . Defendeu este anno a proposta do 
governo, e foi el eito presidente da cam3ra dos ele-
puLados em 3 de Agosto. (Conservador.) 

Discursos: 30 de 1\Iaio...... . .. App endicc, pag . 40. 
10 de Julho......... Pane 1. •, " 1.01 ., 
27 )) .. . .. .. . .. )) 299 . 

90. THEODORO DA SILVA (Dr. Theodoro Machado 
Freire Pereira da ,Silva), deputado por Per-
nambuco, (minis tro da, ag·ricultura, commercio, 
e obras publicas) , 

magi~ trado (juiz de direito). Foi chefe de policia de 
varias província s e da côrte; presidente da Parahyba e 
do Rio de Janeiro . Apresentou em 12 de ~I a io á ca-
mara dos de1>utados, como ministro da agTicultura, 
a propos ta relativa á r eform a do estado servil. Defen-
deu-a na camar·a e no senado, pronunciando .doze dis-
cur30S. (Conservador.) 

Discursos: 10 de Junho. (C. dos D.) Appenclice, pag. 79. 
12 de .Julho. ( " ) Parte 1.•, pag. 139. 
24 rle Agos to ( " ) Parte 2.•, " 206. 
11 de Se t.• . . ( Senado j :" "· 362. 
j(j )) ( )) 423. 
18 ( ) 432. 
19 t ) )) )) 444. 

)) )) ) )) )) 4:51.. 
2l ) )) )) 4ií!l. 
22 ( ) )) 464. 

)) ( )) ) )) 467. 
)) ( ) )) 469. 

91. UCHOA CAVALCANTI (Dr. Al va ro Barbalho), 
senador por Pernambuco, 

magis tr:1do (desembargador) ; propl'ietario rural; offie ial 
da Rosa e cavall eiro de Christo; fidalgo cavalleu·o . 
(Conservador.) 

92. VICENTE Di' F1GUEII\EDO (Vicente José de Figuei-
redo), deputado por Minas, 
propric t.ario . (Conservado r .) 



93. 

91. 

9 ~· o. 

96. 
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VIEIRA DA SILVA (Dr. Luiz Antonio), senador 
pelo .Maranhão, 

advogado ; cavalleiro da no~a; fidalgo ca.'valleiro. foi 
presidente do Piauhy. Tomou parte na discussão da 
reforma. (Conservador.) 

"Discurso: 12 de Setembro ...... , Parte 2.•, pag. 386. 
VISCONDE DE ABAETE' (Dr. Antonio Paulino 

Limpo de Abreu), senador por l\Iinas, 
presidente do senado; Grande do Imperio; conselheiro 

de estado ordinario; grã-cruz de Christo, dig-nitario da 
do Cruzeiro, grã-cruz da Conceiçao .de Vil!a Viçosa 
de Portugal, e da ordem Ernestina da casa doca! rle 
Saxonia; gentil-homem da impel'ial camara; fidalgo 
da casa real de Portugal. Foi ministro de estado, 
enviado extraordioario e ministro plenipotenciario 
em missão especial no Rio da Prata e presidente do 
eonselho (gabinete de 12 de Dezembro de 1858 . ) Em 
1867 e 18HS, nas conferencias do conselho de estado 
votou pela emancipação. (Liberal.) 

VISCONDE DE CA.MARAGIBE (Dr. ·Pedro Fran-
cisco de Paula Cavalcanti ele Albuquerque), 
senador por Pernambuco, 

proprietario rural; Grande do Imperio; comn1endador 
de Chdsto, director da· faculdade de direito do Recife. 
(Conservador.) · 

VISCONDE DO RIO-BRANCO (Dr. José Maria ela 
Silva Paranhos), senador por Mato Grosso, (p1·e-
sidente do conselho de ministros e ministro dn {a-
zendn), 

Grande· do Imperio; conse lheiro de estado ordinario; 
dignitario da ordem imperial do Cruzeiro, commen-
dador da Rosa, grã-cruz da real ordem portugueza d~ 
Conceição de Villa Viçosa, grã-cruz da ordem rus-
siana de Santa Anna de t.• classe; fidalgo da casa real 
t;ot·tugueza; lente cathedratico da escola central. Foi 
redactor do No·vo Tempo, redactor em chefe do Cor-
·reio jtJercantil e do Jornal do Coumwrcio até 1851. Foi 
ministro residente em l\lontevicléo (18i'í2- 1853), por 
vezes enviado extraordinario e ministro plenipoten-
eiario em missão especial junto ás republicas Oriental 
!lo Uruguay, Argentina e do Paraguay ( 18:S7-18ti8, 
Hi61-18(jiJ, 186\l-1870, 1870-1871), presidente da pro-
víncia do Rio . de. J.aneiTo (1847 c 1858), ministro da , 
marinha (15 de Dezembro de 1853 a 14 de .Tnnho de 
1855), da g·twtTa· (12 de Dezembro de 18ti8 a 12 ele Fe-
vereiro ele 1859; 7 de Março de 1871 a .Tunho), dos 
uegocios estrangeiros (14 de ,l unho de 1855 a 4 de 
illaiu ele :1857 ; 12 de Dezemb!'O de 1858 a 10 de Agosto 
de 1859; 3 fle l\Iat·ço a 21 de Abril de 186:1; 16 de Julho 
de 1868 a 29 de Setembro de 1870), e da fazenda (3 de 
illarço de 18()1 a 24 de Maio de 1862; e ·7 de :Março de 
1871 até hoj e). No conselho de es tado, em 1867 e 1868, 
votott pela emancipação, mas foi rle parecer que não se 
tratasse da reforma senão depois de concluida a guerra 
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do Paraguqy e de melhorado o estado financeiro do 
paiz. (Vej. os seus pareceres no conselho de estado, 
Nota v, pag. 102 do App.) Quando em Setembro do 
anno passado, voltando do Paraguay, reassumiu a pasta 
dos negocias estrangeiros e tomou parte nas discussões 
do senado, assegurou á opposição liberal que o gabine-
te este anno trataria da reforma do estado servil. (Vej. 
Nota lll, pag. 94 do App.J Organizando o ministerio 
de 7 de Março cumpriu a promessa que fizera como 
membro do rninisterio de 16 de Julho. Na qualidade 
de chefe do actual gabinete defendeu com energia 
a reforma nas duas casas do parlamento. (Conser-
vador.) 

