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SéUão em 1 ae Agosto~ 
:Pái!sinni!fcti. :no sn. vtl!lcoNili: DE c.UURAGrBE· 

Discurso do Sr. Gbmes àB Souza.-Orçamento da receita licença. com todos os seus vencime!ltos.-:Inteitil.da. 
geral do Imp~rio.-Orçamento da fazenda. ' Outro dó me$mo·secreti\rió~ particip~;ndo que o sanado 

adoptou; e vaf. dirigir á san<:9ão imperi&l, a resolução 
Ao meio--dia, feita a c.hamada, e achando-se presen• &pprovando a pensão de. 500 r's~ aia.rios concedida a cada 

, tes os Srs. visconde de CamaragibG , Pereira Pinto , üm dos gti8rdas nacionaes da provincia. d~~o Parahyba, 
Gatna.Cerqueira, Vieira da.Silva, Salathiel1 LuizCa:rlos, Franoellino Antonio :Ma:ques e Antonio Felix da Con-
Mnnoel Fernandes, Grnz Machado, lt'ernandes Vieira, cei~iio.-lnteiràda. 
Villela. Tavare11, Martm Francisoo, barão de M&man- Outro do mesmo secretariorpartioipand.o qne por óffi· 
guape, Costa Pinto, Gaspa.rino, Mello Franco; Maca.rio, ci,G__g.O ministerio dos negootos da. íatanda constou 60 
La.mego, SBldanha Mannbo,-Cmlos ' • senado que s. M. 0 Imperador consente na reat>lução 

. da ~m:, Leitiio do. Cunha, Pinto ~e Campo!!, J. Ma- exonerando o deaemba.r e.dor João Ctmdido de Deos o 

ra, Diogo Velho, Martinho Campo~ ·Paes de Mendonça, 
C. Ottoni, Tiberio, Lima Duarte,. uarneiro de M9Ddon
Qa, Viriato, barão de Mauá, Paula Fonseca, Espinola, 
Bál'OOlloa, Amaro da Silveira, Pereira Franco, Ferreira 
Lage, Ottoni, Paula Santos, Furtado, Carvalho Reis, 
Pinto Lima, Taval'ea Bastos, Esperldiiio e Fernanda:.? 
da Cunha, abre•se a seasiio. 
Com~arecem depois de aberta. a sesaüo oa' Srs. Lima e 

Silva, tJastello-Branco, Carneiro da Cunha, J;renriques, 
Bârideira d.e Mello, Zacarias, GoD:Ies. de Sonza, Epami
nondas, PeCiro Muniz, Peréira da Silva, Jnnqneira, J. 
de Alencar, Dantas, Ferreira da Veiga, barão de Porto
Alegre, Felix da Cunha., barão da Bella.-Vista, F. 
Octavia.no, Bello, Rodrigo Silva, Bràndiio, Suv·à Nunes, 
Paulino. de Souza, Bezerra Cavalcanti, S~yiio Lobato, 
Jagúaribe; Rapo~o ds Camara, Silveira da Motta, 
Couto e Santli· Ctuz. 

. Faltão com participação os Srs. Tei:seira Jtmior, 
· Setra Cw;neiro e conde de Baependy. 

-se e tlpp'ti>VB··se a a.cta. da antecedente~ 
O Sa.l" SzcaET.uuo dá conta do seguinte-

Um óffieio. do ministerio do imperio, envtfOndo as 
actaa da eleição primaria. a que se}>rocedeu. na parochia 

~d& Noua Senhora da Conceição da. Bemposta,. perten~ 
· eante ao s· d.i&trictó eleitoral da provinei& do Rio de 
9aneko. - A• commisSão do poderes. . 
. Outro· do .1ni.nistériCJ ~os negocio~ es~eitos,remet
ten'd~IH)OP~ d~{lll'eceuobt'e a _Uqttida:~M ·~â.'! p'tCSàS 

seu systema de leitura denominado Bi:icrida.fd.-A• com• 
missão de instracçio publica. 

Outro de José Rodrigues de Ce.tvalh.o, ~do ser 
exonerado do pagamento da q_uantia em. qne fioo.u al
cançado aeú afui.itçado Fra.uc1800 Igna.cno da. Costa, 
ex-colletor da . villa de S. Luiz, . . nll provincis de 
S. Paulo. - Â' commisaão de fazenda. 

Dous ·de Josê Moreira da Silva Pontes à An~nio· 
I!emiques ~· ~ilva Bottas, pedin2o ser~ ~t~~~· 
c1dadão brazU6ll'O··--· A! commi8sao de Cólllltit'll19M• 

. >· 

PRIMEIRA.PARTEDAORDEMDO DIA.· 

~IUçl~ 1>.,\.S J/1\1\ÇA.S DB 'l'BllU.~ 

. dontinúa. .a diseu5sãÓ·do a;rt~ 4• da propoata ' clo~o , 
verno qne fi:x:a u forças de terra para o ~o finmceu~· 
de 186~ a 1863, eom a emenda..-poiada. · · 

c a- presen o r. DllDl8 respe vo. 
o·sr;··aareeJtõs -(.rlunaei di dízençio):-sr.-pres~ .. 

dente~· prometto ser breve no que tenho de dizer sobre c · 
assJml.pto que sã discute; e·permitt!l V. Ex. que principie 
explicando · as razões q'c.e me obrig&.rão hontein·a não 
annoir' a: ceder· dá: palam:; a principal foi qttet potico 
}lretendià.. demórãr-mífnà trlb~a; ~ ~11! que a· 
1déa que< vóil apresentar & conslderaçao· dã cam.am me· 
pareee nova. .. . . . . ~: · 

Em }lrimeito. lngár.direi, 86inente de passagem, , qulf 
entendo CJ'O.e a. süstitúi~ pecnniaria de toda! as-praças 
do· -exercífo· 4eve .PI"evalecer na presente lei ; e ~. ·. 
aeuti~o ~de o~ \Ulll\ emo~da.! · · .; 
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Não imist.itei sobre os motivos que a isso me obrigão, 
porque não poderia senão reproduzir muito mal (nl!lo 
apo(allo$) o que se ha dito tão bem na ca.sa. - ·· 

·: Em segundo lugar. tenho uma emend.a ao final do 
-§ 2.• do art.4", determinando que, em vez de 22,500 bra
ças quadradas de terras concedidas As pracaavolnntaria.s 

· 1 ao o eu mpo e serv1ço, se e& conce ao 
50,000 braças. · 

Sr. pre~~idente, 22,500 braças de terra para. um ho~ 
tnem trabalha?or é realf!l~te ~uantidade muito insigni-

o.s seus prim~•I"Os annos; to:lo11 alli trabalhão com arado, 
á excep~ãç ~s primeiras plantações, que se fazem nas 
d~rubadst lfe mato, porque entã.o. é impossi vel empre..; 
gar o arado; mas desdP que o mato se começa a reduzir 
a camPo, o t~rado é t>mpregado com ~ande vantagem. 

O servico do arado dirigi<!o por um homem de tra·· 
·!;alho é sufficieote para muito mais do que as 22,500 
braça-... Esta quantidade corresponde a menos- da 
q~n.rta parte do~ prazos que se di11trihuem aos colonos da.. 
mmha Pl'ovtncia. que l!ão de 100 000 braças quadradasr 

De fórma que damos aos nosr::os voluntarios menos 
aa . 

Díaro •ta.mos, e não tJendemos, porque,as causas têm 
marchado de modo que até os pl'oprioR colonos, re
cebenio as terras sem àssigr>arem titulo algwn de obri-

a -o tom· · · 

U lll Sa. Dzpunno : _:É é um grande mal. 
, O Sa. BuosLtos :- E ~ um grande mlil, ~muito 
bem o nobre deputado. M;ae nos contratos fe1tos entre 
o governo e os soldados, Já não é descrença,. é certeza . 
que têm todos sqwilles que se p~t~ a s8l'Vlr ao go: 
verno de ue afinQ,l hão de ser illudidos nas promess!Ul 
que se lhes fazem. . • • 

E esta desgraçada immoralidade vat sendo &anceto
n~~oda pelo potier legislativo, porque todos .os _annos.n6& 
decretatnQ~ lei!! pe.ra qne os volnnt!!'ia! ~!rY~!' unteA• 
men por selS os, • • . 
certeía. de que esses se1s annos ~ão perfe1tamente lllu
sorios, e de quo o soldndo se illude qusndo, para se 
livrar do recrut.,mento forçado, as~enta praça con:~ vo
lnntsrio, porque ha de ser necessanamente marryr~sado 
por.tte\, quatro, cinco e seis annos além ao t-empo que 
lhe é marcado. 

Senhores, eu sou ad.voga.do: além de, com~ sdvo
f'C&do, ser muitas vezes procurado para tratar da Isenção 
de individuo& que não e~t~ no cas~ de s.ssenta~ praç~, 
ta:nb~m na. minha provmc1s., como sabe o nob.eprGel
den~e. dO cóuselho , .tenho muitas relaç<ies, tan~ de 

relações politicas sou procnr!'-do. .repetidamente para 
s.quel\e fun ; e não ha . um sb mdmduo que me procure 
para isentar do serviço militar slgt;tm seu ~ho , a quem . . - -

m~nte I Isto é o que se tem Begnido coJll!tantemente na tar praça. dó ~oluntario, porque tem tl\25 e taes v11nta- , 
mu.ba provincía. gens. DeAJUaçadamente porém f unanima a respos.ta 
~nte.ndo pois que. para angariarmos r.oldados volnn- que de todos obtenho : < Se a.a promessas se cnmpns-

tanoa, em vez de lhes offerecermos a ee · · ha - • • filho tiv&Pse baixa 
1 a e e 22,500 braças, devemos-lhes dar 50,000 bra- Iique o Sr. doutor certo que eu seria o primeiro a leva-lo 

ças quadradas de terras, que vem a ser metade dos prazos a assentar praça; m~ ~e a~sim . ~zer, men. filho ha de 
que se concedem aos colonos. servir seis annos ; e mms se1s, e afi.ual o pat ha de ver-

Nem pareça que esta quantidade absorve todas as se obrigado a grandes 'sacrifi.cios para o liiJ:rt~! :. · 
porções de terras devolutas, e que em pouco tempo não Para a moral.idado ds. nação, e para a disc1plina do 
a.a houverá. ; _porque realmente; se não em todas, ao exercito, entendo que ao voluutario, completados .os 
menos na mator parte das proxincias a bundão as terrM seis annos de serviço, tendo esperado mais um _pouco 
nesse .estado. de tempo para·que o governo oumpra o e11tabelemil.o em 
A~esce ainda, Sr. presidente, que estas 22,aoo brs.- seu contrato: se o govemo lhe não •brir a porta ~a U-

ças sao dadas no fim do tempo do serviço, e conseguia- berêlade, se lhe der o exemplo de faltar á fé do 0\~tra-
tomente muitas das praças voluntarias não as recebem, to, deve-se dar a faculdade de dizer-eu de hojt.1 .por 
ou porq_ue procurão suas baixas antes de terminá.-la diante não sou mais &aldado-. Se esta ll!edidn pasaar, 

urau o Gerv1ço. se esta crença se esten er &o....JU:UmO' e , emoa 
s~ l'entura -BEHlOrrer do tempo se enten...-e::-::ac::-se=----+---~so::;l13da.~doa volunta.rioa sem sa.crificioa e aem d~gostoa. 

que a& 50,000 braças era quantidade excessi-in, poder- O nobre presidente do conselho, que tem tanta ex~-
Be·hia então dim~uir esse& prazos. Mas nestes primeiros riencia da mundo, sobretudo do exerof.to e atnda ~iús 

' 1 1ss1mas erras evo u- o que se passa na nnn a p 1 , -
tas, parece~me que devemos fazer maio~:..olferta aos ~desconhece que esta f&l.t1 ele cumprimento de 
aold!ldos voluntarios quando completem o seu tempo de contratos concorre ern grande parte pa.ra as grandes de-
serviço. serções que se dão no exercito. ., 

Passarei agora. su'lmlul.rlamente, Sr. presidente, & Senhores, se nm voluntario, findo o prozo ela lcll, de· 
emenda que tanho necessidade de apresentar, e que é :sertar, será. possivel que ha)a tribllllal independente e 
um 4"para~aphoqueaccrescento ao art. 4• ,e vem a ser: justiceiro que, depois deate aoldado mostrar que cum-

e$. 4.• F~do o prazo do contrato, terão immediata- prio fihlme~te o tem~o do .serviço e todos os seus devo~ 
monte baixa os vollllltarios; e ainda que niio a tenhão res, e que atud.o. sento mata dons ou tres a.nnos, o con-
dce~ido, pode:a:o, logo que se completem quatro mezes dcmue como desertor 7 Creio que no Brazil niW haver' 

epo1s d~ termmação daquelle prazo, abandonlll' o posto juiz que o faça. · 
ou f! &el'Vl~, sem a minimarespoDilabilidad.e; e nãoseriio Sa acaso os tribunaes começarem a absolver os solda· 
mala cons1derados praças do exercito. ,. dos que desertarem em conseqnencla de terem excedido 

Vozzs: -Oh! oh! por muito tempo o prazo a que er~ ~b~g~os a serrir, 
não se estabelecerá. uma granae 1nd1s01p~ma no &"!'er-

0 SI\. BARCELLos:- St. presidente, a. admiração citv? Qual pois o mal·quéporventura v1d. d.a mmha 
q~e causou a leitura desta emenda, quer ao nobre mi- emenda? Cumpra .o goverD:,o a ~na: obr1ga.~ão (apoiada.r); 
lUstro 2a guerra, quer a algnns de meus illustres colle- esforce-se, seja. auida. ma>a nsptdo em recrut~, mas 
g~s, nao me é e~tranha. Eu sabia que esta emenda ha- não quebre a fé para com aqnep.es que vo~untanamen-
:Vla de ser rooeb1da com bastante estranheza senão'eom te vêm apresentar-e._e para sernr no ~xerc1~o. admi- •. ' 
sas (porque costumo olliar mais para 0 que vai entr; ,, presidente do conselho qne fique certo de que a mór par-
nós do que para o que se passa. no estrangeiro) faz-me te dos que se apresentão como. vollllltarios nãl> ~são, 
crer qu~, sa passar esta medida, em vez de ser má para · são forçados e b~ forçados: mrutas vezes a h~en1dade 
o exere1to, dar-lhe-~a su~ma .vantagem. E' iudiapensa- -. ·a daquelles que se encarregao de recrntar, depo111 à e terem 
vel_que ~o gov~mo seJ!l o pruneu~o a dar exemplo de mo- J seguros t1 bem seguros os que são recrutados, os apre• 
~dad.e, e nao contmne a ser tido como 0 primeiro ) - sentíio como volnn.tll.rlos, querendo dar-lhes mais essa 
fedi~ago, como desgraçadamente acontec:>e entre nós. vantagem que ha a respeito do voluntario sobre. o recrú-
. Nao faço esta censura ao gove:-no actual· quando ~ado. Isto é o que acontece em geral; é prec1so -que o 

fallo de governo .fallo ~a entidade do governo: quer de 'f&iz saiba desta verda~e, saibli. que rari!simos IJi!o os 
um quer de outro psrt1do; e fallo assim desde muitos mdiriduos que voluntanamente se prestao a Je'tV!r no 
annos, porque de! e nuito conheço a descrença que ha nosso exercito. A causa principal, senho-res, é esta; 
n? povo sobre a. fé.jos •ont.ra.t?s "feitos com 0 governo, outras occorrem, outras têm sido ditas nesta oua, nio 
amda que estes SeJao com part1culares ••• e não co:m sol- tomarei tempo repetind.o-a.a; mas o 9.ue é verdade e beDt 
dados. · · .verdade é que a faltn. dQ !é iny~te~a, e j& •lmOCi~Jlada 
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pelo oorpo ~ialatiqo,' a principal de toda.&; a.o menos 
('O!SO responCler pelo que sa pnss~ na. minha. provincia, 
que á •;que mais gente proporeiona.lmente fornece para. 
o. exermto. 
· · E"ainrla por esta occasião, Sr. presidente, petmitta-me 
V •. Ex. que 'eu _dirij!l uma pergu~tà· ao .nobre_pr~sid?n~ 

' • f 
'.de ~rutà_s pelas prcvinciae: houve tempo em que a in-
jll&tiça feita A minha provincia era clamorosa: uma das 
maia pequenas pro"lineiu li~ lm~rio, ao menos regu-

' mais reoru~as pata o exercito; chegou-se a distri-
. bui.r·lhe a qumt.ide.d.e de quini:l.en~~ n.crutas, ent1:e~ 
tanto que para .as outras provinaias, per exemplo Minas, 
apenas s_e marcavão quatrocentos e. tantos. Eu quizera 
ser ~tAl informado, porqua talvez ainda .1:\B. terceira. dis
cussao, ~ na cousas não estiverem como eu entendo que 
deVfim estar, me abalance a apresentar ums. emenda, 
~l!lbora eU~ tenha a sorte d~ outra.!J, i&to é, dl) ser re
J~ltada; sat1sfaço a ~pinha •nsciencia, sigo tambem o 
dlctado: -Tanto bate agua molle na pedra clnraaté qua 
a fura: Guua. ca.11«t ta.~\dtm-; t'Z.~\/A"-,~'1~~~ ~~~ i:l.io d.~ ~ 

tir · · a ivo 
perante · a nação, que afinsl ellas hão de cab;r no espirito 
não aó do corpo legislativo ·como do governe. , 

O Sa. MaNII'I'ILO DA. Guuu:- O numero de recrÚ-
taa d · · · • · · · 
paasado 1'74, mau ella ape11as de!15ã. 

O Sa. BAB.CELLOs : -Mas eu quizera. saber de V. Ex. 
IBe os l'mlru~s designados para a m~l! pro.vincia e~ tão 

, . ' 
attenden á população, que . provavelmente dever-se-ha 
regular pelo numero dos representantes. 

·o Sà. PaÉatourie no CoNsBiiiõ;.=AMiiiãã-pedi~se--
1,118, e cleu apenas 60. · . 

o Sa. BA1lCELLOJ : -idas o Rio~ Grande aeu talvez 
ease pequeno numero em consequencia de já ter dado 
mui~a~ porque p~oe-me que isto -vai paesarido de 
~\()\O em oxermmo •••• ' ' 

lr1111 Sa. D.BPUT.lDo:-Ha saldos de um exercicio para. 
outro. · 
·- • :.1•- . , 
que bto é oxacto. Mas diz V. Ex. que são 174 011 que 
eatüo marc11.dor. para o RioMGrande. 

O SA.P&EIIDENTB no CoNsELJJo:-E deu 55, assim ._ 
o para 1DQ8J!.!....!~ou , , e e.u .. apen.M .. . 

O ~a. BAMBLt.os:-Isto será fundado nos exeroicios 
findos, porque a niio ser assim, creio que a pro"lincia' de 
Minas niio teria de dar tantos;nioeeU. b&m. estabelecida 
a proporcão entre o Rio .. Grande e Minas, porquanto 
claudo o Rio·Grande aeis deputados e Minas vinte, pa
nce-me que devia estar. Rouco mais que triplicado o 
numero dos que Minas désse, entretanto que esse numero 
é muito maior. · 

0 Su.. P11Eiin1!.n1!. na C<\~t.'t.l.\\1> ~ - A. ptaVincia. do 
Rio-Grande 6 que di mais voluntarios. . 

O Sa: BucELLoB:- Estbno que V. Ex~ conheça isto ; · 
ella dana comp~eto o numero· ele volunta.nos, se acaso o 
governo cumpnsse o que promette; ruas. para que o go
verno haja de cumprir o qu~ promette, é preciso q_ue faça 
muito esforçO, que leve muitos annos a. cumpnr suas 
prom~sas para estabelecer a crença. de que com etieito 
elle nao falta á SU!ilo palavra, porque é tal o descredito · 
em q~e estio o governo a este respeito_, que ~inàl!' co.m 

m~nte cnpli:Z ~e fazer calar no ap.imo d') povo (do d~ 
mmha prov1nc1a pelo menos) ·~ d~sposição em qúe esti
ves!.e . o governo de-bem-cumpnr-eeus contratos~---- -· 

Seria bom até , Sr. presidente, que, no caso impossi
.val, posso dizer, de pa.ssar a medida que tenho a honra 
àe apres~ntar, se fiZesse com que ella fosse apregoa.da 
não só por meio de editaes, por meio de bandos, mas 
ainda nas missas conventuacs, para que o pai;: pudes_ ee 
acreditar que havia nma disposição de lei que désse ao 
triste soldado garantias contra. essa violencia 'l,Ue lhe 
f~ ? govem~. Sem este meio ninguem ~a minha pro•
VlllCla •creditará ·que o governo est& disposto a dar 
oumprim.ento aos seus contratos. . 

Eu ~rdarei a e$W respeiw o acto citado pOr 

S. Ex. no r.eu relatorio, do nobre e:s:-ministro d~ gnen:a. 
Logo que o nobre ex-ministro entrOU para o m1meter10, 
expedio o aviso, creio que de Setetnbro de 1859, deter
min.~d.o muiw ttt.-xatl.ve.men.te qtte desde que a -p:ra.ça 
voluntaria ou não': volunta:ria (creio que abrangia. 
ambas)··~·· 

· O Sa. 'BA.B.cJ!:.Los:-Pois bem •••• desde que o ·volun
tario houv&se completado o setl tempo de · serviço, lhe 

• · · c v -m -
tão DI,\ côrte quando tive a fortuna de ler eate aviso ; 
ma.s confeeso é. elUllat&. que não lhe dei p6liO algum; 
ent-endi logo que elle não pa~aava de uma des~as muitas 
embaçadelas com que 86 f.'Dgoda de vez em quando o 
povo. Não attrlbuo á. intenção do nobre ministro querer 
v.nllificar aquUlo mesmo que elle tinha dt>termin&.do; 
mas entendi que as ~usas haviiio de correr de modo que 
afinal não se havia. de dar as baixas. 

Não acreditei, repito, que isto fosse intencionalmente; 
estou certo de que S. Ex. quand~ expedio o aviso foi 
eahe.lmentl) eon.v~neid.o de que e-ra preciso dar cumpri~ 
mento a esses contratos, e or consequencia dar baixa 
aos m v1 nos que tlVessem coDlp eta o o mpo 1\1 
serviço:, desgraçadamente realizon·se o. que eu aguar~ 
dava, isto é, que os soldados ficassem sem bab::a! V. Ex. 
mesmo já. praticou um acto de hnmani:lade (e de es-
pec1 · avor a nitml an o a.n:a • 
havia completado o tempo .de serviço, talt'ez ha. mais do 
tres annos, porque creio que ha perto de dons annos 
c:tue _elle s~licita ".ri. a baixa, ?.llegaudo !lesse tempo que já. 

tempo de serviço; entretanto agora foi que pnde conse
__ W.!.4.o V _._Ex..1ltiiem pariL.SWL.~·----- · 

· Lembrarei tambem ao nobre ministro que a'mór parLe 
doe reengajados no exercito o aão forçamente; refnga
jão-se os soldados porque não obtêm. a. ba.ixa no tempo 

· · prefixo; então, se hão de continuar a servir sem as van
tagens que lhes promette o reengajamento, sujeitãa ·58 a 
-reel,\g~}~!-·u~. 

O ~Sa. PaEsiDBNTE DO CoNSBLHO:- Têm o soldo do
brado. 

OSa.B 
mais de grati~csção ..... 

O Sa. Pazs1J>EXTB no CoMilELBO :-Depcis que fa2:&m 
novo engajamento. · ' .. . -· 
· ·-·- -- ·· ... 

-- C&LLOS:- 1m; ; ma&"ell$'88 UO 
pelo reengaja.ment:>. Poróm elles, como dizia,niio po endo 
obter suas baixas, vêm-se forçados 11. reengajar .. eo. Isto 
mo têm dito muitos solde.4,os· que conhllço velhos, caber· 
tos de cana, a quem tenho perguntado porque se suiel-

-tárão a reengajar-se; respondem•tDe quo niio tinhito 
outro remedio, por11ue senito &e reengaja.s:íem, Diio teriito 
as vantagens que dA • o reengajamento, e c:ontinullril!o o. 
ser forçaaos a set:vir nas file\ras do oxercito. 

Ora, senhores, isto é realmente um 11etc.do deagro.
çado, lamentavel até onde póde ser 1 . .Ao meJ~os ao .sol
dado velho, que de novo ó. obrigàdo n servir, que se vil 
forçado a reengajar-se, dê·sa a baixa logo q~e t iver 
ooncluido o tempo. 

Eu ainda, querendo reme:liar esta xnal, l:mbrel-me da 
offerecer nm paragrapho adclitivo ao art. 4', e vem a ser 
que, completado o tempo do serviço, entregue-se ao sol
dado a sua baixa; se elle depois de a obter se quizer 
engaiar, o faça i mas reengajar-se an~s de se lh0 dar a 
pai:xa, não é reen~aj~, é !orçar o soldado a se~r; é 

dade de offerecer. 
Eu,ou terminar, mas antes_ de.§_!l~~ll.r::J;IlEt_niop.osso __ 

... deU.ar de pedii-á casa-qu~efl.icta sobre as vantagena 
ou inconveniencias da medida que proponho; que :~11 
lembre de que o proprio relatorio de S. E:x. o Sr. minis .. 
tro da guerra nos diz que o exercito 8e compõe pelo 
menos'de uma a._uintcl. varte de' aold.s.d.os q_ue i'- têm oom.
pletado o seu tempo de serviço. Esta quinta parte de 
soldados que já. têm completado o seu tempo de serviço, 
forçadoa contra a lei a servirem, podem ser-muito mais 
prejudiciaes-ao-exercito do que a medida que proponho, 
que em ultima ~J.Dalyl!e não trará. seniW vantagem. 

Eu não quero que o soldado deixe o serviço logo que 
termine o prazo que elle tem d.~ ~enir, qu~ro que ~aia 
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:om espaço. Este espaço proponho que seja -de quatro 
mezes, porque me parece que o espaço de quatro mezes) 
desde o tempo da. fi.nalisação do serviço até que o sol
dado tenha a. faculdade de largar a ~rma, qlúllqu~r que 
seja o posto que occupe, e despedir·se do setVlço, é 
slifficíente para que o governo lhe dê substituto. Mas 
se • da assim o overno entender ne o razo ro osto 
por mim é curto, não terei duvida nenhuma em a mit
tir que elle seja alongado. Mas é preciso que o nobre 
ministro concorra para que tax10tivamente se determina 

ue o aoldado saa a.aaentar-se de ois de cwn rido o 
5eu tampo e serv1ço, e sem cpen enc1a o govérno, 
poraue a lut11 entre o forte e o fraco é sempre contra. o 
fraêo; o soldado uíio tem meios de fazer o governo cum
prir para com elle o seu dever, entretanto que por um 
aoto simplesmente negativo, isto é, pela não continua
ção de serviço, elle terá. a sna baixa : é isto justamente 
o que desejo. 

Não posso deixar de fazer wna. reflexão sobre uma 
das proposições que ante-hontem aventurou na casa o 
meu nol>ra collega pelo 2• districto da proviucia. d1> 
Rio-Grande á.cerca da immoralidade das substituições 
pessoaes. 

' ' tuição pecuniaria; mas nfu:l penso, como pensa o meu. 
nobre. c?llega, que haja a minima _im~oralidade na. 
subst1tmçiio por pes~oa; por9~e, • amda quando, em 

' . 
escravos, não podem ser senão daquelles que nascem no 
Brazil, e tendo nascido no Bra2il, desde que são libertos, 
são consid~r~dos ci~~dãos brazileiros, ~ozão de. quaGi 

deputados ou ministros de estado. 
Por conseguinte, nãovejoesseinconveniente na. snbsti~ 

tuição ; ao contrario, h a ahi muita moralidade, porque 
assim se concorre para. a liberdade de mais algnns indi
vidnos que estão na desgra911da classe de escravos. 

Não tomarei mais tempo á casa : peço-lhe desculpa 
pelo que 'lhe tenho tomado importunando-a com estas 
observações. Mandarei á mesa a emenda., e desejarei q_ne 
o nobre presidente elo conselho não a tome de assalto, 
mas considere sobre clla, porque talvez os seus resulta
dos lhe pareção proficuos ao exercito. (Jfuito bem, 
muito bem. 

Sio lidas, apoiadtl8, e enttão conja.nctamente em dis-
cussão, as seguintes emen.das: • 

c: .Ao rlnal do ~ 3• aootescente·se- ou _mecli..Mte a 
qu!l.tltia. de 6008000. . .. 

c Si v.--Findo o prazo..ciG-e&ntrato, terão. inlmediata .. 
--m""'en~te 15snxa os voluntarios; e ainda que nii.o a tenhão 

recebido, poderão, logo que se completarem quatro mezes 
depois da terminação daqnelle prap;o, abandonar o posto 
ou serviço sem & minima reepo11eabilidade, e não serão 
mais considerados praças do exercito. 

c $ 5. • Ser& nullo o engajamento de qul.!lqaer praça, 
"loluntaria. ou reoutrada, e que houver oomplet.a.do o 
primeiro prazo de serviço, feito antes de se lhe haver 
entregado a respectiva baixa. -I. R. Barcellos. :~o 

O Sl'. Pereira ela Sll'f'a 1-Relator da. com.tnis
• J!lo de·:marinha e gl?.erra, eu não posso furtar· me ao 
· dever de tomar a palavra nesta. occasião, em que cen·· 
suflUl til? fbrtes se têm. dirigido contra a pToposta do 
· govar:no, submettida ao exame e parecer da conunissão, 
e por ella approvada em 'todas as suas pa:rtes. 

C~nh6ço que !" camara eatá ca_nsada da discuesoo 
' ' . 

mentos que perca ainda com a defesa dá commissão, 
espero que não lhe serão todavia prejudiciaes, porque 
resmnírei -quanto possivel as observações que tenho a 
fazer, e não aceitando o combata no largo terreno-em-

.· que . o dt!~-~nvolvêrão ·alguns illusttes deputados, não os 
- - --~aoompailhando na clisCtJssão à e quantas questões susci

tArão, concentrar-me-hei no debate propria e exclusl .. -
"i'amen~ ào s.rti~o de <_!Ue nos o:c~pa.mos. • 

O artigo em dtscmssao, que tao unpugnado tem Mdo, 
. e sobre o q_ual tantas emendas forão jf. apresentadas 
i. mesa, deternüna que a isenção do serviço militar só _ 
~sa aer consegui(!a substituindo-se homem por homem 
}nlg~~o i~n~ ~1? gov~o~ -

A antiga le.,islação ndmittla outra isenção, que éra 
a de UDlS. qua~tia peeuniaria, creio que de 6008000. 

Ha emendas ao artigo: é a prüneira que se restabe
leça a àisposiçoo da. quantia pecuniaria para a isenção 
do serviço militar. • . _ . . . 

E' a segunda. que, a.dnntt1do o prmc1p10 propos~ pelo -
governo, no caso porém em que elle recuse acettar o 
liU stttu o, e a. ugar a. 1senyM a qunn ta pecumana. 

E• a terceira que se melhore o soldo e venciDlentos 
dos volnntmos que tindiio o seu tempo de engajamento 
e não obt~m a baixa. . . · 

a 
tempo deengajamento,seniio receberem abaixn,possão, 
lago que termine o prazo de qttatro mezes, abandonar 
por si as fileiras do exercito, sem crime ou respon-
sabilidade. . 

E' a quinta que se prohibs reene:a.jamento de volun-. 
tarios emquanto não obtiverem ba1Xa. 

E' a sexta,- emfun1 aue se dobre a quantidade de 
terras quo de premio se éonéede. aos volnntarios qnundo 
acabão seu tempo de serviço e obtêm a baixa; 

Analyaaudo estas emendas, oceupa:r~me-hei ao mesmo 
tempo de avaliar as observa9ões que fizerão M. illns-

l o • - .) 
nome da commtssão e do govemo1 que não aceito ne
nhuma das emendas apresentadas. ~Apoiados.) 

O. que preten~eu o goyc~o, a~ab.ando com a· isen9ão 

' a soltura do recrutado ou baixa do soldado. Com esse 
systema dispensavão·se muitos reomtas, e, o que peior 
a~nda era,. hayi~·se estabelecid1> um precede~te pes- -

mando-se um calculo pelo tempo ~ que estará. obrlgado 
a servir, e pardeudo assim o exercito uma praça já. ades
trada e disciplinada por uma mitisravel qu~q1tia pacunia~ 
Tia, que para. nàda servia, e que provavaa'itida certa im
moralidade praticada. pelo:Estado, e uma injU:stiçá para 
aquellea soldados que não podião obter essa somma 
para igualmente s1(eJclm.irem do serviço. 

Precisamos ou não de exe-rcito, senhol'es 't 'Esta é que 
é a. questão. 

Se não podemos prescindir delle, não ba remedio senão 
lançar mão .dos meios que preenchão o numero d.e pra-

' , bem do Estado, o serviço da nação, e as altas e urgentes 
necessidades do paiz impetiosamenta Nclamiio. 

Nossa lei estabelece que a base do pr~enchimento do . . . .... .. 

· ::n:e~o.t.ou leva forçllda. Aquella ba6ênltôbasta, 
· , e nem tüo cedo no nosso palz ha de bas .. 

tar para completar-se a força. 
Muitas razões con~trem para i&so, entre e1la11 a da 

salarios :mais elevados no paiz em qualquer profisslo ou 
modo de vida, que, seja qual fOr, ê mais livre e Indepen
dente do 9-ne a profissilo de soldado. O paiz nlo p6de 
pagar maJ.Ores premios de ongajamentos, nito p6da· dar 
melhores 11oldoa. Em relaçiil) ás finllllças do paiz, ouata- .. 
nos )ã. o ~equeno e'lteteito ~ue temos mui~o dinheiro. A 
somma despendida com elle toma annualmente a quarta. 
parte da receita geral do Imperio. lato é muito, e ape~ 
de termos um exercito q_ue Íliio está. em relação com a 
população do paiz, que é muito diminuto em compar~ão 
com os exercitos de todas as nações do3 mundo, quando se 
trata da propor~ão que deve e~iBtir entre a popuht.~ão e a 
força ar:mada1 nãoépossivel augmenta.r o nosso exercito, 
especialmente por causa das grltndes despezas que elle 
acarreta. Accresce ainda que ha..uma a.ntipathia., um 
horror do ovo brazlleiro para a vida militar que so não 

em. ou ros patzes. s as causas, e cu ra.s qu_e por 
longas não apontarei, mastão o engajamento voluntario. 

Resta portanto, a s6 qu.asi, o rec~tWl1ento ou leva 
fQrçada. . - --- - - --- ·· . · · 

Ora, a nossa lei de ree!:utamento, q~e data. de 1822, 
estabeleceu e fixou já. tantas isenções para o senriço mi
litar, foi já generosissilna nas dispensas: o governo, por 
~us regulament.os illfierentes, tem alargado essa.s isen
ções; o que resta de mataria recrutava! 'l Muito pouca 
gente entre nós está. pela lei sujeita. ao recrutamento; 
quasí qve 116 oaqfLe-aão têm profissão o1f moílo de vida.~ •• 

UM' Sa. DEPUTADo: -E os abasos dM autoridades ? 
Jgnor11, o que por a~i vai ~ 
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O S~t.Ps._,;:rllÁ JIASn:.yA.i-Argun:tentarcom os abusos 
é amesquinhat a questão. Deploro, COlil.O os honrados 
membros deplorão, sem duvida, esses abusos : muitos se 
tem praticado ; é a'lui conveniente chamar a attenção do 
governo para cohib1-los, nomaando recrntadores justos 
e impa.rciaes, obrig~ndo os. examin

0 
~d?res dos r~cl'~ta~ 

9 

emfinl OIJ.abusos, 
Oa principias são porém os q_ne enunciei. E quan

to mesmo aos abusos, ~rancamente fallemos1 se
nhores entre nós dão-se elles des a adamente em 
quenas localidades, propriamente dos recrntadore9. 
Esses cumpre que rigorosamente se reprimão. Mas 

. quantos xecursos tem o recmta ? Tem um exame na 
capital da província a que pertence. Póde ser solto, ape
nas prova sua isenção, pelo mesmo recrntador, pelo che. 
fê de policia, pelo presidente da provincia, e ainda no 
fim de tudo, quando vai para assentar praça, pelo mi, 
nist;rot Ol}. Pela junta ! 

E entre ~nós, senhores, propensos todos os ap.imos 
como são para a indulgencia, bbndadosos e caritativos 
como são ós Brazileiros, quan,os padrinhos encontra o 
recmt&do! quantos empenhos e rotecçõcs vai conse-

. o s • - · or e, es-
capo da localidade em que vive? (.Apoiado,,) O empenho 
tem tão grande forçai (.Apoiadol.) No fim quasi que re
crutado nenhum entra para a praça! (Apoiados,) . . 

. , 
scabar:com essas interminaveis acctisações de violencias 
e persegnições com que se embáe e se irrita o espirito 
do povo, com qu~ se levantão preven?~s cont!a a lei 

. ' 
multidão. (Apoíado.r.) 

E a prova mais patente de tudo isto ~ que não póde 
nunca o governo completar a força que é precisa no 
exercito, que o numero dos recrutados é insuffi.ciento, e 
que no :fuD. ae contas recahe o serviço militar, que o 
exercito devia fazer, sobre os infelizes guatdas nado
naes, por necessidade clamorosa publica 1 A guarda na
cional, que é composta. de gente laboriosa, d8 operarias, 
de oabteiros, de lavradorea, de artistas, é obrigada a 
pegar em armas, é chamada a serviços necessarios e 
urgentes, porque o exercito não tem ente parn fazG-lo, 

1mposalb · tado de cumprir a missão honrosa quo lho 
confia a sociedade I (Apoiados.) 

A prova está. ahi nesse mappa qne vos mostrou o 
Sr. ministro da erra elo ual conheceis ue es and 
~oooputndo no anno pnesado .o numero de recrutas em 
61000, nllo passou de 1,400 o numero que se pôdo obter 
para o exercito I · 

Asslrn portnnto o que convem? qual ó o dever mais 
iDlporloso, G. necessidade mais palpitante! 

E' sem duvida. recrutar, fazendo-o com todB justiça, 
cumprindo a lei, naquellas classes de cidadão~ que a 
lei obriga a pagar o tributo de sangue, a servir á nação 
DO melO elas armas, á. entrar para as :fileiras do exercito~ 

Diz·ae-mas a lei ó pessima, quanto antes ·venha uma 
nuva lei de :racmmento I 

. Quantas diffi.culds.des que ahi apparacem ! Todos nóa 
cl~amos, ha muito tempo, pGtiUI181ei de recrutamento; 
ha na camara creio que sete piOjectos, apresentados em 
differentes' épocas, e por divers89 pessoas profissionaes ; 
e o que tem acontecido ? Quando ee trata de discuti
los; os proprios autores são os primeiros ll. pedir que ee 
adiem, porqae a experiencia, estudos a pratica .que te
mos, não são snffioientas ainda para reformar uma lei 
qu~ ~lo men~s serve ao paiz como um grande meio do 

· Emquanto não tivermos estat~stica melhor, mai9r 
população e outros muiros elementos, havemos de en-
-contrar sérias difficnldades pat'a formular · lima lei re
gular de recrutamento que dispense a leva forçada, que 
é no fun de contas o recurso do nosso.. exercito, e que 
é um grande meio policial! (Apoiados.) 

Assim portanto níi.o h a meios de preencher as vagas. 
O exercito, apezar de estar fixado com 18,000 praças. 
Só tem liCtua.lmente 14,900, e 2,000 a 31000 estão com 
eea tempo ÕIH Elrviço acabado! 

Esta é que é a verilade1 esta é que á a pratica; tud.o o 
mais sií.o theorias muito Donitas, oonhos .... 

O Sa. LsrrÃ<J DA Cmnu: -Muito poeticoa, 

O SR. PEREIRA. DA. SILVA.:· --Sim; senhor, muito poe
ticos. (Risadas.) Razão port.anto teve o governo do pedil' 
qu; se abolisse a isenção por quantia pecnniaria. A que 
GXlstl.a. niio chegava. paTa. se obter uma pta9a; não era 
snfficien.te para achar-se outro soldado. Demais, favore
cia 11o protecção do dinheiro, e tornava máo o papel do 

. ~ - . ·-
caz para se salvar pelo menos a. metade do:; .:ecrutas iv' 
serviço que lhes impunha a lei. Demais, senhores;t 
ficando ahi em vigor «substituição de homem por homem,. 
ft · r 

o Estado quem receba a quantia. e procure homem para 
1>nbstituir o que pagou-a, seja este obrigado, on o seu 
p1'otector, a procurar outro homem, e dá.-lo em seu lugar 
para o exercito. Representa sempre o dinheiro o seu 
papel importante, que lha não tolhe e. lei. 

E se estas razões são effi.cazes para sustentai' a pro
posta, mais efficazes são ainda para. repellir s. pretenção 
de uma das emendas que quer que, no caso do governo 
não aceitar o substituto proposto, seja obrigado a. acei
tar a quantia de 6008000. 

· O substituto foi e deve ser sempre a contento do go-
verno; é o unico competente para conhecer e ajuizar a 
1 one1 a e. erta ur ar a tspostçao ega a m1 1r a. 

. idéa da emenda, porque offerecia o recrutado um tro
pego, um doente, um individuo indigno, que o governo 
n~o poderia admittir no exercito, e achava-se assim 

Q'lanto á. emenda para melhorar o ·soldo e venci
mentos dos volnntarios que servirem além do tempo 
do engaja~ento, é desnec~ssaria .. Disposições .iá exis-

, ' 
quaes se melhorão os soldos e vencimentos quer dos re-
crutados, qne(dos engajados, que, terminando seu temp.., 
de serviço, não podem eouseguir do governo sua baixa 
pelas necessidades do exercito. 

Vamos agora á. outra ordem de idéas, que tS apresen
tada pelo meu· amigo, deputado pela provincie. do Rio
Grande ele Sul, que acaba de preceder-me na tribuna. 

Qa.er elle que, apenas o voluntario complete o seu tem
po de engajamento, receba a baixa, e quando IU? prazo 
de quatro mate~ não lh'a d~lo governo, possa de~~ar as 
fileiras · do exercito. sem cri.Dle ~ nem responsabJl:.ft::.de. 

desta sna. proposiçii?· (.Apoiad~s.) Não foi sua inte~çiio, 
eu o reconheço, ou JuraAo~hel; mas a. conaequencra d11. 
sua proposta é anarchica , grandemente anarchioa. 

O Sn. PEnmnA DA SILVA: -Nem os empregados civis 
podem abandonar sem responsabilidade e crime os seus 
empregos antes de uma demhsiio dada ou aceita pelo 
governo. (apoiados}; como pretende o honrado mom
bro que o possa. fazer o l!oldacJo 'l o homem da disciplina, 
da obediencia? a praça do exercit~, dnforça armada? 
(Apoíado11.) 

Estabelecei esse principio: dizei ao aoldado que póde 
Sl.bandona.r livremente n.s fileiras honrosas do exaxcito, 
logo qúo elle entenda que tenninou o. seu temp? ~e ~er
viÇ)o, já não digo em uma guerra, dul.nte do 1mm1go, 
quando precisa urgentemente o go.vern? . de co.nceutrar 
e formar forças, em }lma eroergenc1a crlt1ca, diante de 
uma rebellião ;, digo mesmo, em 9-ualquer estado d!! paz, 
em. uma gns'Mllçiio; o que anarc~1a que deve P!Dduzn: e.sae 
principio que perigo para a l!octedade I (Apotados.) 

E' con'sequencia delle a outra proposta do digno de
putado que niio admitte reljngajamentos para o soldado 
emquanto n ão obti-.er a baixa; é até um mal para o· 
EO a o, porque o reenga3amen ma1ores van
tagens de p1:emio, soldos e vencimentos; em vez do 
b eneficio que lhe quer f azer o illnstre preopinante, faz-

. lhe desfavor e pre)uizo, além de trazer difficuldades no 
exercitó e na disciplina que lhe ó t ão preciaa para sua 
regnla.ridade, moralidade e força.. (Apoiados.) · 

Senhores, eu deploro, como deplora o honrado mem
bro que não tenha podido o governo dar a baixa ao sol
dado que u.caba o seu tempo emquanto níio é subatituido. 
E' um grande mal: devemos t odos cooperar e concorret' 
p ara. se acabat com elle. E' pernicioso ao ~overno, S. 
sociedade e ao individuo. :Mas vamos á prat1ca, desça
mos ás clalllorosa.s necessidades do serviço. Qual é mal 
maior, esse, ou o de 4eefalcar inteirr.mente o exercito! 
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deixar os corpos sem gente, as fileiras rareadas, e a so
ciedade.entregue a si mes!Jl&, sem defe:m, porque o exer~ 
dto niio tem ggnte para socoorrt!-la e defendê-la na o~
casião precisa '? 

O Sn. F. OcTAVIANO: - Entãf) acabemos com a lei; 
digamos que __ o governo tem arbitrio para fazer o que 
'i""·U~Y"- • 

O Sa. PEaEIRA. DA SlLVA. :-Não, senhor.; cooperemoll 
para qv..e possa o governo cumprir exactamente essa 
disposição da lei, demos-lhe ·meios para ser mais efficaz 
o recru ameu o, e mo o a o er e e m r 
que substitua os que acabão o seu tempo de serviço. 

E, senhores, isto não é novo entre nós. Não é o gover
no actual que luta unicamente com estas difficnldades e 

_embaraços, e que se vê forçado a não admittir }?aixas 
seniio na proporção jã. declarada pelo nobre mini11tro 
da 12;uerra. · 

Recordo·me da que no anno de 1851, nesta mesma 
c amara, durante a discussão tambem da fixacão das for· 

.-ças de terra, o ministro de entãa, o Sr. Jeronymo Fran·· 
cisco Coelho, disse positivamente que entre os gousmales, 
&eixaT de dar baix!laos soldad<>s ~ue acabão ó seu tempo 

mal, e o estava cumprindo; e porque o niio censura veia 
então? 

O Sa.. F. ÇcTA. vul'lo : - Esta. questão níio ~ poli ti c a. 

O Sa. PEnETRA DA. StLVA.:- E' esta uma cas razões 
})Or que eu desejo umª nova lei de rocrntamento, porque 

• r não rá tantas ieen ões do servi o militar com 
a actual, .e nem será tambem como a aotual, pesada 
quasi principalmente sobre os cidadãos que não têm 
officio, e como meio policial! Pagaráõ então todos esse 
tributo de serviço militar que devemos á nação~ 

Vede porém a voljsa contrad1cçiio. Qnereia livrar a 
guarda nacional do serviço; quereis que se dê baixa 
aos soldados que acabiio seu tempo ; e entretanto que· 
reis ainda que mediante uma m1seravol quantia pecn· 
niaria su livre qualquer individuo do recrutamento : M• 
sim tirais todos os meios ao governo de conseguir o nu· 
mero de pra9&s que a lei eldge, em 'voz de ooncorrerdoa 
com elle nas medidas neoeeenrins para ue possa dar 

atxn nos que 1rc o a o • a, su a u n o· e a 
eu a falta nna filoiraal Dlz1maia o oxoroito, de11trnla·lo 
completamente, nuUUioaie·lo, e olamala quo o. RUnrda 
nnolonnl soffro com doataoamontoa, com aorvlQOs alheios 

I llt 
sem força para a defeudor, e nllo querela quo eu chamo 
a isHo anarchia. (Nu~lo• a,,o,ndas,) 

Direi que, ae o governo cun.1prlr rigoroaamcnto a lei, 
dando todda &U bRixaa noa ~old"dos aponRI noabom seu 
~mpo, hlío do apparooer mUitos voluntarloa, porque 
torno fd na loi A no gllvorno I 

Seuhoree, isto nilo passa de uma oplnll!o lndlvldur.l: 
aa caueas que ootu:orrem para a falta de voluntarlos 
são outras: estiLo diaeomlnadaa no noaao paiz, novo 
ainda, sem povoaçiio, com todos os recursos naturaes ao 
homem; estão dissemina3as ~!ls espiritoe todos, no ca· 
racter, na indole do nosso povo, nos animos e habitas 
dos nossos concidadãos I Seria um ensaio, e como ensaio, 
Jã. foi tentado por diversos ministros, e o resultado foi 
fatalissimo: o exercito ficon reduzido, e os mesmos que 
o tentárão ti verão de arripiar carreira. 

Tentou-o o ministerio de 1~ de Maio de 1857; ten
tou-o ainda ultimamente o nobre e:J:-ministro dagnerra 
do gabinete de 2 de Agosto de 1859; e o que sucCedeu! 
Neste em oncos dias derão-se 2 000 b • · 
com isso Toluntarios '? Não; como o seu antecessor 
reconheceu a parte prejudicial do ensaio. Revogou sua 
propria deliberação. (Apoiados.) · E quereis ainda novos 
ensaios, com que pôde muito soffrer o serviço publico! 

E senhores, notai uma circnmstancia ; vede que o 
nobre ministro da guerra actunl, entendido como é nas 
causas oa gover.nança e nas difficuldades da adminisq 
tração, já p~dio uma reducçlio grande na força publica: 
era de 18,000 homf'ns; reduzio · a nu sua proposta a 14 000. 
E l>Or que'! Será porque não devamos ter 18,000 pr~ças t 
Não, porque nem um tal numero, como já. disEe, est! 
na proporção da população do pa;z, nem deixa de ser 
essa reducção difficultosa para o serviço que o eJter-

cito tem de prest.ar ; não forii.O s6 as necessid~tdes de 
economia dos dinheiros publicos Que o l~virão a essa 
opinião de procurar effectuar o sarv1ço com tão pequeno 
numero de praças. Aotuáriio ellas sem duvida muito 
sobre seu animo. 

Mas uma grande razão foi tambem de, com a reduoção, 
achando-~~ o exercito !!{'ttns.lmen.t.e comnoste de 14 900 
praças,po er coneeguU' fac·· ade3 para. ar cumprimen
to á. lei que marca os annos de serviço, concedendo baixa 
aos soldados que c.ompletarem o seu t~mpo ; jl. tem 900 
a diminuir, e com o recrnt!IDlento poded. fazer face ás 
a as que se a.erem com as a1xas. , po1 oa. on o 

que se esforçará em satisfazer-- nos a todos, minorando e 
fazendo todos os esforços para dispensar do serviço a 
todos que findarem seu tempo. 

Senhores, por ora nada me resta mais a dizer no cam
po em que aceitei o combate. Peço ã camara que approve 
eómente a proposta do governo com o additivo da com
missão, rejeitando todas as mais emendas que lhe forão 
apresentadas. (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é posto a votos o 
art. 4", e Ap"f.>rovado com todos os seus paragraphos, 
sendo rejeitadas touas as emendas. 

ntra em "scussão o art. 5.• 
Vem á. mesa, é lida, e jl!lga.-se apoiada pelo numero 

de assignaturas a seguinte emenda: 

o srt s• desta lei siio os casos de invaaiio o wrritorio 
por força estrangeira, e de reballião, s&dição ou insur-
·~eição.;" • . · • .. 

nacional será. sempre dentro o respectivo municipio e 
por escala.- F. Octaviano.-Jlello Franco.-Furtaào.
RibBiro de Andrtlda.-Lima Duarlc!.-Martinho Campo&. 
- E!pinola. - Fernander d11 Cunha. - Barctllo1. -
Saldanha Marinho. • 

O Sa. PaE&IDBMTB :-Está. em discussão o art. 5' e a 
emenda additiva conjunctamente. (Depoir dt algum4 
pawa.) Se não ha quem peça. a palavra. vou pôr r. vo\o.a. 

O Sa. F. 0cTUI4l'CO :-Peço a palavra. 
O Sa. Pat:tliDBMTB :-Tem a palavra o Sr. Octaviano. 

ntatro da gaerra nilo 18 acho presente. 
O Sr. Ssao1o ~~~ MACIPO: - Sahlo do salão p"a ae 

poder votar. · 

a. • r : - • x., r. llfe& cn , ar· 
mo-hia o obsequio de mandar avisar ao Sr. mlnlstro que 
':outinúa a d.iecntaAo da aua proposta T 

O Sa. Pat:IIDEIIlE :-Sim, aenbor. . 
(Entra d1 novo no ral8o o Sr.. fJf'ldtlnte do com1lho 

min,rtro da guerr11.) 
O Sa. F. OcuvrANo: -Eati sobre a mesa um addl·· 

tlvo nsalgoaclo por mim eporalguns de meua amigos ares
peito da ~arda na.cional. Eu desejaria ouvir a opinião 
ao Sr. mmtstro da guerra , porque se S. Ex, ou o Sr. 
ministro da justiça, em nom!' do governo, oonoorda nas 
idéM do ndtlitivo, não tenho necessidade de tomar temp(> 
i casa defendendo--asqnandonãode3pertão imP.ugnação. 
Acredito pelo silencio dos m~mbros do ~ovemo que o 
additivo estã aceito ; &6 no caso contrarxo nos corre o 
dever de explicar as razõea que nos levárão a apre
senta-lo. 

Rogo pois ao Sr. ministro o obsequio de, mui sucoin
tamente embora! dizer o pensamento do governo ácerca 
do add.itivo em discussão. 

O Sa. PazsiDENTE Do CoNSELHo: - Nio é possivel aQ 
governo adopta-lo. 

O Sa. F. 0cTAVI4NO:-Pura e simplesmente! 
O Sa. PaESIDEI'ITB DO CoN&BLBo:-Sim, eenb1>r; expo

nha V. Ex. as suas razões. 
O Sn. F. OcTAVIA.l~o: - Depoi• desta declaração do 

nobre p~sidente do conselho, declarllçiio oontrllria !a 
minhas previsões, vejo-me, Sr. presidente, seriamente 
embaraçado ! 

O Sa. PREIIl>EtcTe :oo Co:.sEuto: -E' ama cousa nova 
inteiramente, contriU'ia ao que eat• estabelecido ha 
longos annoa. 
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O Sa. F. OcTAVlANo:-Senhores, entrei para esta 
oasa com uma grande somma de credulidade; os nobres 
ministros pretendam á f•jrça tornar-me desconfiado! 

Segundo as fi<;ções do nosso systema, não se p6de tra
zer para a discussão a palavra. de rei ; -mas ao menos 
en suppunha que a palavra dos mini!)tros não voltava. 
a1rís. 

O SR. PaESIDENTE no CoNSELHo: -E níio volta. 
O Sa. F. Ocn viANO :-Entretanto, depois da palavra. 

do honrado p~es.idente do conselho, depois de no8 have-

projectos, emqunnto SS. EEx. meditã.o sobre os qne 
devem apresentar, quando sobra um dos assumptos que 
occupa a attenção do Sr. ministro da justiça, sobre os 
meios de alliviar,a guarda nacional dos vexamea que a per
seguem arriscnmos duas ligeiras idéas quasi geralmente 
aceitas, e adiando uma reforma radical segundo as 
nossas vistas, apenas pedimos con~essões pequenas que se 
achão de accôrdo com observações antigas do nobre mi
ni~tro da justiça, somos repellidos tíio terminantemente 
sem ao meno~ ~e nos dizer para consolo: «As vossas ídéas, 
aliá.s justificadas pelo amor quó tendes á liberdade e so
cego do~ cidadãos não ode.m ser aceitas elo ovr.rno 
presentemente por estes ou aqueles motivao;;.~ Na a I 
Apenas se nos dá. a entender que fomos illudidos quan
do tomâmos ao serio as prom.essas de discutirem os 
projectos que apresentassemos. 

n re an o o a 1 1vo em 1scussao conss.grs. pouco 
mais ou menus o que nos afia.nçára o nobre presiiente 
do conaelho ..... 

·OSa. PaEsiDENTEDoCoNsEI.HO;·-E or ue nãóconfião 
nas nossas palavras? 

O Sa. F. OcTA.VU.No: -Ainda bem ·que já. ouvi uma 
objecção formulada. Por estas pou<1as palavras do nobre 
presidente do conselho })osso acreditar que o governo 
a<'eitaria o additivo se declarassemos que não vai nelle 
envolvido um principio de deilconfiança. Argumentarei 
debaixo deste ptJuto de vista, jll. que uão se allega 
inconveniente para o serviço publico ..... 

O Sa. MrMsTao DA. JusTIÇA.:- No estado presente de 
cousas é indiapensave\ chamar-se a serviço a guarda 
nacional porque níio ha. outro meio. 

R. • CTA.VIA O:- eJ q 1-

tro da justic11. nos concedeu a honra de ler o ndditivo, 
nem o governo pensou sobro o nssumpto 'e chegou a um 
accôrdo. A cliscu'isiío .h~ de tnn~ch~r, portu~1~.-:, irregu .. . - . 
dou11 nobres mini~tro11 proscnteA já. ó scusivd: o Sr. pro
~idonte do con~.olho pnroce nnoptnl' 11. idón em lll\blitl\n
cin, o npona$ receia quo olla. tonhn Bido ~er1t<l1~ pnln 
desconfi1mç'n ; o nobre ministro cl11.)uRtiya já pmum di
versnmento, o dir. que o ndditivo p6do cnntrnriar tis 
conveniencins do serviço publico. E pensando n~~itn cli·· 
vcrgcntomente do sou coll<lRil, o nobre ministrll niío leu 
bem ou níio attentou nas idén.s consignadns no n.dditivo. 

Em que vamos lnnovnr .profundnmonto lU\ lei dn 
guarda nacionnl T Fico. o governo som o auxilio dcR~n 
milicia civicR.? Níío, senhor. O que queremos é qno o 
cidadão brazileiro,em tempo do cnlmR,am tempo de pa?., 
preste um serviço moderado·, e niio seja arrastado para 
l~;nge de s~a casa, de sua família e de seus meios de 
vrda. (Apoiados.) 

E' ·36 isto o qu'} pedimos. Continue o govemo a exi
gir da guarda nacional que policie os. municipios, mas 
cada guarda no seu municipio, e o mais perto que puder 
de sua casa, e tocando o serviço a todos por su~ vez 

ara não ser oneroso a uns llOr ntronato a outros. 
(Apoiados.) Nunca pude snppôr que o ministerio repcl
lisse idéas t ão saudaveis, que me parecião estar nas ~or
ças do compromisso do Sr. ministro da justiça. Não 
iizemos outra cousa mais do que estender a nossa mão 
a S. Ex., mão fraca, é verdade, porém de adversarios 
que 80 fiavão absolutamente nas promessas feitas por 
~. Ex. nesta casa. 

E nem so diga que a occasião ::.eja impropria, porque é 
na.le1 de forças, quando se trata de votar o chamnmento 
a serviço de 5,000 guardas n11cionaes. em circum&tancias 
extraord inarias, é nesPa lei que se deve fixar de uma vez 
a intelligencia desse serviço, e por contraposição o quo 
deverá ficar sendo con~Jiderado serviço ordinario. Em-

TOMO IV 

quanto os Srs.ministros não acabão de meditar;a respei
to das reformas apresentaveis, quizemos ver se o povo ou 
a guarda nacional ficava a ... ~de j.í. alliviadu dos ~·e~ame:; 
que tento apiedarão o coração do Sr. ministro da justiça 
outr'ora e ainda este auno como membro do governo. 

Peb que toca aos receios do nobra presidente do con·· 
selho~.qu~ não se_~rrepia ~a idéa, porém da origem de 

e a prov m, re1, sen IOies, com toa.!l a ranqueza 
que não temos por ora desconfiant;la senão aquella que 
nos Jevião inspirar algumas palavras do Sr.mmi-tro da 
faze~da quanrlo trat.ou ·!e a_mp~_;;r o discur~o ~o nobre 

óJ .... • ~ ' 

riamos tnmquillos com as promes5as solemnes do chefe 
do gabinete; mas se este ad.ditivo p6cie ter sido despertado 
pela necessidade cte crear um accôrdo entre S.Ex.eoseu 
collega da fazenda em assumpto tii.o importante, ainda 
assim o nobre presidente do conselho nos deve levar a · 
bem o auxilio que lhe p'restamoR para que suas ~ener~
sus intenções Ee convertão em lei tendo a força de obrt
gar o nobre ministro da fazenda. 

A camara está vendo que tínhamos razão de níio 
acreditar na po~sibilidade da iniciativa parlamentar 
diante da ?~n!potenci!" do gove;no. Mesmo quando OU·· 

discurws dos Srs. ministros, aomos aniquilados eó por
que o projecto não partio do ministerio. Ba pouco no3 
dizia o Sr. ministro da guerra que usassemo.!! da ínicia-
iv · · n • ess mos 

teriam os o mesmo resultado que já se me antolha a res-. 
peito deste innocente additivo · · 

Concluindo, Sr. pre;idente, direi que não ha no ad
ditivo dos meus · ami os. de uem sou or ão somenos 
perigo algum para. a ordem publica, nem enfraquecl
mento para o governo, nem alteração radical na lei de 
1850, nem mesino desconfiança offensiva ao presidente 
do cnnselho. Se o ministerio o rejeitar, provará com esse 
sen proce•limento que quiz ostentar a sua força contra 
nós só pare. ttcabrunhar-nos e mostrar ao paiz qu.e não 

.gozamos do direito de imciar medida. alguma nesta casa. 
(Apoiados dos libertJ~N.) 

O Stl. PI\EStDEttTE: -A hora designada para esta 
discussão está. dada; por conseguinte, passa-se á outra 
part0 da ordem do dia. 

O SR. F. OorAVJANo (r,el:t oTdem): - Se é direito 
regimcntnl (nl\o sei ~o o~tnmos tambem tolhidos de 
rc4uuror como momLros tll\ camnra , eo ó J.iroito regi-- . ,.: , 

O S11. Pn•:~n••:NTI:: --O uobro rloputndo requer ur
~CIHlin pnrn. coutiU\llll: u cliflcussito? 

O Sr. F. Or.TAVIANO :-E' inso mesmo por outrn!t pn
lnvi'!\R, Ho11uclr.1 n urgandn. 

ConHultndn a cnmnrn, vota. quo coRtinuc a discussiío. 

O Sk·· Or11~ M:u-luulo 1-Sr. presidento, iendo o 
ndditivo nHLutlRdo 1\ mesa pela nobre opposiçiio,e exomi
nnndo s:l podia prestar-lho minha adhesiio, roconl;leci 
que trofl m'ltivos ma dcmovem n adopta-Io. 

A primeira pnrte do additivo em minha opinião revela 
desconfiança (apoiados) , além de ser desnecessaria; a 
scgundn é inconveniente, e altera nma disposição impor
tante da lei da guarda nacional. 

O SR. F. OcTAVIANo: - Não temos direito de alterar 
uma lei que achamos defeituosa? - ~ 

O Sa. Cnuz MAcHADO: - Ainda não declarei qualll 
alteração que enxergo no additivo. · 

mos com os destacamentos. 
O SR. CRuz MAcHAoo:-Tendo .se estatuído na lei da 

gur.rda nacional que ella só pó de ser chamada a serviço 
de corpos destacados em circumstancia.s extraordina.· 
rias, e estando cstn3 circumstancio.s declaradas na 
mesma lei, reproduzi-laR, como se pretenda, parece-ma 
que importa desconfiança no gabinete. Tt:mos alg11ma 
razíio para desconfiar que o ~ahinete chamará a serviço 
de corpos desta.cadcs a guarda. naciona.i fóra dos casos 
mencionados na lei'? Para que poia reproduzir em um& 
lei annua a disposição que se acha contida em um10 lei 
permiUlente? Para que repetir· se a declaração dos casos 

2 
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que constituem circnmsta.ncias extrnordinarias? E não 
devendo presumir que a illustrada opposição apresen
tasse o additivo inutilmeDte, esta consideração faz-me 
suspeitar que na apresentação delle ha algum pensa
=~to occlllto .. ~. 

U111 Sa. DEPUTADO;- Já declarou que tlão teve 

O Sn. Cn.uz MA.CitAllO: -Quanto á 2' parte do nddi
ti\"e, :ii;ss~ cu que ellii. ülwr~, e altera inconvenieniemen
te, a.Ie1 dn. uarda nacional· vou demo s ··1 • A lei 
esta .e ece tres ordens de serviço, o de corpos destaca
dos, 1s.to é, aquelle que é prestado na defes:t das praças, 
f~ontetra~ e costas dolmperio, como auxiliare~ do e~er
Clto de linha, e nos casos de rebelião ou de invasão de 
inimigos, o servico de destacamantos dentro ou fóra dos 
rilunidpios, e fuialmente o ordinario, para o qual de
vem ser c~amados diariamente e por escala as praças 
sem yanczmento s)gum. Na segunda parte àc additivo 
auppr1me-se o serviço de destacamentos e apenas estabe
lece-~e ~ ordinario, isto e, aque1le que se faz por escala, 
subst1tumdo-se ss praças quotidianamente. 

O Sa. F. OcTAVI..uiQ:- A o·a 

. • O ~a. Cauz MACHADo :-0 nobre deputado ve que no 
~tenor, quand? ha precisão de recorrer á guarda na
Cional para sernr ()t alg~m tempo, é ~llUito ma.is com-

serviço publico, fao;:e!!:se o serviço de destacamentos do 
que o de escala a.inria; porque se se fôr a. percorrer por 
es~alas as comp;anhias d?. que &«:. co.inpõe o bat~l~~o, 

. ' . . ' 
ter-se-ha de 1n.commodar cidadãos que habitão nos 
eonfip~ .delle pt~ra. .virem prestar serviço na cabeça do 
mumc1p1o pr.~r urn dia. 

E' mais conV(JtLiente, quando o serviço tem de durar 
al~ tempo, que o presidente da· provincia determine 
o numero de p:taças ~e que se comp?nha o destacamen
~ a que na &ofimencta de tropa de linha se abonão ven- • 
Clmentos, revesando-se os guardas por turmas ue mez 
~ mez ou l~e dous em dons mezes, e aceitando -se sub
&tltu~os, coLuo pe~itte a lei, do que incommodar-se 
contmuamen\:e os c1dadílos de todo o municipio a pre-
texto de h ~ i · ' 
prestem diariamente e por escala. A serrunda parte do 
ártigo additivo, abolindo o serviço de dest~camentos, ex
pressamente estabelecido na lei, apenas deixando em vi .. 
gor duas ordens de servi 
or. ano e diario , não consulta. as circumstancias do - · 
p&lZ nos ~aso~· em. que s!l. d~ deficiencia. da tropa de 
linh. a. No mtenor das provmetas o serviço de destaca
mento é s~m duvida o mais colllnlodo aos' proprios 
guardas nac1onaes. (Apoiado.t.) 
• O Sa. JACII.'(TRo D& IIIEJSDoNcA : - Apoia.do • sem du· 

Vlda alguma. • ' 

O Sa.. F. OcTAVI.uto:- M~!S o vexame •••••• 

O Sa. CaDZ .?túcnADO : - Scd vexame chamar-se 
os cidadãos· para prestarem o serviço de destacamento 
por um tempo determinado, abonando-se-lhefl os venci
mentos respectivos1 e tendo elles a permissão expressa 
na l~ de se fazerem substituir por outros, ou m!Ulda
los VIr 4~ extremas ~o mnnicipio, para que, depois de 
terem Vl~Jado dez e vmte leguas, prestem serviço por 
um s6 Ui.a na. cabeça' do município, incommodo que 
terá. de supportar por vezes 'l 

.o Sn. FELrx DA CUNHA:- E quand~ é de seis em 

O Sn. Cauz MAcJIAno : - Nunca se manda organisnr 
estaeamentos de modo tal que o onus recáia sobre uma. 

só turma de guardas; estes são sa.bstituidos dentro de 
~ cartó prazo, que de ordinario nunca. exoode de dous
mezes, e o ~uarda. p<'ide em qualquer tempo apresentar 
outro por Bl; é disposição expressa da lei. 

O artig~ additivo na primeira parte é superlluo, e 
P.arece por 1sso. revelar desconfiança, que llf!o tenho mo• 
t1vo para nutnr; na sogunda parte altara mconvenien
temente, e em uma lei rumua, uma das ordens do 11er" 
viço conaignado na lei da guarda nacional, nq_uelle n. 
CiUil H recorro com mais ptoveito ern ocç:asiiio do doti-

ciencia de tr:opa de linha nos casos em que a autoridade 
tem necessidade de força publica. Creio que não é J!re
ciso accresccntar mais observação a1guma a respeito ; 
se o meu pensamento não foi bem desenvolvido, não 
obstante isto, éstou certo de que será bem cow.preh@-
dido pela camat~. · · 

O Sr. S~l.yão Lobato (ministro àaj~sti.ça).:- Sr. 
presià.er.te, pedi a palavra para dar mut hge1ros es
clarecimentos á. camara, res )Ondendo ao :nobre deputa-

o pelo districto a corte. 
Nito ha a menor iucoherencia entre o que o governo 

manifestou em relação á necessidade reconhecida de se 
fazer algumas reformas na lei d.a guarda nacional, e 
a não aceitação da emenda apresentada. 

1\fuito francamente declarei á camara que era minha 
opinião individual de longo tempo, da qual não estava 
ainda demovido hoje que tenho a honra de ter assento 
nos conselhos da corôa, que o serviço da guarda naciO·· 
nal tal qual era prestado no presente realmente importa
va um onus tão pesado que era mister que os altos 
poderes do estado,. te:l!do na devida considerayão o bem·· 

, ~ 

com esse serviço, alguma cousa. fizesse attenuando-lhe 
o peso, tornando portanto mal.s comportavel o llempre 
pesado serviço das armas. 

' . . ' uma necessidade para a adnlinistração do Estado a 
assistencia da guarda nacional, mesmo em oocasião 
ordinat:ia, visto que no presente estado dà. organisaçílo . . :- .· . .. . . -
com o emprego da guarda nacional. 

Quem conhece como é defectiva a força publica, já. . 
pelo que diz respeito! primeira linha, quo aliis não é a 
mais proprio1 para ser encarregada de diligencias de 
mera policia , ou empregada na aesistencia nrdinaria 
das autoridades judiciarias on administru.tivas compe
tentea ; já pelo que diz respeito á. força policial, que 
mal chega para estacionar nas capitaes e principaes 
pontos da. povoação, de sorte que em qualquer oirctlDl· 
stancia não é possível contar com essa força nem 
para a condncçüo de presos , nem para a. assistencia á. 
ut · d r a· i encia.s ·'se con enco de ue 

hoje, no estado presente do paiz , c mister nüo presc111· 
di r da guarda uncional, e dispôr della para. caso mesmo 
serviç:> ordinario. 

Mas em tues circumstancins Sr. rosidento o no 
cumpre é, attendondo-se á quc&tiio por todn.J ns suns 
f1tces, quer em relaçüo no serviço importante o tiio vn• 
rin!lo dfl paliei!\, quer em rolnçüo no bem-cstnr dos cl
da.diiol:l brllzileiros gul\rdns nacionnos, inzol.' uma re
formo. discrettl e conveniento, quo tanto attendn. b 
necessidades do serviço, como ao bom-estar da. cla.s&e 
meritoria dos cidadúoa u.otivo!l guu.rda.s no.cionnes. 

O Sn. F. OcTATUNo:- Mna lato se promette todos 
os nnnos, todos os dins. 

O Ss. MlNISTno DA JusTJÇA.:-Eu pela. minha parto, 
nutorisado c coadiuvado pelos meus illul'trea collegas, 
arianço á. camnrll e ao nobre deputado que, tanto quanto 
eativer em minhas forças, hei de procurar satisfazer a 
semelhante promessa. · 

Mas pergunto, Sro presidex:te, será. azR.da a. circum
stancia actual em que se discute a lei de fixação de 
forças de terra para em nm artigo additivo, assim apre
sentado como foi pelo nobre deputado e pelos seus dig
nos cqllegas que o assignárão, fazer nma altera :-o tão 

· :unportante na. e1 a guar a nac10na , e que em tan o 
alcance'! 

Ponho de parte s questão politica se por ventura 
existe nesta emenda, so o fim dos nobres deputados é 
provocar uma demonstração um pouco prejudicial ao 
prestigio e força moral . do ministerio; porque em ver~ 
dade esta emenda é restrictiva da faculdade de que sem
que dispôz ·o governo, e que até aqui ainda se não pro
curou retirar pelo modo por que 1igora se propõe. 

Ponho pois de parte o pensameato politico, o attendo 
sómente i questü.o quanto o.o modo pratico e relativo 
á. administração. 

A lei da guarda I!.acional no art. 81 diapõo ~ 
< A guarda nacit-nal deve foroooor dostaoamentos 
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dentro ou fórn dos respecti'los municípios nos seguintes 
casos: 

< § 1.• Quando faltar a tropa de linha e de polici:~. 
nara o serviço ordinario da guarnição, para escoltar 
de um lugar para outro as remeSSas de dinheiros ou Ut! 
qnaesquer effeito;; pertencentes .á nação ou á província, 

' quaesquer outros presos. 
« § 2. • Para soecorrer algum município da mesma ou 

de diversa província no caso de ser perturbado ou amea-. ,... .. .. ;- ·- .. , 
commoção ou de incursão de ladrões ou malfeitores. :. 

Vê-se portanto com que previdencia di~poz a lei este 
recurso do emprego da guarda nacional para casos de 
serviço publico aliás muito ordinnrios. 

A-\ssim fica sujeita a guarda nn.cional no serviço por 
destacamento em todas as espooies referidas comprehen
sivas de quasi todo e qualquer serviço policial. 

Ora, ljt;!'.hores, quando é evidente que a tropa de linha 
não é em numero tão crescido que baste para o seu em~ 
prego natural de gu~rnição e principalmente de fortifi
cação das fronteira3 do Im.perio, quando, portanto, não 
se óde contarcom ellacomo meio auxiliar ara a uelles 

Esta recommendação que fiz, de accôrdo com o illus-, 
tro presidente do conselho •••• 

O Sa. PnEstDENTE Do CoNSELHO: -Apoiado. 
O Ss.. 1\h~IsTao DA JusTicA:- •••• foi a. mais formal 

possível; foi uma ordem positiva. pela qual se determi-
s ~ - -

em circumstancias verdadeiramente extraordinarias. 
Concluo, Sr. presidente,repetindo que não ha a menor 

ccntradicção em não aceitar o governo a emenda que de 
um lado arece manifestar desconfian a restrin • do 
uma faculdade concedida. por lei ao governo, e que lhe 
é mister, e que de outro lado atropelladamente faz uma. 
innovação na lei da guarda nacional á. custa do serviço 
importantíssimo que deve ser desompenh9:do por ella! e 
sem ter em attenção a todas as entras Clrcumsta.nc1as 
de que não é dado prescindir. 

O governo conta (evidentemente nã~ será. p~~sivel 
fazê~ lo nesta sessão) apresentar na prox1ma reun1ao do 
corpo legislativo um projecto que melhor comprehend& 
e regularise o seniço da guarda nacion~. (Muito~ 
apoiados. Muito bem; muito bem.) 

p - .-se- a proVl enc1ar por ou ros me1os, como sena contas nós queremos ampliar a todo o Imperio o beneficio 
augmeutar a guarda policial · de modo que bastasse que s. Ex. confessou ter feito ásduas grandesprovinoiaa 
para todo o serviço de policia que no estado actual está do norte. (Apo,ados.) 
a cargo da gu9.rda nacional desde que falta força da 
policia e a d11linha. (H a um aparte.) 

O nobre deputado por S. Paulo, por exemplo, indicou. A ser assim, como diz o nobN deputado; o nobre mi.; 
um meio, talvez azado, e proprio para chegar~so a esse mstro nos revelou que tínhamos no paiz corpos destaca-· 
resultado, e é um imposto pelo qual o cidadüo activo da dos fórn. das circumstancias extraordinarias para as 
guarda n:1eional se remist~e do serviço ordinario, com quàes havia autorieado aquella providencia a lei vigents 
applicaçiío es. pecial de assalariar e accrescentar a força de fixação de forças. · 
policial em numero bastante para todo o serviço. (Ha diversos apartes.) 

c;: 

nador Miranda. 

O Sn. MrNISTno DA. JusTrr.A. :-Essn. idéa nesta sessão 
avent:lda pelo nobre deputado nüo ó a >rimeira ve1. uc 
em s1 o 1n 1cn a; p e ser 1gna e exame e attcnção, 

o talvez aproveitada. (Apoiados.) 
Assim qualquer outro moio póde ser adoptado pelo 

qual, augmentnda. a força policial, satisfação-se as ne
cessidades do serviço que requer a assisteneia de miio 
armada em• apoio da au toridadc encarregada de velar 
na seguram•!\ publica, e prover a todos os mais mis-
teres do publico aorviço. . 

Mas isto, Sr. prcsidtJnte, é claro que nüo pói!.e ser feito 
seni'io em complexo ; ó medidn. tilo importante, tiío inte
ressante, que niio póde ser tomada as2im de chofre e 
parcia!mente como é proposta pelo uobre deputado e 
seus dtgnos collegas. 

Sr. prf}sidente, niío ha a mínima contradicção entre a 
não aceitação da emenda pelo illustt•e presidente do 
conselho e o empenho que tem o governo de attender e 
alli~iar o mais que fôr possível os cidadãos brazileiros 
do pesado onus do serviç" ordinario da guarda nacional. 
As necessidades do serviço não soffrem agora a restricção 

ue traz a emenda; mas sendo convenientemente atten-
· , - o o propos1 o o governo, o que 

muito seriamente afiança á camara e ao paiz que para 
esse fim ha de empenhar; esforços. 
. . Da sinceridade de.1suas _intenções -deu O- gov.erno jL--- --

uma demonstração de valor, e foi expedindo um aviso 
aos presidentes das provincias da Bahia e Pernambuco 
(e depois commnnicado nos das msis províncias), recom·
mendando·lhes muito :positivamente que não continue a 
guarda nacional em destacamento ordinario e constante 
de corpos inteiros aquartelados como t êm estado nas ca 
pitaes daq_uellas províncias, para não onerar-se aos guar
das nacionMs que siio~ distrahidos das suas profissões e 
empregos profissionaes, e para não se aggravarem as des
pezas publicas com tamanho dispendio. 

corpos destacados, e então h.avia um abuso tolerado por 
seus antecessores, que devem defender-se desse. accnsa-
ção de S. Ex. · 

O Sn. SALDANHA MARINHo :- Apoiado ; isto ê claro .. 

O Sn. Cnuz MAcHADO :-Os corpos destacados de que 
falla a lei de fixação não são os corpos com a .orgBlli
sação de guarda nacional: é cousa muito diversa. l:Ia 
corpos aquartelados que não são os destacados na .accep-. 
ção sacrn.mental da lei. 

O Sn. F. OcTAVIA.No:- Nilo sabia dessa nova oapeciei 
d.e corpos aquartelados. 

O Sa. <Jauz fii.AcHADO :-A .differença .é da lel· 
O Sa. F. OcTAVIANo :-Não a encontro na lei; ahi se 

falla de corpos destacados e niio aquartelados. 

O Sa. Cnuz MACJuno :-Eu hei de definir b~ M 
especies de que falia a lei.. · 

O Sn. F. OcTA VIA.'\O : - Se é só ara isso que o •o-
re epu a o pre n e a ar segun a vez, eç aro- ' 

desde já que a minha ignorancia não é tamanha comq 
presume. Tambem conheço a lei: ella diz que ha. ser ... 

- ··-- viço- oroinario--por--escala, ... s<ll:Viço -de _ _destacam.ento.- ~ .. _ 
.serviço de corpos destacados. Se o nobre ministro~,. 
dou cessar o serviço de àestsca.mento ou de corpo$ 
aquartelados, como se exprime o nobre deputado, ent~ 
repit-o, o nobre ministro pensa como nós quo os de.staca
mentes são prejudicia.es n& Bahie e Pernambuco, mas 
entende contra a D.l)ssa opinião que elles devem con.
t i.nuar nas outras provil\,.Cias. Se S. Ex. se referia porém 
á existencia de corpos <iestaoados em cireumstanciu 
ordinarias, os seus antecessores devem ~xplicar-se a re&
peito deste fa<Jto. 
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Posto que o meu illustre collegs, deputado por Minas 
e chefe actual da maioria, entendesse ter o direito de 
arvorar esta questãf> em questÜ!.l de confiança., antes que 
os Srs. minietros assim a compreheudessem, en penso 
como o lJobre ministro da ju>tiça que se d''"e prcscmdir 
de ~emelbante hypothese, de,;de <!ue um orgão da op
noslcão decl~roa. com tcd~ 3. in""'cnttidada ~·ue - dà. -
não tinha tão rt>pnlsivo can~.;ter. Por mim·;- presto a 
rnaiGr homenag~m ás intenções do Sr. presidente do 
conselho: rntis, senhores, se nas quP.btões desta ordem, 
de Jllt.Jlhor:unento e arsntia ura o cidadiio o arla-
mei! o tem e ser arra~ta o }leia confiança ou conside-

_.t.aç;!9. pe:~soal, entiio x.tãc façamos leis, niio limitemos o 
arbítrio, deixemos o povo entregue á!. garantias do bom 
nome ou da boa. vontade dos ministros, e confiemos a SS. _ 
EEx .• o poder absoluto. (Apoiados.) 

o bom governo não recorre, na carencia de recursos 
parlamentares, s. estes expedientes rud.imentaes. a esse 
arg~mento da força material que se chama questão de 
contiança ; queatões de confiança não se arvorão a todo 
moz:nento e sem exposiçito dos graves inconvenientes das 
?Dedtdas du opposição O n ,,bre minbtro da justiça, 
ulustrado ~omo é e homem de dlscussilo, prcsciudio de 

me 1m e expediente ; e e o ereceu-nos um terre.ao 
mais digno, o terreno das vantagens ou desvantagens 
4a idéa proposta per mim e pelos meus amigos Seja-me 
hcito fazer uma confissão, qne a muitos parecerá. urn 

• J n m ~ o a JUS ,Jça um 
dos membros aesta casa com cujas idéas e~rou mais de 
acC'ôrdo, embora divergente no modo de exprimi-las. 
(Jiisadas,) 

"· . 
~pp_osicionista: é na .opp;siçüo que o deputado revela 
mats ar; sUa!! convicções, os ::eus pen~!l.mento> intimJs ; 
quando se chega ao governo ahi vem as convenico.cias 0 
attenções, ahi vem os sacrificios de idéas, ahi vem a ne
cessid11de de se evitar o ~hoque com as opiniões dos cal
legas. Portanto, não é na vida ministerial que se deve ir 
buscar o verdadeiro pE:nsaxnento do deputado: é .na vida. 
de npposicionista. : o o Sr. ministro quando militava em 
oppoKiÇíio professou opiniões com ~s quaes em gr~nde 
l)S.tte concordo. 

Lembro-me que foi ~·.Ex:. quem nesta casa defendeu 

prognunma. sceita.vel para OF. libA;·aeo, e a que se cha· 
mou o prOJgl·amm~ de Vabsour11e. Nesse tempo era S . Ex. 
um verdadeiro zeladol' do& direitos do povo, pugnava 
ardenteme H ' 

e:rage~a~os c~amaviio de patriotngtlm Pocisso digo com 
amcer1dt~de que ni1o estou longe ao nobre ministro, por
q.ue o considero fiel ás idéus que defendeu. Assim, peço 
l1cença ao illuiitre deputado dtJ Minas para deb .. a-lo de 
parr:e e aceitar como meu pharol o nobre ministro da 
J11BtlÇ&o 

O que nos disse S. Ex. ? Que precisamos de uma re·· 
forma discreta, que ba graves vexames no serviço da 
,guarda nacional, porém que nüo é por meios precipi
tados que se devem reformar taes vexames. Sr. presÍ·· 
dente, se se trata~ se de fc.zer uma reforma radical, uma 
I~'v~süo ~ot;npleta da lei da guarda nacionnl ; se a oppo
:Jlt;ao eXJgtsse, como está. no seu pensamento intimo, 
que a milicia civica só fos~e chamada a serviço seguudo 
o preceito constitucional, isto é, em circumstancias. 
~xcepcionaes de grande risco para a ordem publica ou 
1ntegridade e independencía nacional, · o Sr. ministro 
teria rszã-> de e~crupnlíanr a oua acquiesceiJcia sem um 
debate meditado, sem um estudo meis aturado. 

Porém, senhores, quando a enas se . a resenta um 
ps 1a tvo -a m e que o povo não supponba que nos 
esquecemos de seus males, um pequeno n:medio para 
esses males que são t iio grandes, não ha neces&ids.de 
d~sse estudo·profundo e-aturado. E por mais que o nc
bre deputado por Mtnas me assevere que é praferhd 
Setvir -ein destaéárilento por mezes inteiros a servir por 
6>(;ala um ou outro dia, Cll pedirei a S. Ex. um adia
mento de confiança afim de lhe uar credito tlepois que eu 
souber que S. Ex. já. servio em destacamento como 
g11arda uacional. 

· O SR. C11uz M~cBA.1'0: -:Se !IV. Ex. tivesee estado á 
testa da a•iministraçilo de a\gume. ::>N•ine:ia, reconhe
ceria que o serviço pur escal" e mais OAero~ o. 

6 
O SR. F. OcTAVIANO:- Disse ainda o nobre minis 

tro ~ne o ensejo não e.ra proprio pera a ~adida q_ue 
propomos Fico confund1do. O enseJO é o mrus propno, 
é o mais natural Vamos fixar a força publica: aguar
da nacional faz parte dessa força ; é pois natural que 
fixemos os servicos oue devfl pre!'>tRr, o co!ltigente com 

· · .-· • · · e. Se o o-
verno entende que pó1e reduzir a força da linha, por4ue 
estamos em paz e sem nuvens no horizonte, é logico que 
ne~ta occasiii.o ta\l.l bem reduzamos os onus da guarda 
naciona o v o cue:- :1 n-rsvar estgs onus ··arü. 
reduzir o exercito, entlio digo com toila a franqueza, 
prefiro o systiima do nobre ex-ministro da guerra: antes 
quero conc.eder m&is força de linha do que molestar a. 
guarda nacionnl. • Apoiados.) • 

E veja o Sr. ministro da guerra que consequenCla po
demos tirÁr destes principias que o seu collega .está. 
sustentanio. S. Ex:., ao pa~so qne pede menor força de 
linha, declara que h a difficuldade extraordinaria no 
preenchimento dos corpos; que o re~rutame!lto sobre 
ser oneroso aos cofres publicas não · arranca ao paiz 
tanta ~ente quanta é necessaria para um grande exer
cito: ora hem; depoi::; destas declarações, o seu collega. 

f' . n O 8 I i VO 1ns S e • - . 
ereto arbitrio a re::;peito da guarda nacional. •.• 

O ~R. MINISTRO DA JusTIÇA:- Do arbitrio que está 

O SR. F . OcTA"'fiANo :-E' i8sO mesmo; é o quo:~ ·está. 
na lei, que chP.mo di&creto, porque os arbítrios concedi· 
d~s liO go.v~rno süo s~mpre discreto.s, desde que a lei as-

. ""' ' . nobre ministro da guerra com as do nobre ministro dot. 
justiça, podemos resumir o pensamento do p:overno por 
esta fórm11: -Temos difficuldade c desp~za em recrutar 
homem por homem; recrutemos companhias inteiras e 
corpos da guarda nacional, sem difficuldude e t;Cm des • 
peza de re;:mtamanto : o exercito será. de 1&,00() ho~ 
meus da tropa de linha. e de quantos mil homens de 
guarda naCional o discreto arbítrio do governo quizer 
decretar colli. o nome de destacamentos. (Apoi:..do& e 
reclamaç1les.) 

A ~u" tica po.~s reduzido esRe grande serviço_ da re-

crEldulidede com que tomámos por sinceras as promes
sas ministerines? Como po1erei reaponder ao .nobre de
putado por Santa-Cath11rina que em repetidos apartes . ~ ~ ":'\ . s 

vamos l Eu poderia desde já. delllonstrar que o éhr.ma .... · 
mento da guarda nacional " serviço é mais dispendioso 
do que um &ugmento de praças de pret; mas de~sa ta
refa me dispensa o nobre deputado de Santa-Catharina 
que estudou a questão protisl:!ionalmente e.ha de discu
ti-la magoificamente. Agora bem tarde é que compre
h&ndo o alcance dos apártes daquelle illustra collega: 
erão advertencias; elle percebia mais cedo do que nós 
tldos que o governo não tinha intenção de fazer econo
mias, e que a reducção do exercito era, no final das con~ 
tas, um augmento de vexames e despezas. 

Para niio deixar de fazer-nos alguma concessilo, o 
nobre ministro da justiçaoftereceu-nos a possibilidade do 
aceitar uma idéa do nosso distincto colle~a de S. Paulo, 
a da creaçii.o de um impoato sobre os cidadüos activos, 
para se contratar mais gente que sirva nos corpos poli
ciaes. E' facil essa concessão a S. Ex., porque depois 
nos dirá. que a idéa. é improfícua na pratica. O nobre 
ministr<; da guerra já nos avisou de que a. substituição 
do reeruta que se exime por dmheiro é impossível, por-

in euo por s1 f n11 . , 
s·~nndo as idéas do governo, d~ que serviriaaquelle 
imposto ? Demais. se a questüo é só de dinheiro, então 
votamos desde já. a quantia Becessaria para allivíar a 
guarda 11acional dos vexàmes que sofi're. Não h a aqui 
ningoem, não ha. mesmo fóra desta casa quem recuse 
sacrdicios de dinheiro pll.ra poupar sacriticios de outra 
ordem. 

O nobre ministro portanto é generoso em prometter
nos o estudo de uma idéa tbeorica que já t em para elle 
o correctivo da impos8ibilidadc pratica. Grande con-
cessão! · 

Sr. pr~idente, não quero futigar B attençF'o da C'ft• · 
ara. Nos:>o 1-'0D.Bamenro estt\ bom cl~ro: niio preten-
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demos embaraçlll' o governo .deixando-o sem o an:-~lio ~a 
gnarda nacional, mas queremos qu~ esse aux1lia nao 
seja nma fonte de vexamAs e despotismos. S!l a redue-
ção ·do exercito não é ~ais do q~e ~m beneficio appn
re!!te ps.rg. a.carrctn.r m.ü'iOrGõ sacrlfiClOts, cumpre que o 
eaiba~os nesta_ votação P.ara que o governo não ps_sse a 

(Apoiados da r ppos•ç3o.) 
. O Sr. Cruz thu•hado s - Sr. presir!ent~, com

batendo a pnmeira parte do artigo a~ditivo oft~recido 
-- -·- ' 

declarei em verdade que enxergava nest~a pRrte J'o ar-
tigv um pensament•l occulto ue descon!iança no gabi
nete , visto que se pret~ndia definir os factos que cons · 
tituem circumstancias extraordinaris.s. ~uanto á se·
gunda parte do artigo , importando a revogação pura e 
~;imple, de uma di~poâção permanente da lei da guarda 
naciçmal, qual a que estabelece o serviço de de,;taca· 
mentos, parece-me lnconvenientr., c que trará det.ri· 
mento ao r,e1·viço pubhco, 

O Sa. F. OcTA VIA:-.o dá um aparte. 
O Sa. Cauz MAcnAn·o :-A inconveniencia desm re-

vogaçno me parece mam ~s a. 
O nobre deputado ente[ldeu que eu havia collocado a 

questão no . terreno da contiança, e pretendêra que a ca
m~ra a resolvesse _ne3se terreno_: ~u. não podi;t t~r se-

• 1 • 

sendo, na minha opinião, desnecessaria e superilua a 
primeirl\ parte do aliditivo·, isto iazia-me suppôr que ella 
revelava desconnança no gabinete, descontia~;~ça. que eu - . . - .· . 
tivo. Add~zi efl8a consÚleraçiio para. determinar meu 
voto; nada mais fiz. 

O artigo da ptoposta que autorisn. o governo a des
tacar 5,000 praças da guarda nacional em circ.umtan
cias extraordinarias, é necassario. 

O art. 118 dn lei de 19 de Setembro de 1850 dispõe 
que niio se pOt>su tirar corpo!! destacados da. guarda na
cional senüo em virtude de lei eepecial, e que, dado 
o caso de rebelliii.o cu de invasão repentina de ini
migos, no iutervallo das sessões da assembléa gero.l, 
o po~eriio ser por d~cr~·~o do governo e por Ol'dem doa 

" . - a mbl 
geral logo que estiverreunida; que a lei, decretot~, ou 
ordem pela qual se determinar que a. guarda. nacionel 
forneça corpus destacados para o Poerviço de guerra, 
deverá fixar o numero de homens e a durn iío do ~er-
viço. O nrtigo da proposta do governo é necessario ern·---.. 
vista dn legi~lnçilo, e a primeira pnrte no additivo 
&presentn.do peln. nobre oppO>Jiçiio é &uporfl uu. 

Quando a gun::-da nnc10nal ó empregada dentro do 
proprio município em nerviço ordiunrio, pura o qual süo 
chumudos dio1·inmento e por cscuh1 todas us praças 
existcntol' uo mefimo lugar, nüo percebo vencimento 
nlgum. E' cato o servir.o do llull tro.tn n seg11ndn parto do 
ndditivo epr(:sontaclo poltl nobre oppo~içU.o. Pu1·u quo o 
guvorno empregue a gunrdn nnciouul em ~crviço o1·di~ 
nario ou <1\) doutnc!\mcntot~ nüo fJO faz preciso quo sojn 
nutorisad,); poill está. autorieudo n fa·~!.ê-lo pela lei do 19 
do Setembro de 1850. O art. 81 dessa lei dispõe quo a 
gunrda nndonal devo fornecer dcatoco.mc:ntos dentro ou 
fórn dos re~pMtivos municipios nos &Clguintes casos ; 
1", quando faltar tropa de linha e de policia para o ser
viço ordinnrio da guarnição, para escoltar de um para 
outro lugar as r emesras de dinhciro3 ou de quaesquer 
efleitos per~encentes á nação ou á provincia, ou para con
duzir os pronunciados, conàemue.dos e qunesquer outros 

• ' v - • • 

ou de díversa provincis., no caso de s·er perturbada ou 
ameaçad.a de sedição, insurreição,J:ebellião cu qualquer 
outra commoção, ou de incursão de ladrões ou mal
feitores. 

Vê-se, pois, que ha casos em que o ~erviço de &es1a
cameuto~ JJ.ão pólle ser substituído pelo serviço ordinario 
ou d.e escala. (Ap.-.iado, .) A lei. di spõe que o serviço de 
destacamentos seja distribuido com a maior igualdade 
possivel, e que os destacamentos durem em\1uanto as 
necessidades publicas o exigirem, e que aos guard6s, 
desds que cada um sahir de sua casa, se abonem os ven
cimentos que competem á tropa de linha, e -que a des~ 
peza soja feita pelos cofres geraes ou provinciaes, <on:. 

forme a natureza do serviço a que se destinar a força. 
Para. que o governo e os presidentes autorisem o serviço 
de destacamentos niio se faz preciso disposiçiío l~'-gisla
tiva especial; a eervico de destacamentos não é o de 
corpos destacados. o serviço que a guarda nacionel fazia. 
na B~hia e em Pernambuco era o de desta<'aruentos, de-

ca.fos. O nobre deputado porém q_uiz ver alli o serviço 
esp"-cial de corpos destAcado~. talvE'z porque no ~or:er 
da discussão se diilse que ns.qu&llas duas províncias as-
tavão dest ca - · 
nal; 1nas o destacamento de um corpo nüo é o que cons~ 
t1tue o serviÇC> de corpoa destacados, definido na lei, e de 
que trata o artigo da proposta. 

O Sn. MAB.TINHO CAMPOS:- Está. dando quin!os. 
O Sa. Cnu' M.AcluDo:- Não estou dando quinios, 

estou explicando apenas as minhas idéas; e o nobre de
putado com o seu aparte traz-me vexamE', e pêa· me a 
liberdade de emitti-Jag. Qaando se diz em tal ou tal 
provincia est.ão reunidos ou fazendo serviço um ou dous 
corpos da guarda nacional. !liio se segue que haja 
a~i aerviço de c.oryos destfl:<lRdos. As ne.,essidade~ pu-

ou de duas companhias ou de um corpo, sem que todavia 
se tenha dado o caso de serviço de corpos destacados, 
q~e. é feito com toda a disciplina e penalidade das leis 

nacional a fazer o serviço de destacamentos. • 
No berviço de corpos destacados o governo tem o ar

bítrio de debignar chefes e officiaes, tirando- os do exer
ci o ou da esma ard · on 1 mb ra não r-
tencentes aos mesmos corpos. E portanto, porque na 
discussiio se haja dito que fazião serviço al~uus corpos 
da guarda nacional nas prllvincias da. Bahia e de Per
D!lmbuco, niio se segue que ahi se fazia. o serviço da 
corpos destauadoa, e n<:~tn que não fosse o do destaca· 
mentos autorisado nos ca.sosJDorcado& na lei. E porque 
o ministerio entendeu flever dispensar o serviço de des • 
tacamentos da gaarda nacional nM ditas provincias '!Se 
os dadas offici:.es que niio são ocultos á camara mo 
podem trazer al!!umu. luz sobre o objecto, devo crer que 
o ministerio julgou es~e ~erviço desneceasario ou dis
pensave1, porque na Rahis. ha presentemente cerca de 

pruças e ropa e 1n a, em ernatn co , 
O Sn. M1:-<ISTRO DA GuERRA: -Apoiado. 
O Sn. Cauz MActu.Do:- O .nobra deputado inte!pel-

ser chamado a f11zer o serviço de destacamento em vez 
do BEirviço ordinario ou por escala. Direi ao nobre de
putado, como guarda nn.oional d~t reserva, que prestar
me-hia mais facilmente e.o servico de destacamento do 
que ao ordinario por escal!l , porque ;;abia que ia servir 
por um tempo dado, findo o qual retirar· me-bia para. 
minha casa, ou veria quem me substituísse; ao passo 
quo 1sendo o eerviço por escala, plldia cliber-me f11zt!·lo 
de trt:s ou do quatro em quutro dias, e isto dar-me ·hia o 
trnbnlhc do estar J>rocurando substituto constantemente. 
A prcforencin do serviço de destacamentos nuo eHá. fó~ 
monto na commodidadc dos guardas, está na necessi
dndo do serviço publico. 

O nobre deputado, bem que ainda niio estivesse á tes~ 
ta da administração de alguma p1ovincia, conhece sem 
duvid·l a'3 necessidades de muitas dellas, e já. como 
membro desta camara, já. como um dos oscriptores mais 
distinctos de nossa imprensa, bem poderá avaliar as 
difficuldades que encontrão os commandautes doa cor~ 
pos da ~~:unrd a nacion.al nos pequenos povoados para que 

.-:o,nsegair com nlguma regularidade o serviço por escala 
nas gran!es cid11.des, onde os guardas naflionaes podem 
ser cliamados diariamente para fazerem o serviço qre 
lhes t()car. · 

Nos municípios cuja população est& dispersa em ter
ritorio extenso , o governo vê· se na necessidade, niio s6 
para que o serviço se faça, como mesmo para não incom
modar os guardas de tres ou de quatro em quatro dias, 
de ordenar o serviço de destacamentos por um tempo 
determinado, ficando salva a qualquer daR praca11 de
signadas a permiesão de dar outra em sen lngt.r. Quan
do se tivesse de chamar , por e:z1emplo , kl'ta praças 
para montar BUardas, ou o seniço teria de pesar intei-
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ram,ente sobre o pequeno nume:;o de praças residentes 
dentro da villa, ou ter-se-hia de inoommodar as praças 
de todo o municipio para se ter um serviço mal regula
do e que não correspoodesse i.s necessidades publicas. 

E · se o nobre depu~dc fosse a esses povoados peque
nos, onde a guarda nacional é chamada muitas vezes a 

s r a a e rapa e m a, 
Vl)ria que os guardas nacionaes de bom grado prestão-se 
de preferencia ao serviço de destacamentos, qM nêo é 
~c fui#-" e--·.-.,..,• 

ção, mandei ' dissolver o destacamento aa gnnrua nav 
oional a que alludo, e dispensa.t a roesma guarda de se~ 
melhante serviço. E o meu amigo deputado pelo muni• 
cipio nentlv que me acostumou s ~er honrado com seus 
elogios no illustrado jornal que redige nesta côrtt:, ha 
de recordar~se mesmo de ue r occa.sião de che ar 
aqm a noticia deesa providencia, a mencionou de modo 
muito obsequioso a mim. 

O Sn. MELLo REGO : -Não fez senão executar a or~ . . 
' a- camentos. 

2enda ou de sua casa, sita . e. IJ?._UIJ:l~ _ _fr_eg!lezin, para vir · p d b d ... vill f a · ·· di a · d t O Sn: LEITÃo DA CUNHA :- er ôe-me o no re e~ 
~ a. azer 0 serviço . e Uil1 a, ~ ep01s e qua ro "~"~utado ·, ... minha ord.em. em virtude da qual se dissolA 
QU cinco dias tomar a ter o mesmo incommodo. r 011. • 

'Veu o destacamento do Recife, não precedeu determi-
O Sa. F. OcTAVIAr;o:- Niio quer vir fJ. villa fazer o nação alguma para isso do governo imperial. Eu estava 

serviço de um dia, e quer vir fazê-lo por espaço de vinte habilitado como presidente da proviucia. para, de au-
ou.trlnta dias, estiUldo .ausente de sua. casa todo eRse toridado propria, dar todas as providencias que dei e 
tempo I quo acabo de mencionar. Demais, farão ellas a execução 

O Sn. Cnuz MACIIADO: -Certamente, porque éincom- do pensamento que sempre tive de allivia.r a guarda na- . 
modado muitas vezes, fazendo viagens de quatro ou de cioual de serviços semelhantes ; foi isso mesmo um de 
cinco dias para. servir nm só dia. Na essa ha commanA mens primeiros cuidados nas administrações do Pará 
dantes da uarda nacional ue terão or certo reconh - e da Par h ba onde e encontrát 
C1 o pratlCamente a ver a e da asserção. (Apoiados.) guarda nacional como eucontrei no Recife. · 

Tendo manifestado o meu pensamento, concluo agra- E' verda.de que, como disse o nobre deputado por Per-
deccndo ao nobre deputado· a graça que me fez de de- nambuco, recebi ordens do governo para procurar dis-
olarar-me um dos ca itães da maioria. · ensar a ua.rda nacional dos âestacament s · m 

. guramen e nno 01 1sso senão uma oxpresaão do assegurar-lhe que quando recebi semelhantes ordens, 
affecto, nascida da bondade do nobre deputado; apenas que foriio expedidas pelo honrado Sr. ex-ministio tia jus-
me considero um simples, se não o ultimo dos soldados tiça, que está. presente, já. eu havia feito dispensar todos 
da maioria. (Nao apoiados. Muito bem.) / os destacamentos que era possivel dis ensar-se como fiz 

G'Ul'is ;5ns. E.PllTADOS :-Votos 1 votos! mesmo ver a • x. respon. en o ao seu av1so; a de~ 
terminação de S. Ex. havia sido prevenida por mim de 

O Sr. Lt:itão da Cunha 1 -A camara compre- moto proprio. Vê, poie, a camara, que quando deixei s 
hende que, apezar do desejo que manifesta para que se presidencia. de Pernambuco nenhum destacamento da 
vote, eu não posso deixar de dizer duas palavras, á vista guarda nacional existio. na cidade do Re<>.ife, onde o 
do que acabo de ouvir ao meu honrado amigo deputado serviço da guarnição ficou sendo feito pela. tropa de 
pelo município da côrte a respeito do gabinete transacto linha. Assim, é visto que o destacamento a que alludio 
e de seus delegados nas :p:ovinoins, com t{llação 6. guarda o Sr, ministre da justiça, e que S. Ex. mandou dissolver 
nacional. Tomei como uma provocação n nós o que disse n.lli, devia ter sido crendo àepois que deixei a presidencia 
o honrado membro= devo responder-lhe já.. de Pernambuco. 

O Sn.. F, OcTA.VIAI'IO: _Não -fui eu que fiz a pro:vo- Já agora, Sr. presidente, direi aos honrados deputa-
cação, e sim 0 Sr. ministro da justiça. dos autores do artigo additivo que está sobre a mesa, 

• • - • v • n 
O Sn. LEITÃo JJ,\. CuNnA:-Perdão: o Sr. ministro da voto, -não só pelas__xuQe&--ex'{lenàidas-plllós illustrados 

justiça, querendo mostrar o interesse que lhe merece o oradores qne acabüo de impugna~ lo, como porque níio 
bam .. estar da. gulll'da nacional, declarou que determinára posso daixar de descobrir no mesmo artigo um voto de 
aos residentes da Bahia e de Pernaxnbuc lta de eonfiant:a no gabinete, por mais peso que me 

assem Isso ver os destacamentos da mesma guarda mereçiio ns palavras proferidas pelo meu honrado ami-
nacional que existiü.o nas cnpitaes daquelllts provincias: go deputado pelo muuicipio neutro, no sentido ele nrro-
disse então o nobre deputado 'lUe aquillo que dizia o dar de sobre o seu additivo semelhante intenção. 
Sr. ministro importava uma censura a seus anteceaso- 0 dá 
res, e consegnintemente uo:J delegados do gabinete que O Sn. F • cu VI ANO um apnrte. 
preced~u ao de S. Ex. . O Sn. J,EtTÃo DA CuNuA: -Desde q_ue estou persna-

Em defesa. pois minha, visto que fui delegado da- dido de que não ha razão para que a camara pratique 
. quelle gabinete nn prcvincin. de Pernambuco, onde exis- um neto que revele pelo menos desconfiançn no minis-

tia o dostacllmento da guarda nacional, que S. EJ~", terio com relaç.iio á matcria sujeita, astou no meu di-
julgou dever mnndnr dissolver, 11ou obrigRdo a occupar teito votando contra. ( Apoia.clo1.) Nem sei que hnj :1 nisso 
a nttcnçiío da camara por alguns instantes, aliá! sem contradicçüo com o q_ua disse eu de outra vez. ' 
que ti\'esso tençno alguma de fatiga·lc. na discus~ão Os nobres deputados podiíío apresentar o seu ndllit1vo 
presente. sem intenção de provocarem uma demonstrnç:to de dee~ 

1 ) confiança : niio duvido; mas nós estamos uo nosso di-
(l a um aparte. reito dando ao additivo semelhante siguificnçiio ; porque 
Estou respondendo ao nobre deputndo pelo municit>io o nobre deputado ha de concordar que, desde que 

neutro, e niio ao Sr. ministro do. justiça., que estava mUlto as medidas contidas no seu additivo se achíio consigna-
no seu direito expedindo aquella. ordem, sem saber tal- das na lei da guarda nacional, reproduzi-las em artigo 
vez mesmo do que vou referir. de uma. lei annua revela incontest&velmente pela mo. 

Declaro ap;ora a S. Ex. e á camarn que, cb ando eu nos presumpção da que o governo se esquecerá. dessas 
-----''~'!x~ovm!l·~ci!!a.._,d~e!!.,P~ern~agm~b!rn!C~~.YLJtnaQD.cll...C:OU"!L..(UI"-PreB~· ~~1------<ü"spc~·· ires-da-lei ord:inaria para ~o õrecanegar !lO guur-

encil1., encontrei as poucas praç.a3 do exercito que Jtlli da nacional com serviços não autorisados na. mesma. lei. 
existiiio, e que niio erão mil e tantas, como disse o no- Demais, não ôei o que significará. a definição na lei que 
bre deputado por Miuas-Geraes , mas muito menos, se discute de circumstaucias extraordinarias, até agora 
espalhàdas em <iestilcament()s pelo interior. da pro~ deixada _ao prudente juizo do governo. 
vincia, deí-·me então pressa em mau dar recolher '- Concluirei com uma simples observa~o em referenci11. · -
çap_ital toda. a. força de linha, não eó porque julgo ao additivo dos nobtes deputados. Não me admirei que 
que ngda h a mnis prejuiícial á. di!:ciplina da tropa. de algun!f des nossos houradcs collegas mandassem á n::e~a 
linha .do que conserva-la em pequenos destacamentos semelhante additivo, que conviessem na. sua àoutrin:t. 
{6ra <las vi&tas de seus oommandantes e do regimen do Os nobres deputados estão acostumados· a. enca.ra.r essas 
qua.ttel, como prin-cipalmente para dispensar a guarda questões certamente com muito talento e illnstraçiío, 
nacional que existia. destacada. na cidade do Recife, fa- mas theoricamente não têm lutado , felizmente 
zendo sBI'Viço da guarnição ha quatro ou cinco annos., para. eUes, com os grandes embaraças que eu e outros 
sepndo fui infonua.do. Logo que reuni naquella. ci• temos encontrado nas administrações provinciaes; 
dade a I~rça de linha neoessaria ~o servi~ da guarni~ admir~·me poróm, Sr. preaidonte, que entro oa aigna~ 
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tarios do artigo es~eja o meu honrado &Dll. • go deputado 
pela provincia do Maranhão, que já foi presidente de 
provincis.; S. Ex. devi~ le:nbrar-sa de qü.G uma dt~:; 
medidas contidas no additivo iria, se executada, crear 
os mais sérios embaraços á administração publica no 
estado actnal da g~arda nacio.nal. (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é posto a votos e 
approvado o art. õ. • 

Entra em discussão o se 'nt 
< O governo fica autorisado a transferir, conforme as 

conveniencias do serviço c aptidões dosque o requere
rem, os officiacs no primeiro posto de uma para outra 
arma do exercito. -Z. de Góes e Vasconcellos.- Pereira 
00 s~lva. > 

V çm á mesa, é lida e apoiada, a seguinte emenda: 
« Ficando o official transferido o mais moderno da 

apna a que passar.- Z. G. e Vasconcellos. - Pet·eira 
da Silva.> . 

Nillguem pedindo a palavra, é approvado o additivo, 
bem como a emenda-. 

A proposta passa á a• discussão. 
·: ... 

SEGUNDA PARTE ORDEM DO DIA, 

Oli.ÇAllt:El'iTO DO IMl'Eli.IOo 

Continúa. a 2• diaoussão da proposto. do oraamento 
na art t' · · · 1 • 

Acha-se presente o Sr. ministro respectivo. 
O Sr. Gomes de Souza: - Pedi a. palavra, 

Sr. presidente, para fins diversos.' Em primeiro lugar, 
para tratar da questão de soberania nacional e reivin
dicar os direitos do povo ; em segundo lugar, para exa
minar, bem que mui perfnnctoriamente, uma proposição 
que na casa foi emittida relativamente á. essencia do 
poder moderador; e em terceiro lugar, e muito mais de· 
talhadamente, para occupar-ma com a política da 
aotualidade. Alii, tendo sobretudo em vista os discur
sos do Sr. ministro da justiça, eu examinarei se ó ver· 

• ' • ., • • • J 
nnico que se possa manter e sustentar peuJ.Dte as cama .. 
ras; se é verdade que todo e ~ualquor ministerio quo o 
substituísse seria obrigado a d1ssolver a moamo. oamiU'a 
por ser impessivel selu · · • -
nnrei ainda so é verdnde quo o minísterio tenha maioria; 
qunl é essa maioria, e que fundamentos tem o ministerio 
para contar com ella.. Terminarei om eumma o meu 
discurso respondendo :l.s pnlavrns-ambiçiloi manejo o 
intriga-com que o nobre Sr. ministro da just çs enten
deu· dever obsequiar á oppoaiçilo no moamo dlaourao em 
que S. Ex. pretendia dru: ao paiz o á. CGmara. provas 
de sna modoraçfio. 

Convém, Sr. presidente, quo comecemos pelas quoatõoa 
constitnoionaes;. As questões polltlona, senhores, silo 
pela naturozl\ das cousas questões· do momont" em quo 
podemos hoje estar discordes, e omanhii harmoniaar as 
no&sas vistas. Siio qnostõos transitarias, de importancia 
accidental. Niio acontece assim com as questões cons· 
titu.cionaee. 

Eu confio na Divina Providencia, que teremos eter~ 
ne.mente a constituiçiio que nos foi outorgada, e in ti· 
~amente con~encido da. sabedoria do pensamento que a 
dictou, e de que della devemos cuidadosamente velar 
como do nosso verdadeiro a - · · · 
ca e a na~ional~ entendo qu~ devemos entTar em se
melhante discussao com perfeita calma, pondo de parte 

·todo espírito de pa:r:tido. Por consequencia, antes que 
algum aparte, mal mterpretando o meu pensamento. 
venha azedar a discussão, vou encetar as observações 
que tenho que fazer pelo exame dessas questões; · 

Peço á. camara desculpa por ter de fazer uma disser
taçãu sobre direito publico. Eu sei o quanto questões 
abstractas, prelecções academicas, sobre ouestõas dessa
ordem, são ouvidas com pouco intaresse quando não sEJ 
trata de fazer alteração alguma na constituição, e dis
cute-se unicamente por amor de discutir principies qu6 
estão mais ou menos fixos na opinião de todo o mundo. 
Todavia, quando um minis~o de estado os vem atacar,_ 

'• 

me parece: que D()S ácham·os na figófOSll ()brlgaÇão de O 
não deixar sem resposta. 

Quando se trata da soberania nacional, hadnasordens 
de questões a considerar-se: soberania de direito e ao
berania de facto; soberania do povo cuja legislação ain
d~ não está. co~stituida, e soberania. do povo cuja legisla-. 

Trat-emos em primeiro lugat da soberania da dlreito. 
E' possivel que no decuTso da demonstração em que. 

vou entraT eu tenha de e~i.ttir a_l~~a pr~posiçiío com 

accôrdo comigo. Convencido porém como estou que 
homens intelligentes, depois de haverem refiectido al..o 
~um tempo sobre uma mesma materia, hão de ueces
sariamente chegar ao mesmo resultado, vi11to que o espi
rito humano é eó um e organisado d~mesmo modo em 
todos, rogo aos nobres deputados que não condamnem 
propos.ição alguma minha antes que eu lhes tt>.nha dado 
os desenvolvimentos que as a.companhiio. -

Com effeito, senhores, todas as vezes que, quer em 
sciencia.s quer em :política, uma discussão rola muito 
wmpo sobre um mesmo ponto, ha sempre algum qui pro 

uo 'o o de alavras ou inexacta a recia iio d a 
donde se partio. Fundamentalmente todos estão de aecôr· -
do. Assim todos sabem a differença que separa a escola 
economista ingleza da escola. economista franceza oú 
continental. Os ecori()Dlistas in lezes retendem ue o 
ra o a umco or1gem ou un amento o v or dno 

cousas; os ecouomistas francezes sustentão,pelo contrario, 
que é a utilidade. Nada á. primeira -vista é mais divergtm· 
te. Entretanto, senhore:~, a questão roln.todasobre pala-
vra.s. s ceonolDls as 1ng ezes sa em e amen e que se 
uma ccusa qualquer não fosse util, riinguem dar~se-hia. 
o menor trabalho para obtê-la., e por isso julgão-se 
dispensados de fazer: mençüo de uma olasula. inutil. Não 
se trata; dizem elles, senão do valor de permuta, e este 
deve ser proporcional ao trabalho, porque evidentemen
te nioguem trocaria um objecto que lhe tivesse custa" 
do dona dias inteiros de trabalho por um outro que po
deria ser obtido pelo trabalho de uma simples mnnhil.; 
O valor das collSas ó pois proporcional a.o tre.balho. 

Os economistas francezos respondem: A utilidade é 
b VQrdadeiro fundamento do valor das cousas, or
que, ,zem e es_, se n · osse a u 11 a e e as, 
ninguam se lembrada de as procurar. Elles acoresoen· 
tão porém logo depois: E' verdade qne o valor níio ê 

roporcionalA utilidade, pois é preciso considerar no o~-
rca , -

tamente pela natureza., que nada custa e q,ue nilo entrá 
pois na e:;tima.tiya do aeu valor; outra devlClá ao nosso 
trabalho, e é e3ta segunda parte que dá. própriàm.enta 
valor ata cousas, isto é, valor de permuta. 

Assim, senhorest por um modo ou por outro, .considera.. 
110 sempre o valor <las cousas, o valor de pe~ti,ta, o uni
co que póde ser objecto de apreciaçõesscientlficas: como 
sendo em todo o caso proporcional ao trabalho ; e tanto 
por um modo como por o)ltro chega-se exactamente ao 
mesmo resultado. E assim devia ser, ~ois se fosse pos
aivel desaocôrdo relativamente á. propos1çi1o a mais fun
damental da. economia politica, é cla.ro quo devêramos 
chegar, com as;duas escolas, a duas sciencin.s diversas. 
Ora, todos sabem perfeitamento;que ell~ se aehii:o a.c:. 
cordes em todos os seus resultados. Nao ha pois nos 
principies divergenoiA. fundamental, mas unieamente 
questão de palavras. . . 

Da mesma maneira, senhores, a respeito dC' systamil. 
utilitario de Bentham, ou, para fallar mais exacta~ 

ou depois delle tem sido apresentado e reproduzido 
debaixo de muitas fõrma.s differentes, não ha diver• 
gencia nenhuma; todos estão de accôrdo desde o mo
mento que se defina o qnt\ 11essa systema se chama. 
utilidade. Bentham chama utilidade o que nós-outros 
chamamos estímulos que nos levão a obrar, e en~ndi~as 
as causas por este modo, todós nós somos nt1litanos. 

Quando o negociante honrado, pari( escapar. á. ver
gonha de se ver fallido e suspeitada sua probidade, 
agarra uma pistola, e pesando de um lado a veTgonha. 
de ver posta em duvida. aua. honestidade, e de outro os 
soffrimentos que · devem acompanhar acLo da tão pro .. 
fundo desespero, determina-se a p6r termo -a seus di.as. 
em vão Bentham. dirÁ que a utilidade é sempre 6 :&eu 
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movel, que ê sempre a utiliJade que o leva a suicidar-se, 
nós todos chamaremos e:>tymulo& que nos lt~viio a obrar. 
o qne o grande jurisconsulto denomina ntilidnde. E 
definidas as comas por este modo, todos nós estamcs 
àeaccôrdo, todos soinospartidariosdosystcma utilitario. 

Como nesws dous exemplos, senhores, assim é sem-
pre: nas divergencias scientificas ha sempre questões 
de palavras, nas divergencias políticas ha sempre erro 
na apreciação dos f:!ctos. ~~~3 deixemos esses prelir.üi-
nares, e vamos adiante. .. 

Todos concordarAõ comigo que a soberania de um 
povo não depende do numero de individuas de q\le se 
compõe o mesmo povo, e que grande ou pequeno, perante 
o direito, a soberania de um grande povo é tão grande 
como a 11oberania daquelle que se encerrcr dentro de 
um territorio mais pequeno e em que a população seja 
~enos numeroso.. Assim, senhores, a sobernnia do povo 
mglez, que comprehende vinte e tantos milhões de in
diyiduos, não é menor que a do povo fran<'.ez.que abrange 
tnnta e a deste que ndo russo que contém c10coenta mÍ·· 
lhões. Igualmente, seguindo a escala' descendente. a 
soberan]a do poyo inglez com Geus vin~e .milhões de ho-

oito, <lU a. do pequeno povo da Suis!! a que s6mento conta. 
dons. Deixando agora de parte individualidades para 
passar a nnmeros abstractos, e seguindo sempre eRcala . . , 
nrn milhão do habitantes será a mesma que a do povo 
que só mente se compuzer de 500 mil individuas ou dos 
que tiverem 100 mil, 50 mil, mil indivíduos, e. co~t!-

dnll unicamente. 
Mas, senhores, o que é, o que p6de se-r, a soberania de 

um só individuo'! Os direitos do homtm e nada mais do 
que os direitos do homem. A soberania nacional vem 
pois a. identificar-se com os direitos do homem. 

Seguindo agora. marcha retrograda., partindo do in
dividuo para nos elevarmos até á nação, chega-se tam
bem, e por outro modo, á conclusão de que os direitos de 
homemeeconfundem, identificão-secoma. soberauiana
cional. 

A soberania. nacional é pois uma e a mesma causa 
ue os direitos do homem· uma não é nem mais nem 

:menos do que outra Uma sO póile o que a out~a sómente 
p6de. Uma. não pód.e o que áoutta igualmente não pôde. 
A soberania nacional e, se quiz.erem, uma somma de so
beranias individunes, rám somma ue níio se au -
men a como numero as parce aa, e que v:.t e tanto como 
cada uma dellas. 

Por i\;;te modo, senhoras, um s6 homem é soberano 
contra o genero human.), e nfio será nunca permittido 
sacrificar Ephigenia para tornAr os deoses propicias. 

Quereis- melhor ver, senhores, a exactidiio do que 
eu acabo de dizer 1 Quereis ver como, o que peço per
missão pare. chs.ms.r-soberanil' do iudividuo,é a. mesma. 
cousa que a. soberania. nacional? Vejamos de um lado 
qua.es são os direitos do homem, e de outr<> a que se 
reduz a soberania de povo t~das o.s vezes que elle a tra
duz em lei. Os direitos do homem ( qne podem ser aliás 
classificados de muitos modos) reduzem-se aos seguin
tes: 1•, liberdade de pensar e communicar livremente 
seus penaamentoa; 2', direi to de propriedade e segu · 
nnçn. in<lividua.l; 3', direito de defesa e guerra {fun
dado no direito de defesa). A isto ea deve accrescentar 
(o que se deduz mesroo da. idéa do direito ou maneira. 
tte demon6t.ra-lo) a inalienabilidade da soberania. ou 
do direito individual. 

, 
':na.cional . quer traduzir em l ei a magestade à o povo, o 
que faz, como procede ella~ Nada mais faz do que re
conhecer os direitos do homem, e unicamente os direitos 
do homem. Por exemplo, quando e11e diz: - todos 
serão iguat>s perante a lei- ella nada maia faz nem 
dá á sociedade do que o direito natural. 

Em virtude deste, não ha personalidade~, não ha 
individuslides, tudo se applic11 á individualidade homem, 
consequentetncmte ha igualdade entre todas as indivi-
dualidades, •.. 

A soberania · onal · econhece aqui para cada 
um dos seus in'ftduos, .Josequentemente para si, 
nada. de D.G'l{) ?.lém üaq,uillc que o iüte]to natural 1b.~ 
ba.via !lado, 

DIJ mesmo modo, quando ella diz qne a lei será igual 
para todos, quer puna quer recompense, ella nada mais 
:faz de> que transformar a proposição precedente. Igual
mente auando eU>~. di:z; que nin!!;Uem poderá. ser preso 
.senüo eni virtude de culpa-formada, estatuindo a neces
sidade de provar a criminalidade, ella reconhece o 
direito a~ defesa e legitima o direito d.e gullrra, isto é, 
o dit:"eito de resbtencia da sociedade ou dos iudivi·juos 
1)ffe!!di.dcs con\:ra o olY~n~QT. Pes!'.fl. ;n11.nei'l'a, tomando 
qualquer outra das proposições por que se o:anifesta a 
soberania do povo, reconhecer .. se-h!t que nao sémeflte 
ella nada mais faz do que reconhecer os direitos indi
viduaee, pcrém nada mais confere do que os mesmos di
reitos conf\lrem. 

Mas de que serve, me pcrguntnráõ os nobres deputa
dos, de que serve provar que a soberania reside no indi
viduo, que ella niio depende do numero, qusnrlo para 
reconhecê-h\ ha necessidade de recorrer a votação nu
marica? Serve de muito. Serve para mostrar a maiorh 
que ella é sempre moralmente obrigada u levar a 
convicÇ!ÚO ao seio de minoria; que o seu triumphn nesta 
caso, e unicamente neste caso, é que é legitimo e 2a 

. . . . . - ' a 
não são m;lis do que uma das fórmas da força phy&ica, 
,.·~. Sim, senhoree, a votação numerica é uma. d~s fórmns 
Sa· força I!hysica; c não l'e ~iga que~ f:l~to de ter sido 

cha. A lei tem sempre procuredo regular a força pliy
sica quando ella a não tem podido extinguir. E' as
eim q~e muitas vezes ella confiou a dous ou mais 

as~;im que, na ornem civil. ella estabeleceu combates 
judiciarios para reconl:tecer direitos individuaes. Se to
JIIarmos a legislação de cada. povo, senhores, por ven
tura :uão acharemos nós a cada instante provas exube
ranteg de que a força e unicamente ll. força. foi que 
ôictou o procedimento da maioria~ Qu11ndo os decemvi
ros, paTa vqs dar um exemplo, faziitu a.pprovar pelo povo 
romano reunido em com•cio~ a lei dns XII taboas, em 
que se esta.tuia que o pai tinha direito da vida e ,morte 
sobre seus filhos. direito que subsistia emqua.nto estes 
não se tivessem resgatado de tre• vendas l!.uccessivas, 
niio reconheceia comi o nm exem lo manifesto e fia .. 
grante de que a votrlção numenca uma as fórmas 
da força physica ?. Nii.o são aqui os maiores ou os fortes 
que, usando da fo:rÇJa, ·legislão para. si; com exclusão 
dos menores ou doa fracos? Igualmente na legislação 
:mo erna, nas a n u1çues ao cercea as a mn er, nao 
reconheceis outro exemplc da força physica do homem, 
que &e sente e se proclama fúrte , sobre a mulher, que 
só prorosta porque se reconhece fr•1ca ? 

E quereis agora ver, senhores, .a dilferençn que separn 
a soberania de numero da soberania de individuo 1 
Olhai para. a noite de 4 de Agosto de 1789; a ma.is 
tnemoravel talvez ds que fação mensão os annaes do 
gen~ro humano. Discutia-se então ~o ~eio da a~sembléa 
nacional a famooa questão dos dlreLtos do homem, 
quando chega. a nqticia de que alguns nisturbios se h a·· 
viüo dado em diverso!! condados da França. Alguns 
castellos incelldiados, alguns nobre& maltratados, alguns 
ajuntamentos e g rito3 sediciosos para resistir ao pa
gamento de iJIIpostos vexatorios e iniquos. A assem
blêa suspende seus trabalhos para decretar força ne., 
cessa:-ia a suppressão da. r ebellião. Nesse momento o 
visconde de Noailles e o duque d' Agueillon sobem á. tli·· 
buna. c Não b~>sta , senhores, dizem elles, n ão basta o 
emprego da força ~ara suffocar a r evolta ; ti. p_reci~o cor~ 

sob o titulo· de direitos fendaes opprimem e esmagão 
o paiz. > Leguen de Kerenguel, pequeno proprietario 
da Bret!!nha , em trajos mesmo de cultivador se lauça 
após elle na tribuna e traça um quadro espantoso do 
-regimen feudal. 

Nes$e momento uma febre de enthusiasmo, uma es· 
pccie de embriaguez se apossa de todo o mundo. ·Cada 
um dos membros da nobreza, um após outro, sobe á tri~ 
buna ['ara fazer o sacrificio voluntario dos seus previle
gios. O clero f az abnegação do disimo, e os deputados 
do terceiro estado, não tendo privilegias pessoaes a sa·· 
crificar, offerecem os das villas, cidades ou condados de 
que são representantes. A convicção, a verdade e a jus
f,íça tinhão penetrado no seio de tod~ o JUUndo, e aquillo 
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que talvez fosse possivel consegu~ s6 d9J:ois de long~ ~ Pretender-se que, segundo o nosso systema de cona-
e re~hidos debates, oa. que talve~ mesmo foste de todo titui<;iio, sempre o mandante subsiste activo, inspeccio-
impot~&Í\'al obter-se, foi conquistado e proclamado n'nm na.odo e prestes a chamar a contas os mandatarios. não 
JÓ in~tPnte I · & proposição exacta. A.o~ poderes politicos, delegações da 

Ta! é; senho~s I) e~omplo da força da vercl&do. da.om- aoherani11. nar.ionaL immediatos reoresentantes della, é 
nipor.en •ia do direit.>, da scberania do individuo I que' OOIJlpete este dfreito . • 

Quereis ver a ora or um e "mitlvo só se manifestou na época 
ma o numero! O·h>~ i para a convenção nacional, para a da promulgação ria constitUICão do Imperio: dtlpois des-
coRveoção nacional decepsnd.o a cabeça de um re1 inuo- appare"en, ~orque ficou encarnRdo nos quatro poderes 
csnt<> para punir os crimes de seus :mtepaese.dos. E que ntiticos delegudo . aos representantes d... Eoberama. 

_ _ _,r;.;a;;.z~õ~e;;s~·;.s~e~n';;h~o~re~s;..,~s~e~d~a;;v~iino::E~ar;;a~d'?e:icr~e~ta~r~a';;'m~;:r:i~;;-:~--j--~·~=-~~~~ta tlOborano qu.e àe~lll'lfiBl'eeeu, que não 
- s queremos a repu ics, o rei é um obstaoulo ao tem m~is occesi~o de m!tnifestar- s.e, aind~ ektá vigi-

estabelecimeuto da repubtica; é preciso pois acabar com lante e prestes a chamar a contas os mandatarios. os 
o rei! Era a soberania do numero que já. imperava quatro poderes políticos, é o mesmo que apregoar o di-
despoticamente no seio da convençiio nllcional, e com a reito de revolução- • 
soberania do numero o terror. Então tu to que era n bre, Ser& exa{:ta semelhante doutrina? Vejamos o que o 
tndo qtu era ~rande, tudo que era santc, é de~cruido. povo póde fa1er com o nosso ~yttema de governo, veja-
A. gran;.ie 'ta~i'io era sempre- a salvação publica assim mos se elle delegou completamente seus poderes, ou se 
o exige-; a salvação puhlica que se havia personificado lhe ficou ainda alj:~;uma consa. em virtude da qual elle 
na famosa Comité de salut publique; tudo era suspeita ; póde obrar com larga. extensão e conr.ervsr ain<ia o $pi-
tudo era. desconfiança. Toda a cabeça que se levantava theto de soberano. Quaes são os reeios pelos quacs o 
acima da multidão era decepada. Nivelava-as ao pé da povo intervem na marcha da. administração? El!e inter· 
letra, mas era com a fouce da morte! vem : t•, ela renovnçiío da camara tem oraria Je -

Qaereis ver ainda o qne é a ms~testade i s roem quatro annos Na camara vitaliciapela renovação 
indtviduaes! Olhai para a dieta de Worms; olhai para gradual e successiva de seus membros. Masduraute esse 
Carlos V, o vencedor e o senhor da Europa, par~ iotervallodequatro annosacumaraaqueelleconfiasuas 
Carlos V circumdado pelos sete grandes eleitores, patã' rincipaes delegBções por ventura fica elle neuttal indif-
Gar}os V aco · · - ron , sem omiU' pute ou con e01mento do que por líi. 
cipes, de margraves, de trinta ou quarenta bispoR. eo pa~sn. ou da maneira por que eUa. dirige osnegociospu-
Diante delle se apresenta Luthero, o pobre frade, eozi- bllco11, ~om procurar actuar sobre ella ou sem procurar 
nho e desarmado. Em vão o querem fazer abjurar; o \lo dhlgl -la' Certamente que não. Se os deputados eleitos 
sustenta suas· dontrir.as.-Carlos V reetía, e a dieta-J.--+--~-~; .. e"'CO~b~o"'m;..=..:..ld;.o;.-s =-.snoernu~s~c;i,o~n~stt:1iiTtuffil;in1fte~~;'m""'"tfir';;uõ(;c'iiçoniesii<ilpoM1r~esil:-:;----
dissolve I crlpto, o quo l'eria doutrina. insustentavel ,entretanto im-

As noss:.s crenças oatholicas, ~:~enhores, não nos por" lllloitiUnento elles se a.chão obrigados a sustentar asdou-
mittem re('onhecer o que ha de grande e mageHto~o trhtlll p1ntilbadas pelos Fens <'onstituintes. ; ouvi-los, 
nessa. te,oluçiio, que .se, infolit.mente pata n6s, destrui a conau\tl\•loll, o omll.)B q_ue fôr poss1vel marchar de ac~ôrdo 
alguns princípios religiosos. de outro lado proclnntttva com ellol'; e isto con•titueum segu.a.do modo ddnterven-
a liberdade de pensar, derribando a tyrannia tempural 9i\o do povo nos negocias pubhcos; o a· modo consiste na 
dos papas f prenl\o quet'lleexerce bObre os deputados, obrig~do-os 

Confrontai o procedimento da dieta de Worma com o de certo modo a seguirem suas idéas para que contem 
proce<l,imento do concilio ele Coustança. Diante dolle com a reeleiçii.o; 4", elle ainda intervem mediante a im-
tambem se apresenta ·um pobre homem, João Hnss, prensa, e!lse agente poderoso a quem uinguemresiste, que 
oonsoiencia timida, iunocente e pura, mss fortificada com actuando todos os dias e penetrando em todas as camadas 

---~o~s:e~n~t~im~e~n~to~d~e~s~n~M~~co~n~~~·~c~og-e~s~r~o~f~~~d~as~.~~uo~~-~-~~~~~·~~~~~·~~~~aUaam~s pade~sadali· 
cuo ll.lle ac ~a outrina perigosa, eAtribando ·Be no berda.deindividnal;s•,porpamphletos,porcutsospubli-
terrivel principio da soberania do numero, ou no prin- C'ls, por conversações ptirticula.•es, por Mlbs e meetttng:, 
cipio de utilidade e r;nlvação commum, como raziio su- em que se têm visto ás vezes reunidas mais de 300,000' 
prema das cousas , ordena ue termine sua vida em es as f - ' · , 

dentro dos limites da nossa conbtituição, e se, e:Jtistindo ri~ ar as medidas que pretende atiopt.ar afim de ver como 
ella, o poderemos ainda chamar ou não soberano. ellas são aceitas pelo publico, e entü.o delib~rar? Não .foi 

Tendo ~bret.udo em -vi&ta nesta. parte do meu dis- o que fez , não ha. muito tempo. o Sr oon11el.heiro Fer-
cnrso combatar uma proposição do Sr mini!'tro da jus- raz, como chefe do gabinete de 1 O de Agosto, quando 
tiça que com tanta estranheza foi recebida fórae dentto S. Ex., antes Je v. r o procedm•cnto que havia de ter 
<!_esta casa, julgo ind_tepensaveL citar . textualmente as relativamente á questüo bancaria., fo.rn:10u uma com-
pala'!l'as de S. Ex. afim de qne ae modo nlgqm se diga missão de inquerito, a quem o nobre minibtro encar-
que altero o pensamento do nobre ministro. Eis as suas regou de examinar o t:!'tado da praça e de saber 
palavras : ~O povo romano é que é soberano. No Brazil qulll sua opinião a re~peito? A camara niio sere-
porém, adoptada aoonstitu1ção, a ~oberania da nnção foi corda de que o actu al ::ir. ministro da. ju&tic;a, depois 
delegada ao3 qnat.ro podere.s pobticos encarregados de de haver expedido nm decreto relativar.uente aos ven-
t00.& \\ g~t\\o da c<J.usa pub\i<'-a, opo'"iO d.ei~ou de eJ~.etcet d .meutot. do~> <.:.onewte~ , mandou sust~T sua exe-
a soberania. cuçilo em consequencia dos rumores q~e elle exci_ 

\ 
TOMO IV 3 
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tou no publico, spezar de se sentir S. Ex. fortificado 
com a opinião do conselho de estado'! Ao mesmo tem
po que este procedime~to f~ mn!ta honra ~ S. Ex.., 
nã~> prova. elle até á. ultuna. e•nden.c~a a Íl)rça 1m_n:e~sa. 
da opinião publica mesmo no conce1to do nobre mmts
tl:o? Como pois nos vem S. Ex di:z:er cp:Hl ~ opini.iio pu~ 

S . E~. taxa. 'ae espiri.to de revolncão .o direito qne tem 
cada ctdadão de velar atteotamente sob-e a gereneia dos 
negocias publicas e ~>fiel execução da comtituição? Além 
àGs 1\rtigm~ qqe tenhe ei o ----"~ ! _ __ •• 

esuberant.emente, P"r ventura ter~se··hia- ·esquecido o 
nobre ministro do § 30 do art. 179 da r.oustituic;ão, 
que posi~iva. " teuniuantemente confere a todo o cid~tdão 
o direitn de velar sobre a. constituição do lmperio, de 
ve1at na sua fiel execução e de denunciar perHnte a auto
ridade competente qualquer infracção qne por ventara 
4e lhe tenha feito '? E entretanto, senhores, pela boca 
de um ministro da .corôa já se proclama como rcvolncio
nario e subversivo a snstent.açiio de um Jireito conce
dido por um artigo expre~so da nossa constitoição l 

O que quer dizer, senhores, esse procedimento do Sr. 
miniatro da ·usti a? De nm lado .3 Ex. apr• o ando 
que a. coroa é o umco JUlZ o uso ou o a n~o das pre·· 
rogativas do poder moderador, estabeleee no paiz ulll 
podet sem timites, cmn\p·•tente, absoluto l de outro lado 
o nobre ministro nega. a sobetsnia naeionall E são estas 
as propo~v,:oes que pnr .m e um mm1~ eno que n~o .a 
muitos dtss nos promett1a a fiel execuçao da c?nstitru
çií.o 1 Seub.ores, nãO é sem reparo que o pubhco toma 
conhf1cimento de semelhantes propoaições I e não é aó-

, ' . s 
encontl'll esse peu~amento de S. Ex. A mesma idéa trnns
luz de muitos outros trechos do discurso do nobre mi
nistro. Qner a camara ouvir? c O imperador, como 
chefe do Estado e primeiro representante ds nação, foi 
escolhido comg primeiro interprete da. opinião pubHca.:. 

Até hoje todas a.s pessoas qu~ têm escripto sobre o 
direito publico têm sempre considerado como existentes 
na sociedade dous elementos diversos e oppostes, o ele
mento monarchico e o elemento popular. Não se pre
'tende com is!o dizer que elles se achlo em guerra e 
opposição :nm ao ont.ro; a mais perfeita harmonia 

da.hi que em sua essencia eUes não :oejão' contraries e 
n~o tenhü.o teudencia.s oppostas, Haverá. par& issopreciHão 
de citar escriptores de direito publico? Será preciso, 

ara nr:o fallar senão u'um nome l m · ~ 
autoridade respeitavel do grande Montesquieu, mestre de 
nós todos'! Não se lembrão t.odos dos tres elementos da 
governo-monarchico, popular e aristocratico-Q_ue elle 
considera '! os dons primeiros em opposição, e o terceiro 
partilhando da natureza de ambos'? Como é pois quo o 
Sr. ministro da justiça nos vem dizer que um dasses 
elementos é o representante do outro'! Que o soberano, 
que personifico. o poder real, é o verdadeiro interprete 
do povo que representa elemento opposto? E' isto crível, 
senhores? Tem isto algnm sentido 'l 

E' verdade que no art. 98 da ccnstituição o imperador 
é denominado -primeiro representante da nação-; mas 
istc tem sido considerado como um mero titulo, como 
uma a.~recia.ção do legisls.do~ con~>titucional que não 
constitue direito e nada significa. Dá .. a'3 aqui a mesma 
cousa o~ue com as ex.r:ressõ~s -o imperador é a cha.va 
de toda a organisação política-, que se achão nomes
mo artigo, e sobre que }á. tive occasião de fatiar ha. al
guns dias; são meras apreciações que. nada. significão 
que não constituem direita nen:. attrihui,.!io nenhuma: 

1 r . 

corôa é com effeito a chave e o \ó<:rdadeiro· mediador 
entre os diversos poderes politicos do Estado. Mas se 
nesse art. 101 se acha a confirmação da exactidão das 
expreesões supracitadas que fi~ão por esse modo jnstifi
csdas, não acontece o mesmo com as palavr:;.s-primeiro 
representante da nação-, que, não se achando traduzi
das em lei em parte alguma, constituem um mero ti
tulo, que nr-1.0 autorh:avão o Sr. ministro da justiça a 
dar-lhes attribnições constitucione.es, traduzindo-as em 
ontras que. evidentemente encerríio parado::s:o e absurdo. 

En disse no princi[Jio do meu discur&o que sendo nós 
todos iguaes, n ão era possível que estivesEemos funda
mentAlmente Clll divergencia. <.:oDI.O é pois que se ac!J.a 

.. 

divergente de n6s o Sr. ministro da. justiç9:, e unicam.eu~ 
o Sr. ministro da justiça~ pois que nmguem de~IS 
delle, nem uma só pessoa levantou-se para. .defender 
suas doutriuas de direito publico't Para. ~x.pl~car esse 
facto é preciso di:~tinguirno Sr. ministro da1ust1Ça du~ 
ont-~ .. 1:-.~.ft(.'t d;s~.; .... ..,t.O"!~ • v- \.u·r.m.,-m noli~ico e ü hümem pn-.... _ ......... ~'4"'~ .a. \.I.LJ..I.'-.J.,a,D 1 • .... ,- • 

. \, . . , 
como nós. é Brazileiro como nós, isto é, é liberal. .Qu~
do se estabelece pela primeira vez o governo constituciO
nal n'um púo, eu admitto, senhores, ~ue al~mas pessoas - . . 
ser constitucionRes; mas quando er.sa fórma de governo 
está pl11ntada desde. quarenta annos, como. está no 
:Brazil; quando cada cidadão de:;de seus mrus verd~s 
annos está acostumado a gozar em toda a sua ext~nsao 
da liberdade indefinida de que se goza sob es~e rep;tm~n; 
quando nós todos com a vida bebemos o le1te de se1os 
constitucionaes, não. é possivel que h~ja. um só ho
mem cujo coração nlío o _leye a se~ h~eral; toçlos os 
Brazileiros o são, e o Sr. m;.n1stro da JUSttça,. ~omo Bra
zileiro, niio o é menos do que nós Co.mo pohttco J?Orém 
é que S. Ex.. julga. conveniente- segu1r systema dtame
tralmente o posto. 

ccmara Já me ouVJ.o Cl ar p~ a.vras e. . x. em 
q® mais ou menos se prega. o regtmen abwtuto e for
malmente se nt~a a soberania do povo. Quer agor~ 8 
camara. ouvir S. Ex.: dizer exactamente o contrario e 
recon .ecer em ermos ormaes a mesma so ma . :s 
o que diz S. Ex. : .. O gabin:te, senhores, precisa da 
apoio decidido e sincero como é mister para que o go~ 
vcrno seja govemo, e para que Eeja força. directa.... -

O Sa. 1\.frNJSTRO DA JusTJÇA :-Discreta. 

O Sn. GoMEs DE SouzA:- .-•••• discreta no executar 
e sujeito á responsabilidade por quaesquer defeitos que 
apparecerem. E' mister qut!-tenb.a. apoio franco e deci·· 
dido, e que tambem Beja: real e patrioticamente comba
tido pela nobre opposição como sentinella vigilante 
prompta a bradar contra os abllsos, I>rompta. a. accul'!ar 
o governo, prompta a expó-Zo á, irris!to e condem'1j.(1çao 
da opintilo publica, que afinal de tudo decide. » 

E d publico ou povo que afinal decide de tudo não 
é mais soberano I Sua soberania se acabou desd~ o .n:.o-

- . ' 
elle a encarno~ nos quatro poderes politicos reconhe~ 
cidos por olla ! ,. 

Isto pó de servir .de resposta ao que di!;se o Sr. miu\s-. . .. - - . 
:, , ' 

mao sómente nos dirigimos ás individualidades. o que 
con;bati, comil se vio, forão as idéas, o homem pelo 
contrario defendi e ju:Jtií:iquei. 

Deixando e!!te objecto de parte, vamos agora tratar, 
Sr. presidente, bem q.ue muito ligeiramente, de uma. 
proposição que 3q_Ui fo1 cmittido relativamente á essen
cia do poder moderador. A camara. vai ver que estou 
tão longe de negar ao Sr. ministro da justiça aquillo 
que de direito lhe compete, que vou sustentar uma 
opinião partilhada por S. Ex. Oxalá. que o nobre mi
nistro me tivesse dado sempre esse pra:úer, e que não 
fosse este o unico ponto em que S. Ex. tem sido ortho
doxo em tudo quanto diz respeito ao poder moderador l 

Tres illnstres deputados, Sr. presidente, notaveis to
dos tres pelos seus talentos e por qualidades eminenttos, 
dous por S. Paulo, tepresentantesdeumnome illustre na. 
nossa historia> e o terceiro pelo Paraná., o S;:. con&e• 
lheiro · Zacari11s, emittirão sobre a esEencia do poder 
moderador uma doutrina que me parece tão singular e 
tão excentrica ue nfio me é ossivel deixa-la assar 
sem reparoe, apezar e recon ecer o pouco interesse que 
excita na casa discussões abstratas de direijp publico. 

Houve tempo, como se sabe, em que o ·poifer execu
tivo e o poder moderador estiverão reumdos em um só 
poder ou antes corfundidos ; e assim estiverão até que 
Clermont~ Tounerre, o primeiro, tivesse a idÇa_, desenvol-

. vida depois por Bejamiil Con.stant , de sepa.ta-~os em 
dous, separação que de facto Já se dava na prat1ca da 
constituição ingleza. 

Esta distincção em duas partes do que antel3 era 
chamado po~er real ou poder executivQ, foi u~ver
salmente ace•ta e abraçada por t odo· o mundo, po1s q~e 
clla encerrava idéas justas e satisfazia a uma necessl-
dade real. · 
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Constittrldo o poder legislãtivo , c delle separado o 

executivo 6 judiciario, por motivos que todos conhecilm; 
era indispensavel q_ue houvesse na sociedade alguem en
carregado de pôr termo aos conflictos possíveis entre 
aauelles tres ramos do 'POder oublico. esnecialmente P.n~ 
trê o poder legislativo e Ô executivo. Parâ isso foi cre;do 
(deixando de p1u·te sna origem historica e raciocinando 
como se se tratn.s~e e uma axpos1ç:lo p u.oso!>:n~:rl ele 
direito publico) o pr,der moderador, cuja razüo de 
creação é pois, como disse, s. solução dos ca~os possiveis 
de confticto entre 0,13 outros poderes: clonde se deih1z 

consequenCla necessar1s a perpe UI a e esse 
mesmo poder conferido á pessoa do imperante e sua des
cendencia, afim de que em un; Eó instante não deixasse 
de existir o agente que de\le estabelecer n harmonia 
entre os outros poderes activos. O desejo de evitar guer
ra.s de successão, apezar de importante, é raziio se
cundaria ao pé da que apontamoe,que é a fundamenta]. 
Dahi tambe~n e da hereditariedade o grande principio, 
nunca escripto, mas subentendido por toda a parte, de 
constituir o poder moderador por modo tal que elle 
nunca se descubra. Em summa, a theoria toda do poder 
moderador. · 

- ' cutivo e moderador, era tão t·azoavel quanto necessaria. 
Hoje porém quer-se ir mais longe, 6 pretende-se dividir 
ainda. o .m_esmo poder modera~or,· tal qual se acha ~a 

hera, é a que constit.nira o novo poder moderador, ou·· 
tra que é activa, que obra, que é força vi v~, será. con

.fiada aos mi:r:istroe. de. estado, s~n~o assim abRorvida no 

dor só delibera mas não obra,-ou, o que dá no mesmo, 
â · distincctio feita entre exercicio e attribaições do 
poder moderad<:>r. 

Até hoje, senhores, os poderes politicos, que trazem 
comsigo idéa de força. de acção, de capacidaJ.e de obrar 
on fazer alguma couss, e tem sempre sido definido por 
suas attribuições. Por exemplo, o poder legislativo 
tem. sido sempre definido aquelle poder que, tomando 
conhecimento ds.s nece~sidades sentidas pela nação. for
mula. leis geraes que satisfação a essas necessidades, 
marcando no mesmo tempo as condições geraes de sua 
ap licabilidade inde endentemenoo de toda individua-

a e. poder ju lClBrto tem s1 o . igus mente efini-
do nquelle que, tomando a lei já feita, applica-a aos 
differentes casos partir~ulares que se apresentão, depois 
de haver examina o · e apreciado os factos que consti-
fuem a. espeCie. Do mesmo mo o se e ne o po er exe
cutivo; e do mesmo modo se definia. o poder moderador, 
sempre pels.s suas a ttribnições. , O 8r. .ministro da jus
tiça teve então perfeitamente razão quando, respondeo.do 
ao nobre deputado pelo Paraná, abrio a constituição do 
Imperio e apontando para o artigo 101 disse: «Poder 
Jnoders.dor é o a~t. 10\ da constituição do Imperio. • 
Eu não. teria feito df;l .outro modo, porque não se póde 
responder melhor. Hoje porém pretende-se definir o po
der. moderador de outra maneira. 

Vejs.mos as coDBequencias da theoria qun quer que o 
poder. moderador seja. sómente deliberação mas não 
ac~ão, isto é, que a corôa não examine os factos sobre 
que tem de dar o seu juizo, e nem vele sobre a fiel exe
cuç!io delle. A primeira é que, à: não examinar a corôa. 
os factos mesmos sobre que eUa tem de assentar o seu 
juizo, esses factos. podem-lhe ser expostos por tal modo 
qu~ o seu juizo seja sempre dado no sentido em que 
qutzerem aquelles que os apreseutão. E se ella,escapando 
a esse perigo, dá o seu j~izo, fundado em factos reaes, 

tado, ll segunda consequencia ainda é qae sue acção 
p6de ser totalmente burladO., o; que é t anttl mais facil 
quanto as deliberações do .poder moderador se passão 
den.tro do pequ.euo circulo dos seus. ministros .. os quaes, 
mats do que mnguem, podem ter mteresse em qu~ ellas 
não sejão reconhecidas do publico. O que é pois, se·· 
nho:J:,es, um poder reduzido a mera deliberação? Nada, 
absolutamente nada., uma ver&adeira entidade aérea. 

A doutrina do nobre deputadõ pelo Paraná. não differe 
fundamentalmente daq_uella que acabo de refutar ; bem 
que pela fórma qu~eu ao seu discurso, S. E:x.. pareça 
escapar ás conclusões a. que cheguei. Todavia, attenden
do-se ás suas distincções entre attribuições c exercício, 

·' 

~ão l!e poderá.·desconhecer que elle t~m de cliegà.r infal
h·,elmente aos mesmos resultados, pois que attribuições 
que não imr-'icão oo:erc\cio reduzem-se, quando muito, 
i mera delib~ ~ação de que fallámos, e que não tem ab
f!Olut2.!!:!ente realiCU.de nenhuma. 

V: ej amos se são exactos os argumentos . . . 
buições são privstivás da corôa. mas não 0 exercício, 
elle ,~orna P!lra confirmar essa dou.trin~t o ~xemp!o de 
pero.ao, e d12: textualmente : < O ministro apresenta o 

rocesso 'á v·, · • · , 
expõe o estado da questão, sobre a qual cada ministro 
tem faculdade para fazer as reflexões que entender con
venientes, e por fim- o sim ou não imperial-decido a. 
questão, como decide todos os negocies. O que h a, per~ 
guntarei eu, de privativo no exercício de tal direito?:. 

O exemplo é contraproducente. O que ~e faz na se
cretaria de estado é unicamente a exposição dos factos 
sobre que o poder moderador tem de dar o ~en. juizo; o 
qne fazem os ministros quando fallão sobre a materia 
é supprir com a exposição oral a deficiencia da exposição 
e>cripta, é expôr á corôa os factos que não constão mes-
mo dos docum · · 
jaridico, como se)a o estado do paiz, sua. opinião ares
peito do caso pendente, etc., etc- Mas em todo o caso 
nada mais se faz do que apresentar á corôa o~ factos so-· 
bre ue ella. têm de dar o seu 'uizo do me~mo modo · 
que em p1nte algum11. se pTetendeu . que a e.imples expo
sição dos factos, que já mais dependem de D068a vontade, 
cerceiio de modo algum a liheriade quP. tem o nosso 
·espirito de dar sobre elle o juizo 'ue entender, nem o 
narra or e um acontectm"n'oqua querpreten eu Já.mals 
ser copa:rticipante na deli~ert~ç1io qualquer que a vista . 
delle tomamos, a!lsím o poder moderador não vê de ·modo 
algum suas prerçgativas on o exercicio dePsas prero
gativns partilhadas com os minisLros de estado uni
•climente , porque elles são os prmcipaes expo&itores dos 
:factos sobre que elle tem de eniittir seu juizo. 

Além di•so, senhores, o. que o nobre deputado aqui 
'figurou sobre o poder moderador dá-se igualmente com 
todos os outros poderes, sem qne entretanto alguem te~ 
nha pretendido cercear suas attribnições. Se um sub
secretario ,de estado, chefe _da secção de minas e bosques, 
por exemp o tsuppon o as nossas secretarias organtsa- 
das nm pouco -_diflerentemom.e do que el\as hoje estlio), 
depois de proô!der a estudos e indagações necessarias, 
como homem, Jmpponho, entendido e especial que é, 

1n18 o reRpec 1vo a 1 ~ " exp oraçao 
de uma mina. de carvão de pedra ou enxoue, para for
mar-se um trabalho preliminar; que sirva de base a al
gum projecto legislativo, se, digo, isto fôr snbmettido 
ao juizo do ministro, que muitas vezes não faz mais do 
que dizer-sim ou. nw-, pretenderá alguem vêr cer
ceadas as prerogativas do poder executivo? Pretenderá 
alguem que o chefe de secção partilhe com o miniaterio 
as attribnições do poder executivo 'l Certamente que nüo; 
a não se partilhar a doutrina que todos aquelles que 
exeoutão aa ordens do poder executivo fazem parta do 
mesmo poder, o que levaria á. consequencia. de que o 
mineiro que maneja a enxaia o'd· o acendadór de luzes 
que á noite illumina a cidade fazem igualmente parte 
do poder executivo. Do mesmo modo se póde di:l.er que 
as attribuições dos juizes de direito não se achiio de 
modo algum restrictas se se estabelecerem juizes prepa~ 
radores. 

E quereis ve1" como o nosso espirito, por aquelle enca
deam?nto logico a. que elle neccssari_amen.te, a ~osso 

' ' consequencias erroneas quando partimos de princípios 
fa1sos? O nobre deputado~ que partio de uma ptopoaiçíio 
errada, que absorvia e reduzia a n"da o poder modera
dor , apazar de- que tal não fosfe sua intenção, niio pôde 
deixar, no curso d.e suas -deducções, de emittir palavras 
que confirmassem exactamente a mesma cousa .. E' assim 
que o nobre deputado, quando fallando do sim ou não 
imperial, diz que eUc decide a questão, como decide todos 
os negocias , põe a corôa exactamente na mesma situação 
(as palavras são explicitas, como decide todos os -negocío8) 
que quando ella obra como chefe do poder executivo, e 
por esse n:iodo absorve aquelle poder neste. Tal é a con
sequencia da tal theoria, que só deixa ao poder modera .. 

\ 
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dor attribuifÕes ntillss e chimericas, absorvendo tudo 
quanto nelle havia de real no poder exe~ntivo! 
' Mas se a theorití precedente é falsa, duplamente falsa 
e perigosa é a argnmentação em que o nobre deputado 
se bueou para sustenta-la. Levada íR 8!!.!!5 ultimiis 
~l!~e-tuanciiiii, ~:ss~ ar~~ent~ção c~.u:tuziria ~ de,trui-

deputado : c. O aTt. 98 da. constituição di? que o poder 
moderador é delegado pri1;ativamente ao imperador, mas 
nem esse !lrtigo nem nenhum out-ro da lei fundamental 
diz A 

. derador. :a 
~ U?la oousa é delegação privativa, outra exercioio 

pnvat1vo. O poder moderador é delegado privativamentu 
ao imperador, ja que não o foi nem podta ser a diversos, 
como succedêra ao legiolativo. O exercicio, porém, do 
poder moderador, se a lei o dis~ess"' que era privativo do 
imperad':r, poderia autorisar a intelligencia de queoim.
~rador teria direito de praticar os actos desse poder 
chrectamente, como alguns entend&m, e sem necessidade 
üe referenda e responsabili 1sde :ministerial. Por isso 
julgo não ser indifferente a eqnivocaçilo "que me refiro, 
e o certo é que a constituição ajunta o pt ivativamente A 

egaçao, e nao no exermc10. J a lZ ; < po ar mo-
derador é delep:ado priva.,ivamente ao imperador, :a e 
llíio c o imperador exerce privativamente o poder mode
rador. :a 

• 1 • a pnra e stmp es-
mente. pelas suas attribuições, o que seja podel' modera
dor, e como j :\ sa tenha dito anteriormente. no "art. 98, 
que esse poder é confi~d_o priuativamcnte ao imperador, ,_ 
·vattv.,mente attribuido; do mesmo modo que no systema. 
do culto catbolico, PStabelecendo-se que o exercicio das 
ceremonias religiosas são da privattva attribuição do 
cloro, torna se iuntil, quando se enumerão quads síi.o 
essas ceremonias, repetir qu ellas são privativamente 

. da attribu)ção do clero. Além disso, pela letra clara e 
expressa da noBsa. e:onstituição, e isto já foi tambem 
obsenado pelo Sr ministro da justiça, qu!lndo se trata 
do poder ~xe· ·.utivo, so diz: c o imperlldor o exercit.a pe
los seu~ ministros -i e estado: > durante que tratanrlo-se 
do podol' modera<tor, elta diz simplesmente c o impe-
~M~e · 
elle toma algnem pc~r intermedia .. io. 

Ha _ainda no trecho que acabei de pital' um ponto 
que nuo póde passar sem roparo,, porque; como disse 
levado a suas ultimas cot1se uencias · ~ 
na a nada menos do que á destruição completa. da legis
la~ü? ir.teira. E' aq~elle ponto em que S. Ex. parece 
ex1g1r, quando a le! e~tatu~ qualquer cousa relativa· 
monte a este ou áquelle individuo , que seja preeiso 
accrescentar a palavra privativamente, a fim de que nílo 
sa possa estender a mesma disposição a outras pessons. 
Se tal ~<:ousa fosse exacta, a consequencia seria que to
das ae· vezes que a lei conferisse direitos a uma classe 
de indivéduos, qualquer pessoa poderia reclama-los sob 
o pretexto de que elles não forão concedidos exclusiva
mente áquelles individuas ; e do mesmo modo, qu~ndo 
ella inflingisse onus e.r.uniçi'io, o governo poderia esten • 
dê -1~ á. sociedade intéira sob prétexto que a lei, sendo 
apphcavel a. esta. ordem de crimes, não o é exclusiva
mente a. esses crimes on á.s pessoas que os tiverem com
mettido. 

_E' evider.te que o nohre deputado, illustrado como é, 
nao reparou bem para o alcance que poderia ter sua 
nrgumentaçiio, ~ foi indt_Izido a erro por não ter apa
nhtido o verdade1ro ~ent~do da ~a.lavra prnJatiuamente 

' . " 
legidlador quando formula qualquer lei marcando a.ttri-
bu~ções in'iividua.es não precisa empregar as palavras 
pnvt~twamente, exclu$avamente, e outras equivAlentes e 
ffit• 1 . k , e ec 1vamente e1 e quas1 nunca o .az. Ha. porém casos 

em que isso niio t em lo~ar; e elle se das ta da regra 
toda!! as vezes que hav6lldo duas cousas que tenhão entre 

· si certa ~emelha.· ,ça., 'd de qne ~>e trate &imultaneamllnte 
el!e queira fazer sentir que esta ou aquella dioposiçã~ 
spplica-sE.I exclusivamente a uma ou outra dBs duas 
cousas. Então as pa.lavra:> prit•aôlvamente, tx r.lusiva
m ente, e t~., se não f'ãO absolutamente necessarias não 
deixão de ser vantajosamente empregadru; afim de ~fas
tar toda e qq,alqtteJ:" confusão. 

I 

' ,. 
· ~ 

E' ex.actamente o aue se dá. com a nossa constítui
çüo no caso actua.l e~ em alguna casos identicos. Assiin 
o le(dslsdor constitucional, depois de haver tr.ate.do das 
attrlbuições da assembléa gerall~g!s!.~tiv~, isto é, dt~.tS 
'llttribuições communs ás dua.s cama!'as, ·quando quer 
depois tratar do qUI! é relativo a ca~a nma dellas,_faz 

tod9. a duvida c fazer ver que estR ou aqr.ella attribuiç~ 
é relativa a umª ou outra c~m:;.ra com e:xélusíio da ou
tra. As pala.vr~s privativa e e~clusiv~ são então empre-

ter semelhança com a ca.mara de que se trata, isto é, a 
outra camara Do mesmo modo com o poder moderador 
sendo apenas possivel confundir o poder executivo, pois 
que effectivamente elles esth•erão longo tempo C~'nfun
didos, e hoje muitas pessoas ainda não achárii.o meios 
de tl"a.çar linha dtvisoria entre elles, a palavra privati
vamente applica.da. ás attribuições daquelle poder ' tem 
unicamente por firn fazer ver que ella.s niio são du modo 
algum applicaveis ao poder execut~vo, ou que o roder 
executivo e os seus membros nada t~m que fazer ou in
ter11ir com cllas. 

Tal é o verdadeiro sentido da palavra privtJtivamentc 
emprega a na const1tuu;ão quan o se rata o po er 
moderador, eentido diametralmente opposto á.quelle que 
lhe deu o nobre deputado pelo Paraná 

Peço desculpa á. camara por baver··me demorado tra-
n o as prerogs tvas o po ermo era r ai ngo 

tempo do que contava. Pt.~rém não posso deixar de lem
bl'ar aos nc..bres deputados que se trata de nada menos 
do que da constituição do Imperio, do noaso principal .. - .. . 

. , 
passar sem reparo, sob a salva· guarda de nomes impor
tantes, uma doutrina que não tendia nada menos do 
que a. d~strui·la em uma de tuas partes mais funda.
mentaes, bem que certamente tal níio fosse a intenção 
dos seus autores. O trabalho que dei-me em r· futa-la. 
é uma prova da consideração e apreço em que tenho ()& 

nobres depntados. · 
Antes de entrar na politica da aCltualidade, não posso 

deixar de faz.er um pe-tueno reparo por não haver o Sr. 
ministro da. jurtiça respondido ao meu discurso em que 
tratei das pr~r~gativas do_poder moderador. Se S. Ex. 

primeirji vez das prerogativas do poder woderador, ti
ves~e, depois de breves palavras, posto termo á. questão, 
acho qu'J ~ria procedido muito c~n~enientemente. Po-

mente sobre a materia, depois , de haver formalmente 
declarado qus a julgava tiio importante que nunca dei
xaria de voltar á discussão todas ns vezes que se tra
tasse della, me parece muito inconveniente não ter 
S. Ex. nada dito em contradicçiio áquillo que eu disse 
negta. casa. Se eu nada tivesse dito de novo sobre o que 
se havia j 4 dito anteriormente, ente o bem; mas tendo 
eu não sómeute contra.dicto o nobre ministro relativa .. 
mente a algumas proposições que elte havia ennnc1s.do, 
mas tendo de mais suscitado uma questíio totalmento 
nova relativamente á escolha de eena.dores, me parece 
que o nobre ministro, sem faltar ao seu dever, níiopoded, 
d eb.ar de vir á. tribuna explicar·ne a esse respeito. Nem 
~e diga que alguns gracejos usados para com a pessoa 
de S. Ex. o dispensavão disso. As .susceptibilidades c1e 
homem não o devem dispensar de satisfazer ás FUas 
obrigações como mini&tro. Mas vamos ás questões de 
polit1ca geral. · 

Nesta parte do mau discurso tenho de me dirigir so
bretudo ao l:)r. ministro da justiça respondendo a di-

' • o . • : e 
rigia á, opposição. A primeira dollas foi a fruta de ho
m ogeneidade que o nobre ministro enx~rgou nas nossas 
fileiras , 6 o fa~t.o ainda màis grave de não haverrr..cs nós 
.apresentado programm11 de governo fnturo, donde oon
due S. Ex. que a ambição 6 sóme.nte a ambição é o mo~ 
vel verdadeiro que nos leva a combater o governo. 

Eujá. tive occasião de observar uma vez , o que de 
n ovo repito aqui, que se completa homogeneidade de 
vistas e . de unidade de pensamento deve e_xistir entre 
todos aquelles que sustentiio um mesmo gabtnete, ames
m a oousa não é pre::iso que se dê ~tre aquelles que o 
combatem. O g·)Yerno péde ter desagradado a um doa 
membros da opposiçã;~ por 11m lado, e a outro membro 
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~r oousa diversa, e não se segue entretanto que, porque 
leva.do!l· por motivos differeDt.es, ellea níi.Q po!!!!!'!-,-ee 
•juntar tocioa ·par~~o combater um governo de que por 
motivos divet"oa d~aconfião. Nã~ p6de pois ser objecto 
de cen11ura essa falta de homogeneidade que o nobre mi
nistro diz haver na oppo&içiio, que nii.o eei se e:xiat~ tão 
c:>m latamente como auer diz~>.r 8= Er. :m::.s -ne -uiW· 
«o meamo exiatisse, nada. teria que sorpren er, visto 
que mais ou menos ella. ee d& com toda e qualquer op
posi9ão. 

S. Ex. tambem nos cenanra r n!i:o termos a e-
een a o programma. am m já em outra occa;uão z 
ver que a opposição não ó obrigada a apresentar pro
grammas •.•• 

O Sa. Cavz MJ.CJU.»o:-Mas convém que as opposi
ções manifestem o que preteniem, o que julgão"melhor. 

O Sa. GoxEs DE Souu :-•.•• ou antes que o seu pro· 
gramma se reduz a combater o do governo. Este sim 
~ que é obrig11do a f11zê-lo, e qu~ eatretauto não \l faz. 
No regimen representativo eu sempre entendi que a mar- · 
oba era esta. Abertaa as camaras, o ministeriodeclarava 
qu~es- a nas vistas. geraes s~bre a politica a ~guir, e es-

corpo legislativo. Então sobre esses pontos e sobre a 
marcha ~eguida até entii• • pelo gabinete enoota.va-se dis
cussão sobre que as camans, na votação de rePposta á 
falla · - · ·- · -
oe~aidade de apreaentar programma toma· se sobretudo 
saliente quando o ministerio é orgllnisa.do quasi ao 
abrirem-ee as camaraõ, por não ter eUe ainda podido 
fazer consa ai a ue sa mdicar ual é sua. ollti-
ca; e maneira que a não haver prcgramma formulado 
pelo governo, nA:o ha. ma.teria regular para n. discussão 
do voto de S!AÇa&, porém simplesmente queixas, recri
minações e desconüanças E' pa-ra encher esse v&euo, 
devido a S E-x. e seus collsgas, que ceusurão a opposi
ção por não ter falto aquillo que sómente era de1'et do 
goveJ'llu fazer. · 

Mas, senhores, quando a opposição fizesse opposição 
unicamente para fazer <·pnosição, e, como ee nos disse, 
por iL'IXlbição do poder, se fos~e a falta , de program
ma um obs~cuto, seria difficU a ella formular um 
P!o ramma! Seria por ventura difficil quamdo temoa 

sa dZe , flerta 1 ·1 . l1l tear uma 
serie de medidas que constituisaem progta.mma e pro
gramma. muito -..asto f Além das idéas já. apresentadas 
sobre a ref~rma da loi de .3 de Dezembro, so~re a 1'&-

, . - -
mular uma lei sobre presidencias que viesse melhorar 
este ramo importante do serviço publico ? e em ~eral 
crear t.tm systema. de dirett.o admiuistra.tivo, que atndu. 
n&o temos ! Ha alguem que não sinta a neoessidade 
de ampliar as attribuições doa presidentes de provinoia, 
afim de que estes altos cargos da. admiillstração publioa 
estejão ·na altura e:n que ellei! devem eatar ~ 

O Sa. Uonae.1 BB OunmA i- Nesse ponto tem 
V. E~. porfeitamenw razlio. 

lT• Sa. Dsr'CT.l!IO:- Ha sobre ~ ... so um projeoto do 
anno passado. 

OS&. GoM'E& DE Soou. : -A camara pão sabe e todo 
o paiz da diíltoaldade immensa com qu;, luta muitas 
vezes o govemo (fallo em ~eral} para achar peseoae b~&
bUitadas que queiriio ace1tar o lugar de preaidente! 
De ~~do que e&te cargo, que devéra ser um doa mais 
ambtctonados e oocupado palos nossos homens de es-
tado, é a maior parte das vezes {ha ~cepções :muito 

noviciauo em direito adminiatratLvo? Preaidente ha, 
senhores, que en duvido, que ea.iba o que seja direito 
administrativo. 

Seria igualmente . difficil á oppcsição .. apresentar 
algnmas idéar.- tentt.entes a conter as assembléas pro
vinciaes dentro das raias que a constituição lhes 
marceu, e fa.zer cessar a anarchia. que a esse respeito 
reina, especialmente no que toca á ma teria de impostos'! 
Seria igualmente difficil apresentar algumas ideas ten
dentes a definir me\hor as attribnições do presidente 
do conselho, afim de que, como todoa os dias vemos, 
não ae dissolvão uns após outros ministerios, pela falta 
completa de hannozda que reinu. entre seus meznbro3 ? 

u.· Sa.. DEPUUDO : - E nos paizes onde existe. pre .. 
iôiilente de consel~o de ministros ~ suas funcçõea 
deserimmadas '! · · · · 

O Sa. Gons DE ~Otl'ZÁ :- Estão _em Inglaterra, ~n~o 
elle tem pouco ma~.s ou menos a. h herdade de det111ttít 
seus ... coUeaQ. M~ note-se bem cuG Gti. não iii~.õüdii 

~ v • .-... • " 

:mente que se emprehonda discti.ssã.o a. esse respeito, para ·. 
estabele~r regr9.8 moraes a qne se tet'h~o de sujeitar"· --:· 
aquelles que tiverem de entrar para o gab1nete, e;a;acta• 

a. lsi \n ma. e -
cripta a esse respeito. Então nós não veria.mos qualquer 
membro do miuisterio querer-se erigir de facto em pre
sidente de conselho e dfrectordo gabinete, como é fama 
que faz ou quer fazer actualmente o Sr. ministro da 
justiça. 

U• Sa.. DEPnn.no: - Ninguem su.be disso. 
o Sa. Gout:s DE Soun:- Será. difÍicil tambem, seu 

nhores, indicar al"ama cousa em materis de coloniea
ção, em que se deita dinheiro fóra .ás mti?s c~ei~, sem 
ter obtido resultado al~m T Será. amda ddlicil d1zer al
guma _cousa sobre tarifti.a de alfandegas, sobre casamen• 

. 
O Sa. SaRGro nB M.A.CBDO: - Ha ji ·sobre isso um 

projecto de lei que se está. discutindo no senado. 
o Sa.. GoHE!I DE So'CU.: -Eue ro'ecto não samfaz 

to as as necéllsida es.publicas. Só trata 011 casamP.ntos 
acatholico11, mas uii.o dos casamentos mixtos. O 15overno 
já. tem tido tempo sufficiente para ter- ae entend1do com 
o poderes iritual,de maneira. que o oa.iz ficasse n.bendo 
que ena e ser sa s e1 a easanecess1 a e o&erVIço pu• 
blico. 

U11 Sa. DBPU'l'J.DO: -A igreja cs.tholioa Xliio recusa 
Jeconhecer o~ casamentos mixtos, com tanto que preen
chão as condições competentes. 

O Sa. Go:uss D~ Souu.: -Bem vêdce, senhores, que 
ee pt'OfO"amma nos fo~se preolefl, nio nos seria difticil 
formular programma 

Mas não fol. sómente por deficfencia de prosrramma: d 
de homogeneidade que nos CtJnsuráriJ.o. Cen .. uraAo-!108 
até, aenliores ~i"dO ~re) po~.Mtafl!loa !m mtnoria rlln-
a~ • c st mba a m 

governo, quando não tendes forÇI6 para subir ao poder e 
orJ~;aniear um gabinete. ,. 

Ma11 senhores (continuando a rlr-u), a opp<:~siçíio nio 
está. sem re em. minoria? Como é is uo o Sr. minis .. 
tro da justiça estranha uma couaa quo ó dA. aua u
senain, e sem a qual a oppoaiçito deixula de stl-lo!. Mas 
porque n oppoaiçio est'- em minoria, deve ello. por ven
tura calar· se! ou deve ellli antes, oontinunndo sempre 
po seu papel, ptoourarlevar aconvicçito ao seio da mtuo
ria, mostrando que a razlo PaU, de ~et\ lado? Nilo é as
sim que prooedem todas aa minorias, e que sempre pu .. 
gnanclo com a razito e a jnatlça, ell11a veem engrouar 
aa suas filoirat, e de minoria trau~formar-ao om maioria? 

O Sn. SAtDAWIIJ. MA!UNao: - Convicç5tll ha na 
:maioria que nii.o ae abalilo com cousa alguma. 

O Sa. Go•u 111 Sovu.:- Ser' tambem verdade, 
senhorct, co~ao ainda disse o Sr. ministro da justiça, 
que nuo ee po!sa formar outro gabinete al~m do actnal, 
ou qua nas circnmatanciaa om qne EB acbii.o as ca.mara& 
seja elle o unico que po11sa existir! Se aasim fosse, pot' 
oerto, digna e muito di~na de oenaura seria a oppoai9ão 
por se oppôr ao mlnistcno, por~ue seria ir de encontro a 
todos os mteresees do paiz. Mas será isso admissivel, 

I 

O Sa. MINISTRO DO I•rnro:- Acho que o Sr. minis• 
tro da justiça não poderia dizet isso. 

. O Sa. Go•zs DE Sovu: -.o. Sr. _ministro. da jus~ira - .. 
- du;se que qualquer outro m1n1ster1o qne vlesse sena. 
obrigado a dizsolver a camara para Sf' poder manter. 
Ergo.... · 

O Sa.. Ca.uz MAcJUDo : - O que elle disse é muito 
honroso ao caracter da. camara. Snpp0z que ella não 
pudesse mnchr de opinião de um dia para outro mu
dando-se miniateríos de politicu oppostas. (Apoiatlot.) 

O Sa. GoxEs »B So'CZA: -0 Sr. ministro da justiça, 
8r. presidente, taunbem nos disse que o governo tinh" 

\ 
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maioria.; e maioria estrondosa. Será porém bem certo 
qu,e o ministerio ten.ha maioria. ? Examinem?& .a ques" 
tão , e vejamos se elle a tem~ qu!>l ~ eg!;a mew:1~, v q_n;; 
fundamentos tem o governo para contar com ella. 

O Sa. SEB.Gio DE M.&..cEno ~-A vota~.ão de hoje é 
Uina rova. 

O Sa. GouEs DB Sou~A :-Bem. Fa.ç~mos íi. i;Stati::s
tica da camara. 

Sabe-se que uma grande parte da deputação da Ba-
hia ue fez • :r 

e ez, forão reeleit-os para a camara actual.· Sabe- se 
tam.bem que todos esses nobres deputadol erão intimas 
amigos, e depoEitavão a mais inteira. Gon6.an~e. no Sr. 
conselheiro Sarai vn, com quem sempre marchárão no 
mais perfeito accôrdo. Contava-se com o apoio delles 
ao nobre ex-ministro do impe;rio quando S. Ex. fazia 
parte do gabinete, e nelles se firmava uma boa parte àa 
força do ministerió. Ora, o Sr. conselheiro ~araiva. sabe 
do gabinéte, e sabe por desconfianças qne tem de que o 
Sr. ministro da justiça quer plantá.r politica nova .... 

UM. SR. D2Ptri'Allo:-Oo. é o Sr. Sr.raiva que queria a. 
• • ·t·· 

O Sa. Go,Es DE Souu: - .... nõ.o é pois admissivel 
que S. Ex. fi aquelles que nelle confiRvão possão apoiar 
um gabinete que lhes inspirou desconfianças ta.es que o 
nob · · - ~ • 
delle. Além disS<>, no dia em que o gabinete se dissolveu, 
03 nobres deputados pela Bahia se prolíunciá'rão da 
n:aneira a ~ais explicita ; o todo~; sabem'9.ne elles ainda. 

Um dos gru~s dissidentAs da deputação de, Pernam
.. buco, aquel.le de que faz parte o Sr• ·conselheiro ·Paes· 

Bárreto e Sá. e Albuquerque, evidentemente não póde 
prestar apoio a um gabinete de que, por desconfiança, 
sabe o mesmo Sr. Sá e Albuquerque. . 

ALGUNS Sas. DEPUTADos : -E por que não! 
~ s •. GolllEs DB Soun:.;... ór~, por quo n[~ I Porque 

apoxo suppõe confiança, e eu não concebo como quem 
se afasta por desconfianças possa dar voto de confiança. 
A. metade da depntação. de Pernambuco está. pois ila 
opposiçio. Ella coutém·'VeZG pessoas; temos pois seis, 
us qaaes, a)llfit&lios ao • · · · , - i . 

O S11 .. Canz MAcBA.no : -V. E:x. pôde fàzer os entes 
de razão que lhe parecerem; pa factos ahi estão para 
eontesta-lo. · · 

a, o1rts DE Sótrn: .... Nito sei como. seja possí-vel 
razoavelmente contrariar as cónsiderações que ostou 
fllZelido. 

Se aos dezcaeis pràceclentes sccrescentannos os Iibe
raes, que &ão ponco mais ou menos em numero ele trinta, 
teremos quarenta e seis. A estes ainda ê preciso addicio
nar os conservadores detconflados de diversa& provincias, 
como aejiio do Maranh&o, que desconfiií.O profunda-
X!lente.... · 

O Sa. VrBru DA. StLVA: -Níio conoord.o com V.Ex. 
bo que me diz respeito, como membro da deputação do 
Maranhão; niio tenho motivo algum de desconfiaitça 
para com o ministerio. 

O St'h Gous Ds SoUZA. : -Di11so sabia eu, é nexn me 
. Nfl)da &9 n.obre dej)utado quando alludis a conaena
dorea deBt!olrliados do M aranhso, pois não h a menos de 
dou!!• .Ma do Marmhiio ainda. é preciso accrel!centar 
tauitos outto3 do Piauhy, do Rio-Gi-ànde do Norte, do 
.PatA~.~. 

O Sa. LtiTl 
' O Sa. GOJIES DE SouZA:-.... do Rio-Grande do Sul, 

e creio que de outras provinciaa. 
· O Sa. CBuz MAcH.u>o :-DeMiDas não ha oonl!ervaàor 

blgum que desconfie. 
O Sa. GoirEs ~E S.ouu:-Admittindo qnf'> sóu.ente .. 

dahi se collijão seis (o numero é maior, maa. contO só
mente seis para. algum de!conto que se queira fazer ao 
bumero trinta dcs liberaesh teremos, somma:ndo-os aos 
auarenta e seis prece~entes, uma opposiçúo de cincoenta 

"~i=; agora as-forças ao governo. Quem de ;i.20 
(b.umero total dos deputados) deduz; 50, testão 70; mes 

desses 70 é preciso deduzir pelo me11os lO ~em~ros 
que não votão, on porque estejão ausentes. ou porque 
ll~ tenhão diplomas ou estejão mortos .... 

O Sa. Cauz MA.cHA.Do:- E' calculo de caçador. que 
vai á. caça. 

Íbeiros Fausto e Torres-Homem, que estão na Europa; 
os Srs. Teixeirn. Junior, Horta, Cesar e Chaves, que 
estíio ausentes; o Sr. conselheiro Taques, que perde~ o 

· a , e n iio o t.edo mais em tetnp6 ne~ts. sessao; 

E será. esta a mà.iciria estrondosa de que nõs fallou o 
5r. ministro da justiça? · . . 

O Sa. Cauz MAcH.Ano: - Bem disse que era calculo 

ses entes de razão. 
as.. s ac p aoco s-

O Sa. GolllES DE Souu:- Ainda uma vez pergunto: 
é esta a maioria QStrondosa de ue fallou ó Sr. ministto . 
. a JUS xça ao, ~con :ex il essa mSJorxa, e~- ~~.t? ..... __ 

.... mesmo que el\a .. seJB m&lor do-que é, pergunto eu, p6ao 
o governo contar com ella 't Para. isso é préei8o. e'jà- · 
minar os fundamentos · em que elle basêá essa ilua 
maioria. . 

86· ha dons meios com os quaes põde um gâbineie 
qualquer contar para ter maioria. f! prim_eil'O. é pe~ 
adhesõ&e pessoaes; o segundo pelas xdéas otr pnneiptos 
que promulga.. O primeiro deaees meios, totàlinente- in.
efficaz, s~ póde ser;vir; qua.n~o muiro, po;rà e!tabEilliCer _ 
preaump-çao de· ap<no, para vxver por algum tempo, não 
se tr~t~~do de fllZer nada ; perém iliio par~ .tér Vida 

• 
nobres ministroà mvoquem essa doutrina l,llira· subais.._ 
tirem. . 

~~t'!' pois o segtlndo meio, que ê o da id~l\11'; aOIJ 
· n~tcios por SS. EEb:. 'Maa en~~. 1*'-

gtmto eu, os nobres ministros por ventura 011 t8m! O 
que nos promettem ellest Qttal á o seu pro~t\mma·t
Execução da oonatitui~ii(J e severa economia doê dinhei
ros puhlicoa.-Ma~~, senhores, por ventura ba homens no 
paiz que nltO quelrí\o a mesma couta 1 Haverá poa1110a 
alguUlll que, s011tando-se naquellaaoadelra.a (apontRndo 
J)ar4 tu do1 mini•tro•), nos vonha dizar o oontrario diuo! 
O miniaterio, poi!1 aproi8Dt.ando apenaa 11aao progr&mi%in 
põe-ao nas concuçõea de todo· e-qualquer que o venha 
sub&t.ituir. 

(H11 um ap.1rt1.) 
Mas o ministerill aincla diz : c Nilo nos f89io oppo

aição, .não no& julguem aeade já ; esperem . primeiro 
p·elos factos. ~ E quando o governo, proovdendo . p9r 
este modo, ootem uma maioria, pód.e-se por ventufll. di
zer qlie elle em reAlidade tenha essa maioria' t Gomo 
regra geral, não se atn.ca o·. governo IJU!lnd~· níio ha ra:-
2ão para lrt,ába•lo; d_e ~~eufi qu.e, amda q1;1~ eUo ~~~ 

oucs. s~opathia e msptre desconfiança, mu1tos melll-. - . . . . .. . . . . , 
então1 \18to que o go"erno não dá outril.. r~ão para que 
o apo1eD1, áO menor facto qufl o Jornal do Commercto nos 
annuncia~ o governo, que proclama que s6 os factos po
dem lhe dar razão de exietencia, póde ver toda a sua. 
m_aioria o abandonar, e passar pars. a oppoeiçãp'. O ga
binete, além disso, \"ê-se no caso de tod~ e qualquel' ~ti;. 
tro qtte'o súbstituir e que nos -venha. .~et- Esperem 
pelos factos-isto é, que elle'tem: a malona· que se presta 
ás sete cadeircU, . . · . 

Assún pois, se o governo actual tem msioria, é uma 
tnaiorl?.. ~om que não pó~e coD~!'f ; salvo se ~ nob~es 
deputados, o quo não ereto, apotao homens e nao pnn-
cipios.... · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 :00- PÃigina 21 de 24 

SESSÃO El\1 i DE AGOSTO DE i861. 23 

lJ:s: 811.- DEPli'I'A'Do t- Apóiam.os homerui qne repte..i f 
sentã.o 'Principios. · · 

• '!'" -

Our11.o ·Sá. DEPUTADO : - Princípios que vão ser 
traduzidos em fllctos. 

O Sa. Goxt:s DE· SouzA : - Màs Que ainda não . íorão. 
_ _ • , . • • , s_ • pe os 
fs.ctos, não é do governo, mas dd todo e qualquer que o 
vier sub~tituir eque nos diga.:-Esperem pelos factos.-
0 nobre deputado que ha pouco me deu um aparte ha de 

• . - I 

cussão, entretanto servirião como parte do prograin.m.sl 
<!o gabinete e como garantia da. marcha que elle tivesse 
d.e seguir. Porém o govcrnonad.a.àisso iez, .; w:üDequ;;u .. 
temente a camara não pôde ser accusa.da àa ter contra.. 
ris.do idéa alguma aproveitavel do gabinet{l, porque, 
como disse, o abineta as não t~m. 

e~ .a· ma ~ mente respon er ao s· quesito a saber: 
se é impossível a exist:ncia de qualquer minleterio pe~ 
~ante as camaras. A 1sto a resl?osta. é muito simples. 
s~ se tem formado por ora um·mmi"!terlo; e qua.n:io esse 

an , ao se segue e mo o a gum que 
O Sa~ VrEiRA DA SILVA: - Ah! nesl!e sentido con-· · o mesmo aconteça aos que se lhe seguirem. 

cordo. ' Não vejo p(iis razão alguma para que se dissolva a. 
O Sa. GoMES DE SouzA. : - Qtie razão então ba para 0 camara; como porém não somos nós os juizes na ques-

que nos veio diter 0 Sr. ministro da justiça. de que todo tão, se a dissolução vier a ter lugar, nós a receberemos 
e qualquer gabinete que hoje se organisasse ser1a obri- sujeitando-nos ao poder co~:ppetente ; o que é certo po-
gaao a dissolver a camara ? A mesma exactamente que rém é que o receio de sermos dissolvidos não nos fará. 
poderia ter 0 ga.binet>l actual, visto que 0 sau successor desistir de nossas convi~çõas nem abandonarmos o 
nílo teria razã~ para contar com menos maioria do que 0 posto que já. tomámos. (Apoiados.) 
actual. Chego agora ao llltimo período do meu discurso~ em 

Mas, Sr. presidmte, ser! verdade aue todo a qualquer qua tenho de responüe'r ás palavras-manejos e intrigas 
gabinete que viesse substituir áo actual não teria outro -:com' que nos obsequiou .o Sr. ministro da justiça, que 

1 e er ma1or1a, m aque e que aca mos e ver l e nos pre n 1 os ata-
Eimpregado para formar a maioria, que denominei das · ques á sua pessoa uma. tactica tenno por fim· nnics." 
sete cadeinu'! Pois não haverá orgnnisadores de gabi- mente derribar o ministerio e subir ao poder. · 
net&s que, attrahindo a deputação J.a Bahia e ajuntando Não acompa.nharei aS: Ex. exactamente nesseterre~o 

· • a . nam uco, ate1 mesmo reparo ll gum so re to o o v or de suas 
poé&ão , se elles tiverem sobretudo a franqueza de enun- palavras. Já. estamos acostumados ás expressões asperas 
cisrem suas idéas, tranquillisar o paiz, assegurando-nos e toscas do nobre ministro. S. Ex. porém nofl permit.tirá, 
que repallemessa.nova politica de compressiioque se quiz · visto que ellé argumentou até com as nossas intenções, 

\ initliar no ]ca· , . · · , em s o no re mm1s ro, con-

· 
6 ~a~~~fe ~1~i:~\r!~·Eill~i~ii\~~í6\~irss1nce-~õ -quan- ---- - ---·-i~aii~ê{t~!l~~riia~c~~s~%~ut~i-~i::~~~::a~:a:::~~; -·-
do nos disse que todo gabinete futuro se veria: na con- S. Ex. e aquella. parte do partido conservador deaignada. 
tingancia de dissolver n camara. ·S. Ex. bem sabia que na casa pelo nome de puritano. 
não nerit\ acreditado. O que quiz pois o. nobre ministt·o Mguns desastres eleitoraes, isto é, a perda. de eleições 
foi fazer· nos uma ameaça.. · em alguns municipios e certas maniftlstaçõei! populares 

(H a. um aparte.) aqui, alli, fizerilo ver a necessidade de estabelecer uma 
·Mas, senhores, nós não somos tão crianças que nos política nova que chamasse tudo á obediencia e á ordem. 

deixemos espantar tão facilmente. Asseguro aos nobres As occurrencias do inunicipio neutrc, ao mesmo tempo 
ministros ( dirigindo-88 ds cadeir118 dos minü tros) que por que principal causa dessa. deliberação, prestava-se admi-
mais fortes que SS. EExs. Ee supponhão, nós nos re uta- ravelmente JlOS planos qne se ~~inha em vista.. Tod" o 

a1s or s atnun, v1s que razoes para 1sso ver . abe que ·em épocas .pféitoraes l!m que o povo, 
0 ministerio pódern· se dar diversas, dnrante que nilo che1o de enthusiasmo, deixa. ás suas occupações paci-
vejouma sópRraque se dissolva a camara.. fica,: para o gr~de ~cto de soberania. nacional, a popu-

. Com t;.fr"eito, exaiD;ínemos a questão: haverá ou niiG hçao toma. ordmar1amenta um aspecto que contrasta 
1 cums anClas ac unes ;inlm--na veepl)ra, especialmente se algum 

a camara dos Srs. deputudos '? motivo especial a. leva a dàr um interesse real · ao ganho 
no pleito eleitoral. ~'eito porém isto, ella entra no seu 

Ux Sn. DEPUTADO:- Actualmente nenhuma.. Seria. estado normal, e totna-se no dia. seguinte exactamente o 
mesmo um absurdo, visto que o ministerio conta com que era na vespera.. 
grande maioria. · Foi exactqmente o que aconteceu aqui na côrte. 

O Sn. SsnGto l)E MAcEDo: - 'Isso não se discute. Exaspnada. a populaçi'í.o com as ultimlls medidas ban-
O Sa. Go111Es DE Souu: _ Ba sómente tres casos ca.rias, empregou todos . os seus esforços para triumubar 

possiveis em que a dissolução .p?tla ral)oav~lmente ter do pRrtido poderoso que h a. tantos annos tiuha ·sido 
lugar. O r~ quando em seu ee1o surgem ldéas anar- victorioRo, e que se apadrinhava com o nome de go-
chicas, que devam ser consideraclas como não partilhadas verno. Dahi a viveciJade, da h i o movimento, dahl a 
pela nação; o 2•, qu~~onJo alia rejeita medidl18 mini!lte- turbulencis de um dia de luta, maior sem duvido. 
riae11 de manifesta. utilidade publica; 0 3", em aumrn~J., do que a. que tinha havido nos annos anteriores em 
quando ella se torna por tal ~órmo. facciosa, que .a SUb· que um dos partidos sempre vencedor era quasi o 
tentação da um ministerio qualquer é impossível; casos unico que tomava pRrte no pleito eleitoral. Findo elle 
que todos ee reduzam· fundamentalmente a um só porém, tudo entrou no estado normal. 
-quando a camara. não é a verdadeira representação · Seja porém lá como fôr, tendo-se o facto dado aqui 
dos sentimentos' n~cionaes. na cõrte, a occasião era demasiadamente proplcia para. 

Ora, terá a camara. por ventura incotrídó em algum quo della não se tirasse partido. Foi então que o Sr. 
dos tre~ ca.~os edpecifica.-dos ma~s acima~ Não por certo. ex-ministro do imperio apresentou o Eeu progra.mma 
Em prtmeuo lugar J ella tem Sido ae uma extl'e -- . . UlS,---fuudado no présenta 
deração, e não merece a censu·ra de haver emittido um sobre o desprestigio da. autoridade; programma admi-
fi'Ó prip~ipio auónna.l. Em segundo lugar, ellà J1ão póde ravel para fortificar a. autoridade nas míios daquelles 
ser cnt1cads. por ter contrariado severament~ algum qu3 ja a poss?em. Espalhou-se .tam.~em o boato de que 
principio do gabinete de utilidade publica, potqúe o ga·.: o nc~o da venficaç~o da poderes ser1a acompanhado de 
binete os não tem ; pois tal é a pouca CO!ltiança que elle mo.vunentos expl(Jstvos das galerias, e de que, mais do 
t~-~ .~!"- fl.'!.a pretde.o1di.~ l:Il&i_orill., que. ,_n __ ão. ._o_!ls_a..L an!~S_ enta.r ____ que nunca, tornava-se indispencavelo eshbelacimeilto de 
um só proJectó e e1. :....=. · --- --um,q>olitica ·-forte ·e energica::- Né-ssiis Círêlimstíincias o 

Ux Sn. DEPUTADO :-Por falta. de tempo, q~é nJ?e- Sr. João de Almeida, escrevendo n sua famosa carta, 
nas_ chega para a discussão das leis annuas. formQu cri~e, para que o gabinete se dissolvesse e viesse 

snb~titu ;-Io um outro forte e energico. A tentativa. 
O SI.\. GoiES DE Soun: -O governo, que conta seis p ré•n mallogron-6e; tendo sido chamado para. organi-

mezes de existencia; podia entretanto tê-lós desde j& aar .. novo g11binete o Sr. marque;; de Caxia!l, homem 
preparados. Nisso haveria granila vantagem:, porque conhecido pelá sua moderação, e que já tinha feito 

uando mesmo elles não pudessem ter entrado em dis"': parte do miniEterio que plantou aconciliação,Clue S. Ex •. 

• 
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deu provas de que1er C\>ntlntlll1'1 chamando para junto 
de si o Sr. conselheiro Saraiva. 

Isso não agrad;1u, O Sr. conselheiro Saraiva. ~ con
servador. mas niio é con~ervador emrgica nem de cerrar 
fi!ei!ee. 'convinb3 pois pô -lo para fóra. e fazer vAr ao 
nobre:: marquez o ptu'o errado '!Ue elle hl\via dado. Foi 
~n ao que os no res epn a os a ret a, enomma os 
puritanos, adoptàrão um plano de campanha que ser
prendeu a todo o mundo, e em que ellt-s persi11tern sté 
hoja, po:-q~ a~é hoje ainda não estão lõatisfeitoe; ainda 

éornpoDto 'o ministerio como eu disse, entrou-se 
na discussão do voto de graças. Diver~os oradores da 
opposição, como sempre aooutece, ae levsntárão para 
combat&r o go,erno; entretanto que do.- nobres depu·· 
tados que ~e dizem mini~teriaes, apezar de conservarem 
em seu seio numerosoR e disttnctos oradoreP , nem um só 
se le&tou para defendê·lc• Nós logo conjecturá.mos 
que .,nes qní:zerão fazer ver ao Sr marquez de Caxias 
que sómente terião o seu apoi" se o nobre marquez se 
lanças!;(! totalmente em seus bTaços.~ O facto tornava-se 
a:"liente, quan~o fallav~ qualquer:~~mbro do ~abinete 

os defendia), elle era ouvido ,com frieza e calma, e 
apenas um ou outro npnaado o acompanhava quando 
fallava. O nobre presidente do conbelho era um pouco 
m · dado a as E hr ud aos & • 

Todo o fogo e vida ficava porém reservado para. quando 
failava o nobre Sr. ministl'o da juatiça. A cada palavra 
de S. Ex. soão daquelles boncoa apoiados geraes. E' di-
1:er ·ao mar nez eru termos e.J. licitas-se uereis o noss 
apo1o, segmr. a nossa po 1t1ca. 

Apeza:r disso porém, pela segunda nz a tentativa 
mallogrou-se. O Sr. marquez de Caxias, firme na idéa 

-.que .. havia .adoptado desde o principio, -declarou-se no 
senacb moderado, e niio ha muitos dias quq S. Ex. 
nesta casa fez ll mesma declaração ; o que nunca acon
teceu com o Sr. ministro ela justiça, que anda sempre 
em pequenos contlictos com o nobr4 presidente do con
selli<~ . Por exemplo, o Sr. ministro da justiça tinha- se 
deolarado pela intervonçilo do governo nas eleições, 
inte"ençiio qne S. Ex. tem depois expl'oado por di. 
versos modos. O Sr. marqnez de Caxias, porém, aobe . . . 

' terminante declara- óra do governo sou partidario, 
cerro fileiras ; no governo niio. 
V~do·&O que não havia. meio d~ chegar aos fins, 

• pouco o plano, assumindo o Sr. ministro da justiça, de 
maia amai~, as funcções de •presidente do conselho, 
procurando lançar fóra do minlsterio oa doua oollegas 
eeue, que niio eriío puritmos. 

O Sa. Cauz MAcHADO: - Os factos e as declarações 
que elles fizerlio provi\o o contrario; retiráriio·ae espon· 
tan~mente. 

O SR. GoKKI DB Sovu: - Quando digo -lançar 
i6ra- ulto quero dizer- enxot&r. O nobre ex· ministro 
cloolarou que se retirava porque o Sr. mini&tro da jus
tiça tom•ra sobre si vir u camara declarar, em nome 
do gabinete, idéas sobre que elle nito tinha consultado 
e nem ouvido seus collegas. 

Além desse motivo, nós aqui, e o publico, ainda demos 
outro para a sahida extemporauea do Sr. conselheiro 
Saraiva. Dizia··Be que conflictos apparecêri\o entre os 
nobres ministros a proposito de nomeações de prcsiden· 
tes de certas provincias, questão de importancia dupla, 
em uma épo~a em que se pretende cerrar fileiras. Em 
consequenc1a, o os os es crços orão envidados, e deríio 
oom etfeito \lm resultado a sabida daquelle nobre cavs
lheiro. · 

J"ulga V. Ex., Sr. presidente, que se terminou tudo 
aqui.! Niio h a tal. Os nobres dep11tadós, sati&feitos na
quelle dia, não ticárão depois, porque o Sr. mar~uez de 
Caxias continuou a dizer-se moderado. Tambem 'os 
nobres deputtidos nunca se levantüo para defender o 
gabinete; inscrevem· se, é verdade, a favor, mas nUllca 
fa\liio , apezar de se occnparem de questões secundarias 
e insignificantes. Ero política geral só dão apoiados ao 
Sr. ministro da justiça, e nada maia. Ainda hoje men 
nobre amigo, o illu1>tre representante por Minss·Geraes, 
que ultiCJ.amente orou sobre fixação de forças, pedio a 

I 
palavra. Eu anppuz que aerla nuu. ~eepç!l) ' rogr• 
g~l; o nobre deputado porém fallou, mu nem uma 
aó palavra disse a fevor de governo. 
, . O Sa. Ca.uz !rbcw.oo : -Era uma questão especiaL 

O Sã. Guiirss u• SUüi&: - ~!M sa houve;;~ b...,~ YO:l-, . . 

O Sa. Cauz MAcB.UIO : -- E' contra o regimento. 
o Sa. GollE! DI!: Sowu : -Ora r llrl! t>~ foi o no-

ro eputa o tli.o reg1men~1sUr. esta vez . u vamos 
adiante. Eofr!lqt•ecido o gal>inete com a $ahida do SF• 
cor.setheiro Saraiva.1 e vendo diante de si uma opposl.
çüo de cincoonta pessoas ..... 

O Sa. Cauz M.ACBJ..DO: -E· myragem. 
O Sa. Go•u de Souu :- No fundo da myragem ha 

·sempre alguma realidade. 
O SR C•uz M..1..cHADO õ-Ha oppofiçlo; mas !egura-

mente não~ de cincoeuta 'fotos. 
O Sa. Gowss DB Sou:u. :-Oppoaição oomodesde tem

os immem.oriaes n~o ~e v~ no paiz. Mas, enf~neci-
1 

O Sa Ca.uz M.~o.cBA.oo :-Não sei que o gQlemo tenha 
folhas. 

O Sa. oxEI DB 'o 
quo o paiz: acha-se em mi.a circUDlStaucias, oom ten-
dencias sediciosas, etc., etc. ,.,,;' 

E' as~im que no dia das •mplietJÇDe~ nma dellas enxer.:i' · 
ou lo o ue dtveria haYer tumultos e deeordena • 

que epo1s osse obrigado a comessar, com~ sempre tem 
acontecido, que felizmente não houve nada, bt.m que 
pudesse ter havido. Espalha-se tambem por diYenos 

.. modos que a opposiçiio .é.unicamellte levada por mothos 
pessoaes, e em vez deseattr1buir ao ministerio mesmoo 
se!l Gstado de fraqueza,conaequencia dos passos,que elle 
já. deu, e de sua má orga.nisação, pretende-se .. ])fllo con.
~rario, fazer crer que o mesmo aconteceria a todo o mi
nisterio, e que se o governo não póde governar, é que a 
camara é ingovernavel. Por cGnsequencia, nito ha re
medio senão dissol'f$-la. 

O Sa. Ca.uz MAcw.Do :-São sonhos: 
O Sa. GoMEI DB Souu :-Noa sonhCls tambem ha re&-o 

lidados. 
O Sa. Cauz MACHADO:-Todo o romance tem o seu 

O Sa. Go11Es DE Soun:-Póde ser que seja romance; 
9 que asseguro portlm. ao nobre deputado ~ que nelle 
acreditão o,; cincomta, e se me não engano, m11ita gente 
mais. (Mudo bem.) 

O Sa. Cnuz M.a.cJuno:-Mnltob&m,munãoapoiado. 
(O orador é comprim•nlado por ditJe,.,o, Sr1, dfputaclor.) 
A cüsouslão fica adiada. pela hora. 

ORÇAXIUCTO DA. llECBI'f4 OBRAL DO llWPRaiOe 

O Sa. 1• S~tcJUtT.uuo, obtendo a palavra pela. or• 
dom, declara que ae aoha sobro a meau., e vai a hu(lri
mir para entrar na ordem dos trabalhos, a seg11mte 
proposta do 01'9amento 1 connrtida em projeoto do lei 
pela respectiva oommissiio: 

c A 1• commisaão de orçamento examinou a propoata 
do governo fix&ndo 'a receita geral do Imporio para o 
anno financeiro de 1862 a l86:J. · 

c 
exercicio anterior do 1861 a 1862, apresenta um melho
ramento de 567 :65SSOOO. 

c Nenhuma observação tem a oommis&ão a far.er a 
~emelhante respeito: limita.:'Se a converter a propGata 
do governo em projecto de lei para ser discutiiia e ap
provada. 

c Lançando, porém, acommisaão uma vista d'olhos 
sobre o , estr.do financeiro do paiz:, julga ner.essario 
aventurar algumas oowiderações que pa111a a expôr á 
c amara • 

.. Um dos males mais graves, que de alguns annoa • 
eeta pP.rte soffremos, é ~;em duYida nenhuma o deficit 
que se observa na receita para a despeza, e que prodw: 
deeequillbrio nociYo nas finanças do pw. 
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4t O ultimo anno tina.nceiro q_ue deixou saldo de reaeita. 
sobre a despeza foi o de 1856 a 1857. Subio esse saldo, 
proveniente desee e de alguns annos lilnteriores, a 
U.R'19;6L'7SOOO. Come~ou o deficitda rec<~itli. no annç, 
de'iss7 a 1858. ·T~.m de então para oi constantemente 
continua~o p8lo grande accrescimo de despez~, e nos 

das renda11. 
~ }:.. qnanto monta sctualmente ó deficit do thesouro 

resultante de-ste desequilíbrio? 
c Foi a primeira-qu · 

elucidar e pôr a limpo, afim de qne, conhecida. na sua 
realiáade, procure.ssemoa todo.s concorrer para serre
mediada. 

c O deficit da. receita, que começou a ter lugar no anno 
de 1856 a 1857, dep01s de ter a.bsorvido o saldo dos 
annos anteriores, já. t<eferido pela. commissão, entrou a 
crear uma mvida regular 9 constante para o thesonro, a 
qual é comput.aata.té ao fim do snno financeiro de 1862 
a 1863 em cerca da 10,000:000pooo, incluidos sõmenta 
os serviços já decretados em le1, e sem calcular-se com 
despezas que possiio novamente aer determinadas pelo 

le • lati o no resente or a.mento ou em outras 
~s1ções. · 
~Em presença deste facto, qual~ o primeiro, o mais 

iudecli:.navel e urgente dever de todos os poderes do 
EstadoT · · , 

~ em UVl a nen uma que cor ar por as as es-
pezas, que, embora uteis e proveitosas mesmo, sejã.o 
todàvia dispensaveis presentemente, guardancio-se 
para se determinarem em épocas mais favoraveis. 

c uma mtssao esp1 osa, mas e onra e o os. 
Folga a commissão em declarar que inscrevendo o 
aotual nrlnisterio no seu ·.programma a palavra -econo
nrla-, mostrou oomprehender perfeitamente a situação 
do paiz; e confia tambem que o corpo legislativo con
correr4. pela. sua parte para q'lle a economia seja uma 
rea.Udàdé em todos os differentes ramos da adminiGtra
ção em que possa ella verificar-se. 

.« S«'&e suspcmder toda a deapeza que não fôr absolu·· 
tamente urgente; se se cessar toda a despeza que nüofôr 
conheclda.mente indispensavel, p6de-se contar com re
duc\)io consideravel do deficit, coadjuvando e~ te esforço 

cimento ru:oavel a renda, q11e começa de novo a me
lhorar, como 11e vorifica pelos rimdlmento' das alfande· 
gas, e pelas. uotic.ins do 11.ugmonto d~ produ~çí10 que 

c E aasim pensa s. commiBRiio quo ser~ por up;orn euffi-
ciente o uso do expediPnW «ln. omisaii.o do bilhetes do 
thesouro, por nntecipaçlio de rondn.. Mó a ímportnncia 
de 8.000:000S; e mais tarde, ao necessario f{h·, omprcgar
se-bno outros recursos, continuando todavia por em
quanto aqucllcs qno jA forüo concedidos anteriormente. 

c Aproveltn. n.commissiio n opport.unidnde para propôr 
Blgnmus providencias quo, 11em diminuir a receita, tcn
d!lo a melhorar o metbl)do da. cobrança em alguns ob
Jeotos que attrahirüo a su~~o o.t.tençüo. 

c A respeito dos regnlnmentos do imposto do solto, 
pensa olla que ser& conveniente nutorisar-se o governo 
para proceder á. su!l. revisão. modiilcaado aquellas dispo
s ições que tenha dem~nstrado a pratica merecerem re
toques, não se aug mentaodo a taxa. nem es tendendo-a 
a objectos não comprehendidos ainda, certa. de que o 
governo usará prudentemente de uma semelhante dis-
posição legisla. ti ~a. . .. 

_. < Não se esqueceu a commissão do regulamento das al
fandegns ultimamente romulgado., Como orém nello 

Ul sa 1amen e, e e pro:pos1to sem uv1 a , c mo e 
discriminou o governo a parte legal e n r egulamentar , 
nada h a por ora que deliberar--se Acer ca da primeira, que 
comprehende taxas, numero e vencimentos de etnprega
dos, e auas attribuições e_categorias ; e quanto á. parte 
r eg ulamentar, que é a que contém disposições ácercn dos 
nianifeatos, despachos e formalidades necessarias á fis
calisação, e que é a qne tem levantado queixas em 
alguns._ pcutos, competindo ella ao governo, contenta· se 
a commissão, como o faz, de recolllmeuda··la ao seu 
~elo e atten.ção, para que lhe faça as modiS.cações que a 
pratica e ex periencia o exigirem, combinando a uecessi~ 
aade do fisco com as facilidades do commarcio~ 

c Um terceiro objecto de que se occupou a conunisqjW 

TOM~ IV 

I 
" 

foi o systema aclmittido por l?i de oonser:tir vcnd.a ~e 
escravos unicamente por escnpturas publicas, dimi
nuindo-lhe todavia a imposição. 

~ Tem este systema. muito l>ons fundam~ntos, quer 
pat'll. ú ili11Süíll'õ qu;n: para. c:c~r·!~Ç:t e g~·antta de seme
lh.~tntes contt'ato!l. As difficuldades que se têm encon-

• • :"' 7 

corn a pl'ovidenci~ de e~tender o dirE>iro de lavra.-lus a 
todos os escrivães de paz, ini!ependenta de distribuições, . 
e dispens~r-se .a inserção inte~al do conhecimento c e 

tantes tempo e despezas inuteis. , - '. · 
c Examinou tambem a. oommiesit.O a disposição do 

$ lO do art. 11 da lei de Z1 de Setembro de 1 RAO qae 
teve em vista substituir o impl)sto do~ 2" do alva.d de 
20 rle Ontubro de 1812, por uma'taxa variavel ou fixa, 
que devesse comprehender todas as indmtrias e profi_s
sõesexercida.s nas differentes cidsdes e villa~do Imper1o,. 

c Asmaisequitativast"azõesderão-lhe decerto ori2em. 
Pretendi --se melhor regularisar oimpoPto, elanca-lo em 
geral e proporcionahl:Jente sobre todos. ~egtmdo a~ pro
nssões e rendas.· Entre nós. porém, faltao por ora to~ os 
os elem~>ntos o besee .. s.ra formular se um trabalbCJ 
JUsto, que i:IÓ com atura os es u os se p e o r. , pote~ 
pen:~a a commissão que mais conveniente é re_vog~r 
aquella autorisaçã.o. espet'andodotempo e da exper1enma. 
dados pllra. a reformH do impostr do citado alvará, e para 
as proVI enc1a.s que se J gu m 1 

tado. - . 
• Terminando, portanto, asuamissíio,julga s.commis~ 

são que deve offerecer à -pl'Oposta. do governo os arti os . . 
1 s qu , , 

da seguinte proposta, convertida em pr•-jecto de lei: 

CAPITULO u.-RECEI'l'A GI:RAL. 

Renda ordinaria. 

c Art. 9. • A receita. geral do imperlo é orca.da. nà 
quantia de • • • • • • . . • • • . 50, 27:3048000 

~Art. 10. Esta receita será eflectua·· 
da. com o producto da renda geral arre
cadada dentro do exercício da pres ente 

• 1 80 i'o 1 U OI! a IUX Í . 
1. Direitos de consumo; ficao o isento 

delle-. o snl extrangPiro. . · • • 29,324:500SOOO 
2 . Ditos do bn.ldcnçí'io e r~exportação. 35:311SOOO . . . . . 

Expedicnto dos generos C!-tr angei
ros navegados-por cabotagem, li-
v~:es do direi t-os de consumo. 

5. Dito dos generos do paiz. 
6. Dito dos ditos livros . • • • • ·. 
7. Armnzenngcrn . • . . . . • 
8. Premio~ dó nssignn.dos . • • 
9 . Ancl·r llgem , • . ..• • • 

lO. Direito!'! de 15 % da11 cmbnrcações 
estrnngeirn!> quo passiio n nncio .. 
nn.cs. . . .. . . . • . • • • • 

11. Ditos do 5 %· na compra e venda 
de cmbarcaçõos . • • . • • • • 

12. Ditos de 15 % do pâo~brazil •. 
13. Ditos de 5 % ·elevados a 7 . • • 
14. Ditos de 2 % • . • . • . . . • 
15. Ditos de 1 % de onro em barra . 
16. Ditos de .% 'o6 dos diamantes • • 
17. E xpediente da!> capatazias. . • • 
18. Juros de ac .ões das estradas d 

ferro. . . • . . . . . . • • 
19. Renda do correio -geral. . . . . 
20. Di~a da. casn. da moeda . • . • • 
2 ]. Dita da senhoriagem da. prata •. 
22. Dita da typobrraphia naciona l • 
23. Dita d R. casa de correcção. . • 
24. Dita da. fabrica da polvora. _ . • 
25. Dita da de ferro de Y panema • 
26. Dita dos ar senaes • . • .. • 
27. Dita d~ propr ios nacionaes . • • 
28. Ditlt de terrenos diamantinos . • 
29. F óros de terreno3 e <le mar inh as, 

excepto as do município da côrte, 
e producto da venda das posses ou 

309:077$000 
72:503SOOO 
71:913$000 

360:2508000 
72:5968000 

192;744$000, 

38:388$000 

4!1:490SOOO 
Hi:5028000 

7,429:2078000 
25 881 SOOO 

1 :s77nooo 
15:648800() 
71.7ssnooo 

452:812fl000 
327:15='$000 

18:052/JOOO 
45:928/1000 
76:277fNOO 

159:315$000 
45:910800() 
10:4968000 
16:3218000 
62:792$000 
47:476nooo 

4 
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do)llinios uteis daquelles terrenos 
dE> marinhas, cujo aforamento fúr 
prete.t,dido por " ai· J~ um in1i·· 
vjdu.-, a quem a lei ullo m.,udar 
di1r prefereucin, ou n •O sen•io c, ta 

riio post· J~ em hasta pub ica 1mra 
serem cedidos a quem m11is der. 

· 30. Lsudemíos, niio ~>mlpreherrdid"s os 
rovenieu ' u s V•n<las de · r .. 

nos de rn11nnha da côrte . . • • 
Sl. Sisa dos. bens de raiz . . . . . • 
32. D~cima. mbana de umalegua além 

da demarcação • . • . . . • • 
33. Dita addicional da.s corporações de 

mão-rroorta .•..•. ..• • 
3-1. Direitos novos e Vêlhos e de chn.n-

cellaria . . . . . . . . . • 
35. Ditos das patentes dos ofiiciaes da 

gu&'da Uolcillnal . . . . !:~... • 
Dizima <ie chancellaria . • .~ -. . 
Joia- das ordens h• ·norilicas. . . 

39. 

41. 
42. 
43. 

.1 o • • • 
44. Dito sobre loj.M, casas de descon

tos. erc. • • , . . 
45. Dito sobre casas de mov.,is, roupa, 

eta. , fabr1cados em paiz estràn
geiro .• 

D t de 12 % dns loterias . -46. 
47. 

48. 
49. 
50. 

Dito de 12 % dos pr~mtos dns 
mesmas • . ...•. · 

D•to sobre n mineração . • 
Dito sobrtl datns 11.inernes. 
T~txa dos escrnns. • . . , • ,. . 

' .. 
62. Cobrança ue divida~. nutiva. 

Pcculia!·es do mun4cipio. 

53. Rent1n <1o imperial collt>gio de D. 
Pedro 11. • • •..••.• 

5~. C?nt:eK~i1o do ponua~ d'agut~ 
65• D11nnos. . • . . • . • • • • • 
üd. Decirn:l urbunn. • . • • • • • • 
51. Emolumentos do policin ....• 
68. Jmpo~to S•. hro ca~~~~~ de modas .• 
69. Ditl, do c":1sumo dn Rgunl'donto • 
60 Dito do gado tlo oc.nrc~umo • • • • 
61. 1\fda ~iz" do6 o~t'ravos • • • • • 
63; ·ra.xn de hern11~l·R e lt>gado~> .• 
63. Armazenngom du agunrdonto. • • 

Exirao1·dinaria. 

M' Contribuição pa-ra o M('nte·Pio .• 
65~ IndemnJs .. çõeR, inclui no o producto 

4as loteria~ que o govrrno dE!_ve 
:iD <nd'l.r extrahir no- termos do 
art. 1· da lei n. 696 
Agosto de 1853 e do 2" ·lU de 
n. 979 d < 15 •e Setembro de 18.)8 

66,; Juros de capitaes naci ll!l<'S • • • 

67 •. Pro.iucto de lot~rias pHra fnzer 
h co Rs de· pez ' da ca ·a -if' r-
recçiio e do melhoraiuento saui 
tar;o d " Imtwri" . . _ . • 

68 Ven1a ae g~nervs e pn.privs na-
ciollaes. • . . . • • • . • 

69. Receita e\'entual . . • . . . 

JJepositos. 

1. Empreathu.o do cofre dos orpbão~. 

7:911#000 

ll:710fl000 
2,138.621~000 

l6:i8ifl000 

92:434$000 

2iO:i38SOOO 

J 03 :500SOOO 

109 !-!92$ 00 
. ( 

J5:340fl000 
l94:78tifi000 

910:532HOOO 

23:R4?í$000 
952. ô00fi000 

327:660$000 
4~ 1l2$fl00 

948000 
2114:52!-!St•OO 

225:2il2$000 

80:000HOOO 
2~:~n5gooo 
14:J15fl000 

98 I : 027 flOOO 
:J2:437 fiOOO 
] 7:·'.72fi000 

Hi8:0:i2fiOOO 
131: !l!llifiOilO 
] õ0:787flU00 
21 '7:961lfinOO 
29:74onooo 

l:l99fi600 

20'1 :1>1 9$000 
54:353$000 

94:oonsooo 

96 44:j$11f o 
2l2:14incoo 

1 ,597:143#000 

2. Bens de defuntos e ausentes • 
3. Ditos do "'~ento • · . . •.• 
4 . Premio de )<,terias • . • • . 
5a g,,J.Mrio d~ _J\fr!.~~!!O~ iivrcs. • 
6. Deposito de diverS9,S origens .• 

35'7:015$000 
4:oooaooo 

49:535/'JOOO 
3:3s~s!'{}0 

1,452:221$000 

,4ti : 

~ A•'t. 11. O .O:•'Verno fie!\ n.utori3ado pRra ~mitt.ir 
thesõuro até a s~mma de s,ooo:oooaooo . .. . . 

CAPITULO 111, 

D isposiçCJcs. gcraes. ~ 

c: Art. 12. Ficiio em vigor todas as disposições da 
lei de orçamento :mte:·cdente l.jUC náo versarem particn
larm,onte sobre a fixaçâo da receita., despeza, e não 
tiverem. sido expre~samente revogadas. 

Art. Ficão revogadas as leis e disposições om con~ 
trario. 

c: 1.• (Additivo), que deverá ser o 13• da proposta. 
c: F,ca o governo autori~<aiio : 

• ' ClClOil OS tqttt~ 
dada:; e as que ~e hqutdarem durante esta lei, 'dando 
conta i as~embl(>a g~ral, em cada sessii.Q, da daspoza. 
!ealizada, a qual figurará. sob rubrica especi81 no ba-

• ~ 2. • Para pDgar ao Banco do Brnzíl a quantia da 
2,000:0008 por igual quantia de papel-moeda que elle 
resgatar e recolher á.· caixa da amortização, poJendo 
para isso emittir apolicos da divid11 publica de 6 %, ou 
fazeado qualquer outra operação de credito que . en
tenrler ll.iais . vant••jo~a , se com o producto da renda 
publica não pudt~r realizar o dito pagamento. 

· • ~ 3. · Para continuar a executar a dispflsição dos 
Si§ t • e 2' do art. ll da lei de 27 de Setembro. de 1860, 
á~:erca do imposto addicioual de 2 e 5% sobre impor~ 
taçiio e exportação de mercadorias. _ ·· 

c . . ' . 
dn ~e ll, não podendo augmeatar a taxa. nem estendê-

_ la a ubjêctos _nelle não c• mprehendido11. · 
c~ 5. • Para. desde jà estender a to rios os escrivães da 

nz o direito de-lavrar s r' · 
e•cravos, ficando diRpensada a. distribuição e a trans .. 
cripçíio integral do conhecimento comprobatorio do pa
g'l.wento do ímpos;o, fazendo-se menção apenas do seu, 
llU:nero, data e qunntta, e dos nomes dos contratantes. 

< 2. • (Additivo), que ser11. o 14.• da propnsta. 
c: Fica desde já. revogada a disposição do~ lo do art.ll 

da lei de 27 de Setembro de 1860 âcerca na ta.xa.-&Qbra 
l\B ind Ul.i tri as e r-roti ssões .• 

c: Paço da camara. dos deputados, 31 de Julho de 181il. 
-J. M. Pereira da SilVa.- A. T. J,e Moncorvo e Lima.
Pauhno Jo&é S. ds Sou:a. ~ 

OaÇAl!ENTO DA FAZENDA• 

c A 1• commissão de orçamento examinou a proposta 
do governo fixando a despeza da repartiçlio de fazenda 
para. o &nno financeiro de 1862 a 1869 · 

< Exige-se a quant1a de 14,990:4058222, isto é, mais 
672:9438111 do que a do orça..uento anterior, para qne 
se fix ra a dd4,917:4A2Slll. 

npoli<!es em troca de acções das estradaM de ferro do 
i<rlperio, segundo a disposição Jegh•lat va que se votou 
na legislatura finrla; accrescem P' !' isso juros e amor
tiz"ção na verb~ da divida interna fundada, na impor
tan"·.a a., ÔJ9::'>'\280fl0 : 2" I rl aH Verba~ dO~ pensiODt8t8S 
do !!.: ~;. .~do ~posentados c porcentagem da arrecadação 
das renrlas. _ 

• o au~meuto na verba dos juros de apotiaea da divida 
ia~erna de~ .. ppare.~e, observando-e.- que quantia maior 
deixa de hgur11r 11os juros das estradas de ferro por 
que se tT"oc!trüo ~queHas apo1ir.es ; e quanto á verba de 
pure:entHgem, serve o angm•,nto parH provar cresci
mento de renda~, o que é antc8 vantajoso. 

c Algumas pequenas diminuições sa dão em outras 
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verbas, como sejão aa de ajudas de custo, gratifil'ações 
por serv:iços temporarios e e:x.traordinarios, obra:;, etc. 

c Em relação a este ministerio, não tem a commissiio 
economias a lembrar. Ás verbas que 1he p~rL<lnct:ill iílíõ 
do natureza a não poderem ser reduzidas seliâ<l por leis 
e&peoi~s, .e a maior ptt:tte ind1spensaveis e obri12:adas. 

, 
pregai'los e orgBni~ação do servico, compre ao ministro, 
ajl)da.do pela experiencia e ll. pt-atica, propôt o que se 
p~de ~Rpensa.r _para coo.seguir-~e ~gama economi~ d~s 

deixar de approv~r a proposta' como foi apresentaria. 
c Observa sinda n commissão que torna se neces11ario 

accrE!scentar por uma emenda a v~rba de juros da di
vida publica externa fundada na qnontia d« 9i:1!H$ tll. 

c A razão é a seguinte : Calculá.ra·se no orçamPnto 
1ina.nceiro an.terior pagar·ee em Londres o em,.,rt"timo 
de J 8H, e autoríeara-se o governo para esse fim. 

· c: Reconheceo.do·se, porém, que o vencimento dP.sse 
emprestimo wrá lugar sómente em Dezembro de l8n3, 
é claro que se deve contar na despeza juros respectivos 
para o semestre ile Janeiro a Junho de .1 Xô3. na impl)r-

• O : 1 o ao aml>· 7 

não hav1ão sido incluidos !lll proposta do governo pelo 
motivo s.cim.a referido. . 

c E', portanto, acommissãodeparecer que, convertida 
se in te r os ta do overno em ro · ecto d lei se· a 

rediscutjda e approvads com a emenda que no fim della 
a_presenta. 
· c Art. 7 ,··O ministro e secretario de estado dos nego

cios d" fazenda é autorisado >~ra · de• ender com os 
objeetos designa os nos segumtes pu.r~grap 10~ a qulLn. 
tia de. . • • • . • • . • • . • . 14,,990.405#222 

·A· saber .: ., 

1. Juros, amortização e mais despeza.s 
· ds. àivida externa, etc • . . • 

2. 'Ditos da divida intérna fundada. 
· 3. Ditos da di. vida ]nscripta, etc . • 
4. CaiJS:a da amortização , filial da 

· Bahia, etc . . . • . . . . • • 
·s. l'ensionistas e aposentados . . • 
6. EJ?pregados de .repartições extinc-. . . . . . . . . . . . . 
7. Thesouro nucional e thesourari as 

de fazenda. • . • . -< • • • • 
8. Juizo dos feitos da fazenda . • • 

lQ. Casa da m oeda. . , . . : : : : : 
ll, Administraçiío de estamparia e im

pressão do thesouro nacional • . 
12. T.' pographia nacional . . . . . . 
13. Administração de proprioH n~cio

nae~ e de terrenos diamantinos • 
14. Ajuda de cmto e ~rHtificnções por 

serv,ços temporarios e extraordi-
uai'i e • • . • . . . . . • • . 

15. Curadoria de Africanos livres • • 
16. Med ç:io de ternnos de marinhas. 
17. Premi os, deEcontos de bilhetes da 
. alfaudcga, commig~;õcs , etc, , 
18. Juro11 do em.prestimo do cofre dos 

orphãos ..••.•• 
19. Obrotij, . • • • . • • • . .•. 
20 • . t-. · entuaes. . . • • . • • • • , 
21. Rep s1ções e ree.tituições .••.• 
~2. ,PKgamentos do emprestimo do co~ 

fre dos or hã 
23 Dito de bens de defuntos . . • . 
24 Dito ~e .dep~.i~odequalquerorigem 
25 Exerc1CIOS findos. , , . • . • . 

c No§ 1": 

3,5ó4: 3026222 
4,0H:'ioeaooo 

6:0006000 

40.000fl000 
l,084:92IHOOO 

, 
l61:3001JOOO 

49:4::13$000 
150:000$000 

47:470$000 

60:00()$000 
1: ~W0$000 
3:000~000 

100:000$000 

200:000$0()0 
l,OOO:OOOfl~'OO 

20:0001JOOO 

H 

~Em .vez de3,504:302S222-diga-se-3,60l :993$333. 
~ Paço da camara dos deputados, em 2 de Julho 

àe 1881.- Pereira da Silva. - A. T. de Moncorvo ~ 
Lima.- Paulino José Soares de .Souza. :t 

Dada a ordem d.o dia, levanta-se a sessão ás quatro 
horas e meia da tarde. 

Sessão em 2 de Agosto. 

SuMMA:tuo. - Expedimte.-Orde"m do dia..-Navegaç1Jo t1 
11apor entr·e itloTtteuiàBa e à1"v~t1u.S· pü-rtoG ;!:;, p- c::i!!.ci!! 
d11 R i o- Grande do Sut. Discur.so do Sr. Felta: da t'-u
·nha.-Orçamento do irnp•rio. DISCt.lrsog eLos Srs, J, de 

encar e .,, vtno ava can '' 

Áo meio·dia, feita a chamada, e a(!h;.ndu·;;e prs;;en
t.es os ~r~ vi~conde de~~amara~ibe Per.eira P_into,Ga~a 

' ' , ., 
Francisco, Carneiro de Mtndouça. Lamego, Pinto de 
Campos, Luiz C!irlos, Angelo do Amaral, Ferreira da. 
Veiga, Villela Tavares, Amaro da Sil...-eira; Gasparino, 
Costa Pinto, Saldanha Marinho, F Octavi~tno, Cunha 
Figu·iredo Mllllo Régo, Mello Franco, Pereira da Silva, 
Sil·ino Caval .. auti, Pae~< Barreto Ferna.ndel! Vieira, 
barão de Porto Alegra, Tiberio, Leandro Bezerra, Lei~ 
tlo da Cunha, F talho. · 'ruz Machado, B' êtas, Silveira 
llu MoT.t><, Corrêa de Oliveira, bsl'ão de Mttmanguape, 
Pedreira, Fiel de Carvalho, Souza Mendes, Paranaguá, 
Rego .l:>arr s, Martinho Campos, J Madureira, Leasa,. 

• • • • b i) rsnco .Ser-
gio de Macedo, C. Ottoni. Macario, Brandão; Paula 
l<~onseca, Barcellos, de Lamare, -Cyrillo, Silva Nuneõ, 
Zaca.rias, Pinto 1.1ma, J de Alencal', Nebias, Serra 

· ' · Fi eira de Melló Lima e 
Silva, Bandeira de Mello, Pedro Moniz, Espinola e 
Gomes de Souza, abre-ae a sessão. 

Comparecem dep,ois de ~berta a se~sU:o oa Sra. E~ami-
.' .. -

raiv"-, E~pteridião, Rodrigu Silva, Viriato, Carneil'o da. 
Cunha, Barl)osa. da Cunha, Furtado, S··yíí.o LobàW, 
Manoel Fernandes, Fernandes da Cunhu,- F1eury, baT1io 
da Bella-Vista, Paulioo de Souza, José Bonifacio, Si
queira Mendes, Ferreira Lage, Lima Duarte, Tavares 
Bastos, Bezerra Cavalcanti, .A.ra~jv Lima, Raposo da 
Camara, Carlos da Luz, barão de Mauã, Couto e Bello. 

Faltao com participação os Srs. Teixeira. Juui<>r e 
conde de Baependy. 

Lê-se e approva-se a acta da antecedente. 
• ECRETAIUO or unico ex ediente dá. conta 

de um· requerimento de omicianl) Barbosa de Oliveira 
Arruda, pedindo permis~ü.o para fazer acto do seguudo 
anno da faco.1dade de direito de S. Paulo, estando ma
r' culado no rimeiro.- A' commissão de instruc i1o 

publica. 

PRIMEffiA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

NA.VEC.ACÃO A VA1't\R ENTRE MONTEVIDÉO E JIIVEllSOB 1'01\TOS 
• DA I'ROVI!ICJA. DO RIO·GB.ANDE DO SUL, 

Continún a 2' discus3iio do projecto qut> approva o 
decreto relativo ao contrato" celebrado com J. C. Pe
reira Piuto pHra 11 navega.çií.o a vapor entro Montev!doo 
e divcr.sos portos da província. do Rio-Grande do Sal, 
com as eo1endas apoind~f!. 

o !!!ir. FeUx da Cunha& -Sr. presidente, o no. 
bre deputado por um dos círculos do R10 de Janeiro, 
que hontem tomou parte n~ dis~ussão do P!ojecto d.e 
fixação d.,s forças de terra, tmha. bastante raz11.0 quan,do 
denunciava um certo pendor qnetêm as autoridades para 
se moverem pelo~ empenhos. Esta revelaç11o publica da 
parte de um membro do parlamento e da maioria con• 
tristou-me rofundamente,' comquanto não foase para 
mim uma nov1 a e, . 

O SR. MuTI:\HO C.uiP,os: :.__Apoiado. 
. O SR. FELIX DA Cu!\BA :-AqueUas palavras do"'lobre 
deputado explicão a exiEtencia deste contrato e toda& ... 
phsses. por que tem passado desde o seu com~ ..• té ' 
actuBlidade. · 

O paiz e&pera, Sr. presid'!nte, com inwresse a decisão 
que tem de proferir a camara dos Srs. deputados sobre 
este contrato de uma <'elebridada bem triste I 

Estamos na ~t-gunàa phase da sua. histeria, e a pri:
meirs é ttto ··onhecida pelo paiz oomo pela oamara. dos 
Srs. deputados, • 

N:a sessão do 1859 eaw contrato foi aqui stygmatl-
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sado com denod~ e o resultado das increpações fulmi- _ Ambas as linhas ~:~ão convenientea: maa a. primeira, da 
!!.antes feitas ao' ministro que o havia celebrado_ f(\i, Montevidéo ao Salto. é completamente inntil, não deve 
para evitar que elle fosse rejeitado depoi~ dos ataques ser subvencionada com p;rande onns para o thesouro~ 
que havia soffrido, uma propo!!t!!. de ll.~::mo~tv qüii, porque sempre existio e existe ainda, com~ vou detn?Ds~ 
apezar da maioria com que conti\Ya o mtmster1o, pas- trar: quanto á segnndaliuha, qus fazoobJect-o daminhai 
sou ~omo medida extrema de sa\"\ra"-o de um contrato em a ue • C tit i ão ar~ It · 
que já no senado dias antes havia _&ido acre~ente im: estendo até S. Borja. é a unica convenient~, a unica 
pugnado por u~ de · cus ;ne~ "ros . tmpu~açao que fol que deve sar su bvcncionada. 
110 nonto ele fer1r reot:.tgçoc:; fit'madas uo pa1z 1 Mas antes de ir adiante, Sr. presidente, quero mos-

Én voa l~r apenas ul uns tre(lhos desse discurso ro- tra.r a V. E x . e á. casa o ra.nde attonat.o u~ houve 
er1 o no seua o: c m1ster por um cravo na 4 a neste contrato. 

corrupção. (Apoaados.) Por este negocio se interessa um 0 Sa. PEB.ElllA. PINTO (r.om força.): - Patro_n~to 
membro do parlamento. E não é o primeiro exemplo. com 0 qual foi conivente ., •:ouselho de estado, o mmls-
Em iguaes circumstancias se têm obtid·:J. privilegias para terio presidido velo honra.ui.t!llltnO Sr. visconde de Ab311t.é (\ 
o go:r.o de cousas conhecids.a e exploradas, para cansas quatro commissões desta camara ! I 
que não podem ser objecto de privilegias, unicam~nte O Sa. FJ!.LIX J».A. Gul'fa:A. {com (orÇ<'): -Quando isso 
com o fim de dar proveito a. um ou outro membro do se deduzisse de minhas palavras, só provaria a gran-
parlamento. » d d t t , 

E n'outro lugar: c Tenho presenciado ê sabido cou~as eza o pa rona o· 
n(,sta época que já. não me deixão sustentar o conceito O Sn. PSB.EIB.A. PINTO : - E' verdade: todos · estes 
da pureza que formava de algumas pessoas, porque em distin<~tos e~tadistas e membros da camara forão myo-
cert!>S circumsta.ncias se lançã.> em negociaçõei, em pes; V. E:x:. é que veio trazer-noo a luz I · 
treasae~õesr.inhRs p~ompativeis oo,~~B---l---~~,.;,""n:-.-,;oo:;t:~LI~X~D-:-.A.'U"'u:;;;N~a:::-.A.~: ---::-v~e;rl-;r.;e;-;:rea.mM'fto;Jstnlc;;:l';-;:COw;U\;--'----
pureza. » · cs dados fornecidos pela propria commissão, cujo reJa-

Cumpra declarar aqui, que nessa época appareceu um tor defendeu 0 contrato em 1859, a que altura ohe-
pretendentG prop~ndo- se f~zer o mesmo serviço por me- gou o.patronato. 

con ra pr1m1t1vo compre en o ons per1 os, 
então uma transacçlio entre ambos; e, segando se disse primeiro de cinco e o segundo-de quinze annos •. Da.-
na tribnna, . os salões do Sr. ministro do imperio forão r ante 0 primeiro. periodo o contratador ficava obngado 

e
o tbea :ro des_sast;ransa!!ç.õt>s; para a.~i. forão cham~dos, a. fazer doze viagens redondas por anno na rimeira e 

· In , u an o s gun o 01 o 
partes a um accôrdo, de modo que não ficassem preju- viagens annuaes. Sendo a primeira linha de trezeutu 
dicad.os neni o empr~za-cio favorecido, nem o pretendente e dezenove e a segunda de cento e trinta e tres milhas, 
intruso. Lavro.u..:se uma escriptura publica, lida pelo se~undo 08 dados do nobre relator da commisaAo que, 
mes'ino senag.or em sessão de 2 de Agosto, pela qual o deu pareeer em 859, e reduzidas essas milhas a leguas, 
empl'ez11rio <'.edia. ao referido pretendente a naveg&ção do temos que a extensão da. navegação durante o primeiro 
Alto U rulluaypnr 40:0008 ficando no gozo do resto da periodo seria de l ,800 leguas por · anno, e no segundo 
sub-..ençiio na importancia de 80:00,:8, pela navegaçiio periodo de 2,700 leguas. As commissõea porém, emen-
o Baixo Uruguay, que sendo a mais extensa, era toda- dando 0 contrato, augmenté.riio o numero das vingell!J, 

via a mais facil e lucrativa. de sorte que o emprezario durante o primeiro periodo 
Depois do a.diamento votado por esta camara em 1859, em vez de ser obrigBdo a fazer unicamente 1,800 leguu 

não sa fa.llou mais em semelt.ante contrato durante toda r anno, terá de faz~r 4,608 leguás de na-.egaçiio, _, a sessão de 1860, porque havia cabido o gabinete de 12 
zem ro, e sn 1 o o e e ~~:os o, pre~1 1 o P o percorrer 6,144. E as commissões não só augmentáriio 

mesmo senador que o havia fulminado na camara vita- extraordinariamente o serviço, como ainda reduzirilo a 
licial s~bvençiio .. De sorte que_, na fôrma do primitivo coii-

Esta circumstancia, Sr. presidente, lembra-me a res-
mtssuo, que de navegação durante o primeiro peri~o 663666 1 que .. 

julgou desneceseario ouvir-se a opinião do governo. forãoreduzid.os pelasemendasdascommlssõeaa2088B8: ·· 
DissP. elle que era uma homenagem escusada, porque os Durante 0 segundo ~odo devia receber annuahDente. 
gabinetes são entre si sohdar1os pelos G.;:!tos do poder 441444! reduzidoa pelas commissões a 168625 f • .Vej~ · 
executivo, e que por isso o actua.l ministerio havia de a camara que enorme differença ! ' . 
approvar o contrato, mesmo porque dous de seus · 
membros servirão no gabinete de 12 de Dezemhro. Se O Sn. SILVA Nuq1:-Então as commissões fulmi· 
assim se entende o principio de que os governo" são soli- nári\0 o patronato. . 
darios, segnd-se que o gabinete de lO de Agosto devia O Sa. FBLIX liA. CtJRKA. : -Eu não quero increpar as 
apoiar este contrato; entretanto porque ~>stevo sopul- intenções de ninguem ~ eu só censuro e lastimo não ae 
t~do este oontrato na" pastaR das commisBõell durante o ter atteudido Aa oonvenieucias publicas, procedendo-se 
tempo da dominaçco desse l(abinoteT Nilo seria porque se com o estudo e cautela indispen&aveis em negocioa desta 
tinha certeza, depois do pronunci&meuto do chefo dosao natqreza. St>u o primeiro a reconhecer a honestidade do 
gn.bmctc no ~enudo, quo ello nilo seria eolidario, quo nobre ministro que celebrou este contrato, assim como 
elle nüo approvaria somelhs.ute contrato! das commiaeõea que elaborlrio o pareoor; mas não pos-

O Sa. BAacEt.tos: _E' porque então nlto era do 0011• ao desconhecer q_ue ellas dão azo a 11npfcr·se qa.e houve 
veniencia publica. patronato ~ela utmia e exceu.iv& boa f com que selou

vArão nas tnformações suspeitas do contratador, a ponto 
O Sa. FEux DA. Cc'lfRA: -Apoiado; ~ porque não do parecer das commissões não ter uma idéa nova, de 

era de oonveniencb. publica, o que não ímpedio que elle niío ter ume. idéa que não seja copialitteral da represen• 
resurgisse a ora da.s cinzas do es uecimen o d - · · · · ~ 
c1a sep 11 o . o1e resurge porq_ue deixou de e-xistir o l embro-me ter dito o nobre relator àas commis8Õ08, e co~ 
gabinete de 10 de Agosto; porqus é fallecido o preten- moita emph~U*!, referindo· se a mim.: c o nobre deputado 
dente que então fazia sombra ao ~mprezario; hoje re- nem len a representação l :. E' verdade; nií.o li 11 repre-
surge porque as difficuldades se aplaináriio, porque se sentação com os mesmos olhos com que a leu o nobre 
snppõe que com a immensa protecçã.o qn'eselhe dispensa l'elator, nem li tanto como elle, que a decorou e traua• 
elle ha de passar, apezar de ierir grandemente os in te- creveu em seu psz:e~~ .. . __ .. _ . __ . _ . . _ . .. . . . . . . . . . . 
resses publicas I ... . ... . . -· · · - ·· ·· ··· · ·· Não·en:-'álli que eu devia ir beber ·esclarecimentos 
· Sr~ "presidente, eu não posso deixar de estranhar a para basea'l' a minha opinião, como fez o nobre depu-

maneira por quo se tem querido tornar odiosa neata dia- tado-, que tinha muito mais responsabilidacle do que eu. 
cussão a posiçso dos deputados de mÍii.ha provi.nci11o que Eu como depntado fallo só por mim, mas as nobres 
combatem o contrato tapoiado8), dizendo-se que quere- commissoos falliío pela. camara, que depositou nellss a 
mos sacrificar os interesses do Rio- Grande! sua eonfi.anç?., que, nio JlOdendoestudar minuoiosamen-

Os nobres deputadoe que sustentão o contrato j)Ot te todas as questões pGr meio de cada um de seus roem-
este meio confundem as duas linhas nelle estabelecidas. broa, incumbe ás auas commilla~ da importante tarefa, 
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clee::ramillal conscienciosamente e de ministrar-lhe to !los 
os eaclareeimentos precisos para formar um juizo segu
~ ; e p~! i~!.'Q 11,dmira q,ne o nobre relator foase buscar 
<lados para. o parecer e colher esclarecimentos DM infor
mações suspeitas de um especulador. 