Pl'incipaes discs.: 9 de Maio. (C . dos D.) Parte 1.• pag. 4 
12 , " ( Senado. ) » " ã 
15 )) )) ( )) ) )) )) 7 

. 17 )) )) ( )) ) )) )) 9 
23 )) )) ( )) ) )) )) 13 
29 , , ~c. rlos D.) " 21 )) )) )) )) ) )) )) 33 
30 )) )) )) ) )) 57 
10 " Julho. " ) " ms 
14 )) )) . )) ) )) " " 164 
31 )) )) • )) ) 30;) 
5 »Agosto ( , ) Parte 2.• " 19 
7 )) )) ( )) ) )) )) 41 

10 " " ( Senado. ) " 71 
11 )) )) ( " ~ )) 104 
:12 » ( )) )) )) )) 107 
14 )) )) ( )) )) )) )) 110 
16 " " (C. dos D.) » " 121 
29 " " ( Senado. ) " " » .2o6 
4 " Set. ( » ) » " » 260 

25 )) )) ( )) ) )) )) )) 474 
97. VISCONDE DE S. VICENTE (Dr. Jgsé Ántonio 

Pimenta Bueno), senador por S. Paulo, 
Grande do Imperio; conselheiro de estado ordinario; 

dignitario da Rosa. Autor de varios escriptos sobre 
direito constitucional e das o-entes, e sobre direito 
criminal. I< oi ministro de estado e presidente do con-
selho no gabinete de 29 de Setembro .de 1870. Os pru-
jectos que apresentou em 1866 foram os que serviram 
de base para as primeiras discussões do conselho de 
estado sobre a reforma do estado servil. Defendeu no 
senado, em varios discursos, o projecto do governo. 
(Conservador.) 

Discursos: 17 de Agosto......... Parte 2.•, pag: 129. 
9 de Setembro...... " » 3t5. 

2o " >> 479. 
98. VISCONDE DE SAPUCAHY (Dr. Candido José de 

Araujo Vianna), senador por Minas, 
Grande do Imperio; conselheiro de estado ordinario; 

gentil-homem da imperial camara; dignitario do Cru-
zeiro, cavalleiro da Rosa e da de Christo, grã-cruz de 
S. Januario de Napoles e da ordem Ernestina da casa 
grão ducaJ"da Saxonia. Foi ministro de estado. Mem-
bro da commissão especial que o senado elegeu para 
examinar a proposta do governo (Conservador.) 
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11. Senadot•es e de(nda(D.os que vota••ant 
cout~t•a o 1n•ojecto (com indicação das da tas 
dos principaes discursos que proferirnm sobre a 
questão) (*). 

1. ALENCAR (Dr. José :.)iartiniano de·),' deputado pelo 
Ceará; 

advogado; do conselho de Sua Magestade. Autor de va-
rias obras políticas e littei'arias. Antigo redac tor do 
Dim·io do Riu. Foi ministro da just iça no gabi nete de 
16 de .Tulha de 1868 (retirou-se em 10 de .Janeiro de 
1870). Combateu a r eforma na tribuna. l'la imprensa 
combateu-a desde 1866 . (Co nservador.) 

Principaes disc ursos: Jl[aio 9; Julho 10 c 12; ·Agosto 5. 

2. ALENCAR (Dr. Leonel Martiniano de), deputado pelo 
Amazonas, 

diplomata lencarregaclo de nei(ocios). Foi rcdac tor do 
Dczeseis de Jnlho. (C onservador. ) 

3 . ALMEID A PEREIRA (Dr. João de) deputado pelo Rio 
de Janeiro, 

proprietario rural ; do conselho de Sua 1\Iagcstadc,; vea-
dor de Sua l\iagcstade a Imperatriz; com mendact<H" 
de Christo. Foi ministro do imperio no t:ra binetc de 
12 ele Agosto de 18159 (a té 3 ele Março ele '18fH). Com-
bateu a reforma na camara. (Conservador. ) 

Discurso: Agosto 5. 
4. ANDRADE FtGUJ<:lRA (Dr . Domingos· de), deputado 

pelo Rio de Janeiro, 
advogaclo. Foi presidente de Minas. Combateu com 

cne1·gia a reforma , lia camara e na imprensa. (Con-
servador.) 

P rincipaes discursos: 1\Iaio, 30; Junho, 10; Agosto, 9 e 12. 

5. ANTÃO (Joaquim A. Fernandes Leão), senador 
por Minas, 

direclor geral das rendas publicas, do conselho de Sua 
1\lagestacle; cavalleiro de Christo c offi cial da Rosa. 
l' oi presidente de província, e ministro da marinha 
e da agricultura. !Combateu o proj ec to no senado . 
( Ctmservàdor.) 

Disc ursos : Setembro, 14, dous em 18, 19. 

6. AuGusTo DE 0LlVEII\A (Dr. A. Frederico de O.), 
deputado por Pernambuco, 

nct:rociante; oflicia l da Rosa ·c cava llei ro de Christo. 
( Conscrvad o r.) 

n Vid e " pag . l õO cl cste Appenclicc. 
P. Jf. 9~. 



--H~ -

7. AzAMBUJA (Antonio Alves Guimarães de), deputado 
pelo Rio Grande do Sul. 

8. BARÃo OE ANAJATUBA (Dr. José Maria Barreto), de-
putado pelo Maranhão, 

medico; proprietario rural ; coronel honorario do exer-
. cito; commenda.:lor <la Ro~a; condeeorado com :1 me-

dalha da guena do Paraguay. ~farchou para o Para-
guay á frcnde de uu:a brigada da guarda nacional em 
1866, e ahl esteve em quanto sua saude o permittiu. 
F:.lleceu na córte em Agosto deste anno . (Conser-
vador.) 

9. BARÃO DE MURITIBA (Dr. M:moel Vieira Tosta) , 
senador pela Bahia, 

Granrle do Imperio ; conselheiro de estado ordlnario ; 
dignitario do Ct'U7.!~iro e rta Rosa, commendador de 
Christo, ministro aposentado do supremo tribunal de 
j ustiça. Foi presi.lente de provi neta, ministro da jus-
tiça e da puena. Combateu a reforma nas conferen-
cias do consdho de estado em 1866 e 1867 e este anno 
oppoz-se ao projecto do ~ overuo, pronuuciando v a-
r ios discursos e apresentando emendas. (Conservador.) 

Discursos: Setembro, 4, 12, 16, 18, 20. 

:lO.. BARÃo DA VrLLA DA BARRA (Dr. Francisco Bõni-
facio de Abreu ), depuLado pela Bahia, 

medico; lente cathcdratico da fa c uldadc de medicina 
do Hio de Janeiro; med ico !la im•Jt:rial ramara; c.irur-
~ião-mór do exercito honorali!~; grande dip1ita1·io 
da Hosa e commeurl:ulor de Christo, t:ondecorado com 
a medalha da guena do Paraguay. Tomou parte na 
dis~.:ussào c apresentou um outro plano para a eman-
cipaçào. (Conservador.) 

DiSCUI'SOS : Julho, 11; Agusto 18. 