O Sa. PEa.EIAA.. Ptr;To :-Um especula dor tão honrado 

O Sa. FELa: DA CUMHA :- Muito honrado, mas que 
propondo-se a fazer o serviço por 120:0008 aceita are
iucqão àe 96:000 feita ela commissão ue tri Ucou o 
serv1ç.o e nas uma: ou e e perde agora, o que não é 
possivel, pllque !finda assim lhe faz conta o contrato, 
ou quando o fez lesava o Estado com a diffcrença. que 
apont&i. 

O Sa. PEaEIIlA Pn~ro: - Nem uma nem outra consa. 

O Sa. FELIX DA. CuNHA: ·-·Niio c;iwebo como se tendo 
contratado uma legu.a de navagaçao por ssns€6, hon-· 
vesse boa fé quando depois se aceita esse mesmo serviço 
por menos da terça parte daquella quantia ... ·. 

O Sa. PsaEil!.A PJNTO: -Observo ao nobre depu tndo 
que não tem o direito de desvirtuar as inten ões dos 
ou os. 

. O Sa. FELIX DA Cul'ilU. :-Eu sl\lvo unicamente as 
intenções doe membros da. ca~a e do governo .... 

O Sa. PEaJnaA Pn~T&: E do eo , 
digno como o nobre deputado, e que occupa uma posi~ 
çiio officia.l importante, na. qual tem aempre servido ao 
paiz com elogio do publico e do governo. (Apoia~os.) 

. D uNHA:- ao a m1 · o comparaç es ... 
o nobre deputado é seu irmão, e por isso defende-o; eu 
como deputado só defendo o interesse publico. Não 
admit'Go. emfim, que se diga que o contratador obrou 
por eepirito de patriotismo l . 

U111 Su.. DEPUTADO:- O governo é culpado porque 
. descnidou-se em nii.o estudar o assumpto. 

O Sa. Fsux »A C'uNnA : -Veja a camara a differen
ça entte o preço po~ que pagava o governo anuualmente 
cada.legua de nav~gação por viagem radonda, e o pre
çoqne se deve pagiU' agora com as correcções feitas pelas 
cc.mmissões. · - - · · · -
o serviço, e ainda em cima diminuirão a subvenção ; 
nã:o é esta. a maior censura. que se póde fa'ler ao gover
no 1 Não são as proprias commissões que· mostrão a. 

uca atten -o ue )louve da arte d · 
c onan o essa navegação contra os interesses pnbHcos? 
Põde-se duvidar da incutia com que fez este contrato ! 
E por que usiro suocedeu, Sr. pr~sidente? Porque não 
se ouvirão outras informnções •enüo as do emprezario, 
informações completament~ falsas 1 .•• 

o sã. MAB.TJL'IUO CUPOB : :_ No Genado o Sr. Ferraz 
matou este contrato. 

U• Sa. DnUTADo :-As com missões só podem respon
der pelo contrato emendado como se acha. 

O Sa. FBLIX DA. Cui!CHA: - Para mim toda a res
ponsabilidade das commissões está. em não terem exa
minado a questão como merecia. O nobre relator fundou 
o ~eu parecer eDl ' informoções suspeitas; n sua boa fé, 
que sou o prim~iro a reconhecer, foi illudida, e este foi 
todo o seu erro;· sens collegas louv!rlío-se nelle, e assig- . 
n!riio o. parecer..... . 

o s~. Fx&yEIRA D_E MEtLO:-o p~recer f~i as~ignado . 
pelos d1fferentes membros dae comuu!laões depois de al- · 

uns terem examinado rêviame 
e n o ma~$ de uma conferencia a este respeito. 

O Sa. FELtX DA CuNHA: -Entretanto o parecer é a 
copia tiel' da. representação da parte interessada; a boa 
fá das commissõe6 foi a ponto de nem examinarem as 
leis cjtad;as. ez:radnwE)nte. n.l!-.. r(!pr~s-~~t~ç_!i_q ;_ ~ãg __ sq __ C9: ... __ _ 
pi'l'ilo os argumentos, como até os proprios enos. Nno 
leio o p•recer e a representação para confronta-los en-
tre tl reoeloao do enfada\' á <:amara ; mas vou.mostrar 
al.4\ ilUO, ponto levou a commusíi.o a sua boa fé. Diz a 
commi~lo, copiando r1esta pnrto n representaçilo : 

c A.cioli!IOe tambem quoeaas dira\to, que o roclamante 
enlaldla dtvlf 1er re•polhdo por lhe ter sido concedido 
peta Meembl'a legtalatlva dRquolla )lrovlncia, pôde ter 

considerado como exorbitante.da.t attribuiç?ltl ds. mesma 
assemhlés. em face da lei n. 60 Je 8 de Outubro do 
183S, quo reservou pera o govet·no imperial a faculdade 
de fa.vo:receT ÁB enrprezas d1 navegação qu11 iutt;-r;;;;.;iõr.;m 
a mais de uma provincia., doutrina esta que foi confir
mada pela consulta do conselho de es~ado da 2? ~6 Se

rio 
do impsrío de 4 de Janeiro de 1860. > 

Entretanto a. doutrina. estabelecida pelo conselho de 
estado é inteiTamente conttll.l'ia, como se v~· do referido 

. -z elle : c Na terceira ewse 
nnu.lmente contempla. 09 objectos do ~ s· do art. 1() 
(acto addicional) que trata de obras publicas. estradas, 
navegação nQ interior das províncias. São estes, diz a 
secção, os nnicos objectos que podem a.<lmittit privilegio; 
mas como as assembléas provinciaQS não podem conce
der privilegias senão "sobre objectos de eua exclusiva 
competencia, como fica dito, e ainda não está declarado 
quaee Hiio as obras, estradas e navegaçllo que se devem ' 
considerar provinciaes, emqnllllto niio houver lei quo 
faça esta declll.ração, as concessões que as assembléas 
pTovinciaes tizerem sobre esses objec.tos devem fic~T de
pendentes da a r~va ão da assembléa . eral ue é a · 
quem e 1t1vamente compete regu ar esta materia, 
m!tntenáo-se no entanto as concessões já. feitas domes
mo mod.o por que :1 lei que interpretou o· acto addicional 
manteve as leis provinciaes anteriormente deoretadas 

1:1 o ene1vas o mesmo ac o. ~ 
Portanto, as assembléas provinciaes podem favorecer 

. as emprezas de navegação, e foi o ·que fez a do Rio-
Grande subvencionando a. do Alto .. Uruguay, o que 

- - · · · gi , J recon ec1 
em meu primeiro discurso, contra a opinião do pret~n
dente fallecido. Mas não ba duvida que as assembléas 
provineiaes podião subvencionar a. navegação nos rios 
.:las respectivas provincias. . 

Sr. presidente, os nobres deputados, em falta de ar
gumentos, têm usado da tactica de torcerem as opiniões 
de seus coutrarios. · 

Ninguem disse que a navego.çií.o é inutil pori}Ue é feita 
em oguas est;-a.ngeiras; eu não disse que a província 
do Rio-Grande não aproveitava com a navegação· do 
Urnguny. Os proprios trechos do meu discureo, lidos 

'o nobre relator, protestavii.o contra esta.~ i<Was que 
me attribuia, e de que fizeriio .seu cavallo de batalha os 
oradores que têm fallado a favor, deslocando assim a 
questão do verdadeiro teTreno em que !leve ser es~_abe· 
le ·a 

Eu sempre reconheci a utilidade da navegação do 
Urnguay; nem precisava que os nobres deputados vies
sem fazer praça de seus vastos conhecimentos economi
cos para o derooustraT. Eu reconheci, cotno todos reco
nhecem, as vantagenl!, tanto da primeira linha·, que se 
estende de Montevidéo ao Salto, como da segunda linha, 
que vai da Constituição a lta.qui, e que eu propuz que 
se estendesse até S. Borjn. Mas accrescentei que a na .. 
vegação na primeira linha elt.iste_, que h a muit~~ annoa 
O'StlÍ cstabeleolda, e que desde niu\tO tempo part1c1pamoa 
d&s suas vantagens. Esta é o. questiiO; sobre este ponto 
é que devin. versar a discussão. 

UM Sa.. DEPOTAllO: - E aotualmente existe essa na .. 
vegação'l' 

O Si. FELJ:t »A CuNHA: -Existe hoje como sempre. 
Não é exacto que esteja interrompida., c~mo se tem alle .. 
gado, como declarou o nobro relator; cuJas palavras vou 
)er, para depois contesta-lo. Di~~e elle : :, 

< Senhores, eu niio fallo por mformaçoes, fallo por 
c uo ocu r. s 1v e u n s- s, e navegue1 

no ruguay. Posso dizer que Existio a companhia Sal
tenha. que fazia. a navega9iio desde o ,Salto; ma3 os va
pores dessa companhia, por um calculo politioo, forii.o 
comprados pelo general {Trquiza. de sociedade com outro 
cidadiio de sua naçi'io, Mariano Cabal, destinando-os 

- · iaivéi piirii. ai eriiergencias ·qüe se·h~u-vessem de ausci--·
tar 110 rompesse a guerra. contra Buenos·Ayres. Neste 
estado de cousas o commercio do Salto, não querendo 
estar á. mercê dessa. especulaçiio, encommendou outro 
vapor que fizesse concurrencia com aquelles. De facto 
realizou- se esee melhoramento; mas essa nova compa
llhia vendeu os seus vapores a Bnenos-Ayres, que os 
destinou para o serviço de sua esquadra. 
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c Assim ~ que actnalmente a n~ve~ação a yapor 
entre os ditos portos e o do Salto está. mtetrameute mtet-

roxp~!~~:O eu, ouJ.; füi. ü uobre deputado beber estas 
informações? De r.erto ~ão foi em lluenos-Ayres ; foi 
sem duvida nas palesras ..... o contratador. 

e para. 

O Sa. FEux DA. CUNHA : Eis a co~firmação d~ que 

dando autoridade e fé á. pal<~.vra suspeita da parte inta
ressada no contrato I 

Ulll Sa. Dz~l1"f.U)O:- E' esta uma questão de factQ. 
O Sa. PEREiRA PJ:-.To : - O contratador não illudio 

a \oa ié de niognelll. fApoiadoa.) 

O Sa Ft:.t.u DA. Cmn"': --FA1i:r.ment~ ~ "!!me. queetüe 
de facto e por isso ae póde mostrar com a maior faci
lidade possivel que illudio. Se as nobre~ comtnissões 
quizessem informações verdadeiras s0bre este ponto, 
b~~osta.ria pegar nos jornae~ ~ Monteyi~óo e ccnsulta.:- o 

o ~ .. 
cá;rem q_ue ex.bte essa. navegação. E' preciso •iesconhe·· 
cer a importa.ncia commercial das praç!ls de Montevid~ 
e Buenos-Ayres e a larga. es?heta de suas tr.ansacções 

· & rn a ®~oomm~~ · · -
prir n11.quellas duas praças, para se euppor um. só Üls·· 
tante que seja possível a interrupção dEl6sa Dl!.vegação, 
Ella. é feit& ainda hoje até ao Salto pela companh~a ~ai
tenha •• , 

o ~ll. FIGUEIRA DE MEr.t.O:- Não venaell ellB os 
seus vapores em Buenos·Ayres? 

O Sa. FELIX DA. CUimA . - Hontem entrou o vapor 
-Imperatriz dos portos do sul, e nos jornaes encontro este 
annuncio: 

... Companhia. Sal tenha. O vapor !f ontetJidéó da 200 
toneladas, capitão Francisco Barbé, parte no dia 26 de 
Julho para Buenos·Ayres e portes ~t;> .U~ugus.y, até 
o Salto, fazendo escala por Nova-Palmrra, F1gueirinhas, 
Fray Bentos, Concordut., Conceição e Paysandú. ) -, . 

E note-ae qu~ é um vapor de 200 tonola~as, quando 

segunda ; e além de sua capacidade para. cargas, tem 
cr>mmodos para grande n11mero de passa~~:eiros; consul
tando o movimento do porto, vê-~<~ que esse vapor em uma 
do suas viage · · 
Montevidéo com 40 passageiros. 

Como, pois, se ousa dizer nesta casa q_ue deixou de 
existir a companhia Saltenha.? 

Esta. primeira linha do contrato estend.e-Ee de Monte
vidéo a Bueuos-Ayres c de Bu11nos·Ayres ao Salto. Ora, 
a navegação de Montevid.éo a Buenos-A.yrea, que tem 
42 leguas, mais de um terço da toda a linha, e q_ue va
mos subvencionar, é uma navegaçiio constante, directa., 
fa.cil, feita por grande ~umero de navios, muitos delles 
movidos a vapor. Existe actualmr-nte o grande vapor 
:A[ isJtissipc, ue 2, I flO toneladus, que no mez de Julho sahiq 
de Montevídéo para Buenos-Ayres nos dins 11, 16, 20, 
25 e 30. e faz regularmente cinco viagens redonda& per 
mez •••• 
. o s~. FIGU:ElllA DE ){EJ.LO: -De Bnenos·Ayres a 
Montevidéo não temos nada com essa navegação, 

. ·O Sa. ~E_ux DA CuNHA:-Vej~ como o nobre de
putado esta. ao facto do parecer '1ue assignou! Diz 
que não temos nada com essa linha I Além do M is-.. . ~ 

. , , 
faz o. ce.sma navegação. Temo5 o vapor Saintonge, da. 
companhia franceza., teiDos o vapor M ersey, da linha 
ingleza, que fazem entre aquelles dons portos uma. 
viag?m Tedonda P?r mez; e tem •. s finalmente os vapo~es 
d!l lmha subvenc10nllda. do Paraguay, que fazem olt() 
vxagens- 1\nnuaes. · 

E devo observar que nunca esta navegação esteve tíio 
!Dal fervida de vapoTes, por causa das circumstancias 
extraordinarias quea{.:tuiio sobre as relações das Repu
blieas do Prste.. Os nobres deputados sabem que não~ 
esto o aeu e~tado normal •••• 

o- Sa. -B.A-1\CELl.OS :- ParQ &lias é este UDl e~W.QQ . 
normal. · · · 

O Sa, FBLIX DA. CU!fn : ...;, .: •• estãO em est~o f6re. 
Q.e l!'Q-1\S condiçõe& ordinariM. Os ·animas e~>tiio preoccu
pados, a situação actual é incetta, o seu futuro de tnáo 
aspet\to, e tudo isso influe muito sobre o movimento com~ 
marcial e maritimo • 

. lla pouco11 mezes, Sr. presidente, a. ~avegaçiío era 

. ' 
tevidéo ao Salto, pertencente á çompaP.hia N~ve5~0 
Argentina, •• 

O Sa. FJGUEnu DE Mr:I:.Lo: - Eeem com anhia ainda 
existe? 

O Sa. FELn:: DA. CtTNJJA.: - Existia, mas creio que oa 
vaporus vendidos ·· a Buenos-Ayres pertencião &,.essa 
companhia. Existia o Salto, da companhia Saltenh11, o 
Pampe,.o, a Comtituiçllo, o Primeiro Argentino, etc. Se 
os receios de Ullla guerra proxímn entre as províncias 
da Ccnfc:!ca~ção A&gêütiüi' ~e~yiúriio esRf'38 va}J:-res de 
sua carreira mercante, su forão vendidos para. !lerem 
a.rmadgs, our.roe vapores viraõ substituir n esses, comll 
de fttcto têm vindo, porque o commercio dessas praças 
nunc~ d.~ix.s.rá interrompida uma communicação que 

mercio de importação e exportação dos portos do Uru
guay se fazem com os mercaàos à.e Montevidéo e Bue • 
nos -Ayras. 

interrompida, nii.o era motivo para que foasemos subven:.. 
cionar com tanta. liberalidade, e por espaço de 20 annos, 
nma linha de navegaçii{) on.de niio ha um só palmo de 
littoral brnzileiro l 

Nem o commercio dessa fronteira do Ri•l- Grande. 
colhe com o e~tabelecimento desta. linha de vapores as 
vantagens apregoadas pelos nobres depútados. A grande 
utilidade desse genero de transporte está. na. maior com.,. 
modidade pura os passageiros , e na rapidez e re· 
gularidade das commuoicações. As mercadorias são 
transportadas em navios de vela, que são mais 
proprios do que oa vapores para transporte de carga. 

Dos mappas annexos ao· relatorio do Sr. ministro dllo 
fazenda extrahi os seguintes dados, que mostríio a im .. 
portancia do commercio e navegação entre o po:to da 
Urnguayana e os portos estrangeirús do Alto-Urn~ay. 

·. '· 1m por açno 01 no exerClCIO e a e 
'3&l~B5t)j, no de 1859 a 1860 de 456:2458 ; o valor da. 

exportaçã.o no exerci cio de 1858 a J 85~ foi de 614:7818, 
no de 1H59~ 1860 de 415:498$00•. 

1 • o 
tem sidl) servidO-..:oor vuporos, e sim por navjos de vela, 
çujomovimento nó· ~rto da Urngnayan& foi o seguinte 
nos cinco nlámos exar.cicios, como se vê do mappa de 
navegação de longo cur~. No exercício de 1855 a 1856 
en•ráríio 930 navios e:sallirão·99; no exercicio de 1856 
a 18:'17 entrárão 339 e s!ihh;iío 136; no de 1857 a 1858 
entrárão 284 e sehiríio 177 ; ilQ. de 1858 e 1859 entr~rão 
353 e sahirão 128; no de lt.l59 a 1860 entrarão 249 e 
sahirií.o 51. 

Estes dados estatii!ticos, Sr. pre "dente, dão uma idéa 
do commercio e navegaçíio do Alto- Truguay, e nem e~sa 
commercio e essa navegação são eitos por navj.o!l a. 
vap-or. Nem creião os nobres deputa os que este movi
mento é f ,vorel'ici.o directsmetJte pel~na•J!Jgaçiio ent.re. 
Montevidéo c o Salto. Os navios não pa são desta villa, 
pelas difficuldad e~ do rio nesse lugar, p ,la grande ca
choeira que ahí existe; daquella VJlla o generos são 
conduzidos por terra para os seus def.ltinos~ u vão A villa 
da Constitu•çiio para serem tranaportados · or agna para 
os differentes orto do - s - • 
as ~andes vantugens desPa primeira linba ? · 

Dizem ainJa PB nobres deE_utados, Sr. pre idenre, que 
as margens do Uruguay no Eatado Oriental Confllde· 
ração Argentina sã• · povoados por Bra.zlleiro ~ que pos
suem a.hi imp•rtantes propried.- dc~; maa essa propria 4 

dad11s siio fazendlllio de criação, que vendem o g do em ~ 
e mandão os couoa e ~ais produetoa do con"n o diar10 
para os mercados proX\IllOs. ou aão-lhes com prados á. 
porta pelo~ negociantes Qual é pois o benefici que vai 
fazer a navegação a esse genero de industria 1 · 

Eis por.lue me oppooho IJ. subven~ão da p · 
JJ.ha ; além ·ie não ter aqnella importancia ue lhe 
.querem dar os nobres deputados, é uma naveg ção que 
já. existe ser"\'ida por vapores, e nada explica hoj e seme .. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 02- PÃjgina 5 de 19 

SESSÃO EM 2 DE. ÁGOSTO DE 1861. ai 
Dtant6 ~ttl>venção Mnão o patrónato~ Já se vê, Sr. pre
sidente, que não é só pt)rque a primeira linhs é exclu
&iv~mente em terrttorto et~trangeiro que eu a. c>ombs.to, 
opinião que se me quer emp~star. Saiba a camara que 
o commercío dos prinoipaes portos brazileiro~ de Uru·· 
guayana e Itaqui está quasi todo na mão dos estran-

. geiros , e e~sa commercio é o que mais lu~.-'fa com: a 
segnn a m a, nmca que 11 m1tto, e para a qua pro
puz na mmha emenda a subvenção de 30:01108. Apezar 
de ser~m estrangeiros os capits.es , o commercio é feito 
na província , e concorre para. o seu desenvolvimento e 

• 1 • u m ac 1 a.- o e anx m- o. 
u~r Sa. DEPUTADU dá um aparte. 

.. O Sa. FF.ux DA. CUNDA. :-Sim, senhor; a. navegaç~o 
t\ vapo1· entre Montevidéo e o Salto tem sido feita e 
faz-se hoje sem mbvencão, porque deixagrande:s lucros, 
e é essa a primeira linha do contrato,. é essa a que se 
qner sub\·encionar ! 
. o nobre rélator d.as commissões disse que li. minha 

emenda protestava. contra a opinião que e:x:pendi, de ser 
tão vantajosa. a navegação do A\to-Uruguay, que o 
emprezario provincial a ~aria mesmo sem ~ubyenção. 

scfestabe ecia acima do Salto, e era ellà tão importante 
. que convin ba anima la; se encontras~e difficuldo.dea e 
oah~sse, outra qualquer não Pe levantaria tão cedo, e por 
mmto ti · • 
o teríamos com grandes snhsidios; eu propm1ho a na
vega~o ellÍ. maior escala; em vez de uma viagem, como 
é actualmente, augmento duas e tres; é preciso mais 
va ores e o em rezaria fica com a obri a ão de desobs-
trmr a cachoeira do Bntuhy. Portanto, apezar de ser 
vantajosa a. navegação, foi de grande conveniencia o 
contrato que fez a proviucia por cinco annos, coxn a 
aullio annual de lO:OOOlJOOO. · 
.• o sn: •. PBRElB.A PINTO:-Ie.so é que foi patronato, 

:porque dou .. se W:OOOIJ e o privilegio de uma emprezs. 
tnshcnific8.I1te para uma navegação, em parte, de duvi
dosa execução. E esse ILesmo emprezario veio depois 
requeter 3,.,:000$ on 40:0008 ao governo, que lhe forão 
dep.egdos. (A poi~doa.) 

. O . Sa: :rE~lx .n~ C:UNru.:-0 nobre deputaclo está fa.-

der. Como se chamará a subvenção que se lhe dá, 
quando chama de patronato a que ae dená.enipreza pro·· 
vincial de lO:ooosooo 'l 

• ll'CTO : - Otn m 111· ; óU 
40:000S pedidos &a governo e recusados. O contrata
dor geral tem outro plano e navegação v-astissima:. 

O Sn. FELIX DA CuNDA. : . - A empreza provincial, 
que ~ a 2• linha do contrato geral, era mais vasta por
que ia até S. Borja.; e os 40:0008 forão pedidos ao con~ 
trator geral, o qual de boa. vontade conoedeu •••• 

O Sn.. PEnehu Pn.-ro : - Forão pedidos ao go11emo. 
O Sa. FEux nA. CuMrrA : - .. • o qual os conced'en ao 

p~etendente provincial, por ser essa a qnantfs. pela qo.al 
&Justáta a 2• liD.ha, como !e vê da; eacriptura qué 
:fizerão .... 
· (Ha um aparte.) 

O nobre deputado tem trazid'o sempre a opinião do 
conselh? de· estado, quando ells., parecendo favoravel, é 
contrana ao contrato. O contratador tinha proposto· 
tre~ linhas, a. primeira era do Rio de Janeiro a Monte~ 
vidéo. O conselho de estado julgou-a deanecessaria ; e 
or ue1 · 

O ~a. PnEnu. Pntto:- Élla que o digii. 
O Sa. FELIX DA. ~tri'HA.: -A& razões estão expostos no 

11eu pare ·ar, que aqui tenho eacripto. _ 

O ja. PnEil\A. PINTO:- Reflict& o nobre deputado 
gue j& havia u.liuba br3Ziieira àe pa.qüet811 a v11por paTa 
Montevid~, e portanto era de~necea~aria aiuella outra. 

O Sa. FBLtX 'DA CuNHA : -E' justamente o ponto 
at'lnde vou ter. O conselho de EPtado entendeu que era 
de~nece~saria essa primeira linha proposta, porque esse 
Berviço já era feito pela companhia Br11aileira de Paque
~, que fS:zi.a mensalmen~ uma viagem redonda entre o 
R1o·de Janell'o e Montlmdéo. 

S~ com esM f andamento a secção do conselho de es
tado jnigou desn~cessaria aquella linha, com mais ra
zão deVIa julgar desneces&al:'•a a lillha de Mnntevidéo_ao 
Salto. Se a linha do Rio de Janeiro a Monte~idéo era 
inutil porque a companhia Braziicira de Paquetes fazia. 
essa navegação, segue-se que é mais inntil a linha. de 
Montevidéo ao Salto or ue esta. nave a ão é feita re-. 
gu armente como emon"trei, e em mu1to maior escala. 
O' nobre deputado ji vê como é frac;o esse argurnento: 
e· como o conselho de estado não attendeu ás convenien
cias publicas concordando em dar-se uma eubven ão s. 
essa ID a. 

u~, Sa. DEPUTADO :-Não são companhias brazileiras. 
O Sa. FELIX DA CnNHA.:-:- Isso pouco importo. logo 

que a navegação se faça. Mesmo assim subsiste o meu 
argumento, porque a companhia do Paraguay, que é 
brazileira, faz a na.veg!lção entre Montevidéo e Buenos
Ayres. Nota.ndo-se que o contrntador por patriotismo 
fazia por mais dinheiro a mesma navegação já contra~ 
taà.a por menos com a companhia de Paquetes ..... 

Sr. presidente, os defensores do projecto trazem 
como um grande argumento de analogilit'aa outras sub-
en- • 

trangeiros, e mesmo pelo uo~so. Vej11mos essas subven
ções. Se a .França e a In~laterrasnbvenciouiio luas com
panhias de paquetes que na.vegão para. o Brazit e R Lo, d.2-
Prats. é· r ue o odem fa er e r e sendo - v as- 1 

taa e interessantes como eiio as suas rel~tções.ClOmmer
ciaea com o nosso paiz, precisão ·auxilíar essas linhas, 
porque não existem outras ; mas nós que não temos os 
mesmos recursos, nós ue não tecisamos dessa. linha: 

e onteVJ o ao to, porque JA eXIste, não· estan o 
no mesmo caso, não a devemos subvencionar. 

Quanto ás companhias brazileiras trazidas para argu
mento, não ha a mencr p11ridade entre ellas e esta de 
Urugnay, nem quanto á. importauCJs dos rel!ulta.dos·, 
nem quanto á. extensiio da. ~inha navegavel, nem quanto 
á capacidade, ne<n quanto á força dos vapores. A sub• 
vençiio a companhia do Paragnay não soffreu disous;. 
tJão, porque pa~son dese.percet>ida em nma emenda do 
orçamento; se não fosse isso, estou persua iido que seria 
modificada; mas & utilidade dessa navegaQii.o niio á 
compara.vel A. que se quer ~ttribuir ~ primeira linha do 

) . 
.A provinoia de Mato-Grosso~ p~la. sua posição central 

e isolada por falta de viftB' faceili de commnnicaçiio, tem 
de ele~ar-~e a um alto gr<o de prosperidade com easa 

- . · · ~mpanhia de 
Paraguay ningnem serácaptJzde su~tentar que houvesse 
navegação a vapor, regular e mercante até a oido.de de 
Cny~tbácomo existe hoje, navegação que abranges di&' 
taacia de· mais de 700 legaas, eegu.ndo os calonlosdo 
nobre relator, ao passo quo a primeira. linha do Umgoay, 
conforme os dados de um seu collega das oommissões, 
percorre sómente 106 legnas, e por aguas franqueadas 
ha muito tempo & naveg~ão a vapor I 

Quanto á companhia do Amazonas, e:x:alal'.ilon o no-' 
bre relator : c Não snbv~neionamoi! largamente a essrt 
companhia, que \ranspõe uma. gra.nd~ extensão de agttas 
estrangeiras? • O nobre deputado está enganado. Nio 
subvencionamos tal g linha estrangeira dessa _compà• 
nhia. A primeira linha <Jom 500 leguaB de na\lêgação 
vai desde . Balem, no ParA, até Maoáos, câpital d'o· 
Amazonas, e a s~ganda linha, de 200 legn~s, vai deste 
ponto até Tabatmga, e nessa. grande extensão de 700 
legua.s, atrav~snndo o interior de duas im·portantes 
provineias, do um extremo· o. outro, não existe um 

almo de litoral estran eiro • se vai ad1ante de Taba• 
tinga, em territorio do Perú, é porque recebe nma sub
vençãO do governo dessa republica, e não do nOSI!O the-
I!Ouro. • · 

E essa eoxnpanbia não põde tambem $ervir de argu
mento, porque não ha outra navegação no Amazonas 
senão 11. que é feita pot ella. 

O Sa. · St:au CA.MEIIlo:-E esl!!& companhia. tem 
oito vapores. 

O Sn. FEL IX DA. Cu:\'KA.:-Esses vapores são de 20() 
tonel&das, e OG ha de 500, quand·:l os vapore& do Urngo.ay 
devem ter 100 na primeira linha e 50 na segunda I Os 
vapores do Amazonas devem ter força snfficiente para 
_aDdar 12 milhas por hora; aos do Uruguay julgou-se 
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bastante uma marcha de 5 milhas I Respondão~ me, 
debaixo de todas os pontos de vist<' a comparação entre 
as emprezas do Amll.zonas e Paragnay não é em desabo
no, não é toda desfavoravel á. do Urngnay? 

O SR. CosTA PINTO : - Mas ha de Assnmpção para 

e póde sté augmentar. Seessanavegaç.ãotãoprooonisada 
te\11 de tomar as grandes proporções que os nobres de~ 
pulados presumem, é claro que crescendo a esphera do 
commcrcio, que é a esphera onde se exerce o contra
bando ha de tambem crescer o contrabando. Encarada 

' , - · eU 
der ao coromercio pó e ser até prejudicial; estendendo
se o commercio, ha ~e se estender tambem o contra
bando. 

tagem 8 obrip!:ação que tomou 0 contratador de concor· çiio para a província do Rio-Grande aos direitos cobra- · 
rer com 50:000$ para. a abertura de uma estrada que dos nos Estados do Rio da Prata, emquanto existir 
commuuique a villa do Salto com a da Constitui ão, esse poderoso estimulo, fundado na desigualdade das 

-------'lvililsstto:tH:atiãtc:or-s<sl)oor~ntaa:V'IeJegll:all'vVlelll~, ----tUflrrcnrtg!tnlfat'lyr---,eetntttit'1ree--->eeJ!lrtt:es---c:~lollrs--t--iH4ntas, não ha. ~ contra'bancl), embora mil 
pontos por causa da graud~ cachoeira que ahi existe. vapores naveguem o Uruguay I 

O Brazil e o Estado Oriental em seus tratados se O Sa. FIGUEIRA DE MELio : -Não se duvida disso; 
compromettêrão a abrir um canal ·lateral ou uma es- digo só que o contrabando não é devido ao progresso do 

----ltr'l;ad~ - - . · · · ommercio, ao contrario, qnnndo o commerclo está em 
saber o que é este grande onus do contratador? o proprio progresso e é justo, diminue o contrabando. 
relator nos disse: < O. que p6de custar uma estrada de 0 S11.. FEux DA Cul'IBA: _ Quando não hs. circum-
rodagem de dez leguas nas campinas do sul? Bastará. s~IUlcias especiaes, bem .... 
uma ponte sobre o arroio Tapevi.:. E tinha razão; as es-
tradas nas campinas nada cnstão, estão abertas pels. O Sa. FIGUEIRA DD MELLO: - Se os impostos forem 
natureza; portanto, em quanto montaria a quota d~ fortes, e as autoridades estiverem de olhos fechaclos, o 
emprezario na factura de uma estrada dEISta ordem, re- contrabando angmentará, mas não porque o commer-
partidas as despezas pelo imperio, pelos Estados d~ cio cresça; então s. Inglaterra seria o paiz onde hou-
Prata. e pelo emprezario? Os argumentos do nobre rela- vesse mai3 contrabando. 
tor são desta força! . O Sa. FELIX DA. CliNBA: - MM no Rio-.Grande do 

Pelo contrato o emprezari_o teve e cantel!l. de não se Sul, pelas facilidades natnraes, pela impossibilidade ia 
obri ar a concorrer ara o canal maa concorrerá. , - - , o maior fêr o ·een~ 
umn estra a d~ ferro, em que aliãs o tratado não· falia. extenso fôr o commercio, maior numero de mercadorias . 
Qnando mesmo essa estrada venha a fazer- se, que eotrad.õ por contraband'l. 
grande auxilio e 50:0008 para uma obra em qne se gas-
taráõ milhares de contos'? E como no art. 19 do tratado O Sa. PRESIDENTE: - Lembro ao orador que já deu 

e e u u ro e 85 está etermina 0 qne 0 a s en rar n ou rapar e a or em o a. 
Brazil e o Estado Oriental perceberáõ nm direito de O Sa. FELIX DA Cul'IBA:-Peço para miro as mesmas 
transito das outras nações que se ntilisarem desse be- prerogativas que t&m sido concedidas aos outros que 
nefiC'.io e nii.o concorrerem para elle, o empreznrio teve o t êm excedido a hora; por isso continuarei no meu dia-
cuidado no contrato de firmar o seu direito de participar curso. 
dessa vantagem I Eis a clausula 24 do contrato de que O nobre relator das commissões contestou o •!alar e a 
fez tamanho eeearcéo o nobre deputado 1 . .. Vale a importancia de alguns favores concedidos ao cmpreza-
pena fallar-ee nisso'? Isso justifica quasi 2,000:0008 rio pelo contrato. Eu não havia aoalysado o alcance 
que vai se dar ao emprezrio? dessas concessões, limitei~ me a enumera-las; mas agora 

Trouxe-se como grande vantagem do contrato a fa - vou considera-las mais extensamente. 
cilidade que terião os agentes fiscaes com os vapGres de Fallei na faculdade que se tin,ha dado ao emprezario 
mover-se de um lugat para outro, de p6r-se em activi· de tirar lehha paea o combnst.ivel dos seus navios nos 
dacle para impedir o contrabando l Admiro-me que um terrenos devolutos do Uruguay. , . 
deputado por minha província venha repetil· como a:r~ O nobre relator das commissões como contestou isto? 
gumento esta proposição do emprezario I · Disse : c O nobre deputado não leu o contrato, porque 

O contrabando nesea parte da provinda se faz por se o tivesse lido ·veria que esta concessão é facultativa.• 
uma extensissima fronteira terrestre e fluvial : não ha Oh ! porque o favor é facnltatiyô deixa. de ser um fa-
meio possivel, não ha fiscalisação efficaz para impedir o vor 't A todos é prohibido tirar lenha em terras devo-
contrabando, com t antas facilidades para ser exercido. lutas ; e dar-se ao empreza-rio es~a·facnldade fazendo-a 
Esta verdade tem sido reconhe~ida pelos administrado- preceder do consentimento do governo, não é ura favor 
res que têm estado á. testa àos uego<Gi-IG&-ds.q.t~:ell&-J)l()viJ. t---+--i"tmPOJrtantctet'?Hl::'1'o:rii:Jts4di1anr~át-eettmrppreza nm c~mbustivel n~es-
cia, e que são autoridades competentes na materia, por- sario para uma. navegação tão extensa, por todo o pe-
que a experienciapropria os tem ensinado. riodo de sua durc~çiio, quando esEa é uma das maiores 

Quero saber como os vapores realizaráõ este prodigio, deRpezas desse serviço, não é uma grande vantagem que 
já não digo de impedir, mas de diminuir o contrabaudo se lhe concede 1 
no Uruguny. Eu nito o comprehendo, Sr. presidente,. Fica. ao arbítrio do governo! Poie o governo, que foi 
talvez. pela ~nqnez~~; de minha. ititelligencia; mas creio t ão prodigo o libernl pnra oom o emprenrlo, ha de recn• 
que é 1mposs1vel exphcar como estR. navegaçiio feita por sar-lhe a licença. depois de teconhocor a. conven\enoia 
vasos mercantes pôde pôr um paradeiro ao contrabando, da concessiio 1 Pois o empreza.rio quo teve forçs para. 
sobretudo quando elle se faz em lar.ga cicaln por terra arrancar este contrat.l, níio terá poder para oon,eguir 
e niio sómento pelo Urug uay, onde é muito :meno~ essa simples a.ntorisação? Accrescenton o nobre relawr 
intenso. Quando se chega a empregar argumentos deata das commiesões que o favor niiv é tão . grande com() 
ordem; Sr. presidente, é porque realmente a cousa á parece, porq_ue não ha senão uma ou outra ilha devoluta. 
muito má. ! Entiú> direi por minha vez que o nobre relato"! não leu o 

O contrabando h~ d~ continuar da mesma maneira, contrato, porque se o lesse teria visto que o emprezar io 
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tem o dtreito de oorte.r lenha. nas margens btazileita$ 
do Uruguay, sem detennioação de lugar: póde -a i~ 
buscar até á.s suas cabooeirll.!!, pôde-& ir buscar em 
todos os atfluentes! Se não ha terras de'folntas, como 
fallio tanto em colonissçãoT Ss niio ha terras devo~ 
lutas, para que exigio a empreza esse favorT Porque 
não limitou o seu edido âs poucas ilhas devolutas' Foi 

o Veto 
derroear-me r 

Sobre os terrenos que se concedem ao emprezario, 
disse o nobre deputado: c Esses terrenoa são ·concedidos 
uulcameo.te por aforamenta, e <'I nobfe depntado nem fu 
a representação do emprezario, porque se a lesse veria 
que o priJpriõ emprezario desiste deste pequeno favor. ,. 
A isto respondo que o nobre deputado relator foi que 
não leu a representação, ou se a. leu não póde justificar
se. Como, sendo elle o fiscal nei!sa. occasiiio dos inte· 
rosses publicos, e renunci~ndo o conttatador este favor, 
não Meitou elle a renuncia. Não sei como o explique, 
porqtte o nobre rel!ltor tevs em vista o interesse publi.:o, 
o da p:rovincia do Rio-Grande do Snl, e não o do em
prezaria. 

O nobre deputa'do, neste negocio, era uma :parte re-
presentand.o o Estado ue a·usta 
era o emprozarto, o preço de um 11erviço; este diz- h3 
-não preciso dos terrenos, não aceito esta parte do 
vosso pagamento; -e o nobre relator, que não póde ser 

eneroso com o que é do Estado res onde h - - • 
com m8.1S tsso, eu vos oa mais esses terrenos, 

apezar de dizerdea que não os quereis f . 
Porque não pedi a eliminação deste favor l As com

missões é q.ue devião aceitar a renunoia, e não eu UG' 
· on ra • qne apre.~entet uma emenda.' 

nn stitntiva, onde não inclui es8e fa.vot·. · · 
Notei ainda o governo ter-se obrigado a collot"ar boi as;,, 

pharóea, pha.roletes, signaes, etc. , nos lugares perigo· 
aos á. navegação, para facilita-la. Como Fe me respon.-· 
deu? Dizendo-se: é uma obrigação contrahida nelo• 
governo nos tratados celebrados com os Estados Ribei·· · 
:iinh(l.s elo Urnguay; logo, não é favor concedido aO" 
emprazarlc. 

Mesmo por ser uma o'erigação internacional é que o-: 
govertlo dõvia apro~eitar ft. opport.unidad.e para. exiJ:?:ir 
do emprezario, ao menos ~m.psga de favores-tün e::(or'5i
tantcs, que oolloeasse é. saa eust~t eauo boiás o phar6e ,. 
até ,m~.smo porque a sua. empreza é quem mais vai apro
veitar esses favores prestados á navegação. Pois ~ dos; 
tratado'! que o em prezado não posGa pôr bolas o pharóea. 
nos lngEUes do rio ond · · ~ . 
estrada é doa tratados, o que não impodio de elle o fio-· 
recer-se com 50:0008 para. a sua factura. 

Pelos mesmos .tratados o governo tem de nomea-r· 
commissarios para inspecoionar a navegação e velar na . 
co~sena.çíio deues objectoa: . que melhores commiasarios. 
encl)ntra.ria a governo de que o em preza rio e seus agen- . 
tell se a. empreza tiveese de colloca-los á sua casta? Os: 
tratados não mareio o tempo do cumprimento dess~ ' 
ajuate; portanto, se o governo o demorasse, a. compa
nhia nito 118 veria. forçaâa. ~elas exi~encias e perigo& da 
navegação a. a.seentar a.s botas e os s1gnaes necessarios? 
Eis a grande resposta que se me deu:~ dos tre.tl\dos-; 
e como era dos trat9.dos, catava o governo privado de 
&ransferir essa ob-rigação ao emprezario ! . 

O commando dos vapores por offioiaes da armada..-
0 nobre relator da commissíio até chegou a dizer que 
esta clausula não era um favor ao emprezario, que an
tes o governo é que ~anhava com ella, porque era em 
proveito dos nossos officiaes de marinha, que, cruzando 
essas agua.s a bordo dos n.'Wios mercantes da comp_a-

P,rimeiramente, eu não julgo que seja. muito propri() 
que officiaes da armada andem ser11indo de capitães de 
navios, sobretudo tendo de viajar em paizes estrangei
ros. Não acho isso muito digno. Apezar do contrato dar 
a esses navios as prerogativas de navio:; de guerrn, elles 
nunca passaráõ de navios de uma empre:ta particnlar, 
empregãdos em transacçQes mercantis. 

E nii.o petde o Estado pagando soldo a. officiaes da 
armada para. servir em na v\ os particulares? 

E não verde a dhciplina. com .isso? 
O nobre miniatTo da marinha fallou aqui contra. as 

.1"-MI> IY 

estações na.tto.es, e emittio o pensatnento de aboli. las 
por'iue ptejudicavão a disciplina, p~rque com e~:l!! ." 
nossa. mar·nha eF;ta.va reduzida á marmba de provtncl& 
em vez de marinha do imperio. Ora, se com a" e~ts.çõea 
so!fre a disciplina, se com ella!l, como o nobre m.trustro 
declarou, não se p6de dar ás forças navaes o mov1mento 
e a instrucção praticas indisuem•svdis o qne nií.o será. 
a &~~ an o comp etam~;n e 11. me.r1n 1a de ~erra a esse& 
officiaes, desviando -os dos fins e da. especialidade de sua 
pl'Ofis~ão? O nobre minis·ro manif~,.tóu li. iui.ó«Çíiü dt: 
abolir as estações, e nesse caso terá àe dar n1obllidado 

, . · · o nav 
dos mares e portos da Europa, nomo di5se, e então po
dará. destinar alguns ao r-rrugnsy, se essa na'lega\lão, 
a.lHs j& conhet1ida, p-recisa de estud·1s especiaes. 

Pelo& tratados existente~> a na.vepJ;ação do Uruguay é 
livre aos navios de guerra. brazileirr•s; elte11 ..,?dem ~n~r~ 
em todos 0r1 portos habilit11do~ da~~ repubbcas rtbetn· 
nhas, livree de direitos de transito, ~ozando da todas as 
i-senções, honru e favores concedidos aos navios das 
nações civilisadas. Assim, se é preciso <JUe os officiaes da 
nossa armada vão aprender, não precisão fazê-lo :r. bordo 
de navios do emprezario, temos vaport>s da armada, oude . . . ., . 
a fraqueza deste argumento. 

Notei igualmente, Sr. presidente, que no contrato 
:nada se estabeleceu sobre a. maneira de fiscalisar o cum• .. . ~ ·-
puladas. Como me respondeu o nobre relat<?r '!-;-Hiio ~e 
fiscalisar os agentes consulares, e no terntono bra:n
leiro. as autoridades b\'S.Zileiraa. - Esta. fiacalisação é 
sufficiente't Accrescentouonobre relator- ue era essa a. 
fi.scali~ação praticada com a. companhia do Par11guay ~ 
Este argumento é contra.. Quem pórle 11aher cnmo !ia tem 
S.scalisndo o contrato da companhia do Pare~nayT No 
.relatorio de l859, di11se o ministro do Imperio de então, 
que se havia celebrado o contrato, e apresentou as 
suas bases e as clausulas principaes. 

No reletorio de .1860 o nobre ex mibiatro do imperio 
a.iese simplesmente :-a navegação do Paraguayoomeçou 
~ntre Montevidéo e Cuyabã..-No relatorio deste aDDo o 
nobre ministro ua. agricultura não nos diz uma unicll. 
palavra. Nenhuma informação nos deu, como fe.,; a re&• 
peito de outras companhias, por exemplo, com a da 

, a s en eu-se .on• 
gamente. sem duvida porque teve dados em que se ba
ecnsso; guardou absoluto silencio sobre a do Paraguay, 
porque estou persuadido que elle tambem nada sabe 
" roa do modo por que tein eidci desempenhado o aor-
~~o. 

Quo agentes consulares Mo de fiscalisar este contrA.• 
to? S<!râ por vonturn. o cmprezario, quetambem ê agcntê 
couàular creio que em Montevià~o on Buenos-Ayres? 
Quando n6a vemos o que o.contece mesmo aqui no Rió 
do Janeh·o com os vapores da companhia Brazileira de 
Paquetes; quando ouvimos o Dobre ministro da mari
nha ha poncos dias dizet~Dos que o Cere1 teria seguido 
para o Rio-Grande se elle nilo prevenisse ao inllpeotor 
do arsenal para que fouo pe!!{!oalmente e'ltaminar aqnel·· 
le vapor; quando o vapor Mrlrque:: d~ CaaJilll, oue na 
altara de S. Sebastião esteve n ponto dtJ ir a piqÚe com 
todos os passa~eiroa, I! seguio, sabB Deoa em qne es
tado ; quando 1sto acontece aqui, debaixo_ da inapooçiío 
directa do p;overJJo, o que nil.o acontecerá. por aquellas 
alturas, sendo o proprio emprezario o fiscal? I N"ão con
fio em ta.l 1isca.lisação, ella não ::e póde fazer convenien-
temente. · · 

Sr. presidente, vou mandar á mesa uma emenda em 
substitui ão da rimeira • · 

ge1ra.mente. 

Devo antes observar que a minha emenda, longe ele 
retardar o beneficio com que procura dotar a minha 
p;•viocis, como disse o nobre relator, promove-o mais 
depre~sa.. do que o pr_oj~c~o das commiseões. Segundo 
este l~r?JeCto, O cont'ra.to será pnsto etn execução -no 
exerczCio de 1862 a 1863; se aicda fôr m:t.o o nosso ea· 
tado financeiro, póde o governo adiar para o exercício 
de 1 863 a 1864 ; com o prazo de um snno que concede 
ao empreznrio para oTganh ar a companhia cba.gamos a 
18?5;· e podendo. o g'Jverno m'lrcar ainda novo prazo, 
CUJO termo o prOJeCto não fixou, temos um adiamento 
ínJefinido I Com a minha emenda não acontece ino, 

5 
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porque, sendo a tubvençã.o que proponho de 3Q:0008, 
alio p()de 11-flll;ravar os males da ~>ituAç>io PC~'Domica ; e. 
lot!,O '1.1le BeJ .. con~ignad11 na ltli du urc•·.n,euto, t'óde a 
:DaV6g~tção começar no e'l;'.ercicio de 1861 a 1862. 

E• esta a emenrla. . Lê.) 
As ll.lodili~<ações fâo as seguintee. A primeira emenda. 

dizia: c Ftc& o p:overno autúrisado a 110ntratar com J. 
erell'a m .o, ou C'Om qnt-:rn melhore, V••nte(:!ens 

offereoer: etc .. • Supp.rim! egor!!. o ncma do empr~:;ario 
para &ei{Uir a opiniiio do meu honrado eolleg;a depur.a~o 
pela minha. P"Ovinria, que dt-f•nd .. u este cl'ntrato, opi-

·- _ n • s.. • JFSe • • x . nts 8· ssao e t ~ , 
quando ee propôz o ~dinmento d{>.<-te celebre rontratO, 
por ter appar~wido um ooncurrente, que votava pelo con
trat.o por jul~ai muito c~onvenit:nte a. concurrencia; se
guindo pois .os seu~ con@elhns, quero dar maior liber· 
dade á c .. ncur:encia, sup'primin-io os nomes proprios. 
Assim bca o JZOVPrDO mais desemh~:-ral'a<lo mais bahili~ 
tado para contratar a navegação do Alto· Uruvuay. se:n 
consi<:leração a pcs110as, tendo só em coilllideraçíio o.& 
intere&f8B publicos. 

Em v~ de começlll' a navegação até o porto da Cons ... 
tituição. fAço comeca.r do primeiro porto habilitado 
II.CÍJJla do Salto. para, e~tentler aiuda mai11 
no.vegaçi\o : e fallsndo nas viagens, accre~"llnto ,a. p~lavr~ 
metU~ulmtnte. de cujo olvido o mesmo nobre deputado me 
fe~ o favor de lembr~<r. · 

· Si\o :eaba as noicas modificações qu • 
()On~•rvo & emenda primitiva. 

O mQu honrado collega pela minha província. disse 
Ui, ha~ter exr>.esso al~tum no contrato. poruue d1vidid-
a Pubvenção pro orcionalmente '" ll · • 

veuç ·o do. l!e~unda linha .ter.~. ruaip ou menos os SO:OOOS 
,'lle proponho na minh 1t emenda. N •o Mli. ... eu estendo a 
~~h .. da nllV~J~;açil. até S. Borjli. • nero maiA a em preza, 
:n.ta.s não f11ç.o que-tão, ant~s t!Stimo estar nas idéa" do 
go\ferno das commiJ;BÕes e do nobre deputado, que por 
essa. razão dará o seu voto á minha emenda; e tanto 
.!DIJ.ÍS o espero quanto.é certo qua estou com as idéas do 
.nob~~ deputado manife~tadas em 185R e nesta discussão. 
Em 18!>8 o nobre deputa io, não dip;o bem, todos os depu
. tados de minh~~o provint:ia, offerecêriio uma emenda ao 
orçamento, que pa~•oa, conPip;na.ndo a quantia de20.000J 
JUira a n~tvegsçiio do Alto-Uru~ay; e ap;ora entre aa 
.v~~tagen.s doAntulll con 1 u a e as Vl&r a pr.o
v~oia do auxilio de 10:0008 qoe dá. para a emprez~t. 
~tua\ q~e esta fazendo a uavegnção. 
~u c(),1loordo plenamente com o nobre deputado: pensO' 

OGID~ eU" pe , nç 
de vmte cont()s para termo&· navegação a vapor no U'rn-: 
~a:v. em maior escala do que aotualmente; e Pf'D9o 
Q9tnO elle penaa agoJ:a. que é coiweuiente Wliviar a pro-· 
.ytnoi~ dea~e ~Grme c'ilu~ de dez oontos por anno, e por 
~ ~s vmt~ contos accre&;ll!ll~i, .mllis dez. O nobre 
~~p11tadq, yotando pela ;ninha ·emenda, como espero, 
v~rf, tambem desvanecidos os seus receios de poder a. 
n~v~g·çii.o de vapore• argentinos e orien~aeA invadirem 
~ 11·~~l>a& aguas, se não ~ubvencionsrmoa a uDla com
p~nt:ua. ~ nov!'!gação 1.1ue a minha emendo. tem por fim 
e~t&:~leC4r é ern tod,a a linh>l do territorio bra.zilelro, e 
... lri:l .~ca afugentada della. a concurreocia e~>trangeira. 

·O . contrato que se discute tem de durar 20 annoP; 
n~ . m,inha e~enda red~zo a dez o p'~'a.zo da conce~<siio; 
pp,r!l1le nã~ ' so1_1 atreiç,~ado aos privilt>gio9, cujas m~s 
COJ1.~~qu,er.cl8.8 mognem descorJhece, por lue ~iio fa~ses ao 
~.~~e!lvo[virnen~ das tnrlu!!tr Hl'. Neste ponto vou de 
aôc6r i~ com o emprezario , quando diz na ~ua repre
sen• aç>~o.: c da competenc1a reportão, o governo e o paiz, 
vantagem de grande . v1,llro, destruindo as coiJceB• 

. . : . e pnv1 t>gu~ a!', que siio de ordinario 
p;reJU nCiaes e sempre. mu1to od.io r>as. » Está concessão 
t>O:r 20 . ~n.nos. feita ao contratador importa um verda .. 
déiro pnv1teg10, e é ello quem nos diz que essas conces· 
eões .. silo ptej udicia.es e l)diosas! · : 

-- ti&~ Fi&ü.2iãÃ ~~ ii~~~~··=-.:.-Da,d-;;s--~;~i{~~~=-- - -
atancias. ' · 

. o Sa. F.sux DA l'u·.JJA :- r.omo se dão neste caso:: 
e,por. i~so, con<".ordando ~a ver ade desta opinião, reduzo
~" mu•ba emencta os vmte as..:nos a dez. 

' q .no?re . r~lator daa comm~sões disse tambem que & 
3' liWl.~ .~ COU~a~o ·~.Ir miJI GXteJl&a do q11e a esta ~. 

be,eciclu. pela minha emenda que a sub~tituitl. Isto n~o · 
é ex11cro, porqnP a minha em•·nrlft "~t~n~P. a navA~açao 
até:::;, BoriA, .. 6leguas flcimade lta<~Ul. A ~aC'boe1ra do 
Butuhy, 1.1uil, ~egundo onopredeputado, che.gll. a. eeccar, 
n :io ~ um "mh11r ttÇ4i ,nvenclvel, póde ser fe1tff a:deeob· 
strucção por 2:000SOOO. 

disso? 
O Sa FELIX DA. CUNHA: - O ex-presidente da pro

víncia do R•o-Grande do Sol. antecessor do actual, 
z1a no seu re ,. orlo que a cac oe1ra ·o u • -

niada de pedrns soltas. era de faci.l de~c·b~truC'çii.o, e que 
s comm ssão coDmltiva das obra~ publicns do mouicipio 
lhe rPprP.~Pntára essa necessidade, avaliando 11 despeza. 
em 2 oonsooo. . 

E ' v~>rd,.,cle que po!'teriormente o actual presidente 
enc~rreg• r~t ~um eop;enh.~>iro de fazer esse e~a~~; mas 
nã.o podendo 11' so lugar_ nem mesmo ao munwl.>lO <'omo 
elle proprio C• niess11, informou ter ou •ido .di:i:er. que u. 
cachoeira tinha uma milha de extensão, e era em rocha 
viva. Naturalmente niio tratou mais a. pre,.iden~ia 
dest~ negocio, mas e~tive com pe~Po~ que C'Onhe·l~ 

nha spenatl Blgum11R braças de exteDsão, e era realmeate 
formada d>l pedras ~' lt~<s ; tanto W!Bim que a camara 
munidpal ia declarar á presid.eucia que se encarrega· 

• 1 • . • 

O Sa. FIGUEinA. DE Mstto :-l'ara depois pedir mais 
al~uma cousa. 

. . ~entopar& 
o nobre deputado votar ~ontra o ~ntrato, que dE>f.,nder 
porque o empre,o.rio dept>ia nos virl pedir mais! 

Por fallar na cachoeira de But.uhv rocordo•me da 
de !:'. Gr.,gorio. Observando eu que a' empreza n~o po
deria fa1:er R nave.zaciío com vapores do 3 J' ~B inJO[lezes 
de calado pelas diffi ·uldades da cachoeira de S. Gre- · 
gorio, disse o nobre relatnr que os vapores J?01ião ser 
con .. t.rnilios de moc\o a demaodar apen811 dezo1t.o poUe
gadas d'o~u. Será pos~ivel, e só f~·ei uma observação • 
Se a comm1•siio estudou este nep;oc10 com o maior cui
dado, se ox~minou tr.doe oa papeis, se quiz attender s6-
mente ao interesse ublioo como estou con e · 
n,ão no interes~e do emprezario, devia propor. que nessa 
parte se emenda•se o oontrllto, qne em vez de ser o em
prezario obri~ado a construir navios com 3. )1 pés djt 
calado im ro rios ara. a nave ão os conrruisse com 

ezo1to po ega as. ntretanto o contrAto neste ponto· 
não soffreu a menor ttlt.eraçiio I · 

Sr. presidMto, julgo t6r demonstrado que s6 deve aar 
subvencionada. a nu.vep:açiio d., Salto P"ra cima. e q,ue 
ba11ta para subvl'n ·ioua-la 30·000S, Qnant.o á primetra. 
linha ae Monteviciéo ao Salto, julgo ta.mbem havo1: ea
bolmente demonstrado que ella não vai prestar li&Uidade 
aljZuma á provlnoia do Bio-Grsmde, porque é uma linha 
navegada por vapores ha muit.oa ennoa, e· porq'QQ nl1o 
põa.e deixar ie ser a•sim '- vista do importante commer
cio de seu~< portos. Mostrei com eaclareoimentos il'l'6fu
taveis, com os avi~os marítimos dos jomaes trazidos pelo· 
paquete qne hnntem chf.'g•.•tl, que existe a nave~ 
que se quer ~ul\vencionar. . . . 

Vot.o coutra este contrato, Sr. presidents; não quero 
que a camara nos diga. quau.1o nós, os deputados· do 
Rio-Grande, vier.mos pe •ir a creaçii.o de uma relação 
para a província, a bem da ~ti.Btiça e d~s lep;•timos in~
resses das partes; quendo Vl~rmos pefl1r colonos e nas 
de r.ommnnicaçã·•; quando viermos pedi~ que se olhe •· 

perpetua 1e oapit~e& immenFos e de vidas p•eciosas; 
quando viermos pedir melhoramento de pe"soal e de sa
larios pera. a soa pr Hticagem, não quero que nos di~a. :
já vos dsmoil 9o:noos. auouaes por espaço de vinte annos, 

_ -··-l'.!!rª-~~.a..lllll'ega.çâo... não-temos mai5 dinbai·e~ --... , -- ---.. --· ··· 
· Niio quero quaodo pediri:no- um cées pp.ra a ci
dade do Rio- Grande, obra de uma nece~>sidade ur
gente, que se nos diga., como disse o nobre mi-. 
nistro da marinha-não temQ.s dinheiro 1-;>u então, 
nos venha illndir, dizeodo que o vapor Gar.hoeira j.à. ee
tava comprado para auxilio das obras do port.p, quando, 
niio é exacto, quando eSBe vapor est\ na.vegando a 
esta hora pelos rios interiores da provmcia, ~ OOllta 
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da c.ompsnhia a que pertence! Não ha dinheiro para 
'n&Cesaidades indeclinaveis, mas ha dinheiro para uma 
empreza. que nenhuma vantagem nos traz na primeira. 
linha. da. navegs~o. porque é uma navegação que sem
pre se fez, que se continúa. a fazer, e que nunca se dei- , 
xsr' de fazel' I 

no rc epu s o p 'o- en , q e s on, 
veio com a gt'llnde animo.çi'Lo que tetiü. ü. ,;donisõõÇilc, 
subvennionando-e~ uma. linha tão concorrida. 

De quanto é a ~':bveução '! De 9h:Or}QS por ann~, 

1lO:onos. Quer colonos o nobre deputado? Pois b·~m; 
unll·se co·•·nosco, e peçamos esse excesso dos liO.OOOS, 
es!-e excesso de que nlio precisa a navegnção, para de
marcar-se e dividir-se em lottls essa !I ferteis terras das 
margens do U.tuguoy, de que fallou; para focilitar n 
vioda dos colonos que as de Jem cnl ti. v ar: para favorecer 
o seu primeiro el!tabele"imento; é isto que h a - de.apr~
veitll.l" A coloniaação! Descan3e o nobre d"pnta.do1 não 
hão, de faltar n11vios, não híio de faltar vapores psra o 
tnnsporte dos colonos, para o transporte de seus pro-
duetos! . 

dente, foi ver o no re d~pnta.do pela. minha província 
levant~tr-"e para. defender este «:"Ontrato. E como? Admi
rando -11e de que nós o impugnl!-ssemos I A provincia verá. 

· e nfl s s n r ~ • 
são aqnelles quo querem dar o valor da subvenção da 
primeira linha, que em nada. aproveita á província, a. 
um especulacior; ou aqueUes que quflrem arplicar o va
lor dessa snbven ão ao .Jesenvolvimento da colooisa• 
ção, a obras urgente!', a tentos · melhoramentos de que 
pl'ecisa a . provinoia., e que nun,a são satisfeitos, porqnG 
sempre se diz·que não ha dinheir0.... .. 
. ó ~n. FIGUEIRA. DE MEI.LO: -A maioria da· deputação 

do Rio-Grande a este re.ito segue opinião contran 
ria .... 

O Sa. FEux vA Co~tBA.:- Ni!.o póde seguir opinião 
contraria..... · 

O Sa. FIGUEIRA DE M&LLO: -Entende que essa na~ 
vegaçiio ó util á província. " ~ 

é uti1. E' sempre como se no~ re~poude, porque nüo po
dem respondor de outra maneira Quem conte,;tou a uti
lidade da. navegação ? E' util, ja o d <l'se; tenho repe
tido mil vezes ue é util Maá essa utilitiade ·~. é re&•• 
tada pelos vapores que fuzem a nave~ação do Salte> até 
Montevidêo; se níio sxi•ttsao nave~ta.cií.o a v~opor, a !IUb· 
vençíio t~ria uma expli··ação, iria animnr uma em preza 
util â. provincia., mas dar subvençli.o a uma em preza p11ra 
pr61!tar um s.sr.vi9o que outrstt e~tã'? prestando sem sub
vençii.o, para "'atu,fat.or uma nece&std~<de que já est• sa
ti·feita, é que eu d1gu que é um verdade1ro patronato, 
um verdadttuo nepor.isu.o I . 
. Sr. prl\l-idllnta tenho feito o meu dever. Não tenho o 

·menor 'ntare~ae qUl• pas·e ou d111X11 de pila· ~r e~ te con
trato, ·além do interesse que dev.., ter todo o repre~<en
tante pelo bem publico, pela dignidade do parlament-o, 
pela honra do een paiz I (Muito bem.) 

Cumpri o meu dever, n ;to me compete o resto ; mas 
se consnmmar-ae este grande escan<ialn, a provinda do 
Rio-Grande ter a. o d1rmto de' dizer o que d}sse tJutr'ora. 
em França um grande escriptor ao ~overno de Julho: 
-Em vez de acnardes o caminho de nossos cor11ç~es. ~~ 
a.cha~;te· dePgra.çadamente o caminho de nossas bolsssf · 
(Mutt .. bem; m:.~ito bem.) 

mente, e mbstit.ui la por esta que vou mandar a mesa. 

Consultad_a. a came.rs, consente quel!eretire a emenda. 

Vem.A..m~s~~o,-.t~~da. apoiada, e entra conjunctamente 
em discustão, a segui.ntiremtmda. substitutiva: 

< O governo fica autorisado a contrat11r com qaem 
melhores vantageua otferecer, mediAnte uma snbvençio 
aunua\ de 30:0008~ poT et<paço de dez annos, a navega
ção a vupor do Alto· Uruguay •· de~de o primeiro porto 
estr10np;eiro habilitado ac,ma do Salto1 até é. vilt"- de 
S. Boi-ja, com e~cab pelo11 portos intermedios. ficando· o 
contra;ador obt.gado a desobstruir a cachoeira do Bu .. 
tuhy no ptazo de dons annoa , a contar da. data. do coa-

. I 

trato, e a fazer mensalmente duu 'riagent reáotKlafs 
nos dous primeiros annoa, e tres nos seguintes, se o go ... 
verno o julpar conveniente.- Felico da Cunha. » 

A disct ~.ão fica adiada pela hora. 

par e re st1va á e·peza o miniaterio do imperio. 
Acha·ss presente o Sr. mini~<tro respectivo. 

( .... 0 .8r. J. de Alt>ncar• -Sr. presidente, téttho·m& I esquiva·Io àe tomar parte nas dit<cussões fl;eraes -desta 
casa; e não o Í&~"lll agf•ra ~ me uiio julg&Sse obri
gr do, como relat< r <la 2• commis!<âO de orçamento. 

Acho-me incomm0da.do : se i1to nã:> é motivo que me 
dispense de cumprir um de\'er, é motivo para quo a cft;..
mara me se.ja indulp:ente. 

Toms:tei por ponto de partida a lei annua qne se dia .. 
ente. Nenhuma occasi~o me parece m"is .azada pata _o1 

rera um gabinete t·ujo pr• grattllll& se encerra llti.A paJ.a, .. 
vras- jn>tica. e ec~'nomia. · 

Não conheço mais bella justiça: senhcrtes, du qua 

povo ·trllnsforfl·fldo em impoator Não conheço tiUIIbent 
mais eonveniente econotnia do ·que a que consiste em 
bem remumraT o bom servidor do Estado, mantenào . 

• d e r o n 
meios o trabalho, fonte dá. renda publica, 

Vou entrar em. uma Perie de considt<ra~;õett: peço f. 
cam~ra q_ue niio enxergu~ na .. a.iuha' p .. lavra.l' nem: 
sornbra de ~ensura aos gov ... ru s e lP.giPla.turaa pil.Psadas,
nem symptoma.> de de~coutíaoça do p;abinete actual, 
a qu•m dou o ' f, aco apoio do meu voto ; o méo desojo 

. é o que nutre toda a cn.•vara, o ae ver !nucoiona.r regu .. 
larmente no. nosso paiz o governo parlamentar. . . 

Senh• ree, a attribuiçã.o de fi:x.sr tlnnualménte a des-. 
peza poblice e distTibnir por ella a ncntribntQãll·dlrecta, 
conferida t a&Pembl~a geral pele. cont-tituiçàn(art: IIS,. 
~ 1 O é cert~-meute a mai~ sohda, .a mai!l éfiioaz dl&l 
g~<rttn as o ~overno p»r•amen ar. 

Eu Ao poderei dor m"lhor a medida da. hnportAn<'ill• 
al~ance det<~s.· attr.baiçiio do q!le lembrando que foi 
eU a que na Inglat~orra tni<'iO•t o Pyetema r&~~ent!ltivo. 

ar 811 q e pu , 
pela necessidade, ··onvocavs. as ordens do Estado pro
prietarias do P6Jo n•cional, afim de lhe ooncedet8m 
os sub~;idios neoe .. sarios. EGIIno teuniõoa em prtnctpio 
feitlis n lonp;o ~&paçu,depoill amiudé.riio-se,repetfr&;J Sé, 
e por fim totn11r11.o-·~e pel'tllanentet. E' a otagem clcr 
parlamento, c mo a expltca Gu\~ot, OODIO a explicito 
todo~ OP hi~toria,iJ, Te! lDJZIMeR. 

T,m-se dlscutid" nebtt> uMa larga.Ulente aa 9-nea~ 
do podt'rmoi..,rador e da 1'e&pon~abilidad1 dosmlniPttos. 
Todos os publi···istlll! 11e ocoupA.o em resolver o ditllcn 
prubl61Da âe equil•brio dos poderes. Entretan~ pata 
miai as du&s moias reses do governo parlament~ e&tla 
a!lsentadas uma sobre a lei annua do ól'Çaul.ên~, otltt& 
sobre a <li&I!Olaçiio da camllta. . . · 

Quando Mirabeau na assemblóa nacional frane!éZ& 
sustentava a ne·~Bssirla.d<~ de concedtr ao rei o veto llbso
lttto, elte mosr.rou que não havia nenhum perigo nessa 
conc~ssiio desde qúe a 118Semblé& nacioaali'ODIMil'"BBIO .. CJ 
drre1to de tixár annnalmmta a receita e de-pçza publica. 

· e · a ~r t• fli ut · 
rea no t~y~<tema. repre· en1;11t1vo, dé..de que Uiio puder 86t 
reFolvido peios meios ordin11rios, pela tiiudanç& do xal• 
nisteri;.. ou pela renovação regular e periodica dá legis
latnra. ha. de set' decidido nece~sar!amettt6 Uéllía ·ultima 

. inFtancia.politica. A camsta. ~M.ndo do ~eu direit(),nep 
ao p:overno que não lhe tnence confiença oa fabdOii b..,. 
cessnios para o seniço da á.dmini11tra9i\0; o podet'D;lG
derador, exercendo tam bem pot t~ua vea: a. {lterogati'fl 
oonsti_:úoioual, dissol~e ~ ca.tnll.ra, e appell& para o p~; 
a neç11o coneultads, decide etltte a cor8a e.o parlam~~. 

Ela. PenhorEs, como au comprebendo, em todá.' sU 
simplicid~de, em toda a sua puretaptimitin,G ~}'6temll 
repre3entativo; ootnO nós o encontramo& ainda em Mi
bryão na 1Dgl&terra1 cuja constituição ~em ipor~. 
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f~~ arrancada disposição por disposição aos reis da legi
timidade; o parlamento não tinha a faculdade legisla
tiva, não podia fazer um& constituição ; comprou-a, 
comprou-a a prt>ço de contribuições. 

Um orador ingl~z, creio que Cbata.m, f'lllando do 
poder da imprent~a, disEe estas ala.vra.s: < Tirai ao 
povo m ez o e.s as 1 er a es, mas enuu- e a a 
imprens~, que elle re~gstará todas as outras. , Eu ap
plicarei esta phrase ao orçamento:-Tirem á assembléa 
geral todas !!.!! !!ttribn.içoois, mas deixem-lhe a de fixar 

. . _ · 1 a speza pu 1ca, e e a re1-
vmd1carà. as outras uma s uma. . 

Ma&, sennores, se esf!a attribuiçiio é tão importante 
e. de tão alto alcance, enmpre, para. que &eja um va
lioso p<~nhor das liberdades publicas, para que seja uma. 
garantia efficaz r:ontra os abu~os do executivo, que 
138 torne uma realidade, que não ~eja. uma fonnula vã. 

Entretanto nü.o é isto o que succede entre nós. 
O art. 112 da constitniçlio dispõe que <o ministro 

da f.t1zenda, havendo recebido dos .outros ministros os 
orçamen«Js re·ativos ás despeza.s da.s suas repartiyões, 
aprebentarh ~a c"ma.~.!l. dos deputados .allDaalmente, l~go 

Q dospeza do thesouro nacional no anno antecedonte.~ 
O bala.uço da !eceita e despe:ta de 1859 a 1860 ainda 

:niio eet& na casa. Na. secretaria, onde o pedi, infor-
mirão-me u não · • 
&ntlos; e n'um dos d1as pa~sados me foi entregue o de 
1858 a 11<59. As commis~ões de conta& incnmbid&a de 
examinar essa.s peças officiaescahirãoemdesuso. V. Ex., 
Sr. reairtente e a honrada mesa ha ucos dias dando 
pe.recer a 1espe1to e uma &.1teraçê.o do regim11nto, exi
gida pela creação do novo millisterio, refundia essas 
QOtnmissões nas de orçamento. Percorrendo sa actas 
r;nteriores, o ultimO' parecer da commissiio de cor.\a.s que 
~ncontrei foi do l" de Setembro de 1834. 

O Sa, GA.XJ. CnQUEIB.A.: - Mas na revisão não se sup
priasirão es11as commisaõe&. 

O SJJ.. J. l»E ALBI!ICA.l\: -E' verdade. Diz o meu hon
rado college. que nso foriio supprimidas eesas commi~ = 
eties; mrss wmarei a 11berdade de observar que, quando 
en1 lti8U d!vidio · b9 em tres acommissão de contas, assim 

. . ~ . 
&u ciente p~ra fiscalisar os diver~os 11erviças a cargo de 
todos o& mlDlsteri•·B. Esta dlVisãu, fe1ta em 18S9 por 
oan~a do exce~so de trablilhe, annnlla -se actnalmente 
cltn:tdo aa coD&miesães o j · · · 
tos, e isto na poc&eião em que se creon um novo minia
terio. 

Mas, pondo de parte o incidente, continúo. 
Beconheço, Sr ptebideDte, que a nossa escrlptnração, 

da .maneira por que é feita, niio offerec~ ba11e para um.ft. 
mca.lisa~ii.o. oomo tem dueito a es.ercer o poder legis
lativo. Este faoto já era reconhecido naquelle parecer 
a que me referi pt~lo Sr Holi.anda Cavalcanti, hoje 
viaconde de Albuquerque e 11euador .do imperio. 
• Dizia o honr#do visconde (póde ser que haja inexao

tidào nae palllvrbs, mas o pen, amento é o mesmo), di:da. 
o honrado Vil:!conde o seguinte: < Com uma tal fórma. 
lle contabil1da~.de nunca se poderão conhecer verdadeira
~eute as diesipações, ~ muito ~enos as pe~soas imme
du~otarnente re~ponsa\e111, cumpnndo por isso que a ca .. 
~&ra i()me a respeito uma medida que a 8<4& sabedoria 
chctar. ,. 

. O Sa. C. MA.1l11REIB.A: - leto era em 1834: de 1854 
para cá. a contbbilidade tem melhorado muito. 

. • • , . : - e o no re epn a o tvesse 
• pacieac1a de me onnr, ha'iia ~e ver que reconheço os 
melhoramentos da IIO&sa contabilidade· mas aínda aesim 

. )lílo a considero perfeita. ' 
• Vmta tete ~>Jl:''os são passados depois que o honrado 

moonde ebcreVla aquellas palavras; e entretanto ape
z.ar do aperfeiçoamento ultimamente introduzido' neste 
ramo de tJCrviço _publico, r. inda podemos con~íderar no 
~mo eatado a fiacalieaçiio do poder legislativo. E' ver
dade que o balanço declara o .;.ne ea despenden· mia 
em qne, e com9.&e despenden, é consa que 1ica no' vago 
w verbas elastlcs.s. O poder legislativo n~ ~m dados 
Dem documentoa sufficientea para conhecer se houve ou 
a~ ieapetdicio doa dinheiros pu blicos. Direi maia 1 oa 

pNpriQs ministros não podem sabê-lo em rela~iio ao 
seus agentes subalternos. 

O thesonro nacional, da manoira por que estl. eonat.i
tuido, não satisfa:~: essa neoossi·111de publica, nii.G fornece 
ao poder legislativo os dados JJ docúmentoa de que ne-· 
cessita. Essa instituição, embora constitnicional, resen-
te-se o mesmo e elto ou~:- se nota em uma ms uw 
E.D.al~ga da. Inglate-rra, o .~udit _of!ir;~. ~sté. sob a preai
deuc!~ do um do& memoros tto gabmete ; não tem • 
independencia necessaria para fisealisar ftl! contas, dos 

·1ersos m1ma no • 
A creação, ~ois, de um tribunal de contas, oompoat'!l 

de membros Vltalidos bem remunerados, incompau~eis 
cont<jtlaesqner cargos deeleiçio popular ou de nomeayão 
4io poder executivo, responsaveis perante o supremo tri
bnnalde justiça. quando esta camara. decrete a. sua accu
saçiio, é um complemento neceesario do governo pr.rla
ment~r. 

O Sa. C. MAPtrB.!!lBA:- Quando tivermos dinheiro. 
Não me assuste já com a crenção deste noYo tribunal. 

O Sa. J. DE ALEftCA.B.:- Jalgo, ao contrario, qua 4 
o e· o de diminuir a des oza: são diversas mmeit 

d43 considerar ss cousas. 
O Sa. C. MAnUl\EIRA.:- Serviria para angmentar e 

funccione.li~mo. 

a. . DE t.E : - s 1 ue, 
se a scienoia financeira tives»e tomado o cloaenvolvi
menio que tomou posteriormente, á época da promul
gação da nossa constituição, não escaparia á perapica-. . -
tribunal desta ordem. 

A França o tem desde tempo remoto, a Austria dead~ 
180' , a Baviera desde 1812, a Hollanda de&de 1840, a 
~axoni.a. desde 1842, o Hanover desde 184:; o a Bespa-
nha de2de 1851. · ~ 

tTx s.. DEPllTA»o : - o\ue iato fará ~ crear mais 
funccionalismo. 

O ~a. C M.~>bUJlllUl.t:-0 que lhe affirmo 6 11,ue 01 
ltispoa do thesouro 1:1íio bem jndependentea do governo: 
até tizerão-lhe aqui oppoaição. 

. . . . , 
du compte•, que em muitas cousaa podia senir de Dlo
delo, tem duas especie& de att.rtbuiçõea: a 1•, ~ a tomada 
de con~as de todas !'8 estações fiscae.s. O tribnnal iD'\ul· 

ma fracção da receita e despe:r.a publica, e profete Ulll 
aresto; a 2• atttibuiçiio é declarar aD.Dualinente ae o 
balanço do thesouro est& conforme com oa areato1 prcr. 
feridus, e se as contas eapeciaea doa miniateri01 oomb~ 
não com a conta geral do thesonro. 

Existindo esse tribUDal, é facil de comprebendor qa-, 
i exoepção da verba dos fUDdoa eecretoa, nada se tles· 
pendera no paiz sem um motivo legal, p\lblioo e ooJJfet·· 
aa.vel. Não quer iet.o dizer que assim nio tmtha aconte
cido até agora; trata-se de uma garantia para o futuro • 
e não de um eorrectivo para o presente, ou de uma ropro
•açíio para o passado. Nenhuma autol"idade, nanbnm 
ministro, nenhum presidente ordenará um pagamento 
sem declarar a natureza da divida e a lei que a au
torisou. 

O Sa. C. Mnua.z•a.t:- Já. temos decreto n~te'Mil
tido • 

O Sa. J. DE ALENCA.Il ·-NA:o baeta indicar a 'V$rba 
pela qnal ~eve ser pa~a, ~ preci11~ tam~m me:JlClonar 

O Sa. C. M.l»uutu ~-Assim c: dia~ o decreto ele 
Maio de 1842 

O Sa. J. D'B AI.Eto<AB~-0bser1o qnemnitoa dos hon
rados membros e!:t lanhiio o pensamento ds. creação de 
om tribunal dessa ordem. Pois, senhores, ·a id6a delle 
vem de um paiz nc tempo em que era regido pelo sye. 
tema representatho, de um paiz que em materia &e fi
nanças é mestre de qualquer outro. 

O Sa. C. MA.DUaEtu: -Eu acho boa a organi
asção; porm tenho medo de tanto funooionalilnno. 

O Sa. J. ns ALI!Kcu : - Cumpre notar que a 
instituição de 'Cm tribunal de contas, como se deduz d& 
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attribnições qn& referi, garantirá os contribuintes' con
t\'a. oa excessos e exorbita.nei8.8 do fisco. Ninguem ignora 
que o habito constante e prolongado altera. profunda
mente a llature::.a Assim como dizem que o medico 
acaba por oahir no atheismo, e o juiz criminal na in
•enaibilidade , o fisco tem uma tendencia irresistivel 
'DIU'a a cupidez e 11 avareza.: o que alli entt"s. ~~h~ ~m 
um a yamo. rreca ar mmto, em ou ma ; !ll'recar ar 
o mais possivelé o seu pansamauto fixo em. todos os paizes. 
utsim vexa e ameaça os contribuinte.s com o e:xecu

&ho, ue a lei lhe concede como arma de jnstÍ<;'l, e não 
x orsa • 

Eu me resumo sobre este ponto. Um tribunal de con
tas$ quanto & despP.za publica, garante a estricta e severa 
economia dos dinheiros do Estado, e põe a salvo da 
calumnia a probidade da administraçiio. Em rel~ção á 
J'eoeita, IllOraliaa o imposto, e tira-lhe o cd!oso que or
iinaria.nente o ncompanha. 

Mu, por grandes que sejão as vantagens de seme
lhllllte instituição, ella não será profi.cua em nosso paiz 
etm que primeiramente extirpamos do orçamento os 
vicias que ahi tem lançauo l'aizes. 

FaUàrei em primeiro lugar da. confecção desta lei 

He., Sr. !_'residente, em todo o orçamento duas espe
oies de verbas, que eu denominlll'ei uma fixa e outra 
. .mobil. A verba fixa tem seu ass~nto n~ !e~isla ão; é 

por exewplo, a verba do &ubsidio dos deputados : o total 
~de 292:8008; saha a 73.2008 por mez, e 2:4008 ·por 
individuo. Toda. essa. distribuição é feita. pelli lei. Não 

de ha.ver altera ií.o ara maia em s·· 
aobras. A verba mobil, embors tenha de~ignll.9ílo legal, é 
distribuída a. arbítrio do ministro. Tal é, por exemplo, 
a de obras pnblicas. O ministro pôde consumi-la em 
um mez, e antes em uma e&trada do que crn utn canal. 

Em um orçamento bSiJ orgllllisado as verbas mobeis 
só devem ser admittidas quando fôl' imoossivel ao po
der legislativo espeoialiaar os giversos serviços a distri
buir-lhes a eonstgnaçiío 1\Id ainda para. essas seria 
conveniente adopt,rmos a pratica. que vigorava em Fran .. 
oa. Alll o miniatro, que tinha um anno para estudar a 
applict19âO das verbllS votadas pelo poder legislativo, 
apresentii.VI\ nm plano de diatribuiçii.o por serviço e por 

• 11 a o J mç era approvn o pa o rtn, 
ero virtude de delegação do poder legiElntivo. 

Semelhante &ystema é nüo eô util, porque restrin .. 
do o arbitrio previne o a~u~~' mas é nocos&ario, so-

) 

a.m. gabíneto eixando o po er, tenha nor tal !órma es~ 
80ta!ÍO diVer&B!I verba& QO orçamentÔ que po.nhe. Btlll 
auoceaaor em s~rios embaraço11. 

Outro vicio do nosso orçamento á a. excessiva centra
lba~ãol que t-i\o mios effeitos tem pr~>du?.ido ; a mo .. 
maba a.e aerem pagos pelos cofrss geraes empregos de 
nomeação provincial torna incertas ·muitas verbas do 
orçamento, como a de juizea de direito, juizes muni
cipae~:~, parochos e promotores. Por entro lado u multi
J)licidade de encargos e miuçalhas iuscriptas no grnnde 
livro da despe:z;a publica difficultão a fiscalisação, e 
concorrem para. essa. morosidade <los balanyos ae que 
ha pouco f8.llei. 

& ainda um vicio nas nossas leis de orçamento, e é 
o aa inserção, ou e~erto de disposições permanentes, 
em uma lei por sua natureza. t.ransitoria, t!m uma lei 

, que. tem um prazo fatal, marcado na constituição 
art. lõ § lO e art. l7l. Esta pratica. abusi'la, que se 
tem intrOdnz.ido entre nós, produz muitos ínconvf.lnien. 
tes. Jllnde a sane iio im etial a resentmd dis · 
çõas permanentes de mistura com uma lei necessa
ria pa.ra o curso regalar da administração , uma lei 
que- de ordina.rio é votada nos ultim.os dias Q.eo ses
aão. Perturba o equllibrio d &. receita e despeza, por
ttne introduz verbas que Iliio forii.o convenientemente o r
~' o cujo alcance nii.o se póde prever. Altera a uni
formidade do orçame.nto, que resume elle só Ita sua po
derosa concentl'ação, dizAu.diffret, a execução de todas as 
leia, a con6olidação das instituições e a. e!>ta.bili<:lade das 
garantias ()()llfltitucionaes. Finalmente, eenhores, altera 
e systema de legislllÇão, porque introduz nella sem exa .. 
me, reformas precipitadaa, disposições votadas aem a 
aocenaria refte:xito. 

Tràt.al'ei agóra dn.s alterações do orçamento pelo poder 
ex.eeutwo. • 

_As leis annua.s o brigão Q ·poder executivo tão es
tnctamente como qa .. lq_uer outr·a lei; mas , assim 
como nos casos ~xtremos a salvayilo publica, que é 
.suprema !e;v, permt~te a.o poder executivo suspender atá 
1\P. D'Ç\!~nt1SS CO!!Stl.tUCV""nnn:-:; -- -!--. ·-·- • • 
cumstancias tem elle o direito de altere.r a lei do 
orça.mento, d~ de~pender além do consignsdo, Mas 
efte bcto é tao grave, elle colloes o poder executivo 
sob tão grande responsabilidade ue o obri 
se reune o par ameuto, a vir expôr os motives de seu 
proce~Ím~'n~o, e ~dir o que na Inglat&rra se chama 
um blll àe màemmdade. -

(Ha um aparte.) 

Esses creditos abertos por motivo de salvs.çãG doEs
t.a.do têm, ninguem o ignora, .na ~>ciencia. financia\ o nomo 
de credites extraordinarios, porque o motivo que os re
clama, como uma peste, uma fome, uma. invasiio uma. 
secca, não foi, nem podia ser previsto pelo poder'legis
lativo. A respeito destes creditas direi unicamente que 
a~m da salvação doE11tado, de~~ haver tal urgencis qu~ . . 
ordinaria ou extraordinaria.. . • 

Succede porém, Sr. presidente, nas verbas votadu 
p;ra. os serviços ordinarios, que ellas são insuffi-
Clent s: · • 

· con~r do exeroicio, ou depoi~c~. de esgotadas as verbas, os 
cred1tos torniio-se supplemcntares ou complementares. 
Neste caso não se trata da salvação do Estado, tra.ta-se 
a enas da maior ou menor re o ar· d d · • 
ção, e por con!leguinte niio .lla motivo sufficiente para 
que o governo possl!' alterar a lei do orçamento. 

Accresce, além d1sto, senhores, que essa alteração niio 
~ nacessa.ria, e eu tomarei um exempto. Nós votamos 
actufllmente a lei do orçamento de 1862 a 1868: Jto 1• 
de Julho seguinte, quando as camatas devem estar reu
nidas, tílm terminado o exercício actaal. O go'V'ernc 
sabe portanto se 8.8 verbas forão sufficientes, e, no oaEo 
con~ratio, apresenta com a lei do orçamento fatura os . 
cred1tos complemeo,tares, e como aquelle exerc.icio senio 
d~ base ao que actualmente orçamos, apresenta. os ore
di~ supplewentares deste. Se os calcnlos ainda não 

, . s e apresen e.r os cre 1toa 
complementares no fim do exercício. 

A facilidade dos ore:lit<>a anormaes, senhotea, é um 
facto reconhecido, impede a economia. Um ministro aliáa . . - . 

m.e ora~ 

mento noces.9ario para o paiz, ;;abendo que no fim de 
cont!\8 isto importa n'um acc1escimo de de•peza 
Mas se tivesse a certeza de que esse melhoramento, em~ 
bora lle~e~s1nio) ma~ não urjlente, importava a paralysia 
da tulmmtstre.ção, o descontentamento doa funocion~~ 
rios e o descredito do governo, havia de- ser mais pru
dente, mais reservado. 

Em collclasão, Sr. presidente, entendo que a conces
são feita ao poder executivo de abrir creditos anor.maes 
é Dão só àa mais alta jnconYeniencia, porque impede ~ 
economia e e.nnulla. uma das mais importantes attribui
ções elo podet: legislativo, como desnecessaría, po'l'q_ue 
depeude só de mais ll).guma e:xactidão nos calcnlos do 
orçamento. 

Um _pub~cis~a americanCI, Hamilton, ~izia c: que a 
proeunnencu~ mcontest'lvel do poder legll;latívo t;Obte 
os antros poaeres pto V'Jnha. de qu~ a elle tinha a naçii 
confiado a chave da bolsa. Essa chave a constituição 
noe confia espe~ialmente, dando apenas ao senado o di
reito de dizer se ai uma ve1: usamos mal de 

O Sa. F: OcuviAIII<r: - MB.!I ha ruuita gazda.. 
O Sa. J. 1>'& A.t.EftCio.'B. ~ -Ora, SI' . presidente, uma ca

mara que emprestfisee continuamente ao ,t>oder execu
tivo esse d~posito bagrado, podia amscar·se a que elle 
em nma dessas occasiões 6:6 aproveitasse daquella chate 
para fechar.lhe as portas do parlamento. 

Eu nada m&il' direi sobre este ponto, Repito: quem 
ti.,~'l: -an.xetgado nas minhas palanas uma censura ou 
uma allueã.o, terá. feito uma injuria 11.0 meu caracter e 
ás minhas intellções ; ao meu caracter, porque quando 
ataco, costumo atacar de frente; ás minhas íntouçõe&. 
porque n inguem respeita mais o patriotilmo IJ as lazoa 
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de todos aqnelles a quem a confiançn. da ·ne.ç§.o e a con
fiança da corôa tem chamado á. e.l.ta. direcção do meu 
paiz. 

Qoanto á. eoonomia, senhores, ha. marl[em no nosi!G 
orçamAnto para f.,z~-la. em larga escala.. Nós qne tantG 
·arremedamos a França, deviamos adaptar as tenrlen·· . . .. 
posiç~o de motivos dn hu.tljP.t iht'luelle anno, q\!e \!ID:l. 
boa a-lministTB.ç1io davia l•b"t'tar o thesouro e confiar ã. 
iud~stria particular ~quillo que ella póde fazer ~elhor, 

' e o systema de nossa constitni:;ão, que gPra.nte p ena 
liberdade de indnstria : é o systems. que Vasconcellos 
sustentava nesta casa em 1827. • 

Que necessidade temos nós por exemplo de susten
tar :1. custa doJ tpesouro a instrucçiio s~cunda.ria, que é 
nma verdadeira índustria. e deve portanto ser deixada ai 
concunencia .Publica? Qae Decessidade temos nóa de 
sb'bvencionsr mdnstrias que só pedem ao Estado a.r e 
liberdade para respirar, para se desenvolver? 

Outras economuw ainda. se podHio fazer' mar; eu me 
reservo psra. t-ratar dellas na discussão das verbas rela
tivas aos servi os ue estão a car o doa diversos mi-
nisterios. 

Entretanto perguntará. talvez a camara : porque 1\ 
commissão não realizo~ essas economias, porque não 
em rabeudeu es~a ~arefa de libertar o tbesouro das des • 
pezas que pesão so re e e 111 ev1 amente. eapon ere1 
em meu nome, sem solidariedadei a ccmmissão não 
emprehendeu assa tarefa porque as economias q_ue julga 
possiveis dependem de ref<Jrmas da. legislação, e essas 
re ormBB nao se po em aze~ e 1mprov1so ; sa vo caso 
extremo, em que felizmente niio nos achamos. A com
missão nüo q_uiz crear embaraços ao 5Z:Overno; e conven~ 
cida de que a verdadeira economia não é a. que se fll.'l. no 
orçamento, mas a que se faz na applicaçii.o das verbas, 
confia que o minisr.erio, fiel ao seu programma., vera no 
orçamento, nii\1 o minimo que deve Her necessariamente 
despendido, mas o maximo que não poderá. ser excedido. 

Ux s.~~.. DEI'UTADO: -De otdinario não ~ o gabinete 
que propõe o orçamento aquella que o executa. 

O Sa. J. DE ~uNcAn: -~euhores,o honrado membro 

' . bontem abrio e~te debate, mostrou um certo de•ammo 
o ro•poíto da crise aotual. A ·~'ituaçüo financeira é diffi
cil mns o~tou conv~<n~lrio q_ne dar~-ao honrado presi-

tino o ana. h11bllidade 11dministrutiva. Lembra-me 
ter lido n'um ciiRcurAo de Tbiers que o bariio Louis res
pondia a a.lguem qao elogiava a sua capacidade fina.n·· 
ceirn: c E' verdA.de qnH tenho governa-to muitas ' 'ezes o 
d•fi•rít e a cri·o. maK niio sei se governarei bem o saldo., 
· O !lluRrre econnm!stn tinh>t rnziio, o Pnldo é a pedra 
do toquo do tinauc.eit·o; foi talvez o saldo mal govar11ado 
que nos tr~•uxP a~ ro'llplicaçõcs que hoje soffr·' wos. :M~ta 
eu nllo referi a'iuellas palavra!! para fazer esta observtt• 
çiio, e sim para mostrar que, se as drcum~tnndaa ~iio 
difikels, alias nilo ~ii:o comtudo dnqueil&s que mais cri
ticaa j;() coa~iderão na sciencia. financiai.· 

Sr. presidente, o .honrado deputado a quem ha. pouco 
me referi, e os oradores que lhe succe.•!~rão na tribuna 
renovarão duas da~ mais importantes questões que se 
têm debatido nesta cn~a e na presente Eessíio. São estas . 
duas questões-:~. da inte:-venç~io ministerial na. eleição, 
e a da re~ponssbihdade do poder moderador. 
- Estas questões em minha opiniiio estão gastas para. 
a. tribuna, embora pos~fto ainda com muito ·proveito ser 

. ' . :- i i 
cada uma .dell11s mais do qne um ligeiro reparo. 

Quando em 18.53 se votou a reforma dos circulo& na. 
Belgica, o partido liberal achou-se consideravelmente 
enfraquecido. N a campanha eleitoral que se seguio, o 
-governo, fiel ao seu programma de moderação o conci
liação. absteve-se da menor influencia na eleiçiio; o 
partido catbolico teve a victoria, e o governo foi acre
ment-e censurado pelos org3o~ mais proeminentes do 
partido libr:rnl, e até accus··do de inPpto. . 
· E sta a.-qtortdade. :'ir. orésidente, de nm partido U
beral Je paiz tão illustrado e t ão sabido em systema 
representativo me tranqnillisa ácerca da opiniio que 
tenho nesta questão; opwião que foi Jlesta caaa sua-_ 

flentada com mestria pelo honrado ministro da justiça 
e pelo ».obre deputado da província do Paranã. 

Quanto á irresponsabilidsde do pnder moderador, 
Sr. presidente, ainda não vi mais brilhante e mais con
ciss. demonstr~yão ào que a que li em uma brochura 
publ_!cada nelo nobre dep~tado do Pa~aná Essa demon~-

sa pôde éunaervar a menor duvida de que o poder mode
rador foi pela nossa constituição delegado ex.clusiva
m~n~e ao imperador sem intervenção nem referenda dos 

O illnstrado escriptor diz, palavras tex.tn~es: c A 
instituição do poder moderador passou quasiliteralmeute 
de thaoria·do illuqt.ra pnblicista fra.ncez (B. Constant) 
para a nossa constituição. ~ · 

A theoria de Benjamin Constant a camara a co
nhece, mas cumpre renordawla ne11te momento. Não 
confiando muito de minha memc-ria, trouxe-R escripto. 
Peço a attenção da camara: cada uma da,s palavras 
deste tre~ho de Benjamin Constant é um fundamento 
da o•ganisação do poder moderador, adaptada pela nossa 
constituição-

c A monarchia constitucional nos offerece esse oder-
neutro tão indispensavel a toda a liberdaJe regular. Mas 
perde-~e essa immensa vantagem, ou re"Qaixando o poder. 
real ao nivel do poder executivo, ou elevanfio o roder 
e:Jtecutivo ao nivel do ode'!' real. Então m1l ne~tões se 
tornão ln30 uve1s: per exemplo, a a responstt 1h a e. 
Quand::- não se consideril.Ç> os ministros senão como sim
ples agentes do poder executivo. pnref!e absurdo tomar 
o instrumento responsnvel e declarar inviolavel o braço 
que se ser.;e e e. c r m cons1 era1 o po er exe~u 1vo, 
hto é, os mini!itros, como um poder á parte. que o poder 
real é destinado a reprimir pela destituição como dle 
rP.prime pela dissolução as assP.robléas representativas: 
então a. re~ponssbilidade do litoder execntin torna· se 
racional, e asse~ra .:se a inv,olabilidade do poder ra~l.:. 

Assim, senhores, 'é es• theoria da separação abso
luta, completa, do poder-real ou :moderador e do poder 
esecutivo ; da. inviol~ b1lidade daquelle e da rePp·msa
bHiciaile deste, que pa•sou quasi l1te•elmente da Pnliti
ca llon•titur.íonGl de Benjamin Cor.z•tant para a nossa 
const1tuicão. 

toridad~ d~ ill~str" publicista brazileiro p»ra cunhar de 
lei, P' rll fiTmar ~olidamente esta verdade inronte~tavel, 
elle 11ppellou para. o. t;stemu!lh? de ~uizot, ~ qual de· 

a reahd11.1l'l dM princípios emittidos por Beojamin 
Confltant na !'UR obra. ' 

Ora, senhores, quando uma inte1li~encia tão va~ente, 
quando um àrgument .. dor de ta.ntn dinlcct•cll, qnal me 
prezo de rP~onher!er no hnnrsdo membro rleput11~o pela 
provinda. rlo P"nn~ . preten ~~nrlo prov11r ,.,ro~~ronsabi
lidllde nos actos do poder moderador chega n e~ta con• 
clu~íio, devo CTO\' que a verdade é. ti• o fort~, é tiio irre·· 
sistivel, que revelou-se fo. eou pezar. 

O Sn . . FERNA!\DES DA CuNnA:- Niio apoiado. 
O Sa. BEzt:nRA CAVALCANTI: -Apoiado. 
O Sl\ J .DE Al-ENCAR :-Sr lJreeideute, eu devia concluir . 

S'J.Ui. e talvez fo6se o mais pruden"Ge; mas a benevolencia 
dos honrados :membros que me têm feito o favor de 
ouvir me aruma a prosegnir e a dizer algumas palavras 
sobre outro assumpt.o. ,-

0 financeiro que ha pouco citei, o barão Louis, dizia 
a Casimira Perrier em um o. época de crise: -c Fazei
me boa politica, eu vos faréi boas finanças. ~ - Tal é 

con ac , a 1gaçao mttma e es re1 a em que se ac ao 
estes doua ramoe da sniencia do governo: Eu, pois, não 
completaria minhaa observações sobre o orçamento se 
·não fizesse algumas considerações relativamente á nossa 
situa9ão politica. 

A camara t.em ouvido nas discussões gers.es muitos 
dos s~us mais Dobwei~> e eminentes oradores dhcorre-

. rem lal'garuente 11obre a nossa actua.lida i.e politica, sobre a 
marcha e (l proJO'ammado ~owrno, sobre as necessidades 
dll.'-' tuaçi'io. Creio que o debato versou tambem sobre a 
modificação e exi~tencia dos antigos partidos. E' desse 
ponto que me occuparei de preierencia. 

Senhores, não hll quem não esteja convencido de que 
os partido& são da essencia do systema representativo ; 
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elles symbolisão a luta, e sem a luta o systema. repre- rospiravo. o seBtia com o ar. D. João VI, V. Ex.. ha de 
sentath•o ~e aniquilaria. O pnbliciRtll ameri~ann que ha. recordar-se, Sr. presidente, qu>~ft<lo par•.io par& a. Eu-
P':UC·• e1Mi tl•z R 'iue-11 exmu;íin do, pt~.rtJdo• ou in- ropa, de·peaindo se de ~eu filho- dis•e.Aeso. palavra. ce-
dica um penJZ:o extr«OTdinario da Eegurança. publica~ lebre qu.e 1epois tornou-se uma propht!cla.. -
cn a a.niqnilaçíi.o completa da Hberrlade. A nação teve, é verdade, por orgão e representante 

A que,tão, pois, nãu ó ur11a .~uestão ab~trat>t, é uma de sua vontade um gt'9.nde principe, rei cavalheiro, a. 
que5tào prat•ca tl~ muito alcanc·e e de muita. iro ortan- nem r e · · 

a: e a se. uçao e a que nos a e revelar as neces- esses cidadãos eminentes qu~ illustr·• r>io o primeiro rei-
sidatles pubbc:as, q_ue hs. de trnç.-.r rtl!1-rchado goveru~, ne.do, m:o:; (ó ccusa que ;;a sent;; leuclo ü. histeria) ne-
que ha.<fe esclarecer e dirigir o. opiniüo, que baile emfim nhum delles foi apostolo da independencia, mas simples 
dese~har o que eu chamarei a physionomia da. si- rcursores ou nnncio~ de\la ; embora elles não · · 

sem, a maepen encia havi~ de se fazer: a revolução era 
Eotretant.o não responderei a e9sa que~tíio sem fazer fatal, erl\ necessaria, eu infsllivel; o merito daquelles 

uma nb~ervação que póde ser taxada de sediça, mas que a annunci~rlio foi o de saber diri~i-la. 
que julgo n~c·e•saria Feita. a independencia. 1: jurad;. a constituição, o paiz 

Na artti~uidade, quando a conse. publlca era. a paz acompanha todos os Rcontecimentos politicos que se se-
ou a gue•-ra, qu,.ndo a .. sociedades viviiio mHis da guirlio: comraette erros é verdade, mas siio ,.rros nobres, 
conqnis<a elo que do trabalho, o. sciencia da adminis- erros desculpaveis. Até l!l35 elle toma part.e em todos 
tração era uma sciencia facil. uma sciencia ao alcance os factos importflntes, representa o primeiro papel. Nessa 
de qu .. lquer intellig~ncia .. Platão n:>~ d•z que t-n:i. Athe- época, Sr. preeidente, o espírito publico governava; elle 
nas um opera rio, um artezíio c!ltava tão babilitqdo se manifesta nos factos mais pequenos. Era ella que em 

· para discutir o· mais importantes negocios publicos 1831 fazia a província de Minas enviar a esta. casa como 
como n primeiro cidadão do Estado Alé-u di~Po, a ~eu representante o filho de uma provinda . estranha 
vida •ndividual era acanhada: e e· - , · ~ 1 ; e. 
politico, vivia no·s comicios populares ou nos campos que em 1833 fazia o corpo eleitoral dessa mesma provin-
da batalha. cia cassar o mandat{) que havia confiado a. um seu repre-

A conl:ltituiçiio das sociedades modernas, porém, não sentante, rr.inistro d~ estado, e no fastígio do poder; 
permitte nem e.ea nniversa lida de da--sGwM'i.a--d&--lil:~---4--(ll'&--cl:Jle1iture:~l:8-!l-5--ia-bu:!fC1l'T'lmi-inlii!atlio--dErS;-t>alito----
verno, nem essa. ab:;orpçãu da vida individual : o me- um ministro da justiça decahido para. eleva· lo a pri-
caui~mo da administração muito complicado não p6de meira magistr~:~tnra electiva do Imperio, á. regencia.; 
eer abrangidp em todos seus ramos diversos e m1Jito im- era ainda o espírito pu?lico que fazia. sahir o penHamen- . 

ortanteb nem or uma int r · · e um grande partido não das altas regiões, 
por uma aturada npplicação. Por outro lado a viua mas da loja de um livreiro, ontle não habitava nem 
mdividual desenvülven se depois que a civilisação, a riqueza nem I) poder·, e só a probidade a a intelli-
ahrindo novos horizontes ao homem, deu-lhe outros gencia. 
elementoP de actividade no commercio e na in1ustria. Mas, Sr. presidente, succedeu 0 . que era natural: se 
Aetnalmente o cidadão· responsnvel por uma familia, bastão 09_ grandes iostinctos da liberdade pa.ra fazerem 
occupado em fazer fi. soa fortuna individual, sacrifica um povo i.Ddependente, é necessario a illustração para 
uma parte de sua liberdade e de flUa propri!!dade á. conservar e manter a obra. d'a revolução. O Bra.zil 
nação, par& que esta. lhe garanta. aells direitos indivi- aind" na infancia, sahido apenas das faxas coloniaes, 
duaes, e só de anno em anuo pôde dar um dia. ao exer- sem instrucçiio, sem educnçiio politica, em vez de se 
cicio dos direito& politicos, • gestão J.>Ublica. limitar a exercer nos negocio& publicos e no governo a 

Ma:a assim como o commeroio, a mdustria e a Rgri- influencia constitucional do voto e da opinião, assumio, 
cultura~, a pclitlaa t4!1\'nou-ee uma rofissilo. A esta ro- · ·~,aammeennt~e~-r.-------,,---------

---~~~-~~~·~a~~u~t~s~~o~m~e~nie~pe~o~z~e~o~e~a~m~o~r~~~cn~u~s~a~~~-~A~e~e~b-,~~~~~are~~~~7~ü~~~~l,~ 
publloa, muitos por ambiçlto do ~lorin. e interosso, outros . pol. fim ao primeiro reinado; em Julho de .1832-enthu-
forçadospelascircumatnncla',outrol\porgostoouporocit'e • 1 'd d onven,.- n c' nal cujo ol 
Eata t~la~tso, quo chamarei n puUticamilitant~, ó augmen- s~mav!l-ae po a 1 ~a a c . · .. ao a '10 ' -
tadapcluympathiaquo inap a, um nome ua- cava a prumessa legal da reforma constituciooal. refcr-
tra, pelo despeito que provocii.o certos aotos do gQverno. ma. qne alio foi senão ums 0 , nceseiio feita h idá11a de 
E&ta clBl!ae ó muito importante; ó olla quu dirige a im·· federaalismo quli gra.asaviio entito com inw~sidade. 
pren1111 o a trihuna. 4Uil prepara os e~tadhti'R· que es- Esses aym!JtOma.a, senhoreR, as&ustlÍriio &l[1:11DS espi-
Clareoe ou antes qno fórma a opinilo,óella ornfim quem ritos prudentes para quem o mal so o.fi~urou talvez maia 
dirige o palz I grave do quo era. Até entilo do haV1a pa.nidos : ma1.1 a 

Mas o paiz, n pai& a~lco1a, cllmmorchu, o pa!z in- nação inteira, trab11lhaodo pela so:~. organieação e ao 
duatrloao, iaonto de pa.ixõea pollticas, acompanha o lado um grupo de descontentes da nova ordem de cou• 
movimento de longe, o com o bom senso da11 massas em a as. Chegou aG Rio de Janeirb a noticia da morte do 
repouso, acolhe ou repeUe aa idéaa que os homens poli- Sr. D. Pedro I ; eeta. noucis., tirando aos ducontent&-
ticoe ex.pOl'm I. luz da publioidade. mentos a esperança de uma restauraçiio. unio-os natu-

feita. esta obaervaçii.o, eu direi. - Se aquelles qne , ra!mente áquellas receios.- E' esta a origem do partido 
dnv1dlo da existencia dos partidos se referem a conservador. 
essa milícia politica, não têm razão: os partidos uis- O partido libenl.que ficou do fraccionamento do par-
tem; elles li.qui estão, en 08 tenho em face dE! mim; elles tido nacional trabalhava pela consolidação do paiz, pala. 
se revelil.o diariamente na tribuna e na imprensa. Sere- consolidação das instituições ; tinha o apoio df!:. nação.t 
ferem-se a.o. paiz, então exprimem uma ve dade incon- e julgava-se n11.turalmente com a forç11. neces3an& p~ _ 
test9:vel; ~s. grandes p~t,rtidos nar;ionaes de11apparecêr'ão; reprimir, para doruío· r. os exce~sos, e os desvios da. op1,.. 
o pai>'. pohticament.e se mostra fno e indifferente a todo nião ; o partido conservador collocou· ~t:'. em face como 
esse ~u~or qut! se ~S: no parlame~to e no jornalismo; um prin,:ipio de opposição e perm~nencia, c.omo uma 
~ · · · , e n tts inl! i UIÇO SJ e, 

P,ontos, Sr. presi~e~~e, aão atfeições, sympathia,s poli- da orrlem o da idéa gover,no que suppunha ato.c.ada por 
t1ca.s, mas nao O}Jlnloes. um liberalil!mo exagerado . 

Qo.al é, porém, a csusa deste phenomeno? A cans• A missão dos dous partidos, não se póde negar, era 
em minhf!o opinião é. o deperecimento do espírito publico; nobre. era digna; devemos render-lhes esta. homenagem; 
percorrendo a.s pagmas da nossa historia. nós encon- mas tambem n~ se póde occnltar, deve- se fa~r jus• 
traremos a origem e a. marcha Glu mal. Tem-se 'tantas. tiço. nos erros e aos excessos que· ambos commettêrão. 
vezes invocado ou recorrido aos factos historicos para se Erroa e e'ltCeRt~os que não devem ser imputados aos ho--
explica" a situação, que eu réceio fatigar a caaa com mens. mas unicamente ás circumstanciu. 
este retrospecto ; mas elle é necessario, e eu serei brevl!. Qu&ndo em 1837, Sr. presidente, pel11. abdicação do 

Senhores. algum dia a hist.oria. registrará uma verda- regente Feij61 o partido conservador subia ao poder, 
, de: é que a nossa indapendencis.nãotcvesenão um autor, procurou em ro.da de ai um elemento organisado ou naa 
um heróe, e esse foi o povo brazileiro. ~ idéaa de ü- cond.içõBs de organiss.r-· r.e facilmente, para nelle apoiar-
herdade &t&'Yiio na atmosphera politica , a ~ a 1e,. e não e~controu nestas oondiçõea eenão o elemento.. 
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40 SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE 185f. 

da ~~outoridade. Firmou-se pois nelle, e deu-lhe toda. a 
força e extensão. 

O partido liberal tornou ao poder pela maioridade; 
mas pouco delle gozou. A!!sumindo o governo o partido 
conservador, respondeu ~-quella manifestação do espitito 
publico pela lei de 3 de Dezembro de 184l. A rebellião 
de 1842 em Minas de - us annos , a e ernam uco 
em 1848 deu-lhe cinco nnnos de dominação. Duraute 
est periodo, como era natural, oc~nnou-l!e em for-
tsiecer o principio da autoridade. ~ 

, · . - - , · ver 10: e 
por isso vemos dous partidos oppostos, sahidos de pon
tos different_e3, caminhando para lim diversos, ao en
contrarem em 1853 no mesmo terreno sob a influencia. 
desse principio, dessa idéa, que se chamou conciliação, 
e que não era senão o repouso depois da agitnção, o can
saço e a fadiga; fadige. de repressão em nm , fadiga 
de resiatencia em outro. 

De 1854 a 1860 segue-se um período calmo. Neste 
periodo não ha a not11r-se seniio que o espirito publico, 
arrefecido em relação i politica, aproveita a primeira 
valvnla para manifestar-se; mas é reprimido pelo receio 
de que degenere em MVOs excessos. Refiro-me á agit 
ÇÍÍ'l commE<rcial que repercutio até nesta tribuna. 

Até aqui fui historiador; agora a camata me pet:mit .. 
tirá que eu diga algumas palavras sobre o alcance des
ses factos. 

camara v1o que nessa luta dos dous principias, da 
repressão e da reeistencia, deu-se o que se observa nos 
corpos elasticos, por virtude de uma lei pbysica. O cho
que de um corpo imprime o im ulso ao outro ue Te - · 

e racçao tgna e etto. ahi nascêrão esses ex
cessos sempre crescentes, que devião trazer como canse~ 
qnencia necessa.ria h aniquilação de um principio e [l.. 

prostração do outro. 
O elemento da autoridade operou eobre o espirito 

publico como um systema de medicina, que, suppond() 
e!!tar no sangue a séde de todo o mal, cura extrahindo-o, 
até que mata pela inanição. O elemento da autoridad<-, 
querendo corrigir e reprimir os excessos e os desvios do 
espírito publico acabou por extenua.-lo. Mas eu niío o 
cenl'uro por isso : a luta que se havia travndo entra 
os dona princípios era uma luta violenta, dt~ morte; 
um dellesJ:iavia de sue · • 

Aotnalmente, senhores, o paiz está. profnudnmonto 
ca~ni\o á poseivol nega-lo; mns tambem 011t6. inerte, 
desabuaa& da couan publica (apoiado&),. alheio no quo 

autoridade, mns attr bue-lho muit~a vozo• ()tt.ml\lOII qua 
soffre ató por oau~aa nnturaes; o a. rnzilt> é que nbrlioon 
ua autoridade tuun. faculdade pensante, quer, e oom todo 
o fundamento, quo ~lla provoju. n tudo. 

U• Sa DEPUTADo : - E' um elogio funebre no paiz. 

O Sa •• T. DR Al.lll'ICAI\ : - Entrotnnto nllo 10 pódo 
XIOga.r que nilo hn palz de maia llberdndo legal o prnticn 
do quo o Brazll (apoiado•); nem mesmo a decantada 
Inglaterra. O ponto está em que aaiha e queira nsar 
della, fiscaljsando os •en11 exctssos e desvios pelo voto 
e pela opinião, essas duas manifestações constituoio
naes da vontade nacional. 

qra, neste estado, pergu_nto eu: quaes podem ser as 
asp~rações dos novos part1dos? Quererão restaurar os 
anttgo'!_ elementos'! Não é possivel: ainda que o quizes
sem, na.o conseguirião alt-erar a ordem providencial das 
coueas. Novos eleme[ltos mais cheios de vitalidade do 
que o elemento .da autoridade e o da resistencia, novos 
elementos mais cheios · 
ao 1v1 a e os partidos • 
• Lembro-me ter dito que, quando em 1837 o par

tido conservador procurou em torno de si no paiz um 
elemento em que se apoiasse, não encontrou ->utro nas 
condições de ser desenvolvido senão o da. autoridade , de 
todos os elementos conservadores o mais <ldioso, o menos 
efficaz. Actualmente não succede assim. Ha no paiz um 
elemento perfeitamente organisado que pódeserbrilhan· 
temente desenvolvido, e que é ~ base natural do partido 
conservador-o elemento agricola. 