H. BARÃO DAS TR ES BARRAS (Dr. José Ildefonso 
de Souza Ramos), sPnador. por l\l inas, 

proprie tario rura l ; conselheiro de estadn extraor!lína-
r.io; çorpmeml3,dor de Christo e cavalleiro 1la Rosa . 
Foi miliis lro do imperio e da justiça ( g:tbinetes 1le 3 
de nJarço de 1M61e de 29 de Setembro 18í0;. E' vice-pre-
si.den~e de serallo Tomou garte :letiva ua di~cus<ão e 
apresento u emendas aos diversos ártigos do projecto 
d,o governo. (Conservador.) · 

Discursos: Setcmhro, 5, 15, dons em 18, dous em 1.9, 
20, 2'1, tres e1n 2:}, ~ · 

12. B.ui.ROS ConRA (Dr. José lgnacio), deputado por 
Minas, · · 

advogado. Pronnnciou um discurso contra o projceto . 
(Conservador.) 

Disrur"o: Jnlho, 2·\-
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-f3 . BE•.n•Rrn (Dr. Francisco B. Soares de Souza), 
deputado pelo Rio de Janeiro, 

proprletario. Combateu o projecto na camara. (Cou-
serva .J or.) 

Discursos: Julho, 26; Agosto, i3. 

H. BoRGES MoNTEIRo (Dr. Izidro), deputado pelo mu-
nicípio neutro, 

advo"ado; aoti!<O magistrado ; desembargador aposen-
tado; cavall eiro de Christo, commPndador da Con-
ceiçao de Villa Viçosa. (Consl'rvador.) 

:1~. CANEDO (Or . Antonio Augusto da Silva), d'epil-
tado por Minas, 

magistrado (ju ·z de direito). (Conservador.) . 

f6. CAPANEMA (José Xavier da Silva), deputado por· 
Minas, 

advogado. Pt·onunciou um discurso contra o projecto. 
(Conservallor. ) 

Dis cur&O<;: Julho, 17 ;· A~ost.o, 10. 
i7 . CAR~ElRO DE CAMPOS, (Ur . Carlos), senador 

por S. Paulo, 
e on, elheh·o ele e <; ta ,lo extraor·'inarlo; vParlor de Sua· 

1\lagestade a Impr. ratri1.; commeudartor de Cht·isto ; 
gra-cru:r. da orrlem F.rne,tina !la ca<;a. rlucal da Sa-
xnuia. Foi ministro de estarlo). Apresentou e mendas 
na discussão do senarlo e tomou parte no debate. 

Discurso: Sctem\Jro; 6. 

18. CoNDE DE BHPENOY (Br·~z Nogueira da Costa ~ · 
Gama), deputado pelo Rio de Janei ro , 

rrOJJrietario rural; grandt~ do Im nerio; ~entil-homem· 
ela im 'erial camat·a; gra11de clignitario da Rosa, com-
mendador de Cht•istu. Foi ll l'<·sidente de Pernambuco. 
Pl'esidiu ·a carnar·a até o dia 2 rl e Ago<;to, em que rlecla · 
rou re:;ignat• o cargo de presideme. (Conservador.) 

19 . CosTA PtNTO e Silva (Dr. Antonio da), deputado 
por S. Paulo. 

Foi presidente de provincia. (Conservador . ) 

.20. Crwz MACHADO (Antonio Candido da), deputado-
por Minas, . 

commcndador ri a Ro<;a ; coronel commaridante supe-
rior da 1\"llarda nacional rlo Serro. Foi presidente de· 
Goyaz e do Maranhão . (Consenador .. ) 

21. DIAs DA RocHA [De . Joaquim), deputado pelo· 
Paraná, 

medico . (Conservador ) 
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22. DuQim:E'sTRADA TEIXEinA (Dr. Luiz Joaquim,). de-
putado pelo Município neutro, 

advogado. Cpmbateu o projecto na camara, e na im-
prensa. Pronunciou varios discursos, e. apresentou 
emendas na ultima discussão (Conservador.) 

_Discursos: Maio, 30; Julho, 20, 26,'27; Agosto, 10 e 14. 

23. FERREIRA DA VEIGA (Dr. Evaristo), deputado por 
Minas, · 

advogado. I• oi presidente de Sergipe. (Conservador.) 

2~ FERREIRA VaNNA ( Dr. Antonio)., clepuotado pelo 
Município neutro, 

advogado; presidente da camara municipal do Rio de 
Janeiro ·; rerlactor em chefe do Dia1·io do Rio. Com-
t>aLeu o projecto na camara e .na imprensa , (Co~
servador.) 

Discursos : l\iaio, 30; Julho, 19. 

25. FoNTES (Dr. Custodio Cardoso), deputado pelo 
Espírito Santo, ,.., 

advogado. (Conservador.) 

26. GAMA rCERQUEIRA (Dr. Francisco. Januario ela), 
deputado por Minas, 

advogado. Foi presidente de província. Combateu o 
projcc'to na c amara. (Conservador.) 

Discurso : Agosto, 1. o 

27 . JOAQUIM PEDRO, (Dr. J. P. ele Mello), deputado por 
Minas, . o . 

medico. (Conservador . ) 

28. JANSEN DO PAço (José), deputado pelo Maranhão. 
(Conservador.) 

[29. LEANDRO MACIEL (Dr. L. Ribeiro ele Siqueira M.), 
deputado · por Sergipe, · 

proprietario rural. (Conservador.) 

30 . LwA E SILVA (José Joaquiin ele), deputado pelo 
' Rio ·de Janeiro, o 

proprietario e negociante;' vcador de súa l'ifagestade 'a 
Imperatriz; dignitario da Hosa, commendador de 

· Clni sto; presidente da praça .do commercio do Rio de 
;Janeiro. (Conservador.) · 

31. MENDONÇA (Dr. Joaquim Jacintho ele), deputado 
por S. Pedro . do Sul, .· , .· . · 

advogado . Combateu. a reforma na camara. ( Conscr-· 
vad.or, ) 
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33. 

34. 

3 .. n. 

36. 

37. 
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l\'IELLO MATTos (Dr. Luiz José de Carvalho e), de-
putado por Goyaz, 

advogado; moco fidalgo com exercício na casa impe-
rial. Autor dás « Paginas da Historiá Constitucional 
do Brasil . ~ Combateu a reforma ua camara. (Conser-
vador.) · 

Discurso: Maio, 30. 
MoNTEIRO DE . CASTRO (Dr. Donl.iciano l\ia theus), 

deputado por l\1inas, 
propriet.ario >rural. Pronunciou um discurso contra a 

reforma. (Conservador.) ' 
Discurso: Julha, 18. 
MuRTA (Candido Freire de Figueiredo), deputado 

por l\'Iinas, · 
(Conservador.) 
NEBIAS ( Dr. Joaquim Octavio), deputado por 

S. Paulo, 
magistrado ,(juiz de direito); do conselho rle Sua Ma-
. gestade; comni.endador de Christo. Foi presidente de 

província e ministro da justiça. Combateu a reforma 
na camara. (Conservador.) 