Não sou eu C}.Uem o diz. São dons distinctos conser .. 
Tadores dos pa1zea mais civili~ados do mundo. -

Peel tinha adaptado a maxima de Burke : c que a 
ba!e mai~ eolida e firme de um bom governo é o sólo. »-

Ao mesmo tempo Guizot , apreciando a. reforma do 
di~tincto estadista inglez, depois de mostrar como o 
elemento agricola é a base natural da ordem e da ~
gurança publica, dizia AS l!eguintl!s palavras : c Nm
guem ignora que é áquillo que se chama habitualmen-
te nris · · ·· 
çs. e grande parte de suas liberdades e de ecp. de6envol
vimento : ella tem encontrado ahi o que todas_ as na
ções púdür:u encontrar àesà.e que o procurarem. ·~·e.m en
contrado tthi o rinci io da conserva. ão e o es 1r1to da 
m epen encia ao mesmo tempo ; isto é, os do?s ma~s 
solidos fundamentos da liberdade e sober:uua poh
tica. ~ 

Quanto ao elemento liberal, Sr. presidente, elle tam
bem tem o seu principio natural, que é o principio com
mercial, o principio industrial. Eu Jembrare1 ainda: o 
exemplo da Inglaterra, e dessa liga poderosa, dessa liga 
cheia de for~a que obrigou a aristocracia ingleza a acei
tar as suas 1déas , e teve por orgão dellas o chefe mais 
illustre do partido conservador na Inglaterra. 

:::lc a liga. braz1leira ainda nã'l existe, talvez que o 
Cobden della. já tenha apparecido ..... 

O Sa. FEnNA~DES DA Cu:-;BA: - Faria muito favor o 
r..obre deputado se indh~asse esse Cobden. 

O Sa. J. DE ALENCAR :-O nobre deputado, percor
ndo a nossa historia contempornnea ' talvez ache os 

vestigios deUe. 
Eis- aqui, senhores, como comprehendo os novos par

tidos nacionaes; niio como uma luta est.eril de princi-
. stratcs, niio ecmo a lata peri~osB de doutri-

nas nocivas, mas como uma luta fecunda que, pondo 
em movimento as forças vitaes do paiz, traga o.aeu des
envolvimento e a sua prosp<ridade. 

Mas, Sr. presidente, assim como um cultor que lan
çasse a semente ~m terreno não J.lrepara~o s.e a~catia a 
não colher , nestm tambem as tdéas nao vmgaraõ entre 
nó!! eem e~t)irlto publico. 

E' preciso pois, antes do restaurar os partidos, rep:e· 
nerar o pniz. Parn. isso creio que não haver#. opinião 
nesta casa quo niio ee rcuno. em tomo.do governo , e 
nüo lho d~ todQ o auxilio , toda a força neceeearia para 

uoum ~~0-----
suaoitllr o novo capirito publico calmo, moderado, pa· 
cHico, conetitucionul , respeitador dos leis, conaervailor 
I)U liboral, conformo o olomcut.o que o influir. 

• Umn dna modlda11 uo odom trazer cato resultado, 
em m n l'l op!n!l'ío~ ó 6 ~~:arantia ~o direito do voto, ~o 
dirolto qno tom o nnçi.lo d~J dirig1r 011 nc~oclos do patz. 

Actualmcnto, 11enhoree, este dirBito sujeito a uma re
'\'hi'io annun o nrbilrnda. ó inteimrnento precarto. Do 
que aorvo qua o cldadi\o o defenda no 1', 2' o 3' IUlno, se no 
4' ó dollo oRbulhado sem exame. eom prova. som nudien
oln. Objootnr ·mo-h !to com o a recursos da lo i; mas 
OSIIell roounoa ae tornl\o, com aa grandes dlstanclaa e o 
pequon" numero das relações, uma perfeita illusão. 
Oque&uccodo é que o cidadão, em. vez do receber o direito 
como prorogativa constitucional, recebe·o como favor 
do chefe da parcialidade local. O voto converte-se em 
gratidão 1 e amesquinha até á. condescendencia peasoal 
a. manifestação da soberania política. 

E' preciso pois que o cidadão, adquirido uma vez o 
exerc1cio do direito do voto, embora com algum tra
balho, não possa ser delle privado sem um processo 
administrativo, visto que a presumpção legal lhe é fa
voravel. E' preciso que a esse direito corresponda um 
titulo, que esse titulo seja propriedade do cidadão, 
ara que use àelle todas as vezes que fôr conveniente, 

sem qne nenhuma autoridade se erija em juiz de sua ca
pacidadQ legal e da. sua identidade. E' preciao reatituir 
ao direito a sua espontaneidade. Fôra mister nlo co
nhecer a natureza. humana para níio ver quanto aquill.o 
que se baratêa perde de valor: e se jnnto.-se por cima 
a imposição, oom comminação de multa, o direito toma
se um .onne ~ mu\tos o tolerão, muitos o soffrem, mas 
todos o repellem interiormente. Neste sentido doua dis
tinctos amigos e eu apresentamos é. camara um projecto 
que, á parte as regras de applicnç~o, tem t:terecido 
alguma approvação ~uanto ils duas tdéaa capttaea, da. 
permanencia da quahficação e da emissiio do titulo . 

Mas isto não bast>l ; gaTantido o direito do voto, é 
necesE.ariv que o cidadiio brazileiro se habitue a usar 
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de~e! é necess~io dar ao eidadüo brazileiro a educação 
po~t1ca, e eu ~':o ~nheço melhor escola politica do que 
fi&Jfi.O a.s mnntCipahdades. ForlV> as municipalidades, 
Sr. pres1~ente, q~e C?nsu~~~rão o systema representativo 
que "!' ~s~ocrac1a buhs mtctado na Inglaterra.; forão as 
mnn1ctpalidades que preparárão e educárão a França 
Allemanha, Ital~a, Hespanhs. e Portugal para. o govern~ 

~ ~-·- l" ~. _.., ___ ........... , _ .......... ..,~ 

tempo$ quasi sem civilisação, eu sinto,Sr. presidente, certo 
praz~r 9uando me lembro do espírito de independência, 
da dlgntda.de e brio~- com que aqu~lles antigos senados 

' o -

nador, co?tra os bispos, e até contra. a companhia da 
Jesus, os mteresses da localidade, e mesmo os int~resses 
do Estado. • 
~Qual é hoje em todo o pa!z, sem exceptuar mesmo a 

cor~e, qual é a. ~1;1nicipalidade que tem como córpo
raçao aquelle espmto de independeneia aquelle zelo e 
amor'pelo bem publico'! Nenhuma.. • ' · 

• 'C[M SR. DEPUTADo :-Favor que devemos ao tal prin
clplo de autoridade e de centralisaçã.o. 

O Sa. J. nz ALENCAR:-E a r~zão distoé,~:omo todos 

forão conferidas, e restringindo-as ao 5eu caracter me
ramente adl'Dinistrativo, ao seu caracter coustitucionnl. 
~ uma das necessidades mais palpitantes da. uctuali-
dade. o 

om essas duas medidas, habilmente combinadas 
e~tou ce~to que se conseguirá. suscitar esse novo espi~ 
!tto pubhco que todos devem desejar; o paiz entüo se 
1nter~sará. pel?s nego~ios J:lUblicos, e o premio da po
pularulade, da mfluene1a e âa direcçiio do estado caberá. 
á.que~e partido que melhor o convencer pela verdade de 
su~s tdéa~, pela força dos principio&. 

Sr. pres1dento, eu tenho fallado com demasiada fran
queza, sem nenhum tacto politico (nilo apoiaào11), sem 
B!luella difficil scienoia. de distinguir o que o poeta la
tmo chamava (anda. et infanrla ; cousa.s que sa dovorn 
diztr, e oousas que se devem calar. Mas Sr. presidente 

' o ' 

minha consciencin .... ' 
VozEs:- Muito bem1 muito bom. 
O Sa. J. DE Att:McAn:- Eu vou concluir, o con. 

oluircl recordando um faoto da hiatoria oontompornnon 
V. Ex., Sr. presidente, e n. cnmara eo recordiio u~ 

aapocto estranho quo apresentou n. França em 1848 
Aa theoriaa as mais absurdas, os eystemns os mni~ 
ext:avagantes, todos os delirios da razito enferma, sa
hir~ ~ lu~. A classe menos illustro.da. da populnçf.o, 
alheta tnte1ramente aos negocioa publicos, descrente do 
govern? para o ~ual concorria com indifferença c sem 
en~hustasmo, a classe menos illustrada devorava com 
aVldez todos ~sees partos de uma imaginação em delirio. 

O _que era 1sto, senhores? Era. a vertigem do espirito 
pu~hco. Era o .espirito publico, que, por muito tempo 
sopitado, resurgta emfim, mas desvairado em ebnliçílo 
em_f~rme~t~çíio, filtrando por todos os pÓros do corp~ 
poh~ICo. Se1s annoe antes deste grande acontecimento 
em 1842, quando se discutia na camara franceza ares~ 

. rono, um vra or mo esto, no meto 
~e um ?ebate ~~ado e brilhante sobre a politica 
1nteraa~10nal, dizta estas palavras que pa.ssárão des
apercebidas: 

c Ca~a provinCia,, cada ~i!culo, cada com muna, pa
rece nao ver l'la Vlda pohttca seniio um meio de servir 
seus illteresseb privado9; o cidadão ieola-se e absorvido 
na prEoocupaçiio de seus negocias pessoaes' torua·ae es
trangeiro no paiz; os part.idos e e dissolvem, e nada lhes 
~uccede. Esst'< as~cto é a!sustador, elle ameaça o go
verno representativo porque revela todos os eeus defei
tos, e niío mostra nenhuma de suas vantagens. , 

EsEe orador era Too'lueville: elle foi propheta. Eu 

TOMO IV 

sint<? q~e o não sou, porque tenho plena confiança. no 
pat::~o~smo do governo e no alto bom senso da nação 
brazilerra. (Apoiados repetido11; muito bem, muito bem). 

(O oradot· é comprimentado.) 

6 Sr~ S~Ivinu Cavaleanth- Sr. presidente, a 
hora va1 adiantada, e dep('is do brilhante diácurso que 

·- - ... ·-.-- -"' --~: .. , .u.;u rut1 bt;;J.:~ Ut.Cit 00~ a 
benevola ~ttenç_ão l!nra as p~oposições que vou emittir 
sobre a .s1t_uaçao ~os ?egocaos puLlicoa. A consciencia 
da propna. 1os~ffic1enma (nao apoi~d3s) e a attit?-d~ da 

cil., quanto sinto-me na rigorosa obrigação de mani
festar com a franqueza e les.ldade que me caracterisão e 
de.vem se:n~:e caracterisar os rep;esentantes da naçã~, 
mmha. op_m1a~ com relaçíto á admmistração publica. A 
reserva silenc1osa de uns, a adhesão tambem silenciosa 
de outros, e a opposição decidida de alguns; são para. 
~im um embaraço tanto mais serio quanto pelas tra
di~ões de minhas crenças políticas eu niio posso ser ins
c~pto entre aquelles que em presença do actual gabinete 
sao naturalmente opposicionistas. 

Ant~s, porém, Sr. presidente, de manifestar minha 
opinião sobre a attitude do abinete rmitta.-me V. Ex. 
que ance uma vista retrospectiva sobre a nossa historia 
politica, afim de que, marchando na senda que ella no~ 
traça, eu possa tirar dos facto3 os corollarios em que 
devo basear o meu juizo. 

ogo que se proc amou a m epen encta e se esta e e
ceu no paiz o syatema constitucional representativo, 
como era natural, e como acontece entre todos os povos 
que se ?rg':nisão, todos os systemas e principies de go-

a 1 ; a o u iS as, os monar-
chistas moderados, os liberaes moderados o os republi
canos ruzerão em jogo os recursos de sua actividade o 
collocárão o psi:z: por algum tempo em uma situação tão 
melinõ.rosa que maia de uma vez houve que recear pela 
ordem publica, e mais de uma vez ella foi alterada e o 
sangue brazileiro derramado. Os principias extremos 
não podendoexistir em face da constltniçiiopromulgada, 
porque um tinha. tocado a meta da caducidade, e o oa
tro ia-se perder nas exagerações de sonhos incertos de 
futuro, os Brazileiros todos concentrárüo·ae nos dons 
mntizos intermedios que de longa data tom no paiz a . ' 

duas linhas de combatentes ee alistárito, cotn rnrns ex
cepçõasp osoabsolutistns e os republicanos .••••• 

Marouárllo as couel\11 as!litn nté 1842; os partidos 

mulgaQiío da lt~i do 3 do Dczambro, quo tinha ~r prln· 
oipal effeito roves~ir a autoridn.do do todo o proatiglo que 
se entendia q,ue era conveniente para que clla pudcaso 110 
oppf3r no osp1rito do roaistenoin. quo maia do uma voz eo 
manifestAra no paiz, um movimento armado se re&lizou 
em umn. das provinclae maiB importantes do I:npcrio. 
Suifoco.do eaee movimento, e por um conôureo de cir
cumstnncias quo seria inutil referir, subirão pouco 
tempo depois ao poder cidadiios nos ~uaea se aollavlio 
onoawadas as opiniões politicas do parttdo vencido• 

Armado do poder, e sem o prestigio que só lhe podia 
porvir da victoria. de auas idéas n~ opiniilo, ou do suas 
evoluções guerreiras no campo do combate, o partido 
liberal viveu uma vida ingloria o agitada, e constituio 
a Eociedade quasi em· um estado de revolução. Os ver
dadeiros interesses do paiz foríio esquecidos; porque o 
fervor e o interesse político absorvião toda a actividade 
da ndniinistrsção. 

Nesta. situação, não sendo possivel que as oousas con
' tinuassem a ~archar da .m~n~ira por que. t~hão mar-, , 
consequencia inevítavel dos factos deploraveis de vio-
lencias e reacções que se tinhão dado. · 

A autoridade despiestigiada. pelas ·theorias dos libe
raes de e~ntiio, collo~ada nas mãos daquelles que a tinhão 
desacreditado, não podia. ter a força moral precisa para 
conter as paixões que elles havião sublevado. 

ftpeado do p~der o partido liberal, e tendo-ee talvez 
em lembrança , além de outros motives, o snccesso que, 
ainda que remotamente, decorreu da. revolução de Mi·· 
naa, entendeu-se,.ou ao menos entt!ndêrão alguns qaa 
era occa.siüo de appellar-se mais uma vez para as armas. 

O Sa. Cu vALHO REis: ~NILO foi por deliberação 
(i 
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algruna do pnrtido , foi acto .natnral ; eu estive aqui am 
lB4.8. 

O Sa. SILVINO CAVALCANTI: -A revolução d~bella·· 
da tron..x.e como consequencia inevitavel a dissolução 
àa camara. Dissolvida ella, toda forva govcrnamen-

as mú s do adv ar· · · 
decahida; a reforrnl\ lH) pes!!oel da ad:minist.-a;;;ao foi 
completa, ella o devia ser tambem na camara. electiva. 
Montado o partido .:;onservador em toda a sua pleni
tude elle não tinha. senão mn or ão , ue ers o o-
vemo. Certos de sua orça , pela condescendencia de 
seus amigos em unanimidade na eamara e em grand.e 
maioria no senado , os homens que dirigiíio a polí
tica conservadora, pelo excesso de confiança que depo.:. 
sitavão na influencia. de que gozavão, deixirão de dar 
ouvidos l'lS justas reclamações que lhes erão feitas em 
nome das l>rovincias, P. de prestar aos caracteres que 
tinhão assento na camara aqnella consideração de que 
cada um por seu merito erll digno. 

Centralisada a administração por esta maneira, o 
governo fallava com altivez e com desdem :í. camara dos 
deputa.dos, e os interesses das províncias não erão 

Nestas clrcumstancias um partido se organisou e se 
levantou no recinto da camarll para oppôr obstaculc á 
:politica acanhada e ferrenha. do governo ; foi o partido 

Estaúelecida a luta, a victoris, como se devia suppôr, 
não podia deixar de pertencer ao ~overno, que ainda dir.
punha de grandes recursos para fazer prevalecer as suas 
.. - . . .. .. :-

caracteres que se. manifestárão em opposição, as suas 
luzes, c seu patriotismo, os seus precedentes honrosos, 
não podião deixai" de produzir mossa na opinião. 

Por efl'eito da. luta parlamentar, o governo, debilitado 
na opinião, teve de retirar-se do poder. 

Um ministerio novo, dirigiuo por um dos homens maia 
importantes do paíz , veio iniciar uma administração 
nova. Espirito esclarecido e experimentado , caracter 
aventuroso e audaz , o finado marqnez de Paraná , cha
mado ao poder, comprehenden que a situação níio queria 
uma administração como a que tinha subsistido até 
·então. 

O espirito pub co a a o por a e1to a uta par a
montar, ns necessi<!_a.des ~as provinci~s ~anifestada~ no 
seio da representaçao nacwnal, o part1do hberal abut1do, 
reduzido quasi á pogição de pariá, tendo renunciado em 

crentes pon os o mpeno a o re1 o e·vo o , era 
mn espectaculo que não podia escapar ãs vistas perspi
cazes e patrioticas do finado murquez, além de qne não 
lhe podia escapar t~tmbem à tendencia. que se manifes
tava da. pal'te de ceTtos homens importantes, que diri
gião a politica na. côrt~, d~ ~oncentrS;rem a f.orça admi
nistrativa. financeu:l e poht!Ca do paiZ, em s1, e nos que 
lhes eriio afiliados por motivo de adhesões pessoaes. 

Inaugurou-se a politica de conciliação; era um pro
testo contra os excessos do pallsado, uma promessa no 
presente, e nma esperaDça de reorganisação para o 
futnro. 

O Sn. BEzERRA CAVALCA!!TI:- Apoiado. 
O Sa. SILVINO CAVALCANTI: -Declarando que o mi

nisterio não era nexn conservador nem liberal, o mar
quez de Paraná: queria chamar para ai a opinião publica, 
que não podia deixar de reprovar a opinião centralisa
dora da· una e o espirito recalcitrante e expansivo de 
outros; era. o partiJ.o do merito 11essoa.1, que devia con
correr com suas luzes e com a aomma de patriotismo de 
que spnn a para e 1c1 ar o pa1z. 

Os abusos commettidos nas épocas de lutas não podiã() 
deixar de ser tomados em linha de cont~ ".>ars. serem 
Corrigidos. · • 

Algumas reformas farão pro]ectadaa e discutidas na. 
cnmara eloctiva, reformas importantes, as quaes niio 
puderi1o ter o cunho de execução pelo obstaculo que lhes 
euá.do no s~nado os homens que tinhii.ll prep<lud~ndo 
na politioa que acabava de decahir. 

O Sa. F. Oaavl .. \1110:- Apoiado. 
O Sn. SILVJJIQ Cu·ucANTJ : - Durnnto as (,por.ns 

de lutas, muitos a.bnao11 se t.inhito commottido, ubusos 
que •e tinhio introduzido na politica e na adminis· 
tr~. 

Póà.e-se dizer que o paiz por effeito dessas lutn.s des.; 
ordenadas tínha suas instituições em deseauilibrio. 

Pelo que diz re~peito ao co;:po legislativô , nós vimos 
a interpretação falseada do art. 61 da constituição ; fo
mos testemunhas da maneira violenta por que se fazião 
as e1ei ões ; vimos a le islação eleitoral, e a ua podia 
ter relilç:ílü Cú!!I e la, toaa oohte.rada pelos avi~os c ms

' trucções c:umisticas e contradictorins do governo ; o 
senado, manifestando uma omnipotencia a que não era 
possivel resistir ; o cidadii:o opprimido pelR prisão pre .. 
ven 1va, pnva o o 1re1 o o vo o, em a guns ~aso 
pela intelligencia err0nea dada ao art. 94, que deVIa ser 
combinado com o ~ 2" do art. 8' da constituição. 

Pelo que diz respeito i magistratura, nós vimos que 
ella se compôz de juizes commissarios do governo, cha
mados municipaes; a intelligencia false!lda do acto ad
cional, quanto :l. nomea\~ão dos juize,- de direito, que 
sendo, da compe tencia dos preside11tes d~: provinda, pas
sou, por um a<Jto legidati"o ordiuario, a ser da compe
tencia do governo geral. 

Quanto ao poder executivo, ninguem até hoie negou 
a s1;1a i~fiuencia decis.iv:: sobre a deliberação do corpo 

.. l 

até hoje nenhum projecto de lei importante passou nas 
camaras sem a protecção e impulso do governo. 

Pelo que diz respeito ao poder moderador, a garantia 
• .. l - • 

' ' . 
teriormente a creaçii.o ele um conselho de estado sem 
audiencin obrig~toria, constituem uma verdadeira ano
malia. 

' das idéas justas, <:ra o partido que lle centralisava na. 
constituição, e que dnhi partia paro. iazer a reforma. 
dos abusos. Desde que iniciou s. nova política, o nobre 
marquez principiou a sentir a resiswncia qu~ lhe íazião 
os homens do governo da ceutralisação ; não obstante, 
a idéa tinha germinado, e uma escola nova de conser
vadores se estabeleceu, a qn&l niio pôde politicamente 
constituir-se cie uma mpneira fone, porque a influencia 
do partido que venceu a revolu.,:ãu de 1848 estava radi
cada nas altas posições do Estado e nosdifferentes ramos 
subalternos d.~ administrnçiio. Ne~tas condições, não 
sendo conveniente retroceder ara o assado ncnhu 
recurso restava senli.o o expediente das coalhões, -1ue nüo 
podiíio deixar de trazer corno re&ultarlo l!,Ovornos fracos. 

Se os miuistcri..s üe >!oabi\o nüo têm pc-r v in de regra 
o oder da iniciativa tvdnviu B~io or SUIIlltttureza cal-
mos e condliauore~; . g :;hJm;te o que ·oi c 1cfe o no· 
bre marquez de Olinda tcv~ <:sta côr ; o se niio levou a 
ofii~ito todns as suas vibla>' do n.dministraçi"io, nem por 
isso doi:J>ou de ÜtzCl' Ecrviços renca no pniz. 

Uma intermíttonci11 h()uvo clurnnto o periodo da conci
liação, que, tendendo a ôcs5~nra·ll\, deviit inaugurar a. 
politica quo tinha sido pr05cripta, n da contrulisaçiio, 
.Felizmente a opiniiio publica estava muito :tdinntada, o 
o goveruo organisado na auf:ienci~ das camurns tC\'O de 
ccà.er o podGr logo que ee abria n sessão legislnt.ivn: o 
ministerio que o succedcu tu1ha o dlífeito dos ministerios 
de coalisação, tinha o gcrmeu dll destruiçlí.o em seu 
proprio seil.l: em um bom dia um membro do ministeri.o 
)'lrecipitou-lhe a quéU.a. 

A quéda daquelle minbterio, provocada ainda na au
sência das cams.rns, pedia nfio ter por fim a possibilidade 
de uma organisaçüo em um sentido dado, mas é Í.:>rçoso 
confessar que ella se prestava a ess~t suspeita. A difficul
dade que se notou no cmnplemento do gabinete faz crer 
que a situação er11: em~m:açosa, que era preciso proc~-

impossivel um apoio decidido das camaras. Comple
tou-se a organisação com dous membros importantes do 
partido moderado, e poucos dias depois nós vimo-los 
pedirem sua demissão. A posição de ministro da corôa 
é tão elevada, e os compromissos contrahidos com o 
p,aiz nessa po:;ição são tão serias, que não me é dado 
suppôr que os nobre& caracteres que se retirá.rão do poder 
o fizessem por outros mvtivos que niío fcssem deshtel
ligcncias graves sobro 11. mardm que se devia imprimir 
1111 udmiuiHra~·ilo. 

Para podur ~i~nilicar o meu pensamento o o meu 
voto ~>obr~ o mini&tcrio, rcorp;lllli"nan como ~o ucha, 
prCJciso coubiÜOrnr os seus mcmhros no puseado c no 
t>ro30ntc, em rmM intenç1Jca o seus 1\Ctos. 
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Sc!!hores, não é }'>l'eciso ter um gnmà.e tucto, 11cm 

prest.sr-se uma 3ttençiío muii-0 atnmda, pura conhecer
se que 11ib ha no midsterio hanr..o~1ia de v~sbP. que 
elle niio póde nem quer realizar u p~litica que inr.n~n
ron,- moderaçfio, execução fiel ds. constituição e das 
lei!l, e economia. 

parte do mini;-te;lo qua lll'O~ccou t'. c:,:istener~'· <lo pr.rL\o 
parla~cntat· ; q_ue nr.s ultimas eíeiçüe.s se ãpt·c~<mtou 
liguemJ .... 

ACUADO~- ..:aJlf,C.0l!O'! ... -.L.!l eng~no. 

O Sa. SILVI-:o CAYA.LC.It..~Tí:- .... líguei.r0, o qne hc,je 
faz parte de mu ministerio ouc pelo or~ão do nobre mi
nistro da justiça se diz conservâdor mo-cl.erndo .... 

O Sn. Cnuz MAcuAno : -Ih engn::1o da parte de 
V. Ex. Ligueiro, não, senhor. 

O Sl\. Sn.YlNO CAVALCA.l'<TI: - •••• nr1o obstante. t.er 
S. Ex. contrt.protestado as PJ.'l'ij1osições ào nobre minis· 
tro da justiça sobre a GXititencia de partido~> ?rf\ímisa
dos no pniz; quem se lembrar que o nobre mm1stro da 
az f " e se · n -· 'ndor e ou o 

depois de um ministerio centralicador; que o nobre mi
nistro 'da justiça fez parte do parlamentarismo e com
bateu a conciliação; quem finalmente recordar-se que 
o nobre residente do conselho declarou ha oucos dias 
nesta casa, por occasião da discuss>io do projccto de 
fixação de forças de terra, que como ministro não se dei
xaria inspirar por idéas de partido, c que só depois de 
retirar-se do ministerio iri:J. unh·-se ás fileiras dos seus 
co .. re Jg10nar10s, recon eccra. quo o actua ga mete com·· 
põe-se de elementos heterogeneos, e que não tem um 
pensamento director. 

Contra a modere.ç&o do ministerio protesta a thcoria 
sustentada pelo nobre ministro cln. justiça, da intervenção 
do governo nas eleições como opinião, e o facto subse
quente da eleiçilo do nobre ministro da f:1zenda pela 
provincia de Sergipe, que parece terá de ser seguida pela 
eleição do nobre ministro da marinha pela provincia do 
Maranhão ••.• 

O Hn. F. O cu vu:'o : - O governo mandou retirar 
os votos. 

O Sn. LEAND!lo Bl>ZtmnA:- De~lnro cuo a candida·· 
tnra.do Sr. con~:olhciro P:trnnhos nrio foi imposta á pro
v!nc!a ne ~crgipe; o pn.rtido eon~crvarlor de minha pro-

Un Sn. D~::rUTADO :-A respeito da provinda uo Mn-
rnnhiio hn P. decla.raçüo muito explícita do Sr. minist1·o 
do impcrio. 

O Sn. LEI.NDno Bnzmn\A: - A provincia de Ser· 
gipe proc.:dcu muito de su10 livre V<.'ntndo, niio tom quo 
prestarcontas doe seus votos. 

O Sn. Su.vrNo CAVAI.CANTI : - Ni'io ob5tantc n nssc
veraçiio do nobro doputndo, peço-lho qu~ consinta que 
eu me considere com direito de proseguir nas considera
ções que ia faz&ndo. 

De duas uma: ou o governo interveio na eleição a fu· 
'VOr do nobre ministro da fazenda, ou nii.o; se interveio, 
trabio o seu dever c falseou o voto popular; se niio inter
veio, se a eleição se fez espontaneamente, deveria ella 
ter recahido no nobre ministro antes de su~ elevação ao 
poder. 

O Sn. SERGio DE MACEDO : - Tinha-se apresentado 
pela capital do imperio. 

a. II.VlNO AV.U.CANTI : - 'ssa cnn 1 a ura era 
tanto mais impossível quanto o nobre mir.âstro da fa
zenda não podia contar com o corpo eleitoral, que em 
sua grande maioria lhe era infenso. 

O Sn. MA.JI.TI:\110 CA~rpos: - Se o Sr. Paranho:> niio 
fosse ministro da. fazenda, veria r:oe Sergipe se havia de 
lembrar delle. 

O Sn. LEANDRO Bt:<r.EnnA : -0 partido consermdor 
de Sergipe quiz eleger o Sr. Par:mhos; exerceu muito 
livremente um seu direito. 

O Sn. Su.vi'o CAVALC,ANT! :-Pelo que vejo fori"io os 
nobrel\ ucputauos por ::3crgipc que rccommcnrl:irão a 
oleiçüo do nobre ministro da faz.~:udn .... 

O Sn. LEANDRO BEzERRA : -Foi o pnrtid.o conser
vadm· de ~ergipe, a que temos a honra de pertencer. 

O Sn . SILVINo CAvr.: CA!\TJ :-Eu disse aue não tinha 
c~pcr~:.nça que o 1-,inisterio cump:dsse o sen programma 
poiitico de moden.ção re~peito á. constituição, fiel exe
cnc;o dae leis . .-; êCú!-l~u:t~·-. :-. tu.:. -.-,.-.~.-~..- ,.., lüOde-rai·fi"" 
protestnvi'[o tt eid\·i'io elo nobre ministro dtt fazenda e. n 
impcsiçiio d~~ ca!!dic1atum do nobre ministro da mari
nl:â.p2la prr,vincia do 'Maranhão, impo~ição'quc não sei 
se mnJ~ subsisto, n:>a& c·uc eífectivamcntc teve lu ar. 

O Sn. C~tuz l'.IAce,mo :-Da parte de quem'? 
O Sn. Sn.v1No CAVALCANTI: -Consta-me por fonte 

muito pura que o presidente rl:1. provincia do Maranhão 
empregava todos os esforços a favor da candidatura do 
nobre ministro da marinha. 

O Sn. Cnuz MACHADo :-Para couhecer que isto é im-· 
possivel, r~pare que a fracção liberal é quem o apresenta 
por manejo. 

O SR. CAnvALHO REIS :-Nego. 

O Sn~ Cnuz MAcJIADo:-E' manejo da Estrella. 

n. IEIRA. DA SI:.vA :-A respeito do procedimento 
do presidente da minha proviucia, d~:claro que nü.o eswu 
satisfeito com e1le, nem tambem os meus nobre;; colle
gas: sobre isto n1lo ha a menor duvida mas niio di o 
liUC !lJ!l m er erenc1a. para essa e e1ção. 

(Ha. fJutros apartes,) 

O Sn. SILVINo CAVALCANTI: -S':nhores, o que é ver-· 
' y< 

ver o direito de representaçao pela conquista, 6 que se 
quer renovar o antigo systema de se fazer eleger l'Or pro
Vlncias inteiramente estranhas indivíduos recommenda
dos da côrte. 

A tendencia centralisadora de que ha pouco fallei 
manifesta- se no actual gabinete em toda a sua nudez. 

O Sn. Gú]JES DE Souz.~ : -Em uma parte. 
O Sn. PAES BARRETo : - E' contra vontade. 

. o::::ll. SII.VI";Q ÇAVALCANTI: -.E,xecuÇ~o fiel da cons
tltUlÇUO e das le1s! O nobre mlmst.ro da )ustiça, fal-. . . . ... 

'd ' a nec(!SSt ade dn reforma dessa lei, declarando que não 
era possi.vel que continun.Rsem os juizes munícip2es com 
as nttribuições quo r.ctualmt.>nte têm de juizes do civel, 

apreeentar nu sr~são vindoura, devii'i.o ficar redu7idos 
a meros preparadores de proqessos; no entanto é S. Ex. 
quo em seguida veio declarar á camara que a lei de 
3 de Dezembro n::lo era tão má. como se dizia; e poste
riormente asseverou-nos que era uma lei s.abia que 
pre~isava. de ucr meditada .... 

O Sn. GoME!' DE Souu: - Nüo sei. so fallava como 
homem ou como ministro. 

O Sn. SILVINo CAVALCANTI!- .... e que precisava de 
tempo para soffrer as modificações que tinha indicado. 

O nobre ministro tambem reconheceu a necessidad~ 
de modilicnr-·se a lei do. guarda nacional, convencido 
como está de que o serviço que peaa. sCJbre a guarda. 
nacional é um verdadeiro ve:J-:ame. 

O Sn. GnMEs DE SouzA :-loto era como homem. 

O Sa. SILVJNO CA~.U.CA:\Tf -.-S. Ex. nos prometteu 
mesmo no seu relator10 apresentar na presente sessão um 
projecto ;nodifi~anr1o essa lei, e creio que .teremos de 

r ar pelas cebolas do Egypto. 

. O Sa. GoMES DE SouzA. :-Isto agora era como mi
m :;tro. 

O ?1~. Sr~VINO CAVMCANTr :-Pe1a rapidez com que 
os mm1_stenos se succedcm entre nós , ta\ vez que S. Ex., 
por ma10r que seja a sua lJOavontnde,não pos~a cumprir 
n promeEsa que llOS fez, nem mesmo na sessão vind,oura, 
porque ninguern poderá. garantir que a viJ.a ministerial 
de S. Ex. uurnr:\. até l á . · 

S. Ex., a pnr de uma inercia administrativa a.dmira
vel, tem desenvolvido na camara dos Srs. deputados 
uma actividadc discuiidora immensa; varios assumptcs 
inconvenientes têm :>ido sustentados c discutidos larg:~.-
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mente por ~. Ex.: soberartia popular, direito de revo
lução, intervP.nção eleitoral, re~ponsabilida.de dos minis
tros nos neto;~ J.o 1)oàer moderador, todas estas questões 
foriio discutidas por S. Ex. com grave prejuizo do 
tempo .•.. 

O Sn. Cnuz r.:!A.CI!ADO: -Então uc niío res • 
ponuesse . 

O Sn. P.u:s BARRETO:- Ellc é quem tem suscitado 
essas que~tões. -

. 
a responder, e assim c~mprio o dev~r de ~m ministro 
parlameuta1..·. 

O Sn. Sn.vrNO CAYALCAN'l'l:- .... em grave prejuízo 
do tempo, e algumas vezes em grave prejuizo da opinião. 

O Sa. Cuuz l\ÍAci!ADo: - Prejuizo da opinião haveria 
se elle não respondesse. Um ministro parlamentar Jeve 
responder. 

. O Sn. SILVrxo CAVALCANTI :-Sr. presidente, permUta 
V. Ex. que eu , pondo àe parte o interesse academico 
que essas ques~ões poss~o._Eer, elJlitta. succin!o.mente so-

siguadas. 
Sobre a responsabilidade dos ministros nos actos do 

p:>der moderador, entendo que ella não existe em ne·· . . .. . , 

moderador o poder que julga dos conlÚctos dos outros 
poderes constitucionaes, rnodera-ll:l.Cs e harmonisa-lhes 
a acção, seria absurdo dar a qualquer delles o direito 
de inter · · · · • 
moderador. 

A unica re,sponsabilidade que emana ou pó de emanar 
~os actos deste poder provém dos conselhos dados ao 
1mperador p::.los membros do conselho de estado. 

Ulll Sa. Di:PUTADo: - O quG é uma. garantia. 

O Sn. SrLVI:\O CAvALCANTI: -Com a supprcssão do 
co~selho de estado da constituição e com a creação pos
tcr1or do conaelho de estado ssm nudiencia obrigatoria, 
entendo que se debilitou o pe:nsnmento do legislad~>r 
constitucional. 

imprudencia. 

O Sn. Su:vt;-;o C ;\.VALCAN'l'I :-V. Ex. póde negar que 
era uma garantia u nudiencin ohri ratoria do conselho 

O Sn. F. Ocr·A'\'tANO dá. um npnrtc. 
O Sn. BE:r.llrlRA CAV.UCA:O.TJ: -A garantia está. em 

todo o sy~>t~r .Ht constitucional. 

O Sn. ):'->li.VJ~o CAVALCA,TJ :-Se a suppressiio do 
comelh.o de estado da constituição tivesse por fim ares
~onsav·.lidado dos ministros nos netos do 11oder modera
ttc~, não hnvia nada mais facil do quo consiguar· se no 
acto addicional um nrtigo que expressamente a detel!'
minasse. 

O Sn. Cnuz MACHADo :-E qmmdo o neto io~se con
trario á opinião de todos os conselheiros 1 

l li (.I mais a]Jartes.) 
O SR.. SILVINO CA.'VA.LCANTI: -Essa hypothese é qunsí 

gratuita, e, quando mesmo_ viesse a realizar-se, seria 
exactamente o caso em que o arbitr~o imperial se exer
ceria sem que llud.esse haver con~ectivo de qualidade 
alguma. 

O Sn. Cauz MAcllADO: - Entüo já vê que a doutrina 
do nobJ.e ministro da juctiça é a boa. 

O Sa. SILvrNo (~AVA.LC,\,TI:-Quanto á qu estão !!abre 
o direito da revolucão, direito ou facto, desvio ou ins
pira~ii-:> divina, ella e~tá resolvida e consij~nada na 
historia. Cumpre-me aqui obser~Jar que l.l ada pódB 

· haver mais inconveniente do que a discussão de uma 
qucstüo desta ordem suscitada e desenvolvida no par
lamento por um ministro de estado. (Apolados.) 

Senhora;, se é verdade que a soberania nacio:J.al r e
~ide na na<;'áo, <J_Ue se e:ompõe dos !JOdere~ constituidos e 
do povo, tambcm não é menos verdade que rel>ulta 
perigo de ser enunciada dcscr,rnad:~mcute po1· um mi • 

nistro de estado a proposição de que o povo não é 
soberano. 

O Sn. Cnuz 'MACIJADo :-Elle não dis!>e ísso; di2se 
que o povo havia delegado a sua soberania nos JWderes 
que o representão. 

O Sn. SrtVINO CAvALCANTI: SeV.Ex. serecordasse 
de um facto que teve lugar na casa por occasião da 
euuuciaçúo daquella proposição, talvez que não me con
trariasse agora. 

Quanto á o inião da intcrven ão do overno nas elei-
çoes como op1mao, e a cohtrans. a verda e psyc o o
gica e o dogma cons~ituciona.l -dai ao homem a fa
culdade de querer e o poder d!l acção, que elle não ficará 
immovel, -dai so cidadão o direito de voto, e Attribui
vos o direito de dirigi-lo com. o prestigio da força inhe
rente ao poder, que na maior parte aos casos a liber
dade ficnrá aniquilada. 

Passo ao assumpto que me occnpavs.,- e:lecnção fiel 
da constituici!o e das leis. 

o nobre ministro diz-nos em seu relatorio que ha 281 
juizes de direito, que temos 195 comarcas, e que estão 
em exercicio 23~ JUiz~s. de direit9, comprehenâendo-~e 

' ' tores de guerra e de marinha. Ficão pois sem ex.ercicio 
48 juizes. 

Eu }esejava que S. E~. nos dissesse se está no firme 

esses juizes, ou se está. resolvido a continuar com o 
systema abusivo e inconstitucional de deixar de parte 
c3ses juizes e nomear novos. 

a ao 
passado'? 

O Sn. StLVIl\O CAVALCANTI: - Nilo resta duvida, e 
faço-a com a maior tranquillidade de espirito. 

O Sn. Cnuz MACIIADO: -1\fas-perdôe-me o nobre de
putado, era melhor reserva-la para quando se tratasse 
do ministerio da justiça e quando estivesse presente o 
respectivo ministro. 

O SR..SILVll'IO CAVA.l.CA.NTI: -Não sei se poderei obter 
entiio a palavra; aproveito-a nesta occasião; acredito que 
S. Ex., eendo infQrmado das minhas observaçõe~ por 

' dar .. nos uma. re3posta. que nos oriente. 
Pelo acto addicional foi concedida ás assembléas pro

vinciaes a creaçilo de comarcas. S. Ex. porém , que 
. . . . . - . 

senta-nos n-:l seu relatorio a idéa da. necessidade da in~ 
terferencia do govern.o nessas creações, o que importa 
sobre este ponto o cerceamento das attribuições legis
lativas dessas assembléas. 

Ha no ministerio da justiça um ramo de serviço que 
eu reputo importante, e que por isso deverin merecer 
do nohr<: ministro respectivo um estudo sério e uma cx
posiçií.o detalhada. que pudesse orientar o corpo legisla
tivo a t-:lmar a':! medida~ qu~ por ventura fossem neces
sarias; no entanto S. Ex. no seu relatorio, e sob a 
epigra.pbe-Traiico de AfricanO!! livres-, apf;nas enun
cia. sobre esse interessante objccto a seguinte prvposição 
- que durante o anuo passado pass:í.rão-se cartas de 
emaucipa<;>ão a 110 Africmo~ livres. 

Senhores, quando be têm feito tantos dispendios e sa
crifi.cios com a repressão do trafico de Africanos, quando 
o governo soffreu tantas contrariedades e vexames para 
que essa repressão fosse e{i'ectiva e completa, quando a 
humanidade reclama toou a attenção em favor desses 
miseros arrancados violentamente á. terra natal la; 
gauauc1a os e:specu a ores e 1 erta os pe a sohc1tu e 
do g'1verno, será prudente e justo que e1les sejüo lança
dos :í. sorte ou abandonados á rapacitiaàe de alguns 
particulares a quem sr;o confiados os seu~ destinos por 
nm Cllrto tempo? 

Desejava pois que o governo me dissesse o que tem 
.feito ou pretende fazer a favor dessa pobre gente ; ee 
pretende continuar r..o systema perigosissimo de distri
bui-la por particulares, ou se ao eontrario está no firme 
proposito rl~: tomar contas estrictas aos particulares dos 
Africanos <J.Uc lhes f orão confiados ; se consta na aecre
tarin. o numero uesses iudividuos distribuídos, e ,;e ns 
cn.rt::~ cie cm:;ncipn<;iio têm lii<lo expedidas com R pon
t.uali•.h,:c quo :-. lmm~mhlndc o ns leis dct.enniníio. 
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Continuando no meu proposito, repito que o governo 
não ó nem póda ser fiel ex.ecutor das leis porque já. ns 
tem transgredido, assim como não será economico. Eu 
quizera que o nobre ministro <ia guerra me informasse 
se o regulamento da secretaria do seu ministerio per
mitte a retirada de um empr~gado dessa secretaria para 
1r ra n ar em comm1ssuo no ga me c e um Oli ro 
m!nistro ~e est~do! st: S. Ex. !3ntende '1ue faz econo
:aua, pratlea!!. J!!Stlt;!!o e f!!;;>; ~;~>.rvu;o ao pa1z quando de· 
te~ina es~e mo.vimento cxtr~ordi~ario de officiaes, ca-

províncias. 
Eu quizera que o nobre ministro de. agricultura, com

mercio e obras publicas, em cujo gabinete trabalha o 
empregado da secretaria da guerra de que fallei, ma 
dissesse se leu o art. 47 do decreto que organisou a nova 
secretaria de estado, no qual, autorisa.ndo-se o governo a 
chamar pare o seu gabinete um ou mais empregados da 
respectiva secretaria, se declara que além desses empre
gados elle poderá chamar para esse ~;erviço uma pessoa 
estranha. á. sE'cretaúa, a qual vencerá uma gratificação 
q_ue não exceda o -vencimento de chefe de secção, isto 

No gabinete do nobre ministro da. agricultura c obras 
publici!S estão dons empregados, sendo um da secre
t~~a. dos negocias da. guerra, e outro le!lte da escola 

fóra da respectiva repartição um empregado; no entanto 
S. Ex. e seus collegas se declarão fieis executores das 
leis! 

O Sa. SrLVIRo CAVALCA~TI: -Demais, eu desejo que 
S. Ex. me decla!e qaaes são as gratificações que estes 
dons empregados percebem; continuão elles a ferceber 
o ordenado dos sens respectivos empregos, e terão a 
gratificação addicional de l:SOOlJ, ou terão a gratifica
çii~ corr~apondente ao vencimento de ~h.efe de secção? 

Ser& economico o acto do nobre m1mstro da fazenda 
nomeando um chefe dt~ secção para a alfandega da. 
côrte, quando este lugar estava. sendo exercido por um 
feitor conferente, e exercido cem louvor do chefe dare
parti ão, cre®do-ae assim uma. despeza. nova e inutil, 
naoo s an e ser au or1sa a pe o r spec l'VO regu m • 

S. Ex. respeitou o art. 75 do regulamento quando 
nomeou para a alfandega de Albuquerque um guarda·· 
mór que, segundo me COJ?-Bta., não sabe fnllar inglez, 

Será. um neto de justiça. um ministro de estado nos 
primeiros dias de suu. administrai,JÜO dar paflsagem a 
uma pessoa que lhe é muito oonjuncta, de um emprego 
que niio podia ter accesso senão por concurRo, para uma. 
outra repartição com o fim de pronorcionar a c6BO em
pregado um ordenado maior, e de chama.· lo depois plll'B. 
a secretaria de estado, e nssim fu.cilitar-lhe duas vau· 
tugens 'l Serã isto juato? Se o ó, Sr. presidente, ó jus
tiça de casa. 

E' o caao. Um empregt\do da. contadoria de marinha, 
que, tendo ha.vido dlVeraas vagas na rl}parti~·iio, nunca 
se animou a propôr- so a concurso pa.1·a ter accesso, com 
a ascenaiío do nobre ministro da. marinha foi imme
diatamente nomeado para um emprego da secretaria do 
conselho naval; de maneira que, percebendo elle no 
primeiro emprego o ordenado do 4008 annuaes, pa11aou a 
perceber o de 1:6008. Posteriormente a este acto, o no
ore ministro entendeu qut: era conveniente chama-lo 
para. a secretaria de ostadtl, e dar-lhe assim a gratifi
ca ão mar a n es ctivo v'ndo or 
tal fôrma a ter esse empregado 2:0008000. 

• O Sa. SALDAI'IHA MARINno : - Será. parente do m.i
nlstro? 

O Sa. Sn."\'INO CATALCANTI :-Dizem que é parente, e 
muito conjuncto. 

UM Sa. DEPUTADO :-Está explicada. a cousa.. (Ri
sadas.) 

O Sa. StLfiNO Cu·A.LcANTI :-Estes netos provão uni .. 
camente que o sentimento do nepot ismo domina ns. 
administração, e que qu ando domina este sentimento, 
n:i.o p6de ao mesmo tempo dominar o sentimento de 
justiça. 

Será ta.mbsm de justiçaa conser~ação, ainda que tem
pararia, do conselho supremo militar nas condições em que 
S. Ex. o Sr. ministro da guerra o descreve~ S. Ex., qn.e 
se extasia dili!lte deste tribunal, é entretanto, Sr. pre
sidente, quem o fulmina. da. maueira. a mais sdmiravel 
possivel! S. Ex., no ~eu relatorio, fazendo o elogio, que 
eu avo crer que merecn o, ao conse o supre o i
litar, escreveu nelle as seguintes memoraveis palavras: 

« Como tribunal superior de justiça militar, o con~ 
selho .supremo,. U5fl:Ud? :til. faculdade que lhe contaTem 

• principias humanitarios que as luzes do seculo têm in • 
troduzido na legislação criminal dos povos civilisados, 
continúa a ser o antemural dos réos militares, não s6 
contra a arbitrariedade, que não raras vezes se levanta 
apadrinhada principalmente pela confusão do nosso 
systema de processo criminal, como lambem contra o 
excesstvo rigo·· dos regulamentos penaes do exercito, que 
vão já tocando as raias de um seculo de existencia, a 
despeito do progresso das idéas e das instituições libe
raes que nos regem. ,_ 

De maneira. que é S. Ex. quem nos deolara que o con-
. · · • · m s · 

çõea em que ella. foi concebida, isto é, pratica um acto 
que é da competencia exclusiva do poder moderador .••• 

O Sa. Cnuz MAc!IADO:- ~ndividualmente é do poder 

O Sn, SlLVINO CAVALCANTI: - Dizer-Re que ba no 
paiz um tribUllal que está. nas condições de um poder 
a 1 · da 'r atado n Estado ara 
quem a. disposição legislativa é nada, que póde nl
tera-la. ou modifica-la segundo entender, é de certo 
fazer-se ao conselho suprt!mo militar a critica mais 
grave, e ao mesmo tempo manüestar a. necessidade ur
gentíssima que temos de que e~se tribunal seja quanto 
antes reformado. 

O Sa. Cnuz M~cnA.Do:- Esta a.ttribuição é da ins
tituição; a instituição é que não está. conforme ao 
nosso systema politico, como notei em 1858. 

O Sn. SILVINO CAVALCANTI :-Sob a. epiF(raphe-Arse· 
naes de guerr~, fabrica da pol-vora,etc.-, S. Ex. nos disse 

s or a 1 n. 
anuo passado o governo foi nutorisado a. fazer a refOl"
ma. desses estabelecimentos. Essa autorisação, que vem 
em nma.lei nnnua., deve expirar bre.,.emente; mas S. Ex.:, 

legislativa, até hoje nada nos disse ainda. Resulta dahi 
que, se acaso o governo até a.o encerramento da sessão 
nlio fizer esse trnbnlho, será necosMl.ria nO H\ autorisnção 
quando ella já. nito puder ser dada, e então os vicios do 
systcma. antip;o terilo de continuar a permanecer com 
desproveito do sorvi~!O publico. S. Ex. ~obre este ponto 
nndn nos disso além do quo GO acha no Nlnt•>rio, donde 
colligi esses dados. 

Eu quizorn quo o JJobre minis(ro dn gncrrn disAcsEe 
qul\1 ó sua opiniiio sobre n mnneirn. por quo liC deva fn~.or 
a. distribuiçilo <los recruta:~ pelas provinciaa Todos oa 
annos fixa-se na camara. doa deputnuoe o numero das 
prnçn.s de pret de quo se deve compGr o exercito : e como 
acontece qnc o numero de praças existentes é sempro
inf~rior no numero de praças fixado, foz-se uma distri·· 
bniçii.o do nu;.1ero que falta uelas províncias n'uma 
proporvão mais ou menos equitativa ; essa distrituição 
porém fica com tantemente illudida., porque nas provin
cias n ão se promove o recrutamento com igualdade ; 
assim nós vemos ue durante o anno findo e do 1" de 

aneiro a 31 de Março deste anno, Pernambuco .deu 
377 recrutaa, a Bahia 354, a côrte 272, o Rio- Grande 
rlo Sul 142, Minas 122, o Maranhiio 119, a Parahyba 
102, etc., e finalmente as 'Alagôss 1. 

Este inconveniente, Sr. presidente, eu acho grave, nma 
vez que elle vá se reproduzindo todos os annos. Haverá 
t alvez um meio de fazer com que um certo equilibrio 
se estabeleça, e vem a ser toda a vez que uma provin
da não der dm·ante o :mno um numero de recrutas pro
porcional ao maior que tiver dado q ualquer das out.ras, 
levar-· se-lhe em conta. a. diferen~a no anno seguinte. 

Sr. presidente, a hora adiantada em que fallei, e o 
acanhamento que me é natural, tizerão com qne minhas 
idéas não pudessem dei:lmr de ser mal enu.nciadas (d~ 
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apoiados) • outrt\ seria & fõrmn do meu Jiscurso se r.cnso 
me fosse dada a tranquillidude . de espirit? que nfio 
posso ter nestas occasiões sol:mne:· Pe~o po1: d~sC~l~p~ 
á. ca.marl!. do tempo qu.e lhe ton1e1, e D\•O p_::>··50 de .. x.ar 
de agradecer a.os nob~es deputad~s a n.ttençao que ü~e
i'iio de me ouv1r. (Mmto bc;n, mutto bem.) 

h 

orfl ore r:omprimm~~·lll por ~lgu11s S:·s. tlcputados.) 

A U.iscnssrro fica adis.•l::.. pel~ horn. 
Dada a orà.em do dia, le\'::.nte.-se g ~essiio is quatr.::> 

Scssií.o em 3 tlc Ji.~·ost.o. · 

l'RESIDENCIA. DO sn. VISCONDI:: X:E CA~IARAGIDE, 

Sumu.mo. - EtctJcdiente.- Dispc'llsa das leis de amo~
ti=açao.- Estrada de ferro de Pernambuco.- illatrt
cula de cstuda?.tes. Observações dos Sn . Cru;; .Uacha~o, 
Mar · · · · · 
Francisco e Viria /ll. Adiame?ltll. -Ordem do dia. -
Eleiçllo da mr..:a.- Interpel./ações. Di~cw·sos dos Srs. 
Junqueira, ministro dos ?I C[JOdos estrangeiros, ministro 
da a::enda e M · · 

Ao meio-dia, feita a chn.mnda, e achando-se presen
·tcs os Srs. visconde de Camerngibe , Pereira Pinto , 
Gama Cer ueir:.1 ·e· · '· · 

-uiz Carlos, Manoel Fernandes, 1\iartinho Campos, Ro·· 
drigo l:;ilvn, José Bonifacio, Saldanha Mnriuho, f',fello 
Rego, Paes Barreto, Angelo do Amnral, F. Octaviano, 
GaR11arino, Costa Plnto, Mello Franco, Barcellos, Ville
la Tavares, Cruz Machado, Brêtas, Lane:~o, Amaro da 
Silveira, Pinto Lima, Pedro M.oniz, Pinto de Camros, 
:Martim ·Francisco, Ottoni, Paula Santo!!, Lima Duarte, 
Bezerra Cavalcanti, Fernandes Vieira, Carneiro de Men
donça, Siqueira Mendes, Sá e Albuquerque, Junqueira, 
Gomes de Souza, Ribeiro da Luz, ,J.Ma.dnreira, Ferreira 
Lage, Bello, ba.rfio de Mamanguape, Leandro Bezerra, 
Fiel de Carvalho, Pereira Franco, Lima e Silva, Lessa 

• , · , · o, 1 vmo ava cant1, au a ou-
seca, Leitão'dn Cunha, Carneiro da Cunha, Serp;io de 
Macedo, Pereira da Silva, Carlos da Luz, C.Madnreira, 
Epaminondas, Barbosa da Cuuhn, de Lamare, Carvalho 

----·.JJRi.tiJeis,--bc - , re-se n sessno. 
Comparecem depois de aberta. a sess1io os Srs. Serra 

Carneiro, Henriques, C. Ottoni, Pedreira, Silva Nunes, 
J. de Alencar, Dantr.s, Zacarias, Ferreira da Veiga., 
Fleury, Viria to, Tavares Bastos, Corrêa de Oliveira, 
.Sayiio Loba to, Paranagu:í, Brandão, Silveira da Motta, 
barão de Mauá, Esperidiúo, Raposo dn Camarn, Felix da 
Cunha, Macario, Couto, Castello-Branco, Tiberio e 
Paes de Mendonça. · 

Faltão com participação os Srs. conde de Baependy 
e Teixeira Junior. 

Lê-se e approva-se a seta da antecedente. 
O Sa. 1• SEcRETARIO dá. conta do scgninte 

EXPEDI~ TE. 

Um officio do ministerio da agricultura; transmittin
a.b um exemplar do atlas e relatorio sobre a expluração 
do rio de S. Francisco, ue de ordem d · -
· gamsou o engen 1eiro civil Henrique Guilherme 

Fernando Halfeld.-A quem fez a requisição. 

lHSPENU. DAS LEIS DE AMORTlZA.ÇÃIJ, 

1-.ê-se, julga-se objecto de d.eliber:! ~~ão, e vai a im
primir pttra entrai na. ordem dos trabalhos, o projecto 
com que conclue o seguinte parecer: 

c A' commissão de fazenda foi preseute um requeri
mento da irmandade de Nossa Senhora da Boa-Morte, 
da. cidade ia Constitui.çno da provincia de S. Paulo, 
pedindo dispensa das l.eis de mnor.tização afim de poder 
possuir em bens de raiz até á quantia do 40:oooaooo. 

c: A commisaffo , atteudendonos fundamentos de equi~· 
dada que lt>gitim::o o <1ito r e.;uP.rinvmt?, e c,_u!mOt~~srno 
:;:e achi!o exar .,Jn~ , é de pl'.re ~·.r qu~ ~ept elle defen ,.~, e 
para esse fim offere::e o sc;:;dntil proje.::to de rcsoluçao : 

c: A as~embléa g.:.;:al rewhe : 
-o 

('.oro a clausula da convenihJ em :Í!Joli0es d a divida pu
blicR. uo prazo que 1,elo governo lhe fôr marcado ; revo
gadas as leis em contrntio. 

< SrJn das commis~ões, 2 de Agosto de 1861.- Bar~ 
bosa da Cur~ha..- Ribearo da Luz. ~ 

ESTRADA DE FERRO DE. l'ERXAMBUCOo 

E' Hrlo, apoild.o, e logo approvado; o seguinte reque
rimento: 

c: Requeiro que peios cauaes competentes se solicite ' 
- · · · · .. , mmeccio e o'oras pu-

blicas: 
< 1. • Copia. de quuesquer informações ou relatorios 

apresentados pelo engenheiro fiscal da estrada de ferro 
nam uco, re at1vamente ao estndo o.s obrae da 

~IA.TRICULA DE E!!TtTDAlSTES, 

Lê-se a red.acção do t>rojccto que autorisa o governo a 
mandar matricular no primeiro anuo da faculdade de 
direito de ::5. Paulo, e a fazer 21oto das respectivas ma .. 
terias, Gabriel José Rorl!ignes dog Santos, bem como 
mandaiido matricuLu em diversos ramos e faculdades 
nos estudante!! Valerio Ribeiro de RezendP., Galdino de 

· , . io lgnlk!io dos Re1s, Samuel 
Felippe de Souza Uchôa, Manoel Pedro Cardoso Vieira, 
Francisco José de Souza, José da Motta Nunes, Gon
çalo Vieira d~ Mello Prado, José F iel de Jesus Leite, 

· oixas, Tibttrcio Rsymundo da 
Silva Tavn.res, Tiburcio de Andrade V allasques, José 
Antonio Porto Rocha, Antonio Monteiro Barbosa da 
Silva., Francbco da Cunha. Beltrão Araujo Pereira e 
Francisco Luiz da Veig_"'· 

O Si'* Crnz ]\i,~elnado1- Sr. presidente, a com
missão de reda.cção encontrou difficulda.de em redigir o 
art. 13 do projecto; limitou-se a copiar o que se appro· 
vou na casa, comquanto o que se approvou pareça in
completo, porque }--elo art. 13 se declara que o governo 
ticn autorisado a mandar matricular na faculdade do 
Recife ou de S. Paulo o estudante Tiburcio de Andrade 
Vallasques, fazendo exame de inglez, philosophia. e 
rhetorica, mas não se falla nos exames dos outros pra
paratorios. 

A commissão de redncção, desconhe~endo as cir~ 
cumstancias daquelle individuo, n:W quiz tomar sobre 
si o a.rbitrio de accrescentRr - um:. vez que tenha feito 
exame dos mais prepa.ra~orios neces~arios-e julgou que 
devia apresentar á. ca.mara esta difficuldade, para que 
a resolv 

Desejava pois que algum dos lentes das faculdades 
que tem assento na casa désse explicações a respeito .... 

O Sn. BAnnosA DA CnNnA. : - On o autor da emenda. 
O Sa. Cnt'z MAcnADo : - .... ou o autor deste artigo, 

pois que pela sua redacção a commissuo não pôde co
nhecer se o estudante de que sa trata ji fez ou não 
exame das entras materias não mencionadas. 

O &r. Ii!ar<i tõi.ho C:ut;tp.os s- Sr. presidente, 
tenho constantemente votado contra estas dispensas, 
porque ellas nflo provão 8enão defeito nos estatutos das 
nossas fnculdad~.:s. Porém, permitta o nobre deputado 
por !1Iine.s··Gcrac3 que não possa concordar com o arbi
trio que lembra. 
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A difficuldr.de quo S. Ex. encontrou não édiffieuldade, 
é impossibilidade. O nobre deputado, se ~orrigisse a 
difficuldade que allega., teria ahen.do a cldih~:raçiio dn 
camnra., e eu niio desejo que, a pretexto de retlacçi>o, a. 
cnmara possa annullar as suüs delihrar;ucs. 

da commis:.iío. 
O Sn. MAR! INHO C.AniPOS:- Se o nobre deputado eu

tende que, na fórma do regimento, o que foi deliberado 
pe t cumura erlVO ve a surúo, propon ti que se reconsl
dero u materia; mHs nilo vamos, 11 pretexto de redigir, 
nlterar o que se votou. 

Se estivesse na casa, provavelmente teria votado contra 
a€nnel h~n tes di~ pen~:~ s; mas prefi1·o lUl t~s que passe mesmo 
umn d1spousa absurda, do qu~ que a camaraestabeleçn. o 
prt:ccdentc; de poder annullar uma ddiber::çi.'io j i. tomada 
re~ularmentc, porqu<J se- hojo é sobre um UE3umpto 
insi~nilicante, póde o precedente prevalec:>r para se 
annullar um?.. d.elib:õraçfto sobre r.ssur:Jpto mais gru•;a. 
(A1Jciados.) 

Oppcnho-me, pai~, ao m·bitri<;> lembrado, e invoco .a 
. ' ~ . ·- ~ 

menta se observe, indepeudeute de votação da casa. 

O Sll'. W~ch·a ela SUl.-.;;,a: - Chego neste momen
to Sr. residente c constar.iiO··mc ue al umas duvi -
das occor rêra por occa.,ino do votar-se a redacção do 
projecto que se acha. em discussüo sobre a Em~nda que 
ti~o a honra de submettcr :?. considcr2.çlio da casa e que 
f ot n rovada, eu a vou ler. Lei.) 

' po1s m ttnl estoque n~o 1 :~ arspemn e e:;nm es , e 
que se maudu. matricular o estudante Andrade V:' llas
quo:~ em uma das academi:ls jurià.icas, uma vez quo 
apreoontB attestado de hnver f:eito exr.mc de preparnto
rios na escola ceutral. E' neste sentido que está re
digida a emenda. 

O Sll' . .IP'::aes Eauellon :-Sr. presidente, o inconve· 
nionte que onobr e depute.do por Miilas-GeL"ues enwntrou 
nn redal!çíio que Ee discute provém, pcrmittn.-me ~ ca
mam que o diga, do pouco cuidado com que uest~:s m a
terin3 se tern procediá o. 

'Tratn··!!O de um 10r ti o segundo o ual vamos maudar 
matricular n'uma da-s l.! ~.::~d'3mia:; de direito do Imperio 
um individuo que ulio tem os cxameo de tocios os ;,rs ·>a-
r atoríos exigido s por lei. - • 

O Sn. PAESJ?An.n.ETO :-A ernE-nd.n.r~iz_ o s('guinte. (Lei.) 
P or comega mte . dec.à.e que e•-to estmt:mill ::<yre~eutou 

sttcstn.dos d.:.l. el'coh; centl·al c' e t et• sirl:) a pprovadü ucs
tns m~teria:::, q<:~lqucr dos J.irect,)l'(lS UdS acau•,;mi as 
de S. Paulo c Recife niü.> pócie deixar de man da· lo ma.
trículn.r. En'L.ret:mto, como f'e :t•:aba ôe vet·, a Gmeaàa 
oxigc o exame àe h nguu 11!\("ional de que n ão tratiio os 
estatutos das academia<• de direito, e dl~i;cn:;a t res pre. 
paL·atorios que os mesmos est t\ta t cs exige:m. Pergr;nto , 
dn. passagem desta emcnól. resulta absurdo '? N ão 
de certo. 

Admittindo um csti:.dr..JJ.te nes:.ns circumst ancias , a 
cnmara faz pou co mui5 ou menos o que j:í t em felto, 
mandando matricula-r estudante~ que havião sido repro
yad_os em c~rtos prep::!rn.torios, aiguns dos qu:~es erão 
md1spcnsn.v(ns para qu E> pudessem entender os respecti
vos compcndios. Veio nisto u ma rueo:ii<la muito íncon
·~eniente, mui to irregular, mns não um r.b:; '·'·do. 

' de 
licenças . q~e se vêm :lllUÍ pedir á: c2~ara, p~ra serem 
até adnutt1dos á mat rtcula. estuo.autcs que nií.o sabem 
a língua em que são escriptos os compen<iíos por que t êm 

'de estudar~ mas, emfim, a c2.mara. julg& que isto é bom, 
e o t<•m feito, e nós nfw podemos :::'C'<c:gP.r ~~ora o que 
j ;í. foi approv:ulo; vá parn. o scna.ào mai1; esse acto qu e 
n tio tenho l'Cmedi.o seni"Lo ú.izer que é ir rzgul:l<", mns n:l.o 
abau-do, n em incchcrente, pol'que não é ;:mLis do qu~ a 
reproducção dag_uillo que se tem feito. 

.Entendo pois que o pLQjeeto deve i.;:- tal qual p:>.&sou, 
t al qual ioi approva~o, porque nós não pcde:::c o:~ ua r e
da~ão altera-lo ; est a é a minha op:nilio. 

O Sr., ~ie il!'a ib. :;,iH, ~' a : - Sr. presi:lente, a redac
ção da minha emenda é clara ; n~o lle t eve em vist a 

dispensar preparatorloa exigidos pelos estatutos das 
nC"adcmins tlo direito; o Ítl.vor que se pretende e se obteve 
~~ muito liJ:jtuclo, pois vcrsn. sobre a aee;tar-se naquel
la!; llct-.dmninll o~ cx1unes feitos na. escc.: ;: central. Este 
foi o mc.u 1 .ett~turJcnto, o me persuado que acn.mara voton 
lelít <:n•curi'l ur -te !'l~ntido. Entendo ois ue assim deve 
r.cr c~cripto o projccto ; e .:orno apparece esta uv1 a, 
requ.,iro ;í. " ''':•;lknnc:apara qne a emenda volte &com~ 
mif;Hiio a iim de reciigi-la couv~;nientcmente, ficando 
bem 11~icnte !t cumara de que o meu pensamento não foi 
que se cu~pensmn nen um os p ep . · s x1g1 o 
pelas academias juridicas do Recife ou de S. Paulo, 
mas tão sómcntc que se aceitem os exame~ feitos na es
cola central pelo e:;tudante Ti burcio de Andrade Va!
bsques. 

O ·ê~r. !tll'at•Hm Fi:"anci»eo z -Não é possivel que 
a cat.nara dos ~rs. deputados tivesse dispwsndo os 
preparatorios exigidos pam se poder ter entrada nos 
.::ur~os de sciencias so('.iaes e juridicas, porque pelo 
menos seri::. um precedente novo, visto que alguns 
destes prepsratorios :ão essenciaes pn1·a o e~tudo dessa 
s<:licncifl; .;u apontarei por exemplo o estudo das linguas • 

posst~ c .11u~ com!JrC 1en amos qu a a a . -
putados qmz <h~pensar o estudo elo fran~ez e do lattm 
cssenciacs p ;tn1. , e consult:trcm os exposttores'! Os ex. 
positoros ele Heiencia~ ~ocines, como os nobres depu·• 

:1 o~ ~n en1, r .. :Jo 4 11.) - .: ~ , 

m~lltl\<lorc:< do dir·.~ito 1101tnguo:t. c romano são em latim. 
U:~t Sn. Dt:I'UTAuo (com ironia):- Para que saber 

latim c fnmcr;z '! :'\1io r·' ' :-cci:Ja. 

O Sn. 1\LII\IJ'I ··• FLI A:-I<:I~co :-Assim o estudo do latim 
e fran<:c~. ó t:•,HJlH~ ÍIIl pam o cstncb das sciencias sociaes 
e juridicn.a .... 

U.n Sn. D~:•· uT.\\lo {il'<micamcnte) :-Está. enganado. 
O Sn.l\TA!\'tl .l FnA·":J:,co:-•..• logo,seria. absurdoo 

enten•lcr -su tjU<! :1 c:annra dos deputados dispensasse o 
estnJo cl.,: t tl06 linguus ; e demais , o nobre autor da 
emenda, tcuc!o j :'. úxplicado o seu pensamento, a redac
çüo devo ~c:r cm.: :l' ~aua p··r fórllia t al , · ~~1e chegu~mos a 
exprimir c~so pt.:n~•' mtmto, como nn reandade é ; 1sto é, 
o uo a cam:m\ dctorminoa é que os exames da escola 
ceu trn.l v:w;Ju nccltos, e que se por. , . • . · ~-· 
guns prepara~orios n esrce indivicluo a que se refere a 
ctuenda, elle fo~>:e obrigado 11. fazê-los. 

~ ·· ' · Ano ;- 0 ue a~son está 
nüo poucmcs nltcrar !l. redac~lão. 

Vow r. me3n, é lido , apoin·.io, c entra em discussão, o 
seguinte requerimento : 

< R:;qu ú ro quo a Gmencla relativa ao e3tudant~ Ti~ 
bur cio c!o Andrade Va!l::t:'ICJ.nes, que parece conter mco
h crencia , volte á l"e~fJectiva corpm issi!o de reda.cção para 
J:ecor.;,sidera-la. - V i eira da ~tlva. :. 

O §~. \/h·Lh • : - Sr. presidente, peço n. V. Ex. 
me declora se !la :redacçuo se póde admlttir emendas. 

O SR. P nESIDEN1'B :- Quando conti'lerem incohe
l:cn cla ou absurdo. 

O Sn. Vnu .tTo: -Mus, est r.ndo-se na discnssiío da 
r~ditcçiio, u üo se pódc emendar ? 

O Sn.. P at::SIDL:NTE: -A camR.ra pódo resolver se _!ta 
incohcrencia contradicçllo uu ab8urdo na redacçao, 
e cuti:io €ntr; u ma teria de novo em discussão ; . mas, 
!ipprvvunda-so o rq_ uerimeuto de adiamento, a camara 

<lL"illlllCt() , u.: lm algutnll. cle&t as cousas. 
~ :SlJ.•,. V~ i:'~litO 1- Diroi poucas palavras sobre este 

incidente. V. B ... estarlÍ. lembrado que ua ~casião em 
que se dJ~eutia o_ projec'Go mandei ~ mesa. nma emend~, 
qutl ccntin_hu. medida geral meso:o acerca dest a maten a 
que entüo se diRcutie.. • 

A emenda ord.:mavc quo as academias do Impeno to
massem corno validos os exames feitrs na escola cen
t ral para ter lugar e. matrir.nla. A m inh!' inte~çíio era 
fãV,J:recu esta estudante o ou•xos que tem feito. e::a
ma ào prepar at or ioo. nco;ta e:scol_a e estav~o ~nh1b1dos 
d~ ID~'.triculnl' •' lll· F~ n :\~ acnctOIDlllS de dlrCltO, por
quo os!.a::; n[i•J qw:·rii,o ter por validos esses exa
Ele". Póde ser que it;~o fo~~o reguh r segundo os seE-s 
cst:J.~\1\0s, o ontiiQ Q 1ncu uobro çoU~ga pQlQ Mftl"IW.biW 
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apresentou a emenda que passou, retirada a minha, tJara 
que a academia de Pernambuco levasse em conta <'s 
exames que esse estudante, o Sr. Vallasques, havia 
feito na escola central. Este foi o espírito que dominou. 
na casa, foi o que se venceu; e tomando agora a pala~ 
vra, eu pretendia mandar uma emenda tornando are
dacçiío mais clara; mas como V. Ex.. diz que o regi-
mento nao o oerm1t e. eu 1m1 o .. me a pe 1r comm1ssao 
de redacçüo se não démore no trabalho que vai lhe ser 
incumbido, porque a demora tratiacomsigo a inutilidade 
da medida. Passado este auno, o estudante não p6de 
fazer o seu acto, inuhl ê a mG<hda. Rogo pois â o -
missão que apresente quanto antes o seu parecer, e nisso 
fará um beneficio nesse moço que procura. estudar as 
materies a que se dedicou, e ser utll ao seu paiz. 

O Sr. Uartlnbo Camtms:- Pedia a V. Ex. me 
informasse n respeito das disposições positivas ào regi
mento sobre este nssumpto. 

O Sa. PnESJDENTE: - En j á. li o artigo do regi
mento sobre semelhante materia; mus para. satisfazer 
ao nobre deputado, tornarei a. ler. (bi.) 

O SR. 1\huDno CA~IP~s: ..:- A c~mara pód~ resolver 

estou satisfeito. 

Posto a votos o requerimento, ó approvado. 

Ji:I.EIÇÃO DA. ~lESA. 

em e1tntos os Sra. 

Presidente. (74cedulas.) 

Visconde de Camaragibe, 66 votos. 

Correndo o escrutínio para a eleição do vi<'e--presi
dente, süo recolhidas 84 cedulas, obtendo o Sr. Nebias 
51 votos e o Sr. Zacarias 82, achando-se uma cedula 
em branco. 

O Sr • . P~dro llloniz (peJa ordem) : - Sr. presiden
te, na. ele•çuo que acaba de proceder-se houve sem du-
vida engano. · 

r. conse erro acar1o.s, segun o declarou-se 
obteve 32 votos, e o Sr. Dr. Nebias 51 ; sommão sà 
votos. Em vistll desta declaração feita pela mesa, diri
gi-me ao Sr •• o~cinl da secretaria que escreve as nos-

, qn , s gun o a us a os e-
putados presentes, achnvão -se na casa 83; mas naquello 
momento, já. depois da eleição, acabava de entrar o 
Sr. deputado Silveira dn Motta, cujo nome estava com
prehendido no n. 83 da lista. Por conseguinte a cedula 
deste Sr. deputado niio foi recolhida á. urna, por is~o 
que elle entrou na caso. depois da eleição feita, como 
tambem nil.o forüo recolhidas as ceddas de outros se
nhores que não se acha vão neste salão, e sim nas salas 
immediatas. 

ALGUJCS SRS. DEPUTADos : - Foriio. 

q Sn PEnao MoNJZ :- Havendo, pois, engano no re
ccb1mento das cedulas, segue-se que ha nullidade na 
eleição. 

. O Sa. CALAZA!\s : - Os contínuos viio ás salas immt:
dlatas recober r..s cedu.lns dos Srs. deputados que 
andão por l i . 

ALGUMs Sas. DEPUTADOS : -Não viio. 
OuTaos Sas. DEPUTADOs: Vão . 

O ~R . F. OcnvJANo : -Se viio lá fóra buscar cedu
las, podem trazê-las até da rua. 

O Sa. PEDRO Mornz : -Em todo o caso, por honra e 
decoro da camara , desde que um dos seus membros de
monstra. que al~um engano parece. existir na verificação 
dos votos, eu JUlgo que nenhum mconvenieute ha. em 
consaltar de novo o pensamento da cama.ra. 

Acho que o illustre deputado que reunio o maior 
~umero ~e votos é muito digno de occupar o lugar de 
1ce-pree1d~nte da camare. (apoiado~ ); e ja o t em occu . 

pado f(>rdt versas veze::: , recebendo h mbem o meu voto· 
~as píU'ece qila o publico, desde que se demonstra u~ 

engano na votação, poderã.formar algum conceit.o _!llenos. 
digno desta casa se se não proceder a nova eletçao. 

') Sa. PnESIDE:\TE : - Posso afiançar ao nobre depu .. 
~o que á mesa vierão aa listas que forão lidas. 

O Sn. PEDRO MoNIZ: -Não contestei isso. 
O Sn. PaESIDENTE:- Póde-se ter dado eu ano acl-

mittindo .. se que algum Sr. deputado votasse duas vezes. 
O Sa. PEDRO Mo:\IZ:- Estimei muito que V. Ex. 

fize~se 3sta observação para que eu possa dar uma expli-

Eu não duvidei que as listas que foriio lidas tivessem 
ido á mesa.; mas V. Ex. sabe muito bem que muitas 
vezes um deputado sentado em sua cadeira lança a sua. 
lista na urna que o continuo lhe apresenta, e depois pas
sando para outra cadeira do lado opposto p6de por 
algum wgnno, ou mesmo esquecido do haver dado já a 
sua lista, votar segunda vez. (Oh! oh! ) 

O Sn. GASPART!IO: - Jsto é duvidar da boa fé. 
O Sn. PEDRO MoNJZ:- Perdôe-me, eu não sou ca·· 

paz de suppor que isto Ee faça de proposito. {Apoiado,.) 
Noto que para a eleição de p~esident~ votárão '74 nobr~s 

' -immediatamente apparecêrüo 83 listas. 
O SR. !liAnTINDO CAMPos dá um aparte. 

deputado acaba de figurar, p6de-se procea.er n nova 
eleiçiio, se a camara assim o entender. 

O Sn . F. OcTAVUNo, obtendo a palavra pela ordem, 
· ões no sentido deste alvitre lem-

braJo pelo Sr. presideate. 
O Sr. Costa. Pinto (pela ordem):- Desejo saber, 

Sr. presidente, qual é a decisão que V. Ex. dá. a esta. 
questão ; porque se V. Ex. declarar que aceita o escru
tínio feito, e conseguintemente o resultado que elle 
apresentou, terei de appellar dessa. decisão de V. Ex.. 
para a casa. 

Não sei se se deu abuso ou engano no escrutínio. 
Dis~e-se que a relação dos deputados presentes, que se 
acha na mesa do Sr. official da acta, contém 83 no
me& ; mas pergunto : niío podia ter. entrado ~lgnm 

. ' 
te.jll. comprehendido na lista feita pelo continuo 't 

UM Sn. DEPUTADo: -0 remedio é proceder-se a no
va eleição. 

O Sa. PEnno Moruz: -Apoiado; é isso mais ho
nesto. 

O Sn. CosTA PINTO: -Não sei se ha engano, nem da 
onde partio ; mas ~m tollo caso nós, especialmente os 
amigos do canàidato que sahio vencenor, não dese.ja
mos, nem por um momento, que paire a menor duvida 
sobre a regularidade. da eleição desse nosso amigo. 
(Apoiados ; muito bem. J 

O Sr. Ncbias (pela ordem):- V. Ex. , Sr. presi
dente, faz -me o favor de dizer quantas cedulns foriio 
apuradas? 

O Sn. PnEStDEl\TE:-Oitenta. e tres. 

O Sa. NEBtAs:-E qual foi o resultado? 
O Sn. PnEstDENTE :-Teveonobredeputadocincoenta 

e um votos a o Sr. Zacarias trinta e dous; e houve nma 
cedula em branco. 

O Su.. NEsu.s: -Quero que fique bem consignado 
que essa cedula em branco é minha, que a fui lavar eu. 

urna. 

O Sa. PaESIDE:>.TB:- E ' exacto. 

O Sn. ZACA'IUAS:- E eu votei em V . Ex. 

O SR . Nen1~s:- Muito agradecido. 

O f n. PEoao MoNIZ:-Por conseguinte, h a. mais isto 
a notar ; 'J pparecêrão 84: cedulas, h a vendo então 82 
Srs . deput ados na casa. 

Consultada a casa se se devia proceder a nova eleiyão, 
de~ide-se affirmativamente. 

Correndo de novo o esorutinio1 e t endo-se recolhido 86 
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ccdulas, é eleito vice-presidente o Sr. Nebiaa com 4.8 
votos, obtendo o Sr. Za.caria3 :35, e appareceudo 3 cedu
las em branco. 

1• secretario. (84 cedulas.) 

Antonio Pereira Pinto, 52 votos. 

Francisco Ja.nuario da. Gama. Cerqueirli, 55 votos. 

Luiz Antonio Vieira da Silva, 52 vows. 

4' secretario. (63 cedulas.) 

Pedro de Calazans, 49 votos. 

Supplentes. 

Joaquim Delphino Ribeiro dn Luz e Evariste Fer·· 
reira da Veiga. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

lNTBl\PELLA.ÇÕBS. 

Contínúa a discussão das interpellnções annunciadas 
• on1 na sess.to e e u o so re a reso-

lução que pas~;on ultimamente na camara dos deputados 
de Berlim, aconselhando o governo prussiano a prohibir 
a ~migração para o Brazil, emq,uant'? o governo brazi-

s o sa 
postas naqttella resolução; sobre o modo por que o go
verno brszileiro tenciona desaggravar-se da injuria qne 
em Berlim foi irrogada. ao Brazil á face do mundo; que 
compromissos o go"ferno tem tomado para a fundação de 
eolonia.s nas vizinhanças das linhas ferreas; e final
manto a quanto ·SObem as quantias devidas aos di-foersos 
emprezarios e associações de que trata o final do rela
torio da 3" directoria, e que tem de pesar BQbre O credito 
de 6,000:000S, creado pelo decreto n. 885 de 4 J.e Ou
tubro de 1856. 

j\LGtJlls. SRa. "PE~'l!TADOS: -Votos, votos. 

O SI\. PllESIDEl'ITE dá a palavra aos Srs. deputados 
que a tinhiio pedido, segundo a ordem por que se acbão 
inscriptos. Alguns desses senhores não se achão na 
cn.sa e outros cedem da ahwra. 

O SR. FuLno, não querendo contrariar a camara que 
.se mostra desejosa de encerrar esta discussão, cede tam
bem da palavra para. toma-la de n ovo quando se tr11.tar 
do orçamento do ministério da agricultura, e entiio fal
larã. eobre o assmnpto a que se referem estas interpel
laçõ;;s , e para cuja discussão fôra chamado • . 

O Sa. Pn.EsiDEl'l'l'E:- Não_havendo mais quem peça 
a palavra, está. encerrada a dtscussiio. 

Entra emdiscussüo as interpellações annunciadas pelo 
Sr. Junqueira na sessão de 26 de Julho, pergun
tande se o governo r econhece nos Estados confederados 
que se separãrüo d!\ União-Americana. o direito de bel
ligerante? Se, caso reconheça esse direito, permittirli nos 
portos do Bra.z\1 o armamento de corsarios com ban
deira de qualquer elos belligerantes e a. venda de prezas ? 
Se a politica. dv governo será a de estricta neutralidade? 
Qual o estado presente .da questão relativa á suspensão 
d.os trabalhos da comm1s~o mixta sobre reclamações de · 
cidaJii.os brazileiros e inglezes? 

Acha-se presente o .Sr. ministro dos negados estran
geiros. 

O Sa. PllESlUEN'r& ~ - Tem a palavra o Sr. Juu
queira. 

O "!ir • • Junqueira (silencio) :-No moUlento, Sr. 
presidente, em que uma deploravel scisão se estabelec~ 
entre os Esta-elos da. Uniiio-America.na, no momento em 
que a grande obra da unidada da poderosa republica 
l!olfre golpes tão ptofundos, surgem para todos os po.,.o::; 
civilisados importantes questões, que cumpre resolver 
com promptidão. 

A camara. sabe que logo após a obiçiio d? prc&idcn .. E: 

TOi\1') IV 

Lincoln um grande movimento !Pparatist:l. sa or.erou 
nos Estados do Sul em virtude de divergencis.s Da ques
tão da escravidão. Este movimento t"m 1do por diante, 
e hoje ~xis te de Í>J.cto uma confederação dos E> tados do 
Sul oom o seu presidente, e a sua capital ,m Moutgom
mery. 

Nãc é ~eu proposito emittir !gora aqui juizo algum 

lamentar que o'> Estados- Unidcs da Aruerica do Norte, 
tendo nascido sob o:s gtürio:o; õüspicio!i de.~ sympathitu~ 
do mundo, tendo vivido uP.Ja vida de honroso trabalho 

brilhantes estrellas do f!I<U pavilhão, tendo abrigado 
essa~ immensas populações emigrantes, que procura
vão um paiz que lhes garantisse a liberdade e coufúrto, 
se não a riqueza, dêm twje este espectaculo contrista
dor, e Ee queirão de;uuir os netos daquelles grandes ho
mens, livres e ~i-udos, aue sellárão com o seu nome e o 
seu sangue o ac·, :j ds independencia. 

Lamento que quando no velho mundo easas questõe;; 
de rivalidades e autonomias tendem a desapparecer, 
quando a ltalia vê raiar o seu bello dia de renascimon·· 
to, appareção lutas fratricidas deste lado do Atlantico. . - . . . . , 

o Sr. ministro dos negocios estrangeiros referem-se no~ 
tres -primeiros pontos a questões concernentes á guerra 
ateada. entre ~s Estados d.o ~ul e norte. E' poill uma 

n 

lações commecciaes com aquelles povos. 
Eu sei, Sr. presidente, que existe entre nós uma es

cola que tem feito da palavra inconveniencia u.m mo~e 

de questões "llerdadeiramente nacionnes ; sei que esta es·· 
cola apenas nos concede como triste o bolo a faculdade 
de diicutirmos e de votannos dispensas para matricu
las de estudantes, nnturalisa91io do estrangeiros, um 
orçamento fantastico e illnsorio pela. facilidade com 
que o governo sóe abrir credites extraordinarios e sup
plement~res; uma lei de fixação de forças, em que se 
nos pede 1<1>000 homens, para depois se pôr em armas 
19,00a •. Sei que os sectarios desta escola não querem 
que os interesses d. o pa.iz sejão discutidos i luz brilhante 
do àia, mas que sejão por assim dizer suffocailos nas 
densas trevas doa m sterios desses modernos druidas. 

Mas eu vejo, Sr. presidente, que na Inglaterra, a.opi~ 
nião e o parlamento discutem francamente as questõe!J 
internacionaes, que a força de seus estadistas está. na .. . . :- .-
dente~; vejo que lord Pal.merston e lord John Russell 
não -perdl>.m nem ns occasiões do:; festins e do::~ bnn
quctcs para se f"zercm ouvir sobre as momentosas 
questões do dia. 

Respeitllndo muito a illustraçiio dos sectarios da dou
trina a que ha pouco e.Uudi, eu lhes peço licença para. 
não se~uir a gora os seus preceitos1 porque entendo que 
assim sirvo melhor o meu pai?.. -

Amigo da autol'idade, eu n ão hei de crear no governo 
embnraços nss questões internacionaes, mas devo de~ 
clinar da cnmpetr;nci& d:l.lluelks que se querem apro
priar o exclusivo de todas esses questões, tornarem-se 
mysteriosos augures, que todos respeitão e ncatito, mas 
que entre ;;i não se podem encontrar sem que bC riiio da. 
credulidade humana. 

No corúr do meu succinto discur~o, pois que não me 
devo alongar muito pár não saber aiudn. a opinião do 
nobre ministro, eu terei occasiiío de notar á camara, 
mencionando o tratado de Pal"iz d~ 1856, como se dici
dcm dos uOStics destinos or detrás dos esados re os. 
tmros 1p omatlco:;. 

Sr. presidente, n França e a Inglaterra, sempra na 
vanguarda da civilisaçiio, sempre á frente àe todas as 
:, ue~tões p~;ndentcs, j:'l. deriio o passo mais importante 
ern relaçrio á. questão que se agita ; a França e 1t lngla·· 
terra r econhecêrão como belligerantes OB Estados do :5ul, 
UlUS promettêrão estricta e perfeita neutralidade entre OS 

dous campeões que pleite:i.o cada um por uma causa 
que julga justa, que julga santa. 

Eu entendo. Sr. pcesideutc, que a nossa posição não 
pMe ser senãc; a. de perfeita. e estri<:ta neutralidade tam
bem. ; mas eu receio que na pratica possão surgir cir
cumstancias, que, n :io estando xnanife3tada a opiniiío 
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~_.governo, traglío para o futm:o emb,mlços muito se
nos. 

Reconhece o nob1'e rn~n i;: tto no.C3 I~ stadoti cto • sui o 
d!reito de bell!gen'.n.t~.c; '! ~:~ j"C:conh0r:e esse direito, está 
clisposto a conceder Jh?.s toàos B;! UGllea cot·ollario~ que 
,PBlo aireito das gentes compet<;m 2. potencia que faz 
a guerra á. outra·? 
E~ primeiro lugar., Sr. presidente, eu devo dizer que 

.a . ~?~ opiniâ~ seria que se reconhecesse em principio 
!>- ·dire1to de bellil!;erant6s a esse' Estados , pc.r,ue nilo se 
fl'ata de uma. sedição, de uma rebellião, de um districto 
~n .~e uma proviucia; tm.tfl.-se de um pronunciamento 
em larga escala de muitas províncias que podem for 
mar :nm E~tado independente; ne~>te ca~o não vejo gran
de :difficuldade em reconhecer até Gerto ponto o direito 
de resistencia, que aqui se tem chamado o direito de 
r.eyolução . 

Mas eu já vejo que o gabinete actual não pó de reco
nhecer, sem cahir em grave incoher12ncia , esse direito 
nos Estados do sui. O nobre ministro da justiça por 
·vezes tem profligado nesta czsa esta direito, que os po
vo~ por muitas vezes têm empre"ado no exercício de 
suas livres facu1Jades este direito, que nos'constituio 
·tambem a nós uma ns.ção livre e independente. Assim 
en receio que da parte do nobre miu;stro haverá um 
emj)araço seria para o seu collega, fi quem presente
mente tenho a honra de dirigir-me, em poder conside
·rar belliger~nte um Estado que sep">·ou-se daquelle a 
qne pertenc1a. Portanto, se ha um emb,rnço levanta·· 
do á.. questão presente, esse embaraço provém das decla
rações qu~ nesta casa fez o honrado ministro da justiça. 

Sr. prea1dente, affirmando que os Estados do sul tinhão, 
na hyP?these, o· direito da separação, me p"rece que não 
enterreuo nenhuma proposição snarchica. Sei bem que 
os povos devem esgotar tnrlos os meios legaes para fa 
zerem vingar aquella opinião que julgão mais conforme 
á sua felicidade; sei mesmo que a re~is tencia passiva 
deve ser prolongada por muito tempo; sei que um dis
t.ricto, que uma província, que uma pequena parte do 
territorio não tem esse direito a que alludi. Mas o caso 
vertente é um pouco diverso; não é um districto, não 
é· uma pequena porção de territol'Ío; é um grande povo 
com seus habitas, com suas instituições di versas ; e por 
consequencia perante o direito não se lhes póde negar a 
faculdade de constituírem-se conforme a opinião da 
maioria livremente marufestsda. 

Mas pergunto ainda ao hontado ministro;- Estabe·· 
lecido o direito para os Estados do sul, de serem consi
derado• como belligeranteõ, t) . Ex . conseote que nos 
nossos p0rtos sejão armados cor:;arios para servirem de 
auxiliares a qualquer dos Estados contra outro? S. Ex. 
cousente que as prezas que por ventura forem effectua
das por esses auxiliares da guerra possão ser vendidas 
nos nossos portos? 

Perante o direito das gentes não se póde negar s 
um Estado belligerante a faculdade de expedir cartas 
de marca ; por consequeocia, me parece que sem de
claração muito expressa, muito positiva, como fi~erão a 
Inglaterra e a França , o nobre ministro não poderi 
depois mandar proceder contra os ~rmadores que te
nhão essas cartas de marca, e que por ventura procu
rar~m nossos postos para vender suas prezas, ou para 
abrigarem-se . 

:'>-il_l~a ha uma ont~a <luestão, é saber se, adaptado o 
prmmpw da neutralidade e3trida, aindu ne,te caso os 
armadores não podem por ?~ horas permanecer· nos 
nossos portos, e mesmo se nflo podem procura-los nos 
casos de arribada forçada. · 

Sr. presidente, alguns ~utores 'llle tralão da materia 
sujeita opinão que, ainda me~roo dado o ca~o da neu
tralidade, nã~ se ..Pó.de prohibir que por 24 horas, por 
um tempo multo hm1tarlo, os cruz8dores possão entr2.r 
nos portos neutros, e que, r.cossaàos pela tempestade, 
possão procurar refazerem-se das avarias que tiverem 
soffrido. 

Eu sei, Sr. p~esidente, que os Estrià.os do sul têm 
expedido cartas de marca a :-eus aux.i1iat'(:;S. E' bem pro
vavel. e rne!~ano j (~ Oi.lVi dizer que r:os mares do norte 
deste Imperio algnm.;s a.oprehensões se tem feito por 
esses Cl'Uí::ad.ores . Ora, pergunto eu : os presidentes de 
pr~vincin já ter~io n~ in:, tt'U t:~.Ges necessarias para pro .. 
cederem ucste crrso nw~porndo ? 

TralaHdo deste )Janto, devo notar ó. camarn que qual
quer doo paize5 hoje belligermltes está inteiramente no 
exercício de um Jireitv que ningu~m lhe póc1e contestar 
expedindo cartas de marca; mas nüo o estamos nós. a~ 
por ~eutura U:ma grande guerra marithna se apresen
tasse. nüo tinhamos direito de nedir esses auxiliares 
que forão reconhecidos sempre cÔmo legítimos em to
dos os tempos e por to<ios nquelles que se têm occupa
do destr. materia. 

O congresso de Pariz estabeleceu quatro pontos diffe
rentes, que farão immediatamente aceitos pelo nosso 
governo, como se por ventura houvesse adquirido para 
o paiz uma grande fortuna". l.s quatro conclusões deose 
tratado siio- a abolição do corso, o direito que tem a 
bandeira neutra de cobrir a mercadoria inimiga, salvo 
o contrabando de guerra, o direito que fica á mercado· 
ria inimiga de niio ser apprehendida estando sob opa
vilhão neutro, e o reconhecimento sómented~ bloqueio 
quando é eJ!'ectivo. 

Estas conclusões farão apressadamente aceitas pelo 
nosso governo. Bem longe de "'sim proceMr, os E sta
dos-Unidos muito terminantemente declàrárão que não 
podião aceitar esses princípios, porque tendo elles o 
bom senso de não conservar sempre em tempo de paz 
uma grande esqua <lra, nas occ.Rsiões de uma grande 
guerra marítima ver-se-bião privados de sua força le·
gitima, que era daquelles seus concidadãos qne por 
patriotismo quizessem defender a bandeira americana. 
Mas nós que ll.ão temos grande esquadra, que não po
demos, pelo estado de nossas finanças, conservar sempre 
uma grande armada, po1· que razão levianamente nos 
h aviemos de privar deste unico recurso, que nos poderia 
tornar respeitaveis nas emergencias de uma guerra 
maritima? Por que razão o nosso ,:;overno não segnio o 
exemplo do governo dos Estados-Unidos, que em uma 
nota perfeitamente elaborada pelo Sr. 1\farcy, então 
ministro dos negocias estrangeiros, declarou que 
os E · tndos·· Uni doa só têm de adherir se o congresso 
de Pariz quizesse ir mais adiante, isto é, se a proprie
dade particular dos belligerantesficassetambem salva de 
ser apprehendida ? Neste caso então comprehendo' que 
nessa pnrte não soffreriamos no caso de uma guerra com 
qualquer potencia marítima, porque a prapriedade par
ticular brazileira ficaria a coberto de qualquer. apprehen 
são ; mas, longe disto, quebramos. a uruca arma que nos 
podia servir na occasião, e deixamos que as potenoias 
marítimas de pl'Ímeira ordem mandem para as nossas 
costas essa quantidade immensa de navios de que 
dispõe, e que vnrreráõ do oceano até a ultima bandeira 
brazileira. • 

E' por isso, Sr. presidente, que eu disse que o paiz 
lucra em que estas qcestões sejão trazidas ao parla ·· 
menta, porqúe vejo que muitas vezes menos discreta ·· 
mente nós EOS apressamos t\ dar certos passos nas rela
ções exteriores que no fim de algum tempo nos trazem 
grandes embaraços. 

Eu notarei á C<Lmara que o governo brazileiro foi um 
dos que primeiro concordou na abertura do isthmb de 
Panamá, senrlo entretanto elle um dos que menos in
teresse têm n«ssa obra gigantesca, visto que, emquanto 
ella não se realizar, o commercio de transito continuará 
a ser feito pelos portos do Brazilllara os 9.ue demorão 
no Oceano Pacifico. Não considerou sobre 1sto o nosso 
governo, e com extraordinaria pressa concordou em 
uma especie de convenio em que cada uma das potencias 
devia entrar com uma quota para a abertura desse 
isthmo. 

Eu li, Sr. presidente, que os E stados do sul ião man
dar um emissano para solicitar a nossa alliança. E' 
minha opinião que tal alliança se não faça; porque, 
por mais legitimas que possão 'er as razões que assistão 
a esses Estndos, eu consiJero que do outro lado se pugna 
por um principio tambem muito nobre. Por conseguinte, 
o nossv direito é o de neutralidade, pois, segundo a 
doutl'ina de Hautefeuille, nem as sympathias, nem o 
desejo de soccorrer e o opprimido são, perante o direito 
das nações, motivos plausíveis para romper-se a situa
ção neutra. 

Se nóB cahissemos ·no erro de aceitar uma. allianç!l 
com os Estados do sul, teríamos de incorrer na ani
madversão elos .poderosos Americanos do Norte. A ca
mara eabe que essa parte dos Estaclos-Unidos, com· 
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mercialmente fallando, é de grauàissim:1 utilidade ao 
Brazil; porque o café , principal producto da nossa 
agricultura, é consumidu t:üvez em tres qua::tas partes 
da sua totalidade pelos habitantes do>: Est~~do:; elo norte 
a do oéste. 

Ao mesmo tempo, se quizermos fazer qualquer con
cessão aos Estados do norte nor certo mereceremo1o o 
odio dos Estados que se separárão, com os qu:tes, além 
de outras considerações, temos tambem relações cnn1-
mercifles muito importantes, que lnteressno espr;cial
mentc no fornecimento de tri o ue mandiio ao uo.sso 

__pa1z_._~te m~~s um motivQ__g_~~J!~!!!!P~ __ o _e_ver 
de sermos discretos em semelhante assuml)to. 

Sr. presidente, não desejandÓ eu aloz1gar-me neste 
ponto, até porque não sei. qual é a ojJlniíto do nobre mi
nistro, vou passar á outra parte das minhas interpcl-
lações. -

Ha de a camara recordnr··se de que eu apresen
tei um requerimento pedinlio infonnações ao governo 
acerca do estadc dos trabalhos da commisbfio mixta 
anglo. brazileira. Esse requerimento ni\o pGJe ser 
ainda votado, pot·que outros o têm precedido na or-
dem do dia. Ap~o.':_eitando ~s~:.t o.ccasião, desejosa-

r ' 
jecto, que muito interessa aos commerciautes da& di-
versas praças do Imperlo. Depois de impressas as obser
vações qll:e tive a ho~ra de aq_ui _fazer, receb~ de varios 

presentação que diriglrão ao ~ovcrno imperial. A re
presentação exprime o espanto de que t~staviío possuiàos 
por verem assim tão flagrantemente quebrada a fé doa 

Essa representação corrobora ainda mais tudo quanto 
tive a honra de dizer quando pela primeira vez tive de 
tratar deste assulnpto ; rnas para que a camarn veja 
quanta razão temos nesta. pendcncia, passo a ler um 
artigo da convenção de 2 de Junho de 1858, em que se 
estabeleceu que se nomeasse uma comrnissão mixta para 
decidir a respeito de prezas brazileíras e íngl~zas. Se 
houver alguma cousa mais clara. e terminante do quo 
este artigo, estou prompto a ~:atirar a minha iuterpell'l ~ 
ção na parte que se dirige a esta questão. 

Diz o art. r: < As ultas partes contrat.:.mtes con
cordão em ue todas as l'eclam~t ,ões da a-rte de cor o-
rações, companb1ns e indivíduos subditos de S. M. o 
Imperador do Brazil cont.J·a o governo de S. M. Britr.n
nica, ·e todas as reclnrn:lções da J>!•rte d"! corpornçôes, 
com nnhins e individuas subtiitos de S. M. Britannica 
contra o governo de S. L o mper[! or do razi , que 
tenhüo sido spresent:lila3 a qualquer dos dons governos 
pera interpor seus officios para com o outro de~de a data 
da declaração da iudepcndP.ncia do Brnzil que ainda. não 
estiverem dP.c~diàn!!, ou forem consideradas como ainda 
?112:0 decididas por qualquer· dos dCJus governos, asl:liln 
como quaesquer outras reclam:J(cóe~ que se po~süo 
apresentar dentro do tempo especificado no :wt. 3" desta 
convençü') serüo submettidas a deus commisP>arios, no
meados da' maneira seguinte: Um commissario ser~. 
nomeado por S. M. o lmper1ulor do nrazil, c outro por 
S. M. Britannica.' :. 

Nada ha mais claro : todas as reclamações ainda niío 
~ecididas, ou que os dons gove:mos teuht"to considerado 
como niio decididas, se ac:jão comprehend.idas neste 
artigo. 

Ora, o governo brilzile.iro desde a indepcndencia tom 
reclamado contra esses npreznmentos arbitrarias. con
siderado sempre como pendentes essas reclamações e niio 
nceitan~o as dec}sões dadas p~lo _governo britannico. 

' , 
trabalhos, havia. reconhecido que muitos navios brazi·· 
leiros tinhiio sido indevidamente aprezados rooh o pre
texto de se empregarem no trufego, quando não se di
rigiíio a semelhante mister ; navios em grande JlUrte 
_de cabotagem que naveg:wão na costa. do Bra-zil. Reco
nheceu-se mais que as reclamações braúleLras darião 
luga:r s exigir- se uma avultada quantia do go'Yerno de 
S. 1\I. Britannica. 

Nesta situaçüo mandou nquello governo suspender os 
tTa.balhos da commissiío contra a fé dos tratados, con
tra a letra a mais clara que se pócl.e dar em ~emelhante 
materin. · 

P11rt~to7 e~ neste po!lto intcrpcllo a ~. E~. I) Sr. 

ministro Jos negocíos estrangeiros, para. que nos 
dl ~a em qus t;<,ldÕ se acha semelhante questão, lie fôr 
pos~ivel, s·~ n;io hcuvet· inconvenientes; p&rqne eu sei 
&té ond6 vt\o as conveniencia-, e se ellas não _o permit
tirem, não insistirl!i; rogo a S. l!:x. que nos diga a 
opinião do cooselho <1e estado a respeito deste obiecto, 

· s e s c r J " :- oi us t 
Note a camara que ao passo qne o ministro inglez 

nesta curte, por ordem do seu governo, mandllva sus
pender O!> trabalho" dessa commissão, declarava em 

::'1 .. :-

governo de S. M. Btitannica de tratar isoladamente 
das reclamRçõcs in(.!;lczas, i~ to é, deixar de parte o di~ 
raito dos Bru:t.ileiros, e exigir o que devemos s.os sub ... 
ditos brit:mnico3. Essa nota se acha annexa no relato
rio do ministro dos estrangl!iros. 

Portanto, nfto ha uw mais decido e :flagrante abuso 
da fOI:ça, rcprovavel flimla mnis em uma na~íi.G tão 
illmtrada r 

Eu, c.omo representante do paiz, entendo que tão 
grave quest[lo n:erece a pena de ser esclarecida. 
(Apoiado:.) l"eS!o poi5 a~. Ex. que nos diga qual é a !IUII 
opinião ácerca desta. u.;stão, e nos declare em u~ 
Clrcumstanc!as eLa se ac n. 

Não me 11longo em outras observ2ções, porque desejo 
ouvir ao nol-re ministro; !i vista do que S. Ex. disser, 
talvez eu tenha necessidade de voltar á discussão. 

O ~~~. 'li'~qv:e-s (ministro dos negocios eJlrangeirol. 
Attmçi'J:o e silenciol:- A mi_:tha presença nesta camara 

. 
5" districto da Bnhia protesta contra. o segredo sob que, 
como disse o nobre deputaJo, ahrigiio .. se os governos 
parn subtrahir~se r. discu~~llo no parlamento. (.Muito bem.) 
Se em outras occasiões o nobre deput~do -pôde notar os 
mysterios que censurou, espero que nesta não poderá. 
fazê-lo. 

As intef!Sellações do nobre deputado, ::,r. presidente, 
referem-se, ou ao nosso procedimento em relação aos 
aco11tecimeutos que ultima1nente se tem dado na União 
Norte··Amcricana, ou ao estado da questão suscita.d11 
:í.cerca dn. suspen~tio d.vs trab~lhos da commissão mixta 
enc rrerrada de "ul at" e H uidar as reclama ões bra-
zileiras e inglczas. Procurarei satisfazer ao nobre depu
tado a respeito do um c ele outro ponto com tanta 
fr:mquez:1., ·quanta em ~emelhanto assumpto me fôr 
nossivel. 

O nobre dcpnw. (, interpe n·me cxigm .:>que cu de
clare que polit:ien 6 :1 rio governo em l'Claçiio á Uniiio 
Norte-AmericRna, c se :waso dcixn.r:l. de ser o de e.stricta 
neutrnlidndo. 

Principiando pela resposta a este art1go das int('rpel~ 
!ações Jo Mbre deputnào, q_uc é o t erceir;> (peço licença 
pnra imert~r a sun. ordem), direi n V. Ex. que nós, nas 
qucr,;tiJes q_ue nctuulmonte occcrrcm un Uniuo Norte~ 
.Americana, n:io poc1omos ser !'en:io ~~pectadores, níio 
pwdernos inte•·vir ues~u pond.encia, como o nobra depu~ 
tndo foem duvida o rec-onhece, níio podomoR deixar de 
obser var cstricta neutralid;;àe (muitos aJJoiodo8); quanto 
ó admissivel nas circum~taneias dn luta do uma parte 
dos Estados com o go,•erno dn Unifio havemos do guar
iin-ln. O nobre deputado J;erguntou tambem se o go
vsrno reconhece no!l Estn<los confederados que separá~ 
riTo· se da União Norte-Americnna os direitos da belli~ 
gcr!tn tos. 

O governo nii.o reconhece como potencin os Estados 
confederatlos d? sul da Vniilo Norte-A.l!lericalla;.porém 

tados ào sul têm constituído um governo ser>arado do 
govemo federal dos Esta•ies~Unidos. Ne&ses Estados o 
f!OVorno federal nenhuma acção tem ; suas autoridades 
; êm sido substituídas por outrss . Os effeitos da guerra 
que é feita pelos E stados confederõ;dos do sul são noto~ 
rios; e portanto o governo não pó de deixar de reco
nhecer que os E!>tadof> do ml fazem a guerra, e que lheB 
são appllcaveis os priudpios do âireit.o das gentes que 
regem a gnerra com. certas moi!ificsções. 

J) govc~·no feden.l d()fig_TQ:U.ploquelO em todos _o_syor.:__ 
tos do sul da União desdl3 a em hocr~dura de Chesapealte 
até os fins do litoral do TexM, coroprehendendo nove 
E~tad~. O goverr '\<J.os E~:>tados cC~nfederados de Mont··. 
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gomery decls.rou ts.mbem que d1n·in. cartas de marca 
<!antro a bandeira dos Estados-Unidos. A este !'.cto res
l10ndeu o governo federal de "\Vashington publicando 
que tratnris. como piratas os que exercessem o cor~o 
com carta de marca da à a pelo governo de Montgomery. 

O governo fed.eral dos Estados: Unidos poderá.P!oce-
~- ... \.. ' 

mas as outras nações civilisado.s não podem tratar aquel-
Ies que sabirem a c<>rso com carta de marca dada pelo 
9.~v~ruo dos Estados Confederado!! como n piratas. 

CIJmo piratas, não poderão deixar de reconhccP--1os como 
corsarios, sujeitos ás regras do direito dus gentes. 

Perguntou mais o nobre deputado se, recon1H?cidoesse 
iiireito, permittirá. o governo nos portos do Brazil o ar· 
mamento de corsarios e a venda de prezas. 

Já está prevenida a minha re~posta. Não é possível 
que o governo, tomando a posição de neutro, tonsint~ 
que em po!tos do Jmperio se esquipem, aprovisionem, 
e armem corsarios para fazer guerra ao governo dos 
E11tados--Unidos. Não é possivel tambem que permitta 
que os navios qu13 fizerem o corso entrem em nossos 
portos e uelles se demorem para a venda de rezas. 

O SR. Jc:NQtJElRA:-E se entrarem por ardbmla for
~ada~ · 

O Sa. MJNISTno nos NEGoczos EsnUNGEmos:-Neste 

tidos os navios que procurarem abrigo em nossos portos, 
perseguidos por .tr.mpestades ou por outros motivos de 
força maior. NãQ era J._JOSsivel q~e o Brazil, sem desco-

o oceano a.q_ueUcs que nelles tivessem entrado para evitar 
as calamidades do mar. 

Creio ter portanto satisfeito ao ptimeiro ponto das 
interpellações do oobre d&putado. O nobre deputado ex-

fôz com bastante exnctidão o procedimento da França e 
nglatcrra, quedeclaráriioomodo por que se haverião em 

relação á luta que rompeu entre o governo federal e os 
Estados do sul da União. Nós não poderem<Js, Sr. ptesi
dente, deixar de acompanb:ar as grandes nações maríti
mas; reconhecQmos, portanto, a applicaçiio do direito de 
guerra em relação aos Estados que se dizem confedera
don do sul, mas não poderemos deixar de estabelecer 

gumas res ncç es. 
A política do governo imperinl a eswrespoitoestá. hoje 

determinada, tem principio~ que não podem variar em 
relação a cada uma das nações que estejão nas mesmas 
· · . o, que sem uv1 a tem 

compulsado os rt.latorios da rep ... rtiçiío a meu cargo, 
sabe os principiQs adaptados pelo governo imperial no 
:Rio da Prata. li:sses mesmos princípios, COIIl as rsstric·· 
c;ões adoptadns pelo governo imperial, teriío a.pplicaçãc; 
n11 luta c11.istente entre o govGrno federal e o .3 Estados 
do sul. 

O nobre deputado por Qssa occRaiüo perguntou-me 
se o governo tinha dado as inEtrucções necessarias aos 
seus delegados de província. Senhores, j:l. disse quo o 
goverao não p6de intervir na <Juestão, niio tem os meios 
para ÍHSO; para casos, porém, que aliás não jul~o muito 
provaveis que po~sii.o Auscit.ar em nossos portos, espe
c~almcuw do norte, quastões ácerca de entrada, a pro
VlBlonameoto e armamento de corsarioe, venda de pre
zas, etc., o governo níio se descuida do ~eu dever, c pódo 
o n <obre deputado estar certo qne os presidentes de pro
v~ncia achl:l!·se .. híio ha~ili~ad?s a resolver estas ques
~oes, de accordo com o a1re1to mterna.cional, que n:io é 
Jgnoraao por nenhum dos ciduuãos que se acllilo en
carregado9 das admini~traçü<Jt~ das ro · cias · -

o 1mperzo. 
Limitar ·me .. hei, Sr. presidente, ao que tenho dito e 

esJ?CrO que o .n~bre deputado, co':l aci~eumspeCÇ!iio pr~·· 
pr1a da. poS1ÇlV> que o~cupa, nao exigira do governo 
outras explic;ações. e não será isto tão de estranhar da 
minha parte, quando o nobre deput>i.do, reeordando o 
discurso que em circumstancias sernelhanteB proferio 
lord ~ohn Ru~l>ell no parla~ento inglez, terb present"' 0 
que dll'te esee 1Jlustrado mm1stro a respeito das que~tões 
de r econhecimento de catacter de belli~erante nos Es
tados co~federados ?o ~ul e outras connexas, e vem a 
ser que tmha necel'stdade de esperar explicações q,uanto 
a alguns pontos, e fazer reserva quanto a outros. 

O nobre deputado no correr do seu discurso tocou na 
sdhesão do governo imperial ás qna.tro declarações do 
congres5o de Pariz de 1856. Não é isto objecto da.s su&S 
interpellações, mas eu, acompanhando o nobra deput~do~ 
manifestarei á cama r a a minha opinião a este resJ>e1to.. 
Louvo,Sr. presiden~,o governo imperial pela. a~hesao que 

' acto do governo imperial foi precipitado, cotno PB;Tecett 
ao nobre deputado, pelo contrario foi muito med!tad~. 
Tres dessas .declarações, co_:no r~co!ll~eceu o governo dos 

direito das gentes moderno, e admittidos na maior parte 
das na)-Õe!!. • 

Modernamente, nenhuma nação reconhece nm blo
queio sem que elle se faça effectivo, por uma força 
sufiidente, para tomar impossível o accesso ; quanto ás 
outras declarações que estabelecem a isenção do confisco 
a favor dn.s mercadorias neutras a bordo de navios ini
migos, ou das mercadorias inimigas a bordo de nnví~s 
neutros, com excepção do contrabando d~ guerra,. estao 
ellas iaualmente de accôrdo com as manmas ma1s ge
ralme~te admíttidas nos ultimos tempos. 

Quanto á primeira declaração do congresso de Pariz, 
cu pc~o 1.cença ~o no re eputa o para lVerg1r e ~ua 
Ópinião Os Estados-Unidos tinhão razüo, e sem duv1da 
muito valios.a, _para não a.dherire~ a esta d~cla:açã~; 
mas o Brazll não se achava em CU'cumstanc1as zdentr-

• p s qu a s- , 
comquanto nüo tenhão uma grande marinh11 de guerra, 
todavia. pretendem ser contemplados entre M grandes 
naç?es marítimas; elles ~upprem a. defi.ciencis. de seus 

~ 

que facilmente armão e empregão no serviço de guerra.. 
O Brazil não está. nessas circumstancias,não tem ma~ 

rinha de guerra forte, nem grande mnrinha mercante~ 
que em occa.siiio de guerra possa prestar os mesmos 
serviços. Os Estados-Unidos precisão conservar o di
reito de armat· sua marinha mercante e dar cartas de 
marca. para poder contrabalanÇar a força naval da In
glaterra e da França. O Brazil não poderia ter seme
lhante pretenção; portanto, se não ha vantagew em ra
pellir a primeira declaração do congresso de Pariz, sE) 
não podia o Brazil colher dahi o proveito que 'Pudessa 
colh s - • ·-

Em relaçiio ás pequenas republicas' que nos cercãoJO 
a camara sabe que não é preciso recorrer á marinha 
roerc.ante para manter a 11ossa superioridade naval ; e () 

ue aconteceria. se re elli~semos essa rim • 
raçiio, é que não sendo essas declarações s.pplicsvcis 
seniio entre as nações que tivessem aceitado todas olle.s 
conjunctamente, as mercadorias ou generos do impe~ 
rio, apezar de nossa neutralidade em tempo de guerra 
entre outras nações, seriií.o sujeitas ao confisco dos 
seus cruzadores, quando encontradas a bordo de nnviD 
inimigo ; portanto, nós tinham()s tudo a perder t~m 
recusar nossa adhosiío âs declarações do congresso d& 
Pariz ..... 

O Sa. MAaTINao C.uzpos dá um aparte. 

O Sa. MINI!ITM Dos NEGOCJOS EaTnA:'iGEinos:- Sintll 
que querendo sustentar uma causa que supponho justa, 
tenha dado razões contra ella. 

Mas o governo imperial não repellio a proposta do 
governo dos Estados-lTnid e; adherio ao seu convite 
quando pretendiiio que o mesmo ben.,tlcio das declara
~ões do con2re~eo de Pariz se estendesse em gual á. pro
priedade particular inoffensiva., e ficasse esta ao abrigG 
dos ataques ~os cr~zadores de guerra. . . 

tada em beneficio da paz e da civilisaçiiO a proposta. 
dos E stados Unidos; pm;tanto, Sr. presidente, bem 
lon~e de merecer censura. o governo imperial por ter 
adberido ás deciarações do congresso de Pariz, credor é 
de clôgio · 

Pas;arei agorâ, Sr. presidente, a considerar o ultimo 
artigo àas interpellações do nob1·e deputado, que me 
par~ce ser aquelle de mais iuteresse, e a que o nobre 
de[ilit!ldo liga. ou deve ligar maior importBllllia. 

-_!<s rechtmaçõcs do iinperio contra o governo britannico 
erao de duHs clas~es, umas se referião aos apre~amentos 
illegae~ feitos antes de 1845, de pavios, ou relaxadc,s 
pelos cru-zadores sem serem sujeit~s ás COillmi~sões 
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mixtas ou euieitas !s commissões mixta.s e por ella.s 
jnlgad~s de um modo iníquo e contrario .ás regras de 
direito. As oo.tras reciamaçõcs, ::;r. pres1dente, refe
rjão-se a julgamentos não das commissões mixtas, mas 
dos tribunaes inglezes, depois da extincção destes e 
p~omdlgação do acto s• e 9" da rainha Victoria, conhe-

Depois de lonJ.?:a3 discussões ácerca das primeiras ro
damações, o gõverno imperial, por seu ministro na 
côrte de Londres, havia em 30 de Novembro de 1833 

r 
parte. do governo britannico, e nunca depois o fZOverno 
imperiaheconhee.eu como terminada a questão. Quanto 
ás reclamações provenientes do jnlgameutopor tribunnes 
inglezes, em virtude do bW Aberdeen, o governo im· 
perial havia tambt!m contra. cases julgamentos protes
tado em 22 de Outubro de 18<15, pelv orgão do ministro 
dos estrangeiros o Sr. Limpo de Abreu, hoje visconde 
de Abaeté 

O nobre deputado, que é lido nessasmaterias, conhece 
&em duvida o importante protesto daquelle lllustrado 
ministro, que se acha incorporado a uma obra notavel 
do direito dns gentes de Wheaton. Depois disto o gover-
no 1mpena semp~e recusou a m1 u a egltlml a e o 
bilt Aberdeen, a applicaçiio das leis inglezas telativas á. 
pirataria, e a competencio. dos tribnnaes inglezes no jul~ 
ga.mento do~ dez Brazileiros suspeitos do trafico na 

• 1 ml-
nistro em Londres, o Sr. Carvalho Moreira, submettia 
ao ministro dos negocias estrangeiros de Inglaterra um 
m~morandum, em que insiBtia nesta_ assumpto. 

bro de 1826, tres annos depois de sua ratificação, isto é, 
em 13 de Março de 1830, devia o trafico de Africanos 
ser inteiramente sbolido no impario; a c~mara conhece 
tambem que, em virtude das convenções anteriores de 
181:; e 1817, e de um artigo separado de Setembro degte 
tlltimo anuo, as commissões mixtas crend11s pela con
nnção de2B de Julho de 1817 devião dura.r per J 5 annos 
dep:>is de abolidD inteiramente o trafico nos domínios de 
Portugal, e que essas conN!lÇÕ~s vier~o n se~ api?licaclas 
ao Brazil da mesma sorte que se so t1vesee s1do msertos 
nos tratados de 23 de Novembro da 1826. • ... _r!) .... e 

dá.riio pois em 13 do :rthrço de 184.5. l~·~lo art. 1• do 
tratado llo Brazil com u Inglntc:-rn. o trafico de Africa
nos devia ser consida.ado como pirataria; e a Ingla · 

r d u •ua na falto. das coromissões mixtas 
podia por um~ ~ei inglcza ~ujeitar sos seus tribunaes os 
subd.itos braz\le1ros suspeltos do tra.íico, e portamo do 
crime de pirat.,rin .. 

O governo impaial oppôz-se a crsa intelli.gencia, 
protcitundo, de nccôrdo com cs m !tis notaveis juriscon
sultos, que uo Braúl ~0mpe~ia upplicr.r sua·l.egislaçiio 
aos réos do crime do p1ratann, a qm: era equ1pãrado o 
trafico de Africn.noe. 

Apezar de nossas reclamações, o bill te v~ eíl'tlito; mas 
o governo imperial nunca reconhP.ceu a su~ competeu
cia. Fi~:~:ilmente, Sr. presidente, depois de longas dis
cussões a respeito dm;te direito e do julg!!meo.to das 
prezas dos navio~ illeg11.lmente detidos ou capturados 
pelo cruzeiro inglez, o governo imperial celebrou com o 
governo britl\nuico a convenção de 2 de Julho de 1858, 
pelo que se devia pôr te: mo a essas rcclam~ções e ~erem 
satisfeitas, tanto as que existiiio JlOr parte do Brazil 
contra Inglaterra, como as que ha.vião da parte da In
glaterra contra o Bro.zil. 

Dessa convençii.o que o honrado deputado leu na casa 
.,.. - . . . 

pagar llB índcmuisac;ões q~e fo~sem arbitradas a favor 
de subdito:; do lrnperio pelos <'ommis~arios encarre,gados 
do julgamento dP.s reclamações existent~s entre os dous 
pai.zes. Vê-se mais qne o. commissão m1xt1t que se de
vêra formar em virtudo dessa conveuçílo deviP. t01uar co
nhe~imento de todas as reclamações não decididas, ou 
que um dos governos julgas~e ainda não decididas. . 

A cornmissão mixta f oi. nomeada, e principiou os ~:eus 
trabalhos em 10 de Março de 1H59. Forii.o julga
das nove re::lamaçõcs inglezas e brazileir&s ; umas 
forii.o re?ellidas e outra'- ~td.mittida~· Entre cs recla
mações brazH~iras tre3 foriio ju1gtldas proeedentes, da 
accôrdo com o parecer do commissario britnnnico. Este 

eommissario, porém, divergia do commissario brazileiro 
a respeito <io .quar.tum da indemnisaçíio que se devêra 
conceder aos prejudicados. A questão foi sujeita aoe 
arbitros; em duas destas questões a wrte decidia que 
o arbitro fosse q, nomeado pelo commissari<.> britannico, 
e este arbi!r~ estabeleceu a qua?1ti~ das indemni~açõea 

- -
:mnc;ões b!'azileire.s; da rrH35üla. surtt;, foi deciàida a ou-
tra reclamação peJo 1\rbitro brazileiro. 

As oousa& estaviio neste pé, ~ a commi~~ão prosegaia 

de Fevereito de 1860, foi pelo commiisario b;itannico 
commnnicado ao commissario brazileiro um despacho 
que acabava de receber do seu governo, no qual se de. 
claràva qu~elle niio deveria ter admittido as reclama· 
ções brazileiras que provinhão de aprezamentos da na
vios suspeitos de trafico, e que nõo devêra continuar a 
admitti~las sem ulteriores instrucções do goveroo bri
tannico, que tinha consultado os advogados da corôa. 

Em virtude de tiio ÍResperada intimação por parte do 
governo inglez, o commissario brazileiro suspendeu a 
sua coucurrencia aos trabalhos da commissão. Passado 
nl um tem o o commissa-rio in lez o convidou do nov 
a coo.tmuar nesses trabalhos; o commissario brazileiro 
entendeu que este convite importava o presupposto de 
que as primeiras ordens do governo inglez estaviio re
vogades, e accedeu ao convite; mas na rimeira reunião 
sou e o con rar10, e nes as cucnmstanclss rehrou-se1 
de accôrdo comas instrncçõeq que havia recebido do go
verno imperial : a commissfio deixou ~ fnnccionar des
de então até hoje. Entretanto a legação britanr&ica teve 

1 · 1 - a sp 1 o s assump o ao governo 
imperial, e os motivos que deterrninárão o procedimento 
do gabinete bl"itannico foriio expostos em uma nota que 
sa acha annexa ao relatorio do mitâstero de estran
geiros deste anno, datada de ll de Setembro de 1860. 

Nessa nota declura o ministro de S. M. Britannica. que 
o seu governo nílo póde admittir aa reclamações por parte. 
do Brnzil provenientes do aprezamento da navios snspai~ 
tos de trafico, e julgados pela commlssão mixta da Serra· 
Leôa, nem tambem as reclnmsções contra ns decisões 
dos tribunaes inglezes em virtude do bill Aberdeen; que 
umas e outras s~ acb~vüointeiia.me!lterepellidas por parte 

missüo mixta erão sem appellação, c portanto sobre 
ellss niio podia mais haver revisao; e que quanto aos 
julgamentos dos trihunnes inglezes em-virtude do bill 

· · zil 
niío podia alleg~r motivo nenhum justo em que fun~ 
dassc na suas reclamnções contra os netos praticados 
em conformidade daquotln. lei Assim a InghtClrra pre
tende: niio ade1ittir o direito que a nenhum governo 
jámai11 se contr.!stou de reclamar contra as violenciass 
injustiças " arbitrariedade!! praticad~s .Pelos tribunas
de prazas o out,ros semelh!lntes em preJUIZO cte seus na, 
cionaes. · 

Mas, Sr. presidonto, o governo inglez sabia, ou devia 
~>uber, que outras re~lam~ções níio existiilo por parte do 
llrnzil coutra a Inglaterra que nüo fossem eEsas oriun
das de questões do t.rnfico. Repellindo essas reclamações, 
não admittindo que ellas seJ íiO julgadas. pela eommissiio 
mix.ta, o govern<;> inglez reduzi:: a_zero.as recla?Jações 
por parto do Brazll, e a comxmssao m1xta só t1nba de 
tomar conhecimento das reclamações por parte da In·· 
giaterra .. 

Posta a questão nestes termo:;, a convenção era toda 
favoravel a uma das partes e sem interesse algnm para 
a outra. Neste pr~supposto, essas palavras da conven!_íio 

brazileiras devião ser riscadas, não existirem ahi. 
O Sn. J u:-~Q-uEmA:- Apoiado 

O Sa. MtNISTno Dos NEGOcias EsTaANGEiaos.-0 go
verno inglez sustenta quo a sua política invRriavel nada 
admitte sobre este ponto, que jámaís a Inglaterra. paga-

I--rá-indemnisaçõe5 a individuas su!"peitos de terem-se en
volvido no trafico de Africanos. Que a InglatE~rra se re
cnsaase a indemnisar a indivíduos convencidos de terem 
feito o trafico, contm o tratado existente, nin~em ou
saria estranhar ; mns que proceda do mesmo modo J?Or 

, urui"i ~u~peito. de que se destinassem no trafiCG-~&mVJOS... -
1 capturados sem razüo, com off('nsa do tratada e rela· 
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xados pelos seus cruzeiros ou julgados mesm~ más pre
zas, é o que niio se póde c.o~pr.;hend~r. (ApoJ.ad.os.) 

Se bastasse a apprehensao de navtos bra~ile~ros por 
suspeitas de trafico para que cs aprezados ~ao t1v~ss~m 
direito a indemnisaçiio alg~ma, .a _?l1V~açao bra.zlleml 
seria posta inteiramente á dlspo51Çil0 do governo mglez, 

' zador. (.ipoiados.) _ 
Portanto, a questão me parece que nuo pó_de ser 

sustentada como o tem sido por parte do governo mglez. 

Nem esses principias que segundo se diz constituem 
a política invariavel da Inglaterra. neste assump~o tem 
pNvalecido em outras occasiões para a recusa de mdem~ 
nisações devidas. Na convenção feita com Portugal em 
28 de Julho de 1817 o governo inglez obrigou-se a. pa
gar ao governo portugue:: 300 miflibras e~terlinas para 
indemnisaç:ío pelo apris10nnmento de nav1us portugl;lc
zes por cruzadores inglezes. Em todo .o caso ess~s prm~ 
cipios podião determinar o govemo n:.glez a nao fazer 
com o do Brazil a convenção de 1858; mas níio podem 
ser invocados para não executar-se a mesma conven~ 
çiio. 

convençao, sen ores, e e uu o e 5 me pa·· 
rece clara ; a intelligencia. que lhe dá. o governo britan
nico não é justa, e esse governo não quererá. de sorte a!
guma com essa intelligcncia recordar a que dava o leao 

· 1 m s ou ros ammnes, e que a 
o fabulista. (Apoiados). . • 
·na nota a IJ.Ue me refen e tenho debaixo dos olhos 

resulta que o gÕverno inglez retracta-se da convenção 
eeleb · , ·- , como 
niio existente, porqlllanto nessa nota leio as seguintes 
palavras. (Lê o final da nota.) <Tenho ordem de decla
rar a V. Ex. que, se o governo do imperador fornecer 
ao de Sua Magestade uma lista àe reclamações , ex
cluídas aquellas a qne elle irrevogavelmente se oppõc, do 
boa vontade considerará o mesmo governo se convem 
celebrar uma nova t>onvençrro. baseada em um nccurdo 
para o exame das reclamações 'dos subditos britnnnicos e 
brazileiroe. .. . 

De modo que mesmo para pAgar essas reclamaç:ões 
que não exiatem, mas quo o ga.verno britannico suppõe 

ue ode ; · - :-
naquellas quo ello repello, diz o seu ministru que o go
verno britamlico verá. ec convem cel~brar. uma nova 
convenção. Nestes termos o goyerno brilnnnico rompe 
intGiramcnto a conven ·ii.o cc , · · 

poiados.) 
E' de crer, senhores, que o governo inglez, tiio escla

recido como é, examinando melhor n mataria, t ome 
nma deliberncii.o de nccúr~o com a justiça que devem 
in"pirnr os ~Óveruos dns r,randes nnçõcs. Estou mesmo 
persuudi<lc do que dcstn mnucira o ~;overno da Iuglutcrra 
consultará n auu rcputaçi'io c diguidncla, objectos mui
to preciosos pnr!l toins ns nnçõos. (A1)oindos.) 

O gov(;rno irnporinl tem dado ~ompo para n. que o gn~ 
binete inglo;: pense ll resolva a. qucstiío do modo que é jus
to ; entretanto julgou 1lover ouvir o conijclho de estudo 
sobre rrateria do tanta importaucin, como consta do 
relntorio foi to pelo meu nobre antecessor. Todos os pa
JX-Í:i forilo subrLettidos á. respo~tiva eecciio do conselho 
de estado, e n consulta eu espero que brevemente seja 
submcttida á augusta. consideração de S. M. o Impera
dor ; mas niio sa acha ainda assignatla pelos membros 
da 11ecção. 

E' o que tcmho a dizer, Sr. presidente, ácerca das in
terpellações que me dirigia o honrado deputado pela pro-
in · · ' · · 

O §r. Jnnqueir:u -Sr. presidente, vou dizer pou
cas palavras. 

Desde que o honrado ministro entende que se deve 
manter uma stricta neutralidade, que se deve reconhe
cer nos E3t!dos que se separárão o direito de bellige
rAnt ::s, est:i conforme com minhR. humilde opinião. Te
nho porém ainda de fnzer duas observa.çõea. 

Observarei em -primeiro lugar que é obvio que o nobre 
ministro e'stá. discorde do ~>eu collega ds. justiça. 
Parecs-me qua, se o ~r. ministro da justiç-a. se tivesse 
pronunciado a respeito de. questão, julgaria rebeldes 
aquelles que se..soparáriío doa Estados do norte, e jámais 

r . reconheceria nell('S o direito de belligerantelil. Em 
1 • segundo lugar, _que S. Ex. o Sr. ministro _?os negocias 

estrangeiro!' equ•vocou-se, quando, querena.o ~efender o 
a.cto menos pensado do nosso governo T el? rela_çao_ ao. tra ... 
tudo de Pariz, disse que os Estados-Lmdos tmhao mte
resse em niío adherir á. primeira conclusão desse tratado, 

· - i c n ue no-
âiiiÕ armar em "'uer;a, dado o caso de guerra; e que 
n<'>s não estavam~s no mesmo csso. Esta razão é con
tr~producente; peço licen9a ao no~re ministro, em quem 

' . . 
Eu entendo que por isso mesmo que 'não te~os nem 

grande marinha mercante nem grande ma~m~a de 
guerra é que deveríamos ficar na posse do d1re1to de 
chamar auxiliares, de podermos expedir cartas de marca 
aos Inglezes, Francezes, Americanos, etc., que as sc.li·· 
citassem. · 

u,r SR. DEPUTADO dá um aparte. 

O SR. ,JuNQUEIRA.:-E' doutrina que se encontra em 
Wheaton, em Martens, em qualquer autor. Pode~~oa, 
como disF.e, conceder cartas de marca a esses amuliares, 
e então estaríamos no caso .... 

O Sn. Cnuz MAcnAno:-Acontecerin como no caso do 
Mexico, em que se não reconhecia corsario seniio com 
dous terços da tripolaçüo de nacionaes. 

u oUTno ·n. á tambem um aparte que 
níio ouvimos. 

O Sn. Ju:-;QumnA:-Como estas qnestões nno sere-
sol ~ 

a sciencia tem suas bases, e suas tradições, e essas 
bases e tradições vêm em apoio do que estou dizendo, 
continúo a pensar que o acto peio qual adherimos s. 
essas estipulações foi um acto menos pensado. (Apoiados.) 

Mas o nobre ministro concorda comigo na mr.xima 
parte dos pontos sobre que já emitti a minha opinião: 
e, pois, nada mais tenho a este 1·espeito de dizer. 

Antes porém de concluir devo congratular-me com 
S. Ex. pela maneira explícita por que àpresenton a sua 
opinião ácerca do ultimo ponto das minhas iaterpella
ções. Era mesmo preciso que S. Ex. usasse da phrase 
one1·gica de que usou-a In !aterra neste caso ar 
proce er como o eao com o cor eiro-; era preciso ou
vir-se esta phra.se da boca de um ministro da corôa, 
para que F-C soubesse que entre nós a opinião publica 
não está aiuda inteiramente morta. 

o-m a. es as o sarvaçues, porque, como 
disse, o nobre ministro concortla em que deve manter 
uma neutralidade estricta, con\'eio em que se rec.onheça. 
nos Estados do sul o direito de bclligern.ntes , eu dou
me por sati~feito, salvo se no correr da discussão, se ella 
continuar, algum incidente occorrer que de novo ma 
chamo n cllu. 

O Sr. Paranbus (minist ro da fazenda): -Sr. pre
sidente, as considerações qu•! foz o meu nobra ;:ollega o 
Sr. ministro dosner.;ociosestrnnge:iros, defendendo o-aoto 
do governo impcrild pelo qual adherimos aos J:rincipios 
proclamados pelo cougre~so do Pariz, me dispensa vão de 
tomar pnrto nesta discussão; mas o nobre deputado 
pela provinda da Bahia, autor das interpellações, in
sistia tanto na ~ua censura, que receei visse descortezia. 
da minha. palte em conservar-mo silencioso. Direi por
tanto duas palavras em sustentação do acto que tive a 
honra de referendar. 

O nobre deputado entende que não devêramos adherir 
ás declarações do congresso de Pariz or ue com s 

1mper10 cou pn va o e nm recurso de guerra. 
Eu estava persuadido, e aiuda estou, de que o governo 
imperial deve mais preoc~upar-se dos interesses da paz 
do que das necessidades da guerra. O nobre deputado 
attendeu sómenteáconvenieneia de um recureo de guer
ra, e em nenhuma conta t eve os interesses muito impor
tantes do nosso comme1·cio em tempo de paz. 

&d não r.dherissemos a esses principies, ficaríamos 
tambem fóra de sua applicação. Demos, pois, qne a 
França, a Inglaterra, qualquer outra das grandes po
tencias que proclamárüo e aceitáriio taes princípios, se 
achasse em guerra, por exempl0, com os Estados .. 
Unidós : a~ mercadorias brazileiras que se transpor
tii~m navios estral).creito3 astaüão abrikadas '! E' evt-
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dente que não. Ter:iamos, portanto, por um recurso bel- selvos. Ma;:. dado que assim fosse, og nos$OS interesses 
lico , recurso iuefficaz nas circumstancias nctuaes do de guerra suppõe o nobre ministro que valem menos que 
mundo e do nosso paiz, muito inefli.::.azmesmo se o con- estes~ Triste theoria .... 
Eiderarmos em relação á superioridade maritima àas Eis, Sr. presidente, porque disse que a chave de to-
nações que proclamárão essa politiçn, teríamos, digo, de das as humilhaçôes por que temos passado está. no dis-
ver nossos interesses permanentes expostos sob qualquer curso do Sr. ministro da fazenda: todas as nações que 

· ,., ., , -..--v_,_, _ --.lo..··----- .... - .. "":".. ·:_ --- ,.O..:- __ nosco sa em 1 que o governo razJ-
Hoje com a marinha a vapor, na· escala em que a ro cede e cede sempre, infallivelmente, a toda a sorte de 

França. e a Inglaterra têm suas esquadra3, de que nos pressão: os governos estrwgeiros nada mais têm com-
serviria um tal re.Jurso contra ellas7 Em relação nos nosco que insistirem em suas opiniões: se nos demora-
Estados vizinhos, nós somos :mperigres em f~.MJ-l---+--moo-it-litfllefil" r-a---el!:al!r., -m· ri::~tenr-;IÍtlF11Iõ1::rs~oiiimilOl!'sS!slliaLQ'quuee __ _ 
tima, e todos elles ou quasi todos adherirão aos mesmos o Sr- ministro de negocias estrangeiros acaba de ler; o 
princípios. . . governo inglez já. sabe que nós estamos convictos da 

Parece-me, p01a, que o nobre deputado não tem boas inferioridade de nossas forças, da desigualdade da luta, 
razões para impugnar, como impugna, esse acto do go- e que renu."lciamos mesmo a todos os meios de resis-
Yerno imperial. Basta uma consideraçíío para consolar- tencia; o Sr. ministro da fazenda tem resolvido desde 
me de ter tomado parte nesea deliberação do governo jã. para o Sr. ministro de negocias estrangeiros a dif-
impcrial: se contarmos quantas são as nações que acei- Jiculdade em que essa nota o tivesse posto. 
tárão os sabias e humanitarios principias estabelecidos Mns, Sr. nresidente, lamento que 0 Sr .. ministro da 
pelo congresso de P ariz, os nobres deputados que cen- fazenda, que.não sei se é 0 Mathusalem dos ministros de 
surão o acto Jo Braz!l verão que estão em muito grande negocios estrangeiros, como 0 Sr. ministro da. agricul-
minorja. {Muito bem.) tura é o Mathusclem dos miQistros das terras publicas 

____ ___..!:OLJS~·~~:r ... _li!Ut:a:u.-rt:tii.JDilhll.cciW;amp«J~~--o---&~.----ll~>Mien1:e,-,----t----e-eolm:tisat;ão, lamento como Brazileiro a solução que o 
infelizmente na posição de ·desconsiderar;ão que 0 noeso Sr. ministro da fazenda acaba assim de tlar a todas as 
paiz occupa sempr-' .11as suas relações eJtteriores, 0 pre- nossas questões diplomaticr.s pendentes- Pois é verdade 
sente dehate não nos vem senão ainda convencer que o que as forcas caudinas que a diplomacia estrangeira nos 
futuro não nos será. mais propicio que o pasaadlê..--A.---__jf------lt»"-Ee~p>aarl'l&Hnaiii~ortltee~mB-Jn11u~miR~erl'ler!-1-lE&sBfs!ila~s---<qq'lllleles!tt:fíõ~es-s +iirtnlfp)(JO"frb~anmtt±;is~-~--
chave das prec~ã:entes l:umHhações por ,que passámos simas de limites estão resolvidas pelo Sr. ministro da 
em nossas relaçoes exteriOres a. camara acaba de tt!-la. fazenda; somos fracos, renunciamoe a todos os meios de 
no discurso do nobre ministro da fazenda que neste resistencia. I 

_ _ _ ___!!m~o~m~e~nl!!tiS!o~s~e~s~e~n'-"'ta~.~.,----.,.-----:---;-~--;-~-----:;;:----::-------1!-----::-=~~~~~~~·~·· ro---que não estoa iafelizmente 
orno justificou S. Ex. o seu acto de facil adhesíío convencido que o corso nos puzesse em circnmstanc~as 

ao tratado de Pariz 7 S. Ex. nem ao menos auxiliou o de resistir ás grandes potencias, mas nos punha em crr-
seu collega. Claramente se vG que o nobre ministro de cumstnncias de fazermos mal tambem; dado o caso de. 
estrangeiro concorda com o nobxe deputado pela Bahia, uma guerra., dado o caso de sermos hostilisados, nós 
entendendo que o corso é um grande direito de guerra, tambem faríamos mal na proporção de nossas forças: 
que como direito de guerra·eril um grande recurso par~ não seria muito, porém seria o que pndessemos. O 
nós, ero recurso de que as nações fracas nüo podiíio Sr. ministro tiron-r.o.os esta possibilidade ; afiançou a 
prescindir em relação ás nações poderosas. Por este lado tranquillidade de eeu collega.; ma!! veja S. Ex. quere-
o nobre ministro pareceu dar perfeita razão ás consíde- solven todas as nossns questões. 
rações brilhantemente expostas em 1856 pelo Sr. Mar- Citou o Sr. ministro os interesses commerciaes que 
cy, secret3rio de estado da UniãorAmericana, nüo ac- S. Ex. pretel!.de ter sustentado e defendido, o que não 
cedendo ao convite qua foi feito aos Estados-Unidos é exacto ar ue durante a a:z: :nin nem os atacava 
E_eia.s naçõo uropa para o 1errrcm ao rata o e e na guerra ninguem os de endia contra os aprezamen~ 
.Partz. tos das marinhas de guerra. Não sei o que seriío pari\ 

Mas o Sr. ministro da fazenda dcsnnima-no11 inteira- nós esses interesses commcroiaes, se os grandes in~ 
mente qun.nto ao futuro, porque pnrB S. Ex. os unicos teresses ue o direito da uerra adia sustentu 
direito3 em qu 1 . 1ro po ta ponsar, os orem e neto,. como o serão ent c~~;so e con ~cto, s~~;-
unicos quo tem a zelar, são os direitos da paz 1... criticados. Que mteresscs commerc1aes terá o Sr.~~-

0 Sn. MnusTno nA FAZEI'IDA: _Não disse isto. nistro de sustentar o defender com o tratado de Panz, 
quando a nosso. ind\lpendencia nacional fôr atacada ! 

O Sa. 11fAnTINno CAnll'os: - .... os direitos de guerra Pensará então nelles? 
nada aiio l Permitb~ o nobre ministro quo niio o acom- Mas, Sr. presidente, era meu proposito não tom~ 
pnnhe. Tenho viijto o nos11o pniz constnutcmente humi- parte na presente discussão; tendo~me, porém, le!~-
lhado, reduzido d. posiçito em quo o vamos ntó nestes tado para protestar contra as proposições do Sr. tmWS• 
negocio!! do prazas, em 11egocios do algarismos, nego- tro da fazenda, S. Ex. permittiri lembrar-lhe qne pre-
cioll nliâs rcgulndos pCJr um nju~te feito cllm o ingfez. cisa de auxiliar mais officazmente os seus collegas na 
Nilo posso, pois, <loixnr do protestar col!tra. este modo sustentação do acto, aliás seu. 
de pensar. No dio. em quo os ministros de estado do O nobre ministro de estrangeiros disse que os Esta~ 
nosso paiz nüo partilharem a convicção em que cstâ o dos-Unidos silo uma potencil\ mRritima que sc pôde 
Sr. ministro da fazenda, de que nenhuns outros direitos considerar de primeira ordem, e que, Ee niio tem uma. 
podemos zelar senão os direitos de paz, nós passaremos marinha de guerra igual ás marinhas da. França e dn, 
a occupar posição diversa.... Inglaterra, possuem uma grande marinha mercante que 

O Sa. MINISTRO DA F AZE!'iDA. : _ Às ti me attrib·..ündc póde ser chamada para. auxiliar a &ua marinha de guer~ 
opinião que não tenho. ra. Os Estados-Uni<los, pois, conservando o direito de 

corso, estaviio em condições muito mais favoraveis do 
O Sn. MAnTmn~ VAlli!>OS: - Permitta-mo o nobre que as nossas; e nós, como disse o nobre ministro, não 

ministro que lhe diga que a nação, como o individuo · a.riaba mer-
- - z r ; ac1ma e o os os mteresses oante, não podemos t.irar do corso vantagem alguma. 

estão os deveres da honra .••. Os direitos de guerra não Permittirá. 0 nobre mimstro que eu aecrescente q~e 
são destoinados a manter só os interesses commerciaes; nós não podemos tirar tanta qnanta. os Estado~-:U~X.:: ... 
os direitos de guerra podem-se referir a sustentar a dos, ou outra qualquer nação que disponha de n;e1?B 
e:xistencia e a honra nacional. Ora, sendo assim, per iguaes, mas tant? q~anto as nossas forç,as o perm1tt1~ 
gunto eu ao nobre ministro - na sua bRlnnça brazi- rem certamente tuar1a.mos. 
loira, na sua balunça política, o que pesão. esses inte- Nestas circumstancías 0 Sr. ministro da fazenda pre-
resses commorchtes ante os interesses da honra e àig- cisa de auxiliar a argnmentação do seu collega o Sr. 
nidade nacional'! Podem mesmo subsistir sem estes? minir.tro dos negocios estrangeiros, cujo augmento 

Fizemos uma grande vantagem adberindo pura e principal é contraproducentem, como acabo de demons~ 
simplesmente ás condições do tratado de Pariz, diz o trar. 
nobre ministro; os interesses commerciaes que l!ão gran-
des, que são de todos os momentos, de todos os insta.n- O Sll. MINISTRO nos NEGOCIOS EsTU!{GEJti.OS :-Aina-
es e 'de todas as citcwnstancias, esses interesses forão não começou a demonstração. -
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56 SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1.S61. 

O Sa. :M.A.D.TI!'fHO C.tMros:- Se os Estados-Unidos 
tem uma marinha de guerra, que pC\dem augmentar 
com a sua marinha mercante, comprehendo que os Es
tados--Unidos pudessem coufiar nas forças que tem para 
alargar a sua marín_ha de guerra, e e~pre.ga-la nad~
fesa ou na sggressao. Mas o qne fizcrao? Sustentt\rao 

4 • • • - • • 

facto é a boiiçiio do corso, e rt!spoudêd,o qu<J se a:; nnções 
da Europa garantissem a propried~!-de particular no mar, 
como succede em terra, não teriiio duvida de entrar em ,.., "T. - . 
queriiio que não fosse a sua abolição mais uma V';nta
gem dada á mariaha inglezi'J contr!l todas as marmhas 
do mundo, e mais um novo direito conferido aos fortes 
contra os fraco3. • 

Por isso digo que o Sr. ministro dn fazenda precisa de 
soccorrer a argumentação do seu nobre collega em df:!
fesa do seu acto, pois a argamenteção produzida é malS 
do que fraca. 

O Sa. MJNJSTno nos NEcoc•os EsTRANGEIROS:- Ar
me·· se o que sel.irmar, não tércmos uma grande ma
rinhn. 

a: 1\Til'IHO Allll'OS:- SSÍ t • -

mos uma marinha progressiva, quo augmantará. de dia 
em dia conforme os progressos que o paiz tiver. 

Se niio estou engau~do! o nobre ministr? deixou sem 

sobre um facto positivo que pód'e trazer complicações. 
Não ouvi a resposta do nobre ministro sobre o seguinte: 
para o caso de terem sido feitas prezas. em nossos por-

' vincias? 

O Sn. MausTao Dos NE&ocxos EsTnAN&Illaos:- Eu 
respondi. 

O Sn. MAl\TI!'õno CAmos:-Não pretendo agora cen
surar os Srs. ministros, porqne ainda não tive occa.silio 
de definir a minha posiçiío na casa; mas desejaria saber 
ee V. Ex. já providenciou a tal respeito. 
. O Sa. Mt:-:JS'l'l\0 DOS NEGOCJOS E&TRANGEli\CS: - Eu 
respondi. 

O Sn. MAnTI:-ino CAMPOS :-Houve sob1·e este ponto . - . 
resposta 

UM Sa. Dtflt!'l'J.llo t-Diese que o presidente das pro• 
\'inoiaa catu.vil.o 11utnrisados a l'csolver nesses casos. 

OoTaO Sa. n~l·UTAllO: -J ó. deu ordens para o futuro. 
O Stt. MAaTnmo CA.Ml'05: -Os prosiàontes, pois, 

nüo tivçrüo instruc.çüos do governo ~ornl neste res
peito 1 ... ó no\Bvel ~ V. Ex. hl\ de pPrmittir quo ou 
nãa o lonve ou ao seu antecessor ]JOr estedescuido; 
ll como o progrnmmn rlo tniuisterio ó justiça, economia 
tllecrota e 011 factos, V. Ex. h a do dRr licença pnra que 
eu C3pero a ox(lr.uçiio do progrnmma, espere os factos 
dignos tlo louvor, porque o. quo ntó ngora conheço niio 
m~roccm louvor. • 

O Nr. p,.raahos (ministro d11 (a:.endc,): -Sr. prc" 
Bidentc, peço licença á camarn. c n V. Ex. para oppôr 
ainda uma bt·ave resposta ao protesto do nobre depu
tado pelo dist.ricto da côrte. 

O nobre depnt(Ldo não me comprehendeu bem. Eu 
não disse, nem podia dizer que o governo imperial devia. 
snstentar a. paz a todo o .::usto. O honrado membro, 
t~o.~~zindo por este teor as palavras que tive a honra de 
à!r•gn _á. CS.J?Sra, deu ás minhas proposições in~elligen-

Eu disse que o governo imperial não tinha só~ente 
ue considerar as nec:essidaa.es de uma gnerra que devia 
tambem-s t tender aos intereases permanentes de sua paz; 
q~e! não sendo o ~rnzil uma naçf.o ambiciosa de gloria 
mthtor e de conqu~stas, .sua paz não corre t antos peri
gos'· q~e o governo 1m pen al à evesse preoccn par-se especial 
e pr1nc~pttlmente, como entendem os nobres deputados, 
dos me1os de g uerra. Argumentando neste sentido, pedi 
aos nobres deputados que puzessem nas conchas da b a
lança a_importaucin. desses m5i()S e a daquelles interes
ses, e v1sserr.. se a balança pende au r.ão a favor destes 
que são os do commerclo do imperio, assim em tempo d~ 
paz como em tempo de guerra . 

O nobre deputado-_.fet uma granda concessiío, c~m s 
qual me dou por satisfeito. O 11ob!e ~ep~tlldo d1sse: 
c: Esse recurso eu codesso que sena mefficaz: o que 
fariiio corsarios contrR as grandes nações que pode~ pôr 
11m sérias difficuldades o imperio, dado algum coa_fhcto'l 
Mas se~a sempre um recurso com que contar1amos, 

Se o recnrE~o g;.ria inefficaz,ineffi.cacissimo accrescento 
eu contra as grandes potcnciss, se os Estados conterraueos 
od ndherirüo ao principio da abolição do corso, ou .não 

-> • • • • • ,.. r r do Bra-
zil, como pretende o nobre deputado sustentar que dev@
ramos sacrit1cur todas as considerações, que aconselha· 
vilo uma pratica tíie p~opria da civilisaçüo modema, f. 
conservação dense instrumento de guerra? 

O argumento do meu Il')bre collega. o Sr. ministro 
dos negocias estrangeiros niio pôd() ser abalado, ape~ar 
dos esforços que empregou o nobre deputado pelo dls
trbto da côrte pA.ra uestrui-lo. o meu nob:e oolle~a 
disse, e com toda a razão, que esse recurso t1nho t?Wii 
importancia para os Estados-Unidos, que_,_ pcsmmdo 
uma marinha mercante numerosa, podermo arma-la 
como navios auxiliares dá sua marinha de guerra; mas 
que o raz1 , nao en o 1gua roarm a mer_ an , 
podia h:nçar mão desse auxilio com a promptidão e pro
't'eito com que podem fnzê-io os Estados-Unidos. • 

Logo, o argumeato (perdôe-me o nobre deputado) fo1 
a r que o no re , - • 

não fez senão dar-lhe mais forço. com as observações 
pelas quaes procurou contesta-lo. (Apoiados; muito bem.) 

Nin uem mais edindo a alavra, o Sr. presidente 

.~eta da sessão ent 5 de Agosto. 

I'RESIDENCIA DO S'K, VISCONDE DE CADIARAGIBE. 

Ao meio-dia, feita a chamada, achlio-se presentes os 
· · ereiro. Pinto Gam 

Cerqucira, Vieira da Silva. Salathiel, Carneiro de Men
donça, Luiz Carlos, de Lamare, Lamego, Saldanha 
Marinho, Gasparino, Costa Pinto, Manoel Fernan-

• des Rib~iro da Luz Mello Re o Carlos da Luz 
Martim Franci~co, Fernandes Vieira, Pereira ·da 
Silva, F. Octaviano, bariio de Mamangnape, Eretas, 
Dantas, J, Madureira, Corré!a ue Oliveira, ViriRto, Dio
go Velho. Leit iio da Cunha, Sergio de Macedo, Pedro 
Moniz, Villela Tavares, Pereira Franco. Mello Franco, 
But"cellos, Epaminondas, Lima a Silva, Sá. e Albuquer
que, Rego Barros, Fia\ho, Pinto Lima, Esperiniiio, Ta
vares Bastos, Angelo de Amaral, Pinto de Campos. Cas
tello-Branco, Macnrio, .Tunqueira, Pedreira, Tiberio, 
Rrnndüo, J aguaribe, C. Madureira, Cyrillo o Amaro da 
Silveira. 

Deixiio de comparecer os Sr11. Serra Cnrr.eiro, Siqueira 
Mendes, Carvn1ho Reis, Furtado, Gomes de Souza, Pa
naguá, Souza Mendes, Figueira de Mello, J. de Alencar, 
Bandeira de Mello, Bezerra Cavalcanti, Raposo da. Ca
mara, C:nneiro da Cunha , Henriques, Paes Barreto, 
Silvioo Cavalcanti, Cunha F igueiredo, Paes de Men
donça, Benjamim, Leandro Bezerra, Fiel da Carvalho, 
Calazan:l, Fernandes da Cunha, Saraiva, Espinola, Silva 
Nunes, Mnrtinho Campos, Almeida Pereira, Paulino 

uz , ao o a , au an os, 1 vena o o, 
Ottoni, C. Otto?i, Lima Duarte, Ferre1ra Lage,, Fer
reira d11. Veiga, Cruz Machado, P aula Fonseca, Araujo 
·Litria, Fleury; Santà.-Cruz, 'Couto, Carrão, ,Tosé Boni
facio, barão da BeBa· Vista, Less~t1 Barbosa da Cunha, 
Nebias, Silve1ra da Motta, Z!lcarias, bariío de Porto
Alegre, Bello, barão de Mauá e Felix da. Cunha. 
· Faltf\o com pnrticipaçüo os Srs. conde de Baependy, 

Rodrigo Silva e T eixeira Junior. 
O SR.. PR.t:sme:..n~ declara n iio ha.ver sessiio, e que ~ 

ordem do dia seguinte é a mesma. 
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SESSÃO EM 6 DE A-GOSTO úE i80i. 1;.'7 ., . 
Sessão em G de Agosto. 

I'RESlDt:NClA DO sa, 'flSCOND"C DE CAliUl\AGillE. 

Ao meio-dia, feita a. chamada, e achando-se presen
tes os Srs. visconde de Camaragibe, Pereira Pinto, 
Gamn Cerqueira, Vieira da Silva, Calazans, Salathiel, 
La.mego, Angelo do Amaral, Martim Francisco, Car
neiro de Mendonça, Fernandes Vieira, "Pereira. da Silva, 
Villela Tavares, Luiz Carlos, Mello Rego. Cunha. Fi
gueiredo, Araujo Lima, C. Ma.rlurei1·a, Saldanha Mari
nho, J. Madureira, Paula Fonseca, Serra Carneiro, 
Fernandes da. Cunha, Cruz Machado, Bretas, Mello 
Franco, Pinto de Campos, Paes de Mendonça, Cyrill~, 
Figneira de Mellc, Rodrigo Silva, Fialho. Ott.o!n, 
Amaro da Silveira, Ri. beiro da Luz, Nebias, Carlos da 
Luz, Carneiro da CUtJlla. Diogo Velho, L 
zerra, Siqueira Mendes, Fiel de Carvalho, barão de MR
tnangnnpe, Pinta Limo., Pedro Moniz, Lessa, Raposo da 
Camara. Sergio de Macedo, Ferreira. da Veiga, Maca-. .. . . . . 

t>Ubstitaição á. e!eiçíio feita. em Dezembro do nnno findo, 
que foi annulla.da por esta. augusta cam11ra, a mesma. 
commiss[o eJ..aminou-a;, attents.mente; e reconhecendo 
que a. refericis. eleição foi feita com a devi:la tegulari
uade, sem que houvesse preterição das formnlas legaes, 
nem reclamação alguma, é de parecer que ella seja ap-

<Paço da camara dos deputados, 3 de A!!;osto de 186!. 
-L. A. L. de Oliveira Bello-Z. de Góes e Vasconcellos. • 

PRI~IElRà. PA~TF: nA O"RDEM UO DIA. 

FiX!ÇÃO DAS FORÇAS Dt: TERRA. 

Entu em s· diPcussão a proposta do governo que fixa 
as forças de tCJra. para o anno tinaneeiro de 1862 
a 1863. 

Vem a mesa, é lida, opoiada, e entra conjuuetamente 
em discussão, a. seguinte emenda. : 

c Ao artigo additivo sccre~cente .. se -desde já.
Pereiro. da Sil1:a.-Z. de Góes e Vasconcellos. :. 

O ~r~ Cados tia. Luz:- Sr. r si 1 ,.. 

como • x. e a camnra dos Srs. deputados niío igno
rão que tenho a. honra de ser, e!ltendo que ni"io me é 
licito declinar do dever que me nsaiste de tomar parte 
na discussão dn fixação de forças de terra ue oras 

- ts ussao o ar • o respectivo pro-
Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. Cns- jecto da commissão de marinha e guerra, pedi a pala-

tello-Brauco, Barbosa da Cunha, Pedreira, C. Ottoni, vra, e havendo assim procedido fui inscripto a favor do 
Paransguá, Saraiva, Junqueira, Paes Barreto. J. de mesmo; mas o encerramento prematuro da discussão 
Alencar, Lima Duarte , Lima e Silva., Silva Nunes , quando ainda, em m eu fraco en.t~uder, não se achava 
barão da Bella-'Vista, F. Octaviaun, Fleury, Brandão, sufficientcmente esclnrecida a questão, roubou-me, assim 
J agua.ribe, Furtado, Carvalho Reis, Bezerra Cavalcanti, como a. outros collega.s que, <·omo eu, havião sido cal .. 
Silveira da. Motta, Couto, barão -:le. Porto- Alegre, Ta- locados lt03 ultímos lugares da relação qne V. Ex. or-
vares Bastos, Bandeira de Mello, Ferreira Lage, barão ganisou, o honroso dever de tomar parte no debate por 
de Mauá, Barcellos, Gasparino, Viriato, Sayão LobRto, aquella occnsião. Aguardei-me então para a 3• dis-
E.speridião, Htlnriques, Gomes de Souza e Silvino Ca- cussfio, isto é, para a que ora vai occupar a attençfio 
valcanti. deata augusta camarn. 

--------~F~aMl~~~~~mn~mnorn~~~~crmnr<hcrrnmr~--+---~~~~~~~~i4d~eu~t~eT, ~e~e*aHb~e~m~e~a~g~o~rna-.~a~p~.~d~a~~r~n>,,~----
conde de Enependy. rogo a V. Ex. e ã. c~tsa se dignem. de me ouvirem beuc

volo3 por alguns momentos, pois prometto ser o mi\13 
Lêm- ee e approvão-se as a.ctns das antecedo:~tes. breve que fôr pos~ivel; tonto mn.is quanto, segundo 
O Sn. 1· SECI\ETARIO di conta do se uint aca · - - · :- - , 

EXPEDIENTE. 
descnvolvim~ ntoa de assumptos que não tenhão relação 
com a. mnteria do projecto. 

Dividirei poÍ!l as humildes conFidera~·ões que vou ter 
Um officio do ministcrio do imperio, rem~t.tend.o os a honra de olferecer i camura dos Srs. deputados em duas 

pareceres das congrogsçües de ambas ns facmlclndes de partes: na primeira trntnrei do numero do praças Je pret 
medicina ácerca da representação dos oppositorcs clns fixado para o 1\ervic;o elo e"K.ercita no proximo futuro anno 
mesmas faculdades.-A quem fez a requisição. financeiro de 1862 a 1Bfi3, na divislio destas em corpos 

Uma representação do alguns moradores da freguczil\ mov(ltS e sedentarios, no ~yRtemn. que,P.m meu entender, 
de Nossa Senhora. da Conceição ua cidade de Angra do$ ao deve ndopt.ar no pniz quanto á. soluçiio do problema dl\ 
Reis, provincin do Rio de Jnneiro, representando contrJ\ substituição militar; em ultima nnalyse fnllarei, ainda 
a qunliticnção de votantes a que se procedeu na mesm!l. quepcrftmctoriamente, om todo9 os n~sumptos de imme-
fregaezia. em Janeiro deste rumo.-A' corumissüo de dinta connox!io com a qucstíio. E.stn parte do meu dis-
poderes. cnrso r.eró. dirigida especialmeuto aos illustrados mom .. 

. bros da commi.~süo respectiva. • 
Um requerimento de Jos~ Quarosnla de Mourn. Ju- :F'iadns as minhas considernçües relntivns aos diversos 

Dior, pcdind<> ser matriculado no l' anno phnrmaceuM topicos do projecto em discussiio, entrarei na. exposição 
tico que frequentA. como ouvinte, o fazer RC'.to do mes- de nlp;umas idétts que pretendo olferecer á consideração 
mo anno logo que apresente o nttestado «e francez que do nobre e distincto presidente do conseiho sobre varias 
se achapreectipto.-A'commissiíodeinatrucçãopublica.. negocias proprioa dn repartiçiio ua guerra, se por ven-

Outro de Luiz Cornelio dos Santos, pedindo que sejão tura., como espero, fôr favorecido p(;la bondade de s. Ex. 
consideradoa validos os exa~~~~~·~~~~~--~--~~~.~.rlo~~~~~v·nn~rnri~~t·~~-~aLnp~ar~ec,~c~o~-------
foi approvado no imperial collE~gio de Pedro 11, para m~çarei declarllndo que acho insufficiente o numero de 
poder ser matriculado no primeiro anno da academia praças àe pret (14,000) pedido pelo governo, e 0 faço 
jurídica de Olinda.-A' mesma commissão. 1w:n receio de ser tahez o primeiro que se tenha mani

fest~do por semelhante· modo áeerca da questão; tem-
ELEIÇÃ.() DA l'ROVIII'CIA no tuo DE J .-'NEIII.O (3• dislricto.) me cansado llté certn. admiração ver o assentimento que 

tem merecido de todos os ungulos da camara o projecto 
Lê-se, e vai a imprimir para entrar na ordem dos de reducção do exercito; todos, liberaes e conservado-

trabalhos, o seguinte parecer: re~, t êm louvado ao nobre ministro da guerra por haver 
c: Tendo &ido presentes á commi~são de constituição pedido no coryo 1cgislativo tiio diminuta força. 

e poderes as actas da eleição de eleitores a que se proce- Eu, porém, Sr. pre ... idente, repito, acho-me em nni-
deu em 16 de Junho ultimo na parocbia de Nossa Se- dade nesta ca~n quanto ao objecto. 
nhora da ConceiçftQ da Bemp.:>sta, pertencente ao 3' dis- De um ladl), isto é, dos bancos liberaes, ouvi estas, 
tricto eleitoral da província do Rio de Janeiro~ em palavras: 

TOMO n-
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SESSÃO EM ô DE AGOSTO DE 1.Sô1, 

"Louvores 5ejão dados. no nol>rc ministro ~:t guer~a 
por querer reduzir o cxer-<.4.tl:ry procurando dest ~rte alh·· 
viar o povo do mais pesado de ~odos. ~s onus lmpo.;;tos 
pela constituição, ? onus do se~v!ç? m1htar. • 

O nobre deputna.o pelo mu!llctplO r.eutro, que pa~sa 
pot ~m d?s chefes de ~.eu ~artldo, tomnr:do parte n~ dls-

parl~m'ent~ um projncto de fixação de forças .ma~s ra
zoavel; que ultiinamf.'nte os :uos~os ~overno~ tmh:w J?Or 
habito pedir uma força. extraordmana, rnmto supenor 
:is ne.~e.ssi{t~ad.e~ pu.U!: ..... ~.s, ~pente àe termcs em épõ:.as 
da maior tranquillidade um exercito mai? nu:n~row do 
que aquelle que possui mos ~m os annos 1m.m~~1ato.s ao 
da revolta de S. Paulo c 1\lmus, quando ex1stwo :unda 
no paiz elementos Jesorganisadores q_ue de::bellar. _ 

De outro lado, \llzes chamadas pur!tanas, ex.clamava3 
tambem: 

"Honra seja feita a S. Ex. p~r querar deEde j~ rea
lizar com a reducçi:"Lo que pro}Joe íazcr 110 cxerclto, o 
prog~amma de economia, que tanto preo:)cupe o pensa-
Jnento do gabiJ!etc! :. . . . 

Finn.lmente, o digno pres1dcnte do conselho. e. mmi~
tro da uerra afastaniio-se de uma e outra o m11ío d1z 
no seu telatorio us se~uintes palavras: . 

< Não tenho a presu~1pção de po~er com essa, força 
occorrcr a todas as ne'!ess1dades do pa1z; ella está. u.quem 
da recisa ara tal iim; mas se os meios para au men-
ta- a tanto quan <> 1n 1spensave par!l que o serv1ço 
se faÇa sem vexame, nlí.o produzem resultados satisfa;
torios por mais esforços que se empreguem n~ cxe~uçao 
desses meios, a decretar;ão de uma força. ureahzavel 
nao passa e uma. cçao, nao ~ a m ra orm wa e 
vã e illnscria. • 

E mais adiante, referindo·se ao saerificio que neces. 
sariamente trará ao exercito a reducção proposta, S. E~. 
ninda accrescenta: 

c: Esse sacrificio, porém, póde ser alliviado uma ou 
outra vez pelo concurso de peq~mos dcstacamsn.to3 da. 
guarda nacional naquellas lo~ahdacles onde o ~1to sa~. · 
crificio se houver tornado ma1s penoso pela ma1or <le
ficiencia de força do exercito. 

Destes dons trechos do relatorio do nobre ministro 
da guerra vê·se que S. Ex. pensa ~or modo mujto 

• ' .. .. lo.~ 

na discussão, porque está convencido q.uc a força pe~ida 
não poderi satisfazer a tod.n.& as nec()SSJdades do serv1ço. 

Resulta pois do.que venho de expôr que nenhuma. d~s 
• ·- <:' ~ •; :"1. .... '·' 

do problema cou?orda com a minl~a~ porquanto estou 
convencido, penmtts ... me o nobre mmts.ro que me nf~ste 
de seu modo de pensar, que mesmo com o nosso pes~nmo 
systema de :ccrut:n~ento p6tle-s~ manter sempre.no 
paiz um exerc1to supet·~or ~-14,000 ilOmens; entretr:mo, 
forçoso é eon:fcssar, a opmwo de S. Ex. é a €1UO :ums se 
confo:rma com a m\nhl\. 

O Sa. MARTINOO CAMrus :-E' a que mais diverge. 
O SR.. CARLos DA Lur.:-Niio apoiado; como cu, S. Ex. 

está. convencido que com semelhanle numero de prnçns 
de pret não se poderá fazer o serviço. 

O Sn. PERf:lRA nA SILVA dá. um nparte. 
O Sn. CARt.os .PÁ. Luz:- L& chegarei, c responderei 

cabalmente a. cada uma das diversas opiniões a que mo 
referi. 

Respondendo aonobte deputado pelo município neutro, 
direi que não é exacto o facto observado por S. Ex., a 
que deu lugar a tão graves censuras de sua parte contra. 
os .illustres cidadãos que nestes ultimas tem os têm 
occup o a pas !l. a guerra, 1sto , que ultimamente os 
ministros costumao pedir ZHIYa circumsta?tcias ordincrY!as- ---
uma força maior do que a precisa ; semelhantemente, o 
meu illu3trado collega equivocou-se por sem duvida 
quando affin:nou que E'.m 1843, l8tU, etc., a força pe
dida pelo governo nunea excedeu o algarismo de 13,000 
praças. . 

Pelo contrario, recorrendo-se á lei de fixação relativa. 
aos mencionados anuas, vG .. se que o contingente pedido 
e votado sempre foi superior, nunca. baixou de 15,000 
ou a 16,000. 

O engano do nobre doputado, a quem me I"efiro, pto·· 
vêm àe que antigamente o projecto de força aprese:1t:1do 
pela commissão de marinha e gnerra separava das praças 

de prct pcrtcneeute~; nos corpos moveis ns dos cor~os de 
guarnição, que então erão denomin::.dos corpos {om da. 
linha, as com[}anhias de artifices dos arsenaes de guerra 
e 03 pedestrea; entretanto que hoje, Sr. presidente, como 
a camnrn sabe, toda esta forç~ se acha. englobada 
áquella, parecmdo disso que o numero pcd1do agora. ô 

p · · ao ··a e es po • 
O SI\. Ct-.uz :Mto.cnADO :-Os corpos de gnntnição fixa 

nunca foriío considerados fóra da linha. 
O Sn . Oõr.;.;;s vn. Lut;·-Cr.,1o que sim; pejo menos 

nas leis •le fixa<'ão oue consultei assim estavão elles elas. 
sificados. ' ... 

(Cruza:o-s~ dü•crsos ,:pal"tes.) 

Qu<mdo porém, assim acontecesae, isto é, quando 
mesmo a força. pedida de 1850 em diante fosse inferior 
i v0tada nos nnnos anteriores, eu não encontraria nisso 
motivo de admiração, visto como no Brazil infelizmente 
o exercito é quem faz a policia no interior das provín
cias; escudo natural clue este serviço vá sendo gradual 
c successivamente augiuent.ado, n. medida que os noseos 
fócos de populnçi.io se fo~em mnlt.iplieando claro fica 

~ -~ .. 
A prova disto esti em que naq_uelles tempos a que 

se rcfm·io o nobre deputado pelo muuicipio neutro, a 
força combatente yedic1a 1:unca. era superiot a 13,000 

nu~ero de que ordinariamente se compunha o pedido 
total, isto é, 2 ou 3,000 homens para. os corpos de guar
nição; entt·etanto que ultimamente a lei tem estatuído, 
termo mcdio da for v 1 d. r • · 
annos financeiros, os mesmos 13,000 homens para os 
corpos combatentes ou moveis, e 4,000 para os corpos e 
companhies fixas das provineias: donde conclue-se evi·· 
dentemente que o augmento que de 1850 gue o corpo 
legislativo tem vob.do destina-se só ao f.erviço policial 
do paiz, e não ao exercito propriamente dito. 

Examinemc~; agora a opinião daquelles que entende~ 
qu~ a reduc<,>.uo d;) exercito trarV. uma grande econom1a 
aos cofres publicos. 

Em minha humilde opinião, Sr. presidente, é fõra de 
duviua que o governo não poder§, acudir a todas as ne • 
cessidades elo scrvis!o pubHco com o insi nificante nu-

ro e 1 , prnç3.s quepe e para as c.lrcumstanc.tas 
ordiuarin:;; e se assi!ll é, neces5al"Íamcnte teri de des-
tacar a guarda nacional, u1lo na proporção em que ella 
tem sido destacada até hoje, porém dobradt~mentc maior • 

· ) · . · ~: :mon::na nu.o p e e mo o n -
gum rc~istir a nmr.. séria. ::o..ndyse. 

Permitta-rac a cas:1 que cu recorm á cifra do e!fecti
vo do exercito nos anncs anteriores , r.!im de demons
trar n verdatle da minha proposição de modo a não 
deixar pnirnr a menor duvida no espirito de meus H
lustrados collegas. 

Compuls1mdo os relntorios da repartiçfío da guerra 
desde l!J;)Ii utó 1861 , vê-se nos mappas organisadoa 
pelo njudur.te -gencr:tl e nnncxos nos mesmos relatorios 
qunl o cflcctivu clu exercito em prnças de pret nos di
versos nunoH comprchcndidos naquclb periodo ; elle pas
sou pelas ecguintc~ nltcrnntivns : 

185n • 15,450 praças. 
18fi7 • 14,000 :. 
1858 . 15,000 :. 
1859 • 14,400 :. 
1860 • 14,235 l> 
1861 . 14,900 :. 

que semp~~O!I',_~x_çepçíio_ de.nm-só--annoJ o de 1857.,- -
---·nv-emos- maior força do que aquella que pede agora. 

o governo, nunca o serviço foi feito sem o concurso 
da guard11. nacional, em maior ou menor escala, con" 
forme as circumstaneias emergentes; portanto, é claro 
que, para se attender a tndas as necessidades mili
tares no auno financeiro de 1862 a 1863 será mister 
angmcntur o numero de destacamentos da guarda na
cional, onerando dest'arte c!ida vez mais o povo com 
es:;e sacrificio pesado que supporta ha longos annos. 

Quer saber agora a camara dos Sra. deputados 
qual o numeto de guardas nacionaes destacados nos 
di versos annos a que me tenho referido? 

Eu a satisfaço em breves instantes. 
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itecorrendo ainda aos mesmos ma~pas, sem fallar no 
anno de 1856, po.rque enttio se dGu o c a~ o de cir,'umstHn
cias extraordina:rias, rcconhec" ·se que forü~ desta
cados em 
~;:ú;i 1857. 

1858. 

1860. 
1861. 

512 guardas. 
~Jfi5 > 

1,166 
674 

Ill-
ciaes, cujós llum0ros são: ll, '2~1, U, 55 e 35. 

E' clsro pois que tendo o pedido da força pnra o prc
:ximo am:w finr.::weirc illfcáor 8~) llU!'tlt'!"Q d~ praças de 
pret que tem tido, ~e!fec•ti1·m-r.:cnt.:; te-m hoje o exercito, 
o governo ver-se-lu1 obriga(lo, na~uralm~-r.tc contra o;; 
seus desejos, eu 0 creio piamente, :1. C?.rret:at· rLinda mnis 
sobre os pobres guar.las nacionaes o !lesado servíço mi
litar; dahi o inconveniente dll se roubar á lavc<:ra do 
paiz, unica fonte de riqueza que passuimos, um gt·ancle 
numero de braços uteis, e~ gravissima desvan:;agem, 
sobretudo nas criticas circum&tancir.s financeiras em 
que nos ac-hamos, de se onerar o thesourc com uma 
ma10r· espeza, em conseq_uenm:t '~ser IN5 c::- pagar-se 
a officiaes especi&es para o commando <los destacamen
tos em questão; ao passo que se se augmmtar o exerci
to, o Estado não terá de pagar senão aos soldados. p•·o-

ten s sse angmen o, porquan,o ]a os 1aes 
preciso:>, cujo quach·o, quanto a infantaria e cavallaria, 
que são as armas necessarias para o serviço crdinario, 
póde-se dize! ~ompleto sem grande receio de errar. 

~ '., 
presidente, não póde ser conteEtada com vantngem, a 
vista de certos actos da administração, que~ geral, como 
provincial, que ultirnanente tGm sido publicados; por 
elles deduz-se que o numero de 674 guardas nacionaes 
chamados a serviçíl at6 Março deste anno, conforme 
declara o nobre ministro da guerrn. no Reu rehtorio, 
talvez actualmente j :i tenha sido duplicado. 

E !!e asaim acontece agora, lluanC!o o exercito tem um 
effectivo de 14,900 praças de pret, como já vimos, com 
que embaraços não ter!\ de lutar o governo mais ta'!'<le, 
ou quRndo semelhante effecti.vo baixar ao numm·opedido 

• , r 

Eis a razão, senhores, por que acho muito diminuta a 
força que se pede ao corpo legis1ativo, sendo este o prin
cipal motivo .q~e me tr?ux~ á tribuna. 

havia expedido ordens mui terminantes aos presidentes 
de provincia para que cessassem de uma vez com os 
destacamentos de guardas nacionses, ou no menos para 
que os reduzisse ao e~trictamentc necessnrio; entre
tanto, permitta··me S. Ex. que lhe observe que os factos 
não concordão com a sua declaração, em cuja sinceri·· 
dade aliás cu acredito. Mas o que se pôde con.cluir de 
uma tal contradicção é que os presidentes niio podem 
dispensar o auxilio da guarda nacional, por isso que a 
forç~ de linha de que uispoem é insufficiente para o 
serv1ço. 

Vi ha pouco, lendo as noticias viuclas elas provincias 
do norte, que na capital de Pernambuco est&va aquar
telado um dos batalhões da. guarda nacional, atim de 
f~er o serviço da guarnição da capital daquella pro
vmcia, em consequencia de se acharem muito desfalca
dus de soldados os corpos de linha alli estacio.t;ados. 

U111. SR. DEPUTADO: - lato foi na Bahia. 
__ Q_SR. CARI.os DA Luz:- Perdôe-me V. Ex., foi 

sm ernam uco que se en a occurrenCia mms 
antiga que acabo de relatar; a da Bnhia, a que allude o 
meu illustrado colle~a , sahio publicada hontem nu 
Correio Merc(J.ntil em fórma de transcripção de um jor
nal offi<:ial desta provincia.; este f&cto j:í. é outro, e de 
muito mll.is rec-ente data do quo o primeiro. São, por
tanto, dous factos di~tinctos. 

Alóm disto, Sr. prcfidente. vi tnmbcm rw oxr.'Càienta 
da secrotnrin. dn. ~unrrn do :'i do !m:;;: pai;s:-do , p{t'llic}1do 
no Jornal do CMIIIItlrciO clo 1' •lo lll<'~lilO me~ , tml aviso 
do respectivo lTIÍnblro llllh•rir.nll•\•) O prcr;iclr·I)l ~ Üa )'TO~ 
vincia do Río-Gmllllo cio !)ui 11 nrt: l!cl ~tr aUj(mc:nt:.r com 
mais 30 homenli df\ gnnr,ln :ntl'inlt~<l o ti · ·~· :at·nmcuto 
existente cnn ~fissõc~ . 

Da exposição de todos estes factos que acabo de fazer, 
srm n. minima intenç.ilú de censura1· o ministerio, fa
cil ~cnt~ se conclue que &. suspeita que nutro 2.cerca do 
s.u ~~(t coto d.e scrvis:o para a gur.rda nacional, em come
quencil:'. da projeetada_ reà.ucçtio do exer<:-ito, será. inevi
t~·;elmente realizada, se por ventura o pedido de força .. . 

Sei, Sr. presidente, que o governo está no seu di
!'eito ch~mr.ndc ~ gn:1;:C.~ nucional a servic:ü, eül eir
cumstancias ordinarias, uma vez que a empregn. só-
mer e os ~ _.., ..... 'Yr. ... n ..... • 

síção da lei :·cspectíva ; o mesmo, Jlorém, ntio ~e póde 
dizer em :re1ação á faculc\:o.de de de&tac:-.r corpos inteiros, 
o que, segundo a minha hurdHe opinii.í.o, só se pôde 
fnzBr c;::.~ circt:mstancias cxtruordin:nias. Entretanto 
tenho ouvido dizer nesta ca~a que no norte ha provin
cias onde a guarda nacional faz serviço de corpos dE>s
t:lcados ha longos annos: se me nüo engano, creio que a 
Bahia é uma dellas. 

O Sa. Esl'INOLA :-Constantemente; ha muitos annos. 

O Sr.. CA.m.os DA Luz : - Niio quero com isto fazer 
censura ao actual ministerio ; antes estou convencido 

-u e uno es ar:1 por es e a uso e seu n ec s ; 
mas o que me parece fóra. de duvida é que semelhante 
pratica niio é autorisada pela ultimii lei da guarda na· 
cional, isto é, a de 1850. 

n . nuz ACRADG: - a msto engano: o a a
lhão póào estar em serviço U.e destacamento sem ser cor
po destacado. 

O Sn. CAnLos DA Luz:- nobre de utad or cert 
que se eEtá. equivocur.do; não é para admirar que assim 
seja, porquanto não é profissional, c, pois, não tem obri .. 
ga.ção de saber o que significa cot·po de6tacado em lin
guagem militar: é disso que provém o seu engano. 

O Sn. Cnv.z J)fAca:A.va: -V. Ex. é que está enganado. 
A natureza do serviço é determinada pela organisaçiio 
e disciplina. 

O Sll. CAnLÔs DA Luz: - Pó de ser; mas lembre-se o 
meu illustrado collega que~ menos natural que eu me 
engane nestas cousas do que V. Ex. A minha fraca 
opini[o a este respeito é n sep;uinte: sempre que o estado 

~ - :-' 

ta-se de seu quartel acompanhado dê todo o pessoal das 
companhias, officiaes e soldados, e vai··Be aquartelar 
por. um certo tempo em. outro ponto, diz-se que o corpo 

, O Sn. Cnvz MAcUA.))o: -Mas não é serviço 4e corpo 
destacado na phrase da lei. 

O Sn.. CARLos DA Luz : -Nestas condições tem~se o 
serviço de carpo destacado, militarmente fallando; esta 
deve ser necessariamente a interpretação genuina das 
palavras da lei: do contrario o legislador incum~ido do 
fazer um codig') para li.· nossa milícia cívica teria mos
trado ser um verdadeiro rtcruta. Quanto ao que se deve 
entender por deJtacamento de corpo, é claro que tal &o 
considera uma certa fracçiio dolle, a qual pório ser com·· 
mandada por um ofliciai qualquer, devendo ser pelo 
major se o corpo é dlvidido em alas, como algumas 
ve~es acontece. 

O Sn.. Cauz MAcnAno:-Perdôo : a disciplina e a or
g~nisação são o que constituem a natureza do serviço, e 
nao o numero. 

O Sn.. CARLos DA Luz:-E sta é a differcnça que se 
faz no exercito, e rne parece que taes regras devem tam·· 
bem vi orar na uarda nacional. 

• u~l Sn.. DEPUTADO: -Isto não procede na guarda UI~
ClOnal. 

O Sn. Cnuz MACHADO: -A díseiplina e aorganisacúo 
são o que determina o numero. • 

? Sn. ~AnLos DA Luz: 9 Seja c~mo o nobre deputado 
qu1zer; nao devemos perder mats tempo com isto que 
niio ent1mde com a q!lestãu pr-incipal. ' 

Po5tanto, Sr. ~retmlente, fica estabelecido que are
ducç:.to que se proJecta realizar no exercito trará. i.nfalli
vclmente uma maior àcspeza aos cofres pnblicos em 
h;gar da economia de que se tem fallado,. em consequen
CIR. de t.er de se abonar to~l':s as vantageus militares a 
um mmor numero du ofiicmes da guarda nacional do 
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qu"l o dnquclles que pre5cnter:ncntc já ns percebem com 
graude sacrilicio do the&ouro. 

Até Março do corrente anuo o miuistcrio dn guerra 
despen.:liu parto de quarenta contos dtl réis com esta 
verba; hoje, porém, talvez que esta quantia já tenha 
sido elevada ao dobro em vista do ue fica acima dito. 

Tratarei :>-gora e emmr. trar que nr10 la razao pRra 
se considerar impos~;ivel a acquisição de um exercito 
superi.:>r a iti,OOO llvmens em circun:lstancia5 ordinarias. 

O nobre ministre à.a guerra, n cuja pcricia e pratica 
l! a -nums ra~:ao m1 1ta1· ren o a ma1~ su '1 a m 

gero, mo!;trou -se excessi\amente desanimado em rdação 
aos resultaclOs obtidos pelo nosso systema de recruta
mento, dei:s:ando-se arrastar por um panico que n1io se 
coadu:ca com a ~ua pessoa. 

Concordo perfeitamente com S. Ex., em que precisa
mos de grandes c urgentes reformas a este respeito, 
por'-J.U6 a lei nctual, se é <j,Ue existe, além de vexatoria 
para o povo, anachronica. e immoral, tem tambem a des·
vtmtagP.m da inefficaeia; mas, coni o quo r.ão posso me 
conformar é que o pequeno numero de pr::-.ças obtido 
c!ltre nós .pela leva for<;ada. seja devido s6me~1te aos vi-

Esta ultima prov\ncia, )u.'i>tiça \be ~e)a feita, tal~ez 
soj'a a que mais concorre com os seus nulll;e~osos contm
gentcs aunuos p:<ra oengrossamento da;; fileiras ao ~xer~ 
éito; outro tanto porém n1io se pódQ d1zer da ~o !IIJUes, 
aliis a wais populosl! de todas,_ que raramente dá. 100 
recrutas, quando devêra. dar ~a1s de 1.,0~0- O anuo pas-

' 
(custa. eri\-1~ mns é a verdad13l) oal!!! uãoden mais de 
61 recrutas I 

O Sa. Cnuz !IL~ciiA.DO: - Ahi ha engano. 

O Sa. CARLOS DA Luz: -Se ha engano, niio é meu, 
é à.as autoridades que confeccior.á.rão os mnJ_)pa.s remet
tidos :i. secretaria da guerra, porquanto fo1 do mappa 
anoexo ao relntorio do nobre ministro quo tirei estes al-
garismos. • 

Sr. presidente, já. disseha pouco, e agora o rep1to, sou 
o primeiro a reconhecer que a nossa legislação conclir
neute ao recru.tamento, se é que tal nome se póde da.r a 
essa alluvião de decretos, regulamentos e instrucções, 
por tal f6rma confusos e contradictorios, que mal po
dem ser comprehendidos, 9-n~uto m?-i.s leva.d~s á. pratica. 
om rfei ã é defcituosisslma e mcom at1vel mesmo 

baltcrnus, {i. influencia exercida pelos mandões de al- com a civilisação do s~eulo e nossa ri?a ~ go~er~o; 
dêa sobre certos ptcs\üente<> d~ província, q_u.e, pr,-rn. po- tanto ~ssim que p~r~ ter e)':.ecutada é m1stet 1.ntrmgu-
dcrem corresponder aos desejos dos ministros que 11ilo se a constituição e ferir atrozmente o direit.o do cidadão 

ostilo d>t - te - - · vêm·· e fo:: dos -a-eur-- - - -- - -ue-é a arrado-o reso-em-itnmnnd-as cnxoYias, como se 
varem-se ante a inftuencia poderosa dealgumHuzcra7l03. fôra. um réo de po lCll\. 

Em ultima arralyse, é mais ao abuso e ao patronato Mas é preciso tambem nota;-se que se quo.si nullo é 
do que á. ex:ecuçlio da propria lei que se deve o triste o seu resultado, isto provém tambem do~:~ immensos 
resultado do rectutamento no nosso ll.i.:r.. abuso., dal!. autoridades locaes, as q_uaes mandão recru .. 

. ão se pó e comprehen er, :Sr. pres1 ente, que um tar mu1 as vezes por cnpnc • · -
pa1z de oito milhões de habitante;, como é o Brazil, não favor de quen1 ha a isenção legal (apoiados); entretanto 
P?ssa obter aunualmeute um contingente pa:ra o exer- que em um grande nu.mero de caeos dei:s.ão soJ.tos, ou 
Cito superior a 2,000 praças ! mandão soltar os que são aptos, segundo a phrase da 

.Q?-alquer Estado insignificante da Europa, como a lei, sómente porque darão provas de bons soldados nas 
BaVIera e ou~ros pequeuoa reino., d.a Allema.nb.a, qu.e não pe\eias eleitoraes. 
possuem ma1s de 1 a 2 milhões de almas, tirãl.l todos Senhores, estou con.,encido de uma verdade, e vem a 
os annos da. mnssa de sun população uma força de 6 a ser que se nós não temos gente para o exercito não á 
8,000 homens, i:;to é, apurão deteseis -vezes mais recru- porque os agentes do recrutamento deixem de agarrar 
tas pa~a os seus exerci tos do que nós. Não se vê portanto os individuas tecrntaveis; pelo contrario, elles pren-. 
que ~ msufliciencia do recrutamento no Brazil náo póda dem·-os, mas a maior parte consegue livrar-se da vid~ 
provn ~ómQnte do defeito do eystema, mas tambem, e lllilita;r, entre nós pouco invelada, -por meio dos em~~ . 
em m!Uer proporção, da f!llta de- - ·· ' · 
mente que ninguem dirá o contrario. pagar-se ao recrutador um tanto por cobeça. Pratica 

Quereis a prova. disso, senhores 'I Olhai com S\ttençflo repugnante, porém inherente ao systema. da leva forçada, 
nara .os mappns q';le_todos os a.nnos vêm annextõ aos ~e:- e que faz lembrar os bandos dos celeberrimos tempos 

v~r-~e -h a ent1io o a.buHo alt11.mentc c~nsunvel de \)!0-
vmclas populosas, de provinciss de 400 a 600,000 almas• 
darem apcnfls annunlmente lO a 20 recrutas, e outras, 
com? a dssAlagôas,cuia pop1llaç~o é supetior a.300,000 
liabttantes, não dar, como aconteceu ainda o anuo 
!>assado, um stí! 

O St\. CA.sTELl.o~BnA.:-;co: -Em outrus annos tem 
dado sempre muitos. 

O SR. CAnr.os nA Lr;z: -Eu prova-cei o contrario 
do que o nobre deputado acaba de affirmar. 

Quem 4irá, á vista. de factos tacs, que niío se póde 
ebtcr ~a1s gent~.~ para aa fileiras do ex.ercito em con
seque~cla da má legislação que possuimos :ícerca da. 
~atena? ~ Por ve~tura a provincia a que acabo de refe
rir-me nao possu1a o anno passado um só individuo 

. 1·ecru ta vel? 1 
Em tal cousa é diffi.cil crer. 
Mas, disse o meu illustrado collega. pela. proviucia das 

Al~gôas, em outros annos a ":inha provincia tem dado 
. · e. . x. ; eu o pro-

vare! com os apontamentos q_uetrouxe ~ em 1857 d.eu ella. 
sómente 17, em 1853, 53; em 1859 38 · finalmeute em 
1860, como já. disse, zero. Entr~tanto nesse m~smo 
periodo, outras províncias menos populoE'as derü.o ms.is; 
a da Parahyba, por exemplo, deu 34 88 132 e 57 

Cumo aquella, muitas outrae provinci~s do ImPerio 
furtão~r:_e a pagar o tributo militar na proporção de sua. 
populaçao, rompendo dest'a.rte o cquílibrio que deve 
reinar na _igual di.stribuiç;ão desse pesado onus por toda 
a popnlaçao do pa1z; dah1 resulta. um~ grave injustiça, 
contra a qual se tem reclamado mu1tas vez~s corno 
ainda ha pouco fez no seio deste parlamento um à.lstinct<> 
fepreseutaute pela proviuciu do Rio-Grsudc do Su~. 

A propo~>ito, Sr. ptesidente, petro.itta.-me V. Ex. que 
eu chame a uttenção do governo para um abuso que, 
segundo é voz ge1·al, se tel'Xl introduzido ultimamente 
DO recrutamento por muitos individues incumbidos de o 
executarem, e que, segundo a minha frMa opinião, de
nota a necessidade de uma revisiio prompta no regula
ml!ntQ d.o r de !ollaio dQ 1858; q_ucto fa\lat nu. ptn.t.icn. 
altamente prejudicial aos Cl)fres publicas de serem apre
sentados pelos recrutadore5 como volunlarios individu~s 
por elles recrutados forçadamente. 

Este escandalo data daquclle regulamento, tomon 
grandes proporções em 1859, e mesmo o anno passado; 
e como é pos~>ivel q_ue o nobre marq_uez de Caxias, que 
ha pouco tomou as rede:;.s da administração, não tenha. 
ainda conhecimento disso, vou tomar a. liberdade de 
chamar a attenção de S. Ex. para este ponto, esperando 
que, se fôr r eal o que corre, o nobre mir.istro, zeloso, 
como se mostra sempre, pelo serviço publico, dará im
mediatameute as neeessa.tias p-roviden.eia& para que t.a.1 
facto se não reproduza. 

. ' . 
pouco me referi, o recrutador tem por cada in ividuo 
que apresenta como voluntario 20/1, e por aquelle quo 
foi recrutado 108, isto é, o inverso just~>mente do que 
está. estabelecido :1s. tep11:rtiçú.o de ma-ciuha, ondo ao dá. 
5S no primeiro caso, e lOS no segundo; disso resulta 
que muitos indivíduos, militRres e paisanos, a quom os 
,presidentes de provincia encatrel!:i\O de fazer o recruta
·mcnto, n ão apresentão ás autoridades senuo t>oluntariol 
p[tt.a o exercito, e rarament.e recrutados, quando no 
firazil sempre aconweeu. o contrario disso. 

Quer, poré:n, a camara saber qual a orig~m. deste 
f!'o.c to '? Eu o assignalarei. 

Preso um individuo ptu:a. assentar praça) diz-lhe logo 
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o recrut9.dor naquelle tom que é familiar entre os agen
tes subalternos incumbidos d~ t!les fnncções :-Escolha 
agora. o que quer. ser, se volun~ario ou engajado; no 
primetro caso serVLrá sõmente st>1s nnnos, terá um pre
mio de 300fi e uma gratifica.çi'ío diaria. além do boldo, 
igual á met~e deste; no segundo serv1d. _nove anuos, 
não terá. prem1o algum, e perceberá. soldo s1mples. 

"' m ... e.!Z -:ee:-t! ... ~-0, J- -·S.-C e c.onvenc! _I) re_a su .. 
prema logica da força de que nilo lhe é possível a fuga, 
não tem remedio senão preferir o menor dos males ; 
declara então que tem grande vocação pela <:arreira das 

• q es ja. a Tlr praça e 'VO u o -
cito. Desta brincadeira resulta o recrutador receber dos 
cofres publicas 208 em vez de lOS, trazendo o innocente 
qui 1)ro quo ao Estado nm augmento de 3108 por cad~ 
recruta, além de meio soldo diario que fica percebendo 
como se fôra realmente voluntario. 

U Jl S~t. DErUTA»o :-Isto acontece na côrte sómente, 
ou na~:~ proviucias tambem? 

O Sa. CARLOS DA. Luz:-Nuo passo indicar ao meu 
nobre collega com certeza quaes os lugares em que tal 
CO!!!!!! !!e pratica; mas tenho ouvido dizer que em mui4 

tas rovincias. H a o co li até em um · orual militar 
que so publica na côrte, um artigo neste sentido; ahi 
se dizia haver, não me recordo· em que lugar, um re
crutador que fazia 30f18.-pDr mez com a tal pepineira 
dos tiO !untarias -r11crutados. 

r. pres1 ente, et1 creio p1amente que seJa ver a e o 
que se diz, em consequcmt!Ia de uma notavel coinciden
cia observada na estatistica <kl recrutamento de 1858 em 
diante, e vem a ser ue ultimamente, em opposição a 

ma pru tca e ongos annos, o numero 011 vo nn a
rios que affiuem ás fileiras do exercito tem sido espan
toso; se esse augmento se operasse· gradua1mente de 
anno a anuo, poderia ser attrihuido a alg11ma caus~ na
tural, não precisaria. conseguiutemen~ ser explicado 
por outro modo; O contrario disso poréru é justamente 
o quase obaervo., conforme a camara vai ver. 

Eml855 o numero de voluntarios foi de 141, em 1856 
de 253, e em 1857 de 232. No mesmo periodo de tempo 
o algarismo dos recrutados foi o seguinte: 2,253, 872, o 
l,S29. Isto quer dizer que a. relação entre uns e ~utros 

-foi--d =~h~LLll:: "·~m '-, .~ . 
Entretanto, logo no primeiro anno immediato ao ultimo 

daquelles, isto é, em 1858, quando se publicou o regu
!amento a qne me referi, o numero dos volnntarios ~oi 

' .ainda, e brevemente, se continuar a -vigorar o mesmo 
:;ystema, não haverá. no exercito senão votuntarios! 

Ulll Sa. DEPUTADO: -Melhor para. o pniz. 
O Sa. CARI.OS DA Luz: - Cet'ta.mente se elles pro co·· 

d~ssem de modo a. sustentar tal denominação, isto é, se 
elles acreditando-se realmente voluntarios como taes se 
portassem; infelizmente, porém, assim :müo acontece, 
nem tiío pouco o Estado ganha cousa alguma. com isto: 
pelo contrario, perde, e muito, porque, suppondo obter 
um bom soldado, sujeita-se a.o sacrificio de enormes 
despe;>;as feitas inutilmente com semelhar1te objecto. 

Quer saber S. Ex.., Sr. presidente, qual o prejuizo quo 
teve o thesouro no anuo de 1859 ~ por exemplo, por causa. 
da tal brincadeira dos recrutadores 1 Eu vou dizet' : 
dando de barato que a metade dos individuas conside
rados voluntarioso seja, isto é, 450, porquanto o numero 
que mostra o mappa respectivo é de 901, nós temos um 
quantitativo de 139:5008 l Desta quantia 49:5008 foi 
dada de '?orpo presente aos recruta.dores e aos suppostos 

U• Sa. DuuTADO:- Tão hem despendidtts fossem 
todas as verbas. 

O SI\. CAl\ LOS DA L\J~:- En níio entendo assim. Jul
go, pelo contrario, muito mal despendida estn. qunntin ; 
porquanto com ella poderia o Estado pago.r a vcrdadoiroa 
voluntarios, que, em vez do desertarem, como fazem 
hoje os nossos voluntarios obtidos polo modo que fica 
dito, "Viessem <letivamente eng1·ossat· as fileiras do 
exercito, ser· J o tempo marcado na Jei. E' por isso 
que ultimame.nte se tem observado, contra toda a~
pectativa, maior numero de deserções uoa voluntarios 
do que n~s recrutados. 

UM Sa. DEPUTADo:- A estatística demonstra isto'! 
O Sn. 0Auos DA Luz : -O nobre ministro da guerra 

declara no seu reln.torio no seguinte trecho : 
< Outros, a não são poucos, assentão praça volunta

riamente, recebem a primeira. prestação do premio, que 
é actualmente a terça parte deste, e lo[Jo depoil de.urtlSo. 
Com os estran eiros este facto d6.-se commummente; o 
a~«Antnl" nrs.ca voluntariamente no exercito é o meio 
m;I;-{~~il qÚe elles encontrão para obterem com que 
chegar ao seu paiz. ,. · 

Sr. pre~idente, deixando de parte estas considera õef!. 
a que Ul eva o por amor a causa pu ca na pequena. 
digressão que ia fazendo, 'VOltarei de',novo ã.. questão da 
fixação da força precisa para o anno fi.nllDceiro de 1862 
a 1863. 

Do que fica dito conclue-se qne a nossa lei de recrh
tamento, ainda que má, devõra ser melhor executada. 
pelas autoridades, e que da falta. de execução della é que 
provém o seu quasi nenhum resultado; o1·a, sendo o 
nobre ministro da guerra um dos homens que, por seu 
prQstigie, indepeudencia e elevada posição, mais faci!
roente p6de cortar todos os abusos, e chamar as auton~ 
dades ao cumprimento de seus_ deveres~ eu qnizara que . . , ' 
mostra, em relação aos meios da que dispomos para 
obter soldados, envidasse todos os seus esforços para 

---.cleYar.-.o_exm:~ito,_p.!lkQ _ _m.,~n~_aQ__p_é de l§.J}OO homens, 

do serviço publico. 
Vou agora descer aos dados estatísticos, e demons· 

trar mathematicamente á camara a possibilidade de . . ... . 
praças de pret, partindo mesmo dos algarismos do nosso 
recrutamento e dos dados apresentadoa pelos outros 
meios de que nos servimos para obter soldados. 

Começarei pelo recrutamento forçado, tomando o pe~ 
riodo decorrido desde o anno de 1852 até o de 1860, 
com excepçiío do de .1853, ácerca. do qual niío yossuo 
dado algum ; durante elle o resultado obtido fo1 o se• 
guinte: 

1852. 
1854. 
1855. • • 

1,966 recrutas. . . 2,673 • 
2,253 ,. 

1857. 
1858. 
185(1. 
1860. 

• • • 1,329 
• 1,304 

1,889 

• 
li> 

• 
Da simples inBpecçiio desta tabellâ dedaz-se que nos 

annos de eleições, isto é, em 1852, 1856 e 1860, o resul
tado numerico elo recrutamento sempre foi insignificante, 
mas QU6 nos subsequentes a cifra média p.'!de conside
rar-se- approximadamente igual ao duplo do algarismo 
obtido em cada um daquelles annos climatericos ; por
tanto, ha toda a razão em suppvr-st~ quo, durmte o 
correr do anno de 1861, se poderá. apur~~r o dobro do qua 
so obteve em 1860, isto é, 2,140 recrutas, sobretudo se 
o governo não tolerar o abuso de que províncias tiio po
pulosas como a das Alagôas, que possue uma população 
talvez de 400,000 almas, deixem de dar n.o exercito um. 
sõ homem. 

Considerando os outros meios adaptados no paiz, 
como são a chamada de volun~arios, o~ engajamento:t 
das praças já. existentes e os contratos de estrangeiros, 
nós temos o seguinte resultado em relação "o período 
acima mencionado : 

1852. • 851 pra~as. 
1854. • 1 6 
1855. • 705 ,. 
1856. • • • • 5<!1 )> 

1857. 884 li> 

1858. 1,113 ,. 
1859. • 1,615 » 
1860. 907 )> 

Para considerarmos s hypothese mais desfavoravel, 
em vez de fazermos a mesma consideração ·que fizemos 
áccrca dos recrutados, tomaremos simplesmente uma 
módia dos algarismos acima para representar o numero 
de hom~~ que pelos meio:; em. questão podem ser trazi
dos ás fileiras do exercito no corrente anno, acharemo& 
então o quantitativo de 1,033 praças. 
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Sommado este numero ao dos recrutas que devem 
ser apurados {2,140), temos no fim deste uuno uma leva 
de 3,173 eold ... dos; ora, o effectiv.:~ das pra~n.s de prct 
do exercito nctualmente senJo, segundo o que nos diz·o 
nobre marquez de Ca."ias no seu relatcrio, de 14,900, 
segue-se que, mesmo com o nosso a?tua~ systG:na de 

' .. ... 
pleto, como tem sid-o até aqui, em breve o nosso exercito 
cuutani lés,OiS soidados. 

E' preciso, porém, f:tzer:r:os uma consideraç·ão, da 

Continuando, Sr. presidente, a discorrer sobre o~ 2' 
Jo art. l" do p~·ojecto em discussão, permitt.a-me ~·Ex. 
que ~u accrescente ain<la duas pa\avras as corun~era
oõe~ qt.!e tenho feito ácerca do prob1c:na da fixaçao de 
forças ; este pa:-agrapho diz o segul._nte : . . 

"'.De 1~,00~ praças d; pret em ~mcumstanc~as ~rdi-
' ' ........ : 

Uma ve7.. Rmlhores, que nüo podemos prefixar m:ns 
do que 16,000 howens para as circUDlstanci~s ~rdin~
ri~s, ou 14,000, segundo o proje~t? da comm1ss~o, nao 

.. "" :- . . ... ~ 
.. . ' ... ' " .. ' 

que, pelos regulamentos em vigor, o governo é obrigr.C:o staucias extraorclinarias ; a i~to de modo algum auto· 
a dar baixa a um soldado, cujo tempo dP. serviço j:.í. risa o precedente dos anuas anteriores, porque então, 
estã. concluído por cada ire:> recrutas que apura; por- além de outrar,; razões, s~ marcava sempre 18,000 a 
tanto, temos de subtrahir de 18,073 a terça parte de 20,000 praças para o pé de pn:~ ; a passnge~ des~e e~· 
3,173, ou 1,057, 0 que dará 17,016. tudo no de guerra está sujeita a regras mvanave1s 

Além disto, é mister cousidl'r"r ainda que o ex.err.ito aconselhaJas pela scicncia, que não podem ser abando-
experimenta annnalmente uma certa baixa no seu pos- nadas. 
soal, quer proverüente das deserções, que são em grande D::ts 14,000 praças marcadas para o estado de pnz, 
J;IUmero, como de mortes c ~cntenç<"LS; ordinariamente, 4,000, segundo a disposição do art. 2" do projecto, des-
considerando mesmo a hypothese mais desfa.vora.vel, tinuo-se aos corpos sedeutarios, ou de guarnição; con-
ella não excede de 1,500 :. 2;ooo praças. Tomando pois seguic.temento ticão apenas 10:000 para o exercito pro-
o limite ma:ximo, o nosso aluarisr~:o baixa a 15 016. riameute dito. Ji se \'ê. eis oue uma tal for a. em 

as, se por um a o, como tica 1to, as fileir::s do sua passagem do pé de paz ao pé de guerrn., não póde 
exercito serarcfazempelascausns que acabamosdeassig- por certo, semquesecotpmettagravcerro contra os prin·· 
nalar, por outro tambem, inderondentemente do· pro- cipios que presidem a organisaçüo dos ex.ercitos pcrma-

_duc~ do re9rutame·1to, ellas sfto engrossadas com as nentes, ser eicvada a 25,000 homens. 
1 s e cserçao e com ou ras que tum vau agem a mo erna mst1tu1çií:> a que se tem 

concluído o seu tempo de prisão. Tem-se ol,servado entre dado o nome de exercito permanente, consiste ~m se ter 
nós ·a este respeito que as altas estão na raz1io da9 constantemente sob às armas um pequeno numero de 
baixas provenientes dedeserç::to, mortes, etc., como 1 : 2. cidadãos activos, robustos · e propensos ao regímcn da 
Computadas estas-e , , s a · 1 ta, e mo o que pouco vcn a a pesar so re a:; 
pouco, o algarismo daquellas chegará a 1,000; por con- classes laboriosas da soéiedade e aos cofres publicas o 
sequencia, o tot-al das praças de pret será de 16,016. dispendioso e vexatorio serviço militar; assim, discí-

Assirn, pois, fica demonstrado, e de um modo que rião plinados e instruidos por meio de exercícios quotidia-
admitte replica), a possibilidade de termos um exercito nos e de uma pratica severa aprendida em cima da ta-
J2elo menos de 16,000 homens, o qual satisfará. melhor rimba, os homens que formão esse nucleo adquirem tal 
as convenieneias do serviço publico do que o fixado na conhecimento das causas militares, tornão-se tão pe-
lei que se discute. r~tos no exercício de sua profissão, que cail.a um delles 

Apenas li o pedido de força feito pelo governo, achei-o pôde ser um verdadeiro instructor. 
s~bremodo insufficiente, como em geral tem sido con.. · Disso resulta que, so de um momento para outro con·· 
s1derado fóra desta casa; e como me parecesse impossi- veniencins polít-icas aconselharem o desenvolvimento 
vel que o .Brazil não pudesse ter um exercito superior numerico da força permanente, pouco inconveniente 

___ ...:a~o~d~e'""'l~4~o!L!o~o~r~~~---!l-l:m.,r-W~~~~,...g.~~-~,---t-....,..."'~da passall(em do pé de paz oo }}é de gllilrra, 
tratei logo de estudar a questão procurando traduzir uma vez que o augmento realizado não seja muito 
nos dados estatisticos as circumstancias uo paiz bem grande em relação ao quadro fixado para as circuro-
como os effeitos da. legislaçü.o respectiva. stancias o;din~':ia.s; porqu~U!o, debaixo de tal hyp?these, 

Havendo Sr. residente c lhi · .. r por entre as dtversas 
o e o erecer á comideração da camara dos Srs. de- armas, corpos e companhias, de que E6 compõe o exer-

putados , tive o proposito de propôr uma emenda ao cito, a massa de recrutas trazidos pelo contingente 
parecer àa illustrada commissão ; mas depoi~ que ouvi ex.traordinario tüo insign~ficante virá a ser o numero do 
um dos ultimas discursos do nobre mini&tro da. guerra, soldados bisonhos, que tocrtrá a cada uma dellaa, que 
em que ello declarou ao illustre deputado pela provin·· quasi dcsapparecerá nas fileiras. 
cia do Ceará que tomou parte nesta discussão , que Os Emites estabelecidos pelas nações civilisadns, além 
havia propo!:lto a reducçiio do exercito, porque pretendia dos qun.es niío pó de ir esse augmento, eíio, se me Diio 
dar baixa. a todos os snldados c.ujo tempo de serviço falha a mamaria, 1; 5 e lj4 da força permamento; 
ha. muito esta. concluido, incontinente mudei de reso- excedê-los é a na.çíio querer, na occasiii.o a mais critica, 
luçíio. confiar o seu destino a um exercito indisciplinado e sem 

De feito, entendendo que S. Ex. tem toda razüo, força. 
quandv deseja aproveitar o producto do recrutamento . Como pois quer a illustrada commissiio quo um exer-
para alliviar a esses 2,000 ou 3,000 infelizes, que contra c1to de 10,000 homens em circumstancia.s ordinarias 
~- disposição expressa da lei soffrem injustamente o seja elevado a 25,000 em circumstnncias extraordina-
}Je..f!.Q d~ UPl-. onus que já pagárão ao Estado, e com grau- rias? l 
d~ . proc'Ug~dade, todavia disso resultará o inllonve- o Sn. MELLO Rzco: _ Poderá. ser elevado atá 25,000 
m.ét1t>e d~ que fallei no principio do meu discurso, isto praças. 
é, continuar a guarda nacional a prestar serviço em cir-
ct;~mstancias ordinarias_. _Po~ém, antes assim, porque O Sa. 9ARLOS DA Luz: - Perdôe-me 0 nobre depu-
nisto, havendo alguma 1Dlqu1dade, não ha no entretanto tado • cre1o ue · - · rá ser eleYado até----
infracçíio de ·, Ctl no pnme1ro caso. 25,000 : pelo contrario, diz terminantemente c .será de 

Demais, a briosa. guarda nacional, que com tanto 25,000 homens em circumstancias ex.traordinarias.:. Se 
patriotismo e elevada. dedicaç~o serve 9.0 paiz ha mais ~ redacção do projccto fosse a que lhe empresta 0 meu 
de vinte annos, terá resignaçiío bastante para soffrcr 1llustrado co!lep;a, cu niio polia duvida em retirar tudo 
por mais algum tempo o serviço que sobre ella pesa, o que tenho dito. 
sobretudo quando o seu secriticio aproveita numa clusse Portanto, niio vejo raziio nrtrn que se escreva rm lei 
ainda mni:; infeliz do que ella, a do pobre soldado de um.. a1gruismo tiao cx()rbitaute, c que só serviriu pRrll 
primeira linha. sssustar a população, ~;c por ventura o paiz fosse ol1ri-· 

O que resta porém é que o gover~o não se deRcuide gado a levar .a guerra. ao territorio inimigo, ou 8 
quanto ao recrutamento; do contrario não con:;eguirá ~omar a defeus1va no seu; tanto mais que a experiencia. 
nem uma nem outra cousa ; nem augment ar o exercito, Já n?s terr, demonstrado a impossibilidade do Brazil ter 
nem. o seu lonvavel desideratum de respeitar a lei e a. fé deba1xo de. armas 25,000 llomens ae linha. A prova 
elos contratos para com aquelles soldados que têm direito dest_e facto está no que sconteceu em 1853 quando nos 
~ baix:a do serviço. achamo.> em luta com o diotador R?~M; nessa. época o 
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efl'ectivo do exercito não foi além, apezar de todos os pecuniarias que s& offerece no sold.ado, mas ainda. dei-
cs~orços empregados pelo goverl!o, de 20,000 praças; foi xando-lhe o arbitrio de escolher o tempo por que quizer 
m1stor recorrer-se á gnsrda nac10nal, como se tem feito, continuar a servir, além de outras garantias. 
e far-se-ha semp1"e, até mesmo porque não é possiv'l 
ser de outro modo. . O Sa. C11.uz M:A.cnAno: -O- · eengsjados têm mais 

Sr .. presidente, d~ix.o.ndo para mais tarde o assumpto metade do soldo e nova gratificação. 

to, quefaz parte_ do art. 3" do projecto em discussilo, elles t~m mais algum~s ·yantage;s que os voluntarios, 
vou tratar em pnmeiro lugar de varias disposições do mas n1nda as _acho d1mmutas; quizera que tivessem 
art. 4 •, começando pela que se exprime do seguinte modo: mais, sobretudo e~ relaç_ií.~, aos simples volwltarios, 

E Os velantaries ser~iráõ per seis arrnos, e-os-reert:r..--- --t-- --'t'-=-"'"':'---"!ll'-' ........ ~~~~.up.WI.au.~illll;o...m~~.Q3.-SQ~l>G{}5----
tados por nove. > d.e t~rimba! e não aos moços que sent~o praça. com 

Concordo perfeitamente com a pratic>a que se tem deshno n nem estudar nas nossas escolas militares) 
estabelecido entre nós, tirada de todos os paizes civili· são antes um. mal que um bem para o exercito; a estes 
sados, de s.e faz~r distincç!io entre 0 voluntario e 0 re- ultimas entendo que se deve prometter, e prometter 
crutsào, em relação ao tempo que devem servir uns e muito, mas nada de grandes premios pecuniarios, por-
outros; !Das eu quizera, seuhorl!s, para que a applicação que os premios pecuniarios, não só entre nós como 
da theona fosse completa, que se subdividisse ainda os entre qnasi todM ns nações, principahnente dados de 
voluntarios em homens que vão servir pela primeira vez, corro presente, sempre forli.o um verdadeiro chamariz 
e homens que já. militúrão nas fileiras do exercito, de vagabundos e crimino~os. ~ou de opiui~o que para. 
porém que desejão nellas continuar, isto é, em engaja- se chamar, como voluntarws, c1dadílos mongerados ao 
dos e reengajados. serviço do exercito deve~ se prometter e dar-se quando 

Me , c e ·s · • concluir o tempo de servi ·o terra;;, como ho·e ae faz o 
lação no tempo de serviço, do mesmo modo que entre nós m_1e1ro tam em, porque sem m e1ro e na a servem 
u lei faz differença entre uma e outra classe, quando se as terras; além disto, :;enhores, poder-se-hia offerecer: 
trat~ do premio pec~miario, seria de grande utilidade ao aos voluntarios certas garantias q"\le aproveitassem a. 
serVl o e concorrem~ ara uefossem retidas n a · • sua familia, como isentar do recrutamento um ou mais 

o exercito os bons soldados por mais alguns annos umaos, e c. 
como se tem ob~ervado em outros paizes; é isto 0 qu~ Aos rer:ngajaàos, porém, Sr. presidente, põde-se dar 
se dá, por ex.emplo, em Franya, onde a praça que tem premio3 pecuniarios, porque não ha receio que elles deser-
concluido o seu tem o de serv1co, e ue mostrou sem re tem com o dinheiro, uma vez que o Estado só reenga~a • • • . • J 

uma oa cou ucta, pó e contmuar a servlr no exercito ' - , , ss 
pelo numero de annos que quizer, com tanto que este nüo acima, elles devem escolher o tempo por que ainda qui-
seja menor que tres, nem exceda a . sete; é 0 que está zerem servir, até mesmo porque, se este fôr marcado 
estabelecido na lei franceza de 26 de Abril de 1855. pelo governo , e de longa dnmçií.o , acontecerá maitas 

Este systema e1tá. estabelecido tarobem t:llll muitos vezes que um bom vetern.no, cuja idade se approxima do 
EP.tados da .Allemanha, segundo diz Haillot ua sua obra limite raaximo marcado p<!ra o reengajan\ento, mas 
sobre a organisação dos exercito:> estrangeiros, e lá ain- que poderia ainda ser util ao exercito por dous, tres 011. 
da com maia vantagem para o soldado, porque o limito mais aonos, :lt:io posSf\ no entretanto engajar-se por 
mínimo de tempo é de dous anuos. s~is a!ln~s, em consequencia de sua idade e da disposi-

Entretauto, entr-e 11ó.s, or1àe a vida militar tom pou- çao da lel. 
cos ~ttrnctivos, e on~e conseg~lintemente 0 principal O S11.. Cn:uz MAcrrAno:- Supponho que isto é pcrmit-
motlvo da repu•,nan.Cla que to11os mostrt!o por clla ro- tic1o; f:Õ ao in_5Uvídno ql!e. tem mais .de qunr<JBta e oito 
v m o '>r•go capt1Ve1ro a que o t:l a :tO ca. expo~to, o 
veterano que bem r,<ervio, e que ~:.indn. deseja continnnr 
a servir, é obrigado a sujci!:ar-se pelo ree~mo tempo 
que o individuo que ainda não p;:estou sErviço algum r.o 

X rCl O. 

~enhores, é de mister quo nos convençamos de uma 
cousa, e vem a ser que o bom voluutario ou o eugaj~do, 
como quizerem, em. regrR só poder& sr::r r..quelle ct:jns 

• faculdades physicas e mQracs forem reccnhccida:s bo:ls; 
para se chegar a este conhecimento só ha um meio et1i. 
cnz, o dus info1·mr.ções militares: conse)!u;_ntem•.õllte o 
governo que quizer com segurança obter bons sdcln.dos 
para o seu exercito deve tim-los de suas propria:; iilei
ras. E' a estes sobretudo quo se deve conceder maior 
somma de vantagens pecuniarias e de outrct~ g~ncros. 

E.' di.fficil, Sr. pl:'esidente, em um paiz com t~o V11sto 
terntor1o como o no3so, onde a acç:io da autoridade 
nem sempre chega a tod.os os pontos reais ou menos 
povoados, conbe~er se um i~dividuo que se apresenta 
para ser voluntano do exercxto estará. ou ni':o nas con
di)!ões de convir ao serviço; se a isto juntarmos os de
faltos da nossa legislação sobre :1 ma teria, que aceita 
toda e qualqne_r pesEoa que se apresenta. com exceprrío 
ape?-as da que t1ver sido pre>a por mais de seis annos. é 
faCll e ver ue d · · ' 
esperar, a menos que não sái::t das iileir~'l do exercito. 

Niío admira que !lSSÍm aconteça entre nós, visto como 
em muitos outros paizes tt mesma causa se tem ob5er. 
vado. 

Por~a~to, uma vez que assim _é, e que dar um premio 
pecumano ao voluntano quer d1zer quasi sempre con
forme muito bem diz o nobre ministro da guerra ~o seu 
relatorio, anitLar a deserção e onerar os cofres publicas 
com uma. d~speza da qual niio se t.ira proveito slgum 
en entendo que é melhor dar -se menos import:m cia ~ 
semelhante. systcma, que, ao passo que não traz solda
dos ao exercito, acarreta de:;pezas inutcis ; e em substi
tuição no mesmo melhor seria anima1-3e mais o3 en
gajamentoe, níio só augrnentando-se R!l vantag~nf; l 

O Sn. CAttLos rJA. Lut: -Pois bem. A lei diz que nin-· 
gue1~1 e.crvid., creio, com m:\is de 48 ou 50 annos; conse

uintemcntc, o ~olluüo quu tiver, p0r exemplo, 45ou 45 
1wo pu <:rt~ lJor ccr .o engaJnr-o>e, am a q_ue seJa mu1to 
bon praç~n, porque tendo de servir seis, nttingirá a idade 
le~nl unto~ de findar o prazo respectivo : nrn, a lei esta
belecendo ns conclíçõ~s do cngaj:lu~ento debaixo destas 
buzes, sr.gae~w que n nutorHtarle uiio coiJsentiri nelle 
todo.~ as vcze3 que o aoidado fôr maior de42ou 4.4annos. 

O Sr... P1msroENTE : - Eu observo ao nobre deputado 
qu·; est:i. ch<ül :l hora de~tiundti para esta discussiio. 

O Sn. CAn1.os nA Luz: -Sr. presidente, cu tGnho 
ainda algum!! cca•:a. que dizer, porquanto nem a primei
ra pnrtc do diecurso que pretendo fnzer está concluida; 
fa.ltn-me niuJ.a fuUur no recrutnmcnto a na celebre qnes
tilo da 3l1bet.ituiçilo militar: além disto, conforme já de
clarei, cu ql!i:,o;eta tambem tocar etn outros nsnumptos 
relu ti vos á repartição da guerra, co:mquanto tenhiio elles 
uma relaçí!:o puuco immediata com a questüo da .fixação 
de forçl'.s. 

Não podendo, portanto, de modo algum resumir o qu6 
me resta, ~uard:nei o qac tenho ainda a dizer para ama
IJhü se me couber a alavra o u~ não será fa.cil ou. 
cntílo para a discussão o respect.xvo orçamento. 

A discussão fica adiada pela ho:ta. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAME~TO i'O IMl'ERIO. 

Continúa a 2• discusi!ião da proposta do orçamento na 
parte relativa á, despeza do ministerio do imperio. 

São lidas, apoiadas, e entriio conjunctamente em dis~ 
cussiio, us seguintes emendus: 

< Ao art. 2•, n. 32, accrescente-se o seguinte: < In·· 
clusive 4:ooon â imperial academia de -medicina., e o 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 1122- PÃjgina 8 de 16 

SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE i861. 

que fôr necessario desde já para oocorrer ás despezas 
com a inspecção de saude dos portos, ficando o governo 
autorisado a alterar a tabella annexa ao dec~et? n: 2, '734, 
de 2S de Jaueiro de 1861, am ordem a. d1mwmr-se a. 
despeza. com o pes!oal. :t 

visita de sande dos portos, e a de n. 39 com a imperial 
acadew.iil de medicina. :t. 

c A' verba 34 accrescen~-se-:- desde jt.- C. Para• 
n 

c AoS) 26 do art. 2' d.ig9:-s~- sendo 6:000H para o 
seminario episcopal da provmc1a do Amazonas.-Serra 
Carneiro.- A. T. do Amaral- :t 

c: Accrescente··se onde convier :-Para auxilio de 
alumnos indigenas nos estabelecimentos de educandos a 
educand11s da provincia do Amazonas, 8:000$.-Serrtl 
Carneiro- A. T. do Amaral. :. 

0 Sr. Sonzs Ramos (mini1tro do imptrí?): -
Sr. presidente, o objecto sujeito ao exame e dehber.a
ão da camara dos Srs. deputados é por certo da mator . . """ -

todas as outras leis, aos recursos pnncipaes da adminis
tração. Affectando todos os interesses, ella tem por liUil 

vez g\an.de alcance politico ; é por a.ssim dizer a iei ca~ 

Sendo assim, nunca seria demasiado o exa'Ile que a 
seu respeito se instituísse na! casas do parlamento, 
exame que, quanto mais accurado e minucioso, melhor 
attenderia ás conveniencias do overno enc11rre a 
sua execução, assoc1an o-~e á sua responsabilidade a 
dos representantes da nação,, a quem cabe especialmente 
zelar os interesses dos contnbnmtes. 

Entretanto a discussão não tem versado precisamente 
sobro as vetba.s do orçaii!_ento. 

Mas dshi niío se conclua em desvantagem do reco
nhecido zelo da camara dos Srs. deputaãos , tendo de 
deliberar sobre materia tão importante. 

O seu exame foi commettido a uma illustrada com
missão da casa; as emendas por ells. olferecidas im
portão todas em reducção da despeza orçada, e em re
sultado !dão uma diminuição na importancia de 

E' bem vi~to, portanto, que a deliberação da camara 
dos Srs. deputados assenta sobra exame tão accurado 
como convinha. 

o 
orçamento, é porque os nobres deputados estão conve0 •• 
cidos da rcgul11ridade com que na proposta do governo, 
emendada pela commissiio, se fixa a despeza. }<~ por 
certo nenhuma outra reducção, além d11s que se nclião 
consignadas nas emenda11 da illustre commissiio, poderá. 
ser feita nesta occaaião. 

Cabe aqui fazer algumas reflexões sobre uma das ju
diciosas considerações quo ao conhecimento da casa 
trouxe o nobre deputado pela provinoia do Ceará, rela
tor da illnstre commiesii.o. 

O nobre deputado, illustrado como é, reconheceu 
que nesta lei niio se poderia supprimir as consignações 
votadas para certos serviços creados pGr leis perma
nentes, dt3 que entretanto na sua opinião deveria ser alli
viado o Estado, porque melhor e mais convenientemen
te Periiio satisfeitos por iniciativa particular. 

Referio-se o nobre deputado á inst.rucção secundaria 
e aoa anxilios prestados a diveraas industrias. 

Não eston lon~e de concordar com o nobre deputado 
quanto á. efficacia da iniciativa particular em muitos 

· , · mo o nosso, este prin-
cipio não póde ter tiio largo desenvolvimento, tiio ex· 
tensa applicaçlto. 

Com relação ~ instrucção secu_ndaria, a c.onstitnição 
do Eat!lào, aprec1ro:do bem ss .C1rcum~tane1as do paiz, 
garant10-a por meto de collegtoa e nmversidades que 
não podem deixar ele pesar sobre os cofre; public~s. A 
re11peito de outros serviços, especialmente d11s indu&trias 
s~bvoncionad~s, o nobre d~putado h~ de reconhecer que 
amda por mu1to ~empo. ella~ neeE>s~ltaréõ da protecção 
do Estado, eendo mappl1cave1s á.s Clrcumstancias de um 
pa.iz novo as doutrinas e as praticall de paizes mais 
adiantados. 

O 119bre cleputado ~ela rrovincia de Mmaa, que ~ce~ 

~u este debate, não confiando na snfficiencia das eco
nomias em que o governo se empen~a para occorrer ás 
difficuldades do nosso estado finance1ro, lemb~ou a cpn· 
veniencia da revisão dos impostos e da creaçao do Im-

posto territorial. • d d' h • 
Pa!' s a economia no dis endt~ os 1n e1ros 

publicos resolva as difficulda_des do d.t{ictl c:om quo lu
tamos, será necessllrio que SBJil aturada; e:x1ge o decur· 
so de alguns annos. .. _ . _ 

O overno orém entende que ainda não é chegada a 
ocoas1ã.o a necess1 e e novos tmpos .os; o governo 
entendo que por ora uma severa eco~om1a e o ~mprc~o 
de meios em outras occasiões autor1sados serao suffi
cientes para trazer algum melhoramento ao nosso es· 
tado financeiro. 

Applaudo que do laJo liberal, ondl) se assenta o DO·· 

bre deputadc, pela provinci~ de Min~s-G~r~es que en.c~
tou esta dis.::ussão, se man!feste a d1sp~s1çao de ha~nh
tar o goveroo com os metos necessanos para satlafa
zer ás exigencia.s do serviç:~ publico •• Applaudo que o 
nobre deputado não tenha repu~nBlJ.ClB el!l lem~r~: a 
creaçüo de impostos. Mas, ~m m1uha humild.e Op1~111o, 

houvesse de lançar mão do recurso dos impostos, n,ão 
seria ensejo asado o actnal para ser adoptado o de que 
fallou o nobre deput!ld<?• • . 

isso mesmo não convem sobrecarrega-la de it,npostos. 
O imposto territorial tem vantagens conhec1daa, e o 

nobre deputado as referio; mas, sabt:ndo-so qn_e no J!aiz 

a falta de te-eras, mas a de braços, a creaçiio do im
posto terri~orial, nas circnms~ancias em 9.ue no~ acha
mos em vez de resolver aa ddlicnldndes tinanceuas, as 
aug:Uentaria com o maior gravame da lavoura. (Muitos 
apoiados.) 

Mais tarde, q.uando tiver crescido a nossa popo.laçüo, 
quando se sentu a escaasoz de t~rras }'lara sere~ lavra
das, então esse impo~to ~erá. nu.o só necesear1o, como 
até de grande convemencut. • • 

O mesmo nobre deputado ponderou a convemen01a de 
se equipararem as congrnas doe paroahos encomm.a~ .. 
dados '"~ os ar h s coll dos. e 
oil dos cofres publicos é uma consideraçiio que á pri
meira vista se offerece contra as observaçõeB do nobre 
deputado. Além disso, parece-me que níio se consulta 
bem a conveniencia do servi o tirando aos aroohos o 
mcentivo, esse tal ou qual interesse de p~ocnr~rem .col-

. lar-se nas freguezias antes d~ que ser~1rem u~te~n.a
mente. E depois esta alteraçuo affectar1a os pnnc1p1os 
por que se regulíio empreg~dos de outras classes: por 
via de regra, nunca o subst1tuto tem as mesmas van- • 
taJ~;ens que o effeotivo. 

Reconheço com o no~re dep~tado a ne~esaidade de eo 
prover o hispado da D1amantma: o mot1vo da demor
é conhecido pela camara dos deputados, e consta do re
latorio da. repartição. Asseguro porém ao nobre depu
to.do que o governo niio se descuida desta grande neces
sidade e que espera brevemente poder satisfazê-la. 

Niio' me parece qne se possa fazer ao collegio do Ca· 
racaofavorde quefallononobre deputado a qnem tenho 
a honra de referir-me. Como o nobre deputado, formo 
o melhor conceito do estado daquelle estabelecimento, 
de re.::onheoida vantagem para a provinoia de Ilfinas; 
mas para que o collegio do Caraça pudesse coaf~rir o 
gráo de bacharel 11os seus alumnos, como se pratlca no 
coll~gio de ~edro 11, se~a necessario que naqnelle col-

do) as mesmas mater1as que se ensinão no collegh de 
Pedro II. Mas quem conhece, como o nobre dEipntado, a 
organisaçiio deste collegio, de certonlio aoliará. con4 

vaniencia em applica-la ao do Caraça. 
Demais, para que e~te ~llegio conferisse tambem 

aquelle ft;t'Ao, necessarto ser1a que se désse ao governo, 
além da mepecçii.o que lhe compete sobro todos os esta
belecimentos de instrucção publica, uma interferenoia 
muito directa, muito particular. 

E , n conceder-se tal favor ao collegio do Caraça, 
seria preciso estendê-lo a quantos se achassem na.s mes
mas circumstancias; e entiio o interesse desses dtversos 
estabelecimentca em ter o maior numero de alumnos, 
poderia. lev~·los 1\ abu~~J quo muito prejudiçarião a 
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instrucçiio publica do nosso pniz. Creio, pois, que o 
nobre deputado reconhecerá. que não póde ser conce~ 
dido o favor que pret$nde, apezar de que, devo.reoetir, 
é c~nbecido que o collegio do Caraça merece o favor e 
a. protecçüo publica.. 

O nobre deputado pela provincia do Ceará, a quem 
ã. tive a honra de referi!-me alar ou-se em diversas 

cons1 erações que têm refercncia á. materia de que 
trata o orçamento. · 

São judiciosas as considerações com que o nobre de
putado occupou l\ attenção da ·cams.ra. Al umas orém 
nao me parecem app 1cave1s s nossas Clrcnmstanc1as, 
e destas tratarei. 

Fnllou. o nobre deputado na conveniencia da creação 
de um tribunal de contas, ã. semelhança do que existia 
em França no tempo do regimen parlamentar, e está 
adopt~do em o~tros r-aizes. A principal vantagem da 
creaçao deste tribunal, como se vê da exposição do nobre 
depu.tado, consiste na melhor fiscalisação lias despllzas 
publicas, no melhor exame das contas dos ministros, 
porquanto actualmente essas contas não se tomão e 
constiio sómente dos balanços, que tarde se distribu~m 
nas camaras,e ficão sem exame. Se comprehendo bem o 
ys e a o r1 una e con as a m1 1 o em rança no 
t~mpo do re~imen parlamentar, penso que a sua crea
çao em o nosso paiz não occorreria ás necessidades que 
o nobre deputado teve em vista remedi~r. 

o s 
estão incumbidas no tribunal do thesouro, crcado pela. 
eo~stituição e presidido por um ministro. Ahi são exa
mlr:adas as contas dos diversos responsaveis pelos di·· . . . . .. -

' . 
O tribunal de contas em França tambem não conhecia 

das contas dos ministros, sendo apenas examinadas por 
uma. com missão tirada d'entre seus membros. 

Esse exame era depois offerecido ao proprio mini;tro, 
com um ·relatorio sobre os melhoramentos necessarios 
n.aquell~ ramo de serv~ço. As contas dos ministros, as
Slm venficadas pelo tribunal, erão submettídas ao exa
me de nma commissão de nove membros, nomeada. pelo 
governo e tirada do mesmo tribunal, do conselho de 
estado e das camaras. Esta commiisão fazia um se
gundo exame geral sobre as co~tas dos ~i?istroa, o 

maraslegislativas, a. quem competia definitivamente o 
conhecimento destas coutae. Asslm o systeffia <Ie e:J~:ame 
e tomada de contas dos ministros era na França subs
tancialmente o mesmo ue s a h a ado tado entre n s. 

J?emais, parece-me que em o nosso regimen com·ti
tuclOnal não He póde crel\r um tribunal superior 11. um 
dos poflores políticos do Estado; o nn. prnticn. creio quo, 
qua<.lsquer que fossem as cautelas quo se tomassem, os 
tesultados nüo correaponderHio ás vistas do legislador, 
:promovendo ·a creayão deste tribunal para a fiscalisaçiio 
e e:came dn.;; contas dos ministros, nem compcnsnriiío 
os mcon vententes resultantes do accrescentamento de 
nm funccionàlismo dispendioso. 
E~ todo o caso, como o illustre deputado, aventando 

e~ta tdéa, reconheceu que não era occasião de ser rece· 
1llda,é escusado qualquer discussão mais a este respeito. 

Em outras occasiões tenho reclamado a conveniencia 
de. um melhor e mais accurado exame nas despezns pu
blica&. Hoje, portanto, não posso deixar de dar todo o 
peso ás reflexões do nobre deputado pela província do 
Ceará., e de reconhecer que, comquanto muitos melhcra
mentos tenhamos conseguido desde certo tempo neste 
ramo de serviço, ainda se póde fazer alguma causa mais. 
Delle se occupa o _governo. 

q~c ') têm sido até agora : findo ·o exercici~,' ainda h a 
se1s mezes para a hqui.dação. Pela distancia em que 
estão algumas províncias da côrte, levando as thesou
rarias tempo para. prepararem suas contas c remettê·las 
ao - ~hesouro, onde com ellas s~ forma o balanço, não é 
posstvel uma demora ·menor de dons annos para ·sua 
publicação. Uma vez porém distribuido nas camnras, 
seria de grande conveniencia que se procedesse a exame 
a respeito do modo por que esse serviço se fez. 

• Não posso, portanto, deixar de reconhecer, como jâ 
dtsse, que alguns melhoramentos se podem admittir ~ 
mas dependem principalmente das camarr.s legislativas. 

Feitas estas observações que dizem respeito ao or-

TOMO IV 

çamento que se discute, eu deveria aqui pôr te.rmo nc• 
meu discurso, Entretanto pedirei licença á camarapara 
cccupar, ainda que brevemente, a sua attenção com 
.materia estranha, e que aliás tem sido o objecto prin
. cipal, ee não unico, dos debates. 

Não aceitnrei a discussão sobre a responsabilidade do 
oder moderador soberania do ovo interven ão mi-

n!sterif.ll nns eleições, direito de reYolução , e outras 
questões que têm absorvido :1 attençüo da cam.ara. 

O Sr. ministro da justiça disse quanto basta sobre 
estes diversos assumptos, e o disse à~: modo se •uruw6ü.·· 
te a sat1~ azer a camara os rs. epu a os. 