Dis.c).lrso : Agosto, 21. 

PA ULINO DE SouzA (Dt·. P. José Soares de S.),, 
depu ta do pelo Rio de Janeiro, 

advogado; do conselho de Sua Magestade. Foi ministro 
do imperio llO g-abinete de 16 de Julho. Foi rrnem 
rompeu a opposição na eamara. Combateu a reforma 
em varios discursos, (Conservador.) 

Discursos : Maio, 29; Junho, 28; Agosto, 23. 
PEDERNEIRA (Tnnocencio Velloso ), deputado por 

S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
coronel de r,ngcnheiros; dignitário ·dà Rosa, e com-

mcndador de Christo : condecorado com a medalha 
da guerra do Paraguay. (Conservador.) · 

38. PENIDO (Dr. Jeronymo Maximo Nogueira), de-
putado por l\'Iinas, -

advogado. (Conservador.) 
39. PERDIGÃo l\'IALHEIRO (Dr. Agostinho Marques) , 

deputado por l\iinas, 
advog-ado; moço fidalg·o com .exet·cicio na casa impe-

rial; commendador tlc Christo. Autor da obra A escm-
vidão no Brasil. Apresentou em 21. ele l\faio de 1870 
varios pt·ojectos á camara dos deputados sobre o es-
tado servil. (Vcj. Nota II, Appendice, pag. \16). Em 
18 de Agosto !leste anno apresentou emenclas ao pro-
jecto do governo, que combateu pronunciando varios. 
discursos: ('Conservador.) 

Diseursos : Junho, 10 ; .Julho, 12, Agosto, \l c 26 . 
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40. PEREIRA DA SILVA (Dr. João .Manoel), deputado 
pelo Rio de Janeiro, 

do consel!JO de Sua Mag-estade; grande dignitario da 
Ro.,a; commendador de Christo; (;Ommenuauor da 
CouLeit,;âo de Villa Viçosa e de Cluisto de Portugal. 
Autor de varias obras Jittera1·ias e historicas. Com-
bateu o prujt:cto na camara. [Conservador.) 

Discursos : 
1
Maio, 29; Agosto, i~. 

4L PINTO MoREiRA mr. João), deputado por Minas, 
advo~ado. Combateu o projecto na camara. (Conser· 

vaaor .) 
Discursos: Maio, 29; Agosto 5 e 7. 

42. PRÀno (Dr. Antonio da Silva), deputado por S. 
Paulo, 

pr< pnetaio rural e arlvogado. Combateu o projecto na 
C<lllHHa. (Com:erv ador.) 

·43. RODRIGUES SILVA ~,.Dr. Fitminó) Senador, por 
Minas, . 

4õ . 
' 

46. 

magistrado (desembargador) ; commendador de Christo 
e ollicial da Rosa. Te111 r, di ~ ido ~arios jornaes; foi 
redactor em chefe do Constttuéional e do Correio 
ftlercantil. (Conservatlor.) 

RonnrGo SILVA (Dr. R. Augusto da S.), deputado 
por S. Paulo , 

advogado . membl'O ela Colmmissão e~pecial de 1870, re-
digiu um voto em , eparado, apartando-se na maioria. 
(~onservador ) 

SIMÕEs LOPES (Dr. Ildefonso ), deputado por S. 
Pedro do Rio Grânde do Sul, · 

pr9prietario rural. (Cowervador .) 

SILVA NuNES (Dr. Luiz. Antonio da), deputado pelo 
Espiri to Santo, 

advogado. (Conservador.) 

47. SouzA REIS (Dr. Joaquim de), deputado por Per-
nambuco, 

advogado, membro do conselho naval. Combateu are-
forma na camara. (Couservador , ) 

Discurso: 1\iaio, 29. 

48. TAQUES (Dr. Benevenuto Augusto de .Magalhãe~), 
deputado pela Bahia, 

proprietario; do conselho de .Sua llfagestade; official da 
Rosa. Foi presidente de província e ministro dos ne-_ 
gocios estrangeiros . (Conservador .) 
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50. 

5L 
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VALLE nA GurA (Dr. José Calmon Nogueira) , ct·e~ 
putado por S. Paulo, 

advo~ado ; proprietario rural ; mqço Íidalg_o com exer-
ci cio na ca~a Imperial. P·ronuncwu um discurso con-
tra a reforma. (Conservador .) 

:J)i!ICurso : J'u,lho,' 22. 

VAscoNCELLOS (Dr. 'Diogo L. de Alfheida Pereira 
de), deputado por Minas, 

advogado. Foi secretario do governo de Minas. (Con-
servador.) 

VISCON'DE DE ITABORAHY ( Dr. Joaquim José 
Rodrigues Torres), senador pelo Rio de Ja-
neiro, 

grande do .Tmí)crio; conselheiro de egtado ordinario ; 
oftlcial do Cruzeiro. Foi por vezes ministro de estado 

· e lJresid~nte do conselho de ministros (presidente do 
conselho de 11. de i\laio de 1852 a 6 de Setembro de 
18lS3 e de 16 de Julho de 1868 a 29 ·de Selcmbro de 
187ol. Combateu a r~rorma no senado, pronnncian.do 
varios discursos. (Conservador.) _ 

Prin?ipaes discursos: Agosto, 10; Set.embro, 9 e 14. 

ZACARIAS DE GÓES (Vasconcellos), senador pela 
Bahia, 

advogado; do conselho de Sua Magestade; com meu-
dador da 1.\osa e grã-cruz de ·s. Gre o•·io Mag-no· 
.Foi Dresi~ente . de provinda e por vezes mini ' tro de 
estado e presidente do con<;elho (minhtro da marinha 
de 11 de Maio de 18iS2. a 6 de Setembro de 18B3; dO 
imperio e presidente do conselho de 24 a 30 de Maio 
de 1862; da ju>tiça e president~ do conselho, de 15 
de Jaudro a 30 de Agosto de 1864; da fazenda e pre-
sidente do consell10, rl.e 3 de Ago,to de 1866 a 16 de 
Julho de 1868). Veja-se à pag. 10~ das Notas (Ap-
pendic~) a <;ua confidencial do 1.• de Fevereiro de 
1867 aos con~elheiros de estado. Nomeou .uma e ··m-
missllo de conselheiros de estado para formular 
um projecto de reforma do estado servil. Sendo 
presitlente do conselho de ministro&' insc:reveu na falia 
do throno, em 1867 e 1868, um período chamanrlo a • 
attenção do corpo legislativo para essa questão. Com-
quan.to partidano da reforma, votou co ntra todos os 
artigos do p•·ojecto do governo, e COll\bateu-o na tri-
buna, pronuncianda varios discursos. (Liberal.) 

Principaes discursos : Setembro, 4, 12, :16, 18, 19, dons 
em 20, dous em 2l, quatro ern 22, dous em 2!) . 

' 
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lil. Seaiad•n-es e tletnltado.§ ausentes . C) 

1 . BARÃO DE ANTONINA (João da Silva Ma chado), 
senador pelo Paraná, 

proprietario rural; Grande do Imperio; vcarlor hoB o~ 
rario; grande dignitario da R.osa e ollicial ela ord em 
impel'ia l do Cruzeiro. - Não compareceu á sessão deste 
anno. 

2. BARÃO DO BOM-RETIRO (Dr. Luiz Pedreira do 
Couto Ferraz), st;nador pelo Rio de Janeiro, 

conselheiro de estado extraordinario; lente jubilado da 
faculdade ·de direito de S. Pau lo; veador de Sua -'la-
gestade a Imperatriz; otTicial do Cruzeiro c da B.osa, 
cavullei r·o de Ghristo . Foi presidente de provín cia, 

·e ministro do irnperio (de 6 de Se tembro de 1853 a 
3 de 1\Iaio de 1857).- Acompanlwn Suas Mag-estades 
Imperiaes á Europa. (Conservador.) 

3 . BARÃO DE COTEGIPE (Dr. João Mauricio Wan-
derley), senador pela· Bahia, 

propric tario rural ; Grande do Impel'io; do conselho ele 
Sua Magestade; commendador da H. os a; gr;T-cruz da 
orrlern portugueza da Conceição da Villa Viçosa; grã-
c ruz da ordém belg-a de Leopoldo; fida lg-o da casa 
r ea l por·tugueza, Foi magistrado; presirleute de pro-
víncia, ministro da marinha e da fazenda no gabinc]C 
de .6 de Setembro de 1853, e da ma r·inha e dos ne-
gocios estrang-eiros no rle 16 .de .Julho de 18fi8.-Partiu 
em princípios de Setembro para o· Rio da Prata e 

' Par·aguay, em missão especial, sendo encarr~gado rlc 
concluir o tratado definitivo de paz e a convenção 
sobre lirilites. (Conservador.) 

!f . BARÃO DE IT1\UNA (Dr. Candido Borges Mon-
teiro), senador pelo Rio cJ.e Janeiro, 

lente jubilado da faculdade de medicina do Rio de Ja-
neiro; oíficial-mór da casa imperial; mcdir;o da im-
perial camara; dignitár io da H.osa, commendarior de 
Christo, grã-cruz da ordem Ernestina da casa ducal 
da Saxonia, commendador da ordem portugueza da 
Conceição de Vilta Viçosa; fidalgo da casa real por-
tugueza.-A.companhou Snas Magestades Imperiaes á 
Europa. (Conservador.) 

~. BARAO DE i\>IANIANGUAPE (Flavio Clementino 
ela Silva Freire), senador pela Parahyba, 

proprictario ruraL-Assi stiu a parte da sessão deste a un o, 
retirando-se. p:ua sua prov íncia em Agosto. (Com;er-
vador.) 

( •) Vi d . IIOI.ól a pJg. U 3, 
L' . 11 . 93. 



G. CA NOtDO ToRRES ftlho (D e. C. José Rodr i~ u es 'fo rrcfl 
Filho , deputado pelo B.io de Jaue tro, 

p1·oprietario ; commendador de C h ris Lo. - Na Europa. 
(Conservador.) 

7 . CIHVES (Dr .. José Augusto), depu tado pela Bahia, 
oflicin l da Rosa. :'1.1 votação que teve lugar em 1. o de 

Junho votou co ntra a eme nda d:1 orposi ção.~Re tirou-se 
para a na!lia dias depois . (Co nservador.) 

8. CtcEno DANTAS (Dr. C. D. Mart ins), deputado pela 
Bahia, 

pl'Opri cta rio rural. Vo tou cont r:1 a emenda da oppos i-
ção, cm1. 0 ele Jun ho, e pelo respos ta á falia do throno 
como f'õra redi giri a pela com missão competente.-Re-
tirou-se dias depois para a Bahia. (Conservador. ) 

D. DINIZ (Antonio Diniz de Cerqueira e l\iello), 
senador por Sergipe, 

proprietario rural, commcndatlor de Christo.- Não com-
pareceu á sessi\o deste anno. (Consenador . ) 

10. DioGo VELHO ( Dr. D. V. Cavalcanti ele Albu-
querque), deputado pela Parahyba, 

aclvegndo; fiO conse lho tlc Sua l\Jagestatlc. Fo i presi-
sidcutc de província, e min istro da agr icultur a (gab i-
ne te de· 16 de .lu lho) . Votou contra a emenda da op-
posi<;ão á resposta a falia do throno , em 1. o de-
.Juuho, c a favor tio art. 1. .o do p1·ojccto. Dias depois 
p ~il·tiu para a Eul'opapo r moLivos lle saude. (Conse r-
vador.} 

H . FERNANDES VmmA (Dr. Manoel), deputado pelo 
Cearú. 

propricta.rio rll!'al. - Não comp:u·cccu á sessão de!ltc 
annu. (Cous.cr vallor.) 

. 12. LEITÃO DA CUNHA (Dr. Amhrozio), senador 
pelo Amazonas, 

commcntlador tla Rosa c üe Chr-sto. Tem sido pr esi-
den te de va rias provincias .-Rctirou-s-c para o Pa t'á 
em Agosto. (Conservador.) 

13. MENDES DOS SANTOS (Dr. Gahrie.f), senador 
poi' Minas, 

m~g i str:ulo aposentado; comrncndador de Christo .-ne-
lirou-se para Miuas em Julho. (Couscrvador .) 

H~. MouAES E SI LVA (Dr . AnLonio Joaquim ele), de-
putado por Pe rnambuco, 

a1l vogado·; cava llcim de Chri slo . - ;'{ão comparece u ;, 
~ssfio deste .111110. (l.n ii Sf' n arl ur.) 
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1.5. NUNES GONÇALVES (Dr. Anton io l\iarcellino), 
senador pcl~ Maranhão, 

a!lvogaclo; commend~d or de Clu·isto c. da fl.o sa.-Nrlü 
co mjlarcccu a sessao deste armo.· (L tb eral .) 

1.G. PAULA PESSOA (F rancisco de) , senador pelo 
Ceará , 

proprictario ; official ria 1\osa .-Não compareceu á scs-
s[tO deste a uno. (Libera l. ) 

1.7. PEREIRA RocuA (Dr. Francisco de Assiz), depu lado 
pela Paralij'ba, 

magistrado (desemhargador); óni cial da Tl.o sa . Foi pre-
sideutc de provincia.-P.elirou-sc para Pcruambuco, 
por euf'erlllo, nu começo da sessão des te anno. (Con-
servador.) 