Tambem não aceitarei a discusssão que um outro 
nobre deputado posteriormente pareceu propôr t;obre a 
intelligencia do art. 61 da constituição do Estado, com-· 
quanto talvez esteja na memoria de alguns nobres de
pntados que na occasião em que se agitou essa questão 
eu fui o primeiro que, tendo assento nesta casa, levan
tei-me para sustentar a intelligencia verdadeira desse 
nrti~o ila constituição, do modo por que e havia en
tendido o senado; mas é uma questão que não tem ac
tualidade, e não convem agora aceitar debate sobre ella. 

Limitar-me-hei a algumas ext>licações, e especial· 
. . 

Quanto á.s argui';ões feitas assim ao Sr. ministro da 
agricultura, como ao Sr. ministro da marinha e ao Sr. 
ministro da fazenda, em occasião Oftportuna, na discus-

';"" .. - .. 

ções preci;as, posto que algumas dessas e.rguições trou
xerão em si mesmas a sua refutação. 

Arguio-se, por exemplo, ao Sr. ministro da agri.cul-
• • n • 

gabinetes pessoas conjunctas. 
A casa sabe que o official de gabinete deve ser não só 

pessoa habilitada, como tambem que mereça toda a con
:fiança ào ministro; e é precisamente o caso em que bem 
procede o ministro quando, tendo pessoa conjuncta que 
reuue as precisas habilitações, a admitte no seu gabinete. 

Principiarei as observações que tE;nho de offerecer á 
consideração da casa referindo-me ao discumo do no
bre deput~do pela provincia. de Minas·Geraes, que en
cetou a d1scuss.íio. 

O nobre deputado achou bem definido e contendo 
doutrina boa o rogramma ilo actual gabinete; mas 
nuo se pronunc1on em avor o ga mete, porque o no re 
ministro da justiça não quer reforma n1guma na lei de 
3 de Dezembro e em outras leis, e sustentou o direito 
do governo deintervervir nas eleições. O uc.bre deputado, 
por m, rccon 1ccen o que o meu 1 
dedurou tl_UC n:io ndmittia rcformt' alguma, nem 
sustentou, n. respeito da intervenção do governo nnn 
clciçüos , doutrina •.tua niio sojn. ~cralrllenta aceita. 
e 1tdmittida , doutrina que n~io seja compn.tivel com 
a libol'dadc do voto ; creio que nppella.ndo para os 
netos do gabinete, a.ftm de poder. defmir bem a sua po~ 
siviio, acahnr:í. por prestar-lhe o S(>U apoio, porquanto 
seus nctC's seriio sempre conformes ao programmn com o 
qual está. de accGrdo o nobre deputado. 

Com esta. persuasüo, comquanto tenha o pezar da 
que o nobr<" dept1tado nutrisse desconfiança que não é 
bem fundada, folgo de o contar no numero dos que 
hão de auxiliar o gabinete. 

O Sn. LIMA DuARTE: -Terei nisso muito prazer, se 
forem realizadas as idéas por nós apresentadas, e que 
estão no programma : 03 nomes me são indifferentes. 

O Sn. 1\:h:sisTn.o no biPERio: -Menos justo para com 
o gabinete foi o_ nobre deputado pela província àe ~~!~ 

pelos actos anteriormente praticados pelos seus mem
rros fóra da adm.inistração. Não pód.e o nobre deputa
do ter confiança no ministerio porque o actual ministro 
do imperio pertenceu. a um gabinete em 1852, quo ee 
excedeu na c;pplicação dos principioa da centralisaçiio, 
que menosprezou as provincias, que desconsiderou os 
representantes da nação ; não póde tet' confiança no 
gabineta, nem acreditar que seja moderada a. sua poli
ticn, fazondo parte delle um ministro contra. quem o 
nobre deputado nutre taos prevenções, ministro que pot" 
~cus excessos creou uma g rs.n.de opposição no seio do 
proprio partido, pro\·ocando o npparecimento do partido 
parla.mç;ntar, e depois foi liguciro. Est~ ligeira expo, · 

~) ·-
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sjção do que disse o nobre deputado por Pernambuco 
61l.cerra grave iuj ustiça, que o nobre deputado permittirá. 
que eu tome saliente. 

Não pretendo, Sr. presidente, ser julgado, no cargo· 
que actualmente Gccupo, por actos aute~iores; conten
to-me em se! julg~do pel~ que fizer, pelo. que prati~ar. 

cia. se não estivesse n~rsuadido de poder desem;~uhar 
agóra os meus deverês, seria o primeiro a invoc.ar e a 
des:j.ar ser julgado pe.lo que pratiquei em outros cargos 

Se tratamos do programma do actual gabinete na 
parte relativa á economia no dispe.udio dos clinheiros 
publicas, eu chamaria á lembrança da camara que csw 
ministerio de 1852, que é tão desfavoravelmente julgado 
pelo nobre deputado por Pernambuco, foi um dos que 
maior economia realizârão. 

Consta dos balanços t]j_UO na repartiçiio em que tive a 
honra de servir gastou-se no exercicio de 1852 lL 1853 
2,190:000fl. Dahi em diante se foi progressivamente 
nugmenta.ndo a despeza, sendo a do ultimo balanço de 
4J37o:ooonooo. 
• Já. vê o nobre deputado que, soecorrendo··me a logica 
mexora.ve os a gar1smos, eu po ena apparecer nes a 
cas~ e dizer : < o meu passado impõe a confiança. de que 
sere1 zeloso no dispendio .los dinheiros publicas. :. 

Com a mesma vantagem nilo entraria na apreciação 
a me o pra. Hiou a sua poli ca .•• 

O Sa. SILVEIRA Lono: - Apoiado. 

q Sa. Mir.'lSTno no IMPEiuo: -Seria :mesmo incon. 
vaxnen~e1 Sr. presidente, e eu recuaria diante da res
ponsabllidad~ de levantar o véo de um passado de sete 
~os para nr trazer á camnr& recriminaçõefl inconve
ntentes, pelo menos fóra de todo o interesse na actuali~ 
dade. (Apoiados.) 

Mas, Sr. pre3idonte, fique assent~do na opinifío .a.a 
- . ' . 

Se por ter. s~rvi~o naquelle gabinete sou in~ompativel 
pa!o. um m1mster10 quo se proponha a prattear a po~ 
lit1ca da moderação , essa incompatibilidade se estende 
ao honrado Sr. conse~heiro Zacarias d.e Góes e Vas
con~~oa. S.e nesse gabinete em q·.ue sempre houve 
o mals perfetto accurao nas vistas politi!las •••• 

O Sa. ZAc.AnrAs:-Apoiado. 

• O Sa. MnmTno no lMPERio :-•••• , noe actos de mais 
1mportancia dos respectivos ministros, alguem pudesse 
~ preponderancia, folgo de reconhec< 1r que esta cabe
rta ao nobre deputado ~elo Paraná. E :ntretanto parece
me que a cn:tnar.a dos !3rs. deputados rú lo poderá ter este 
D?bre .deputado como Incapaz de fazer parte de um mi
l11.6~llo que se proponha a praticar a r: •olitica da mode
i'açao. 

Não sei, porque não tive a honra ile ouvir o dis .. 
cursa do nobre deputado por Pernambuco (e isto com 
grande pezar, porque por objecto do ser \'iço fui arredado 
deDt!l- casa), ~ão. sei se o ~obre. deputado trouxe como 

. . nsu 1c1encta para exe-
c~ta.r uma J?Oh:lCa de moderação a minh::t administra · 
.çao na. provmc1a. de Pernambuco. Não sei se 0 nobre 
deputado~ refer10 a esse acto da minh.a vida politica • 
se se referiS~te, eu teria occasião de fazer 0 mesmo ap~ 
pello psra a c~:r.aar~ dos Srs. ~eputados, c designada~ 
men~ para o lado hberal, que 1gualmente não póde ser 
snspe1to. 
• Em prova do def~ito da r eorganisaç:ão do a e:,tnnl g~>

hmete se trouxe ntvergencias de opinião entre 0 minis
t~o do imperio e o nobre ministro da justiça. No mi·· 
lllSterlo de que fiz parte, tendo mui dip:name;1te um 
assento nesta ca~ara o actual Sr. ministro da }ustiça, 
~ó em uma quest11o, como sabem os nobres dep~ttaão.s, 

manifeBtou-se elle contr~ o governo; refiro-me á estra~ 
da d.e ferro de Peiiro li. 

O nobre deputado não approvou o procedimento do 
governo de mandar contratar a. construcção dessa. es
trada pelo nosso ministro em Londres. Parece _que a 
divergencin. de qualquer membro da casas. respelt~ ~o . . - - . 

- y• 
lidu-1e para quem quer que !eja ab:o~uta:;.ente: 

Seria impossível no pa_i~ u~ mm1steno <',:.UJOS men;~ 
b~os ~unca tivessem d1Verg1do em questoes adm1-

'Í'a!'!:bCn1 ~c tem procurado achar divergencia entre 
mim e c Sr. ministt·o da justiça, dizendo-se que elle 
afilrmá.ru a existencia de partidos, e eu a negára. 

Senhores , desanima tomar a palavra quando as 
no8sns proposições :;fio por tal maneira invertidas. Não 
é de hoje, é de tempo muito anterior, que eu tenho ex
pressado a ~inha opinião a respeito dos partidos. O que 
eu disso no senado o anno passado e em annos anteriores 
foi o que repeti nesta casa. 

Nilo disse que não existião partidos, mas que os 
partidos conservador e liberal, taes como erão, não 
podião existir ho'e. Tinha cessado a sua razão de exis-
tenc1a es e que os antlgos 1 eraes não qnenão as 
mesmas reformas que outr'ora julgavão necessarias 
para bem do paiz. Entüo os antigos conservadores, mu
daus. assim a situação, não podiilo sust~ntar sem alte-

\!llO a gruna as me 1 as que, necessarms em uma 
época, precisavão de modificação depois para produzi
rem seus bons effeitos. (Apoiados.) 
N~o neguei que cxistão parti~os; mas affirmo que 

u., 1 m, 1sre 
um do outro a respeito das medidas necessa.rias ao bem 
q.o_paiz,únda. hoje não existem. (Apoiados.) -· .. · .. .. 

Pt>r um lado, o ministerio com toda a franqueza tem 
declaraào que examina, que estuda as conveniencias 
publicas com a circumspecção que a gravidade da 
ma teria requer; e que opportunamente, no primeiro 
mez da sessão do anno seguinte, apresentará aquellaa 
reformas que entender necessarias~ e só aquellas que en
tender necessaris.s. Só nl)s:;a. occasião, portanto, os que 
não concordarem com as opiniões do governo formaráõ 
um partido regular, conveniente, de opinião, nascido dn. . ~ . . . 

' opposição não tem exposto as suas idéas, não tem expos-
to as reformas que deseja, o que daria oecasião a que o 
governo por sua vez contestasse on concordasse; faltan-

. · sej·:> p:ua e e formarem os partidos ele opi-
mão, como ó necessario que existiío no systema reprc· 
sentativo. 

Presentemc,nte ha o governo que quer a execução da 
constituição, que quer a observancia das lei!:ó, que ad
mitte reformas pautad:ts pelas n~cessidades do pa.iz, que 
as estudn, que reilecte sobre ellas para offerecê .. }as i 
consideração do poder legislativo. 

O SR. SILVEII\A Lono:- Já devião eRtar estudadas. 
O Sa. MI:\ISTRO DO l~tPEnio: -Do outro lado estão 

alguns que, concordando em grande parte, se não no 
todo, com o progrn.mma do minit>terio, não confião en
tretanto nos ministros. E então, se tivessemos de defi.
n~r a situação, diríamos:- Existem pnrtidos, os mi
mstros de um lado ; os que eutendem que os ministros 
n ão síio capazes, do outro. ' 

_Ma_:; é desses part_ldos que eu fallei '1. Parece~me que 
nao sao es:es os partidos que podem sat1sfazer ás gran·· 
des ncccss1dades do nosso paiz. (Mui tos apoiados.) 
~e ~ questão fosse de capacidade pessoal, eu seria o 

compete. (Na o apoiados gerac:s.) 
O Sa. F . OcTAVIANo;-Nesteponto V. Ex. não acha 

divergencía da parte da opposiÇilo. TambeiD. dissemos 
nil:o apoiado. Quizesse V. Ex ••••. 

O SJ.\. Mt~1suo Do lMPERIO :-Eu pela minha parte; 
sen~ores , como já. declarei perante esta camara não 
acettoa do~trina da solidariedade nos termos em q~e se 
tem concebiCl.o, a ponto de nã<1 ter um ministro a liber
dade de e,;cpôr as suas opiniões,dc ser obrigado a deixar 
na por.ta.~o gabinete ~udo quanto penss.va, tudo quanto 
era Olll~lao sua antenormente, para dentro delle formar 
mnr.. opmião artificial. 

Direi, pClis, que uma das primeiras necessidadas que 
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racouheço no nosso paiz é n. existencia. de }lartidos de 
opinião. (Muitos apoiados.) Não existindo, é de neces
sidade que se creem. (Muito• apoiados.) 

E se quizermos entrar em um exame desapaixonado, 
se quizermos buscar a causa principal do atrazo de nossas 
finanças, e de difficuldades de outra. ordem com que lu. . ' 

' t:> lares (muitos apoiados), de partidos de opinião, que te-
i.ihiiü dis.nte dos olhes cs intere~s~~ nnhlieos (-muitas 
apoiados), o não as conveniencias do:; iudivid~.ws. (Apoia-

UM Sn. DEPUTADO :- Cada um governe com ~5 zuas 
iàéas, e não com as idéns tlos conttarios. 

O Sa. PAEs BARRETO:- Se houve ministros que es-
banjassem dinheiro 1 a cansa não foi a conciliação. • 

(Tt·ocao .. se apa~·tes entrBosSrs. Cruz Machado, Silveir::s 
Lobo e outros.) . 

O :::a. MINISTRO no la!PERIO : - Não pude compre
hender bem a accepção que se deva attribuir á. palavra 
ligueiro ( Ouçaõ I ouçao ! } com que o nobre deputado pela 
província d~ P~mamb1;1co m~ quiz definir. 

. ' 
ton pers}ladido de que c;t>m isso não tdve em vista dar-
me uma posição que me fosse desfavoravel, não quiz 
doestar-me. Mas o discurso do nobre deputado é lido 

Não me proponho a defender a minha coherencia po~ 
litica, porquanto creio que a camara dos Srs. deputados 
íaz jus~iça a quem agora occupa. a sua attençiío. (Mui-

Não tendo eu odios nem interesses , níio podia ter 
na política um procedimento que não fosse &empre dic. 
tado pela conscieocia, que não fvsse diriP:ido pelas mi
nhas convicções. De pr..ssngem __ p_Q_rém lembrarei (até por
que a este propositotcm sido referida essaCircumstailctaj
que níio sou intruso na. cadeira que actualmente occupo; 
eu poderia occnpa~Ia desde a orgonisa.çíia do actunl ga
binete. 

Parece-me que o nobre deputado quiz dar-me como 
pertencendo a um partido (nüo Eei se bem se possa 
chamar assim) que AO organisou na côrto no fim do 
anno assado e ua tomou nessa occnsiüo a denomina~ 
çilo e iga constituCiona • 

Desse ajuntamento de nmigos, como lhe chnmare:i, 
nrerüo parte r1lguns amigos meu& a maus correli.~iona~ 
rios em opiniões conr.crvadorns, ha muito.9 nonas. A ca .. 
JURrn. sn e · porque no senn o J ma cxpr1m1a esse res .. 
peito) que não moEtroi conceito dc~favornvel ela demo~ 
minad:1 liga constitucionul; niio vi que dahi pudesso 
provir perigo para o pniz, porquanto, referindo· mo prin~ 
cipn.lmente nesses &migos, grande era a minhn confinn~ 
ça na firmeza das su:~.s opiniões. Acreditava. que dnhi 
nüo viri::t compromettimento á.s doutrinas conservadoms; 
acho.v::'l vantagem na tcndencia que nssim se manifes~ 
tava para a formaçiio de pn.rtidos ele opinão. A verdade 
porém, que não pôde ser em boa fé contestada, é que cu 
não fiz parte dessa liga •••• 

O Sn. F. O cTAVJA.NO: - Apoiado, é verdade: V. Ex. 
honrava-nos com as suas sym1Jathias, mas não fazia 
parte da liga. 

O Sn. MINISTRO Do lMPERio: - A camn.ra reco!!beco 
que eu não d~vo continuar neste nssu~npto, depois da. 
palavra autonsada do nobre deputado pelo município 
neutro. 

O . Sn. §ALDANnA MAtnNno: -- Som negar a alta . 
somos sempre muito obrigados. 

O Sn. MrNISTno »O lMPERIO:- Peç!:l licença ao nobre 
deputado par.a não aceitar o favor que me faz de attri~ 
buir· me alta. coadjuvação á. liga constitucionaL ... 

O Sa. SunANllA. MA.RINB.c: - Appello para o povo do 
Ri.o de Janeiro. 

O Sn. M:r:-.lS'I:'RO Do lMPER.Io: - O nobre deputado 
asseverando assim, não póde esparar ser acreditado po; 
aquelles que fizerem justiça :í nobreza do seu caracter. 
se por ventura cu tivesse prestado esses favores que 
tanto aproveitárüo ao nobre deputado ••.. 

O Sn. SALDANHA 'MARlNno: ..:... Sem duvida. 

O SR. MINISTRO no !MP~nto :'- ... ~ a uobreza. 'de seu 
.zaracte: não permittiria que viesse om publico fazer.me 
~ulpa dlSSO. 

O Sn. S.uDANilA liiAaiNHO:- Niro fiz culpa ; eston 
agradeccudo--Jhe, c V. Ex. nüo tem razão para appli
car-mc es3as palavras • 

O Sa. MI:o;ISTRO no htFERio:-Todo o homem tem o 
direito e o dev.cr de dirigir-se pela sua. intelligencia, é 
licito melhorar da opinião; e.e dlve!sas !!!tJdifi~!V'-Õ438 nor 

ue assão as o iniõE'~> dos homens o1iti os " ' • · 
5dmissiveis quando não têm um motivo nobre e justifi
cado. Portanto, já. se víi que nenhum iRteresse, nenhuma 
razão me ac.onselharia a que negasae actos que não são 
deshonrosos; asseverando-os, tenho o direita de seracre
ditado ..•• 

O Sn. S.i,.LDANIIA MAmNao :-Todos nós; sem "~:lu vida 
nenhuma. 

O Sn. MI:\ISTno DO hrr~::mo :-•••• tanto mais quanto 
prezo-me de pertencer á escola dos homens políticos que 
têm por norma a coherencia, a franqueza c a honesti .. 
dade no procedimento.... · 

nhores, dahi não me viria a incompatibilida e arguida · 
Serão, ou dar-se-hão os nobres deputados como in: 

compatíveis com todos nquelles com quem ainda hon-
tem se acha vão na luta mrüs desabrida? • 
não. 

Sr. presidente, tenho occupado a attenção da. CQS!t 
com considerações de que pudera dispensar~me. Vou 
concluir o mais breve que me fôr permittido; mas antes 

isso e em rova de consideração aos nobres denu
t:l.dos que têm omnâopm.-re-neste--d.eba-te,-eu-niio.::&.~o
esquecer algumas observações do nobre deputado pela. 
província do Maranhão. 

O nobre deputado, sendo consorvador, como disse e 
e~ o. crei?, entretanto. ~~o deu o s~u franco apoio ao 
m1ntster10 do suas opmwes. Nas d1versas observações ' 
que fez, desfavoraveis :to actnal gabinete, trouxe a da 

a 1 o ne nao em mtuona 
na camarr. dos Srs. deputa os, está. desunido e di
vergente. 

O :tctual gab!nete nutr~ a lisongeira. presumpçíio de 
. . • . uma maJ.or1a 

sufficiCnte para c0adJuva-lo na rea.hznção do seu pro
grnmma ; ns v~tnçues, até a p"t'ov~ do escrutinio secreto 
quo está supenor a toda a suspe1ta, porque ahi níio 88 
rne~t~ á consciencia, düo ao ministerio uma. maioria 
sufhc1ente. 

O Sn. Go~Es DE SouZA. :-Trinta e cinco para 48 cst' 
na mesma. proporção que 50 para '70. ' 

O Sn. lrJI:'IIsTRO DO htt>ERIO:- O ministerio não 
precisn de maiorias estrondosas, e reço licença no nobre 
~cpntado para colT'mnnicar-lhe a exp~encia qne adqui
n na prat1ca do no~so parlamento. Fm membro da cama
ra d•1sdeputadosno tempo das chamadas camaras unani
mes, em 1845 liberal, e em 1850 conservadora, e com 
to~~ a fr.anqucza declaro ao nobr~ deputad~ q!le nenhum 
mtmsteno desse tempo teve pors1 uma mru.ona tãQ uni
da como nquella com que se honra o actnal gabinete 
Entre os membros do gabinete existe o mais perf~~ 
accôrdo de vistas na politica do paiz •••• 

O ~:\. MtNISTR() no ll!lPEruo: - •••• e nãa s6 isso a 
maior <Jstifn~ e eor.EI.ialidade entre seus membros, esti~ 
ma e cord1alidade que assevero continuará. ainda depois 
de dissolvido o gabinete. 

O SR. MtNisTao DA ,J usnçA.:- Apoiàdo. 

O Sn. 1\fmrsTao no IMPERio : - Ora, regulando-se 
por ah~, pelo accôrdo entre os ministros .Pela estima 
que ex1ste entre elles, este mini'lterio esta'na destinado 
pnr~ ser ?otavelpela su:l<~ngevidaJe; mas assim como o 
tmmsterro) que se honre cCim uma maioria como aquel
la que o apoia, comprehende o dever de não largar '8eU 
posto senão dadas as condições regulares do systema 
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d 11 - t d é cnndidato á. elei~iio de depu_tado a que se tem de pro-l'""'l'esentntivo, tambetn fóra. o as nao pre en e con- " ~· h t te 
v r ceder na província do ~aran ao; e accr~scen o que -
sers':~a~e~ssim, se 0 gabinete ligar a sua ~uração ás nho razão para acred.1tar. que_ o presidente. ~aquella 
condições regulare> do systema representativo, c estas provincia, se alguma mterv~nçao tlve~ n.a ele1çao, se~ã 
niio são só as que apont~i, nenhl_:lm h_?mem pru~ente para dissuadir aos amigos do nobre mtmstro. da marr 

óde, e eu nii_o ouso, prefixar a duraçao d? ~abmete. nha, que por ~en.tu:a. aprese~ta.ssem a candidatura e 
. ., 

respeito eu o habilitarei com esta declaração com que 0 Sn.. MINISTRO DO lMPERIO: -Porque as ordens do 
vuu túll;:luir o meu di,.:;uno : governo são neste sentido. 

"' O gabinete goza da confiança da corôa, e tem nas . F RTADO:-Acrcdito na sinceridade do no 
cnn•·•ras 11rrd\ maiori3 snfticiente Pam-eGa~à~jR~'vJial-=lleiHH~a----l----m~iu'-;i~sti!Jrl.!.o-"d?o~im~p~er~i~o=:;f!n:'ií~o~d~u~viddf;;o~dia~le~a;fldfa~.d:f.e~d~~~s~e~u~c~a~.-~---
rcnliznção do seu programma; e por sua. parte está re.. racter. mas h a fatalidades.... certas situa~oes mais 
solvido, por dever e empenho de honra, a envidar todos fortes 'que a vontade mais energica que zombao della ; 
os esforços para por seus netos, regrad.os s_empre p~la e factos occorrem, nos quaes parecemos ter parte, e os 
justiça, pautados pelas ~andes convemenClas do pa1z, qnaeR todavia condemnamos. • • • 
nãn descahir da confiança da corôa, e cada vez fuzer-so Não contesto tsmbr.m ao Sr. mm

1
stro da marmba o 

mais dio-uo do apoio consciencioso de ambas as casas do direito de apresental'-se cand!dato pelo Maranhão; como 
parlame~to.:. (Muito bem; muito bem.) brazileiro distincto, p6de asp1rar a esta. honra. 

O Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Siqueira 0 Sn. MINIS'!'no I>o IMPERIO: _Não intervindo o go· Mendes. 
Au;u:-;s Sns. DEPUTADllS: -Não está na casa. verno, é quanto basta. 

O Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Furtado. 

O Sr. Furtado (Silencio): -Sr. presidente, tendo 
de tomar parte nesta discuss:io, niio posso deixar d~ c~
meçnr por dizer algumas palavras ácerca da provmc1a 

Segundo as noticias que tenho recebido do Mnronhiio, 
segundo as cartas que meus honrados collegas têm 
recebido, impõe-se :iquella provincia uma candidatura 

inisterial. 

O Sn. FunTADo:- Bem, eu_ já referi os factos; 

didatura, eu acredito na sinceridade de V. Ex. 
O Sn. CAnLos IH Luz: - Quaes são os factos quo 

provão a intervenção do governo'? 
R. ILVEinA ouo: - a razão no receio, porque 

já o Sr. Part>nhos se encaixou por Sergipe. (Risada:.) 
O Sa. FuRTADo:- Eu não quero estabelecer agora . - . . 

factos de que tenho noticia; _?ão quero fazer ~ecrimi· 
O Sn. MINISTRO no lMPEmu: -Já eu declarei I].Ue nações; quero apenas dar a razao por que, ~ab~na.o-me a 

não era exacto. palavra nesta occasiiio, deputado pela provm01a do Ma-
O Sn. FunTADo :-Perdôc-me V. Ex., m hei de che- ranhão, entendi correr-me o rigoroso dever de protestar 

gar á sua de.2Jara~_ilq.__e dareLa razão por qu~,_!mezal'__ - --contra essa - candidatura. 
- ~~eltã;trato da materia. o Sn. VmJA.To :-Apoiado, é dever de todos os Ma-

Impõe· se uma candidatura ministerial, uma reacção ranhenses. 
se promove em ord€:m a proteger e~sa candidatura, ou a 0 Sn.. FunT.~Do: _Eu aceito a declaração do nobre 
cn.stigar aquelles que nüo aquizerem aceitar. (Apoiados.) m'lnistro : a sua illustrada e liberal administração na 

Consinta a camara que eu mencione rapidamente b d 
nl~un3 factos. provincia do Piauhy, o. s~m caracter, m~ são a onos a 

Removid~ o Sr. Dr. ~ilveira. ~e_Souzn: da presi.dencin n:o~er~ç~o do nobr? m1mstro; mas, ~ep1.to a V. Ex.,,h~ 

' dkdo o Sr. Lciio Vellozo, e antes de nm met., IIO vapor tuitos .... 
sel!:uinte, ia a noticia da uemissüo do Sr. Leão Vellozo O Sa. SILVEIRA Lona:- E ha exemplos. 
o da nomeação do um novo presidente. o SR. FuRTADO:- •••• e então se·a-me ermi f 

n. F.l'UTADO :- r. cao e ozo a mm1strou rememorar alguns outros factos aqui occorri os rocen-
a provinciunpc~:as oito dias. temente. Eu desejo que breve \i. Ex. (dirigindo-1e aG 

Sr·. ministro) possa dizer-me- En~anastes-vo11-, do O Sn. FonTADO: -Niio contesto no governo imperial que que eu possa dizer_ V. Ex. foi illudido. 
o direito amplo de nomonr, ronlüver o <iemittir 03 seus E' tão facil allegn.r-se _as ordens do governo che-
dolcgndos, como entondcr em sua sabedoria. ; mns uma gáriio tarde, não aconselhei, não impuz esta co.nd'ido.-
mudttnça tiio r!Lpida abria larga margem ás conjecturas, tura, 09 eleitores obrigá.rão-me, e no Sr. ministro da. 
niío só ácercn. dos motivos dn. demissiio em relsçiio á marinha , n aceitnr os seus votos dados espontanen-
poason do presidente demittido, como tambem ácerca mente ..•• 
dns vistas quo o ministerio pudesse ter sobre n adrui· 
nistrsçiio dn provinda. O l::la. Vn:mA. t:A. Su.VA. dá um aparte. 

Senhores, para logo appareceu a suspeita de que essas O Sa. FuRTADO: - Eu affirmo com a palavra da 
mudanças tilo rapidas na sdministraçiioseencaminhaviío homem de bem que o Sr. ministro da marinlia é apre-
a sustentar uma candidatura ministerial, no caso de sentado candidato pelo presidente da província, e esta 
dar-·se b escolha de um dos meus collegas deputado póde vir com a coarctada Ej,UC acabo de expôr. E entiio 
pelo Maranhão para. o elevado cargo de senador do im- sómente restará ao governo dizer que ás vezes apparecem 
perio, que hoje tão dignamente occupa; ameaçavão uma factos que contra. a nossa vontade nos vêm dar tristes 
reacção contra a situação da provincia. desmentidos, e seja exemplo o que se passou, não ha 

Não contesto tambem ao go"\'emo o direito de mandar muito, neste recinto. 
modificar qualquer aituação politica desta ou daquella V. Ex. se ha de lembrar quo vindo á. luz o gabinete 
prov~cia quando .entin_Jer que os interes.ses publicos r~- actual incompleto, e com lotando-se do ois foi s s ei 

rei to de protestar contra ~ma candidatura imposta offi
cialmeute e contra uma modificação que ê uma reacção 
por amor dessa candidatura e não do bem publico. 

Estas suspeitas, que a principio occorrêrão com a 
simples noticia da nomeaçiiodo actual presidente, forão 
confirmadas pelas noticias posteriores, não obstante as 
denegações em particular do gabinete. Foi por isto que 
o meu honrado amigo, senador pelo Maranhão, pedio 
infol'mações ao governo, c daudo- as o Sr. ministro do 
imperio, fez a &eguinte declaração, em a sessão de 27 do 
mez passado : 

c Mas: Sr. presidente, devo declarar que o Sr. con
- selheiro Joaquim Joeé Ignacio não se apresentou nem 

e mut s que o ga mete vm a com a eivada discordia. 
Os nobres ministror;~ protestárão contra isto, disserão 
que esta vão na maior harmonia possível; e entretanto 
pouco depois o nobre ex-ministro do imperio, o::::. con
selheiro :Saraiva., que conte~tára. as minhas apprehen
sões, retirava- se com o seu collega ministro dos es
trangeiro8 do gabinete , e retira vão-se por desharmonia I 

E note V. Ex que o Sr conselheiro Saraiva disse -
que .nüo correria ,~reposteiro. -Ainda na ve~pera d~~~s 
explicações, dous honrados membros do gabinete diz1Uo 
á camar:t que ignora vão a causa por que aquelles do~s 
iUustres cavalheiros pedirrw sua demissão; e o nobre mi
nistro da fazenda, com a sua pa1avra mavio!a e doce 
(risor), declarvu que a. cauea foi pelo receio da possibili· 
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àaae ae nlgu'ma àivergencia futura em questões secun
àa.rias de administração. 

Senhoree, se foi possível aos nobres ministros enga
tem-se a respeito dos sentimentos que se inspiravão 
mutuamente, por que motivo não posso eu duvidar que 
as ordens do actaal Sr. ministro dv imperio sejiio illu-. . -
titicadas '! {Apoiados.) 

St~. nada obsttw.ta, S. Ex.. persiste em affirmat~ t!i:J) tles
enganadamente que a c!Uldidatura do digno ministro 
da marinha não será. im osta e' re · d n e a -
nhiio, direi ao hom·ado ministro que é tão profundo o 
respeito que lhe eu tributo que agnardarei ainda novas 
noticias, novos factos. Desejo que minhas apprehensões 
ae niio reali~em; prefiro antes que S. E~. me possa di
zer em breve-enganastes-vos-, do que que eu possa 
dizer que enganado andou o nobre ministro do imperio. 

Mas, nestascircumstancías e sob estas apprehensões, 
comprehende a cnmara, comprõhande o nob:ra ministro, 
qua não seria digno de mim, que eu faltaria ao meu de
ver, se offerecesse ao gabinete um apoio franco e deci
dido. 

Passando agora no orça:rnento do nobre ministro, co-
· nao m vo o s quan 1as 

que S. Ex. pede para os diversos serviços do mínisterio 
a seu cargo. 

En~retanto perguntare! a S. Ex. se não seria possivel 

sua repartição, e se S. Ex. deseja continuar com ore
gulamento da. secretaria sem apptovaçüo tlesta casa? 

O Sn. Mnns'l'no no IMPERIO : - Esse re ulam~nto 
SUJOl o approvat"ao a camara. 

O Sa. FuaTADo:- Mas se V. Ex. niío promover esta 
approvo.ção, nunca o regulamento será. approvado. E 
não. será possivcl fazer-se alguma diminuição no nu-

---meto dt)s emptegados''!~;-; ,,·-· ·· -~. 

O Sa. 1\JrNISTRO no IMPERIO :-Acho conveniente uma 
discussão a esta respeito; talvez se possa. fazer alguma 
t(lducção. 

O Sn.. FuaTA.llo:- Espero que V. Ex., se fôr possi
vel, 1\ faça, porque, senhores, o accrescimo da de&peza ó 
oxtraordinario. Note-ao quo no orçnmoato de 1859 a 

- • • o os 
paro. esta repartiçiio, e no orçamento prosontu, reduzido 
pelas emendas da commis3iio, a dcspoza é orçnua em 
4.&40:654$586, nil.o obstanto a aubdivtsii.o do mmieterio 
do illlllerio e a ere~iio slo nava minit~terio das obtnap -
blioas •••• 

O S•. Mnuano no hn•1m1o : - Aocrescêtilo outros 
serviços tambom. 

O Sa. FIJl\TADo: - Esta doapozo. ó tnnto mais O:l\· 
trnordin11rin, quando ao comparn. com a do annoa mais 
remotos, como os do 183·1al835, qua foi orçada apenas 
oml,Uti:IJ!Ilfi62G, 

O Sn. Mrt<~IITilO no hu•11aro : - Só o Aerviço, quanto 
ao ellciellir.•t{co, t.rcuxe uma deapnza úo n<>veco&ltos e 
tantos contos rnrn. o ministerjo do imporio. 

O l5a. Fnauuo : -Eu nüo posso discutir as cifras do 
thes<~nro, qne on1 verdade ~iío uns hieroglypbicos ; e a 
palavra a•;torisada do illustrado deputado peb Ceará. 
demonstrou que o systemã de creditos supplementares e 
extr&ordína.rios, a falta. de tomadas de contas, rednz o. 
tixaçiío da despeza publica a uma formalidade vã, sem 
vantagem alguma para o paiz. 

E pois, na im~ssibilidade de discutir e :~.pr~cial' com 
' , 

espirito de economia do nobre ministro, e ~ontento-me 
em fazer-lhe esta lembrança. 

Perguntarei tambem a S. Ex. se na verba-Saude dos 
portor.-e~tará. comprebendido o ordenado do pro~edor 
da (lapitsl do Pará.. Esse empregado, o Dr. Camillo José 
do V allo Guimarães, medico distincto, que tem prestado 
relevantissimos serviços áquella província em tempos de 
epidemiat e sempre, serve hs 19 para 20 annos de prove· 
dor $em se lhe pagar co usa alguma ! ... 

U:~r Sa. D-ePUTADO: -Ba emenda sobre a mesa. 
O Su.. F\laTADO: -Tomarei a occasiiio _para justificar 

uma emenda em favor dos collegios de educandos e de 

edncandas dl\ provinda do Amazonas. Ambos estesestll ... 
helecimentoe; íot!io etea.dos com o fim de educar O!i filhos 
dos indigenas Niio darei desenvolvimento a esta id~a.~ 
porque a. hora est~ adiantada, e porque a sua utilidade 
é tão manifesta, que sobeja enuncia-la e accresc~ntar 
que aquelta. provincis. não tem rendas suf?cientes pata. 

S. Ex. faria. um verdadeiro serviço ampa'l'nndo easa ou 
essas emendas em beneficio da provincia. do Amazonas, 
e pód~ :fazê-lo sem augment\\r a -verba totai do seu orça, 
m nto s e: 'z • 

Cumpra a.t.tender que se trata de uma provincia que, 
apezar de seus grandes recursos naturaes, não tem ren
das, que conta quarenta on cincoents. mit ind1genas ~ 
e educar os filhos des!les infelizes é uma. divida. saguda; 
fôra àeshnmanidade deixar em ahandono esses desgra
çados, quando tudo nos aconselha. a qne e.ttendamos 
pa1·a a sua educação, não sõ os princípios de religião e 
de humanidade ••• 

O Sn. SuBA C.4RI'fEino =-E' llm dos meios effica .. 
zes de catechisar os indioll do Amazonas. 

O. ,Pa. FuRTADO : - Como as de uma boa e revi. 
en e a m1mstração. 
Quizera offerecer uma emendo. a uma das verbas que 

trata da impressiio de algumas obras, para que entre as 
que se manda. imprimir sojúo com rehendidas as ine-

1 o nos o pnme1ro sa 10, o na o r. conse euo 
Jo~ié Bonifacio, especialmente as concernentea ás suas 
viagens scientificas. Uonsto. que sua familia offerecêra. 
á naçã~, entre diversos .m~uuserip~os desse eabio, o das 

, , vo umes. 
vergonha para o paiz que até huje não se ti-vease man
dado imprimir essa. obra. Se o honrado ministro aceita 
uma emenda. neste sentido, e11 a offerecerei. A emsnda 
será. mesmo escusada se S. Ex. dec1n:rar que mandará 
imprimir as obras que mencionei. E aqui pedirei tam
bem a S. Ex:. que mande imprimi~ o resultado dos tra
balhos dn. commissão scientitica, que nos custou tanto 
dinheiro .•.. 

O Sn. Mrr~tsrao no Illfl'El\IO: - fia de ser impresEo. 

O Sn. FunTADO : - Feitas estas observações, aeja-. . . ~ :'\ . ·-
gabinete sobre os casamentos mix.tos. Sem desenvolver 
J20r ora. esta. 'iuestu'l , limito-me a desejat s~ber se 
S. Ex. julga. que na necessidade' da. colonisaçíi.o e as 
necessidades do aiz · · · -
sumpto, ficüo satisfeitas com o projecto que pasaou na 
cnmara. dos Srs. senadores. 

Ontro assumpto muito importante, para. o qual 
chamo a illnstrada a.ttenção do nobre ministro , á o 
regulamento do ce11so. Deverá. ficnr euapeuso in a:t•r·· 
num ? O trabalho feito nilo admit.te emendas que o tor
nem eltequivel 't O llO\re ministro niio jgnora a neces
sidade que temos de uma. eetnttstica ; governar sem 
estatística é caminhar de aventura e é.s cegas. Se a eJ:O· 
cuçiio é tudo, como d~ o iUustrado Sr. ministro da jus
tif.a, que difticull!ade ba em executar esse regulamento? 

1\fas eu a'!ni abro um pn.ren.thesis para. conte&tar esta. 
opiniiio do nobre ministro da justiça. 

O illustrado ministro, pretendendo escul!>M n. neceasi
dade à&s reformas, ntriscoa a opinião de que a tixecuçiio 
póde supprir os defeitos da. lei, e eocoorreu~se a<> exem
plo da Inglaterra, onde, segundo S. Ex., a execução é 
tudo. Se assim fôra, .na Inglaterra nii.o se reformarião 
a9leis, nem se promoveria a reforma de outras ; a exe· 
cução suppriria os defeitos e ~ lacuna.s. M~s li tutn-

executores consagriio ás leis, ha violações flagrantes, 
repetid~o> ; e basta citar o que S6 dá no tocante á legis. 
lação eleitoral, que tem soffrido refotma.s, corno eabem 
n camam e o nobre ministro. Não si'to abmente as leis 
eleitoraes que são repetida.3 vezes violadas; outras mui
tas o siio, como por exemplo as criminaea,qua por causa 
de sua bar.bnridada siio muitas v~es ~olad&\\. Assim, 
esse principio que a. execução é ~udo não m& parece 
exacto, nem historica nem pb.ilosophica.mente. 

Em um paiz regido pelo aystema conetitncional deve 
restriugir-aa o arbitrio aetnpra que fôr pG%!i.v\\l. A H• 
grade todas as acções do empregadú publico devem Aer 
os preceitos da lei. Ora, l!eSido isto uaim, como é quo 
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a execução pôde supprit os defeitos da lei'? Se a lei não 
eueerra preceitos máos, e apenas o de largo arbítrio ao 
executor, se eate executor é illustrado, e bem inten· 
<lionado, de certo que a lei n§.o dará. máoll resultados ; 
porém se o executor fôr baldo de illnstração, ou apai-. ... .. . ~ 

' ' . lei não dá. arbitrio ao executor , se encerra. preceitos 
máos, quanto mais fielmente fôr executada, tanto peio
t~f; serão os se'?-s resu~tnd~s. Por cons~q-~encia,_quer prâ-

' ministro, perd6e que o diga, é a meu juizo, um erro. 
Tomando ao que eu dizia ácerca do regulamento do 

censo, desejára saber se o nobre ministro do imperio 
pretende f&.zê-lo executar tal qual foi feito, ou modifi
ca-lo de modo e evitar os males que se ret.:eaviio, e o 
fuerão suspender. 

Feitas estas considerações, peço licença á. camara e 
!quelles que entendem que as discussões de principias 
são questões academicas, improprias deste lugar, para 
não me conformar com esta opinião, e dizer que me con
trista ouvir acoimar de declama~ões metaphysicas e 
theorias chimericas as discussões de rinci ios. 

Se ae tratasse de t eses pbilosophicas sem apphcaçiie 
no governo do paiz, sem npplicaçíio a actos que frequen~ 
temente se praticão, eu concebêria a censura e o sar~ 
casmo; mas quando se discutem theses ara aferir · e 
aqu a ar ac os que se ao com requenc1a, eu nao con
cebo nada mais deploravel do que ouvir a homens que 
pensão, de talento e illustrnçiio, zombar, desdenhar dos 
princípios! E' uma abdicaçúo do pensamento, é um 

1 n v • 
Sei que as facções são inimigas dos principies, assim 

como os homens que gostiio do arbítrio; porque os 
}lrincipios dão regras, refreão o arbítrio e o capricho ; 
porém não posso comprehender que legisladores consti
tucionaes taxem essas discussões de improprias de um 
parlamento, e repillão a dos princípios como theorias 
abstrnctas e sem applicação. Dizer que os princil>ios 
são theorias abstractas e vãs, é affirmar um priucmio 
ab?tract.> e. cahir no vicio dos sophistas gr.:!gos, que ãe. 
po1s de duVIdarem de tudo, ultimamente não ousavão 
~es~o affirn:ar a propria duvida, como observa um 

Pensando assim níio se mo levará a mnl que me occu
pe com questões semelh:tutes aqui agitadas ; o direi o 
meu pensar sobre a responsnbildndo dos ministros nos 
actos d ele d 

Meus senhores, niío pretendo desenvolver hoje r.stn 
qucstfio depois do discu1·so magistral do nobro deputado 
pelo Purnuá., do discu.1·so do meu nobro nmigo doputauo 
pelo Mnrnnhiio, ~ à~ outros 9.uc t~tn aido proferldo8 
nesta casa: restr1ogu-me-he1 n. refutar as objec\~Õcl 
que foriio oppostas a doutrino. deí<>ndidn pelo nobre de
putado pelo Paraná. e outros, que ú a que cu tenho por 
vordadeirn e constitucional. 

O honrndo tlep~t~d~ pBla Parahybn disse que, eC!guu .. 
do a nosen const1tu1çu<• , nutos do ucto nddícional niio 
~avi~ dnvida alguma que. os actos do poder moderador 
ttnhuo. agentes responsnvou. Reconheceu ainda o nobre 
deputado que esta responsabilid11de pelos netos do poder 
mo~er~dor er.a consequencia do principio, da ficçiio que 
o re1 nu o podia fazer mal, que era a fonte de todo o bem· 
e ~x~ihio como prova incontestavel o art. 143 da con~ 
sttt~ção, que estabeleceu a reponsabilidanc dos con-
selhet~os de estado por esses actos. · · . 
~s~m cabem por terra os argumentos deduzidos do 

.prwat&Vamente do art. 98 dr. constituição e de outros . . . . .. 
. . 

Dep~~ de haver opinado--o-nobra-deputa'do-pela·rer-·· 
po~s_ab1hdade, accrescontou que, reformada a consti~ 
tlllçao , e abolido pelo art . 32 do acto addicional o 
conselho de estado, não havia mais responsabilidade 
pelos actos do poder m?de!~dor •. O illnstrado preopi
na.nte esq~eceu-se do prmCiplo phuosophico que invo· 
cou. e ace1tou, e. sc:m o .'\ual n ão ha. governo consti
tucton~l.; que a mv10lab1hdade da corôa implica & im
possablhdade de agentes ou instrumentos pelos netos que 
ordenar. 

Esta thcoria que é sul!tentada por todos os "PUblicis
tas que conheço, sectarios da doutrina constitucional · 
QSta theoria, ou este principio, foi aceito ex:preQilamen~ 
pela nossa constituição, art. 135, c no art. 143 deter-

I 
minou tambam que os conselheiros de estado aerião :re&:: 
punsaveis. 

Portanto, a suppressão do conselho de estado não 
autorisa, nem podia autorisar, a irresponsabilidade dos 
ministros, que são os ~unicos ~gentes e instrumentos da 

sua elevada missiio, quer na. esphera do pode-r executivo 
de. qua ó chefe o monarcha~ quer na do poder mode
raaor. 

' !idade da corôa, não obstante haver quem respondesse 
{)elos actos do poder moderador , dahi a pouco se con
tradisse; esqueceu·se que a iuviolabilidr.ac da corôa 
exigia a existencia de agentes responsa.veis, e negou 
essa•responsabilidade sob fundamento de que para ha·· 
vê-lafóra precis:> afastar o véo que occulta o sanctuario, 
o sact·ario da corôa ! Mas como não attendêrão os 
legisladores constituintes qne se rasgava esse véo com 
n responsabilidade dos conselheiros de estado, e com a 
responsabilidade dos ministros pelos aotos do pode!' exe
cutivo, em que todos concordão? ••• 

O Sa. FunTADo : -Perdôe-me V. Ex., é uma appli
cação do principio, de que pelos actos do poder moda·· 
rador havia responsaveis, segunclo a nossa constituição, 
e a m e 1genC1a que 1e eu a pnnc1p10 o no re epu a
do, a quem tenho a honra de referir-me. Disse elle que 
era expressa na lei antes do acto addicional :e é o que 
e!lsina a sciericia, ~ o que d?ut.riníi~ .todos os publ!-

. ' ca nos governos constitucionaes sem u. responsabilida-
de dos ministros. Esta opiniiio me3mo é mais monar
chica; porque tirando-se esta responsabilidade, expõe· 
se a corô11. á censura ..... 

UM Sn. DEPUTADO dá um aparta. 
O Sn. FonTAno: - Ouvi aqui dizer com pasmo que 

não devíamos querer saber o que dizem os publicistas. 
Acaso a nossa con&tituiçiio tirou os seus textos de prin
cipias desconhecidos á. scíencia e ás constituições dos 
outros povos? O que süo os textos seniio a melhor 
do i d s · i s ic • • ? 

O nobre doputndo pela Parnhyba tinha reconhecido 
que a inviolnbilidndo dn c•m)nimplico.va necessariamente 
n cxistencin do ngentes respousavei11; logo depoiB Degou a. · 
nccoB3idnde do n entes roR omaveis ara actos im o -
tantissimol dn corôn, o por derradeiro foi, relevo-me o 
termo, ntó o nhsur(lo, ntnt·ando sem querer a inviolabi
lidade dn corôn; qur.udo entendeu que o correo ti v o do 
nl1uao don~c5 netos do poder moderndor (•ra a deposiçüo 
do quo fnlln o nrt. 126 da constituiçiio, nliás saro uppli
OilÇiio lllguma n tnl hypothose! Eis as consequenciae do 
um11 doutrina otroncn. 

Pnroco·mo, pois, quo o art. do neto ncldicionol quo 
supprimio o conselho de estado, sem fn.llc.r nn responsa
biliclndc tlo11 miuibtros, que aliás subsistia, nüo podia. 
autorisnr n illação tirada pelo nobre deputauo, de não 
haver agcnt<Js re~ponsn.vcis pelos actos do poder mode
r!l~or. Se~e1hnnte conclusão feriria de morte.um prin
Clplo cardmal, fundamental do governo constitucional. 

UM SR. DEI'OTADO: -Esta opinião era do fallecido 
Sr. conselheiro P aula e Souz:r; foi elle quem a aventou. 

O Sa. FuRTADO:- A opinião que combato não se 
npoia.na ~e publicista algum que defenda o governo 
constl~uct?nal,' nem é coz:f?rme á. nossa constituição • 

n . 

_que_ di~~ed_Q __ ~l~s~!"_aq!?_ __ -ªeputª-d<> ... p.~lo. Paraná, e para 
npo1ar a outrma que combato; peço hcença. ao illus
~rad.o deputado p~lo Ceará p~~;ra observar-lhe que Ben
Jamm Coustant duo contrano do que S. Ex. lhe attri
bue. 

Havia asseverado o nobre deputado pelo Paraná que 
a theoria do poder moderador sabira do cerebro de 
~enjam\p Constant para a nossa constituição. Disse 
u~a verdade, e o famoso publicista em uada contrr.ria 
o .lllustre deputado pelo Paraná, como mostrarei lendo 
diVersos trechos des;,e autor, segundo o qun.l, o mo
narcha, em um governo constitucional, niío póde exercer 
acto algum senão por ministros responsaveis, sem que 
estes fiquem legalmente responsaveis. 

Note-se ainda que em todas aa cons~i~uiçõcs, embora 
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não haj e. a differença nominal que h a na nossa da divisão 
dos actos do poder executivo dos do poder moderador, 
em todas as attribuições de um e outro poder perten
cem â. corôa, e são exercidas por meio dos ministros, 
os qnaes siio responsaveis por_ todos os actos ordenados 
pelo monarcha, sem o que não ha governo constitu-
cional. · . ' . .. . 

pacifico de escapar á. desgraça e á oppressão. que sotlre 
senão soccorrendo-se á. resistencia, á luta, á revolução, 
tende por certo que .a revoluçii.o appa:e~r~. . . 

lnvo::u.i todas as 1dêas, todos os prme1p10s, c1ta1 to
dos os exemplos, nada 11 demoverá desse meio extremo. 
Portanto, que utilidade ha em discutir se é um facto ou 
um direito'? Que merito ha. trazê--lo á tela. dos debates'? 

O Sn . .FuaTADO: -Por conseguinte, Benjamin Cons- A um faoto criminoao nllo ee qu!UUica por esta ma• 
tant entende que a inviolabilidade do monarcbo. trn~ como neira. 
consequeneio. a responsnbllidnde doa ministro& por to- /..inda em 1842, q_uando ae discutia ll loi da rllgenola, 
dos os netos do. corôn. eaaa questilo veio a terreiro, bom como 11 da eoberaDiQ. 
o Sa. J. DB A.t.n!'lcAn d& um apnrte. nacianal, o Glllzot di11se na oamara temperaria como 

ministro& 
O Sn. FunTADo: - Niio mo lembro de um s6 neto c Se 110 pretende dizer quo sociedade e govomo niio 

pelo qunl niio respondão os ministros. suo uma 16 c a mesma couea, que o moamo governo 
livro e constitucional niio tem o direito de tudo fazer, 

O Sll. J. DE Au:l'(cAll: - A inviolll.bllidade .! uo po- que póde chogar tal dia ou occasião em que a aOC;iedade 
der, 0 nii.o da pessoo. sómento. tenha o direito de eeparar-1e do 11u govemo, expnme-se 

O SR. FuRTADO: - Entiio a distincção é eecola!!tíca. uma grande verdade que eu admitto plenamente; e nos 
O ~no digo é quo deve haver pessoas que sejii.o res- nossos diM, depois d-:~ que ha succedide em 1831, não 

ponsaveia pelos netos do poder moderador : desde que ha grande merito em Nprodaü-la, e neste momento á 
essa responsabilidade se acha. estabelecida, a inviolabi- sem applicaçã.o. • 
lidadenão pôde por maneira alguma ser sujeita. a duvidas Já se vê que Gui.zot, historiador, publicieta, ou mi• 
nem correr risco. No direito de demittir o:; ministros, dis- nistro, sempre admittio que em certos casos a revolução 
sol v:.~r a camara temporaria, e agraciar, existe o correcti- era um direito das Uft.Ções ,-direito de proteger-se pela 

__ ___ vo. contra_qualquerinvas~-;t;~·~~;r;;a.~c~oha~r'íct~ar~==l==~fo~r~a;nis~e~=n=do~a:,::s;;;u;;;:a~e;;x~p;,;;r;;;;as::s::ã.:.o·:..:O:...:m=e:sm=o...:dii:':::n:;;aa~r.~u:;;as~=---o exercício legal do po®f....moder-t • . 
milde opinião. Por co~eguinte, senhores, a questão é ociosa. Ou 

Passo á questão do direito de revolução. digais que a revolução é um direito, ou que 6 um fo.cto, 
Senhores, eu por habitos, por idéas, por instlncto, um tarromoto, nm vulcão, quando soar essa hora, que 

sou avesso á desordem, e quanto possa ter o nome de só Deos a conhece, o facto se reproduzirá. com todas 
revolução violenta; ou venha debaixo ou de cima'o acto. a~ suas conscquencias. · 

Mae, ou se charue a cese facto tempestade, vulcão, Se quereis dizer que a revolução niio ~meio de gover"' 
terremoto, ou se chame facto providencial, para se attri- nar, não é meio ordinario, eu concordo (apoiado1); 
buir o. Deos os erros ou crimes dos homens, é meu enten- porque é recurso para casos muito extraordinarioe, e 
der que ao homem não é dado evitar que se r eprodnziio muitas vezes incerto e terrivel em eeus resultados. Níio 
factos do semelhante natureza mais ou menos vezes s6- só aggr».n os males exi~;t.ent.es, e.os quaes 11retende 
mente porque se diga que o facto é um direito ou um remediar, como ainda tem o grande íaconvemente de 
crime. Desde que uma nação qualquer se julga desgra- diminuir a força dos que a fazem, e augillentar a d~ 
çada e opprimidaJ desde qu~ açre.lita não teuneioalguta §C~ adversatiOll. Qum;do \Ull paiz tem a U~rdade d~ 
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mprensa e d.a tribuna, não deva appellar piU'a meioa 
tw. 

O S•- Mt,I!'Tli.O D.&. JvsTrç.&.: - Em um pai% como o 
BraziJ, regido por uma constituição como a que temos, 
a revolução é sempre um mal, nu!lca pódo ~:er um di
reito. (Apoiaáo1.} 

O Sa. FaT.lDO:- Sem duvida; porém supponha
mos que, em \'ez de um monarcba ~:abio como o que 
temos, tives...ctemos um rei que confiscasse as liberda~es 
do aiz r " · " · - - · .. - · ·o 
!. ~prewa e ~tribuna, que attentasse contra todos os 
dire1toa do c1dadão; n'nma ~:emclh:mte conjunctwa 
eeria possível :recorrer aos meios ordinarios! 

Já. estabeleci a quo?stüo no verdadeiro terreno. Em
quanto uma nação tem os meios regclares para ha'l'er 
a dess~nta dos aggravi>~ que sotfre, por mais penosos 
que MJBO, deve E-Sperar ao tempo o remedio aos males 
que a ve:tão, e nib appellar para a força. 

(CnuiJo..te apartu.) 

A hora esti adiantada, meus senhores, e eu não te
nho te'llpo para. reEp<:·nder a tantos apart~. 

n ores, peço :un a cença aos meus us s co e
gas, que me l:l.ouri1o com a sua benevola attenção, para. 
a~~ deU. (nao apoiado1) por mais alguns momentos, 
Ji.scutindo a questão do direito da inter'l'enção do go
verno nas eleições. 

Allegou-se one o governo tem o direito de iDtervir 
ll_!lS eleições, derivanao-se esse direito da alta protee
~· da tutela qu7 ~xerco sobre o paiz. Os que susten-

- ---ttão:aa-semelhan:te opmt:io, ftmdados nesta base, não \êm 
que ella se traduz no seguinte absurdo: - é o mesmo 
G.!!8 di.zarem que, como o. povo deste ou daquelle lugar 
nao sabe U!ar de um direlto, roube-se-lhe esse mesmo 
clireito • 
• , Porém o nobre deputado pelQ Paran:í., qce, de certo, 
1llustrado, como é, não podia deixar de sentii o absurdo 
de seme!h:mta doutrina, remontou-se a altas COnEidera
ções philosophicas para estabelecer o direito de inter
venção por parte do go'l'emo na.s eleições. 

O Dobre deputado disse que a intervenção podia. 
~-se,_ ou por actos do governo, que tendeSEem sómente 
a tnfiuu · - · 
enc~!'~os a influir sobre a "Vontade; qne os primei
roe erao hc1to!. o~ segundos n:lo. 

A distincçãÓ, Sr. presiJente, não garante a liberdade 
do voto. S. E::. colloca o 'er e os sms a entes em um 
terreno tão escorre~adio, que não r-vderiio aventurar 
um p~so para infh:.i~ na intdligencia sem precipita
rem-se no .da lut~1, at:J.carem a >orltade, e CGrueguinte
mente a I.:berdaue da eleiçüo. A no~sa e a lcgiüs.ç:io d<3 
~mtros po.v~s. stt_estiio e~ttl >eroiade. O que silo as leis àc 
~COC'lpaubilidaàes senão a :u.!gs.çiio da po~sibilida.le da 
lOtel'\"eDÇão licita por parte às ::mtorià.ad.e~ Se a distinc· 
ção.!ossa ad:ni.s~i:ci ~ pratica'l'el, as incompa~ibilidaàes 
~ns.o uma llllqu1daae. 
~· ;;abido. q_~e na Inglaterra ~e ha por medidas legib

~tivas p~h1b1ao, por amor da liberde.de da eleiç~o, a 
~tel'\"~çuo dos agentes subalternos do poder nas el'!i
çoe;, com multas, ~rda. de emprego, il"'.habilidade, etc.; 
e pam garantir a independencia do parlamento, aue os 
~s. mea:bros ~ão aceitar certos empregos eêm se 
ÍUJel.t&rem 6. reel~ção, saho a promoçio.l legal. 03 col· 
::ct.ores ~ reu~ são punidos até pelo acto de persua
mre:;n ou dL<:sua<UIC!Il o eleitor de Yot:.r neste ou na.quelle 
sentldo, etc. 
E~ ~t'al}ÇS., pala lei :ie 19 de Abril de 1831. se esta-

belecer::. · · · • ~ • ·- . 

cepto a. promoção, como conceder ao governo o direito 
de intervenção !l&S eleições ! 

Diz-se ainda que o empregado d.o governo não deiu 
de ser cidadão, e não póde perder os direitos que tem 
todo o cidadão de tcm&rparte nas eleições. 

Mas, senhores, o cidadão, que ningt1em obriga a s-er 
empregado publico, quando a{.'eita o emprego ~nt:rahe 
novas obrigações, e por ventura dever!. cumpnr e~sa.s 
obrigações por modo a prejudicar os fins do emprego 
publico? Para qlie eão creados os empregos publicas 
senão ara utilidade de toda. a na •o, e não de um par-
tido~ no caso de uma eleiçüo , qu a o r1gaçao o 
poier, aos seo.a sge:1tes ~ A principal obrigação é man
tu a liberdade do 'I'Oto , intervir nos .::ooflictos que 
acaso SE: derem entre os cidadãos. Como intervirii.o nos 
conflictos com a autoridade da imparcialidade e da jus
tiça se a autoridade fôr parte na luta! 

Accrescentão que, negado o direito de intervenção ao 
governo, este ficari& sempre da peior partido, e em posi
ção designai rel&tivamente á. opposiç.ão. 

Aqui tomarei em consideração uma theoria do illus
trado ministro da justiça, e vem a ser que a op~ição 
tem todos ~s meios de ~cção e com:.tpção nas eleições, e 

Cma unica ob5ervação responde a S. Ex. Primeira
mente, o facto de ter um partido no poder os seua ami
gos, e ainda não empregando este a menor dóse de in
ll:aeneia inàebi~, dé. lhe uma grandefo~ na lata, qne 

a JU: JtSTIÇA : Coniorme fosse o 
go,·erno. 

O Sa. Ftii.TADo ~ - Ain-ia que o go>erno pudesse insM 
pirar a confiança C.a n:ais comnlets. i::lparcial\dade. 

!ac o e m n .i o· _ _ • · ~ 
um2. >antagem tão i.rande, q-ce este e os seus agentGs 
podiito dispeosar-~e de inter;ii na elei)tio ...• 

O SR. MnmTRo DA Jt5TIÇ.,: - O n:>bra d.:,putado 
esti mtlito àê accúrdo comigo; eu sns~entei que os em
pregs.d.os n;;o àt:vem intervir na e:eiçiio, àie~e que o mi · 
nüterio era uma entidade politica j~ coühecid.a, qne não 
podia deixar à.e attenàer á. questiio eleitoral.. .• 

O S&. FnnDo : - X~o trato de dever o go'l"erno 
attender i que~tao eleitora!, r'r~:::c. de intervenção. Os 
sctos eleitoraes são facto> SOCJae.s, e é obrigaçiio do go
,·erno "Velar sob!'e elles .••• 

O ~a. MJ!(tSTao n.&. JrsTIÇ&.: - Logo, o nob~ depu
tado em nade. refuta os meus principies. 

O Sa. Fnuno; -Estimo muito estar de a@rdo 
co:n Y. E:s.:. :_ mss refuto aquelles que querem, não que 
o go>erno se limite a velar para acudir como juiz impar
cial, porém como parte litigante no combate eleitonU. .... 

. ~ \ .-
q_ue não podis tolerar que uÍn empregado de CXlnfiança 
inte.messe na eleição em opposição ao governo. -

O Sa C. Ono::H: -Nem a fa.'Vor do governo; c.a
:sim, con,enho. 

O ~~. FraTAt;o: - Fi.Lalme=1te, a i.nterçenç:io d~ 
governo ns.~ eleições vicia a eleição, e a base cio 
gon~T'l;O representativo \'icia os dons rsmos àe t:.m. 
do~ pv.ier~s politi~a d·: Estado, e 1>2rturba o poder mo
d.~raticr !".O .:~erc\c:i,~ de sua~ t.lta~ fuucçü~~. tirnndo-lhe 
o <'! i tA: rio lt>:::al e tu ai~ Hj!~ro c c cor: tecer a.s modirlc:a
çê-es e :.:::!.l&nÇIU da \'~rJa J..:ira opi~:i:':.:> J.,, piz; illudi.L
do-o \.0::1 a c~:iHc:1<:ia àc m:ücria- :!ctidas. 
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Senhcme, a hora e!ll. m.nito s.dianta.d.a,e eu não quero 
abuur dema.siadamente ds. henevolencia dos meus r.o · 
brea collegu; portanto, vou concluir cem outro u
sn.mpto. 

E' enraordinario qne en venha hoje proferir algn
mu pslavras sobre a campa da COileiliatyão •••• 

Ht1. um- a c:ut~. 

, Qaa.ndo ouço preconisar que viviamo~ na maio~ ~e~
ctd&de, que os partidos ests.vão orgamsados, di.."Clph
%1.&dos, cheios de fé, e fé tão rob~sts. capu de ~an~pOl'• 

• 
desi.nteresssdoulo pelo bem publico, admiro que houvesse 
homem tão inimigos do paiz, que no meio dessa felid
df.cl•, dessar&gnlaridade e disciplina, ousa...csemerigi: ~ 
sys~ de governo a(.'()rrtzpção com o nome de concilia-
ção .... 

(Ha muito• aparlu.) 
Qaando ouço estes hymnos, quando ouço as maldi

ções contra a conciliação, se não fosse contemporaneo 
ciesae facto, perguntaria queu1 foi que estabeleceu esEe 
~~no governo, quem o lltlSt.eo.tou ns.s camaras!! 
Mas vós, senhores, sabeis que esse syst~ma f~i apresen-

c ·es 
tes e notaveis do parti o con-c.ervad.or, um dos poucos 
estadisbs do paiz que &abia ser magnanimo, e esae 
illustre chefe oonservad~r -presidia. 11m ~binete com-

(H a muito. aparlu.) 

Que ! Pois o paiz estava ~ad.o, arregimentados 
09 • ~ -
ga~inete edizaopaiz, aos partidos eis camarsa,-sban
dona.i. a felicidade de que gozais, abandonai as vossas 
crenças em troco do scepticismo e da corrupção qn.e vos 
offetoeço sob o nome de concilia.ção,- e o paiz, as ca
maru e o partido conservador de posse do paiz ofiicial, 
&eolllpanha es&e homem, e aos coD.!ervadores que com 
ell6 compnnhão o gabinete, entre os quaes o nobre de
putado que :me eatã em frente e mais dons do& actuaes 
dignos Illinistros t.... · 

(B4 muita~ G[>Drtu•) · 

• Depois segue-so novo gsbi.net~, snsten~do a m~a 

' e mais veneradoa por todos os Brazileiros. o homem s 
que!D o prillcipio da autoridade, a escola éonser•adora 
deve m~J serviços 1 o !:5r. marquez de Oli.nda, e este 
illustre ~mervatiar é sastentaào pela m::1ioria do par-
lamento, qu.asi tQdo consen·e.dür. 

Senhores , o paiz estaYs. occupado officialmente em 
qn&si Etta totalidade por ronsçrvadores; como pois es
J;e' home:lS reoegárão e nas cren~as, e coDs•mtiriio qne os 
vendilhões entra.asem em seu templo e não Oõ enxotá
rio'!!! E -.~m hoje cuspir injuris.s D~sa deo~a que 
adod.rii.o! .... Niio deia motivos para que se diga que se 
adorastes esse ídolo foi por medo, por especulação on 
por tactica, o que degradaria o nos~o caracter e de.ss.u
torir.aria as maldições de hoje. 

Não se compreht:nde, senhores, como estandc:; o ps.iz 
feliz, os p~idos s.negim~nta.dos, ardendo em zelo pela. 
causa pubhca, houvesse homem algum, a não disp~r 
do genic e poder abwluto de Pedro-GranC.e da Ru.csi~ 
que se atrevesse a emprehender um tão grande trans
t?r;co uo paiz por meio da concifulção, i;;to é, do 5Cep
ticumo e da corrnpção, c{)mo a chatt~~o slguDS. N;io ~ 
em:npre~ende que w sectarios da rtrdad~ra crtlnça nl'io 
EÓ apous..c:etn eHe m.inisterio, como aceitassem delle 

----i!6r-gos-de--eonfi!l!lça: Xão v~es ne os insultos ho ·e a ti-
cone çao re•ertem a ;ossas faces! .... Mas, 

c o espirito de partido nso tem remorsos. ,. 
Smb.oras, en niio fui da concitiação ; minha posiçio 

era muito obscura, niio me cabe a :e~pomabilidaie de a 
ie1' feit.o oa combatido; applaudi-a apena~ . Poré::n. se o 
a.tado do pa.iz fo;Ee o que ~ diz, :?. cor.ziliação n:Io teria 
existido. 

A conciliaçiio, &<::o.hores,foi em bra.Jo cb patriofumo 
e da ju.stiça ant.e o estado d~graçado do pau. De um 
lado ttm gra.nde partido , esbnlliado de t0dos c.:. di~~t.os 
politicos, que lhe garar.te a lei fur.dament:ll do E stado, e 
d~pera.ndo qt:asi de uma c·rdem d~ t'0USas em que 
r.J.·ia p.:.aia s~; de on~ro o espirito de f:.1~ção, não direi 

T O ,!\.,; TV 

de partido Eempre e:dgente, al'\do, in!acla•e\, ~l n~o 
' li . ·o cu-la .. tando mUt-po~p!l.VIl 03 propriç,s cone g10nan s, g t'~ • 

tas vezes entre 011 proprlos venceJores o metltc: P~ 
~levar o demerlto e o vicio; e por _toda a parte a d~
àença, o scepticismo, a especulsyao que a.Dl6aÇB'tao 
abysmar a. nação. • • da 

A ~nciliação ne!sa.e circtl.IILlltanCl» fo1 a arca. 

Qn_~ s, ·maldi~iio aqueUes que a oombatêrio q'uando 
no poder. Seriío mjnstos e pouco generosos; ~ fa
zê-lo de fronte t:rguid.a. Porém não ~~de soffrer .de 

lleo qae se a:pravmtárao du:onciha. 
yão que ao tempo ds.s grandes lutas nunca c<mh&eêriO 
&enio as >&ntag~ ds.s víctorlas ganhiW IJOt.outtm, vt;
:nhão hoje cobrir de improperlos oa grandes lich4ores ~ 
paiz venh.ão \·ilipendiar Honorio HermetoCar.o.elrO IM-o 
e 0 ~arqnez de Ol~nda como iníciadoft:S e apOStolosV~o 
scepticismo e da cottnpção ; venhio diz-er-llies; c s 
e;tragastes o~ partid05 do p~, viol&st~ os dogm~ d: 
fé eon..~rvadora; ,·ós não 601S co~adores,, nós, aUit, 
nós aue nuncR comparecemos nos dias do ~ngo, po~ 
chegâmos bastsnt~ cedo para a partilha dos despoJOS 
da vicrotia. :» • • f 

Es r rto nio têm direito de cus 11' n-.s a.ces 
desses illnstres e grandes cida~ ~ antes m~undl. 

Sr. presidente, ponho termo aqm a este meu ea -
nhado discurso, agradecendo a V. Ex. e a meu& n~b~ 
colle resentes a bondade com que me ounrao. 
lluilc bem; muilo bem. 

{O orador t comprimtntadc.) 

:.. diseussão fi.ea a..iiada ~hora. 
Dada a ordem do dia, levant.a-ee a aessao 

horas e um quarto da tarde. 

Sessão em ~ de Agotto. 

'S~uuo.-E.xplditnu.-Ordem do dia.- F~ .UU 
or- de terra. DisC'.Jrlo do Sr. Sa!dcnhG .JCannho.-

Orçammco do imperio. Discurro do Sr. Ftmondu da 
Cunha. Enurramerl/o. 

Ao rr.cio-íLs feitl:. a chamada, e achtWdo-se presen· 
te~ os Srs. visconde de Caman!.gibe, Pereira. Pi.Rto, 
G:una Cerqueir~ •. C~lazans, Salathiel_, Lrunego, Salda~ 
nha Marinho, Silverra Lobo, Carnetro. de MendonÇA, 
Yillela Tavares, Araujo Lima, Costa Pmto, Paes Bar
reto. Gasparino, barilo de Porto-Alegre, Panls F o~, 
Luiz Carlos Nebins , Btaas, Cruz Machado, Eapmola, 

. Tavar.:s Ba~tos, Mello Franco, Bezerr~ Cavalcanti, 
Ma.rtím Franc:ffico. Sil;a Nunes, C. Ottom, Serra C.ar
neiro, Panlino de Souza, Carlos da Luz, C. Madunnra, 
Pereira da Sil ..a. Amaro da Silveira. Rodrigo Silva, 
Ferreira. da Yl!igá., Leapdro Bezerra, Fiel de Canalho, 
J . Ms.dureira, barão de P,~a.man~ape, M~oel F~!lD-
des, Serj!io de Macedo, D1ogo Velho, Correa de Oliveua, 
Furt.adó- Silvbo Cavalcanti, Lima Duarte, Si e Albu
querque; Flem.·y, Femalldes Vieira, ~aula Santos, ele 
LamJ.re, Figt~eira je Mello, Lesaa, Pinto de Campos, 
Barcellos, Fernandes da Ctm.ha, Barbosa da Ctmha, 
Paes ci.e Mendonça, Angelo <to Amaral, barão da Bella
Vists. Tiberio, Conto, Pedreira, Mello Rego: Carvalho 
Reis c Silveira da Motta, abre-se a sessão. 

omnarecem ep<>l5 e a ~ a ~ao os rs. artz· 
nho Câmpos, Leitão d.a Cunha , Ctlnha Figueiredo, 
Ribeir ') da Luz. Zaca.ria.s , Paranagtá, Lima e Silva, 
F. Octaviano, Vieira da Suva. Epaminondas, Souza 
Mendes, Viriato, Carnsiro da Cunha, Cyrillo, Felix da 
Cunha. Bello, :Raposo da Cs.m.ara, O~toni, Jt1nqutira, 
Brandão, _Carrão, Ferreira. Lsge, Jagnaribe, Maeario e 
Henriques. 

Faltão com participação cs Sra. Fi&lho, conde de 
Baepentiy e Teixeira.Jruúor. 

L-1-~ e appro>a-Ee a acta ds ~ntecedents. 
O Sa. 1• Stcll.tTuto dá. conta do seguinte 

10 
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u ill offido •'.o m!ni~ter:o a.~ guerra, tr::m~mittin.do 
o requerimento c;:: qu.~ o =~· 'LClL'=n':e do corpo de n:tificcs 
desta cú:tc, Jc~o Júé Ribeiro, pede a:> corpo legbl:::.tivc 
para ser tr:-n!~fer; ~i) ps;~·:: o do cstu<lo-m:üor de 2' cbsse. 

,:;.:m llL e gucrr~. 
Dons elo i· &ecretrtric; elo senado, lHn'ticipanrlo que 

por officies do mini~terio uo imperio constou ao mesmo 
aenado ue S. M- o In: )erF.(lor conse!1tc mu; rcsolu õe11 
11.pprov&n o a peusiío de_ 500 rs. diari.m; ~onceciid:! :1 
·cada um dós guRrdas nRciona-:.s da provtncia d11 Pars.
hyba, Frsncelioo Anton~o Marque5 e Antonio Felix da 
'Conceição, e autorisando o governo a conceder ao con
-selheiro Fausto Augusto de Aguiar, director-geral da 
eecretaTia de estado dos nagocios do imperio, um anno 
de licença com o competente ordeuado.-Inteirada. 

Dons requerimentos do João dos :::lautos Simas e 
padre Luiz Dolores Marzoa, pedindo dispensa do lapso . 
ae tempo para se naturalisarem cidadãos brazileiros.
A' co:mmis.eão de constituição. 

Outro de Henrique IV · 
para matricnlar-se e fazer exame do primeiro anno juri • 
.dico de S. Paulo, satisfazendo previamente o exame de 
historia que lho falta.- A' commiesão de instrucção 

ublioa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Continúa a a• discussão da proposta do governo que 
fixa as forças de terra para o anno financeiro de 1862 
n 1863, com a emenda apoiada. 

O Sr. Saldanha Mat•lnbo (profunda attenç1J:o):
Sr; presidente, n. uusencia do nobre Sr. presidente do 
conselho nesta occasião, privando- me da honra de 
ouvir sna opinião a respeito de algumas medidas que 
tenho de propôr, .priva-me igualmente do prazer de 
a S. Ex. pessoalmente dirigir cu nm voto de agra· 
decimento por um acto de fnstiça e de dignidade por 

-----elle-pmtieade na seu ante - · • · • 
A!sim como, Sr. presidente, cu não trepido jámnis 

em censurar o poder que se desmanda, assim tambcm 
niio ~uvida:ei ôr em relevo o que de bom; justo e di~no 

nho : estou portanto em plena liberdade de o commemo
rar. 

Como sabe .a.camara, e como sabe o paiz inteiro, ti
vemos um mlDlstro de estado que, accnsado encrgicn
mente, e accuilado em mataria. gra.vi.ssima no pa-rln
mento e fóra delle, se constituio, em fnltade sufficiente 
defesa! na alternativa infeliz de, ou lr.aver-se por con
fe&BO ue incuri~ e deleixo culposo, ou h.aver-se por con
fesso de prevaricação. Isto, altamente compromettcé!or 
Da ~reciação publica, arrastou a esse Jninistro ·á prati
ca de quanto pudesse arredar de si as culpas que lhe 
erio attribnidas, ou quando menos attenua-las. 

E porque se achasse baldo de meios sufficientes para 
justificar-se, soccorren-se a desvirtuar :a opinião publi. 
C8, desvairando .. lhe o juizo, e dirigindo o seu estig
~ á reputação de muitos de seus subordinados, aliás 
mnocentes. 

Entre estes, Sr. presidente, um notavel cidadão se 
achava, o qual nü? consentio que sua reputação por tal 
modo ficasse desaua~a, e nem que á custa de sen. cre-

quem quer que osse. · 
Recorreu espon~aneameute aos tribunaes competentes, 

provocou, a despe1to da vontade desse ministro, um jul
gamento severo sobre Slia conducta, e justificou-se ple
n~ente de qual9.uer falt~ que lhe pudesse ser 11ttri .. 
b~da: Obteve ass1m COI_?pleta, muito }egitima e devida 
v~cí?na· Entret::nto r.ao ~he valeu 1sto par.!!. não ser 
V1ctu~~ do ostrac1smo horr1vel a 9?-e o votou o· despeito 
do mm1stro de quem trato , e o inOignG cortejo com que 
seus successores o quizeriio ob~equiar. 

E s. este ~espeito, Sr. presidente, não me pos-so furtar 
a_uma cons1dernção. _Qu.al a. ::-aúio por que entre o mi
mstro que sahe e o m1mstro que entra, sejâo 011 não de 
igu::ll opinião, ~e estabelece CO!::O que Uma igua.l.ãad~ de 

pema~ento, uma·~olidarie:laue de procei!.i..mento'? _Igno
ro. No mtanto n ó• vemos que :::~s1m tem. a;ont7e1do he. 
muitos :mno5, e ngora mesmo no actual mm1steno te~os 
pate,lte que· as opiniõe$ dos individuas par~icu!ares 
hontem, que fiS opiniões do dept;~t:t~o ~ontem 1;1ao sao _~s 
dombistro hoje, só pela convemenma 1rrefl.ect1da de IUVJ 

_ o n · ~ . . 
A rü5jkito, por exemplo, à11 e~uola miliiar, nós có!ll 

pezar observamos isto em reb.çã.o ao actual Sr. m1· 
nistro da fazenda. 

SR. AVARES ASTOS:
ganh:açiío do exercito! 

O Sn. SAI.UANUA. 1\hnxNrro :-'Talvez por isso o cida• 
dão a quem me refiro tivesse de soifrer o ostracismo a 
que o tinha condcmnado um ministro sem consciencia I 

Succedêrão- se os ministPrios, até que o Sr. marquez 
de Caxias pela primeira vez 3ubio ao poder. 

S. Ex. não teve um pedido ; S. E~. não teve um em· 
penho ; e espontaneamente, guiado só pelo dever e pala 
justiça, levantou o iuterdicto a que havia sido votado o 
honrado cidadão a quem me refiro. 

S. Ex. sanccionou c~m seu acto ~ fama bem mereci~ 
a c onra e 1gm a e que possue esse Cl a iío. S. x

fez-lhe justi~a, e deu o signal mais evidente de reprova
ção aos actos daquelles que, ou tinhão querido marear a· 
reputação alheia. para salvar-se, ou uiio tinhão tido 

e con ssar a v1c orut, s men porque avut 
sido conseguida contra um antecessor. . 

E' este o acto do nobre Sr. marquez de Caxias que eu 
nesta occasião proclamo e elogio. . 

·• · ente, tenhó cumprido deste modo um dever 
de honra para com o nobre presidente do conselho; cnm-· 
prirei agora um dever de lealdade para com S. Ex., de

, claràndo-lhe francamente que não o acompanho no seu 
actual ministerio, e que sou, sem reservas, opposicio-· 
nista.. · 

Eu podia poupar á. casa esta declara.çiio .... {Apoi11doa.) 
O Sa. MARTtNno CA.MI'os :-Porque é bem conhecido. 
O SR. SALDANHA MAnumo·:- •••• porque tenho sempre 

sido claro, e JlOr demais me tenho definido. 
Feito isto, Sr. pesidente, eu, nãL' podendo nesta dis

cussão tratnr de outrns matarias estranhas á es ciali
n e a xaçau e orças e terra ou especiaes ao mi·· 

nistorio da guerra, entrarei em algumas considerações 
relativas ao objecto em discussão. 

Tenho ouvido varias opini5ea a res ito da lei de 
en o que emas. ou o pnme1ro a con essar 

que ella não é boa ; mae não posso deixar de dizer i~a!
mente que ella é de difficilima reforma, f!Omo é de dif
ficilima confecção uma lei de recrutamento. 

E disto nos convenceremos com facilidade desde que 
considerarmos que é lei que não tem podido ser trasla
dada de um paiz pura outro, porquanto ó a lei cuja 
perfeição mais depende dEJ harmonisar com criterio o 
onus que ella traz com o cara-cter particular, a indole, 
a educação e os costumes de •um povo. 

E' lei portllllt<> que cada povo deve ter sua e especiâl. 
O Sa. CAntos DA Luz:- Na legislação da Enrop& 

achamos bons modelos. 

O So.. SALDANIIA :MARINHO: - Nas bases geraes de 
justiça não ànvido. Supponho que não ha lei propria
mente dita que não deva as8entar nellas ; mas quanto 
a detalhe, permitta-me o nobre deputado que o não 
acompanhe na sua opinião. O molde em que teremos de 
fundir a nossa lei de recrutamento ha de ser peculiar 
nosso. 

econ 1eço que se nós tivcssemos uma lei de recruta
mento que fosse buscar igualmente em todas as classes 
os soldados, nós teríamos este imposto de· sangue me
lhor distribuído. Mas de:;de que r.os falha a base essen
cial para podermos chegar a este -resultado ; desde qn.e 
não temos um trabalho estatistico; desde que llão co
nhecemos o verdadeiro censo do Imperio, é impoBSivel 
·adoptar-se uma lei em taes condições. 

E quando mesmo se adaptasse uma lei nessas condi
ções, nem por isso deixaríamos de lutar com muitos 
em1>;raços. (Apoiado&.) 

D1gào-o os paues que aqui nos querem apresenta-r 
por modelo a tal respeito. (Muitos opoiados.) 

(Ha dit,trsos apa.rte~ .) 
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Segundo hlinha opinião, não devemos por ora tratar 
i3a :reforma da lei que temes; façamos poYém esforços 
para b8Dl executa-la, convirjamos todos para extirpar 
os abusos que diariamente observamos na pratica 
dessa lei. 

E tanto maior esforço devemos nisto empregar, 
quanto desgraçad~ente vemos que os vexames, as 

• .-- •• -- -~- -----:-- ___ ._ .. .,,... .... ~~ÀnÀÕh oõn nJ'Qtj_ 

cadas sob a capa do recrutamento. 
Podemos dizer~ Sr. presidente, que a tal respeito os 

abusos, e abusos escandalosos e revoltantes, são tantos 
e tão fre uentes entre nós ue uasi constituem a re"'r!l 
na aprec1acão dos factos ! 

Sr. p-residente, quando o mii&isterio actual, fugindo 
da frllllqneza com que ae devia politicamente apresentar 
ao paiz, ee acastellou na. banal e commum declaração 
de execução fiel das leis, quando u1io quiz adiantar uma 
palavra no seu programma, deixou-me desde logo, o 
como já manifestei a esta casa, em desconfiança de suas 
intençl)es; por isso aguardava os factos. 

Os factos vão apparecendo, e desgraçadamente têm 
vindo, não desfazer a desconfiança em que estava, e 
aim para robustecê·ola. 

Eu o provarei. · 
o , • p es1 , es ran ar que um su e~ 

legado da roça, que um recrutador no interi-or do paiz, 
pratique nllusos, seja leviano e arbitraria ; o que é de 
estra:iihar,e de estr~har severamente, é que, em presen-

1 1 ' 
ainda á de estranhar qua esses abusos sejão aellados com 
s. vontade expressa de ministros, com a sancção deste 
mesmo ~o'·~r~o que se apregôa fiel executor das leis e 

Assim fa.llan:lo, não estou baldo de razões. Eu tenho 
de referir á camara um facto passado ha cinco OILBeis 
dias nesta c8rte. Desejarei que os meus nobres collegas1 
sem distb:wção de lado politico u. que pertenção, me de
clarem se é licito, me declarem se a_ uro governo que se 
preza de justo, a um governo que se proclama o primeiro 
sustentador do nossa legislação, cumpridor da sus.s dia .. 
posiç!les, se nas palavras <ie um tal governo é possivel 
acreditar, á vista. do facto que vou oxpôr. 

Nesta côrte, Sr. presidt'nto, morn um individuo, sup. 
ponho que de nome Eleuteric , que , segundo as infor· 

não tinha das melhores conduc1as como particular ; é 
moço, segundo dizem, cujo comportamento niio é muito 
regular; e que por isso foi abandonado por seus pais, 

- r- os ' 
\ eama.ndos praticados por elle. E' esta a bistot:ia tal 
qu•l ouvi, e que aceito. 

Esse moço, porám1 uma voz entregue a seus proprios 
recursos, constituio !;Ua economia separada: apartou-se 
de mais intimàs relações de sua familia, viveu de si, 
viveu de sea trabalho. Hav~ndo empregos publicas vn. 
gos, para os quaes se demandava cxnmo, so demandava 
concurso, apresentou- se elle, e oendo moço de muita 
capacidade, de muito talento, t si 86 deveu ~or muitas 
vezes approvndo plcnamento e apresentado em urimciro 
lugar nas propostas quo se dcrüo. • 

A' custa destas boas provas esse individuo foi ho. tem
pos despachado official de descarga dn nlfandega do. 
c~~e. En~~:on em exe~ciciode eeu empreg~, em tal cxer
CJClO continuava, sem que commettssse crune ou erro de 
officio, quando h:1 seis dias pouco mais ou menos, ao 
eahir de sua repartição, apresenta-se lhe o comman
dante de pede~tre~, e dá-lhe a voz de preso. Perguntando.; 
lhe elle porque o prendia, respondeu-lha que para recru ... 
ta, e allegsndo elle a sua escusa legitima como erupre-

., . . . . . . 
' -prego que e.xercia I Note-se que esse moço, além de em-

pregado publico, é cavalleiro da ordem da Rosa, e não 
obstante foi levado do lugar em que foi preso para 0 
'l:adroz da policia, onde pouco tempo esteve é verdade, 
mas não deiJton de lá estar, segundo me· informão. 

Sa.bida.s as cousas, tinha esse moço tratado um casa
mento qne me dizem máo; o pai, que se queria oppôr a 
UDl tal casamento, foi entender-se com o Sr. mini11tro da 
fazenda e com o Sr. chefe de policia, e o Sr. ministro da 
fazenda e o Sr, chefe de policia presUorão-se a que se 
procedesse do modo que acabo de referir ! 

-4\seim toi recrutado um empregado publico, foi ntn 

cavalleiro da Rosa recolLido ao xadrez e remettido da1lr 
ao quartel-general para sentar praça, e só por circwn
stancias que .eu igaoro deixou de effectuar-se o jnt'&
mento de bandeira no mesmo di$. Entret.anto ~onci·· 
liárao-se as partes, desappareceu a demie.são em ~ue ~· 
fallavn, e que ao chefe de'policia servio para. a prisão 
para recruta ; e uma. portaria datada de 2 de .A~to 
annarec • e a al · · · ~· - -
mittido, e • sim removido para a a1fandega de MatO-
Grosso! · 

Mas esse homem, niío havendo infringido lei al~ma, 
ue não commetteu nenhuma falta ·ae seni ublico e 

a quem se consetva o emprego, visto como foi Yemovido, 
vío-se violentado, detido em prisão sem ser criminoso e 
sem nota de culpa até hontcm pelas dez horas do dia,. 
quando um irmão o foi conduzir do estado-maior, não 
sei de que corpo, para embarcar p~a o seu destino •• •• 

UM Sa. DEI>U'l'ADO : - Foi conduzido preso para bQr
do? 

O Sa. SALDANHA MAII.INHO : - Nilo ; saW,o do est"-
do-mnior em companhia de seu irmão •• ;, -

O Sa. MA.RTI:\no CA.MPos: - Capitulou. 

·-
quanto dolle se exigi?; sujeitou-se a ir paJ:a. M_at.O.-
Grosso.... · 

U DIA. Voz : - Antes gaiola que tiro ; ante$ ir pa.tll 

UM Sa. DEl.>U'l'ADo:- Foi um beneficio. 
O Sa. SALDANHA MurNHO: - Ouço diz~ qu.e fc~ mA. 

beneficio ue se fez .... 
·O 82. NEBIAS :-E. muito grande. 
O Sa. S~LDANnA 1\harNn:o :-E ainda uma voz respei'

tavel desta casa diz que foi um beneficio muito grand~ t 
Senhores, "um nbuso tão nota.vel, uma tão revoltante 
infracção da lei, à a será sempr@ uma ironíoralidade ! 
(Apoiados.) De um abuso desta ordem ninguem póa.~. 
dizer que vem bom resultado, porque se il.o pai apalxo
nado desse moço se deu a satisfação de não o ver casa. 
do desvantajosamente, e sociedade inteira tem o des
gosto de ver que suas leis são •menosprezadas: (MuitoB 
apoiados.) . 
calcando ns leis. 

Oo'l'so Sa. DtPUTADO:-E queidndetiuhaessemoço f 

O Sn. SAJ.DANHA MARINuo : - Se so ndroitto esse di~ 
roito do tutela absoluta o caprichosa ao!l m11io'res, não 
jul~ados inc11pnzes do se regerem, onde iremos pnrar! 
Í-loj<l foi esse infeliz moço victimad<lumn.nrhitrnriedade, 
porque queria casar t.:ontra a vontade do seu pai, ama..;. 
nhií. sorl'i. outro recrutado ])or , ni\o q_ucror casar ú. von .. 
tndc do ministro ou do chefe do polic1a. . • 

Sr. prcsidento, a mesma fucilidl\dc com que a respoitQ·: 
do Sr. Eleutorio o Sr. ministro da fazeuda so prestou·-. 
nm tal jogo <lo intoroR~o purnmonto particular, com 
offenaa da loi, o o Sr. cheio de policin lliio duvidou 1ef 
instrumento do um dcsnggravo, de umn. sutisfuçíio pai~ 
ticular, oasn mesma facilidade pôde dnr· sO a m~~ roa-.. 
p1,1ito, a respeito de qualqnet de nós. o 

O caso é de snmma gravidade, s infra.ccão da lei1 " 
arbitrariedade, · a offensa á. liberdade individual, ~ igual · 
quer contra n6s praticada, quer contra q'\lalqu.étoo~~q 
cidadão. (Muito, apoiados.) . . ,, _ · " 

O Sa.l\IARTI:-iHO CAt.n•os:- Apoiado; duvido.qu_&,l)-. ~ . . . . . . . 

mc'lhantes, de tanta violencia contra. a liberd.ade intU .. 
vidnal. o 

o Sa. SALDANHA MARINS:O : · - Factos desta ordem~ 
devem ser com todo o vigor estigmatisados 'e condein.: 
nados, e só àssiin conseguiremos a segurança ~di vi~~ ·., 
que nos roubão. Ni\.o e assim que se procede no. cu.m•' 
primeuto da. lei de recrutamento, 1\ qual não p6de·sem
~ara ffi:stru~ento: de vU:ganças e ~e arranjos de fam~a! 
Se a le1 é ma, ee eUa nao é perfe1ta,_façamoe ao ~en~ ; 
com que níí.o se desma.udem os saus exec'litores•. ·. 

~r. presidente, aquelles, geralmente fallando, salvss 
mu1to poucas, mas honrosas excepções, a quem as-au~ 
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t.eridW.. auperiol'êt ~m commetti~o o recrut~ento, 
utlo · ordinariamente desta arma, nao em prove1to real 
do urvi90 publico, e sim para dar pasto a vinganças suas 
f) alheia~. (.Ap~iadot.) -

O Sa. Es~>IIIOU.:- É uma t~ste verdade l 
s Lll.lNIU M~&IN o: - . 

mesmo nu ruas desta côrte de eer agarrado por um po-
-~ • • _ ___ ..... ____ ·--\..- : ....... _ ... ~...... ,. ,..~ ... ~-.. :.:.,.., ~Cll·l'l ... "" llCI&l CWUVl"• M;;r.UUQo J.D'WU~) - 1Q • "'V.U\4\A.~•-v .r-•- _ ..... 
x~ nojento, immundo, insalubre, e ficar ahi urna 
noite inteira de mistura com r&ls de olicia 
ou ro 1a &er etco o a prazer do Sr. c efe de policia, 
oa de quem quer que seja. Niio se indaga com criterio e 
antecipadamente quaes oa individuas sobre quem deve 
reeahir a prisão pR.Xa o recrutamento, cousa. que awria 
facílima; não, 11ahe o caçador por essas ruas, e vai sgar·· 
rando a torto e a direito a .quem lhe faz conta.. 

O Sa. C. MA.DUUIB.A. :-Até recebe utna gratificação. 

O Sa. S.U.DA.NB~ MnrMao : - Até dos particulares 
que deeejíio libertar-se, e não duvidiio pagar a multa ! 

Por essea centrol.l, Sr. presidente, arvora-se um qual
quer 11ubdelegado de policia, arvora-se um qualquer po-
~o em reerutador, ní\o par 1 1v1 uos no 
caso de ir servir no exercito, e conforme as preecripções 
da lei de recrutamento, e sim para exercer vinganças~ 

ara ~tlplprir yrom~sas l{ue ~u\tas vezes co~o preparo 

. As disposições da lei, que para garantir a liberdade do 
'foto prohibem em um termo dado o recrutamento, essas 
disposições 6iio illudidas, porque as ameaças que muito 
uto5 se fizeriio pam-ooagit' o misero vo ~ . 
pridaa opportuuamente I (.4poiados.J 

E quando, Sr. preaidrot., o cidadão tna.l recrutado, o 
cidadão a favor do qual tiO diio as isent;ões le$!lo96, quer 
fazer valer taes isenções, encontra como juu; aquolle 
mesmo que praticou a injnstiça. de recruta-lo I 

Jt. o cidadão que é assim preso e arrastado para o 
n01ao exercito, vem do centro, como um grande crimi
noso, com uma \)Orrente ao pescoço, como e'il tenho · 
mto, para a capital, sujeito a terriveis privações, fal
tando-lhe até muita vez a necessa.ria 'alimentação I E' 
na capital, e depois de uma penosissimn viagem, e depois 
do m'Uitos aoftiimentos, ue raras vezes encontra o a i 

JUII L\'a que ev rll ao ar no seu pntneiro rec:atador ; 
en~ é que 11e d4 a liberdade ao homem que nio podin 
m recrutado, e que entretanto soft'ret1 sem culpa, sem 
erlme, eem motivo algum plausivel, ama das mais ter-

• a osem 10 • 

O Sa. EaPJKOU. ~ - No interior de. Bahia monêrão de 
fome recrutas que estavito nae cadêas. E, digo mais, 
que no mtmioipio de Caetitá, da mesma provincia, para 
.uem para esta côrte vinte e dous recrutas, houve 
•" alguns aasuainados. Isso foi no tempo da politica 
de tollf'Ailc!a e justiça. 

0 Si.. 5~1.D~B4 )baJICIIO: - 0 regulatnen~ que 
deve clirlgir o trabalho do recrutamento não é executado~ 
Sr. preaíclente; é a?.Snaa umo. e.rmo. para siltisfação à. 
mi ~ontade de mmta gente. Se um pobre aggregado, 
por exemplo. en()l)ntrando-se com o dono da terra em 
que habita, deixa de lhe fazer um humUinimo cor
tejo, como infellzmente temos algumas vezes obse"ado, 
immecUII&amente ae empenha o máo proprietario com a 
autorldià.a c:Qmpetente, e o mísero é irreminivelmente 
noru\ad.ol (A poiado1.) 

Se al«uem tem o arrojo de peair em casamento uma 
DtQ9& filha de pais que n~ approvíio ea&a união, se o pai 
6 oànheoido e protegido do anbdelega.oJ.o, ou elo re 
taclor, ahi 'fem. o recrutamento como impedimento. 

Se 'ambem 2e nega alguem a um casamento, se niio 
p.~a uma dinda, se não se presta a um serviço que se 
lhe exija , o recureo ao recrutamento é facil, e é sem 
euto conseguido. 
· Tal á, Sr. preaidente, o recrutamento per esses centros 

c1o Imperlo, tal é o mal de que nenhum Brazileiro está 
iiecto l (lfaito• IIP<JitJtltu.) 

A immoralidade, Sr. presidente, tem ido tão longe 
11& pratica do recru~· ~ 3nto, que temos até exemplos de 
MNul marldoa r•C'· doe para que as mulheres &quem um.s 

J' ,._portanto, v. Ex. que 6 nect~eana multa ee· 

os subalternos d.eixem de proceder ttregular e cmnmo
eame:ute, qu!!.o.do t~ts ~.Jtemplos~ e de tão alto! lhes são 
offerecidos. • 

• . • x., para o'tien ar 
melhor a ceneura, devia ter feito um requerimento pe
dindo informações para saber contra quem devião reca- · 
hir neste ·caso as accusações. 

O Sa. SA.L»A.NBA. MAniNHo :-E o que estou eu dizendo 
niio serve? 

O Sa. Sn.nnu. DA. MoTT~: - Mas não tem todoa os 
meios necessarios para que se saiba se é flUldada a 
censura. 

O Sa. Su»A.Ku~ Mu.IICRO: - Não concorda que es
tou usando de um direito, e com mui~s. opportanidadeT 

e é exacto, sellheres, é que a minha deeeaufitm<lli 
contra o gabinete vai ee firmando já. em actos que vão 
sendo praticados. Ç<lmo confiar-me nas promessas ~e 
~a execução da. le1, quando os actos os vêm desmentll' 

E' por esta razão essencialmente que eu, ao passo que 
reconheço que se dá. desigualdade na concessão de isen • 
ções do serviço militar mediante uma quiUltia .de di
nheiro contin ,_porque o pau; .tem 
chegado a tal estado, que é necessario soccorrermo-nos 
a cousa.s taes e tiio imperfeitas pára termo~ alguma 
garantia, mesmo comprada. 

Admira, Sr. presidente, que quando o governo ma
Difesta desejo de ter um ex.erc1to morali8ado, seja o 

· proprio que o constitua nas condições de prim~ira casa 
de correcçiio do imperio. Um subdelegado ou cltlegado, 
longe de processar e punir os réos de pofi!,ia do aeu 
diatricto, os ladrões, e atá mesmo os aasaubios, 08 re-

. crnta, e manda para o exercito. 
D'est'al'te, em lu~ar de soldados, recebe o exeroito 

brazileiro homens dignos de punição, perversos e in
orrigiveis, re&uttando d'ah1 faltar-lhe a moraUd&de 

que tão necessa.ria é em suas fileiras. 
Se attendermos á. condacta ordinaria do governo para 

com o exercito, acharemos a razlio, que o Sr. presidente 
~ · , r pugnan-

oia que lavra no espírito publico contra a farda, ou maia 
exactamente, contra a classe militar. 

Ningum quer ser militar, se~;undo disse S. Ex. E 
S. Ex.. admira-se disso, quando, como se expreiiSa em 
seu relatorio, estamos em um paiz em que todos qu&Yem 
farda. 

S. Ex. tem l'aziio. No progresso dtu (ard<u em que 
vamos, e especialmente das {ard4! "'rcü•, ha'f&moa de 
chegar ao ponto de ser o nosso pau coollderado o pala 
dos gafiUlbotoa. 

U• Sa. DEPllTAI>O :-Dos papagaios. 
O SB. Su»-'NBA MuJftuo:-Ha muitos, Sr. presi

dente, que, fagindo do serviço do exercito, deix.anao de 
prestar ao publico qualquer serviço, por meaquinho qu~ 
seja, vivem e. importnns.r os homens que estão DOpo-. 
der para obter uma fllrdinha verde ; mas observa-se q_ue 
estes sio o que meaos prestão ao interesse real do pau. 

E' bom, e com prazer o digo, niio esquecer, porám, 
que as fardas azues são ainda de preço, e não têm des, 

· , que a respeito detlas nao se tem chegado 4. 
profns.ão e ao esbanjamento que se dão a respeito daa 
outras, bem como. aos habitos, commendas e titulos. 

E' ~na que as hC?nras mi~tares, os postos mil!tarea 
hononficos do exerc1to, tenhao algnmas vezea serVIdo de 
presente do governo a. alguns de seus amigos; mas cuin· 
pre conf~ssar que ao menos as f&rdas azues aindà: se 
não :prestárão para eàificaçiio do palacio d.os loucos 011 
hosp1cio de Pedro II, o qual se está. conetruindo COill 
commendas, habitas e baronntos, mas não enterrou em 
seus alicerces uma s6 dae fardas que diatin~o. 

O desgosto, Sr. presidente, pela vida Dillltar nuoe, 
antea ele tudo, ele ser o mUitq.r entre n6a OOilC\cltrdoho
mem fóra da. lei, de ser um ente para quem Dlo ha u-
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SESSÃO EM ? DE A6õ8TO DE iaM. ""' .. , 
tl~a e imparoiaüdade, enJeito a tribnnaes espeeiaes, for- U• S1.. DtPunt~o: -E' uma auemoláa militar. 
JQadoa muitas vezes á. eacolha de seus accusadores. O Sa. SA.LDAKHA MA.IltKilO: - E com muito direito, 

O militlll', se é cidadão brazileiro e niio excluido das porque é para tratar de objeeto militsa, e daqueUe qu. 
garantias qne sem excepção creon e CODcedeo a lei fnn- maia interessa a essa classe. Mas, não tP.moa tanto• ofti-
aamental, nio goza, por arrojo do arbitrio doa gover- eiaes generaes ; e s& o nobre deputado exnminar aou 
nadares, dessas mesmas garautias. Os votos do povo numero, verá. que. a commisi!ão é limit&diaflíma • n 
para as assembléa.s pt'Ol'incias, po - n a o meu nonre eo egs. austo a gran a ntUDerica 
aproveitão sem que vá solicitai' um placs# humilde, e cleaaa assembléa.. (Continúa a ler.) 
que está.§. mercê de quem governa.. c Art. s.• Inoumbe a esta commissão julgar em 
. .Aq!!~l!".«"tne tem obtido votos para as nossas cama· termos do de!lreto n. "1"l2, da antiguid11de ou mereci-

. ,. uiu.,~ \4-V AC.feitc, p!'Cpc:ido ~ «aVe!'!!~ 
lugar em que habita, ~m sido levado ao . extremo de os que devem ser promovidos, em tanto numero quanto 
pectir a sua demil'São, porque só sssim p6de gozar dos. o• das vagflB qne se derem, e guardad• a proporpão e 
empregos que vêm da eleição popular. ordem estabeleciJa da antiguidade e merecimento. 

Não póde ter gosto pela vida militar, Sr. presidente, c Art. 4.• Organiss.da a proposta, e antes de &er ella 
aquelle que observa que nem o sangue derramado nas. levada ao governo, será publicada pelos jorAaes e em or-
batalhas, nem um comportamento illibado, nem uma demdodiadoquariel-general, e só depois d$90 dias ~ta 
vida sempre regulada. pela observancia. de deveres auate- publicação se haver& a proposta. como definitivamen~ 
ros preserva dos desmandos do poder, dos caprichos de resolvida, e será. remettida 1\0 governo. 
um ministro da guerra, da má. vontade de um comman- c .Art. 5. • Os officiaes qne se jnlgsrsm prejudic~01 
dan.te das ermas, etc. poderão representar á. commissiio, deduzindo o seu di-

Um capricho de micistros, seDhores, póde fazer perder reito e juntando os documentos que qnizerem. 
------~·~~fn~r~d~a~a~u~m~h~o~m~em~~de~b~r~io~~··;e~e~s~ee~~~a~pr~i~ch~o~in~f~e~li~z~----+--~~~~~~~~~~~mi - - , 

m n n o e:x:.eepçao rara, esse oapnc o qua.s1 que se 0 negocio submettido ex·-officio M conselho supremo 
vai constituindo a regra ordinaria nn. vida militar. milit11r, para em ultima instancia proferir o julgamento 

Uma classe levada. a esse ponto de desanimo pelos com o qual se haverá a proposta oomo írrevogavel, e llerá. 
proprios que deviiio el~va··!a, não é de certo a que con- · · cher aa 
· , za a sua vagas a ~ne ella se referir. 

liberdade, a quem não quer privar·.se dos direitos de c Art. 6.• O motivo da. preferencia por merecimento 
cidadão brazileiro para abreça~la. E' eata, FOis, entre será expressamente declarado na proposta e menoinnado 
ontras mnitas, a razão que existe para que todos fujão na atente ue fôr elo overno ex dida · 
ele ser militares-em-nos · • · · o mesmo ·motivo servir para nova promoção do mesmo 
· ·Se acaso, Sr~ presidente,·consultamos outro ponto que individuo. · . 

muito deve interessar esta classe, vamos encontrar ou. C: Art. 7. • O governo dari os regulamentos neceaaa-
troa motivos que originiio profundo desgosto: fallo das rios para a execução destas diapl)siçõea. )) 
promoções. Não sou profissional, pouco couheço a mataria, maa 

Temos estabelecido por lei dons princípios pau a pro- nas idéas geraea que posso ter é o remedio que me 
moção, o merecimento e a anti~uidade. Pelo que per-· ocoorre nesta occe.sião pera obter justiça nos accesaoa 
tei\C!e ·a; antiguidade, o &.buso é dtfficil; mas a respeito da dos miütnres. 
prom~por me~ecimon~, eu direi que ~elos os cava~ .. Entendo taznbam a respeito de rooratamanto que ailo 
lheiros que têm s1do mimstros da. guerra, a\nda nenhum urgentes e indispe.nsa v eis &lgumas medidaa elQ beQa do 
delles se p6de consiaerar sem remors.> d(t injustiças coarctar os abusos que se cbservio. . 
prat!cadflB. Vou ler, para mandar i mesa, as providencias que 

· tar. (U.) 
oado grave em mataria de promoção por merecimento, c Artigo.-0 indivi uo recrutado não aaaentará pra-
o esta razão, Sr. presidente, não pôde deixar de influir ça antes de 15 dias da data do recrutamento, e n11te 
muito fortemente para afastar da classe militar a to.. tempo poderá representar ao juiz de direito d' oomarca 

____ ___:ci~o~s~o~s .Jh~o~m~OD!m!!B!,..!l~_jt!2!!Cc\!li~onMJ!..a.l.l-w...~u.A.~......__JU ...... ~,._,~,__-t __ --rE~·et-iva, ou daqueRaem que se achar, e jttltiticu os 
reira. . · motivos que tiver de isençüo. No c!lso que tae• motivo• 

Nós temos tido ) Sr. presidente, uma oommissiio de salão legitimos e provados, e assim i ulgados pelo mamo 
promoções ; é ella de nomeação livre do governo; mas jutz de direito, determinará. este que seja posto em li· 
par& que serve ! Ella. apresenta sua proposta ao gover- berdade o recrutado, e esta determina9iio se cumpriri 
no, e este escolhe, geralmente faltando, aquelle a favor immedia.tamente. 
de quem maiores empenhos se reunem. O principi() c No caso deste recurso ser'- ouvido ll reemtador, 
do merecimento não tem eervido portanto senão para o aempre qne iafu seja posaivel. :a. • 
mais escandaloso e revoltante doa patronatos. c Artigo.-O recurso de habtuu corptU ~01 lagar no 

Entendo, ~r. preaid'!nte, que 6 preciso pôr termo a caao do priaiío para recruta. • 
Isto; 4$ preoiio q,ne adoptemos provldenoia.s que aseegn- ·. Eu entendo àue em todo• o!!tau'•as 1'- • orde- ele rem 'classe m1litnr ao menos o que lhe pertenoo em Q .. _ "·- ... 

&(IC8810l!, Não quero abstrahlr do prlnoiplo de mertci- htJb,a•· corput uma necesaid e; a garantia em 'i•• a 
t111nto; e uma bells tbeoria iDfelizmente cleBt:adada na liberdade individual encontra mais fl)tte apoio ' no 
pratica. Não me animo a propllr a suppresaão da promo~ h<tlwu-cOf'pUI. . 
çlo por mereoimento, mas desejo regulariaa-la de modo 'l;ste reinedio, aliáa crea.do em ganGTallda~e, nlo p6cle 
a ~ôr termo aos abuers. ser considerado í6ra de uso para esta ou aqu~a priaio 

Lembro-me de algumas med.idaa, entre ellaa as que illegal; O governo porám não duvidou reatringl .. lo, t 
oonstiío dos arti~oa que vou ler e hei de mandar I. mesa, por aimplea avisos o excluio doa casos de recrutam~to. 
,.jãoon não ace1tos pela maioria, ou pelo governo, o quo Me parece que o individuo, antes de assentar pl'açt. e 
pa_r~ mim ~er§. i~diffemnta. Fhar-me-ha ~ satisfa.çiio .,d.:_eci-----lr--Diurirliartarb

91
ant;d--::e_ir_as_:_, n_il_o-:-ó_so~l_da_d_o-:,~n_ã_o __ e_at_t--:a~u--=j_ei_to __ ú-=-l~e-_-i• ____ _ 

lnteUH' uma m~e prostana um servrc' 
real i clatse militar, que eu tanto prezo. Se á assim, se nós niio podemos consideru o tncll-

Os artigos são estes: ' vidno simplesmente recrutado militar, e se por CODJe-
c Art. 1' Haverá. na côrte uma. commissíio permanente guinte aa lsis militares o não podem abranger, segue-ae 

ele promoções, e será composta de todos os ofllciaes ge- que preso para tal fim está em seu inoonteatavel airlito 
11eraes que se acharem desempregados, ou cujos empte.. exigindo das autoridades ordinariu a carta de sua 
goa forem de exercicio compativel com ella. • liberdade contra a priaão injusta. que lhe fazem sotl'rer. 

Abstraio j§. da notneação da eommissiio pelo governo~ Pôde ta.m.bem a oamara resolver como queira eate 
porque a en~udo um mal; o posto militar e a residen- pensamento que á sua lUta e<:naideração submetto; p6d• 
cia dão o direito de .ser membro dessa commissão. mesmo rejeita-lo; a mim me ficar i o prazer da o hãver 
(Conlinúa a Zlr.) enunciado, • 

c: Art. 2" Esta commiseiío se reunitá tantas vezes Jf. me parectt ouvir reprodllZir hoje u mam• 1'11· 
qumtu o aerviço a que é destinada o exigir, sendo OQn·· z~s que se prod.uzirão {>&ta a e:a:pedi9ão ~·amo. • 
iocada pelo ajudante-general. • . que mQ refiN. 
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Essas razõe~ erãe: os abUI!IOS que praticavão aa au
toridades a quem era commettids. a. facaldade de eon~ 
~ habeM~corpus. 

Esta r.!!Zí!o não procede, não p6de proceder. 
A prevaricação não corrigida, não -castigada, r..iio ê 

sufti~ien~e ~~dament? para privar a sociedade de 1llna 

abusar, não se póde concluir qne a devamos nulliticar. 
Quanto mais, Sr. yresidente, quii " soeie<iada brazi

. ]eira, hoje muito ma1s adiantada, muito maia'illustrada, 
:11lio p6de j A. comportar certas restricções em 'seus di · 
tos, que .em outras epocas teve necessià.ade de soffrer. • 

As providencias anormaes tomadas em circumstancias 
extraotdinarias, longe àe ser uteis hoje, são preju
dieiaes. 

A sociedade presentemente quer justiça regular. · 
Pnnão .. se sem attenções á. classe a que pertenção to

dos quantos tran!grcdirem. as leis; ll}n!ltenh~-se .na al
tura em que devo ser mant1do o prmmp1o do JUStiÇa, os 
abusos desappareceráõ; nã.> haverá. perigo em estender 
as vantagens da ordem de habeas-corpus ao recruta·· 
Dfcnto. 

Tira-se ao magistrado a faculdade de conceder h.abe(JS-
corpu8, pe o rece1o o a uso, e en re an o eaa.Msa au 
recrutadoral:usar livremente, A abusar com tanto maior 
perigo quanto se tira ao cidadão esse meio que p acober
taria da violencia e da injustiça! (Apoiados.) 

1 ' • l ' 
algumasconsiaernções aoobjeuto ueque me vou occupar, 
e que é a escola militar. · . 

A ~tima vez que tive a honra. de occupar a tribuna, 

fnnccionalic;mo. Ainda hontem fni acompanhado neste 
pensamento pelo nosso illustrado collega pelo Maranhão, 
e ás observações feitas por esse distincto cleputado res~ 
pondeu o governo como responde a todos e a tudo, com 
evasivas. 

Os factos, Sr. presidente, que se reproduzem constan
temente, cada vez mais me confirmão na opinião de que 
temos fnnccionalismo demasiado; na opinião que tenho 
de que um dos cancros roedores do nosso thesouro é 
o excessivo numero de empregados que se ha. creado 
no Imperio, homens inuteis, que temos em bom numero, 
e a uem a otec - . • 
leis do corpQ legislntivo, ou expedindo espontaneoe de
cret.ne e regulamentos para as muitas repartições que 
existem; . -, · · 

Per unto su fará or exem lo falta um dos lu 
supcmores a a andega dn côrte? 

O Sn. ÜTTONI :- V á. por uhi .... 
·O Sn. SAI.DANnA. !1-!A.m~no:- Supponho que não i na 

alfandega da côrte um dos empregados superiores é 
inutil .... · 

UM Sn. DEPUTADO : -E' verdade. 
O Sn. SAt.DlNIIA. MAnir;uo:-. .. , e eu nüo posso deixar 

de· assim· pensar quando attendo n que o funccionario 
que exerce o emprego do inspector, e está ugora fóra. 
delle, sendo, como é, um cidadilo de toda s honra, de todil. 
a probidade, e achando-se, como se ncha, no ministerlo, 
não tem até ngora provido o lugar que deixou substi
tnido . por eeu immediato. Com istl) tem Provado, e de 
modo irrecusavel, que um dos emprego3 é i nu til, e que 
aqueHa repartição podia dispensar um dos dous lugarea 
eupenores. (ArJoiados.) 
' A não ser isto, eu seria le'<ado a uma conclnsií.o que 

não admítto, e é que o egoísmo particular do ministro 
o leva a consentir que o servi~ publico seja prejudicado 

hypothese é repellida pel~ honra e dignidade des~e mi
rustTO, e portanto fica provado ex uberantemente que 
temos um empregado de mais na a.lfandega. E se isto 
se ~a. em relação aos primeiros lagares, podemos indu=-' 
zir que a mesma superabundancia de empregados dá-se 
nos outros lugares de menor :mportancia. (Apoiaclo1.) 

O mesmo que se dá na alfandQga dá.-se na escola 
militar. E' díspensavel um dos dous lugares superiores 
desta escola; estou mesmo que é tão dispensavel este 
empre11;o como era dispensavel o lugar de director da. re~ 
partiçllo das terras publicas, como afinal foi o governo 
forÇado a confessar. 

Parece, Sr. presidente, que um dos emprego& aupe··_ 

riores da escola. militar só foi ereado para. accommod~ a 
9..uem devia deixar o inutillugar de director da repar
tição das terras publicas. E que tal inutilidade não pócl.s 
ser contestada, o manifesta o procedimento .'r, governo 
para com o nebre ministro ~agricultura, q,ue se reserva 
o lugar de commanda.nte da escola a. que me refiro. 

B.. TTONI : - V 8 pa a. 
O Sa. SALDANHA. MARINHO : - Eu entendo que S. Ex. · 

não oonsentiria que o serviço publioo fiças&a p:roj';ldiead.o 
naquella repartição pela falta de um commandante, se 
en eu esse que esse ugar era ne::cssarw, ou en sana 
um egoismo criminoso, indesculpavel, .se guardasse para 
&i este emprego, embora soffresse o serviço.· Mu é inne
gavel que a repartição marcha desimpedida sem aque~ 
emprego; logo, é elle inuti!. 

O Sn.. Ü'l'TONI: - E• porque S. Ex. não encontra 
substituto idoneo em nenhum dos ofiici~ generaes do 
exercito. · 

O Sn. SALDANIIA MAnnmo: - Sr. presidente, eu disse 
que os conhecimentos, as opiniões, as crenças de cer\01 
indivlduos fóra do minister1o perdiiio-se ou erão es'lueM 
cidos com a entrada ara o ministerio. Tenho uma r 

sto no actu Sr. ministro a fazenda. 
O anno passado nós vimos que o Sr. ministro da fa

zenda, então fóra do poder, simples deputado, com Q 
brilhante talento que nós todos lhe reconhecemos ro ... 
ce en o a uma an yse, espec1 en e na partG sc1en l
fica, do novo regulamento da escola. militar, assevero:a, 
que nl%o correspondia elle 4a neces&idades ào no.s-10 en" 
&ino militar e do nono primeiro estabelecimento de ~c_ie.n-

' 8. 