18 . POMPEU (Patlre Dr. Thomaz P. ele Souza Brasil), 
senador pelo Ceará , 

advogado; jornalista. Emq uanto se discutia na camara 
dl)s deputados o projecto do gove rno pronunciou no 
se uaclo alguns discmsos em opposi ção ao gabinete. 
- Retirou-se para o ceará quando o proj ccto foi re-
mettido ao senado. (Libera l. ) 

19. SARAIVA (Or. JoséAntonio), senadorpela Bahia, 
lll'O]Jrie tario rmal; do conselho de Sua l\Iagestacle; di-

gn itari o do Cruzeiro, commendado r da Rosa. Foi pre-
sitlente de pr ov iu cia, minist ro da marinha (7 de l\Iaio 
rlc 1857 a 12 de Dezcmbt·o de 181!8), do imperio (21 de 
Ab ril a 10de Julho de 1861), dos negocias estrangeiros 
(12 tle M:llo de 1865 a 3 de Agos to de 1866), interino da 
guena (t861:i). Enviado extraorclinario e mini~tro ple-
nipoteneiario em missão especialuo Rio da Prata (1864) . 
Partidario ela r eforma, dec la rou entt·etanto no senado 
qu e convinha adiar a sua di sc ussão-para o anno de 1872. 
-Retirou-se para a Bahia antes de chegar· ao senado o 
projcc to. (Liberal). 

20 . SILVEIRA LOBO (Dr. Francisco de· Paula da), 
senador por lVIinas, · 

advogado; do conselho de Sua 1\Iages tad e . Foi pres i-
dente de pt·ovincia e minist1·o da marinha (12 de Maio 
de 1861! a 3 de Agosto de 1866). Manifestou-se contrario 
ao pt·oj ecto do gove rno nas discussões q.ue tivcrão 
lugar a té Agosto.-Reti,·ou-se pour.o autes de ser a re-
fot·ma enviada ao seuado pe la camara dos d·eputa dos. 
(Liberal) . 

21. SINIMBU' (Dr. João Lins Vieira Cansansão de), 
senador pelas Alagóas, 

proprietario rural; do conse lho de Sua 1\fagestade ; com-
menrlador de Cl1risto e da 1\os::t, gr ã-cruz da Le~ião de 
Honra (llc Fran ~~a) , ela Co roa de Ferro (ela Austria), elo s 
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Gu e lpllos (Ha11over) e de Carlos lll (llespanha). Foi 
pres id ente de proyiucia, ministro ~os tJCgocios estr:m-
ge iros ("lo rte Agosto de :1859 a 3 de Março de 18M) e da 
jttstiça (2 de Junho de 18()2 a 15 de Janeiro de 18M).-
lletirou-se para Al agõas em Agosto. (Liberal). . 

22. SOUZA QUEIROZ (Francisco Antonio de), senador 
por S. Paulo, 

1 proprietario rural ; di gnitario da Rosa c commendador 
de Christo.-Não compereceu á sessão deste anuo . , 
(Liberal). 

23. VISCONDE DE SUASSUNA (Francisco de Paula 
Cavalcanti de Albuquerque), senador por P!ir-
nambuco 

proprictario rural ; grande elo Irnperio; g-en til-holll eJrl 
da imperial carnara ; dignitario do Cruzeiro . - Nao 
cornparcceu á sessão deste anno • . 
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LE[ N. 20!10- DE 28 DE SETEMBHO DE 187i. 

Drdara de condição livre os filhos de mulher escrava que DílSccrem 
desde a data desta lei, libertos os escravos da nação e outros, e 
providencia sqbre a criaçüo e tratamento daquelles filhos mcuores 
C Subrc a libertação annual de escraVOS. 

A Princeza lmperial Reg-ente, em nome de Sua Magestade 
o Imperador o Sr. D. Pedro li, faz saber a todos os subditos 
do Imperio que a assembléa geral decretou e ella sauccionou 
a lei seguinte: 

Art. 1. o Os filhos da mulher escrava, que nascerem no lm-
perio desde a data desta lei, serão consiclerados de contliçfw 
livre. s _1. o Os ditos filhos menores ficarão em poner _e sob_ a a_u-
tondade dos senhores de suas mãis, os quaes terao obngaçao 
de criai-os e tratai-os até a idade de oito annos completos. 

Chegando o fi lho da escrava .a esta idade, o sen hor da mãi 
terá a opção, ou de receber do Estado a indemnizaçãe de 600S, 
ou de u tilisar-se dos serviços do menor até a idade de 21 annos 
complt:tos .. 

No . primeiro caso o governo receberá o menor, e lhe dará 
destino em conformidade da presente lei. 

A indemnização pecuniaria acima fixada será pag_a em tiLUlos 
de !'enda com o juro annual de 6 °/o, os quaes se considcra!'ão 
cxtmctos no fim de 30 annos. · 

A dcclaraç[io do senhor deverá ser· feita dentro de 30 dias, a 
coutar daquel le em que o menor cheg-ar á idade de oito annos, 
e, se a uão fizer entao, ficará entendido . que opta pelo arbítrio 
fie uti lisar-se dos scrvicos do mesmo menor. 

~ 2. 0 Oualquer desses menores poderá remir-se do onus de · 
servir, rrlediante prévia indemnização pecuniaria, que por si ou 
por outrem otl'ereça ao senhor de sua mãi, procedendo-se á 
avaliação elos serviços pelo tempo que lhe restar a preencher, 
se !lão houver accôrdo sobre o quantum da mesma .indemni-
zaçao. 

§· 3.° Cabe tambem aos senhores criar e tratar os filhos que 
as !ilhas de suas escravas possam ter quando aquellas estiverem 
prestando serv iços. . . · 

· Ta l obrigação, porém , cessará lofto que findar a prestação 
dos serviços das mãis . Se estas fallecerem dentro daquelle. 
prazo, seus . filhos poderão ser postos á disposição do f:Ovcrno. 

~ !í. o Se a mulher escrava obtiver liberdade, os fithos me-
nores de oito annos, que · estejam em poder do senhor della 
por virtude do 3-1. 0 , lhe serão entregues, C:'\CCpto se preferir 
deixai-os, e o senhor ar.mqir a ficar co.m elles. 

~ 5. o No caso de alienação da mulher escrava, seus filhos 
livres, menores de 12 annos, a acompanharão, ficando o novo 
senhor da. mesma escrava subrogado nos direitos e o.brigações 
do antecessor . · 

§ 6. o Cessa a prestação dos serviços dos fi1hos das escravas 
antes do prazo marcacto no § 1. 0 , se, por sentença do j.uizo 
cl'iminal, reconllccer-se que os senhores das mãis os mal-
tratam, infligüdo-lhes castjgos excessivos. 