Estou muito certo, Sr. presidente, que S. Ex. o 
Sr. conselheiro Paranhos não foi então guiado pel&. 
simples vangloria de censurar esse regulamento a os• 
tentar s6mente o seu talento. l:l. Ex. estudou a mii.te .. 
ria, e estudou-a perfeitamente, potque as objecções; ·ou. 
antes as censuras que S. Ei. fez ao regulamento ci11o 
escola militar, ainda ho~e se mantêm em pleno vigor 
e em t()de. a sua força; ·nmguem até ao presente as d~ .. 
truio. · · 

Entretanto, como o ministro que entra se acha. sem_. 
predisposto a escurecer as faltas do ministro ue sahe, 

- • • A • 

rente, e como que destinado a escurecer e illudir o fi!B
pirito publico, o Sr. ministro da fazenda vem hoje dizer
nos que ainda não se tem experiencia sufl:lciente para 

. • ' • 3----1186-8----
S. Ex. não tinha feito os estudos necessarios, para que 
yeio expôr á. camara, na sessão do anno passado, os 
erroa e defeitos desse regulamento, erron e defeitos aliás 
tão bem_ demonstrados no seu brilhante discllrso'l · 

Mas não; S. Ex. pensava, como nós pensamos, qu~ o 
regulnmento da · escola militar é um monstro ; porém 
achando·se hoje no ministerio, e lendo no relatorio do 
Sr. :ministro da guerra que conusm esperar, o Sr. minis
tro da fazenda roe vio forçado, contra suas convicções, à 
nos dizer agora que ainda flllo ha expe:-iencia bastante 
para que se altere essa boa lei, mes;noporque éella obr~h 
segundo consta, do Sr. ManoelFohznrdo, que tli.mbem e 
ministro, e que desejarl. conserva-la a despeito de defei;;; 
tos e erros insustentaveis, como o Sr. conselheiro 'Para ... 
nhos . o demonstou. 

O regulamento da escola militar, ~r. presidente; ferlo~ 
antes â.e tudo, a. lei que o autorisou; excedeu a despe~ 
pennittida. . · · 

O Sa. PnEsmENTE :-Observo ao nobre deputado que 
o que está. em discussão é a fixação da for a de terra e 
nao o regu amen o a esco a m 1tar. . 
' O Sa~ SAt.DAl'CRA MA.B.INno : - Não posso tratar daa 
msterias concerne~t~s i .repnrtição d~ guerra, nem tlo 
orÇamento desse mm1ster1o nesta occas1ão? . ·' ·. 1,. · 

O Sa. faESIDEI'ITE:- Não, senhor; agora trata.~ se di:. 
,:i:x.ação da força de terra. 
. O Sa •. SALDANIIA MARINHO : -Não insistirei então; 
eu pense1 que a menor liberdade da tribuna existia no 
senBdo; de facto· é,-das duas casas do nosso P,arlamento, 
a que está ho3e reduzid& q,ua.r.i a nenhuma. 'liberdade ; 
mas lá mesmo o presidente consente que se falle em 
materias connexas. Entretanto V. E x. tem tido tanta 
benevolencia para comigo, quo eu o obedecerei. 
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mes . • • · , 2t<IU1 a mos o pa1z. . • - • . . 
se aF.resentaase pata a discussão o orçamento, viesse Se a. nobre maiona entende que o pa.1Z pôde aispenaar . 
habilitado a dar-nos informaçGes, das quaes não posso uma. medida. desta ordem, diga. com franqueza:- a 
prescindir. Queri!Wlesde já. adiantar ~aes considerações, guarda. nacional ha. de ser clia:rnada. para o serviço_ e · 
por cautela contra. a. soberania. da. rolha. {lli.saclas.) a tropelia da. segundo a. vontade. do ~g~ven::.o-; Jl!a& nao · 

A.saim, pois, agora nem posso fallar em uma. . celebre venha o Sr. ministro dn. fazenda. denmr o que.éc~um·· 
artilharia que ha pouco chegou da Europa, enviada stancia extiaoulinaria do modo por que .a.defimmos; ~o · 
como nova para. os nossos nrsenaes, artilharia desti- venha o Sr. ministro da. guerra reJeitar a medida 
nada á. campiUlha, e de ferro, fundida. em 1796, a cujos muito justa que propuzemos, diafarçe.ndo o eif~ito dos . 
repar()S velli01, estragedos e de systema já reprovado, · destacamentos~ níi.o venha o nobre deputado dher qne 
denotii.O h~ verem na Europa jé. sido lançadas ú. mar- a gnarda nacional não fica em serviço •••• 
gGm, conservadM para lembrança de passadllf! glorias. · 0 Sa. SxtVEIB.A. DA MoTTA. dá. um n- arte. 

· · ar co ooar ea a n quia. 'Velha. o decantada · O SI\. 1\haTuiJIO C mos: ....:.. ·Ped~ 14,000 pra9.111, mn. 
artilharia. ·(Ríaada,.) · •·· diz que não chegão; custa a«er•se, tntl.l lato lhatf.a 

Sr. presidente, 'eu iria ntaialonge; mas obedecendo tios . o sa.. S.u.DA.NBA. M.urKa:o : - Sr. preald.cmte, par• 
~iton de V. E:tt., ]lOUCO mtia direi. darei outras considerações que tlnlla a fufll' para quan .. ' 

P-eço a attençito do Sr.· ministro da gnerra para o q_nê do tratarmos do orçamento; desde j' mo em_ponbo 00111 
se dá aetualmonte com o cadete Pereira Duarte, e m· . v. Ex. para~ dar a. pala.\rra.; terei entlo elo tuer ft1' · 
VoeO a ~a de S. Ex. em favor dessa victima. de ab- · á. camara qne os engajamentos .qua se aohii.o .Nr dl.filol· . 
surda prepoteneia. . limos, que todos os relatorios ~~ aqui que sito maito 

Este. cadete, que pertence ao batalhão de infantaria difficeia, com esse& mesmos enga.Jmnentol guta-ao o 
que t1e acha. nesta «<rte, teve uma pequena. duvidl\ com dobro, 0 triplo do orçado; tere.i ~aaaião de moatrar; 
o "89U. capitão, que o insultou em frente da guarda. Em- que ara o nosso governo não hs le1 de orça,mento poa- . · 
quanto ·<>capitão nada aoft'rou, foi o cadete raso, ·e re- · · · · em 

- ---'lmllle81. tti~"md~o para a fortale • a OJe 8JJl a não 
salhe formou conselho que o ju gne. PDr mais que elle 
t~ instado por seu julgamento, :ui'io o tem poaido 
obter atá agora, porque a sn ma lei no nosso paiz, ·e 
sem limi't(l9ão-tlo nosao exer , c o e ouem 
governa ; capricho, e injuatiça que mais do que "tudo 
oonoone para creat o desgosto que ae observa. contra a . 
vida militar • 
. Sr. presidente, pJ!.re09 que 011 actoe do governo tendem 
a illud.ir a oamaiá e entretê-lo. de.. eaperanças. A eco
nomia 'apregoada pelo Sr. ministro da gnerrs 1uando 
nos _pedio sómente 14,000 praçae para o exercito· é eco
norma que em resultado nlto exiSte, é uma econoll)in . 
illll!loria. 

o sa. M.uTtNBO CA.XPOi ~ - Apoiado, ia to .está .t.ve-
rignado ; é 1lDlA eoonomla WQIOria. · 
. O Sa. SALDAlmA. MntN1lO ~- Eu entendo que S. Ex. 

faria. um serviço ao }?aiz, visto que considera c.t':le 14,00"() 
homens são insuffic1entes para o serviço, pedindo com 
franqueza.lS,ooo, mas não illudindo nom o pedido de 
14,000 praças sóment&, entretanto que se prepara ~ dis
pbe.a sobreca:rregar a. ~arda. nacional de earviço, com 
a qnal llliás tambem se faz despeza. 

Todos os senhores que t@m defendido · 
• • · guerra. m concordado em que as 

4,000 praças da. guarda nacional, para cujo deatsca
mento se pede. autorisaçãÓ~ são indispensaveis ao serviço; 
logo, é de 18,000 praças que o exercito precisa. 

O Sa. PEB.EIJU. DA. StL"V A. : - As 5,000 praças da 
guaraa nacional são para circumatancias e:tttraordi-
n~. . 

.O Sa. SA.!.DANBA MA'B.muo :-E• uma outra illusão 1'0 
que rio circumstancias extraordinarias neste caso'!. Para 
que ficasse bem definido o que erão circmnatancias ex
traordinariu, e o go-vemo não pudesse abusar sobrecar
regs:ndo a gl181'dli. nacional, nõs manliámos f. mesa mmr. 
GIDeDGa, quo o »obre ministto uãG B.(lGit®, e por isso 

~ ' 
regra. . d . 

Concluirei com o pensamento que infelizm.etl.~ 6 o• 
minante em mim, e e:-Qnepratioamente nOs não wmos 
~~uifH~m.) . . 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA• 

01lÇAMENTO DO lMPERIOo 

Continúa a 2" discussão da Jlr<>posta do o-rçamento nâ 
parte relativa á despeza do :muüsterio do imperlo. · 

Acha-se presente o Sr. millistro respectivo. 
O . Sr •. Feraaudes da Cunha pron"~mcla um 

àiscurso que se a.cha no Ãppendice • 
O Sa. PAULA FoMsECA requer o encerramento da dll• 

oussão, que não foi votado por já ter dado a hora e~ 
haver numero legal. 

'Dada a. ordem do dia, levanta-se a sessão ia quatro 
horas-e ttes quartos da tarde. 

Sesslc. em S dé Agosto. 

PI.ESIDBl'ICU. DO n.. TISCONDE DE C.UIA.aA.GIIE• 

Somwuo.-Eropediente;-Ordem do d.ia.-Fia1aç!o da1 
(orç<U de tirra. lJi•curso do Sr. Sil, eira. da. Motta;. 
Adopçllo.- Orçamento do imperío. Votaçllo~ ~ Or'(J
tMflto·da ;ustiça. Discurso do Sr. "Yíriato. 

Ao meio-dia, feita a chamada, e achando-se pro· 
sentes os Srs. visconde de Camaragi:be, Pereira Plilto, 
Gama Cerqueira, Vieira da Silva, Calazaru, Lr.mego, 
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Salathlel, Cru~ Machado, Villela Tavare_a1 Camelro de O Sa. Pa~tttDtMB : - Perd.ôe o nobre deputado, mu 
Mendonça, Leandto Bezerra, Saldanha Marinho, Luiz peço que l'!e cinja á. materia. 
Carlos, Martinho Campos, Martim Fr~\aco, Figueira o sa. SxLVEllU.. DA MOTTA.. - Et1 estou di.tendo que 
de Mello, C'>uto, Rodri~o Silva, BarbOaa da Cunha, me peza não pod.er oiferecer uma réplica ao que e~tão 

.. Gasparinc, CostaPinto4 "Silv-eira Lobo, Pereira da Silva, disse:::;. Ex., negando a lei do prograsl!o a eaae p_arhdo, 
Araujo Lima, barão ae Mamangnape, J . Madurcira, como ee artido não fosse methodo e rnethodo nao ui· 

' ' ' Zeill!6 diz6r sempre geni() e invenção, 
!!=~1 Fc:::.::d~, Peca Bnrreto, Sllvinc c~~:!c=ti7 Vüu, t>ülB, com est& simples d~Gl:traç!O_ ~e peze.r, pm' 
Paul• Santos, Cyrillo, Ribeiro da Luz, Carlos da Luz, não poder entrar naquella materia, pnnc1pu~r ~111 as 
Carvalho Reis, Amaro da Silveira, Tiborio, Paulino de oonilidera ões concernentes ao asanmpto que ae du1cute. 

Faltão COtn participação os S • 61ltetra 
de Baependy e Fialko. 

Li-ae e approva.-se a acta da, a.nwcedente. 
O 811.. 1• SBcuTu.to dá. ccmta. do aeguhl 

daa dnisp reconhecidas pelo tratado do Santo Ddeton.so, 
entre Portugal e Hespanha, pelo rio lS!latElmy, que 
desagna no Paraná, e depo~ P.ela serra de ~ar~ajd atá 
ao rio A a• s ndo estas as di 1 

trata-do e no anterior de 1750, e continuadas no accôrdo · 
da 1778, mandado oU.ervar por orde111 real da. Hespn- ·. 

Ut>&DtB!fnr. nha de 7 de Abril de 1782, como já fôra demonst:aclo 
Um omcio do ministerio da fazeac1a, enviando, á re- nas conferencias ha.vidas nesta e3rte em 1856, entre oe 

9-uiaiçio desta. camata., as demonstrações da renda de plenipotenciatios do lmperioedatflpubüca do Patllg'ol~f· 
lDlport~ãb, do sello proporcionol e do imposto sobre a. . Não obsta.nte , a republica do Paraguay t.eltl' J!l~· 
Yenda de esctavos nos mezea de Janeiro a. Maio de 1861, f~tado um desejo tenaz do estabelecer as -divl!u 
e o mappa demonstrativo da ez:istancit ern circula~ IJele rio Ivinheima. , isto li, muitas !eguas a léSte, com 
em todo o Ilnperio das notas do governo dos valores de mvasiio de consideravel territorio Jlt)SBO •. Qttando ha o 
11, 28 e lfll em 31 de Dezembro de 1859, e da que a.e~ accôrdo preliminar para se reconhecer o uti pouiflltil, 
iuahrie}l~e _e:siste em 28 de Junho de 1861.-A quem fez. pretendo o Paraguay rasgar as cartas geograph1cas e 
a -requun~ao. os . registros dos archivos da. Hespanba e Portugal, para 

---------t~~~- ~~·mmnu~aac~~pe~laa.~efl~oo~~sS.alS~~olrriaefee~~~--~~--~~~~osdasliu~das, e~· 
zareth, da oidada do mesmo nome, da provincia da. mecemos um litigi.o intenninaval, sem ~tos de P.ariida 
Bahia, pedindo dispensa da& leis de amortização para conhecidos , pretendendo antes deduz1r direito Cle pre-
podet possuir uma legua. de terra.-A• eommissüo de fa- . tendidas occu ações accidentP.es além da serra de Ma- · 
ze · • , - sárão de invasões 

repe ' das e nunca. reconhecidas. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE14_DO DIA.· 

FCXAÇÃO DU J!OB.Ç.U D& 'l'EI\llAo 

Contin~a a ~· dil!cussão Üa proposta do governo que 
fixa as forças de terra para. o anno financeiro de 1862 a 
tsss; com a emenda apoiada. 

f! Sr. Slhell'a da llottaa:-Sr. presidente, tinha 
~d1d_o a palavra na segunda dtscussão do projecto de 
ti:nçao de fo.rças de terra e do orçamento ao. imperio, 
com o propos1to de aventurar algumas conetderações 
ácercs. de questões de politica geral que 110 tem agitado 
nesta casa. Não me cabendo porém a palavra, e niio 
111upportando a presente discussão as considerações na 
esca~a em qn_e então as podia fazer, vou-me limitar a 
constde~ar ObJecto~ que corre!D pela repartição da guerra, 
e que dizem respetto á provmcia que tenho a honra de 
representar, para depois mo occupa1: do recrutamento 
e re • · ' 
~~tado pelo muni_cipio neut-ro, e de uma outra. que 

a por fim garantl'r o tempo do serviço. 
Paza-me comtudo, Sr. presidente, não poder pagar 

uma divida que adquiri n~ d~scuesão ~a resposta á falia 
do tbrono, e que me const1tnto na obngação de offerecer 
muito respeitosamenre urna réplica ao que disso 0 meu 
honrado oollega pola provincia que represento a propo
eito do modo como mostrei entende-r o partido ~onserva
dor, a que pertenço, como o nobre deputado, com ore
gimen governamental do nosso paiz, para o qual não 
posao aceitar a applicação do' principio& e doutrinas do 
partido conservadori.nglez que se fortifica com a divisão 
de raças. -

· Dabi resulta o esforço continuado de invMüo para o 
nosso territorio, afim: de mostrar per qualquer fórma 
vestigios possessorios entre o Iguatemy e o Ivinheima. 

Convinha poiB ao governo esforçar-se por se fazer 
-respeitar daq,uelle l.ado do Imperio, para evitar quea- · 
tões futuras áceroa. de limites. 

. Além disto, é sabido que oa Paraguayos, para duvi" 
darem de nossos direitos, negão a nacionalidade dos 
indios Cahiuás e Guaycuros, qne permanecem entre o 
lguatemy e Ivinbeima, os quaes são mais afieiçoados ao 
Brazil, e prestíio obediencia §.s suas a.utoridadea : entre
ta.ntl), parafazerprevalecer o eou direito pela occupaçiio, 
pretendem que ~tejiio sob a jurisdicçio do seu governo 
tribu.s Co.hiu.s, possuidoras de territorio á esquerda do 
Iguatemy. . · 

Anacionalisação, pois, dessas horda 51 é uma ctnestão de 
muito alcance, não só porque tendo sido oonsider&das, 
como sempre o forão, sujeitas ao Imperio, · provão a 
nossa occupação dnqnelle terrltorio como r ue nellas 

mos um accrescJmo e pop ação pacitica e labo
riosa, principalmente nas tribus Cahiuás, de que temos 
uma amostra em duzentos e ta1ltos indios de&sa. tribu, 
que se nchão aldeados em S. Pedro de Alca.nta.ra, sob a 
administração do digno 'Dissionario ltr. Thimotheo,·to
dos empregados com muita vantagem em trabalhos de 
lai'oura. A guarda da nossa fronteira traria portanto, 
além da vantagem de prevenir invasões e questões fu
turas, outras taos como ulililiar desses· indiol muitos 
braços uteis para. a agricultura, porque é uma tribu 
muito docil e afeita ao trabalho. 

Quando l!e fazem tantos Ea.crificios para adquirirmos 
colonos estrangei-ros, é inexplicavel qué nos mostremos 
indifferentea ~sorte de tantos lllil homens, que1 l!ees~. 
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improductivos no meio da civilisa.oylí.o, é porque esta os corpos de policia, e esta antorisação é que eu enten-
abandona e furta-se a um dever de humanidade; porque, dia que o Sr. ministro da guerra devia. negar emquan-
senhores, os homens dessa raça, seja por índole ou por- to não estivl;lssem ~mpletoa os corpos fixos, porquanto 
que j& experimentassem os effeitos da civilisaçiío em esta antorisaçã.Q 'toroa··se toda ella em de~;favor das 
tempos mais remotos, a verdade é que siio access.iveis a provincias. 
ella, e que acodem sempre ao nosso appello, como se Sr. presidente, uma. vez que trato de negocies da. 
observa nessa corrente de aldcamento";s~q~u~e~s~e~a~p~p~r~o~XI~·m;;iio;__t--~m;i;n~h~a~;,;p~ro~v~in;;;e~ia~q~urte~s~e~en~t~e~n~dliemfn~c~om~~a~r~e~p~a~rt~i~ç~ão~dí.a.:----
desde o _de S. Pedro, em qne-ape.n-a • · a, níio será mnl Cl\lndo chamar 1guatmente a a.t-. 
vírtuoso miesionario,"sem recursos, depois dahi a 40 le- tençi\o do Sr. ministro da guerra "\)ata. uma colonia. mi-
guas de distancia o ·do Pirap6, dirigido :por um secular litar que se instituio no J atahy, afim de que ella se torne 
que não é idoneo, e que se prendes outros nas margens capni de ~restar a utilidade que se teve em vista com a 
dessa rio ue se · :-

odiamos pois a.hi encontrar uma bella acquisição de 
braços uteis, que é uma elas nossas maiores necessidades 
da actualidade, ao passo que se excluiiio pretextos do 
Paraguay, quer p~r questões de occupa.ções antigas, quer 
ho!liemas. · 

Ainda mais: uma. porção de indios deu notir.ia, e 
noticia que parece muito certa, de que, uma. partida. 
de pa.ragua.yos passou o rio Iguatemy e veio !azer re
crutamento de indios no nosso territoxio I 

O ~a. CoUTo: - E' exa.cto ; estiio continuamente fa
zendo sortidas no nosso territorio. 

• o re e-
putado por Ma. to-Grosso, que· tatnbam é província 
daquella. fronteira, o que acabei de dizer. Já. vê a 
camara ~ue_ seri!l de u~gent«! necessidade que o gov~rno 
(lo Braz1l nao delXasse 1r asstftl ee , 
que procurasse antes evitar, do que depois reparar um 
grande mal. 

E' pois esta, oomo já. disse~ uma questão de grande 
aloan · -
(opoiador); porque se o Brazil pretende manter a sua 
honra e os sens direitos conservando as divisas que lhe 
pertencem, nesse caso deva empregar os meios para. se 
fazer r.ospeitar daqnelle lado do lmperio. 

O Sa. 0~-uos D.\ Luz: -Para. isso precisaria. de mui-
ta. força. · · · 

O Sa. SiLVEil\A. D.\ MoTT.\:- Entendo que sem pre
cisar de grande força conseguiria o mesmo resultado; 
bastavão \'eqnenas guardas em nlguns pontos proximos 
ao lvinhe1ma para impedir essaa excursões,. tirando 
desse serviço todo o partido, não só ara estudo ratico 

a naque as paragens e navegabili
dade de rios, coino o que nos póde vir do aproveitamento 
dos Indios dessag tribos que vagão nas nossas fronteiras. 
Concebe portanto V. Ex:., Sr. presidente, o alcance o-
litiea social da nece • xpon o. 

Tendo pois necessidade de chama.r a attençíio do go
verno pare. aquelle ·ponto, para que considere seriamente 
na conveniencia de fortificar aquelle lado do Imperio, 
não posso dei:xa.r de ponderar que uma. província fron
teira, oom·o é a provincia do Paraná, não pôde estar limi .. 
tada. a nm contingente de força tão diminuto como tem, 
com um corpo fiXo pura e simplesmente, e demais um 
corpo que, devendo ser dP. 178 praças, esti reduzido a 
81 ou 82! 

Já. vê V. Ex. que o estado a que está. reduzido o 
corpo fiXo recahe em prejuízo do cofre provincial, por
que obriga a província, por sua segurança, a augmentar 
o seu corpo policial, fa.2endo assim uma dospeza que 
devia ser feita pelo governo geral. 

A proposito do corpo policial, fal'el uma observação, 
para que o governo geral ee entenda com oa seus dele
gados afim de que o corpo policial não faça provisão de 
homens recrutados emquanto não se Mhar completo o 
corpo tixo da. provincia; porque se o corpo fixo se destina 
a funcções policiaes, como deixa-lo incomplet · 
formar um corpo por conta da. provincia 'l 

O Sa. S.ttDANJU. MARtNao : -Para os corpos policiaes 
ha recrutamento nas provincias ? · 

O Sa. SJtTt(IRA. DA Mon.\: -V. Ex. sabe que em 
quasi todas as provindas recruta-se para os corpos po~ 
liciaes, precedendo autorisação do governo geral. 

O Sa. Su.nunA. MARil'IJIO : -Ignorava isto ; o quo 
sei é que. se recruta para sentar praça c~mo engajado. 

O Sa. SILVEIB.A DA. MOTT.\: - Nesse jogo podem dsr
ae abusos ; o que é verdade é que, precedendo autoti-
8açüo do-governo, procede·se a recrutamento para os 

'l'OMO ty 

. 
Esta colonia, por ora, de militar sô tem o nome; creio 

que possue actualmflnte 22 engajados, sem escolhe., ho-. 
mens ociosos, que se o brigão a fazer Jou.s dins d0 ser
viço para a colonia, mas que na realidade nenh1;1m ser
viço prest;Io, pois até penso que a colonie é obr1gada a 
prover-ae dos generos de primeira necessidade, ou do 
aldeamento proximo, ou da cidade de Castro. . . 

Desejava pois chamar a attenção de S. Ex·. para esta 
colonia, fazendo sentir que do Heu sperfeiç@amento ou 
do seu melhoramento se poderão th•,-,.r muitas vanta
gens não· só pnra p,s nossas communicações interiores 
comMat • ~ 
estabelecimentos de catechese, e um meio de promover a 
colonisaçuo nacional. 

V. Ex. sabe que a catechese no nosso paiz não se 
óde fazer sem o em re ' 

ao mesmo tempo da. força precisa para a dl'>íõs~ n!io só 
dos homens civilisa.dos que concorrem aos aldeamentos, 
como dos proprios inuigenas, que ordinariamente tl!m 
inimiznde& e ri validadas entre umas · e outras tribos 
es ao SUJel os a aggressões cont1nuas. 

Se pois não se trata do empregar a força precisa para. 
defender os aldeados, succede que elles se vêm obrigados 
a estarem continuamente a deslocar-se do lugar para. 
que forão destinados. Era portanto de necessidade que o . 
governo, ou fizes~e a. colonia tomar o lieu ver!4deirC> 
caracter, on aliás aproveita!ôse melhor, em outro ponto 
essas . eles petas que para. ella 11e. destinão, po;gue de . . 
nenhum prestimo são ellas, a contmuar a colon1a no pá, 
em que está.. , · . 

A provinciado Paraná, Sr. presidente, que é peqUC!J;lll. 
em popu.laçii.o, mas _vasta em territorio e em e;e-

. · ~ , 6de fazer uma carrllna 
rapida no progresso da civilisaçUo se o governo attender 
á.s suas necessidades. E me parece que sem grande sa
crificio doa cofres publicas e com estudo e system:~. se 

· · eceMi-
dades mais palpitant(<S ; parece-me mesmo que não é 
muito acertado o desenvolvimento da colonisa.çiio des
tacada, como, se tem pretendido fazEjt, quando a pro
vincia não tem esiiradas, quando n. província. possua 
tantos mil homens iudigenas, todos elles faceis e promptos 
a entrar na vida civilisada, e qua estiio assim aban
donados. 

O Sa. GAMA CERQUEtnA: -São os rnelb.ores colonos 
que podemos ter. - · 

O Sn. Sit"VEil\A DA MlllTA:-E' uma verdade; si\o.os 
melhores colonos quo podemos ter, homens ut~is, que 
estilo assim abandonados. E' nc.tavel que reputetnos 
pllrdidos para a civilisação tantos mil homens, sem que 
tomemos o trabe.lho de fazer o mais ligeiro estudo da 
ethnogrnphia dessas ::aças, e, no meio da necessidade 
que sentimos de braços para o trabalho, só se ache a 
solução do problema nas d.espezas enormes e riscos oom 
que nos aventuramos á colonisação estrangeira sem es-
colha. · 

en ores, na mm a provmcia calcula-se existirem 
para. mais de 10,000 índios das tribus conhecidas, e 
dellas só se conhece com repugnancia ã. vida ci vilisada. 
a raça. botocnda, porque mesmo os indios Coroados não 
só nos mostrão a sua accessibüidade em Palmas e 
Gna.ra.poa.va, como ultimamente uma. borda. que ater
rira as tribus aldeadas em S. Pedro de Alcantara e 
Pirapõ, está vivendo pacifica nesse aldeamento de 
S. Jeronymo, feito em t.erras doadas pelo Sr. barlio à.e 
Antonina. Porque não aproveitamos es tes elementos! 

Na minha provincia õ colon0 import.aao -representa 
sempre um consumidor de mais, e nunca um productor 
agricola, porque prefere os povoado!, onde se emprega em 

11 
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outras indnatrias: Por oro. nã'> espero vantagens desss.s 
pequenas coloniss que se mandão formar na minha pro
víncia, com preterição das resultantes da colonisação 
indigen1,1 {apaiaà<J~); dessas colonias, Sr. pre~idente, eu 
não vejo senão que no fim de contas s6 servem para 
Anamentar o quadro do fnnccioaali~mo. 
-- "' · v z desãas craa õe f re v r o 
a rninha pro-y;ncia ajudando-a puaconstrnccão de uma 
estrada que communique os principaes centros de popu
lação com o litoral, porque não c.oncebo que se formem 
coloniaa no meio de sertões brutos, c~m a es eran a de 
succes~o e com a esperança e augmentar a producção 
do paiz, qu.ando é preciso 2mpregar despezas immensas 
para. o transporte dà producção para o litoral. A rro
vincia. nã-J tem uma estrada de roclagem que commu
nique para. o lit.oral; me parece pois que o estudo regn
larisadn e sy;;tematisado para. beneficiar a província 
seria aquelle que le>asse a viaçi!Lo ás condições legitimas. 

Emquanto não fõr com'IJlnnica.d.o o centro ds província. 
com o litoral, entendo que não é acertado qualquer 
ensaio de pequena colonisação na. provinda; e a pro~ 
vincis é tão fertil, é tão fecunda, que, se o govc,mo 
principiar a beneficia-la como ella reclama e os in~ - . 

' '· & casa que a. colonissção espontanea se ha de 'dirigir 
para lA, e é da colonisação espont~e!l que en espero 
Vllntagena para o paiz. · 

nm apar • 

O Sa. SILVEiru u MoTTÁ :- A provincia convida 
tanto, ha tanta .riqu~za _natural, tanta. fecun.didade no 

ficia muito efficazmente a provintJia, porque uma gran~ 
de parte desses colonos para lã vão. 
. O que eu. desejava era que não se deixasse de empre~ 
ge.r os matos que estão ao alcance do govemo para 
aldesr a nos!la população indigena, tão importante, para 
sa faze~:em enRaios desta. ordem. Em umà. provinda nova, 
ond.e abunda a riqueza de productos natura.es; e que já 
por isso é escassa a producçã.o ugricola, é natural o phe.:. 
nomeno que se observa com a colonisação estrangeira, 
e é que ba um angmento consideravelde consumidores, 
que t~m elevado o preço dos gener'ls de primeira neces
sidade, ao passo que a producçãodiminue, e isto po~que? 

ue os co onos es rangeuos querem an es permanecer 
nos povoados e empregar-se em diiferentes industrias do 
que cultivarem a terra. 

Deaeja!a portanto fazer estas consideraç?es, chamar 
1, como 

amigo, e invocar mesmo o auxilio do meu nobre collega 
representante da mesma. provincia, cuja palavra presti~ 
g)osa poderá conseguir muito. 

Sr. presidente, agora que fiz estas poucas considera
ções sobre taegocios que correm pela. repartição da guerra 
e que dize~ respeito á minha provincia, permitta V. Ex: 
que eu muito de paFsagem considere algu'uas das ques
tões que têr:• sido agitadas na ca"a por oceasiiio da dis
cussão da força de terra O m~u estado de saude é tal 
que, por ~elhores desejos que tenha, niio po3so demorar
me na tr1buna. 

Sr. presidente, o honrado membro que fallou hontem 
em ultimo lugar fez a)gumas considerações Acerca do 
recrutamento no nosso paiz Me parece que em e.lgum 
ponto, ou no ponto capital, S. Ex.. eutá. de accôrdo com 
a. minha idéa, visto que S. Ex. prefere o nosao syatema 
de reorutr.mento ao systerna írancez acha· o mais adap-
tado ás nossas circumataucias. ' · 

Eu pe?so que o recrutamento como ee faz entre nós, 
se ex.per1menta grandes abusos nem or isso de· 
ser .o me . or sys ema a segu1r em l1lll. paiz novl) como 
~ o nosso; porquanto eu entendo que a muitá igu'aldaàe 
no ~crutamento, como se dá na conscripção, serin uma 
desigualdade, porque o recrutamento pela conscripção 
que se apodera de todas as < ccupações uteis não seri~ 
com vanta~e:n · ex.ec~tado em um ps.iz onde ~ão ha bas·· 
tante enemo profisalO!lal, não ha bastantes aptidões 
para ~das as occupaçoes de que depende o mecanismo aa SOCiedade. 
~ que me parec~, porém, é G,ue o systema qne se

gwmos é suscepttvel de correcç.ões em ordem a avitar 
·~usos, abusos frequentes, qu: se comrr.ettem todos os 
d1as, mas que no meu conce1to assignalão antes vicio 

de execução que de systema. E' por isso, Sr. presid~ll~,. 
que eu me declaro mui cordialmente pelo progri\ID.ma 
da execução da lei, pelu programma que o ministeri.o 
pretende desenvolvei.", porque pa!a mim esse pro~ramma 
ex. prime um systema que quer. antes experimentar a 
fiel e legitima applicação das nossas leis do que que se 

u -~ --~·--ls-~'2:""s. 

Eu entendo que melhor aproveitado será o tempo em. 
qne se tratar de bem ex.<>cutar o que temos feito do qne 
.aquelle qne empregarmos em coordenar novos princi

ios e ô-los em ac ão sem uma rofunda contem lll. · 
ção com as circumst11ncias do patz, com o seu espmto 
publico; porque o certo é que o povo não sa contenta 

. com puras teorias, e quer realidades. Acho que com, 
as leis que temos, salvas al~umas modificações que me
lhor restabeleção os princípios constitucionaes, podelll 
ser geridos perfeitn.mente os negocios pnblicos, se ellas 
forem npplicadas e executadas com boa fé. E' esta. mi
nha hua11lde opinião; o ·que temo são os desvios, sãq 
os abusos, porque abur.os se dão em grande escala.. • 

Parece-me 11.ue com o systema. nctual de reornta
mento um governo bem intencionado podia fazer muita 
cousa. no intuito de conseguir a. conveniente provisão . - . 

ell13s se tirar a patte 'tecrutavel 'l 
Mas, senhores, tenh() visto na minha provi.p.cia. ·arvo .. 

rayc:n se em ~ecrutadores todos os !n~>peot?res de q~~., 

O SR.. SILVEIRA Louo :-E' o ~>ystema. de compressão 
de seus correligions.rioa. · 

o Sn. SILVEIRA DA ~OTTA :-E' tanto d me 
ligionarios como dos de V. ~x.. 

O Sa. SILVEIRA Louo :-Dos sa~s, que ha ~ze alm.oq 
estão no governo do paiz. 

O Sa. SaL V EIRA. DA MoTTA :-Foi no tempo mesmo da. 
conciliação que se derão desse~ factos, desses. abusos, e 
nesse tempo o fancnionaliamo não se res!lntill de princi~ 
pios politicos, e nenhum dos partidos da proviucia tem 
participação nesse facto ~; depois, o abuso de mens _ 
correhgionarioe ou do nobre deputado não serve de ar-
gumento contra certos p:-incipios politicos. · 
Ma~ eu desejava. que, mesmo com o nosso syste~a 

variaveia para a aequisiçiio do po~soa.l p"ara o P:xarcito, 
em ordem, cortar esses abusos, essas p.erseguições que 
se dão. 

declarar desde já. que, se com o systema que temos 
sentimos difficuldaô.e de pôr o exercito no nivel que lhe 
dão as nossas leis annuas, me parece que a emenda 
otferecida pelo nobre deputado do Rio· G•ande do Sui 
viria angmentar as difficuldades, sem dispen8ar a ne:O: 
ces~>idade de repetidos proces~os por ca~os de deserção 
de praças que se pnclerião suppôr com o tempo acabadQ 
sem que Tealmentt! is~o se dé,ee, alé-n d11. idéa. de insu
bordinação que se desenvolveria em larga escala. 

O Sa. PnEsiDE:>iTE :-Es11a emenda foi rejeitada ern 
2' discussãn; niio é objecto da presente discussão, 

O Sa SILVEIRA. DA MoTTA.:- Eu auppuz que se podia 
fallu sobre todas as emendas offerecidas na 2' discussão~ 

O Sa. PnEsiDENTE :-As emendas rejeitadas não en-
tríio em s• diSCUSSãO, 1 

O SR. SJLVEIB.A. D.\. MoTTA: - Ma.s como &e agitou 
nesta c~s~ essa que~ tão, me parecia que rodia enlittir 
o meu JUlZO • a. respetto,. e declarar a razão por qv.e me 

n u vm apa.nar~ 
insubordinação no exercito .••• 

UM Sa. p~PUTADO:- E foi per esa!\ r~ão que a. ça~ 
mara a :reJCltou. 

O :SI\· S_!LVElB.A .»A. MoTTA. : - Sr. presidente, nas 
cons1dera~es que fe~.: o honra·iQ d.eputado pelo municipiQ 
neutro ácerca do recrutamento tr~'uxe ao conhecimento 
da casa 'llm facto oncorrido n sts. côrte. e o trouxe para 
estygmatba.r os autores delle. Fallo do recrutamento 
dde nm empre~ado publico que fôra demittido e tecruta.
. o, segnndo o nobre deputado referio á casa. 

Na oceasiiio em que o nobre depu\ado tratava. d.E\ste 
assumpto, eu em ·am aparte declarei que S. Ex:! deveri!J 
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antes fs.zp,r -procedP.r a sna censura de um pedido de in
fonnRçõ ·11, pPrnque assim manifP.•t~~"~' o desejo que lhe 
reconhtlço cle pugnar pela cama d::. JUStÍÇ!.'.-. porq v~ com 
a exhibição de tc.dos os pormenores poderíamos Lrmar
um juizo f.e!!:uro e despido dP prevenções, como t.Jvez 
nos õUcceda com a" informações que Íor!io prestadas ao 
l"'obre deputado. EntP.ndo ue a~sim é ue oderiamGs 
avanar se censura caoe a ?.l·~uem. 

. ~as o nobre deputado declarou que estava no seu 
dne1to, o que lhe não contesto ; o meu aparte só teve 
p.>r _fim mostrar que não era k ico, não ez'a bast11nte 

so. que, qur.n o se en a. e ccn~urar a emprega-
os qne não têm assento nesta casa não preceda á cen

sura o pedido de infnrmacões. Deste modo dava-Fe 
a entender que se queria t.razer tr.da a luz ao nego~io, 
e não produzir uma impressão dessgradavel com uma 
censara que dl' momen'o é aceita, e que depois, embora 
desvanecida, nem sempre eorrige o effi~Ho moral que 
reaahe sobre a autorirlade ceDsurada. 

() Sn.. MutTIJSHo CAMPos : - Se não se póde d6stmir 
a. censura, tem toda. a ra?:ão. 

O Sn. SJLVl:IBA DA MoTTA : - Supponba V. Ex. que .. - . . - . 
que o nobre deputado dirigia ..... 

O Sá.. MuTINilo CAMPos : - Desapparece o effeito 
ãell_a ; é reparaç~o nufficiente. " 

n. ILTEIRA. DA OTTA : - Ias dava-se isto com 
a.s informações ; no caso porém de que se trata, sem in
tormações. proferia-se a ceilPura; e o meu penRamento 
é que as-impressões óccasionadas por juizos prévioP nem 

mpre s corrzgem 1n 1ramente com a emonstrnçao 
a ~oste.riori. . 

O· Sn. MAnTI~uo CAMPos : - Não tenho receio de 
que neste caso . as informações desvaneção a. censura. : 
entretanto ellas "[)'odetn vir. 

O Sa •. SILTElB.A DA MoTTA: -Como hei de esperar 
qn.e venbiio, se o nobre deputado não as pedio? .... 

O Sn. CARLos DA Luz: - O facto está no dominio de 
tMos ; ninguem o contesta. 

.. 0 , Sa. SILVEnu. DA MoTT,\:-Eu não digo que o facto 
não ae'a veridico ma!! di o ue a ex osi ão feita e o 
nobre. deputado do facto e suas circumstnncias póde 
não 1,\er exa.çta.. Seria, pois, conveniente que o nobrede
pnt.ado, com a genGrosidade que lhe reconheço, tivesse 
J)éili'ào inforinll ões ara ue a caea conhecesse .dó ines-
tno acto com to os os seus pormenore&. 

Ó Sá. MARTIN&o CAxPos = - Elle estava informado: 
se V. Ex. tem duvida, peça informações. 

· O Sn. SILVEIRA DA. -MonA.:-Então neste caso V. Ex. 
dá. a. entender que sempre que o houverem informado de 
um facto que em aua opiniii.o mereça. censura, ha de 

· inoóula-le no animo da camara tal qunl o concebeu, sem 
se importar com a pa.rle d'onde partio .... 

W• o s~~.. ~À:B.TIND() CAMPOS:- Quem tiver duvidas peça 
iD.formaçoes. . · · · · 

O Sn.. SnvEmA. DA. MoTTA.: ~'Perdão ; mas um re
presentante .da nação não pódc, não deve querer tolher 
o áireito de livre· exame ; nem iato se coaduna com as 
idáa.a libêraes do nobre deputado. 

O Sa. MAaTrNHo C.urpos :-Nem tolhemos; quâlquer 
dé nós tem a iniciativa. p!!.ra. pedir informações. 

O Sa. CAnLosi)A.Luz:-Nem nlnguem contestouofacto. 
O Sa. Su. r D 

facto, contesto eu a exactidão da exposição das cir-
eumstancias des~;e facto... · 

U 11 Sa. DEPUTADo :-Em que não foi ella exacta 1 
O Sa SILVEIRA DA MoTTA:-Eudirei O nobre de

putado declarou qua es'e empregado publico esteve re
colhido ao xadrez da policia até a hora que lhe foi mar
Ca.da: dec·laro á e!lmara -4ue o individuo não foi -;:eco .. 
Ihido ao xadrez da policia.; mas logo que declarou que 
~a cavàlleiro J.a ordem da Rosa, foi remettido para o 
quartel de -permanentes. 

. o Sa. SALJ)Al'CllA MARINilO : ..... Esteve :no xadrez . da 
. policia. -

O Sn.. StLVEIR• DA. MÓTTA: -Não esteve .... Foi para 
ahi dirigido, porém transferido incontinente plira o 
quartel em con'eq,uencia. da declaraçao que fez. 

O Sa. SAL1).L'iHA M uuJSao:- Assim, póãe se metter 
no xadrez uni official do exercito rulegando-se essa. 
razão. 

n. Sn.vEnu. n~ Mo'l'TA.: - Certamente, se não 
fôr coa'hecido nem se ti ver feito conhece~ ••.• 

O Si.\ SALDANHA MAniNHO:- Eu mostrarei da parte 
d-:~ . . ·-

O Sn. SILVEIRA. DA MoTTA.; - Assim não houve abuso 
que Je modo algum possa deseirar a autoridade que 
executou o recrutamento O inilividuo em questão, logo 
que declarou que era condecora.do, foi remettido para o 
qnart~l de permanentes. 

O Sn. SILVEIRA "Lono:- Esta não é a questão: a 
questão é a. offensa de direito. 

O Sa. GILV.EIRA DA MonA: -Agora. ácerco. do di
reito, dh·ei que f,pi recrutado um individuo cujo má.o 
procedimento levo11 o pai a solicitar essa medida. 

O Sa. GoM-es DE SouZA.: -_ E como o governo o con-
decorou? · 

o sn.~ Sti. VEllU DA. MoTTA. :.;.;.Esta: pergunta nto p6de 
ser consíderada pór mim; e quanao o pudeáse, âppâ.recia. 
a questão de tempo. · . · • 

.- . . · . . . ' 
pre.sumpt;ão de que não seja. désmotálisaã.b. 

O Sa.. SnVE!RA. DA. MOTTA: ;_Um hóíi:uiin pôde aer 
muito morslisado, e depois perverter-se. O homem niais 
moralisado está. fl'lljeito a desvios. 

O Sn. Golilits :DE So11%A.: ...;.;.;Mà.S é preciso alguma cou.sa 
que sirva de, prova~ E aepõis, esse individuo era empre
gado na álfandega. 

• O Sa. ÓAaLos DA. Luz:- E não tinha maia fí.alia. 
com opai. · · 

O Sa. Sn.v:tTnA. DA Mo-rTl ~.:... Esli6 individue estava 
emt 1 o:. a~su~ o eVla cons,l era.r o ~ efe de policia. 

Era o propr10 pat quem o affirms.và e em):lenhau-se para 
que fesse alistado para o. exercito afim de evitar um 
passo dei!aetrado. 

Sa. SAr;DA.NilA MARINHO dá. um aparte. 

O SB. Sn.v!!I~A DA ~OTI'.\: 7 O chefe de polioia, o 
reputava dem1tt1do, e neste senttdo o mandou recrutar. 
N~o ~abia. então quo e~a cavalleiro da Roaa, porque o 
pa1 nao revel:.íra essa c1rcnmstancia; logo que o soube,_o 
remetteu para o quartel dos permanente&, e ainda mais 
estava. disposto a manda~ lo relaxar da prisão, deixando 
sem effeito a ordem àe recrntamento. ' 

Logo, é claro qtie o chefe de policia recrutava. wn ho
mem que el>tava demittido, e portanto nas <lOniliçõea 
de eor recrut6do. 

O Sa. SILVEiRA. Lolio: - Demittido na inten9íi.o 
delle. 

O Sn.. SrLVEIU DA MorlA :--- Qtumdo õ n:uilldoil te· 
erutar creio que estava demittido, e assim se deve crer 

o Sn. SIL'VEiaA. Loao': ;...._Devia. considera-lo empre: 
gado publico: xilio havia participação official da sua de
missão. 

. . .- n tspro . 10 
a antoriil.!ule que recrutou pela maneira que tenho dito, 
onde es"á. o abuso? 

O Sa. GoMEs DE Sovn: - Não está en:< parte ne
nhuma. 

UM •. Sn.. DEPUTAllo:- E· soltou o ·recrutado? 
. - ---- - O. Ss,~_SJ_~J'Eil\A DA 1\1oTTA.: .._ Semdu~ida. 

O SR. C. MADUBE•u : - E• mais um viveiro dere.: 
crutamento uma. repartição publica: demittem..:se os 
empregados para serem recrutados. -

O Sa. SILVEIRA DA ~OTTA.:-Mas que inconveniente 
ha em que se re~.-TUte 'um individuo que é demittido! 
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- • 0 ac o e er !!1 o recru a o um 1n- da discussão, e é approvado. 
dividuo demittido de um emprego publico; as circum- Procedendo-se á votação das emendas, são rejeitadas, 
stancias .são outras. . sendo appr~vr.~do o artigo additivo e a. emenda offerecidos 

O Sa. R.ollntGo S1L'VA.:- O Sr. chefe de oli.cia. é in-
· · comme ter a uaos;osseusprecedentesoattestii?· 

O ~R. StL'VEIRA. llA. MoTTA.:- E' o que me occorre 
dizer sobre esta. ma teria. 

Vou concluir, Sr. presidente, aeclnrand.o que nilo 
posso aceitar a idéa lembrada. pelo nobre deputado qne 
honrem fallou em uma emenda por elle offerecida anto
risando o habúu-corpu.t para os casos de recrutamento, 
porque vai estabelecer uma confusão de poderes. . 

O processo do recrutamento é todo administrativo ; 
a intervenção do poder judiciario nelle iria causar per
.turbações prejudiciaes ao serviço; o remedio para O& 
abusos estará. nas normas es · 

1 a e e ecttva dos executores. (Apoiados.) 
O habeas-corpu$ tem por fim inutilisar uma. prisão ou 

const"Tangimcnto illegal, e eu não posso concordar que 
o recrutamento fique su · eito a essas delon 
ex por au n a e encarregada delle. A consti
tuição distinguio j ã. o caso de prisão para o recrutamento, 
e .díapensou-a de garantias aubstanciaes para casos 
Cl'lmes. 

Por conseguinte, hei de votar contra essa emenda 
pelos gr:aves inconvenientea que poderia trazer na pra·· 
tioa. (Multo bem.) 

São lidl\8, apoiadas, e entriío conjunctiUllente em dis..
cussito as seguintes emendas: 
. ·c Artigo: O in~viduo recrut~do nií.o assentará. praça 
antes de qumze dias da data do recrutamento, e neste 
tempo poderá. representar ao juiz de direito da comarca 
respect1-va, ou daquella em que elle se achar, e justi
ficar os motivos que tiver de isenção. No caso de que 
tliee motivos sejiio legítimos e provados, e assim jul
g~~:dos pelo mesmo juiz de direito, determinará este que 
seJa poeto em hberdade o recrutado, e esta determina
ção so cumprirá. immediatamente. 

c No caso deste recurso serã. ouvido o recrutador, 
sempre que isto se·a ossivel. · 

c 1g~. _ recurso de habecu-corpus tem lugar no 
caso de prtsao para. recruta. - Joaquim Saldanha · Ma
rinho. » 

< Art. 1. • Haverá. na côrte uma commissão perma~ 
nente de promoções, e será composta de todos os officiaes 
generaes que se acharem desempregados, ou cujos em
pregos forem de exercício compatível com ella. 

c Art. 2. • Esta commissüo se reunirá tantas vezes 
quantas o serviço a que é destinada o exigir, sendo c.on
Tocada pelo ajudante-general. 

c Art. 3. • Incumbe a esta commissão julgar, nos ter
~OS do decreto n. ?72 de 31 de Março de ~851, da an-. 

A proposta é adoptada e :remettida á. commiesi\o de -
re:lacçiio. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇA.l\{ENTO DO llllPEl\IOo 

Antes de submetter-se á. votação o requerimento de 
encerramento proposto pelo Sr. Paula Fonseca. nn sessão 
antecedente á. 2' discussão do orçamento na parte rela
tiva á despeza do ministerio do im rio o r • • 
arto ec ara 'lue se a.c ão sobre a mesa as duas ae .. 

guintes emendas, a cuja leitura. procede, c são apoiadas: 
c Na verba - Cathedraes- accrescente-ee: 8:000S 

a · ,-concorrenàa a il'DlllD·· 
dade do Santissimo Sacramento com 4;000J pnra a 
mesma obra..-C. Madureira. » 

c Para ser collocada no lugar competente: - Com aa 
obras do saminario episcopal de Ollnila, 6:0008.-Pir.to 
de Campos.-Corrêa dç Oliveira.; » 

Suscita-se a seguinte queetiio de ordem. : - Se nito 
estando ainda votado o encerramento proposto na sessão 
anterior, e a ex&mplo do apoiamento que acabava de .. ter 
lugar das emendas ha. pouco lidas, era nennittido & 

' qualquer Sr. deputado apresentar outras ·para serem 
gualmente sujeitas ao apoiamento. 

Tomando t~a.rte neste debate os Srs. Martinho Cam~ 
pos, <Cruz Machado, Octaviano, Pereira Pinto, Casi~ 
miro Maduteira, Paes Barreto, Luiz Carlos e Bezerra 
0avalcanti, o Sr. presidente declara que, segundo o pre
ceileute estabelecido em. 1858, nenhuma duvida podia. 
haver quanto á.s emen~:JS que se achavão sobre a mesa 
antes da proposta. do encerramento da. discussão, e que, 
quanto áquellas qne depois se pudessem a re.sent 

, · s ar a camara para. saber se as 
devia receber e submettê-las ao apoiamento. 

Feita esta consulta., a camara decide pela negativa. 
Posto a votos o requerimento de encerramento, é ap-

provado. · 
Procedendo·se·á votação do artígo da propo!!ta, é elle 

approvaào em todos os sens paragraphos, menos o que 
trata da. commissão scientifica de exploração, da pres
tação ao emprezario do thea.tro de S. Pedro de Alcan
tara, e da limpeza e irrigação da cidade. Todas as 
emendas da commissão forão approvadas, excepto a que 
..consigna. 20:000R em lugar de l30:000B á commiss~ 

• 
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scientUica de expleraç!o. As outras emendu forão re· I 
jeitadas, menos a do Sr. C. Madureira, que foi retirada .··. 
a pedido do seu autor e eom. consen1imento da casa. 

O Sa. P.aESIDBNTE declara conclnida a votação do 
orçamento da. despeza do m.inisterio do imperio. 

Entra et?l 2• discussão a proposta do orçamento na 
parte relat1va á despeza do Ininisterio da justiça. ·f 

O Sr. Virlf\to •ilencio • cdten o ·-'r, res'd 
• u ~e1 qu~ na 1scussão do orçamento do ministerio da 
JUStlça nao me é dado fazer considerações estranha11; 

·que devo acercar-me sem)?re, no que houver de dizer, 
ás ~ateri&s desse :ministeno ; e entretanto eu tinha. ne· 
cess1d'!de de fazer bem clara. a minha posiçiio. Não 
sendo 13SO possivel pela força do regimento, tão severa
~e~te guardado por V. Ex., torno conhecida a dispo
SlÇao reguladora da discussão, para que não cause 
estranheza o meu procedimento, ttsando da. tribuna 
em occasião em que a provinci.a que tenho a honra 
de representar soffre, a braços com. uma administração 
reacc1~naria, leviana e i or~nte ·dos princípios mais 

· · a i · a 'vo, e ca. an o o.s 
reclamos que por de'{er indeclinavel tinha que fazer á. 
acção benetica . elo gabinete em taes ciraumstancias. 
D~da. esta breve explicaçfi:o de meu proce<!_er, destinada 

voto solemne de confiança, passo a tratar da materia da 
ordem do dia. ' 

A nosaa organisação judiciaria, desde e.~poca em que 

teve · uencia notavel e briíbante o nosso illustrado 
estadista o conselheiro Euzebio de Queiroz Coutinho 
Mattoso Camara , não tem sotrrido modificação al
guma deprogresso e melhoramento, como cumpria, para 
que se elevasse á altura e. onveniente p_ara uma applicaçí!o 
perfeita do nosso corpo de direito. E o melhoramento o 
mais importante que deve em primeiro'lugar occul'ar 
nosllas attenções, nasso patriotismo, é por sem duv1da 
o !lne respeita á. oft(anisação judioiaria, como a. mais 
solida base de estabilidade para a sociedade e para as 
leis. A eciencia do direito 'J_Ue -regula as rela91)ea dos 
homens entre ai no 68tado soc1 · ·-
n a a ter uma applica~ pratica. · 

:Nito deve limitar-se a formülar theorias abatractas ; 
deve organisar, para a realizaçiio des5ae theorias, maios 
de applicaçíio em harmonia com o caracter do seculo e 

naç o que a e1 tem e reger. ue ruct.o e feito a 
BO!Jiodada tirarin das leis as mais bem p~s!'-da.s, se essas 
lc1s fossem paralyso.das pela má. const1twçíio do poder 
encarregado de applioa-Ias ? Determinar a quem deYe 
aer conffada a ma1a elevada de todas as funcJ!e:r: aquella 
que maia ~•semelha o homem a Doos, a a · istraçito 
~a j~stlça, é o 1im du leis que reguliio a organisaçíio 
JUdÍol&rla. 

Dando aimportanoia devida' organisação judioiaria, 
ao _poder jndiciario, importancia que é reconhecida por 
toda a camara, é meu proposito, encetando a discuesíio, 
encaminha-la par~~o esse ponto de tão grande alcance. 
Rogo i. camara quo contmue a prestar-me 11ua atten
çfi:o, que nio será perdida~ não pelo mf')recimGuto das 
palavras do humilaa orador que ora tem a honra de oo .. 
capar a tribana, mas pela p;riUldeza da ma teria. Outros 
que vierem após mim dirão melhor 1 t' o. discussão pro:.. 
duzirá. felizes fructos. Prometto ser o mais eaonomico de 
palavras que fôr possivel tratando de cousas tão impor
tantes. Façamos p&rtir ~s <;_Onsiderações q~e vou desçn... 

trabalho pe~feito de organisaçio· judicia.ria, 9.2~idllo e 
ínlkpenckncea. ·· • 

A's qualidades essenciaes para a alta missão da car
reira da magi6tratura, o amor da justic;s., vontade .firme 
e constante do fazer valer o direito na sociedade, cora
gem e abnegação para vencer as paixões, e julgar sem. 
temor e acima das influencias estranhas, se unem on
tras não menos essenciaes, filhas da boa organisaçiío da 
administração da justiça. Para fa'ter uma spplicação 
exacta das leis cumpra bem conhecê-las. O magistrado 
deve ter um conhecimento profnndo do direi~ civil, 
rennindo á. theorie. uma experiencia consummada dos 
negócios judiciarios. 

Esta. verdade, reoonhecida por todos, G sempre mpei
tada, consagrada hoje nos OOdigos de todos oa povoa 
civilisados, foi atacada pela rea.cção dOI' movimento. 
ravolucíonario! em França, me.s resistia, ao ch'oquo d.a 
tomenta. A 22 de Setembro de 1792, a eonvenc;ão na
cion~,:renovand~ t_?do o pessoal judici~io, supprbnio =' 
dos juizes pela legislação de 1790. Em vão observavão 
á assombléa q_uo para applicar as leis cumpria e.ntes de 
tndo ·ter conhooimento dellas. E em :t'espoata Danton 
dizia : c O ovo não '!ler seus inimi os no der· doi-
'lrai-lhe a faculdade de escolher seus amigos., O consu
lado porém trouxe a reorganisa~ão dàã conlliçõea de 
aptidão. 

O governo da restam ação; que inscreveu no art. 51 
da carta de 1814 o velho principio nacional-lo® a jm• 
tir;a dimana do rei-restituio á organisação ~udiciaria o 
caracter monarchico qua ella. tinha. Os nlttmos vesti· 
gios do systema~lectivo da assembláa constituinte, quo 
ainda tinha conservado a constitnição do anno 8, forão 
definitivamente a:l?agados. Erão os principios proclama· 
dos por Montesqnxeu em sua immortal obra. A Belgica, 
em sua cons~ito.ição art. 100, consagra~os, e outros po• 

e ••• 
Além da condição do conhecimento do clireito, achon• 

se neceasaria. n instituição de uma especie de noviciado 
para o ssoal da. magiatra.tura. Um J?fOj~~ de lei vo-

dos auditores, tomando parte nas deliberações, ma& com 
voto oonsultivo sómente. · 
~ ~om effeito, nin uem p6d.e ne ar a utilidade de um 

para exemplo o nosso estado actual, é reconhecidO. a 
procedencia. desta proposiçiio. Leis relativas a direito 
constitui do, a fõrmae do processo, interpretações, dis
persas em uma multidão immensa de avisos, tornio hoje 
bem diffioila profissão de julgar. Ordens, regula.mentoa 
para a justiça têm subido a uma cifra. tão elevBda, e 
.occupão tão grossos volumes, qus é impossivtl oonha
cê-las todas. 

· A nossa legtalação, pelo que respeita ás eondiçlí88 
de aptidão dos magistrados, efferece garantias para a 
boa administração da juati9a? Encontro na lei de 3 de 
Dezembro de 1841 sábias dis si a este res ito. 

ensurem muito embora esse tra alho peseo~s mais 
illuatradas sem duvida que ou, mais lidas nesta& niate
rias ; não fui ainda convertido, e nem poeso aoompanhar 
os que amaldi oão em seu todo esse acto le ·slativo. 

1 encontramos tu o o que m1ster paro. assegurar
nos um. pe3soal conhecedor do corpo do direito, e na 
ereação dos juizes municipaes formadoa um noviciado 
para os juizes perpetues de nossa catta. constitucional. 

Tem-se censurado frequentemente nesta casa a dia
posição d{!. lei de 3 Dezembro de 184:1, que se tE~fere á 
creação dos juizes municipaes. Dizem que n~o siio jui. 
zes perpetues, que nii.o são juizes da nossa carta. cons-· 
titucional, e pedem o acabamento desta di!posiçilo da 
lei de 3 de Dezembro. Entretanto, Sr. presidente, adiJli
ro como se nega que a existencia dos JUizes municipaea 
é de grande necessidade para a crea9ii.o de pessoal apto 
para a nossa magistratura .... 

O Sa. SEll'll.l Cu.NEnlo : - Apoiado. 

O Sa. VIB.u.To : -E' verdMa que dizem tambenr 
outros que podem existir ~stes jo.izes munidpae., por6m 
simplesmente como preparadores dos feitoa, tirendo-ae
lhes a faculdade de julgar. Julgo igualmente erroner. 
esta opinião, pe!os rincipios que ~~so a e~r i casa.. 

acostumar o pessoal disponi-vel á difficil sciencia de 
julgar ; e tirando aos juizes munic:ipaes a faculdade doa 
julgamentos, enfraquecemos poderosamente as condiçõet 
de aptidão. · 

Outros principios ha. de muito peso que demonstrão a 
necessida.cfa desta. <E~ posição da lei de Dezembro em aea 
iut~ir'=' vigoJ'. Com a extensão de territorio que temos, 
com a falta de meios de comniunicaçãG, com tanta. po
breza de recursos, é mister que subsist& ena creaçã4l, 
~ue ~m ~ virtude de conservar a_justic;a mais perto doa 
Jnstiçavel8. (Adopto esta denonu._IY~ção, que é uaada 8lll 
todos oa tratados de organi.saçii.o judiclaria.) 

O j~ m.~cipal, com a faculdade de preparar o feito 
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e julga-le, é um recurso poderoso c prompto que t~m os 1 
'POVOS quando requerem o seu direito. Se formo~> tirar-
lhe êsta faeuldade, tornando· a exdo.si Ya dos juh.es de . 
direito, certo que soffrer;!.õ mui.to aquelle5 que e•tão 
longe dessas autoridades. E não estamos pr~>parados 
para multiplicar os· juizes \)erpetuos, estabelec&-los em 

os os pon os, e com a zona convemen e para uma 
. ntil e prompta. distribuição de justiça. 

A's vezes a ordem publict;. mesmo pariga em algum:::. 
.:P!U"te d? ~mperb por falta d~ interferencia do nobre offi-

. Passemos á segunda: pa.rte do ·meu discurso, inde
penaencia do poder judiciario. 

. Se a autoridade judicial·ia estivesse sob a dependen
Cl!l de um poder superior , ou sub~ttida á. influencia 
dos partidos que agitão o paiz, suas decisões não serião 
mais o resultado de uma apreciação livre o imparcial, 
o sim o éco de uma. vontade, que disporia a seu bel
pr)lzer da fortuna. e d.a honra dos cidadiios. A libetàa

. ~~ civil seria compromettida, porque a autoridade dos 
tnbunaes seria. fraca para protegê.la. A independencia. 

:do poder judíciario é uma condição especial da ordem 
social e da li b rdad · · 

. . . Como primeira conclição da independencia de magis
trado considero a in'.lmoviuilidaàe, O juiz, uma vez no
meado, é, pela inamovibilidade, independente do poder 
. ue o nomeou. Inabala vel desde então na. os i ão nne 
:o~~upa, n!io so ra outro superior senão alei, não deve 
t..emer mesmo de resistir á vontade do chefe do Estado, 
s~ fosse possível que esse primeiro executor das leis 
VIesse tentar influir sobre as decisões da ·usti a rote-

n o m' eress.etl pnva oB •. 
. . N~ época a que me referi, principiando o meu dis
_Çttl'Si), em. 1850, quedo houve al~ane melhoramen·· 
~s .6cerca ·da organisação jud.iciar1a, fez-se alguma 
eousa. em favor da indepeudencia da magistratura; eYse 

. p~ballio, pcrém,foi~mcompleto, deixou muito c. de-
BeJar • 
. . A nossa ~arta consmticional estabelece a doutrina da 
inmnov~bilidade quando creou magistrados perpetuoe; a 
perpetuidade seri~ ~m!l iUusão se ficasse á disposição do 
poder, faculdade illimttada de remover os magistrados. 
, uando pela legislaç~ de 1~50 s.e defendeu o ma • • 

tro de nomear os r-.agistrados para cbe es de policia. E" 
'lima faculd.iide muito lata, eet&belccida em muito larga 
e&cala, e da qual se p6de muito nbuaiU'. 

O magistrado que se julga inamovivsl, collooado 
em qualquer das entra.ncias creada~ polP. lei. de 1850, 
não está. a coberto de um decreto do governo que tornB 
Wusoria essa inalllovibilidade. O goverao nomíla o ma· 
giatrado par.a o lugar de chofe do policia; a eua comar. 
ca á julaada logo vaga, e nomea-&e-lbe um aubatituto. 

Qaan<lo o magiatràao nilo a~ada nas func9(Ses do 
OGrgo do confiança que lho foi dlldo, é demittido desse 
car__go, e ficn. constderado juiz de direito avulao. 

E' tiio importante a inamovibilidade como condiçiii> dG 
indeponden~ia do poder judioiario, que~ leg_islaç!o de 
todos .os palZe~ estrangeU'Os consagra dtspostçõea para 
2Jia1hor.~-Ja: Qnnndo em França, no meio dos ex
ce86às 1ll\\V1tave1s de mna. revolução em 1849, quizerão 
.atacar no parlamento esta. doutrina, vozes pod'erosas 
.te elevár,ão contra ~sse proposito. Montalembert excla
!D-OU: ~Esta magtstratura, constituida. e elevada elo 

. , . • ~ mamota 1 ' a e pe a carta, tem, 
des~e 3;1: auuos, msp1rado nãl) só ao paiz, mas á Euro
fS. mt~ua, um profundo respeito pela. sua illustração e 
mtegndade •••. ,. 

.A carta cons~it?cion~l da Belgica no art. 100 deter
lll~a ~que os JUlZOa sao perpetuas; q'tle não podem ser 
pr1vados dos .seus cargos nem suspensos senão por sen

.tença passada em _julgado; que a ramo~ão do juiz não 
p6de ter lagar sena? para uma no\·a pos1ção de accasso 
ou_por sen consentm:ento. 

Entre nós porém existindo, como disse, essa .:faculdade 
plena ~~~ ao poJer excutivo. de matar o principio da 
1ll&movibllída.de com o expediente das nomeações de 
chefes de policia, podia-se fazer alguma consa, dar 

alguma providencia pP.ra tornar renl assa condiçuo tão 
importante d:a in~epcmden<·ia •ln pniler judici.s.tio. 

Quande se apre"eutoU UlD pr,,jecto de reforma do poder 
judiciario no parla!~'ento que tratava de dividir os car
goB da policiá em polici.n. administrativa e po1ícia judi
~iaria, nào me re~ordo se o honrado ministro. da justiç~t 
I pngn u o pr•JJec:o . o re e. se o . , 
sentiria que ~ua opiniiio níi.o fosse hoje modificada, por· 
qt.1!} perderia toda a esperança de ver. aceito por ell~ o 
que ?ra proponh?, para livr~r os magistrados de senos 

Os empre.~~:os de policia, ·clívidida a policia em policia 
administrativa e policia judiciaria; os empregos de po · 
licia considerados como de simple.s commissAo de .Policia · 
administrativa, podiiio ser conferi-os a um pessoal que 
níío pertencesse á classe àe ma~istrados na pht·ue da 
carta constitucional. Esse peseoal podin mesmo exer
·ccr as funcções da pc Hcia administrativa com.:~ nm no
viciado, como nrna condição para a sua admissão no 
corpo da magistratura. O poder executivo ficava com 
liberdade illimitada de escolher esses empregados de 
confiança, como devem ser sempre, d'entre o!l bachareis 
fo ad s em ferir de frente rinci io da inamovibili-
dade. 

O honrado miniRtro da justiça acha-se presente, ouve 
as minhas obRervações sobre este ponto; espero ter a 
honra de ouvi-lo tambem tratando 'desta inateria • 

O pnncip10 a inamo~ibili a e nii~ estabe ec1 o 
principalmente pat ~ bem do pessoal da ma~stratura; 
primtnr<. que tudo, estão as neces11idare~ publicas; o po
der "ndiciario é creado para distribuir justiça bem e de-
vt amen e,ecumpr~quees JBSempreness!lscon tçoes. 

Quando fallo cem tanto resfeito do principio da. ina'
moviblidade, supponho sempre, e todos devem suppor, 
~apacidade phys1oa e motal nc pessoal da magistràtlira. 
fia, porám, eccasilles em q_ue plii'te desse pesso~ se torná 
inhabil para a grande m1ssíio que lhe é destinada, c 
neste caso o .nn\co remedio para prover a tio graudé 
tn'al é o remedio das aposentadotia.e, e em. vista d.a dis• 
posição constitucional. 

Mas as -aposentadorias necossa'tiae para guardai' à 
boa. adl!linietração da justiça, para . conservai:' o podei 
jud1oia'l'io como. elle deve ser, ?iió devem .ficar·~ ~e!cê 

rio. O poder executivo mesmo acharia embaraço grande, 
bsllndo desta faouldade, na occasião em que óollheooase 
que era necessario o seu us~. • .. 

que temos chegadô a esta condição; o pessoal da mn
~atratnro. actualmente precisa deste remedio'; . màs d 
mister que preceda uma lei que regule a mmeita por 
que se deve fulmiunr uma aposentadoria. . 

Eu peço ao honrado miniotro da justiça qu~> ., ' clique 
toda a 11ua attenção para este ponto Re ~e ;o a 
necenidada da aposentadoria; o principio da u...moVi
b~dado niio ó em nado. ferido quando Re uea deste 
melo movido pola. grande lei do. necessidade publica; 
preclsa se porém de garantias pnra o exeroic:ilo desta 
fo.culdade. 

.Na logi&ll\çlio da &lgica éxista uma clisposlç!o qtie 
~õde muito bem ser a.ppllcada ao nosso pa12, é a í'ei dé 
2~ de Maio de 1845. Ella eatatue o seguinte: c 011 mll
glllttadoa sérâo aposentados quando uma enfermidade 
grave e pennl!,nente não !Jles permittir m~is o exercício 
de suas funcçoes. O n:agtstrado que depois de um anno 
de molestia, que o impossibilite de bem servir aeli lilgár 
:níi.ó tivel· pe~ido sua aposentadoria, ser~ ad ve!tido ee:~ 
poder exccnt1vo ata o fazer, oa ex-offic1o on a. r ms1-

. - .,• .·' ' i res ente otn~ 
~W111}-'~f-4Jue elle pertence, ou por via do qnc o substitue 
mtennmr.ente. 

Se passado ~m mez depois do aviso não pede a apo
sen~ado~ia, o tribul}aJ Je cassação decide sobre ella com 
aud1encul. do magtstrado, e julga sobre a legalidade 
sobre a necessi~ade da aposentadoria, com recurso pat~ 
esse mesmo t~bnnal, se por qualquer motivo oú por 
vontade propr1a o magistrado não foi ouvido. 
• Esta di~posição da lei dava um meio ao poder execu
tn~pars. tirar do corpo da magistratura aquelle que não 
pod1a pr~star bom serviço, e estabelecia garantias a 
favor ?a mdependencia do poder judiciario. 

Podu~-se fa~er applicaçiio desta lei para nós, mn-
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tl1!lldó~Jhe muito ponCI.' GPU$a. Ao triba.Jl.,.I de cassação 
po!iill. substituir o nosso supremo tribU]lal de justiçtl; 
11$ infonnações da. incapaciil.ade physica.il'io magistracl.o 
nodilío sor transmittidas nelos d.sletZa.dos do·~to,erno nu provinctas; pelos presidentes; ~o procuridur d~t 
çorôa, soberania. e fazenda. nacional poà.ia exercer 

pti!>lico neste qaso, . 
Esta ma teria é import~te e n[o soff~a demO!!!.!!: e: 

procedencia que lembro, e qll8 ~alvez ter.,ha eido prevista h . . . . 

su.a attenção, é pedida pot todo o psii. Para completa. 
e;xecução da lei, para uma boa administr11.9ão de juftíça, 
ó mister que o pessoal da nossa magistratura. seja for
mado de man!lira. tal, que jámnis seja paralysada. sua. 
elevada missão. · 
En~ndo, Sr. presidente, que concorre para fortificar 

a inllePf1ndencia do poder judiciario Ullil8 .~aposição que 
julgo achar-se consagr&da na nossa cw;t._ constit"cio:
nal ; f allo do previlegio do fôro para os ·magistrados, 
não só noa delictos e erros do officio, coino noa crimes 
c_q~m.uns cumpre a.ca.bar com. t_odaa as duvidas ácerca 
do privnegiD do. fôro ara os magistrados, 

ma spoBlçao a 01 neF een 1 .., nao ser miUs 
qu~ I' G:2$:plicação do que se acha na carta constitucional, 
estou disso convencido; mas estae:Kplical,lão, meam.O tor
nando clara ~disposição. qne ha. no nosso pacto fun~a-

' -dependencia do poder judioiaTío no exercício de suas 
fancções. 

O honrado. ministro ~a justwa. sabe que em a]guns 

dos, intentados por pt>ssoas que lhe são subordinadas. 
O honrado ministro sab~ que o magistrado deve estar 
fóra de todo o temor, do todo o receio, para poder livre
m~ute cumprir com ss aUas funcções do seu cargo. 8e 
continuar em duvida o direito que tem. o magistrado de 
ser. ju1g&.do pelo seu. tribunal de privilegio, se pensarem 
ns autorid!ldes qus lhe são sul1ordinadas, que são por 
elle processadas em caso de .erros de offioio o outros de
lictos, que podem vingar se do magistrado honrado, 
honAsto, pr>r meio de processos, certamente nüo ir:\. bem 
a !J,dministração da justiça, não terá es~o magistrado 

• :.1 • ,-

Em todos os povos, de~de épocnfl immemorincs, rei
nou o principio da jul~.rnmento dos róos pelos pnros, 
principi~ q~e foi trnduí:id.o pela i~r.i.ituiçilo do jury. 

ficio, quando a ordem publica 11a Hocicdndo <·-ivil do·· 
manda a lJrovidoucin ••umo eondi~:io do HOr'l 

Qa magi:strPdOH niío podem di~ponHor um t1·ibunal 
composto .de seus pares pvra fiarem jul~u•l.oa. Os mu
gistrados. di~o mal, a uoa a!lminÍJ:itluçiio dn justiç11 
pede esllll providencia. 

As leiH ljUe regulílo o aocosso na ml\~iRtrnturn ct>n·· 
tí!m disposiçõt>.a que nil11 a~ho dt• utiliJudo, di~poiiçúoa 
que podijm enfra-tuecer 11. indllp•·n•louciu do podor ]udidal. 

Já. tive a honrtl. de al_)l't'fCUttlr a astu. ca~a um projcoto 
qu~ Olltabelocia. o principio dl\ antiguldudo nb6oluta 
para as nomeações do peuoul du. magistrntura para lu~. 
gares do acee&so. O 11ne temos em noauleg~laçílo nf'«> 
p6de continuar. 
. Um magistrado ainda tGme uma exclusão injusta do 
sau nome para nm lugar de accesso. Ainda hojo se póde 
o41Bper~ um lugar de accesso por actos que não sejão os 
:mais proprio.11 á boa administração da justiça, por actos 
estratibos. . · . 

. ~· 111ister que o magisterio esteja livre d9 todo o 
mor, e e o a esp llllÇa, para conservar ua sna. 

i,ndependenoia. · ' 
Pelo principio da. antiguidade absoluta. a. lei é que 

·Ol.arca o. a.coosso e não a vol).tade do poder. 
Aq11elles que· se oppoem a. este principio estabeMem 

cQmo razão a necee-idade que temos de formar um boin 
pesSQal para os tribunaes de appello. Mas, quando 
apresentão esta -raziú da. su\\ ol:)iniii\>, não attendem que 
as justiça& de 1• instancia produzem males ás vezes 

.msiorea 4Q que os abusos dos tribunae_s de oppello. Se 
um magistra1o não é bom para servir um cargo de 
justiça de 2• insta;:tcia, taJ?bem não p~de servir para 
far...er pane dos tribunaes <te 1• instanc1a. O principio 

I absoluto de antiguidade seda poia muito J;liil, Q d$ria 
mais garantias á magistraturs. 

Tratando desta. materia, niio posso deixar de faUar 
dos "Vencimento& dos ma!rlstrados. como condicão de 
lndependencia para a magistraturá. · .· · ' . 

Sei que o hoD.fado ministro da justiça reconheoe esaa "". . .. _ 
za.çã0 de · suas id.éas no empenho de mclhol'ar o estado 
<la magiRtT.ªt~r ... ~ AchQ;; poie; l!.!!l t-e!'~!!!!O -;:. r:ep!l~dc 
para receber s.q_uillo que a. minhQ. fraca. intellige.Iici.ll. 
ader ro uzir tra.tandc desta materia. ·. . 
Não irei adümte, tccando.neste ponto, sem pedir so 

nobre ministro da ju&tíça. que aedeclardrapcaelea.lmen:. 
te, como costuma, do alto da tribuna, sobre materi~ tii~ 
importante, sobre um melhoramento que não . soffre 
demora, - · 

As difficuldades que o governo sente por eeta. cama, 
que todos os dias se aggravs, a mesquinhez doa venci
mentos na magí~tr~tura, são digtaas de tod~ s. attenção 
dos podElrea do }!:s~áq.o, e a imprensa ooda. do p~iz reoJ.a;,. 
l;llll de ha muito providmJ.Cias. 
· Eu não deseja-va. que a magistra.tuu, da qual· sou 
membro muito humUd,e e fraco (n~p apoa<Ulo•), p~~o~;s.aiJae 

. . . p co. ca,
valheira da parte de alguns, O em resultado ficasl!e. nJ~~~ 
mesmas condições em que se achava. antes qo estabele-
cimento dessas discussões. · · 

vel e dlgno de toda. a consideração. Não meio de suas 
~iserias, cer~ada de privações, a magistratura doBra.,. 
zll pôde serVlr de exemplo nobre para os p~izes mais 
· · · 'aãoa.) Se pr.eeaneeito!>, se. eàies mal 

i uatifica.dos tem condemnado a mn.gistrq.tura. do BrazU 
a estar nas condições em que se aclia.... · . - . · 

o SR. c. 0TTONI: - Não ha quem odeie a magis~ 
tratura. · · · · ·· 

O Sa. VllltATo: - Aceito a observação do nobre d~ 
putado, não pôde haver quem odeie em boa fé a ma~is-. 
tra.tura, e com ~spitito esclarecido. , · · 

Se aquelles que se oppoem tdirei melhqrmente) ao 
melhoramento dos vencimentos dos magist1;ados, medi.:. 
taro~ :1m pouco sobre esta mataria, oonbeceráõ que não 

' . 
trature. 'lUO fC diz que estn providencia ó indispensavel 
o nilo l~dru.itte. demora, mas nim para bem da adminis~ 
truyiLo da JUstlçl\. {A.posadcs.) 

cou&ns é torDILT u magiF.tratura uma carreira aristocra., 
ticn, 011 um rotugio pata um peBsoal inhabil. Tomando 
c&tu ol11B~C como unm pnrte importantll do organismo do 
govorno, ó depl_orRvcl con~ervar um dos grandes poder~s 
do li:t-tudo em toltunçiio tão procarín. (Apoiados.) Em con.:. 
aideraçiío á. magistrrttura, consideração qu" importa. §. 
nH_çílo . clovar o ~n_is po~sive\ por ~m interesl:'e proprio~ 
é tncrtV!Jl e 'm~ohttco que os magsstrados tenhtio ven
dm~ntos luforwros a uma. mult.idiio de funccionnrios 
obs~.uros, po~i~iio inferi•\r aos advogados, que }Jer&J\te 
olles requerem, ma.is pobres em sons ordenados que os 
ofiloiaes ~as aoc~etarias mintsteriaes. (A_poi~doa.) 

E considerando a questão pelo lado dos mteresses ·do 
thesouro, é injusto que a jur.tiça, quo arrecada parO: o 
Er,ta.do s~mmas considera vais, soja muito abaixei' ein. 
s~ venc1l?entos aos agentes das finnnças,· aos enipre:. 
gados do fisco. Senhores, em relação é. boa adminis• 
trtlçúo d~~; justiça, que ó o principal fim de meus esfo~·~ 
ços_ no. tnbuna, expressando-me por esta fórma, eu vos 
direi que a mesquinhez dos ordenados afasta das nobres - .. --. - - ~ -· --- . - . 

-nosso paiz, os mais instruidos, os mais activos~ os mais 
perseverantes. O poder judiciario deve sentir-se profu~ 
damente agora, e ainda mais no futuro, dispondo de um 
pessoal defeituoso. .· · 

Polo xnenor trabalho de observação, pela simples in
tuição mesmo, se ccnhooe que nos devemos apressar em 
dar um remedio a. es~e mal. 

Da magistratura hoje, senhores, am nosso paiz se 
pôde dizer que é a classe a que concorrem f.ômente 
~quellea q~e t~J_n _a renda do um patrimonio ~e ~~mi• 
ha á. sua dhpos1çao.... · · -· · · 

O Sll~ Slll'IU. CAllliEillO: ~ li;sses são poucps. 
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O Sa~ VJau.To: -.: •• ou oa 11ue n~ têm aptidão 
pan outl'a! profiasões sooiaas. _ 

São entretanto poucos os homens de merecimento que, 
dispondo doa recursoa do um patrimonio para viverem, 
118 ciedioão á magistratura por amor á classe. O maior 
numero dos qu&se empreg~na ma~istratm:_a sahE!, d'en-

c!11'11oa Da advocaCia e outras profissões das letras. 
A magistratura já. &e reaente das consequencias desse 

~àl; ~ até sou informado . que os ministros ~a justiça. 

preencher lug&res vagos do poder judicial. 
·O Sa. Mll'HSTaO DA. JusTIÇA.: - De juizes municipaes, 

apoiado. . 
Ux Sa. DEPU'I'ADo: -Juizes de direito todos que

:rem ser .... 
O Sa. VmuTo~-Engma-se o nobre deputado. Ha 

certas comarcas em que é impossível que um juiz de 
direito possa viver com os vencimentos qne hoje tem. 
Qual á a pessoa habilitada, que com direito a grandes 
aspir~es de futuro, rico de esperanças e de pôsições, se 
dedica hoje á. msgistratura 1 Todos fogem della. como de 

uco 
neate ponto da disousaiio em consíderações soltas em 
favor do augmento dos vencimentos da. magistratura. 

Convem collocar o jniz em posição de poder viver 

Interesse do Estado ó que toda a pessoa 'revest1da de 
•tna ~rção de autoridade não tenha. necessidade de abu
sar aella para viver, e sUBtentar a decencia que exige 
a honra elo cargo. 

Oa magistrados , privados eomo siio hoje de vanta.
~ens concedidas a todo o oidadilo , pela doutrino. das 
mcompatibilidades, tem o direito de exigir rigorosa 
justiça. em relação á sus profissão. E' mister "ttender 
aos estudos longos, penosos e dispendiosos a que são 
obrigados desde a infancia att\ á. valhice para adquirir 
conheeime11tos neoessarios para a sun carreira, e com-

nsa~los lar amente · e mais ainda á. circ m · 
e que, sendo todos os momentos de sua vida necessa~ 

riamente dedicados ao exercício de suas funcções, ó-lhes 
absolutamente impossível entregarem-se a qualquer ou
tro emprego lucrativo. (Apoi®o1. 

s venc1men os os mag1s ra os avem amata sel' 
proporcionados á dignidade, ' gravidt>de de seu minis
terio; e taes, que elles possiio viver sem luxo, mas na 
abastança. Parando ag.ui em minhas observações a res
peito destes importantes pontos de organisaçil.o judiei a
ria, de sua indopelidencia, peço licença i casa para des
cer a oon11ideraçõea de menor vulto, e maia pnrtioulares. 
O npremo tribunal de ju1tiça conserva. ainda aa bases 
anti~aa de sua primeira orgamiaaçil.o com t~os os seus 
defe1tos. Muitas oousas ha a reformar, para que soja o 
ultimo tribunal de appcllo, como cumpre. 

Do tribunal de caaaaçlto em França muito ha de apro
veitavel para uós na reforma q_ue tentarmos. O trabalho 
6 alll div1dido em secções, uma de exame de nullidades 
noa feitos, e outra do merecimento do processo das provas. 
Qoando &quella secção decide que o feito contém tQdas 
u formulU lega.es, que niío ba nullidadea, outra secção 
H inoumbe de e:taminar se no j:llgamento houve in
juatiça notoria. Entre nós, porém, esses dons trabalho• 
• confundem. O enpremo tribunal revê o feito sobre a 
exir.tencia ou nio existencia das for · 

o _J)t'006~eo, o ec1 e ao mesmo tempo da injustiça no• 
tona do Julgamento. 
• O hon!~do ministro da justiya, att~ndendo ao princi

plo ele utllid~e que p6de prov1r da dutribuição do tra
balho de.& te tnbunal , algum melhoramento poderia fa
zer nu reformas que tem de apresentar & casa e sobre 
ouuoa pontos qu~' sua illustração certo lembra;, Atre-
1'0Mme a pedir tambem a S. Ex. a que faça o que fôr 
ponivel !uer em attenção ao alto e justo reclamo da 
toeieàade-o prompla. dillrilluiçllo da jwtiça ci1 part~1 

Çs ~e!tos que ,.~m d.as provincias aoffrem demor~; 
preJudic1ao& ; e quando teto acontece com as provinciaa 
ao litoral, o ~ue nio acontecer,, quão grave não será 0 

I mal se exam~os o qua vai ahi pelos tribunaes· oom 
as províncias Jonginquas do impQrio 1 Qualauer recurso 
viúdo das proVincias de Mato-Grosso e iXoyaz eoffre 
ta.eà de}ongas, ta.es embaraços, que as partes muitas 
vezes deixão de usar dos meios que a lei lhes confere 
tão sabiamente para haverem seu direito, e achio melhor 

c:,-.nnho,_,;f"n:,o,n+.l'll ll.allo rln nno .o"'"""'"n•on\.,.,.= 

rem---~~~a; ~desde um processo, e tão longe di!. acção 
interessada. . 

Visto como fallei, Sr. presidente, ácerca da necessi-
. · · ais uo fôr onaivel a de-

mora nos julgail\entos; visto como fallei da necessida & 

de uma boa e prompta administração de jnstiça para os 
povos, renovo um pedido que por vezes tenho feito nesta. 
casa em prol das classes menos favorecidas à.a socieda
de. Um melhoramento dos mais importantes que temos 
a fazer é ·certamente o que tiver por fim consagrar a 
cmirtencia, tJ:pro:dCÇllO judictaria. gratuita para OS Wdi·• 
gentes, desd~ muito reclamada pelas pessoas as mais 
illustradas. • · · · 

Existem algumas leis entre nós que revelão este es
pírito de philantropia , e eminentemente politico ; 
maa os gastos dos recessos, os. sl!llos dos autos, os s~~:-

SllOB OS VO , , 
um corpo morto e sem aeção. Esta proviJ.encia jf. tarda, 
e o gabinete, que aspir~ as honras de protector da jus
tiça, de ,guaTda. dos interesses das classes laboriosas, não ... . .. . 
apresenta. naturalmente ao espírito é crear uma magis
tratura especial, tendo por fim a defesa judicia.ria dcs 
direitOs dos indigentes. E' assim que no Piemonte funo-. . . . "- . 

que tem p~estado relevantes serviços á causa. da justiça 
e da hnm~dade. 

Não é posDhrel entre nós a creação de uma magis
tratura nova, e~nem a assistencia jndiciaria requer, 
suppõe neeessariameÍl'OO .tal innovação. •No systama da 
legislação da Belgicn. e da HoJlanda é ao juiz julgador, 
ao proprio tribunill que se diiige o indigente. Tmva··Be 
um debate breve e snmmario sõb~ a realidade d~ indi. 
gencia e probabilidade d. direito ~ndiuo. Decidida 
~ata pr~judicia!, aegue o fgito seu cami~'l regulari dis-
pensados os onus dos sellos, das <lUit&.B dos Ja arios 
dos officiaea de ·usti a ue vão ser todavia averbados 

Teforma neste sentido, faria um servi~'O de aloance para \ 
o paiz, e mereceria elogios immorredouros dos povos. \ 

Deixando este ponto, passarei a fallar sobre o tribu. ' 
nal do commorcio da provir.cia do MaraDhAo. · 

Nas condições em que nos achamoa a reapello da 
nossa renda, existindo um doficit, devemos proourar 
fazer toda& aa economias poaaiveia ~ara termos meios de 
acodir a neceaalda.des reaos ; uma aeataa eoonomiu en
tendo que deve ser a revogaçlto da.let que oreou o tri
bunal do oommeroio na provinoia do Maranhão. 

A rolaçoo daquella provinda ora por si só suftloiente 
para _julgar oa feitos commeroiaes ~r apel!.o; a creaçio 
do tr1banal do commercio alli é um verdadeiro luxo, 
sem necessidade, sem utilidade alguma. 

O honrado membro conhocer.t a verdacle do que aoabo 
de expôr lendo o relatorio mesmo do presidente do ni
bnnal do commeroio do Maranhiio; a inutilidade da 
ere~ção daq.uelle tribunal resalta 4& _leitura d~sse Tela· 
tono. · ( U.) c ........ Em 1259 aub1rao ao tnbunal 18 
appellaç_ões, . e corrêrão. 24 processos n~ j_?izo tlpecial 

c~mento do tribunal 21 appellações, 1. roourao de re
'!Jsla ...... 

Pelo que respeita I. eleição doa deputados commer .. 
eiantet", diz mais aquelleralatorio. (U.) c, •• Em 80 de 
Setembro de 1869 forio convocados 29 eleitores, oompa
recêrão 16, e procedi á. eleiçiio ! .•••• -. Em oumL parte diz 
o relatorio { U.) • .•. Occorrêrio nas aessõu deste tribtmal 
58 faltas! As matriculas des negociantes são em muito 
pe~ueno numero, aa causas de tecunor. s:.to tambem di
mmutas ••••• 

O Sa. J. DE ALEI'Ion; -E' porque a matrionlanlo 
4 obriga.torla. 
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O SR. Vmu,·o :-Não procede esta razito do nobre de .. 

phtado1 pOrl]llll tem ·?B COnhecido 11ue 800~ D~~oc:iantes procurão sempre matriculzrem-se, nao set se 1sto acon
tece aqui. 

A despeza com este tribunal creio qae importa em 
trinta e tantos contos de réis, quando se demonstra c 
,.A..,nnh.o.no lrl ;"', .. n;..1n;:J.., ~l,.,.Hn 
"''"-"~'-'----- -.. -............ -... ""'" ..... "'- ......... "". 

Um juiz especial do commercio, cotn recurso para a 
relação do districto que e;;tá ao pé da porta, era mui 
bastante para a boa e regular administração da justiça 
nas caus11s commerciaes. 

en o a a o o tr1 una o commerc1o a provmcia 
do Maranhão, não é fóra de proposito chamar a attenção 
do honrado ministro da justiça pat'a algumas reformas 
que de momento me vêm á memoria sobre disposições 
do codigo do }lrocesso commercial. O proc"'sso d11. quali
ficação de quebras é tão complicado, tão cheio O.e for
mulas,que não prestão utilidade notav€1, e que só servem 
pat'a complicar a acçi'io judicinria, tendo demais a des
vantagem de produzir uma sommaelevada de custas .... 

O Sa. SAI.DANnA M:AlUNno:- Apoiado. 
O Sa. V laiA To:-: ••• 9-u~ :faz tremer a ~o dos s.quelles 

trata de quebras mercantis. 

O S11. SALDANHA MARnmo:- A reforma deste pro
cesso é reclamada geralmente. 

a. nuATo:- gora. e -prompto niio posso 
apontar as reformas lllais necessa.rias sobrei este ponto .... 

O Slt. SALDANHA MAaiNHo: - Por exe~plo, a da 
m r • 

nomeação de depositarias e administradores. 

O Sn. VIaUTo:-E' verdade, é ella muito necessaria. 
Eu limito-me a challlar a attençíto do nobre ministro 

· para es.te ponto. Acho tamhem de pouca garantia a dis-" 
posição que faz depender de uma só pessoa, do presi
dente do tribunal, a decisão dos aggravos. Seria mais 

· curi&l, mais conforme aos principias põr que se regulão 
nossos tribunaes commnns que a deciSiio_ pendesse de 
todo o tribunal. 

Tenho concluiUo. Agradeço á camsra a bondade e a 
attenção que revelou para com o humilde orador que . . . . .. 

(O orador écomprimentado por dit~nros Srs. deputados.) 
A discussão fica adiada. pela hora. 
Dada a ordem do dia 1 

horas da tarde. ' 

Sessão em 9 de Agosto. 

PBBSll>ENOIA D() SR. VISCOl'IDE DE CAJ!UnAGlSE. 

SuMMARIO.-Expediente.-Ordem do dia.-Navegaçao a 
vapor e'lltre .Montevídéo e diversos porto& da província 
do Rio~G1·cmde do Sul. Discurso do Sr. ~Figueira de 
Mello. Votaçl!>.-Orçamtnto da justiça. Discursos dos 
Srs. Eilva Nunes e C. Madure1ra. 

A's onze horas e tres quattos da manhã, Íeita acha
Dla.da, e achando-se presentes os Srs. visconde dA Ca
maragibe , Pereira Pinto, Gama Cerqueira, Vieira da 
Silva , Calazans, Sala.thiel, Lamego, Carneiro de Men
donça; Saldanha Marinho, Araujo Lima, Martím Fran
cisco MatJoetFernandes Vil 1 v -
co, Figueira de Mello, C. Ma.dureira, Henrique&, Nebiae, 
F. Octaviano, Martinho Campos, J. Madureira, Ro
drigo Silva , Sergio de Macedo , Corrêa de Oliveira, 
Paes de :Mendonça, Anf!elo do Amaral, Cyrillo, Lima 
e .Silva.,_.Serra..CarneirQ, Diogo Velho, Fernandes Viei. 
ra , Amaro da. Silveira, Gasparino, Costa Pinto, barão 
do Mamanguape , Silveira. Lobo, Pinto de Campos, 
Silva NutJes, Ba.rboPa. da Cunha, Leitão da. Cunha, C ar-· 
valho Reis, Santa-Crnoz, Castello-Bra.neo, Parana~Ut\, 
Paulino de Souza, bari\o da Bella-Vista., Fiel de (.ar-

. valho, Pedreira, ~~eTTeira da Veiga, Carlos da L-nz, Ra
poso da Cnmara., Dantas, Paula Fonsccn, Bello, Les
sa, barão do Porto-Alegre, Fernandes da (;unha, Bar-:-

TOMO !V 

callos , Sá. e Albuquerque, Silvino Cavalcanti, Rego 
Barros, Paes Barreto. Pereira Franco, Zacarias. Pinto 
Lima e Mello Rego. abre-se á sessão: · 

Comparxe::n depois àe aberta ~sessão os Srs. Espe
ridião, Pereirs. da Silva, Epaminondas, Sayão Lobato, 
Jagua·dbe, Viriato, Lima Duarte, Felix da Cunha, 
'_ ~ , ~ . · , .~ r vav:ucsntr, .uoerro, vran.-
dao, Fleury, Stlveira da M:otta, Souz'< Mendes, Car
neiro da IJunba, Tavares Bast~s, Espinola, J. de .Alen
car, bfacario, Carrão o Gomes de Sonza 

conde de Baependy, 

seguinte 

EXPEDIENTE. 

Urn officio do ministerio do impcrio,enviando a.c; actas 
-da-eleição de-um..deputada-a que se_ procedeu no~~_dis~ 

tricto eleitoral da província de Sergipe, para preancher 
a vaga que teve lugar pela escollut do Sr. barii? de Maroi~ 

' -dente da mesms. província que acompanhou as actas de 
que faz menção.-A' commissão de poderes. 

Outro do mesmo _mi~isterio, communicaudo que S. M. 

Outro do miniiterio da Íazenda, enviando o relatorio 
da junta administrativa da caixa da amo1·tiza' ão 
approva o na sessao e o corrente.- • commissão · 
de orçamentq. 

. Um requerimento do padre M;anoel Thomaz de Oli
veira, pedindo ser jubilado nn. qualidade de lente de 
moral do seminario episcopal de Olinda, em Pernam-· 
buco. -A' commissão de pensões e ordenados. 

Ontro de Joaquim do Souza Arnellos, pedindo que se 
dê para. ordem do dia a emenda do senado que llie diz 
respeito.-A' mesa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

NAVEGAÇÃO A VÁl'OR EN'l'RE MONTEVIDÜI E DIVERSOS I•ORTOil 
DA l'ROVINCJA :00 niO·GR.I.NDl:: DO SUL. 

decreto relativo ao contrato celebrado com João Carlos 
Pereira Pinto para a navegação a vapo-r entre Monte
vidóo e diversos portos da província do Rio-Grande do 
Sul, com as emendas :J.poiadas. · 

O Sr. Figueira de Mello pronuncia um disoursn 
que so achn no AJJilendice. 

Vem á. meu, é lida, apoiada, e entra conjuntamente 
em discussiio o. seguinte emenda : 

< Se passar o projecto, accre!lcente-so : - Fica sem 
effeito este contrato se fôr transferido a outrem.- Mar-
linho Campo1. :t "" 

O Sn. SA"NTA-Cnuz :requer o encerramento da di3cus
suo, e a.cn.mara approva.. 

Q Sa. FELIX DA. CuNHA pede para. que a votação seja 
nominal; e a camara) ~~~do corisnltada) responde na-. 
gativamente. 

Procedendo-se á. votação do art. 1• do projecto> é elle 
' . . , . ' 

rejeitada a de:> Sr. Murtiubo Campos~ e julgando-se pre~ 
judicada a do Sr. Felix da Cunha. 

Vem 5. mesa a seguinte declat'ação devoto: · 
c: Dec~aro que vqtei contra o projecto de contrato da 

naveg1i'Çào do Â.1to a ·Biüxo·Uruguay;- Casimire Ma-. 
dureira. :t 

O Sr. Pereira (la Silva, obtendo a palavra pela 
ordem, requer urgencia para que Ee aproveiw a sessão 
do dia seguinte discutindo-se o orçamento,ficandoas&ia 
preterida a. discussão de requerimentos. 

Consultada. a casa, decide aflirmativamente. 

12 
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SEGUNDA PARTE D4- ORDEM DO DIA.· 

OB.Ç.lME:NTO DA. .JlJSTIÇA.. 

< A' verba n. 13 at:crescente·-se: -Inclusive o in:; ti·· 
tuto dos menores aprendizes arte~aós, organisa.do pelo 
de.creto n. 2,745 de 13 . de Fevereuo de i861."'-J. de 
.Auncar.-0. Paranaguá. > 

O sr~ ~i!lva Nun.es:- Sr. presidente, com raz.ão 
--consroer0u-o-ilobi'e-4epntado::qne.me';Pr~ ··· -

cussão como· .uma ds.s partes ma1s unports.nres della a 
crganisação judiciaritt. Sempre que se te~ trat.ado d;. . 
debateri desta ordem, sempre que se tem discutido es-. . - . . 

m'nito importante,.a or.ganisação judic~ari':- . · .· 
Não farei o h1stoqco desta org:.:.msaçao entre nós. 

V·. Ex:. e a casa sabem que ·a anachronica que tinha-
• • • #. , •• 

18a2 pela lei do Cl)digo do processo •. Que esta legislação 
foi um progreseo, é innegavel; mas apeza~ d.t! tudo quanto 
digão os a.dversarios da. lei que a reformou, é tambem 
• a. lei de 3 de Dezembro de 1841 foi 
nm grande progresso e tem prodnzido até hoje muitos e 
itnportantes beneficios ao pa.iz. (Apoiadbs.) 

. Não se contesta, Sr. presidente, nem se póde deixar 
de admittir que uma legislação que já. cont~ 20 annos, 
que nunca foi considerada como reforma r!'d1cal da an
teriormente existente, não tenha necess1dade de me
lhoramentos, de reformas, e esses melhoramentos, po
rém, essas reforillas não pód~m ~er apresentadas, dis
cutidas, .nem votadas de chofre. V. Ex:. e a camara sa
bem·que,sempre que se tem pretendido levar muito longe 
a. reforma) sem que tenhão sido bem maduramente pensa
das, rellectidas e diflcutidas, ~ilsas re~orn:as não têm ido 
por1an,n e s • -
teceu com o projecto de reforma jndiciaria. apresentado 
pelo distincto estadista o Sr. Nabuco de Araujo, Depois 
de muitos e'!lbates nest~ casa e fóra d~lla, na imprensa, 

que foi posteriormente offerecida por outro nobre mi- . 
nhtro (o Sr. Vasconcellos) não teve melhor scrte. 

Isto, Sr. presidente, senão quer dizer que a lei deSde 
Dezembro satisfaz perfeita e completamente a todas as 
nossas necessidades, significa pelo menos que satisfaz 
as mais vitaes, as mais importantes, e que são preferi-· 
vois al! snas di!lposiçõcl.! a quaesq~er ou~ras que até hoje 
sé tenhiio apresentado ; . quer d1zer amda quo cumpre 
pr{;cader com a maior cautela c discrição no tocar, no 
reformar essa lei. 

Convem entretnnto que se instituo. debate sobre os 
pontos em que a reforma é de mais incontestada con
veniencia, e o Sr. ministro da justiça permittirá que eu 
offereça á. sua illnstrada apreciação algumas reflexões 
que S. Ex. tomará na consideração qne merecerem. · 

Entre os pontos que me parece e parece a muitos -
:reccdor, digno de reforma, e reforma prompta, considero' 
a instituição doa juizes municipaes. Não é eUa nova; 
teve o seu àssento no coligo do processo, dando-lhe 
nnicamcnte mãiS amplitude s lei de 3 de Dezembro de 

• s JUlzes mume1paes e os promo ares, que erão 
antes desta ultima époc11 nomeados em lista tríplice 

· apresentada pelas municipalidades, e em geral ldgos, 
farão :substituidos por letrados nomeados livremente, 
Úns(ó8 júizêúriunicípaee.)pelo gove!no.central, e ou~s 
(os promotores) pelos governos provmc1aes. Sem duVIda 
84!:uma que esta organisação offerece mais garantias. 

Desses juizes mnoicipaes e promotores t.em-sP. tirado 
os nossos melhores magistrados perpetnos; assim como 
é certo aue esses juizes e promotores t êm em geral pres
tado os melhores serviços ao paiz, serviços que quasi 
não podião ser prestados pelos juizes municipaea e pro
motores do codigo do processo. 

Ao mesmo tempo que a organisação mudou por este 
iaào, derão·sê· tüwl•ew S05 juizes municip2.es as mais 
importantes attr'ibuições: é sobre ell&s que reca'he ptin
cipalmente hoje a cez:.sura que se f!iz áinstituição. 

Juizes municipaes, Sr. presidente, noveis, tirados em 
grande m11ioria dos qu~ recentemente deixárão os ban
cos da academia, siio mlvez d'eu~rt. todo;; os juizos cs 
que gozão e m11.1s tmportantes a r1 u1çoes, os que e
ddem de nossa fazenda, de nossa segurança, e muitas 
vezes de nossa vida ..... 

O Sn. SILVA NuxEs:-Porém o nobre deputado sabe 
.qfte a appellação, esse recurso essencial, importantíssimo, 
é muitas vezes, emmnitos lugaresquasi inntil, torna-se 
nullo pela grande distancia em que se achiio as relações •. 

Instituídos em pequeno numero, esses tribunMs só . 
offereceni garantias aos habitantes das localidades que 
lhe!l são proximas, proJuzinào a sua falta em· muitas 

- -p.ro"\cincins males, a maior P-arte das vezes insanaveis. 
E não são sómente males em relação á ordem judieis

ria;. t 0do:; os mais importantes direitos do cidadão 
br~ileiro ' são ~uitas _vezes prejudicado~ pelo ~equeno 

de se 'u a instancia. 
V. fx. sabe que o recurso interposto pelo cidadão que 

é eliminado de .uma. !ista de votantes torna-se .. quasi 

freguezia longínqua, mnito afastada dos tribunaes de 
segunda instaucia. Esta circumstan:cia tornc.-se mais 
importante ainda quanto sabemos que em regra não se 
tr d"r it s · 'c s -
ultima occasião, na ultima hora, no anno da eleição. 

Parece·· me, em vista do que tenhq dito, que se tiras
eemos aos juizes municipaes a attribuição de decidirem 
definitivamente, muito n:..elhoraria a distribuição da 
justiça entre liÓS. • 

Ha tambem quemcensureainstituiçãopor outro lado, 
Sr. presidente; ha quem diga. e árgumente com razões 
procedentes que não se pôde admittir na magistratura 
esse elemento incerto, dubio, temporario que têm os 
juizes municipaes. Eu entendo que não é. tão incerta, não 
é tão sem garantias, t:'ioprecaria a posiç!io ds juiz muni
cipal entre nós. Elles são nome!ldos pelo governo geral 

p ecre o p 1s c se mos ar m a a os cpm o 
.nnno de pratica, accrescendo que Dão podem ser remo~ 
vidos senftl) a seu pedido. 

Não duvido que muitos nüocorrespondilo no que delles 
· • · · • . · · m devido 

á necessid,ade em qué '' governo se vê muitas vezes do 
prover esses cargos em .cidt~dííos de que r.fio possa t~r ca
bal e perfeito conhecimeuto ; toda vi;, nüo se póde deixar 
de reconhecer que, apezar de pouco se exigir 11nrn essas 
nomeações, a maneira em gcrat discreta o cautelosa pela 
qual tem a ellas procedido o governo tem contribuído 
para a existencia doe bons juizos muuicipaos que temos 
tido e quo temos ainda. Ao noviciado, porém, dn mn .. 
gistratura, por maior quo eeja o CHcrapulo do governo 
nas nomeaçõt.:s de juizes municieacs, não devem caber as 
gra.ves e lmportanti.saimus ttttr1buiçucs cie quo olles nc
tualmente gozíío. 

Só depois desse novioin.do, Sr. presidente, depois de 
darem os juizes municipnes provas de conhecimentos, 
de honestidade e de integridade, é que se lhes deveria, 
como a·magistrados perpetuas, conferir essas mesmas 
attribuições que elles agora possuem. 

A nenhuma garantia em jui:les no geral noveis, 
inexperientes, com poucos conhecimentos e ponca pra
tica, faz que eu não adhira á idéa de os tornar e e· 
uos, nao nv1 an o entretanto que essa perpetuidade 

lhes fosse garantida depois de obtida, por exemplo, a 
primeira ou segnnda reconàucção, após alguns annos 
em que tenhão elles dado boas provas de si. 

Está. tambem por crear entra nós o ministerio pu
blico, Sr. presiiente; mas eu não entendo que"!Klja da 
maior urgencia, que seja uma das instantes nece>ei
dades que nos deva preoccnpar, a creação do ministerio 
publico ; acarretaria ella despezas com que por ora não 
podemos. · 

Quanto á garantia que o honrado deputado que tne 
precedeu na tribuna entende como necessaria para a de
les~ dos direitos do pobre e do desvalido, comparando-a 
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com instituições semelhantes que existem na Belgica>eu 
direi que entre nós esses direitos não estão entregues 
inteir~mente :i mercê da sorte, niío se aehão abandona·" 
dos. Os promotores publicas, pefa nossa legislação, s~o 
advogados das pessoas miseraveis .... 

UM Sa. DEPUTADO: -No crime. 

v .::>H.. ~ii..VÃ J..~ur;c;s: - .. ,c cr1me; -m:a.s no C!ve_ o 110-
bre deputado sabe que ainda temos as previdentes dis
-posiçõe!: antigas dos tutores, dos curadore~ ac! hoc. 

Se a administração da justiça, Sr. presidente, não é 
inteirnmente satisf c x em r aça xn · , 
V. Ex.permittirS.qne diga que é quasi lastimavel os~u 
estado em relação á segunda, niio que em geral os trl
bunaes de 2• instancia não sejíio muito bem compostos; 
•ha nma ou outra.excepçiio, que não destróe o effeito da. 
·regra; .mas é que são em muito pequeno numero, conao 
-já. .disse. Quatro tribunaes de 2• instancia, disseminados 
:pela vastissima extensão do nosso territorio, nada são: 
:a respeito tle uma grande parte do lmperio,p6de-sequasi 
aseeçerax que . só existe uma nniea=-instiDlcia, a pri
meira. (Apoiados.) 

,Parece, pois, que uma das mais 11rgentes, das mais . . .. . -
e mais algumas relações. Niio o:; indicarei ; mas o 

bom ·senso, aillustração do governo, as collocaria nos 
lup;o.res ()nde ·parecerem m_ais necessari~. 

;relação ·aos. tribunaes de commercio de 2' · instancia. 
' Parece que esses trihunaes níio se a!lhão organisaàos 

·da melhorfórma.; parece, segnndo tenho ouvido e obser
·vado . ue . de is- do ,. de co mercio de 
--'" instancia. não offerecem as neceesarias garantias de 
acetto • .Algumas modificações na legislação respectiva 
-serião talvez inqispensaveis. 
· Quanto ao seu numero, talvez s. respeito delles proceda 
o argumento inverso do que at'abo de apresenta~, tra.~· 
tando das relações. Não se póde comparar o movunento 
judicial que existe no fôro civil e no criminal com o que 
se dá. no commercial: entretanto é igual o numero de 
tribunaes para. a 2• instancin! 

V. ·Ex. f!o.be que em geral o commercio entre nós 
cifra-se no ·litoral ,e nos pontos proximos; e se ainda. 
assin::., com o commercio em começo e enfesado, se en-

e que · emos necess1 a e esse numero e r1 u
naes de commercio, o que não diremos em relação 
ao fôro civil e criminal'? · 

Eu po~ém não o en.tendo .assim. Cr~io. que a.Ignns 

relatorio do Sr. ministro da justiça que o presidente do 
tribunal do commercio do Maranhão, por exemplo, con
signa· em 2uas communições ao governo o facto de se 
terem dado cincoenta e tres faltas de sessiio em um 

· anno l Devendo haver duas sessões por semana, sendo 
cincoenta e duas as semanas do anno, é claro que sendo 
cincoenta e tres as· faltas, 'repetirão-se ellas constante
mente, e ainda não se levão em co1•ta as férias l ... 

A este mesmo tribunal forão apresmta.das vinte uma 
appellações oommerciaes apenas I Já. se vê que não hQ. 
conveaiencia. em ·fazer-se tão grande despeza para tão 
mesquinhoTesultadQ. Essas poucas appellações commer
ciaes podião muito bem ser julgadas em ontro tribunal 
de commercio pro:x.imo, no de Pernambuco, SUfPrimin
dl)-se o do Maranhão. 

:Permitta -ainda S. Ex. que eu chame a sua · attenção 
sobre o estado do fôro entre nós, especialmente do fôro 
da côrte. 

O fôro em geral, Sr. presidente, e espooialmente na 
côrte está entre · a en s u 
com poucas e honrosas excepções, não podem inspirar a 
nece2earia confiança R quero pleitêa. Os abusos pullull\o 
e se reproduzem. Negociantes fallidoa, homens sem fé 
nem loi, se arvoriio em ndvogados ou procuradores de 
causas. como aquillo a quo cada qual pôde mais facil-
mente chegar.... · 

No fôro mais illuatrado do lmperio, no f6ro da côrte, 
os inventarias sito sempre uni embroglio inextrica.vcl. As 
pobres viuvas e os miseros orphüos , - ,ll:incipalmento 
os prejuolicadcs. 

E quer V. Ex. saber a causa disto ·? ~m centenares de 
causas que são affectas ao juiz do orphüos da côrte, ~;li
mente duae ou_ tres estão a cargo de advogados form11.dor·! 

Seria talvez conveniente que o honrado Sr. ministro 
dr. justiça congregasse o que ha de espalhado, confuso, 
e pouco regularisado em relação ao instituto dos advo
gados. Sat"ia convenl<mte d&~ lh:•. novu organisaçüo, 
adapta.da. á.s exigencias da actualidade' pode!id? 8 
ordem ter filia.e• nas provincias, paru. que os ~rettos 
dos pleite!Ulte uão estejão tão á mercê daquelles que 

en em, e mmta.s veze3 conseguem, azer merca o 
da administração da justi<;a. 

Parece-me tambem, Sr. presidente, que S. Ex. pres· 
·taria um gmnde serviço a essa administração se com 

- · a o 
na côrte como nas provincias em· relação ao regulamen
to de custas promulgado em 1353. Por esse regulamen
to ou pela maneira por que é entendido e executado são 
sancc1ona.das a9 mais violentas extorsões. , 

S. Ex. deve ter conhecimento de que no fôro com
mercial do Rio de Janeiro se tem dado o caso ~e .CS.~~ 
insu.fficientes para a5 custas judicines as quantias apu
radas em massas fallidas, sendo entretanto ellas .un• 
portantes. · 

I 
O Sa. V UUA.'l'O : - O mc>..smo aoontece nas provincioS. 
O Sa. It . . -fi 

de maesas fallidas têm .havido a. quem o rogulà.mento 
de custas ou a maneira por que- o e:x.ecutão dá quatro .ou · 
!leis contos, anando ás.vezes não sobra C)SSa quanti~ .para. 

a amento dos creilore • . 

O Sa. Lnu DuAn.TE : .- Apoiado,. . 
O Sa. SIL'\'A NUNES: - ·Entrando nesta otdem de 

idéas, Sr. presidente, não posso dehta.r de referir-me á. 
· - ac uma as c asses malS 1mpor-

tantos e mais illustradae do paiz, a m~gi.stratara. 
Ninguem ignora, ninguem con~sta hoje a. necessi

dade de se elevarem os mingoB.dos vencimentos que tem 
esta classe. ' 

O Sa. JA.GUAniBE : -Apoiado. 

O Sn~ SILVA Nm-.Es: -O patriotismo .tem' força, o 
amor .da. gloria tem grande influe11-cia, porê!D :p.ãO po
dem ir ao ponto de substituir e dispensar aquillo com 
que se satisfazem s.s primeiras necessidades -da vida. 
·Já não fallo dos juizes municipa.es, dos juizas tampo

rarios da uelles ue vêm 
ou má3 provas que de si derem ;fallo dos juizes vitali
cios, dos juizes de direito, . que pelo ·seu caracter de per
petuidade, pela illn~>tração de seus membros, pelos im· 
portuntissimos servi os Ull têm restado e -
an o aopalZ, merecem toda a a.ttenção. 

O Sn. F. OonviANo:-Apoiado. 

O SR. SILV"- NuNE&:-Niio é possivelqueummagis
trado possa viver com 2:4oosooo. E' uma. ver<lada que 
já. tem eido dita, mas que convem seja re~tida. (Apoia
do,,) E' absolutamente impoesivel que. com taea venci
mentos !lm juiz de dii'eito possa ma.nter-110a si e a sua. 
fau::ilia e tratar da educação de seüs filhos, educação 
que muitas vezes uiio se pôde dar convenientemente nos 
lugares em que estão sP.rvindo, longe ãe sua residenoia. 
natural. O mesmo digo em relação aos desembargado
res e ministros do supremo tribunal de .justiça. 

Entendo com S. Ex., segondo.se. ~~pré~aaJl}O,»&JJ.:ta~ 
latorio, que esta é uma necessitiáde vital; pol'que real
mente émna questão de vida.. e, de subsistencia para OF.I 
m~istrados. Espero portanto que o honrado Sr. mi
nistro da justi~, desejando, cqmo deve desejar, segando 
o seu programma, o fiel e rigorOI!O cumpriinento da lei, 
procure todos os. meios ao. se'!! alcance p~ra dar força, 

tores della. 
Occup!i.r•me-hei agora, Sr. presidente, de uma ques~ 

tão qúe, apezar de niio ter assento no orçamento da 
justiça, tem relação immediata com este ministerio. 

Ha poucos dias li no Jornal do Com~ercio que a pri
meira. commissão de orÇamento, tratando de melhorar 
o systema de se effecta.arem as compras e vendas de es
cravos. aventou a idéa de serem os actos respectivoa la
vrndos pelos escrivães de paz. 

Se~uramente a commissão foi levada a isso ,pelos 
~t'ru\lles clamores que têm apparecido. em conseque.ncis 
da ter o regulamento respectivo determinado que essas 
cecrlpturi!B fo5r.om foitns nos cnrtorios dos tabelliãcs de 
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notas. Parece-me, Sr. presidente) que na côrte, naB ca
pitaes, nos lugares em que existem não só tabelliiee 
como outros escrivães do judieial, nii.o era preciso am
pliar essa facruldade.aos esc:dvã.uns de p=.z. B~staria. que 
elles pude~sem lauar easas escripturas nos di&trictos em 
que não ha outros escrivães. Os escrivães de }Jaz não 
offerecem tão ·rande fl.rantia como os demais escrivães; 
nno tem tltu o vlta 1cio, são emprega os e con ança, 
sã; q~as~ s~mpre nomeados plllos u\1legadü5 de polida, 
e aemtsS1ve1s ad nutum • 

. Não sei, Sr. presidente, ~e não me seria permittido 
~umas pa avras em re aç o mt a pos1çao 

nesta. casa, em relaçiio á c amara e ao ~rabinetG, PZLra isso 
cumpriria definir a camara e o gnbiilete. 

Orad<>res opposicionistas a mi.Disteriaes têm ·lcfinido 
de diversa maneira a situação da. camara, entendendo 
uns que não existem proíundas diTergencias politica.s, 
entendendo outros que existem ellas e tão vivas como 
outr'ora. 

Pela minha parts, Sr. presidente, creio q,ue o que ba 
entre nós não é sobretudo granda divergenc1a de illéa.s; 
o que ha principalmente é o ciumc de uns e o odio de 
oatros a certas entidades.... · 

n. REStl>E~Tll :- ao posso etxs.r e o 
Sr. deputado que esta ma teria é alheia. á. que está em 
discussão. 

O SR. SILVA NU!\Ea:- F alio tão ucas vezes e te-
o tao pou<:o a zer .... 
O Sa. F. Ocn.vrANo:- Aos oradores que fallão 

pouco como eu 6 o nobre deputado se deve tolerar um 
des · · 
apenas converso. 

O Sn. PRESIDENTE .-Mas dando essa permissão a 
um, devo dá.-lá. o. todos. 

O Sn. F. OcTAVIAM:-Mas são poucas as reflexões 
que o orador tem de fazer. 

O Sa. Sn.v.t. NITJ."zs:-Protesto a V. Ex. que serei 
muito brava no que tenho a. dizer. 

Eu entendo, como disse, que o que principalmente 
existe é o ciume d~; uns 6 o odio de outros a. certas enti
dades. Eu, Sr. presidente, entendo que divergencias pro
fundas não existem realmente; entendo qne quando o 

· · i ro JUS tça se apre~en a us 
a necessidade de certas reformas, mesmo em relação á 
lei de 3. de Dezembro quo nossos adversarios tanto 
combatem; quando se apresenta declarando e susten-

lação á reforma da instituição da guarda nacional, 
em ordem a prevenir que o arbitrio, os sbusos e a 
violencia. continuem a subsistir e actuM sobre os cida
dãos guardas nacionaes, que siio quasi todos os do Im·· 
perio; quando a discussão do poder moderador, susten
tada c defendida como S. Ex. sustentou o defendeu, 
tem muito meaos importancia do quo parece á. primeira 
vista; Jesde que S. Ex. aceita em toda a sua plenitude 
a responsabilidade ministerial, parece que quando tudo 
isso se dá na actnalidada, e qnando o honrado chefe do 
gabinete se npresenta apregoando a. moderaçüo, não se 
p6de di.zer que divergencias politicas profundas são as 
que produzilo as àivi~õas existentes. 