§ 7. o O dil'eito conferido aos senhol'es no ~ 1. o transfere-se 
nos casos de successão necessaria, devendo C\ fi.lho da escrava 
prestar serviços á pessoa a quem nas parti.lhas penenccra mesJ]l:l 
~SCl'aV:\ . 
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Art. 2.0 O goveruo poderá entrega i' a associações por ell e 
autorizadas os filhos das escravas, nascidos desde a da ta des ta 
lei, que sejam cedidos ou aba ndonados pelos senhores dellas, 
ou tirados do poder destes em vinude do art . 1. o § 6. o 

~ 1. 0 As ditas associações terão direito ao~ serviços gra-
tuitos dos menores até a idade de 21 annos completos c poderfw 
aluga:· esses servi çes, mas serão obrigadas : 

1.o A cl'im' e tratar os mesmos menores . 
2.o A coustituir para cada um dell es um peculio, consistente 

na quota que para este fim fúr reservada nos rcspéctivos es-
tatutos. 

:J. 0 A procurar-lhes, findo o tempo de serviço, apropriada 
collo cação. · 

$ 2. o As associações de que trata o paragrapho antecedente 
serão suj eitas á inspecção elos juizes de orphãos, quanto aos 
menores. · 

§ 3. 0 A disposição deste artigo é applicavel ;!s casas de ex-
postos, e ás pessoas a quem os juizes de orphãos encancgarem 
a erlucação dos di tos menores, na fa lta de associações ou es-
tabelecimentos creados para ta l fim. 

§ 4. o Fica salvo. ao govemo o di reito de mandar r ecolh er os 
referidos menores aos estabelecimentos publicos, transferiu-
do-se neste caso para o Es tado· as obrigações que ó § 1. 0 impõe 
ás associações autorizadas . 

Al't. 3 . o ·serão annualmente libertados em' cada província 
do l mperio tantos escravos quantos conesponderem á quota 
annualm ente disponível do fu ndo destinado para a emanci-
paç:ão. 

~ 1. o O fundo da emancipação compõe-se : 
:t.o Da taxa de escravos . . 
2. 0 Dos impostos geraes sobre transmissão de propri edade 

dos escravos. . 
:J. o Do produ c to de seis loteri as annua es, isentas de impos-

tos, e da decima parte tias que forem concedidas d'ora em 
diante para correr em na c:~pita l elo Imperio. 

Li. 0 ' Das multas impostas em virtude desta lei. 
5. o Das quotas que sejam marcadas no orçamento geral c 

nos provinciaes e municipaes. 
6. 0 De subscripções, doações e l egados com esse destino . 
§ 2. 0 As quotas marcadas nos orçamentos provinciaes e mu-

nicipaes, assim. como as subscripcões, doaç.ões e legados com 
destino local, serão applicadas á emancipação nas províncias, 
comarca;, municípios e freguezias designadas. 

Art. /i.o E' permittido ao escravo a formação de um peculio 
com o qu e lhe provier de doações, Ie:rados e heranças, e com 
o que, por consenti men to do senhor, obtiver rlo se u trabalho 
e economias. O governo providenciará nos regulamentos sobre 
a eollocação e segurança do m esmo peculio. 

§ i.o Por morte do escravo, metade do seu peculio perten-
cerá ao conjuge sobrevivente, se o houver, e a outra metade 
se. transmittirá aog seus herdeiros, na fórma da lei civil. 

Na falta de h erd eiros, o peculio será adjudicado ao fundo de 
emancipação de que trata o ar t. 3. o , 

§ 2. 0 O escravo que, por meio de seu pecnlio, obtiver meios 
para indemni zacão de seu valor, tem direito á alforria. Se a 
indemnização não fôr fi xada por accôrdo, o será por arbitra-
men to . Nas vendas judiciaes ou nos inventarios o preço da 
a lforria será o da avaliação. 

§ 3.o E' outrosim, permittido ao escravo, em favor da ~ua 
liberdade, contractar com terceiro a prestação de futuros ser-



ViÇOS por tempo que não e\CClia de sete annos, med iante O CO!le 
~e nL i meu to do senhor e ap lH'OV:l\~ão do juiz de orpliftos. 

§ 4. 0 O escravo qu e penencer a condominos, e fõr libertall n 
por um destes, terá direito á sua alforria, indemnizando os outros 
se nhores da quota elo valor que lhes pel'Lencer . Es ta indernni -
<~ação poderá ser paga com serviços prestados por prazo não 
maior ele sete annos, em conformidade elo parag rapllO antece-
tlente . · 

§ 5. 0 A alforria com a claus.ula de serviços durante certo 
tempo não ficará annnllada pela falta rle compleinento da mesm a 
c lausu la, mas o liberto será compeli ido a cumpril-a por meio de 
traba lho nos es tab eleci mentos publicos ou por contractos de 
serviços a particu lares. 

§ 6 ." As alfo rri;tS; quér gratui tas, qu ér a titulo oneroso, serão 
isentas rle quaesquer direitos, emolumentos ou clespezas. 

§ 7 .o Em qualquer caso de alieua ção ou transm issão de es-
cravos é prol1ibido, sob pena de nullidade, separar os conjuges , 
c os fil hos menores de t2 annos, do pai ou mãi. 

§ 8 . 0 Se a divisfto de bens entre herdeiros ou socios não 
co mpo!'Lar a reunião de uma fan1ilia, e nenhum delles preferir 
conservai-a so b o sen domínio, median te reposi ção !.la quota 
parte dos out ros interessados, serit a mesma família venüida e o 
sen prorlucto ratea do. 

§ !J.o Fiea derogada .a Ord. Jiv. 4 .o, tit. ()3, na parte que revoga 
as a lforr ias por ingratid ão. 

Art. õ.o Serão sujeitas á inspecç.ão dos juizes de _orphãos as 
sociedades de ernancipaçil:o já organizadas e que de futuro se 
organ1zarem. · 

Paragraplw unico. As ditas sociedades terão privilegio sobre 
_os senu;os dos escravos tfue liberta rem, para indcmni zação do 
jlreço rla compra . 

Art.. ü .o Serão declarados li bcr1os : 
~ 1 . 0 Os escravos per!.cnccn l.cs á nação, clando-'lhes o gove rno 

a occupar;.ão que julgar conveniente. 
§ 2. o Os ('Seravos dados em usufmcw á corôa . . 
§ 3 .o Os escravos das he ranças v:1 gas . 
~ 4 .. o Os escravos alJaudonaclos por seus senhores. 

- Se estes os abaullonarl' m r or invalid M, serão obri gados a a li-
menta l-os, sa lvo o c.tso de penul'ia, senüoos alimentos taxados 
[Jelo juiz de orphãos . .. 

~ i>. o Em ge ral os escra vos liber tados em vit·Lutle des ta lei 
Jlcam tlm·anLe cin co a unos stib a inspecção do governo. Elles são 
ob rig·atlos a co ntrac tat' seus serviços sob pena de serem cons-
trau gidos, se viverem vatlios, a tra balhar n us estab clecirncnt.os 
puiJlicos . 

Cessarú, porém, o constrangimento tlo trabalho sempre qu e 
o liberto exliibir rontra cto de seniço. , 

Art. 7. o i'\;1s ca u;;:1s em litvnr el a libcrLiatle: 
§ :1.. 0 O processo serit su mm ar io . 
~ 2. 0 !Ia ve rá appellaç:õcs cx-officio quaarlo as decisões forem 

co ntrarias {t libcrclaclc . 
Art. s<> O governo mandara nrol'ed er á matricula especial de 

Lodos cs csct~avos ex istC tttes 1'10 Imper io, com dec laração elo 
nome, ~ex o, estatlo, aptid~to para o trabalho e liliaçfto de carla 
Ulll , se l'õr t.:O IIll ccitla . 

-~ J .o O pmzo em f!IH~ deve comcç:L r c cn ccl'l'ar-sc a matri · 
cu Ja se rit atlnuueiado eo!n a tnai ü l' antee edencia rossive l por 
meio de cdil.aes repetitloô, uus quaes se rá inser ta a d i s po s i ç~IO 
do pa ragr apl! o scg uin lc . 

)3 2. 0 O:i e ,;cra\'oS qllr, por l'll ipa ou omi s<: fi o dos interessados 
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não forem darlos á matri cula até um anuo depois do cncerrnmcnto 
ucs ta , serfto por este fa c to considerados lihertos .. 

§ 3. o Pela matricula de cada escravo pagará o scnhot· por uma 
vez sómente o emolumento !lc 500 réis; se o fizer rJentro do 
prazo marcado, c úe 1,~000 se exceder o dito prazo. O proúucto 
deste emolumento será des tinaúo ás despezas !la matricula e o 
excedeutc ao fundo de emancipação. 

§ 4.0 Ser<lo t.:unbem mat.riculaúos em livro distincto os filho s 
da mulh er escrava C[ue por es ta lei licam livres. 

In corre rão os sen hores omissos, por negligencia, na multa 
de 1008 n 200g, repetida tantas vezes quantos forem os indi-
víduos omittidos, c, por fraude, nas penas do art. 17\J do codigo 
criminal. 

§ 5. 0 Os parochos serão obrigados a ter livros especiacs pai'a 
o reg istro dos nascim entos e ob itos · dos IH h os de escravas, nas-
cidos desde a data desta lei. Cada omissão sujeitará os parochos 
á multa de 10ogooo. · 

Art. !).o O governo em seus regulamentos poderá impõr· 
multas até 10ó8 e penas !le prisão s imples até um mez. ' 

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
l\landa portanto a todas as autoridades, a t[uem o con heci-

. monto e execução da referida. lei pertencer, que a cumpram 
c faça m cumprir e guardar tão inteiramente como nella se 
t;Ontém. O secretario de estado dos ncgocios da agri cu l,tura, 
eommercio c obras publieas a fa ça imprimir, publicar e correr. 
Uada no palacio do Rio de Janeiro, aos vinte e oito de Setembro 
de mi l oiLocentos setenta e um, quinquagesimo da indepen-
tl cucia e do Imperio. 

Pl.UNCEZA Ii\IPERIAL REGEN'I'E. 

Theodoro 1l1achado Frc~re Pereira da Silva. 

Carta de lei, pela qual Vossa Alteza Imperial manda e:ucutar 
o rlccreto da assembléa geral , q1te houve por bem sancciona.r 
decla-rando ele condição l-ivre os filhos da mulher c.~cra.va que nas-
cerem desde a data desta Lei, libertos os escravos dct nação e ow1·os, 
e providenciando sobre a criação ·e t1·attwwnto doqucltes filhos 
·menores e sobre a l'ibcrtação ar.n·ual de esc·ravos, como nella se 
declar·a. 

Para Vossa Alteza rmperial ver. 

O conselheiro José Agostinho Moreira Guimarães a fez. 

Chanccllal·ia-mór do Imperio.- Francisco de Paulà de Nc-
grcin.s Sayüo Lobato. 

Tr:msitou em 28 de Setembro de 1871.-A.ndl'é Augusto de 
Padua Plcury. · 

Pnblirado na ~ccretaria de c. Lado !los negocias tla a:;:-ricul-
tur~, COlllllH' l'Cio e obras publiea.s, em 28 de Setembro de 1871. 
José Agostinho llt orei1·a Guimarües. 
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PRIMEIRO VOLUME. 

PARTE PIUIIEffiA. . 

F a !la do throno . . .... .......... . .•••..•.•. . .......•.... 
Apresentação da proposta do poder executivo á ca-

mara. dos deputados pelo Sr . Theodoro da Silva, 
ministro da agricultura ........................... . 

.Eleição da commissão especial da camara dos depu-
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tação da proposta é ella approvada com a seguinte 
emenda-!ea-se-Procedendo~se á votação da prgposta 
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,: ella approvada com -as emendas da commisscio espe-
cial, e com a seguinte: 

Pag. 377.-1-louvc no fim dessa pagin:-t uma tr:mspo-
sição. A emenda do Sr. Silveira da iHota:'-Da. data 
desta lei a 20 annos fi.ca extincta a escravidão no 
Brasil,-ficou intercallada nas emendas do Sr. Barão 
li c Muril.iba. Seu lugar é na \Hlg. 378, depois da as-
signatura clo ·sr. Barão. 

Pag. 429. - Depois do Sr. ministro da agricultma 
acrescente-se,-Em segttida o Sr. Bm·ão de Jl'luritiba 
pronunciou um-d-iscurso. 

Pag. 464.-No principio , em ver. de-põe-se o projecto 
em 2.• discussão-lêa-sc- passa o projecto em 2.a dis- _ 
cassão. · ·-

APPENDTCE. - Pag.19, principio.-Em vez de-28 de Jl'l.aio-"lê-a:-
sc-29 de Maio · 

Pag. 95, linha 25.- Supprima -se as palavras -do 
Sr. presidente do conselho. 

Pag. 915, linha 29.- Em vez das palavras·--do Sr. 
Visconde do Rio Branco-lêa-se-do orador ·. 

Pag. 103, linha 215. -Em vez de-por swt pttblicaçã<J 
-lêa-se-porque sua publicação. 

Pag. 129, no fim.- Em vez de - PaTecer-lêa-se-Pa-
receres. 

Pag . 137, linha36(n.o72).-Em vez dc~Dr. JoséAn-
tonio-lêa-se-Dr . ~Luiz Antonio 

Pag. 138, linha 6.-Em vez de 1870-lêa-se-1871. 
Pag.A49, linha 22 (n.o ti2).-Em vez de-Vasconcellos 

-lêa-se-é Yasconce llos . 
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