Entretanto a situação é essa, a de uns e outros é a. 
q-c~ !\Cabo c ~ dar Eu pela minha parte continuare~ a 
r e·8:'eit 3r 'l ~;. seguir aquelles que considero como chefes 
do p>it'ti·l•.• <:on\iervndor, como chefes quo subirão ·"á.s 
ali.:~ ~ po-ições em que se achão collocados (em commum 
com ouwos), não pelo poder do silencio, não como sa
cerdotes ou druidas de escolas sy bilínas, e sim como 
apos o os 3 v r a e, pugnan o pe as suas ou rmas~ 
sustentando-as com a palavra na. tribuna, com a penna. 
na imprensa, levando a nação ~.o gráo de prosperidade 
a que tem chegado, e que eem duvida continuará. ·a tri
lhar desde que desappil.l'eção os embaraços que momen
taneamente se diio. 

Terminando declaro que o programma apresentado 
pelo gabinete, as vistas manifestadas por seus membros, 
e a moderação de que tem dado tantas provas o honrado 
general chefe do ministerio .. de cuja esra.da t anto se 
tem fallado, mas cuja espada nunca se desembainhou 
senão para. nos trazer a paz, ordem e a victoria (apoia .. 
dos) me o brigão ~fferecer ao governo o meu voto, pres-

tando-lhe o meu pequeno por.;m sincero concurso. (Muito· 
b1m; muito bem.) · 

O Sr. Caslmlro Hadnrelra = - Entro nesta 
di~~nssüc, Sr. pre.sidente, com algum embil.l'aço, t-endo 
defronte de mim o nobre ministro da justiça, um dos 
homens, !19. minha ópinião, mais prest1giosos, não por 
ituloa honoríficos roas t>la severidade com ue o no~ 

bre ministro se tem portado semrre nos cargos pu cos, 
p~la fu:meza da suas idéas; e, t.orno e. t1b~er; pela ~~veri
dade que observa na execução destas ; tenbo pois em
ba.ra os em uerer como que fazer algumas lembranças 
ao no re mtnts ro; por m vou s m o n 
ciume: odio não posso ter, porque estimo muito aos 
cavalheiros que compcem o ministerio; e menos ciume, 
porque n&o lhes invejo as posições, nem tenho resenti
mento de mo.llogro de pretenções; por conseguinte, entro 
no debate com vontade de cumprirmeudever,mas, tomo 
s. dizer, embaraçado pelo receio de fazer observações 
a quem me poderia dar lições ; mas ~ma. das qualidades 
por que mRis estimo o nobre ministro obriga-me todavia 
a fazer .. lhe observações. 

O nobre ministro tem como principio invariavel de 
sua vida publi~a, a ~esmo de se~ programma, a rigo· 

nrlncipio ao ponte de querer executar as leis mis. O 
nobre ministro, para ser severo e optimo executor das 
leis, ha d6 concordar em refonuar as le~s que são ~ás, 

mente prejudiciaes aos interesses publicos; espero 
pois que o nobre ministro comece ~or cassar, para 
não executar, um decreto e um av1so que é off~-
. o interesses u blicos: fallo do decreto ue 

sujeitou ·aos corretores todas as,transacyões mercantis, 
fez do;~ corretores os tutores de todos os negociantes, 
ue todas l\B pessoas que t êm artigos ~ommerciaes para 
com elles fazer transacções ~ tanto o decreto, como o 
aviso; são insustentaveis, e não estão sendo, ' como pre
tende o governo, geralmente executados; o decreto é le
tra morta para. os ousados, e é uma oppressão para oa 
observadores das leis, como o nobre ministro é ou de3eja 
ser. 

Nenhum homem, negocie.nte ou lavrador, nenhuma 
viu v a. --)O hum homem doente póde desconta.r as suas 
letras·, 1-'óde f .,zer tr~sacç~a de seu_s artigos commer-

IReS S m B J , 
isto não tem outra justificação senão o nosso systemQ 
de crear classes de empregados, e dota-los úU com emo
lumentos ou com ordenados ; vei~ a clasee dos corretores 

esse decreto que nenhuma transacçiio possa ser realizado. 
senão por uma das propri.as partes sem intervenção do 
corretor. 

Pois eu posso constituir um procurador para vender 
prcdios de alta importancia, de grande preço, e não 
posso autorlsar uma pessoa para ir descontar-me uma 
letra na praça., ou em qualquer estabelecimento de cre
dito? Uma víuva que tem bens, e tem necessidade de 
dinheiro, que assigno. uma letra, ha. de ir .. em pessoa ao 
estabelecimento onde tem de desconta-la, e assignar 
um protocolo, que ha om todos os estabelecimentos, se
gundo o decreto, para que uma das partes que figura na 
letra vá assip:na-Io·? 

Um agricultor e·stá. na sua fabrica, no seu estabe
lecimento, 1,1ão pódc vir á praça, não póde tambem des
CDntar as suas letras, não póde íczer reformas sem que 
procure um corretor c lhe pague uma porcentagem ; 
isto não é uma perseguição? E ', porque, além de ser 
obrigado o proprietario desse artigo a pagar uma com
missào ao corretor, é obri~ado tambem a ·communicar 
ao corre or as suas necess1 a es, os seus apuros ; pms 
o commercio não tem tantos seg redoe. que não devem 
passar a um corretor ? 

O decreto e o aviso que o tomou mais rigoroso con • 
fundindo tudo, que o não explicou, executados littoral
mente prohibem qualquer transacção que a. parte não fôr 
em pessoa efl'ectuar, se faça Eem a intervenção de um 
corretor, porque diz: < Ha de ser uma. das partes, e 
nunca. um teroeiro; , pois o negociante tem seu caixeiro 
encarregado de todos os st;us uegocios com uma auto ·· 
risação ~eral, e este homem não está. habilitado par11. 
fa~er t?das as transacções· de seu amo, d&dc ·,;uc a lEotra 
va1 ass1guada per e:llc -~ 
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O negociante mesmo não devia ter obrigação de dar 
uma procuraçio especial para cada uma das suas 
transa.cções, todavia ainda. essa procu:r:tção especial lhe 

- não é aceita., porqu0 a decisão foi que ha de ser uma 
das partes int~ressadas, e não pôde haver intervenção 
de terce.iro qu_e não se~a corretor. Hão de obrignr-:me 

na 
outra pessoa para um negocio que não tem nenhuma 
complicação! 

Eu ~sper.o pois que o nobre ministro não de~xar§. que 

' ' ' a revogará.. Senhores, b.a nm clamor geral em todas as 
praça.s commerciaes (apoiadas), e se elle não continúa 
pela imprensa ou nas praças publicas, é porque o povo 
brazileiro é muito cordato; elle reclama ao prinCipio, 
depois cansa de reclamar, fica' em silencio, mas a dôr 
eontinúa a opprimi-lo. (Apoiados.) 

Acontece tambem que muitos estabelecimentos não 
cumprem o decreto, outros o cull"nr ... -., · ~spero, repito, 
que o nobre ministro ti!e do crnm:~1.110 e da lavoura 
este grande vexame; eu desejava mesmo, que o nobre 
ministro na lei do orçamento intluisse para e&ssar-se a 

• 6 o . ã • - :_ .. ___ 0 -

transacçõe:: sobre fundos publicos, porque em todos os 
paizes os negociantes que querem vender suas apolices, 
as vendam por si, sem intervenç&o de corretor, p-orque 
a interven ão deste é a enaa util ara ne uma es 
1gnornnte dos esty1os commerciaos, que não saiba bem 
das cotações da praça, não seja illudida. ·· 

O comprador de apolices, mesmo ainda niio sendo ne
gociante, não devia ser obri ado a recorrer a nm CDrre-
or; ve-se que e e nm especu a or, porque a.m a não 

11endo negociante se apresenta como tal, e níio póde ser 
enganado , o vendedor de fundos publicos que não fôr 
negociante, bem, precisa da intervenção do corretor 
para niío ser enganado pelo agiota, é o caso uni co em 
que a intervenção do corretor devia ser obrigatoria. 

Como fallei do comm.ercio e da agricultura não posso 
deixar de renovar o meu pedido a. respeito da reforma 
da lei de 20 de Junho de 17?4, que regulou os effeitos 
das hypothecas. 

Sem uma. lei bypothecaria. abreviada., precisa e clara, 
não pó de e~stir credito territorial, não se pódt- animar 

tanto precisa. a lavoura. 
Como o nobre ministro da o justiça deseja ser um rigo

roso executor das leis , é indispensavel que concorra .. - - . 
azem as necesaidades urgentes da sctualidade. A da lei 

• . pothecaria é uma que se deve apresentar quanto an
tes, sem esperar-se pelo codigo civil, porque este codigo 
póde tarda;.r, e a. lavoura nilo póde esperar. 

Quando vier o codigo civil, como já. tive occasiíio de 
dizer, ficará.õ revogadas dessa lei especial as disposições 
que estiverem em contradicção com elle. 

Tenho de pedir ainda ao nobre ministro da. justiça a. 
ravoga.çr10 ou alteraçiio de algnna artigos do decreto de 
24 de Março de 1843, que creon, sem antol"isação legal, 
o fôro civil nos termos reunidos debaixo da jurisdicção 
de um juiz municipal desde que alies tivessem numero 
de jurados para. constituir o jnry. 

O que a lei de 3 de Dezembro de 1841 autorison foi 
que houvesse fôro criminal ; porém não autorisou em 
ta.es termos o fôro êivil, qua em verdade é muito preju
dicial á. justiça, porque são os supplentes dos juizes mu
nicpaes que não só processão, como, dado qualquer impe
dimento dos juizes municipaes, jnlgão afinal; de sorts 
que a. propriedade dos cidadãos desses equenos termos 
es en regue a esses supp en es que nen uma garant1a. 
offerecem. Ellcs organislio os processos, e esperiio o dia 
que lhes consta que o juiz municipal tenha algum impe
dimento para darem sentenças definitivas. Fazem os 
inventarios, partilhas o tudo, e o juiz municipal só pro
cessa o julga. no termo em qnn reside, e dsba.ldo a lei 
enjeita o outro termo pequen~> á sun jurisdicçilo. 

Por falla~ nisto lembro-me do fazer notar ao nobre 
Jninistro da justiça, que tendo-se ereado na provincia 
da Bahia a comarca de Mara.cb constou ella de dons 
termos, um que era separado, o da. Victoria, e o outro 
que estava reUDido ao termo de Santa l!!abel de Para.
guassú, que era da comarca do Rio de Contas; agora 
está ainda o tel'DlQ de Maraçás uxüdo pelo juizo munici-, 

pal á comarca do Rio da Cont~, quando o termo per-
tence pela nova di visito n comarca. diverea. . 

Emquanto vigorar esta disposição attentator1a da 
constituição, que ha na lei de 3 de Dezembro de ~811, 
de pertencer ao governo geral a creação e suppressao de 
emprego:!, ou re_tÍnindo-cs, e entã_o snpprime, ou sepa-

a · o 

a lei d~' a de Dezembro usurpou do poder legislativo 
dando-a no governo), acho conveniente que o nobre 
ministro reuna o _termo de :Maracás ao da Vi~tori':-, e~.-

podia estar reunido ~ qualquer outro pela. pcsiçiíc em 
que se acha. . 

q Sn. DANTAS : - A distancia. é gr~de. 
O Sa. C. MADunEU\A:- E' verdade; mas acho um 

grande embaraço em existir um termo reunido a ou~ro 
de diverea. comarca, e sujeito por consequencia á jnns
dicção de dou11 juizes de direito. 

O Sa. DA-N'l'AS:- Era melhor crear um novo termG'. 
OSR.C.MADUREIRA.:-Tambeméverdac!e; mas a eco

nomia fa.z-me recuar, e~a mais um ordena~o que S(! i• 

' O 811. DANTAs: - Essa consideração é sem duvida 
muito séria. 

1 inisterio ain-
da que fosse desperdiçad.or, quanto mais ao ministerio 
todo de economia como é o actual, não pedirie. augmen
to de despeza nas circumstancias em que nos achamos. 

Dir-se-ha ue a co:murcn é ue ni'io foi creada com a 
evida consideraçfl.o, ou, como já se tem to var1as va. 

zes, foi creada por abuso da assembléa provincial. Não 
custa dizer-se que as assembléas provincises abusão; 
diga-se isto embora, mas nunc~ se o admitta !l idéa. de 
que o governo geral tem correctlvo para. as le1s provm
ciaes suspendendo a sua. execução em ma teria. que não. é 
attentatoria da constituição: antes é a fiel observanc1a 
do acto a.ddicional o direito que a assembléa provincial 
tem de fazer a divisão judioiaria e civil. (Apoiados.) E 
não se siga a opinião do conselho de estado que tome-
mos um expediente. · 

Eu tenho ouvido esta doutrina subversiva de todos os . . 
' . 

constituição está na nossa frente pelo aystema dos _con-
servadores, não ·o revoguemos, tornemos um expedtente 
em que o sophismemos. E é isto o 9-u<! e~ não .quero que 

querer 'a observancia dos dogmas liberaes da consti-
tuição. (Apoiados.) . • • · 

Não tenho culpa de .que o Sr. José Bomfac1o do An
drada e Silva inoculasse no espirito do fnndndor do im-. 
~rio idéas liberaes ; foi este illustre Paulista que deu 
principio a isto (apoiado&) ; e os íllustres Bahianos vit~
conde de Santo Amaro, da Cachoeira, de Ca.ravellas, 
de Qucluz, e Francisco Carneiro de Campos,. que offere
cêrão ao imperador o projecto de uma constítuiç~o libc· 
ral, elle !l aptesentou ·ao povo, e o povo nce1tou-a. 
(Apotado8.) 

Eu quero seguir a constituição inteiramente. Não tive 
parte na confecção do ac::to addiciona.l, mas quero tam
bilm segui-lo, porque a naç&.o o decretou cempetente
mente. (Apoiados.) Por isso hei d.e pedir sempre ao Sr. mi
nistro da justiça que concorra quanto antes para este& 
retoques, ao menos. da lei de S de Dezembro. 

E• geral opinião de que os juizes muniCipa.es não 
podem ser os jnlgadores afinal. (.Apoiados.} O nobre 
deputado que principiou hoje a. falia-r muito bem Ja lei 

e e ezern ro: aca on erro an o-a quan o sse 
que os juizes rnunicipaes não só não devião ter a attri
bnição de julgar afinal, como não deviiio ter outras que 
eata lei lhe~;, não conferi o. 

Entretauto eu, que não sou a.pologista d.a lei de 3 de 
Dezembro, direi que se deve conservar aos inizes mu
nicipnea esta q.ualidnde de preEare.dores dos processos, 
mss que JJão Julguem afinaL E era preciso tomar al
guma providencia para que cllea não ec aproveitem do 
1mpedimento dos juizes de direito, como se aproveitão 
os eeus supplentea do impedimento que elles têm. 

Não sou da opinião que se fa.çiio os juizes mnnidpses 
vit4licios; o que digo é que nilo devemos ter julgadóres 
ephemeros, depondcr.te do governo. Chemo 
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m or a :rnagts ra ura, eu ao a.va g_ue se faz en~ nós? O processo da fiança. lQ.v& oito dias; 
que primeiramente dotasscmos o povo de boa adminis- lia sellos prévios, ha. audie!J.oia. do promotor; ás vez·7S o 
tração da justiça.... · pobre réõ é preso na distancia de vinte leguas ·do lug&r 

Ulll SI\ . DEPUTADO : - Por ahi é o caminho. onde se acha. o promotor, · e ·para ·ptestar tiança.:ha de 
· 11.r • • te este ser ouvido. -. o Sn. c. ~uA.DlJI\'tllU.:- .... prunelramen reme- A lei de 3 de Dezembro eentunai.o 'li. tian ... a. do COU• 

diasseinos esta necessidade ·a. bem da segurança in- -r h 
dividual, a. bem da punição dos crimes, da salvaguarda demnado com a fiança do indiciado. Pois ·um omem a 
da innocencia.; tratassemos .~rimeiramente da. insti- quem se imputa repentinamente um crime, de quem al-

d d guem diz que commetteu ·tal ctime , é mandado pelo 
tuição do ministerio publico. o os os·antecessores . e jUiz pa.ra. ·a cadêa, e ·só sabe quando presta fia.nya? O 
S. Ex. têm reconhecido esta graude falta; o graude condemnado póde ter a prieão ·prévia auteriar á. liau?R, 
msl que soffremos é que quem est:í. encarregado hoje de mas o indiciado niío. A constituição diz nas·gamntias 
feJ?n~ as provas· não frecisa 'dellas, porque tem o poder .di ·a . 6d d d t 
de' i'lllgar, "da pronunctar· e condemnar --sem . ella.s. in v1 UMS que uwguem p e ser preso· es e que pres e 
-~~s' aes.le que se e:;tabelecer 0 . ministerio publico fiança: entretanto ·prende-se entre nós um homem, -e 

tidaptàdo' ás nossas circumstancias, . ao menos· em mi- depois elle que procure ·fiador , ' e espere na prisão o pro-
niatu-ra, visto que 0· Brazil não :é tão grande; rico .~ M- cesso da fiança que está tão cheio de ~mbaraços, ·.no 
deroso oomoa. França, não estamos tãoCivilisados, nem qnal exi$e-se :tautos sellos, tantos ,despachos, _que, pOl' 
bossas eommunicações são tão f:u:eis como as da Bel- mais diligente que o juiz seja, por-mais desejo que o 
gica, já t~remos feito alguma cousa. Tiremos ao povo magistrado tenha de que o réo não soffra· a.queUe cons-
essa uei.xa ue ha. de falta d se an · · i . tran ·mento 'nada óde fazer •••• 

emos o JUTY esse 1tigma que to os os dias lança-se• UM Sa. DEr.CTADo dá Ulll aparte. 
lhe em rosto, de favorecer a impunidade. Alguma vez 
que eervi de jurado niio condemnei pessoa. alg!lma, por- O Sa. Q. MADUBEJilA :-Eu quero lei, nüo quero avi~ 
que não ache1 provas; tenho votado sempre p6le.s absol- ~>os; a exec'!lção de avisos nada valo, porque ha avlaoe 
viç_t!es, porque níi:o sei condctnnar sem provas. contraditorioe, e fica ao executor a escolha do que maia 

·Na falta de proyaa tenho dito sempre ao promotor e ao lhe agrn.da •• - · . . 
juiz presidente do tribunal, quanU.o consulta os j nrf!doa ' A Iei de 8 de Dezembro ainda carece reforma na. parto 
ae estão satisfeitos sempre renho dito que pela minha. em qne' determina qne o homem que tenha dons ou 
parte não ; faltíio-me as provas. Sem ellas não com- tres crimes, embora leves, não tenha íiaJlça. Isto é des· 

' demno ningnem. Tenho absolvido réos de morte; sus- natarar o processo criminal; o crime é inafiançavel pela 
peito que são réGs, mas sem a convicção dP. que o sejão, l sua gravidade (apoia4e8);e não porque o réo wnha. com-
Deos me livre de os condemnar, de levar _para o tribunal mettido differentes; muitas vezes os inimigos. de nm 
eup~mo o peccado de condetnnar meu semelhante sem homem; n~ podentlo accuaa;.lo por um crime mafian~; 
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çavel~ armrio-1he.tras ou quatro, e assim o privão de 
prestar fiança. . . 

Ha outro defeito que traz muttos abusos a re_spe1to 
das fianças, com o fim de nega-las aos réoade fer1men-
tos leves. . _ " 

Foi erro de redacção ou de 1m pressa<> do art. 2v5 do 
• · 0 criminal. uem examinai· oca italo dos feri:-

mP.ntoR nonhet:'.er4 aue as nanas do art.. 205 não erão de 
Oito' iúín~~ -de prisão',. sim 'de t~s a.nnos. I?eade que ea
tndei o codigo, na mmha momdade, achet-lhe sempre 
~&sta in.coherencia: um réo que riva a al em àe um 
mem ro ota o e uma nncçao espec1 ca so re e um 
a tres annos de prisão; mas !lqnelle qu~ fi~er um_ leve 
fetimento se algum curandeuo on per1to 1mprov1sado 
disst<r no ~orpo da delicto que o paciente ha de soffrar 
mais de 30dias de inoommodo, é logo preso, porque está. 
classificado crime inafiançavel esteierimento, posto que 
~n. . 

Eu desejava. mcsm<> que se refo~assa es.te artigo ~o 
que diz respeitll aos corpos de delicto; que se deterna
nasse qúe o réo não pudesse ser preso, querendo prestar 
fiança, só por ter causa do incommodo do saude. por 
mais de trinta. dias ao paciente, por.esse e~ame prév1o,. e . , . ) -
ficar-se se com effeito o paciente soffreu incommodo p~r 
mais.de trinta dias. Não se executa entre nós esta prOVl
clencia, que. era in~spensavel; apenas ha el!.sa prima~o 

' . dos, inteiramente rasticos • 
. E' dessa gente que no centro das provincias chama.~se 

para proceder a c?rpos de de1icto; ~e têm a. menor má. 

incommodo. por mais de trinta dias. P?is um i!wômmodo 
de trinta. dias equipara.~se á. perda de um membro dotado 
de funcção especifica? não so vê que isto foi erro d~ 
impressão, que fechou-se o 3 ficando ell!:8'? Se porém f,?1 
erro de redacção, emende-sa, porque nao ha proporçao 
alguma. · 

Outra falta que o nosso codigo tem é quando trata 
da. complicidade, envolve o receptador do objecto rou
bado na complicidade. Um homem póde comprar um 
cs.vallo a um sujeito sem saber que é elle lll.drão de ca
valloe ; esse ladrão matou o homem a quem roubou o 
cavalio; de ois descobrindo-se que o ladrão era ci nno 
ou e a gume. compan 1a e a rõas a cav os, di~ o 
juiz que o comprador devia saber que, comprando um 
cavallo a semelhante individuo, compra\'a um objecto 
roubado ; por consequencia, o faz complica do crime de 
mor e •. 

Ora, csto é um crime que deve ter uma pena especial, 
é um crime especial o de receptador. O nosso cod.igo não 
01:tabelece isto; mau lembro-me de ter lido ~o crimina .. 
list11 Rossi a necessidade desta distincção. A mesma 
confusjio ha no. tentativa por falta de penas especincs 
par9- os crimes que falhii.o contra a inteuçüo dos delin
quentes. Os juizes leigos, os subdelegado:~, confundem 
aatos preparutorios com os que já têm principio de exe
cução, e a tentativa de morte é o crime quasi sempre 
aceit.J nas pronuncias para privar o réo da fiant;a. 

O nobre ministro, em seu relatorio,deu pa.rt;e ao corpo 
legislativo de que o anno proximo passado deu-se am
nistia a cento e tantos africanos li~es, qne mauJ.ou-se. 
que cento e tantos homens livr~ nii.o continuassem a 
ser escravos, qne deu-se-lhes carta. de liberdade ou de 
emancipação. · 

Eu declaro que todos os africanos aprazados pelos 
cruzeiros ou pelas autoridades locaes, todos OI! qne pre· 
sentemente existem no Brazil, estüo por sua natureza 
e anüi ad s · falt - es 
con5equencia7 estão escra.visadoa pelo goterno que repri
mia o trafico, que os tirou das m3ios dos contrabandis
t9.81 dos especnlo.dores, dos traficanteli, para entrega-los 
a outros; a estes porque têm obras a f~er, áquelles 
por~ue vão navegar rios ou abrir eatradas, {Ri,adas.) 

O Sa. Mun:-:ao GAvros :-Apoiado. Muito bem 1 

O Sa. C. MADUREIRA.:-Eu e o nobre deputado pelo 
Rio de JanGiro pugná.mos aqui com todas as forças ·a 
fe.vor dos afri<:~nos aprazados ultimamente na Bahia~ 
para não serem, como f(Jrão, dados é. empreza da nave·· 
gação do Jequitinhonha; por-{tte rodos os africanos 
livres existentea no Bra~U à.evl~o estat jf. emancipados. 

Entretanto achão-se escravi.sa:!os muitos àesd.e 1831 
OU 1832. 

Existem mesmo fazenda.'! nesta e em outras pr~vi.n
cias que têm sido vendidas com esses escravos da gleba, 
os quacs têm p!lssaào do dominio dos que contratáriio 
os seus serviços para o dos novos possuidores de taes 
fazendas sem re como escravos da leba. 

O Sa. F. ücT A. VI ANO : - Disto não sei ; s6 sei que h a 
alguns ventres estareis .... 

suas cartas de emancipação. Confio qne o nobre minis
tro, com a severidade com que costuma proceder, peça 
i.Dformações a esto respeito. 

Eu fiz o s.nno passado aqui um requerimento soli. 
citando essas informações ; mas um nobre deputado, 
membro da maioria, pedio a palavra para adia-lo, 6 
teve o poder de adia-lo· até hoje. (Risadas.) 

Na presente sessão, entendendo eu· qae sómente do 
orçamento se deveria tratar, não me tenhc querido apro
veitar de alguma hora dos sabbados para reitera-lo. 
Não quero tambem lembra· lo á mesa, porque deploro 
o tempo que se asta em discutir co!ltratos de n · 
gaçs.o que se em aqui a quatro annos. 
(Risadas.) 

Ha outros miscraveis que melecem a protecçiio do 
nobre ministro da justiça, e Bão os indios a1deados ue 

a 1 e nn o . e . per encern a JllrlB 1cÇão dos 
juizes de :orphãos. 

Esta jnrisdicção tem caducado sem razão, porque 
apparec~u o decreto de 24 de :Junho d~ 1845, qúe creou 

, - u para serem 
direotores de aldêll!:l, porém de aldêas de catecumenos, 
iormados da data. do decreto em d!ante. Mas os direc
tores geraes e os presidentes das provincias tomárão 0 
arbítrio de nomear üirectores para todas as aldl.ias, que 
eliás são civilisad~s, e que apenas têm terras, como' a. de 
Santo Antonio, do termo de Nazare\h, na. minha pro. 
vincia. 

Entretanto não se trata da cateohese e civilisação dos 
indios que occupão as nossas florestas. Entregues a. 
dous senhores, nenhum cuida delles. A casa sabe que 
ás assembléas provinciaas e á assemblóa geral :tence 

este.. se occnpão da co.techese e civilisaçtto dos indios. 
(Apoiados.) 

O governo gernl apenas toma o trabalho de nomear 
. i d. . .. . • 

seus teneutes-ooroneis : mais nnda fazem. 
Eu tambem servi por algnm tempo nc11sa gradua

çüo. Nada pude fazer, porque fnlt:l.rilo-me os meios. 
Apparecêrão 300 indios pa.cificos no termo de Prndo, 
pertencénte ao districto que mo elegeu deputado. So
licitei do governo geral e do presidente ua província 
meios. pura aldea·loA, Porém o m1ni11tefio por uma 
vez mandou 2:000$000 e por outra 6008, hn.vendo on .. 
tr~tanto qu:.1.tro missione.rios, oo.da um dos quaes ven
cia 6008 annnnhnente. :Nenhumas outras pMvidencias 
forão dadas · , 

A as3ambléa provincial decretava para este serviço a 
qunntia de 2:0008; depoi:l elevou a con!ignaçilo a 
4:0008. Eu, como aou provincia.lista, assentei que nada 
poderia fazer com esse pequeno soccorro, desprezada, 
como foi pelo governo central, a representa)liio que veio a · 
este respeito. J!'allo á vista do zmbre deputado pela mi
nha província, que já. a~ministrou-a ~com quem seivi; 
mas nada pudemos realizarem benefiCio des$a'populnç.ão 
indigena que por lã. ainda \'ive nomnda, e qne, entre~ 

' . . • • agr1C -
tu r a: entre ella poder-se-hia achar colonos muito uteis; 
disto, por~m, níi.o ss cura: nmas""ezGs nomêa-se para 
~reatores a tene~te.s-coroneis da guarda nacional, que 
amda querem maJ.s 1sto para eng('ossar o .numero da sua 
gente em vesperas das eleições. (Apo(ados.) 

Desses iudíos do meu districto, posso informar aQ 
nobre ministro .ua justiça, ap.:nas h a quatro aldOas de 
catecntmenos, existindo muitas oatras de indios já. 
civilisndos; mas aquellas estão quasi em abandono, 
visto cvmo só ~m duas ha missionarios. As ontru duas, 
sendo uma a melhor, a de S. Pedro ~e Alcantara daa 
Ferradas, estão sem direcvão, porqlie tirarão de lá o 
mission.atiQ, e o eub&tituirão poJõ ~ tenente·coronel 
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enm.o direator. Um tE'.nente-coronel de guarda naciond 
feito director de catecumenos! e de muis a. mais resi~ . 
dindo elle a 15 ou 20 legur.s de distancia, q_ue tantas se 
contão de Ilhéos ao rio Catnlés, onde está. uma das 
duas aldêas que forão reunidas debaixo .leste com·
mando. 

• s j vn. qus o governo por ll.v1sos velasse na. exe • 
cuçiío da lei de 1833, e que o nobre ministro da justiça 
recommenda.~se este objecto nos juizes de orph!U>s. 

O govcrr.o o auno proximo ~assado teve autorísação 
- _ s m 10s; mae o governo, que 

então foi ávido de autorisnções para aproveitar o en
thusiasmo da camars, qne lhe queria. dar tudo, como 
succced~ com o imposto sobre ns industrias, nenhum 
caso fez dessa autorisação, que em relação ás terr<~s dos 
indios, por ex.emplo. i!e Pedra-Branca e Santo Antonio, 
poderia produzir muitos contos de réis. 

Esses índios de Pedra- Branca têm vi vi do em desavenças 
com os agrl~ultores que coníinüo com as terras por 
elles occupados; porque, se os indios têm direito a 10 ls
guas, jn1gão-se senhores de 20 ; e como são atrevido!!, 
desmandão-seemexcessosque provocão r.spresaliiU!, ~ujos 
resultados são funes os as -
mente houve em Mucury. A respeito dessa desordem da 
aldêa do Urucú, não sei que providencia!! o governo tem 
dado; é nt~gocio que interessa á tranqcillidade das duas 

rovincia.s de Minas-Geraes e Bahia. 
governo tam sm. tem tomado o direito de nomear 

empregados para empregos cuja creãção reconhece não 
lhe competir. Por um aviso declarou que não podia no
mear cnradores~geraes de orphãos; e todavia 'ui ou ue 

· ecre ar uma accnmu !lÇaO ma.n an o aos ju1zes 
ae orphãos que nomeassem os promotores publicas. Se 
estes não têm tempo para desempenhsr as proprias ful1c
ções criminaes, <'Omo hão de dar boa. coRta das que 
ainda se lhes vni' accumular por esta maneira? 

Eu quando fui jniz de orphiios entendi-me a tal res
Jieil;o com o promotor publico da capital, que era o Sr. 
Dr. Joaquim Ayres de Almeida Freitas, pessoa de ele
vada capacidade, como é reconhecido .... 

O Sn. PAMNAGUÁ:- Apoiado. 

O Sn. c. MADUnEraA..: - .... e elle me declarou com 

' -desempenho das obrigações a. seu cargo, estnva assim 
impossibilitado pnra bem cumprir as de cul'ador-geral 
do11 orphilos. 

Desta sorte, se 
promotores meios partt satisfazerem aos deveres de que 
se achiio incumbidos~ dão-se-lhes mais outras funcções, 
funcções civis. que niío podem accumular sem prejuizo 
do serviço publico. · 

E mais Riuda se faz ·com o promotor dn capital da 
provlnoia. Jn. Bahi~; dó.-se-lht! a nomeaçiio de cursclor de 
fallenoia.e, percebendo como tal uma commissllo. Estando 
o promotor incumbido, alóm do que reatrictamente per
tence ao seu c:trgo, dali attribuições de curador-geral 
de orpbiios em um munic!pio como o daquella capital, 
tem aind!\ de se occupar com ns falleacine, que na Ba
hia siio tantas I Quem pódo desemfenhar tantas funo
ções, a niío ser um homem uni versa 1 

Mas eu não trato do facto, trato do poder que o gover
no tem-sg anogado de dar ordens aos juizes para taes 
nomeações. O mesmo Sr. Dr. Ayres, ~;endo nomeado 
juiz de orphãos de Santo Amaro, e querendo o promotor 
servir de curador, entendendo elle, . a. exemplo do que 
passou··se na capital, que tal accnmulação niio era 
conveniente. consultou ao p:e11idente, d~ pro":incia., o 
~eu lhe flUe o av1so E"ra <Yor , 

promotor só· niio · seria curador quando estives~e ou se 
julgasse impedido.-Porta.nto, o governo, não podendo o 
menos, pôde o mais; não potlendo nomear um individuo 
para exercer um emprego, pôde mandar fazer a nomea
ção n'nm empregado para accumular fnucções incom
patíveis. 

S~nhoree, neste caso, o govers:.o devia tomar uma me
dida geral; emqnanto niio estivesse creado o emprego, 
serviriiio por compromis~o da!! partes os sva.liadores e 
partidores, e que o juiz nomeasse, como nomeava , o cu
rador interino em cada Itrocesso, mas não ser obrigado 
a dar uma accumulação. 

Ainda repit-e que espero do nobre minietro da justiça, 

dos seus precedente3 e das promessas que nos tinha 
feito, que acabe com as 8inecuras, com as ac('.umulações, 
com as gratificações dessas commissões que se tem no
meado para. muitos objectos que se podem f11Mr gratui• 
tamente. 

ão os ei 
onde ta.mbem estiverão os africanos livres, que. penso, 
já o nobre ministro mandou retirar; eu desejo que a 
nação braúleira não tire este lucro da escravatura •••• 

. · • ~ al,&'anA.·a,oa.-----
sito tratados como homens livres, r.omo na realidade ~ão. 

O Sa. b_. MADUREIR.A.: - Serlio tratados como ho
mens livres depois que se lhes der a sua <?.Brts de 
emancipação, e depois que forem contratados em plena 
liberdade ; mas, mandar-se para a Ui como homens livres 
e~ses individuas, não me parece justo. 

Eu e alguns outros tratamos nossos escravos com 
humanidade, tratamo-los como ee fossem criados li
vres; mas esses nossos escravos estão nn dependencia de 
nossas vontades, como estão os pobres africanos, porque 
se uns administradores os ~atão como homens livres, 
outros os tratão como escravos : , como a obrl-
ga.ção o governo é a execução da. lei e doi! tratados, 
deve da~ carta de emancipação a todos ôs africanos 
livres maiores de 21 annos que existão entre n6a, e 
dando a inspec ão dos mcnore3 aos ·mzes de or hiios ••• 

O Stt. MrNISTM DA JusTJCA.: - Sobrê isso nada mais 
hil. a dizer, já se tomou deliberação. 

O Sa. C. MADU&EIRA:- Estimarei maito isso; mas 
· · • • teaa11 desses 

africanos entregues á. camara municipal uns, outros 4. 
empreza da navegação do Jequitinhonha, outros a ad
minietradores de obras publicas, etc., e todos este~ ho· 
mens estão escravisados. 

O Sr. ministro da justiça deve dar a todos sua carta 
de emancipaç!U>, sem esperar pelos quatorze annos que 
marca um decreto contrario á. lei, para elles saberem 
que estão livres e irem··se contratar onde quizerem, 
sendo que o melhor era interna-los na lavonra, do que 
estarem nas · cidades; e a nenhuma vantagem que a 
nação tira vê-se pelos orçamentos· da fazenda, porque 
nelles se mostra o quanto se gasta com essa verba. 

A. respe1tõ dos escravos da naçiio, e do nenhum lu
cro que se tira da. escravidão desaea 1,!500 individuo&, 
nnda quero accresoentar ao que disse o anuo pll.llsado ; 
não posso falla.r nisto, porque nilo rtence & re a.rti iio 

1 lS • 
Ain~a. tenho de pedir ao nobre ministro-que separe da 

casa. da correcçiío o asylo dos· menores artezii:oe ; não 
posso ndmittir que semelhante aaylo alli esteja, pois 
nüo quereria que junto com a penitenciaria estivessA a 
casa. de detenção; e se niio posso querer isto, como quere
rei que alli esteja uma ca.sa de educação, onde at~ os cri
minosos que affrontll.rão nqui a justiça erio professores, 
e servirão-se 'deste emprego pue. fugir'! Que bello pre
ceptor dos menores artezíios o violador do decoro das 
familiasl (Apoiados.) 

Eu não fallei debalde o anno passado contra. o estabe
lecimento dos menores na.quelle odificio; mas sem haver 
vantagens tem-se continuado a edificar naquelle lugar, 
ainda depois do governo reconhecer em ~ec. relatorio 
que ellc niio é proprio para edificar-se; cus t ão muito caro 
os aterros, e ao mesmo tempo ha desmoronamentos, '.!'! · 
sorte que enche-se o tonel, e toma-se a esvasiar, e 01ssim 
haverá. sempre alli obras que nuuca terão fim; logo, não 
havia vantagem alguma em fazer ··se alü um edificio 
para os educandos rinci almen e 
ea ar uma egua longe ds. casa de prisiío cvm trabalho. 

Os proprios ~atentos não podem estar alli, não podem 
estar sujeitos ao mesmo director; uma penitenciaria 
tem eua economia separada, sua. direcção, nãc s6 porque 
os cuidados de um homem não são bastantes para presi
dir a. uma penitenciaria, como porque os detentos não de
vem estar confandidos com os conden:1nados (apoiada~), 
embora estejão em sala separada, porque desde qne en
tre nós se diz F. foi para a. casa da correc~ão, ha. nm 
deear ; portanto n. casa. de detenção não deve elitat' alli. 
Ora., eu li no relatorio do Sr. ministro que ainda alli 
falta prisão para as mulheres; sirv~ a casa. em que estão 
os educandos pa.rr.. isso; porém os manores saião daquelle 
t ecinto, não respirem aquellc ar. 
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Díz-se porém que não só serve de prisão corre<.:cional l 
para os menores que têm commettido faltas, mas t!!m- . 
bem de casa de caridade, !Ia pnis que querem que seus 
filhos vão aprender juntos com esses rapazes dados ao 
vicio e a pequenos delictos. 

So o governo assim pensa, se entende qne está. prati

rios mostrado a vantagem. de serem os c<>rpos da pri
meira linha <:>ncarregadoa da policia das provincias, e 
da. parte que oleve ser consi<ierada exercito xnovel i mu 
até hoje nada têm feito neste sentido. 

{!Ia algum apartes.) 

cando uma obra de caridade, aceito a eÀplicação. , . . . . . . - Pois o ministerio que tem dons ministro da guerrc. . --· ----J-. _ -.-~ _ -c-- . _ __ . . , , _. · odtu), o das tobrlls publicas e o presidente do COllse-
mteressado pelo l1em da magii!tratura,e qnc, attenden'lo lho, o das obras pubiicas que jll. wm siào mini:;t~c i!~ 
i economia, não póde dote.-la, nem nós poderemos con- guerra muitas vezils, e que nos seus relatorios demons-
cordar nisto, faça ao menos com que no senado se re- trou brilhantemente a.. vantagem da creação da policia 
.nova a. revogação da.le· rimein:. linha. .... 
seis mezes para provar-se o exercício, c regular a e.nti- 0 Sa. CARLOS DA Luz: _Apoiado. 
guidade dos juizes de direito, porque muitos estão pre-
jadicados sem culpa sua. Acho que com isto se faria O Sa. C. MADJJnEnu.: - ••.• ainda deixa as pü"' 
nm grande serviço, porquanto se qualquer emprestimo, bres provindas carregando com a despeza de um 
etc., não prescrevo senão no Jim de trinta a.nnos, níio corpo polici.B.l e à a guarda nacional aquartelada dia-
l$6i por que razão o juiz de direito ha de perdsr os riamentc, recebendo soldos homens industriosos, cai .. 
ae!ls serv~ços, e prescrever sua. antiguidade dentro de xeiros cnjas casas de commercio soffrem com a sua. 
se1s mezes. falta; mesmo os negociantes soffrem, porque no nosso 

Este artigo de lei foi impensadAmente estabelecido, e paiz, como disse o nobre presidente do conselho, todo3 
eu, que sou conservador, mas especialmente das institui- gostão de vestir farda. 
ções fundamentaes, niío posso negar meu voto para a Felizmente a guarda nacional abrange todos os prole-
reforma de todns as leis ue se 'ul uem menos s ro- tario e h n ll · -
pru1. aa; porqnnn os palZes mais illustrndos do qna fazem roudas e servem por outros mediante uma remu-
nós reformão a cada pnsso 11nas leis, e a propria França neração; xnas assim mesmo não preenGhem as faltas, a 
tanto as reforma, que algumas, como por exemplo as da as industrias, a. agricultura e o commercio soffrem. 
oommuna. ou manicipalidade, forão alteradas em 1789 Os nobres ministros têm ost mati ado a institui íio 

l avo, e uran e a res auraçuo em 2 e e orças fi:x:ns dizendo que niio podem ser consideradas 
1829, e na monarchia de Julho em 1831, 1833, 1837, -partes do exercito) por que niio tem disciplina, certos 
1838, e a estes dous ultimos reinados não se podião cba- habites militares, etc., que o verdadeiro exercito é o 
~ar innovadores: aquelles que em vista da experiencia, movei, que deve haver 1olicia de primeira linha etc. ; 

, qu aes e1s sao m s, en re an nao ta ao e organ1sar esta po 1c1a. • 
como por exemplo nós reconhecemoa no regulamento Eu não faço questão da despeza. a este respeito, por-
flos corretores, no do sello, no das alfandeg.as, e mesmo que por :parte da miuha província dedaro que e11a tem 
em Jljguna excessos da lei de 22 de Agosto, devem con- muito dmheiro para gastar na satisfação de todas as 
cordar na sua. reforma; suas necessidade~, assim a assembléá e o gúverno geral 

(H t ) não o usurpew. 
a um apare. A Bahia conte1,1ta··Ee com. os direitos de exportaçiio 

A respeito das :t:ela.ções, o nobre deputado que fallou para. todlll! as suas despezas. Não quero a tutella do 
disse al~ma couaa com o que eu concordo, que vem a homem rico exercida sobre os pobres, porque o governo, 
l!•r- dtsseminar mais as relações-; mais é uma lem- acostumado a dar dinheiro a mãos largas, a esbanjar 
brança. que não me atrevo a pedir que se traduza já. mesmo quando isto lhe faz conta, suspende actos da& 
em lei, por causa da economia. assem_blêas p~ovinciaes, não fOnsignando tal IJll tal 

A côrte nãG póde dispe a s ' -
bargadores. (Risadas.) Mas não posso concordar com a. Não quero que o governo oxerça esta. influencia do 
opinião de que os tribunaes do commercio niio estão bem rico sobre o pobre, do poderoso que com o dinlieiro com-
organisados. O nobre deputado não foi bem explicito a ,pra tudo, até compra vontades. Quero que a minha pro-
ento res cito; niio sei se elle uer trazer a idéa do resi- · · · · · · - atenllo 

en a o tr1 una o commercio daqui, e que niio quer clla todas as suas dcspc7.as, pngando a todos os seus · 
os deputados do commercio por eleiçlio, e sim nomeados empregados.publicos. 
pelo governo. · Não chame o governo cmprcgn.do~ gerae8 :iquelles 

Não admitto gua tendo o governo os seus juizes toga- que são provincinGs, entregue os juizes munioipaes, e 
dos, o commercio níio tonha. ta.m.bem os seu~> rcpreseu- - até os de direito :i.s províncias, nii.o tenha. ciumes a e9t:!" 
tantes, os seus deputados para julgarem as causas. O respeito, deixe que cotes magistrados sejão das ~ro-
commcrcio não se póde enganar na eleição; entretaiíto vincias, c nomeados pelos presidente~ &eus deleg&aos. 
que o ministerio póde, por patranato, nomear um com·· Appareceu aqui uma thaoria de poderes diversos, 
merciante que não seja de confiança. dize:1do-se que o ~overno é um poder e a assembléa pro-

O Sa. M1msTno DA JusTicA. :-A escolha do governo é vincinl é outro. Nüo vou para abi; os poderes lá e.etio, 
feita.sob umc lista apresentada pelo commercio. -a assembléa provincial legislando, e o presidon.te da. 

ptovincia snnccionando as leis.-Sanccionadaa as leis 
O Sa~ c, M~DUaElRA. :-Sendo assim, admitto, porque provinciaes, devem ser executadas, porque os doD~t 

ficã.o como senadores, ~ se a lista. fosse tríplice, melhor poderes concorrêrão competentemente para a sua. feitura, 
seria. (Bisatl<u.) · sendo um delles delegado do governo geral. 

A respeito da guarda nacionnl tenho a esperança de Basta o direito do veto suspensivo dos dez dias; mas 
que o ncbre ministro da justiça faça cessar o aquartela.. agora quer-se annullar a faculdade que as assembléas-
mento da guarda nacional, que na provincia da Bahia provinciaes têm de fazerem passRr, por dous terços do& 
está como que estabelecido em regra. O govexno, fallo seus membros, as leis sanccionadas, estabelecendo-se 
do governo ~assado, podia ter prevenido isto, se tradu- o veto que o consultor interino do .ministerio da jus~ 
:ússeaseuas1Eiéasemlei; mas oscESitrscs.;-"Jmo:ri1inlliiissttr[(o)Í!sc-cc~atl:p1r·iclrn-Lo---J--t•f<. ~11:C'ÔUiffi!lnr,;-~:ttzewio'Qqu.u:ee~eelr~al1>t:o>Imncql1ul(efoOS:g~o~v~emmo:>:C.o) _ _ _ 
em fazerem bellos discursos nos seus relatorios, em cap- t1vesse : e rs.r11o mostrar que nllo estou levantando falso 
ta.r mesmo a benevolencia. de todo o paiz, até do par·· testemunho, vou ler este parecer do consultor inte-
ti.do liberal, porque apresentão excellentes doutrinas; J:'ino. (Lé.) • 
mas são discursos ncademicos, nada reduzem a lei. Não levantei, pois, falso no nobre consultor, e o 

Sendo do seu dever apreRentar-se, por meio dos chefes provo com suas palavras. · 
da maioria, na frente das questões, dar.,direcção, fazer Mas não pôde haver confiictos entre o ministerio o as 
que cuidemos dos trabalhos uteis (apoiado&), entender~ assemblêas provinciaes: o confl.icto se dá com o pre!i-
se com a mesa para. que entrem sempre em discussão os dente que nega a sancçã•} á lei que ella faz passar per 
projectos de mais urgencia, recuão, desapparecam, até dons terços; mas passando a lei por dons terços, por 
aei.xão que a camara. fa.ça contratos de navegação. (Ri- exscução da constituição, o presidente da província ou 
1ad.a..t.) o ministro encarregado do prover o emprego estA obri-· 

Os nobres minis~rqs da guerra wm nos :;eua relato" gBdo a provê .. lo, porque a lei é uma proposição obriga.., 

TOMO lV 13 
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~a, contra ells. nM pôde ll.Ülguem reaistir: os altos 
poderes do Estado são os que devem dar o exemplo de 
executa-la : nfio põde haver esea. eapecie de veto. 

A questão do dinheiro deve desappareeer se puzerem-se, 
como se devem pôr a.s cousas no seu estado regular ; ob .. 
&lrve-se a oonstitnição : não se tirB.Bs& ás assembléas 

· · · · c ro que e as pu cssem pagar 
empregados provinciaes. Nuu púd,; h a ver u.m::. lei que 
solfra. contradicção, ou então não chamem poder legis
lativo provincial a assembléa J,lrovincial com o presi-

' ' -sua. disposição litteralmente, recorrer-se a expedientes 
como quer o conselho de estado, não admitto em le
gislação. Se a constitnição dA á provincía direitos que 
ella não deve ter, reformem-a, mas emqnanto a lei 
existir, execut&-se o qae a assembléa. provincial decretar 
conforme o a.cto addicional á C0115tituição. 

As observaçõea que acabo de fazer, Sr. presidente, não 
têtn por fim senão- manifestar ao nobre ministro da jus
tiça a consideração que memereee, e o apoio que lhe presto 
pela severidade e firmeza. do seu !laracter e pela espe
rança que tenho de que alls com seu collega de estran-

eiros ma · tradoe · 
ju_stiça.qua o paiz tem, a provejão não só com a exe• 
cuçíio rigorosa., por6m com a reforma das leis cuja exe·· 
cução rigoroea será. muito prejudicial ao paiz, ou obri·· 
ga.rá aos nobres min~tros a recWll'em e tal ez a r i-
versarem o seu program.ma. (MuitCI bem; muitCI bem.) 

(O orador e comprimentado pur muito$ Sr4. deputados.) 
A discussão fica. adiada pela. hora. 

a a a ordem do dia, levanta-se n sessão ás quatro 
horas d:l. tarde. 

Sessão e:m -tO de Agosto. 

.l'llB8IDBl'fQIA. JIO SR., VISOONDB DE C.UURA.GIBE. 

SUJiliUJUO.- EI1Jpedi.:mte • ...::.... N aturali9aç'l!es. - N egocios 
ào Mucury. Oburva t!es do Sr. Ottoni.- Ordem do 
m .. - rf:.CJmento da justiça. Discurso" elos Srs. Oas

tello-Branco, F. Octavía7lo e ministro da justiça. -
Eleifi'So de Sergipe (l' dí!tricto). 

Ao meio-din, feita a chamada, e achando-se prtlsen·• 
tes os Srs. visconde de Ca.ma1agibe , Pereira Pint-o, 
Gama. Cerquetra, Vie~ra. da Silva, Saldanha. Marinho, 
Siqueira Mendes , Carneiro de Mendcnça , Salathiel, 
Mello Rego, La.mego, F. Octaviauo, Pereira da Silva, 
Ll.l.i.z Carlos, Paes Barr~to; Silvino Cavalcanti, Rodrigc 
SUva, Bandeira de fl.reUo, Mello Franco, Jos6 Bonitacio, 
Ferreira da. Veiga, · A.ranjQ Lima, J. Madureira, Lean
dro Bezerra , Fernandes Vieira., barão à a Bella-Via ta, 
J. de Alencar, C. Otton!, Ribeiro da. Luz, Ottoni, 
Cyrillo , Corrêa de Oliveira , Paes de Mendonça , 
Barcellos, Costa Pinto, Nebias, Amaro da Silveira, Pe
reira Franco, Lima e Silva, Villela Tavares, Sá e Albu
quorque, Rego Barros, Figaeira de Mello, Castello·· 
Branco, Silva Nunes, Bello, ~in to de Campos, Lessa, 
GI\Sparino, Paula. Fonseca, Martinho Campos, Paula 
Santos, Souza. Mendea, Silveira Lobo, de Lamare, Ps.
rsnagná, barão de Porto-Alef!l'e, Bretas, Diogo Velho, 
Viriato, Esperidiií.o, Junquell'a, Carneiro da Cunha, 
Sergi?, de Macedo, Leitão da Cunha, Furtado, Pedreira. 

, ao. 
Comparecem depois de aberta. a. sessão oe Srs. Espi·· 

nola, Barbosa da Cunha, Raposo da Camara, Tibedo, 
Ca.rrão, Cala.zans, Fiel de Carvalho, Ferreira Lage; 
Manoel Fernandes, bariio de Mauá, Tavares Bastos, 
Zncarias, Fernandes da. Cunha, Bezerra Cavalcanti, 
Lima Duarte, Macario, Jaguaribe, Braudão, Santa 
C.l'lU:, Fle11...'"Y, Couto, Epaminondas, Pau!ino de Scuza 
e Dantas. 

. Faltão ~m participação os Sra. Serra Carneiro, C ar
valha Rets, conde de Baepeudy, · Teixeira. Junior e 
Fialho •. 

lê-se o approva-ee a acta da. auteceaen~. 

O Sn. J• SEcRET.A.Bio dá conta do seguinte 

Um officio do )llinisterio do imperio, enviando a copia 
"ca ac a a apuraçao ger a. 

eleição n que se procedeu uo 3' districtc eleitoral da pro
vil~Cia de Pernambuco, afim àe prooucher a vag:! pr?
venieute de ter aceitado o cargo d~ minist~o e secreta!lO 

Antonio Coelho d~ Sá. 13 Albuquerque.-A; co!Dlllissão 
do poderes. 

Outro uo mesmo ministerio, enviando as copias an~ 
thentic.as das actas da eleição a que se procedeu nas 
villas de Gero.mon.bo e Capim-Grosso, pertencentes ao 
4' districto eleitoral da província da Bahia, afim de 
preencher a vaga proveniente de ter aceitado o cll!go 
de ministro e secrt:tario de estado dos ne~ocios do lm
perio o Sr. Clonselheiro José Antonio Sar:uva.-A' mes-
ma commissão. _ 

Outro do mesmo ministerio, en\'iando,em res osta., a. 
cop1a o o c1o a. ma. camara mun101pa e a f!- or·· 
mação prestada pelo seu proq~rado~,. ácerca das u~rao
ções de posturas em que tem mcornQ.O a companhta da. 
estrada de ferro de D. Pedro li, no que diz respeito ãs 

x er10res e a e1as o serv1ço os r1 os. -
quem fell a requisição. 

Outro do mesmo ministerio, remettendo, á requiaição 
desta camara a co ia da ort ria ela ual se estra-
n ou o procedimento que tiver11. a Illma. camara. mu
nicipal. negando a Braz Antonio Carn:eiro licença para. 
edificar na frentedasuacasa, sem que mostrassem terem 
sido pagos á mesma camara os fóros vencidos do respec
tivo terreno e o competente laudemio.- A quem fez a 
requisição. · 

Outro do mesmo ministerio, enviando o l'equerimento 
da irmandade ele Nossa S~;nhora do Pilar de ltamarlio&, 
na província de Pernambuco, pedindo licença para 
poder possuir bens de raiz até 11:0 valor de 30:000S, assim · 
como copia do officio da _presidencia daquella provincia 
e a informa ão dores · · -'- ' -
nussão de fazenda. 

' Outro do ministeric. da marinha, dando os esclare
cimentos pedidos por esta camara a respeito do dique 

· - , a.gra\)iio, e outros 
trabalhos tendentes a melhorar o porto da referida 
capital.-A quem fez a requisição. 

Outro do 1• secretario do senado, p'll'ticipando que o 
mesmo senado adaptou, e vai dirigir á sauoçiío impe
rial, as resoluções approvando a pensão a.nnual de 8008 
concedida ao capitão reformado do exercito Jolto Fran
cisco do Rego Barreto, e elevando a 800/1 o ordenado do 
porteiro da academia das Bellae·-Artes • ...:..Inteirada~ 

Uma representação da. cama.ra mnnicipal da cidade 
de Ubera.ba., pedindo medidas legir.l&.tivas que fação 
cessar o mal que de longa data soft'rem os .criadores e 
boiadeiros mineiros.-A' commissão de commercio, 
industria e artes. 

Um requerimento dos amannenses da recebedoria do 
Rio de Janeiro, pedindo isenção de concurso para o pre
enchimento dos lugares de 2"' escriptnrarios, a. que ft
cáriio obtigados pelo decreto de 14 de Março de 1860.-· 
A' commissão de fazenda. 

S. Lourenço desde a sua foz no rio Parahyba, em frente 
ao ribeiriio do Quilombo, pedindo :sejã.o considerados 
como pertencentes :1. província. do Bio de Janeiro.- A' 
commissão de eatatistica. 

Outro dos memhtos do collegio eleitoral da. fregnezis 
de Nossa Senhora do Morro do Pilar de Gaspar Soares, 
dr. termo da cillãde da Conceição, provinda de Minas
Geraes, cobrindo o contraprotesto e o não fundamento do 
pro.testo que naquelle collegio foi apresentado contra a 
validade da dita eleição.-A' commissão do poderes. 

Outro de Ernesto Dionysio Estreet1 pedindo para ser 
naturalisado cidadão brazileiro.- A' commissão de 
constituição. · 
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Lê-se, julga-se objecto de delíbração, e vai a impri
mir pat':'l: entrar na. ordem dos trabalhos, o seguinte pro .. 
jacto : 

c A assembléa geral legi!Uativa resolve ; 

cart~ de neturalie.R<;>.lio da cidadão brazileiro ao cidadão 
portugucz bacharel Joaquim José Pereira Santiago, for
ma.~oo anno prvximo pa~>sado ~ma facoldad!l de direito 

' . c Art. 2. • li' i cão revogadas as disposições em contra~ 
r.io. . . 

<Sala das sessões, 10 de Agosto de 1861. - Si!vei1·a. 
Lobo.> 

Lê-se, e é approvada sem debate, a l'edacção das 
emendas feitas e approvadas por esta camara 3. proposta 
do poder executivo que fixa as forças de terra para o 
llJlDO financeiro de 1862 a 1863. 

NEGOCIOS DO MUCURY, 

r. ttoni pela or em) : - Sr. presidente, te. 
.nho aqui nma representação, dirigida a esta augusta 
camara por' oitocentos e tantos colonos residentes no 
districto de Philadcl hia, no 1\fucu a nos clistrictos 
a JI!Cen es. ,-

A camara sabe que uma colonia mixta, contendo 
cerca de mil colonos estrangeiros e de tres mil nacio
.nses, estabeleceu-se no valle do Mncury propriamente 

1 o ; e qu o s a e ec1men o es a co oma m1x a eve 
lugar em consequencia da abertura de estradas que alli 
praticou a companhia do Mucnry, e da navegnçiro a 
vapor costead.a pela mesma costa daqui até Santa 
Clara. Além desta colonia mixta, mais de vinte mil 
habitantes se internáriio pelas matas adjacentes ao 
Mucnry, desde que ent.endêrão ter segura a communi
caçíio com a costa pelas estradas e nn.vegação a cargo 
da companhia. - -

O governo, com\) 6 sabido, comprou nos accionistns o 
seu direito, e fez dissolver n companhia, collo~Jando-ao 
em seu lug~. Mandou ast~;~dar. o estado dos trabalhos 

' ' me parece já. e\'c ter apresentado o resultado de seus 
c:s:nmcs; c assim o governo já. terá. formado a a opi
nião s~bre o que con.vorn fazer. 

çl5ell (>Cla navegnçíío c pel11s o&tradn~ ub~rtns I>ola com~ 
panhul. do Mucury, nüo pódc haver duv1dn dn pnrto do 
governo, porque, se !liio o:n. util n cmprczn que a ~>i tinbn 
tomado a compnnhta, fora absurdo quo o governo n 
comprasse, pagando nos accioni11tas o capital dos suna 
ontradns,que om tnl hypothcse ho.vorir.o olles empregado 
inutilmente. (.4poiad~s.) 

E' evidente, pois, que, se o goveruo pagou no.s nooio
nistas as acções, é porque havia utilidade publica na 
cmpreza a cargo da companhia ; e portanto niio posso 
admittir quo o governo tenciono abandonar pt?orto de 
trinta mU colonos que se achão no seio daquellas bre
nhas. Eu posso inforrua.r á. camara. que, se o custeio da 
navegação a va.por e a conservação das estradas abertas 
pela companhia do Mucury fôr negligenciada, os emi
grantes que com tantos sac-rificios para alli se mudá.rão 
estíio deliberados a. retirar-se. · 

E só o valle do Mucury, que era absolutmnente des
povoado em 1852, acha-se habitado po:." quasi quatro· 
mil colonos, lllil estrangeiros e cerca de tres mil nacio-
naes. no -s(l que nao sao quaesquer co onos os que 
alli se têm estabelecido. ~6 os filhos e uetos do cidadão 
Antonio José Coelho, fallecido em l\Iinas-Novas, levárão 
para o Mucnry uma colonia de quatrocentos individuas, 
possuindo mais de quatrocentos contos de capital, que 
só estão empregados em suas bellas faz~das. E não sã"o 
sómente estes os que estão na absolutadependencia das 
communicações para esta côrte. No mesmo caso estão 
os vinte mil emigrantes qlle se tê!m afazendado nos ter. 
renos adjacentes a(\ Mncury. 

Se convem que uma população nestas circumstan~ 
cias, uma população que estâ. em termos dé começar a 
exportar seus generos para o Rio de J e,nQiro, uma po-

pulação qnc possue optilnos tenênÕs pe.ra a cultura do 
nlgodão, seja abandonad11 e obrigada s emigrar de 
novo para as margens do Jequitinhonha e do rio S. 
Francisco, a camara o decidirá. 

E' uma representação que me chega., assignada por 
oitocentos o tantos desses habitantes ilas matas, que vou 
mandar ~ ~esa, P!U'a aer,remettid.a á commissiio. de 

' ' dar a respeito o seu patecer o mais breve que fôr pos-
c~n.o.l 

.,.p~Ço licença á camara para. ler s6tnente a conclusão 
. -' . . .. ... 

< Augustos e dignisshnos Srs. representantes da na
ção. -Além elo movimento de 25,000 almas, produzido 
pela empreza do Mucury, sótnente no districto de Phi
_ladelphia a estatistica dá mais de 4,~00 habitantes, 
entre os qnaes forão recentemente qualificados 365 vo
tantes. Abrange a estatiatica 456 colonos d0 diversas 
nacion:1lidades, que vivem independentes n~s ~tp.edia
ções de Philadelphia, 290 colonos :na colonm nu.htar ® 
Urucú, 150 em Santa-Clara. 

< Nossa posição topograpbica, 118 pequellli.S distancias 
de outras importantes, nos animão a pedir-vos pro
tec ão. 

< De vós, augustos e digniss~os rs. re~resont!Jontes 
da. nação, depende a sorte do pB1z; aaoroçoftl a enugra.
ç~o para o paiz,; e emquanto ~iio puderdes co.nceder-nos 
v1as mais face·1s de commumcaçao, rotege1 ao menos 
e conserva1 a navegaçao uVIa e o.s es as M uaes; 
e promovendo dest'arte n prosperidade e o engrandeci
mento do commercío e da agricultu-ra, conquistareis & 
gratidão de milhares de almas quo habitão nesta vasta 
regu1o. > 

·O Sa. PnESIDllNTE:- Vai á commissão de comme{ ... 
cio, industria e artes. 

ORDEM DO DIA. 

oaÇASEWTO DA ~USTIÇ~• 

Continúa a 2• discussão ds proposta. do orçamento na 
parto relativa ' despeza aa ministerio da justiça, com 
as emendas apoiadas. 

O Sr. Casteno .. Branco'-. tes e occnpar
mo, Sr._presidonto, d.o orçrunento que. hojs _se_ discute, 
relevo V. Ex., e relevo a co.mara que d1ga algumas pala
v ruo em roa os ta as graves accusações que me fe.z um nobre 

cpu a o pe a mm a proVU1c1a, VlS como aes ao 
ollns sobrofactoa quotilm incontcetavelmenteimmediata 
rclnçüo com o ministcrio da. justiça.. 

Apoza.r, Sr. presidente1 do modo injusto e pouco ge
neroso por que fui tratado pelo nobre deputado quando 
pela pr1meira vez fnllou nesta casa, apresentando um re
querimento aobre negooioa de. comarca de Porto-Calvo; 
apeza-r ainda do niio ter sido mais benigno para comigo 
o nobre deputado quando fa~ou pela ~gunda vez. em. 
sustentação do mesmo requenmanto, VlO V.Ex. e VlO a 
casa qne na breve resposta que entiio lhe dei procurei 
observar todas as regras de cavalheirismo e delicadeza 
que me impunhão aa circumstanoias especiaes em que 
me achava collocado em relação ao nobie deputado, de 
quem outr'ora fui amigo. 

r..ras o honrado deputado, volta.ndQ á discns.áiio, enten
deu quo, di tas algun:1as palavras de benevolencia em rela-. 
ção ao humilde orador qne- tem a honra de occupex neste 
momento a tri?nna., paga fic~va. a divida em ,qne se 
j~lgou constitUldo; e no se~mento do seu diScurao 

magtstrado que teve a infelicidade de desagradat·lhe. 
O SR. EsrEl\lDIÃo :-Accusar não é d811airar. 
O SR. CAITELLO BRAJ{co: - Se ma não falha a me .. 

moria, nada menos contém em resumo o disonrso do 
nobre deputado do que o seguinte: -Como juiz de di
reito da comarca. dePorto-Calvo, o orador tornou-seutn 
instrumento cego de partido; manchando por mesquinhas 
vingançaa a sua tog21. .de magistrado; tem tolhidO a livre 
acção dos juizes inferiores; tem oollocado emtim a oomaroa 
~m um estado anormal e l&mEntavel. -Para mostrar, 
Sr. presidente, qne o nobre ~eputa.do não ti~era ~aiS 
razão do ...sue oa meus adver&arlO& quando pela. unprensa 
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me .fa.zilío essas mesmas accusaçõcs, escolhi,muito de 
proposito, para offereeer. á apreciaç:Io da-casa o facto 

. mais grave pelo qual fm a.ccusado, a.quelle sobre que 
mais insistir.fio os rneu.s desaffcctos,- o processo do es
crivíio Cambrainhll. -; e nesaa occasião fiz um appello, 
como estará V. Ex. lembrado, á lealdade do nobre de-
D d s er · ·• 
mento de nossas divergencias de hc.je para fazer justiça 
lllteira a solcmna ac amigo da hcntcm. 

Qual não foi, Sr. presidente, a minha sorpreza. quando 
vi o modo or ue o nobre de utad :mal • "' 
esta co.mara esse mesmo facto! ! ! 

Se não fôm, Sr. presidente, o perfeito conhecimento 
que tenho do caracter do nobre deputado, ao qual folgo 
de faze!." ainda hoje justiça, eu teria certamente o direito 
de dizer-lhe nesta occasião: -Faltastes ao appello que 
etnuome das nossas antigas relações fiz á vossu leal
dade; occultastes as drcumstancias essencines desse 
facto, revestiste-lo de outras completamente falsas, e, 
assim procedendo, quizestes ha·-illtar--vos para mane
jardes por vossa vez contra mim n~:;statribuna uma. arma 
já safada, já. demasiadamente gasta nas mãos de meus 
advcr~á.rios. Mas eu.qll;er? antes crer, Sr presidente, que 

u 

rio. e de informações fornecidas pala m:l. fé. 
Senhores, não.era eq ainda juiz de direito ua comarca 

de Porto-Calvo q~ando perante o jnry da villa do 

Barbosa , o qual, sendo íuterrogndo, declarou que se 
achava alli como criminoso porquo não tinha querido 
pagar uma let-ra , resto de maior quantia , pela qual 
em - ·;-
Cambrainha; e apresentou documentos comprobntorios 
da. transacção havid~, entre elle e o mencionado es- · 
cri vão. 

O juiz de direito da comarca miludou, uo final de sua 
sentença. de absolvição do réo, extrahir copia do seu in
terrogatorio e dos documentos por elle apresentados; e, 
no relatorio, enviado quando teve de me passar a vara, 
h1mon a minba attenção para este facto, remettendo
lll.e todos esses papeis. 

Tenho aqui (mo:trando), Sr. presidento, o interroga
tori.o do réo, os documentos por eJle apresentados como 
pro':a da trnnsncçiio que tivera lugar entre cllc réo e o 

a am ra1n e. para o. compra o processo, e a. 
sentença do juiz de direito mnndnndo M final dn mesma. 
quB se extra.hiese copia de todos o~sos documentos afim 
ele eor o réo roaponsnbilisndo. Tenho mnis o rolntorio 

· o u nn c· 
cessar, no qunl dir. o seguinte: " Inclucos rcmetto n 
V. S. os papeis qua recebi à.o Exm. presidente dl\ 
provinoin, e ncllos oncontrnr:\ V. S. u oxecuyiio quo ti
'or,io, assim como 1\ copia l1o intorrogntor1o feito no 
too José Gonçalves Barbosn, o ~u!\l denuncia do cscri .. 
'Yilo dn subdologncin· do Quitundo do factos dignos do 
11evora puniçiio, etc. • 

Felizrnonte, Sr. presidente, nchnvf\-se o nobre dopa-· 
tado crn minha fazenda, onde fer.·me favor de pas&>a\' 
alguns dias indo despedir-se de mim quando recebi 
estes papeis. Apresentei-os ao nobre deputado, e, pela 
confiança da amizade, consult~i .. o a respeito. 

O nobre deputado disse-me: -Entendo que não póde 
deixar de proceder immediatamente contra esse indi
viduo. 

Observei-lhe que, sendo o eserivãoCambrainhn pro·· 
tegido do commendador José Panlino, meu adversario 
politico, seria talve:& melhor que aguardasse eu outro 
qualquer facto para proceder então contra elle, evi. 
ta.ndo assim que se lembr~sse alguem de attribuir á. 

· · o meu pnme1ro aeto como juiz. 
Insistio o nobre deputado no seu conselho, dizendo

me que lhe parecia que eu nüo tinha muita. razão, e que, 
á vista. da severidade que sabia estar eu dispoato a mos
trar no meu procedimento, não devia deixar de apro
veitar-me desse facto para dar um exernplo e uma prova 
da~ minhas boas disposições. 

O Sn.. EsPEnlDIÃo:- Prova desrespeito á justiça. 
O SR. CASTELLo~BnA'Nco: -Então o nobre deputado 

não devia di1er, como disse, que me aconselhou o con
trario. 

O Sn. Esl'Eli.IDilo:- Tambem lhe declarei que não 

havia documentos bastantes plll'a a condemnarão desse 
homem • 

O Sn. CAsTELto-BaANco: - Parecêrão·me justas, 
Sr. presidante, as considerações feitas pelo nobre depu
tado, e in!!tamai o 1Jroce~so. 

Como pois pfJde ,h o· e o nobre de utado ou alguem 
ammar-~e a sustentar que esse }>recesso 01 msprra o 
por sentimentos de vingança e de odio?! 

O SR. CASI!I:IIRO M:ADUREll\A E oUTnos Sas. DEPUTADos 
-A oiado · muHo bem! 

O SR. CASTELLO-BRAl'ICo :-Eu não era o juiz de di
reito da comarca ao tempo em que foi perante o jury 
interrogado o réo Barbosa; não tiz senão dar andamen
to aos papais que me remetteu o meu antecessor, cha· 
maildo sobre elles a minha. attenção. 

E tanto é verdade, Sr. presidente, que não tinha eu, 
nem por maneira alguma podia ter, sentimentos de odio 
c vingança contra case escrivão, que, aendo depois in
formado de que clle se achava em t.ristes circumstanc.ias, 
que tinha muitos filhos menores, entre elles um cégo, 
que estava em fim reduzido ao extremo da miseria, com
padeci-me dellc, e puz uma pedra sobre esse rooesso. 

O Sn. StLVEUU. Lono: -Muito bem! temos a con
fissão do seu máoprocedimento. (NlJo apoiados.) 

• O Sn. CASTELLo-BaANco: ·- T_enho a cora&em pre-

sulte prejuizo. 
O Sn . SILVEIRA Lono:- V. Ex. não era poder nio~ 

derador, niio podia perdoar a criminosos. 

R. ASTELLO BRANCO :-Tem re.ziio Onobre depu~ 
tado que me honra com o seu aparte, e confesso fran
camente que, se alguma accusação me podem fazer os 
meus adversarios, é sem duvida a de demasiada bol).ho
mia, e nunca a de deixar-me dominar por sentimentos 
rancorosos. (Apoiados.) 

Adiando, Sr. presidente, esse processo tinha. eu em 
vista que com o correr do tempo pudesse esse infeliz ter 
occasião de procedermclhor·e de fazer ~ssim jus á. indnl
gencia. Mais de U'lll a.nno depois ( attenda bem a camara) , 
e quando novos factos vierão convencer-me de que seria 
vã qualquer ea.Porança, foi que dei andamento sopro-

O Sn. SJtnmA. LoBo: - Ninguem póde accuaar a 
V. Ex. mi\is do que V. Ex. o está. fa:~.endo. . 

M T s 
queza. lhe faz honra. 

O Sn. CA&TELl.o-BaANco: -Disse ainda o nobre de
putado, Sr. presidoute, que o escriviio Cambrainha fôra 
mettido em um tronco na villa do Paço, onde, com as 
duas pernas presaa o deitado de costQe sobro a terra, 
pormanecêrn por mais de um mez; e que tal procedi
mento níit> póde deixar de imprimir nma manclia inde
level na toga de um. magistrado. 

E' verd~tdo, Sr. presidente, que o escriviioCambrainha 
esteve no trouco, mas sómente por duas noites, e com 
reprovaçiio minha. 

O Sn. Est•ERIDilo: -Por muitos dias, defronte da 
casa de V. Ex., que se regosijava contemplando essa 
espectaculo. 

O Sa. CASTEtLo-BnANco :-Vou provar com docu
mentos a verdade do que digo. 

O Sa. EsPERIDIÃo :-Talvez com documentos da or
t!em daqnelles que apresentou durante a verificação de 
poderes. 

O Sn. CASTELLo-BRANco (com força):- O nobre de
putado não tem direito de vir dizer nesta casa. que 
tenho apresentado documentos falsos. (Muitos apoiado1 
e apartes.) · · . 

•O Sn. B~tLI.O:- E' uma injuria irrogada no cáracter 
do orador dizer-se qne elle apresentou documentos 
fals.os , !lá ccmmissão de poderes que por certo os não 
ace1ta.na. 

O Sn. CAsTELLo--B&ANco : -Nenhum acto da minha 
· vida publica on particular autorisa ó nobre deputado a 
av&.nçar semelhante proposição. (Muito& apoiados.) 

O Sn. E&PERIDllo:-Tenho provas disto. 
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O Sa. CA.sTELLo-BaANco: -· Desafio para que as 

apresente. O que diu o nobre deputado é que é uma 
falsidade. 

Vou provar, St•, presidente, com documentos, como 
disse, que o réo Gambrainha esteve no tronco apenas 
duas noites, e isto mes~o-com reprovar;ã~ m~ba. 

- ' ' villa de Porto-Calvo, aconteceu que chegasse á viila do 
Paço de Cn.mc.rggi.be i noite, qua!!.do não h8;via maiB 
tempo P':-I~ p:os~guir na viagem. Núo havendo-na villa 

taoamento, entendeu o commanuante deáte, a quem foi· 
apreséntado o preso, que devia aproveitar-se de um 
tronco que alli mundára collocal.' um cunhado do nobre 
deputado quando servia como delegado, e ahi metteu o 
escrivão. No dia seguinte, ou no immediato, seguia o 
escrivão para a villa de Porto-Calvo. Estava eu entlio 
alli, e sendo informado do moela por que íôra tratado o 
preso na vma do Paço, estranhei severamente o pro-
cedimento da commandante d/) destacamento. 

Eis aqui (mostran-~o) um officio do col:3mand.ante do 
destacamento, e out1:o do capitão da companhia , descul-· 

anelo o mesmo commandante cio àestaasn;ento os aes 
officios comprovão o que acabo de dizer. •. _ _ . __ 

Aiuda mais : tenho aqui uma petição escripts. e as
signada pelo proprio punho ào réo, na qual elle declara 
que fôra preso no di~ 4 de J aueiro, e recolhido à cadêa 

e or o-. a vo no la o mesmo mGz, Oll e se vê que 
elle só ao demorou na villa do Paço àe Camaragibe o 
espaço de tempo q_ue vai do dia 4 ao dia 6. 

< Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. 
• n rec 1 o ao quar e o es ·a.camen o es n 

villa. Alexandre Carobrainha, e recomr:1endada ' ll. sua. 
seg11ranc;a -pela pntrulha que o entregou, e sendo o sar
gento Candido Lopas commandante do destacam~mto, 
dirigio-se a mim por ser eu o capitão de sua campa~ 
nhia., e disse-me que o quartel, que é uma c.asa velha 
e muito. arruinada p<'lo lado da cozinl1a, :niio offert~cia 
segurança alguma, e que o unico quarto que havia na 
casa estavn com a parede ào fundo patte abaixo, e que 
á vlsta disto não sabis qual o roeio de conservar em 
segm:-a.nça s.quclle preso, à.e quem tinha pest~imas in
fermações, ~ que en o sconselhnss~ a reapcH.o ; no quo 

cadêa da antiga capital daH Alagôas pelo crímo de roubo 
em uma casa na vma de S. Miguel ucs Campos, o que 
é m~ito pnblico; além dist:', tcllll~ rllo possüns. cond~cta 

:\ ·-
pondo-se em fugn Me pucloese; e que nsaim, tendo o ex .. 
delegado supplanta dCJJte ter mo, Bolmi· -' do Albu
quorque Lins, porto nnquello qunrtcl um tronco pnrn 
segurançn do scmolbantos ind.i vicluos, vista n poucn cn
pnoidado do qunrtel, que A noitv. 11 puzcssc no tronco; t> 
que o anrgcmto immo:tiatnmr.nte fez , o o~tou conven
cido que tel·iu cllc fugido n nílo haver os~n cnutcln, oto. 
Quartel da minha rc.siclancl'• no sitio Pnlcrmo, llll vmn 
do l:)nço, otc . - Josó .tl;>olinc~rio de [<'(Iria , cnpltil:o·· 
fiscal do hntalhüo. ,. 

c: Alexandre dl\ Cruz I.udovico C:t:nbrnbl!a do Im
perio, preso desde 4 de Janeiro deeto unno, e desde 6 
do mesmo mez recolhido ~ cnxovia ila cadQa d~sta viUa, 
precisa , ll bem do seu direi to, que V. S., etc.,etc. Enxo
via. da C!l.dêa de Porto-Calvo, 15 de Maio de 1857. -
Alex andre da Cruz Ludovico Cambrainha do Impet"io. » 

Da cadêa de Por to-C 'llvo fci o preso transferido pal"a 
a ca.dGa. da cnpital, donde só voltou ao Paço muito tem
P? depois pnr:-. r espon j el' a.o jury por um cdme de faJ .. 
tildnde, sendo então conservado no cor o d?: g aarda até 

1a m qu e Ol"JU ga o c so o, roce en o 1 aa VlSl
tas dos que qucriüo vê-lo. 

J á. "ê pois V. Ex., Sr. presiden te, que toda esss. his
toria de mais de um mez de tronco, de pernas presas e de 
cost as soare o ch üo, não passa de um miseravel romance 
que não poqerá servir zcniio p:rrs. provar s perveraidade 
daquelles que forx:ecêrüo z.o uobre deputado taes infor
mações (opoi.:zdr>s) e a leviandade com que o nobre depn
tado as aceitou, trazr.mdo~ as pAra este recinto atiw de 
accusar n nm ileu coll<3ga. (Ap niado.'-) 

Reverta. por tanto o nobre depnt.ado no vil calumnia-· 
dor que abusou da sua boB fé. .... -

O Sa, E sPEl\l!liÃo ! -I<~ oi um facto pu l11ico. 

O Sn. C.A.STEt.Lo-BnANC:O:-,... essa nodoa indelevel 
que atrs.vés desse falso prisma qni.z enxergar 11~ toga 
do magistrado. 

ALGUNS S11.s. DEP!JT.•.nos:- Muito bem. 
• ~ Sa. ~sJ.>ERtnllo: -Foi um facto que provocou a 

O SR. CASTE:r.Lo-BnANco: -Está. provado com docu
mento (e t1\mbem é facto pt)blico) qu<> o escrivã() esteve 
m.ettido em tronco na villa do Paço durnnte uma ou 

. • - , • - - m tOV!tÇil-0 

de minha parte. O nobre deputado não pó de contestar os 
documentos que acabo de apresentar. (Apoiado$,) Com
preheudo quanto <leve cnvergonhnr-·se S. Ex. do papel 
que aqui fez, das falsidades que avançou, maõ não ha de 
destruir só com sua pahvra documentes irrecusaveis. 

O Sa.. Es~munxÃo (com (o1·ça) :-E3tá e11ganado. Digo 
aquillo de que tenho comciencia, aquillo q1ie está apoia
do no testemunho gerltl. O :nobre deputado é quem está. 
fazendo um romance. 

O Sn.. SILVEinA Louo:- Tocárão~lhe na chaga ; tem 
razão de estremecer. 

o Sa. nAW1'E1-LO-BRA.~CO:- Sr. presidente, peço des .. 
culpa n V . Ex.. e :1. camara por não ter conservado nesta. 
occasião a calma que deve ·-sempre presidir a todas as 

•q - ~ ~.., -

comprehendem que, quando se trata de accusaçõee dn. 
natnrez-a àaqu611as que me fez o nobre deputado, accusa
ções feitas contra aehonra e honestidade de um mngis
tado nin uem óde uurdar a convenie r · • 
seria preciso ter-se sangue de barata. 

. O Sn.. Sn·"\'llJRA Lono: -Defenda o corregedor da.s 
:fnltas da correição. . 

O Sn.. CAS'l'ELLo-BnA."NCO : - Descanse o nobre dep"tl
tado, que não me esquecerei disso. Disse ainda. o nobre 
àeputado, Sr. presidente, contra o juiz de direito da co
marca do Porto-Calvo, que os juizes municipne~ que tem 
a comarca niio podem cumprir os seus deveres, porque
um, caractel." fraco, pnra furtar-se a compressão do 
juiz de direito, vive om continuada!! licenças: que outro, 
caracter euergico e independente) foi mcttiuo em pro-

O juiz muuicipal do termo do Pn~!o de Camaragibe é 
com offeito um caracter frr.co, um h omem &em vontade 
pro rln, o ino-apaz do dir!gir~Bc p~r si;. mns n~o ó ver-

como disso o nobro deputt~do : dunmtc todo o nuno pas
:~n.do upoon~ tovo um mcz do licouça, c essa mesmn 
obtovo do proaidonto dn provincia. com grande difficul
dada. 

O Sn. Eercnrnrlo : - Tem tiào muitas licenças. 
O Sn. CAaT~tu.ohBnANco:- .Apcmts t(!Vc um mez 

durante todo o nnno pnssndo. Quer poréni snl;or a c11 .. 
mnra pnra quo tem ecrvido n frnquc;o:a. desse juiz? Pnra 
pôr-so intoh•,1mcnto ú. mero~ do il'm:ío do nobro depu
tado~ elo mlvognd" o Dr. Galdino, n ponto de nüo dnr 
um despacho sem onvir o. um dos dons, tornnndo-se as
sim docil instrumeuto de suas vinganças, como provílo 
os pro:~essos• que actunlmente está. forjando nos dous 
termos de sua jurísdicção. 

O Sn. E sPElUDIÃo:-E' urA moço muito intelligente; 
por este lado n ão pecca ello. 

O Sa.. ÜASTELLó-BnA.ó'iCo :-Tenho aqui um discurso 
de um deputado provincial que denuuc~cu ua respec~iva. 

s mb éa ' ar o a z · ' -
ridos torroo:.; , nüo se póde dizer que fizesse elle um roM 
m ance) factos g raves: que alli se estão dando. 1\r:io menos 
de quatorze processos achão -se em andamento I Eu von 
ler um trecho deste discuri>o. 

O Sn. Est>ERlDJÃo : -E' um bello documento, digno 
de toda a fé. 

O Sn. CAsTELLo-BaANco: - Disse esse cavalheiro 
na llSsem bléa provincial .... 

O SR. Es1•mumlo: -Quem é? 

G Sn. C.uTEL"LO·Bax:-.co : - E' "Um moço muito 
digno, é um 'dos homens que na. qualidade d13 juiz mu
Dicip&l de Porto-Calvo mais serviços fez liquGile termo, 
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j& remuarisa.ndo os trabalhos do fôro, já. dando exem
plos Cle uma honestiJade nunca desmentida, plantando 
assim sementes proveitosas que ainda hoje produzem 
fructos: é o Sr. Dr.l\fanoel F. da Fonseca. (.Apowdos.) 

U& voz: -E' muito digno: 

O Sa. CASTELLo-Ba.ucco : - O que põde o nobre de· 
putado dizer contra elie! 

EB.TJUÃO · - ' • 
(N~o apoiado1 de alguns Srs. deputadoz.) 

O SR. CASTELLó-Ba.A;o;co (com força):- E' uma ca-. 
lumnia; não é capaz de prova~ lo, 

O Sl\. EsPElUDlÃo: -E' um instrumento cégo de pre
varic!l.ções. 

O Sa. CAsTELLo-BuNco: -E' uma oalumnia., repito. 

O Sa. C. MADuaEta.A.: -Não faça caso de accusações 
dessa natureza eem provas. (Apoiados.) 

O Sa. CÁ.srELLo·Ba.uolco:-Vou ler, Sr. presidente, o 
ue na assembléa rovincial diase esse nobre de d • 

cE nesta occasliio cumpre-me declarar, Sr. presidente, 
que niio é esta a uni.~a perseguição feita a amigos nossos; 
não : porque acabo de ser informs.io que em Porto de 
Pedras se tem assentado uma machina. de roceesos ara 
m 1 ar os nossos am1gos, mac a ngi pelo 
juiz de direito interino, de accôrdo com o subdele~ado, 
commandante-superior interino e com o juiz mun1cipal 
de Porto--Calvo, eto. ~ • 

O Sa. EePEl\lDilo clá um aparte. 

O Ss. CASTELLo~BuNco: - Se um discur.;o, Sr. de
}lUtado, não basta para demonstrar que alguem procede 
uregularmente , muito menos poderá. servir um aparte 

. para. acousar .. se de prevaricador um juiz honesto e 
digno como foi semnre o Sr. Dr. Manoel Felippe. . · 

O outro juiz municipal, Sr. presidente, o do termo 
de Porto-Calvo, que o nobre deputado chama muito 
energico e muito independente, .talvez porque nas ves
peras da eleição (attenda bem a cama.ra.) instaurou um 
processo de sedição contra o propr~o jui~ de direit~ da 

presidante da camara municipal , c contra mais treze 
ou quatorze cidadl\.os dos muis notaveis da comarca. 

O Sn.. P AEB DE MENDONÇA.: -Maia ainda, c~ntra 

do termo. 
O Sn. CASTELLo·DRAl'\CO:- Essa jub: municipal, 

posto que seja um moço habil (o cu quo folgo de o re
conhecer), tem·se infelizmente tornado um purtlcUst" 
extremado, procedendo de tal mnneira quo OiiiiCU~ nctoa 
se regulão conformo o advo,:tado ó ou niío da pnroln· 
lidado a. quem se acha dedicado. 

O Sa. Esi'Eli.IDilo: - Isto agora ó quo ni'io ó um ro• 
munce. 

o Sa. c.uTELtO-BnAKCO:- Hei do prova lo com 
doeuillentos; tenho aqui B3 provas dll procedimento 
desse juiz municipal. 

Em nm dia, por exemplo, olle revoga la:·o{ficio um 
despacho de partilhas, no qual Ee manda.,a attender a 
diversas dividas, confessadas umas e outras justificadas 
e com sentença passada &m julgado, e no dia seguinte, 
porque o advogado niio era sen amigo, recusa~se a re · 
formar um des~:1cho semelhante, confeseando elle pro
prio que uma snnples peti íio não era meio re lar ara 
revogaçuo e um espac o e eliberação de partilhas. 
Ainda mais: nos inventaries , se o advogado é da sua 
parcialidade, concede tudo, permittindo a.djudicaçõés 
sem terem os bens iilo primeiramente á. praça ; se porém 
é o advogado da parcialidade coutraria, indefere todas as 
petições, e recusa adjudicações, ainda quando requeridas 
pelo proprio pai de um orphíi.o, sob pretexto de não ter o 
bem ido á ·praça, · ainàa que fosse esse bem um cavallo 
avaliado emsos, como se vê de uma das certidões que 
aqui tenho. 

Em outro inventario recusa caprichosamente a adju
dicação de uma escra-va requetida pelo co-senhor dessa 
mesma escrava, e que tinha parte nesse inventllrio, ope~ 
.;ar ® t~r este replicado e mostrado o int(lresse que re-

sult"aria aos orphi1os dessa s.djudi~ação. E tãó ca.pticho~
so, Sr. presidente, foi o procedimento do juiz neste caso, 
9.ue, deixando essa escrava de ser adjudicada. pela. quan
tla de 800S em que fôra avaliada} e não encontrando 
em praça lançador, teve de ser depois avaliada. de novo 

or esse m · · • · 
as partes um prejuizo d.e õ00$000. 

Ainda. mftis, Sr. presidente :tendo de cobrar custas 
que lhe erão devidas, expede mandado ex-officio para 
esse fim tomando-se desta maneira. 'uiz em causa ro-
pria, contra a expressa determinação da lei. Estão aqui 
(mostra-ndo) os aocumentos sobre todos estes facto3. 
Esse mesmo juiz, querendo vingar-se do delegado do 
termo, e não tendo outro meio, instaurou um processo a. 
um rapaz que o acompanhava Gomo seu ordenança, e, 
mandando inquirir testemunhas para processar esse 
homem por andar armado de um clavinote, entre as 
testemunhas, uma das que primeiro comparecêriio foi 
um negociante de Porto·Calvo, tenente da guarda nacio
nal, o qual, sendo interrogado, declarou ver armado 
aquelle individuo, mas que essa arma a tr&Zia como or~ 
denança etn serviço do delegado e por ser esse o costume . 

O juiz municipal, que tmha todo o interesse em con
demnar o homem, e que queria que o depoimento dessa 
negociante servisse de norm11: ás outras testemunh~, 

) -
cumstancia. de ser o homem ordenança do delegado. A 
testemur.ha, lido seu depoimento, recusou assign.ar por , 
falt~~:r a circup1stancia. mencionada por ella, que era e~-

mento. O juiz municipal, ameaçou a testemuoha com 
prisão a que faria assignar o depoimento por duas tes~ 
temnnhas, eto., e então esse individuo aterrado assig~ 
nou o depoimento, mas correu d'alli para casa de um 
tabellião, e fez lavra-r nm protesto contra o juiz muni
cipal. Aqui está o protesto (Mo1tra.) 

Accueon-me ainda o nobre deputado do lnnçar miio 
de um meio muito facil e commodo para. inutllisnr os 
juizes muJ'Iicipiaes da comarca, quando isso mo fnz 
conta.; e para prova-lo disse que na ultimo que.lificn91t0 
a que se procedeu om Porto de l,eclrns, nito quorondo ou 

ue o 'uiz munici al re~idisso a essa utililica •lío d • 
parte a oonto, na ónno. o meu co11tumo. 

Ni!o sei quo ucgra fatalidade ncompo.nhn o nobre de
putado: S. l~x. pnroco condomnado n cn.hir u. c11do. pano 
em inexaotidúe8 o falsld~tdoa, quo nno nbonl\o or corto 
a. sua c~rcumspecçt o o or or o em mn r a o 1n ormn
çõea. E' nlnda. fnlso, Sr. proaidonttl1 complotamonto 
falHo quo ou dósRo pnrto elo doonto ua ocollfllil.o t1 quo 
n.lludo o nobre doputmlo. 'formiMd.a" oloiQilo1 padi no 
proaldonto dA provincin uma lloou~\1\ l'Al'n ir 4. onpitl\1 
tratn.r do no goelas urgentes: ohogadu 1\ Ucen9n, fiz u 
mlnha vlugom1 vom me lembrar IIO'luor quo nc&llt\ ooh 
oaaii\o funcolonnvn. o con!iolho do roeu no. Nt'ío fol pol.& 
om virtude do parta do doente, o sim em virt\\do de 
utn& liconça, quo duixai o oxerclcio do mou cargo noosa 
oooaslito. Mas, quando mesmotivcsao eu a coutrarlednde 
de estar doente nessn oconaiiío, ainda assim era absurda 
a accusnçiío do nobre deputado, porque, se a maioria 
do conselho de qualificnçi\o era de amigos meus, que 
receio mo podio. inspirar o voto singular âo juú: muni
cipal '? Não tem portanto tambem razão alguma o nobre 
deputado nessa parte. . · • 

Chego finalmente, Sr. p:::es1dente, á. ultima accnsação 
que me fez o nobre deputado, Disse o 11obre deputado 
que eu niio tinha feito correições na comarca, e que a 
u nica ue fiz foi um rre' ~ · 
n ão achei materia. para instaurar um só processo. Se o 
nobre deputado attendesse a que tenho sido sempre 
membro desta casa, que a minha comarca tem tres ter
mos dist.antes; e que os cinco·mezes, 'l_ue é pouco mais ou 
m~nos o perio~o que costumo estar na va.rii., ~:~ão consu
nudos pela abertura do jury nesses tres tennos, pela 
revisão e outroa t r abalhos inherentes ao meu car~o, 
acharia nisto alguma-irregularidade, mas nílo motlVO 
de accusação .... (Apoiados.) 

(H a um aparte.) 

Eu conMrdo com V. E x., e para provar a. sincerià.ade 
desta minha confissão declaro que uma das raz6es por 
q11e me n íío apre&elltava candidato nesta legislatura era 
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a Mnvicção que ainda tenho d~ que não podia ser juiz 
completo sendo depntado. 

E' verdade, como disse ~nobre deputado, que não 
insteure.i processo algum. 

O Sa. C. :MADUll.EIRA.:- Isto é o seu elogio. 

. ' . ' 
fesso que não esperava semelhante accuse.ção do nobre 
deputado. Quered.a por ventura o nobre deputado que, 
ab?ndo pela primeira vez. correição !la min_!la comar~a, 

ruu correição depois de muito tempo, á ignorancia, des
. · cuidos mesmo até certo ponto desculpavt=~is, em que 

ivHo certas autoridades; e que pelo contrario cahisse 
como um raio no meio de meus subordinados, fazendo 
processos & d.~eita. e á esqnerda ? Não aconselharia 
antes a prncl.encis e a equidad.e que nessa primeira. cor
reição eu me limitasse a advertencias salutares, pres~ 
crevendo-lhes regras que servissem para orienta-los no 
fntnro, como fiz nos :::1umerosos provimentos que alli 
deixei? (Apoiados.) 

Se eu, Sr. presidente, não tivesse outras provas que 
o ôr s us - o ob , de ut do · 
Simples confissão po.ra. deitar por terra esso castello 
phantastico de vinganças, de predominio exclusivo na. 
comarca, que o nobre deputado aqui levantou, porque, 
senhores se eu fosse tal ual inton o Lobre de utado 

e oerto não cix~ e aproveitar-me o po er quasi 
discricionario que dá ao magistro.do o regulamento das 
correições para exercer essas sonhadas vinganças; tanto 
llla.is ne entre os em regados sujeitos á. correição 
~nus 1ao a vorsanos meus mw ex: ema os, como por 
exemplo o escrivão de orphãos,que é cunhado do Sr.Dr. 
José Angelo, o qual até hoje não soffreu comtndo a 
menor cousa do juiz de direito da comarca. (..l.poiad<l.t; 
muito bem.) Portanto, parece-me que esta. accll!lação de 
não ter instaurado processos deveria ser, se não motivos 
de elogio, ao menos de benevolencia. da parte do nobre 
deputado paro.· com o orador que desagradavelmente 

· occupa a tribuna para. sua defesa. (Apoiad~s.) 
· Resta-me aincl.a, Sr. presidente, provar uma propo
aição minha, conwl!ltaàa. pelo nobre ci~utado. 

Eu disse que o. comarca d& Porto-ualvo estava hoje . . . . .. . 
tempos anteriores á minha jurlsdicção. Vou provar i 
ca.mara esta ,minha. proposição com docnmento iguru
men~ }n11ns~eíto; é o relator!o _com G?e .me po.ssou. a 

cessor ; é um documento escripto, infelizmente para a 
magistratura., por um .cl.igno Brazlleiro que hoje já não 
existe. Elle dizia-me o seguinte : c: Pelos documentos 
ns.-1, 2 e 8 conhecerá. V. S. <].tte achei entregue ao olvido 
noventa e dous processos cnmes por concluir, ficando 
desta sorte o orime impune e triutJ]pha.ntes réos de ori
mes horrorosos I Devo observar a V. S. que quasi todos 
e&ses processos exietião amontoados n&s cartorios ds 
villa. de Porto da Pedras, e hoje nos desta villa pela 
creação do f6ro ; apenas tive tempo de reuni~los e man
dar a:nitu"9a-los nos competentes cartorlos, e pl'OCura.rsi 
da.r~lhes o andamento preoiso. Se ó digna de censura 
a incuria de algumas autorido.des em não dar aos prn
eesl!os o devido andamento, não é menos nota.vel o terem 
estado os termos de Porto de Pedras e Paço por alguns 
annos sem :funccionar o tribunal do jury, ficando cs 
miseraveis réos por longo t~mpo encarcero.dos. :. 

Eis-aqui, senhora!, o estado da comarca de Porto
Calvo antes de minha nomeo.ção: esses processos a que 
se referia o juiz de direito forão todos ooncluidos, e na 
ma1or par e J ga os; o JUry ucc1ona OJe re armente 
em todos os termos da comarca., e o nobre deputado que 
conteste se niio é isto verdade : ss matas do termo do 
Paço de Camaragibe, abrigo principal ·ae malfeitores 
desde que se estabeleceu a. colonia Leopoldina, estão ex
~gadas dos seelerlltos que alli seeontavão; o celebre Bal
thazar, assassino de onze mortes, seus dons cunhados e 
outros criminosos nãc menos notaveis lá estão em Fer
nanuo cumprindo sentença, tendo sido todo" capturados 
e julgados depoia que estou na comarca .... 

O Sa. Esl'E&Intlo d&. um aparte. 

O Sa. CASTELLo-Bu!ll~":- O nobre deputiõdo não 
6de contclltar que o delegado actlzal, o Sr. Atfonsolé 

- ·- .. 

nm dos que mais s~ços têm _pre~ta.d.o; e devo aprovei
tar esta occssião para fazer 3ust1ça a esse nobre f?nc
cionario publico, a cnja actividade, zelo e eney~1.a se 
deve o brilhante resnltad.o que na captura. do.s crunmo• 
sos tem obtido a. policia. daquelle termo. · 

Ha um a arte. 
O Sr. Corrêa Lima foi nomsacl.o não ha ainda-dons 

,....,..,.....,...,.. ~ .... -.-: .. :;;-,.. ...l-... .. ~ ....... n ,...,,.. ...,.,i:lt. ,...a4;.,.~ .,lnta .=fQ 1'1\tL;fl 
QULLVD: .,;; Ql l:'l..i.~QIV "4Ut:3 &"""'Q UI 'i"""' ..Y.A'V ., ..... -..,...., --·- _._. ----

de tres ou quatro II.Ullos. Est6. pois enganado o n?bre 

ignora talvez por isso estes factos., 
A' activi.dade po~tanto da poliaia, eomo eu ia dizendo, 

Sr. presidente, e á eeveridade do jury, que~ · jtistiç•dhe 
sei_ a feita, felizmentG na minha comarea tem em geral 
bem comprehend.ido sua. alta. missão, se deve attri
buir a grande diminuiçã.Q que se nota hoje na esta.tis
tica dos crimes na comarca. Consulte o nobre deputado 
os diversos relo.torios do ministerio da. justiça, e verá. que 
de c~rtos aimos para cá têm os crimas, na comarca de 
Potto-Calvo, di.minuido extraordinariamente. Pelo que 
diz respeito á responsabilidade dos empregados que de

ndem do "uiz de direito osso ter a ufania de declarar 
que t o eito msus o que to os os 'J)l.eus antecesso
res, e vou prova~ lo. No lienno de Porto de Pedras, que 
e um dos da. comarca .... 

Fique certo o nobre deptttado que eu hei do ser o pti~ 
meiro a confes3ar aquillo que ha de mio na comarca; 
não sou ~uni vente,. nem ningue}U ha d~ ·ámo.la provar 

' . 
No termo do Porto de Pedras, dizia eu, onde màis abusos 

sedão,forãoprocessadostras escrivães1 sendo dons con•. 
demnados; o 1• supplente do juiz munío1palhojeem. exerci
cio ts.mbem soffreu um processo de responsabilidade. 
Antes de mim, o nobre deputado Habe que não ho. exem-. 
-plo disto, e nem eu faço censura .a meus antecessores; 
ningnem ignora que a. comarca de "Porto-Calvo era anti
gamente um termo da comarca de Maceió, e que por .. 
tanto os jui'Zes só ião alli para presidir ao jury, ou. ••• 

(Ha um apart,.} 

O Sr.To.vares Bastos fez muitos servi O! a essa co• 
marca, mas serv1ços aque es qué pó e azer um juiz 
que Teside muito distante de um termo, e que a1li vai 
uma vez no anno; e é esta sem duvidR a causa por que 
o nobre deputado, tão severo como é, tão adverso ao 

1me, e que m cer amen como um os seus pnm -
ros deveres a poreegui9ão dos criminusos1 nlo promoveu 
durant~ o tempo elll quo foi promotor d.a comarca ·de 
Maceió, no termo de Porto-Crlvo, um s6 prooeeso. 

Sr. presidente, eu tenho-me alargado ele mais sobte 
este objecto, tenho mc11mo afastado~me ào assumpto 
em discussão; assim peço á. camua. mü desculpas, Cl3m• 
penetrada, como deve estar de quo eu mo achava sob s 
pressão do uma torrivelacousaçí!o, e qu~ nlto ~a._por
tanto deixar de defender··mo como magistrado. P"eço, 
répito, á. oaD.lara. que me releve. . 

O Sa. C. MADUl\EtJU.:- Muito bem; tem-18 clefGn• 
.dido perfeitamente. (A,Poiac!o• ; muito b~.) . 

O Sa. CA.STELto-Ba.ANco: -Passarei; Sr. l'realdente, 
ao orçamento da justiçs. Appls.udmdo a convicção em 
que me parece estar o ministerio aotual de que a boa e 
regulr.r ad.ministraç!io da justiça é certamente uma das 
primeira.s necessidades que hoje sentimos, não posso dei
xar de aproveitar· me deass.a boas disposições dos nobres 
ministros ara chamar a sua atten ão e s ialm te 
a o Sr. ministro da justiça, para a alta magistratura 
do nosso paiz. ' 

Não declinarei nomes, Sr. presidente, não entrarei 
~m detalhes ; direi porém com toda a franqueza que nos 
ttibunaes superiora! do nosso paiz existem juizes que 
são a vergonha da magistratura (apoilldo~), felizmente · 
honesta e digna na sua maioria. 

O Sn. FIGUEtlU. DE MELLO: -Na sua grande maioria. 

O Sn. CJ.en:u.o-B.tuNco:- Aceito a correcção do 
nobro. deputado; direi na sua gra.nde maioria por honra 
do pa.LZ. 

Um doe. primeiros beneficios que eu espero, e que m ... 
pa~;~ qne esper~ todo o Bw~ do cariKlter ~onesto) d~ 
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severiüHd.c c.e principies, da força do vontad~ do z;obre 
ministro da justiça, é certsment~ que faça S. Ex. des
appar:'!cer esses exemplos Yivos d(> corrupção e de im
moralidade. 

Entendo, s~·. preEidc:atc, q_ue IiÍÍO é preciso arbitrio, 
que:_ nfio é preciso viohmcin _; q.ue na n?~:sn. propria !egis-

' v 

c.hegnr a este grr.ncle resultado. 
l'r.ffts, ii0nhotü~, :lu pu!.' veut.uru ~ot:;:;im não iosse, se o 

nobre ministro precisssse cortar o nó gordio com a. es·· 
~ o i . -t: :'1 v • .. 

não lhe recusr,ria um bill de inuemntdade. (Apoiados.) 

· ··- O· Sn. SILVEIRA: Lo no:;;.;.;. nm·ae iúd<imúidade não é 
medida constitucionaL 

O Sa. CAs'J'ELLo· BnA:"ico:- Proceda o nobre minis
tro com a energia que reclnm1io as circumstancias, e 
terá. as bençãos da nação e o apoio dos poderes doEs
tado, porque, senh01es, sejamos franco,, a. responsabi .. 
lidade entre nós é letra morta, é quasi impossível, nada 
vale. Se não houver coragem da parte do ministro para 
cortar o abuso pl>la raiz, de que servirá. dotarmos n ma-

istrutura de rnnde:; ordenadl)s '? .A oirtdos. Essa -
formas que aqui se apregoão naufr.agão todas em seus 
efieitos diante do patronato escandaloso e da concussão, 
que são com razão hoje o terror do orpb.ão, da vinva, 
dos desvalidos· o terror de tod0s a uellcs com dôr e 
vergon s. o 1go, que não po em is}Jôr e grossas som
mas para sariar a sede de ouro de certos homens. 

A magistratura da primeira entrancia, senhores, tam
bem reclama séria atte.o.ção do nobre ministro. 

comarc11. o ene o, por exemp o, nn. m1 a pro
víncia, está hoje entregue a. um juiz de direito dec:.-e
pito e profundamente desmorulisado, instrumento docil 
das vingança5 de uma parcialidade politica com que está 
ligado. O facto bem recente desse processo monstro 
instaurado coro o maior esca.ndalo nas vc~peras cie um.a 
eleição contra a camara municipal do Penedo, e no qual 
se preterirão as formolas mais substanciRes, é certa
mente uma prova a mais completa do que ncabo de 
dizer. 

O proprio Sr. Le:io Velloso, então presidente da pro
vincia., apez~r da su17 p_arciali~a~e em_ fav,.or do .eandi .. 

estranhar o seu procedimento qualificando-o de anar
cllico, de inteiramente subver&ivo de todos os princi
pias de dire~to. 

Penedo quando de lá. sabia o Sr. Dr. Querino: imagine 
pois a camara o gráo de relaxação a que deve ter tocado 
hoje a administração da justiça alli, sendo outra vez 
juiz um magistrado já naquelle tempo tão desmoralisa
do I Não preciso dizer mais nada á camara a este res
peito. (Apciador.) 

Sr. presidente, estou muito fatigado, e niio desejo 
abusar mais da pacicnr.ia da cnmnrn~ Cllmtudo farei 
aiuda resumidamente uma ultima considernçiio. 

Reconheço, senhora~, que n nog~n orgnnimç.íio judi
cial contém ~rnvcs defeitos, que muitas de nossas lei• 
prG\!iolio de TÍlforma, quo a lei de :J de Dez.embro por 
çxc:llp~~ \~ Lojc, n C'-rt•-'" iC..iJ:~i~o.3, uma. lei nnacl1ronica ... 

O Sn. C. MADUREIRâ : - Apoiado. 

O Sa. CASTELLO-BRA~co:- .... que temoa gra!lde 
necessidade de uma lei hypotheca1-ia, clara e prec1sa, 
que facilite aos nossos fazendeiro~ os meios de lutar 
contra a falta de braços que os tuneaça (apoiados); 

m l•em não o&so deixar de reconhecer 
que muito terá feito o nobre ~i~i~tro da justiça se 
l'on"~'"nir actualmeutc a execuç>ao liel do seu bello pro
~;~;;;a- justiça rigorosa, e rigorosa execução das 
nossas lei~ embora dcfeitt1osns. 

Ac01npunho nortnuto ao no re mm1stro a JUS lÇS 
completamente ·nas suus idéas a e:: te ;:cspeito i e termi
narei, senhoi·es, o meu àiscurso fazendo votos para q_ue 
ter.ha uma longa ·\"ida o actual ministerio, e possa a~s1m 
realizar completamente o ::eu ma1~.nifico e <esperançoso 
programma. (Muito bem; niuito b6m.) • 

O Sr. F. Octa~;~uw (movimento de attençao):
l:;e um dos mais conspícuos membros uo gabinete não 
tivesse tido a feliz idéa de dar porextinctos os partidos, 
de sorte que os Srs. ministros, almas errantes neste vasto 
cemiterio, dispensüo-se do eufadonho trabalho de ter 

· · i ti as e rn.mente Sr. residente 
a missão dos meus amigos seria mais espinhosa, deman
daria grandes estudos e trnba1ho serio. Teriamos neces
sidade de combater as med'das do governo que csti· 
vesscm em anta<Tunismo com as nossas idéas de su · ei, 
tarmos á. consideração da ca.mara. o que nos parecesse 
mais convenient~ e acertado para a melhor direcção do 
paiz e garantia dos interesses sociaes. 

Felizn:ente os nobres ministros nos escusão deste 
ra a o, ec arcn o-nos a o o o momen o qn a1n a. 

não Bondárüo as necessidades, nem estuàá.rão os reme
dios para a sociedade, de cuja direcção se incumbirão. 
Assim, eu e meus amigos pod.emos recolher-nos á sombra 
das faias plantndao pelo Sr. ministro do imperio, e re
petir com o poeta de Augusto : c: Deus nobi11 hwc otia 
{ecit. :t (Apoiados e risadas.) 

Portanto, Sr. presidente, nfio pense ~ camara que eu 
me aventure ás proporçõea de um discurso. Não posso 
discutir quando não tenho diante de mim um goveroo 
com idóas conhacida~ e assentada~;, com medidas estu
~adus e submcttidas ao parlamento, corn qnalque~ vita-

Apeuns pedi a palavra para remover a cabeça do nobre 
ministro de. justiça. de sobre a almofadinha molle da 
meditação de projectos em que ~· E~. folga. de fazer ~e-

timas que reclamão do governo mais alguma attençüo, 
mais alguma justiçn. · . 

Senhores, os meus princípios humanitarios niio vão a 
ponto de querer que o réo que cumpre. sentença viva fol
gado c goze de gt·andes confortos; mas t.amb~m não so 
tetrahem até negar-lhes o cumprimento da lei. E' para 
isto que chamo espec:ialmenw u attençiio do Sr. minis .• 
tro da justiça; foi para isto que especialmente pedi a 
palavra.. 

Sabe S. Ex. quantas victimas jazem nns oadêas do 
Imperio? Sabe S. Ex. o que Blio essns ca.d.êas? Ho. regia·· 
troa da entrada dos presos e do tempo que de.~elll estar 
ahi '? Fiscalisa-ee a exeençíio das sentenças de sorte que 
não soffrão os réos nem outras pensa, new maiores do 
que as do co digo criminal? Estarüo nas ca.dêas sómente 
os condemnados, ou muitos: que já. tenhão preenchido o 
seu tempo de condemnação? Tudo isto é gravtJ, tudo 
isto deve ser sabido. (Apoiados.) Se a centralisação uíio 
servo para que cheguem aos ouvidos do governo os ge~ 
midos.das vi_?tin:as e~palhadas por todos os pont.os do 

' menos em relaçii.o ao ministerio da justiça. 
Dese.io que a repartição da. justiça. não se canse só

mente com dar ao parlamento o rol dos juizes de direito, 
dos desembargadores, o numero de delegados e subdc
leg~-ios i desejn sobretudo que os ministros possão dizer 
que dormem tranquillo;;, c qno possamos tambem nós 
dormir tranquillos, sabendo que os condemna.dos nas 
C!ldêM do Imperio têm fiscaes rigorosos, mas tanto do 
que cumpro exigir dos condcmnndos, como do que ellea 
devem exigir de 11eus juizos c carcereiros. 

Já r.uoe.odeu que em uma. época em que o monarcho. 
co11tuma ecmpre o:xerccr a imporinl clomcncia, o mlnill· 

• teria não estava armndo do o&clarccimonwll para indic~ 
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quaes eriio ua.s provincias do lmperio os réosmais dignos 
da compaix.íu> da corôa. , 

Com esta interpellação que dirijo ao nobre ministro 
da justiça prende· se outra da. mesma natureza. Não en
contro nos relatorios notic.ia. do resultado do systema 
cellular adaptado nesta côrte. (Apúiados.) Nüo .b6 deve 
saber a enas quantQ se des nde na casa de - · 
aeve-se sa ar tam em se esta despeza é proficua, e qual 
o resultado do systema penal adoptado naquelh• :t:ri~ 
siío. O governo está. satisfeito com esse resultado ? 
Cnmpre generalisa·lo a todo o lm rio'? uer modificar 

. s . or que mo o . 
V. Ex.. sabe que muitos dos espíritos mais atilados 

desta. casa e de fóra d i?lla pensão ser necessA.ria. uma 
reforma no noaso systemn. penal, visto que o codigo cri
minal, embora um dos mais importantes e Rdiantados 
na época em qne foi feito, nocessa.riamente está preci
undo de uma revisão depois de trinta onnos de existen
cia. Esta revisão, pôrém, seri impo2sivel, ou ser& feita 
sómontc no terreno das. thcorias, se não tivermo1 conhe
cimento pratico das necessidades do paiz, dos defeitos 
do systema actual ou de suaa vantagens. (Apoiados.) 

E, a proposito da casa de correcçiio, perguntarei a. . . . 
tada hn muitos annos \(bem vê que não é uma censura 
que dirijo nem ao nobre ministro nem ao seu mais pro
ximo ~nte~essor) de calcular e pedir no orçan:ento uma 

necessaria , ou que o governo decreto. como necessaria 
nos orÇIUD.entes supplementnrea 'l Pnra que um abuso 
tão claro'? Para que constituir-se o governo Uo mani-
fe&tameute 1 · · · 
votar as despezas do Estado? Diga-se francamente o 
quantum necessario para taes obras. (Apoiados.) 

Ora, se fosse um facto só de bontem, dir~se··hia que 
provinlla da ine:xperiencia; mas é um facto de antes de 
hontem; á um facto de tree a cinco annos; ji havia 
tempo para. que se não acobertassem os ministros com u. 
inex~riencia: havia tempo para que elles dissessem que 
a verba tS insufficíente. e que cumpre ao corpo legislativo 
votar o. verdadeira. verba. Niio sophi~me o governo o or
çamento, ~dindo-nos uma verba diminuta, e decre~ 
tando elle depois novas verbM u pretexto de credites 
supplementares. 

· 1 e1 1cença a • t x. pura e pergnntnr se 
niio tl!rn chegado a seus ouvidas nlgnmas queixa~ vindas 
de uma celebre ilhn que dizem havct· no Imperio cha
mada de Fernando. (Apoiados.) Diz-se que nlli as penns 

, · 1 u P. e1; \:t-se que 
alli hu. muitos individuas que nem nota do cu!pa ainda 
recebGri'io. (ÂJioiado•.) 

O Sn. OTToNr :-E quo estilo ha nnnoa. 
O Sa. F. OcTAVI>.No · -Niio cHtou longe do ncroditar 

na verdade destas ceu11urnaJ potq\\0 o curon<ll Vico.nto 
do Paula .... 

VozEs :-Coronel? I 
O Sn. F. OoTAVJA~O :-•••• parece-me fJ.Ue li «!6SC titulo 

na correapondonaia do nobro Sr. bariio da Muritiba, 
quando pacificador de Pernambul!o; creio ter lido mcs· 
mo eaRe tratamento na cartn quo S •. Ex. dirigio-lho 
convidRndo-o a auxiliar o govemo. Assim o disseriLo as 
folhas naquelle tempo, e niio foi contestado publicn
mente. 

q Sn. Ottotn: -.Até assignon-se na carta- seu 
amigo. 

O S!l. CoaatA Dll OunmA: - Outro governo tam .. 
bem o chamava ami o. 

O Sa. F. OcTAVfANo:- Mas emfim retiro a expres
são; niio será coronel .••• 

O Sa. P1rcTo DE CA~IPOS d5. nm aparte. 
O Sa. F. OcuvrAl'io: -0 nobre deputado me diz qne 

é uma. burla.; embora burla, cu conto com o seu apoio 
para que a voz de um preso, que alli se acha illegal
mente, seja ouvida. do Sr. ministro Ja justiça. Senhores, 
Bl.' Vicente de Paula ó um graude criminoso, não o olcv(' 
o governo á. altura do victima, parecendo querer au{
tocar granacs rcv6\e.fões. E' um crimino!\o ~ seja-o emM 
bora, maa prove ·&6 o E cu crime. Elle vive neste paiz, 
onde hl\ syaterna constitucional representativo. onde 

TIH\0 IY 

~odos, por ,mais altos ou mais pequenos, têm. ga••n.ntin~ 
Iguaes, onde o criminoso e o úmocente têm direito a 
dc!e~der -se. (Apoiad_;s.) Eu portanto espero que o nobre 
mm1stro, executoT tiel das leis, faça. cessar este escan · 
dalo de haver no Imperio cid:l.dãos privados de sua liber
dn.de, s~m uma ~e:<tença que os condemnas:;e depois do 

Tornando a tratar da. casa de correcção, manifestarei 
o.desejo que tenho de vr;r alterad:> o f;ystema de inspec·· 
ClOna.-la. Presentemento a inspecç.üo é commettida .o. _ 
commi~sões t m · · iui mBmbro de ama : 

omens profissionaes para baie de seus planos da reforma. · 
na legislação pe~al. 

UMA Voz:-hto é do lei: os "nizo3 crilninae!> em cor" . 
· çuo vu.o v1s1 n 2s pnsues. · 
O Sa. F. OcTAVÜNo :-Seguramente niio íui com

J>Tehondido: fa.Uo da inspecçiio constante, da inspecçlio . 
de todos .os dias. A Ylsitn. <'.orreccional Fóde de lonp;t 
em longe pnnir abusos; mas a inapecç\io constante du 
que fallo evita esses abuaos. 

Por tocar em juizes de direito, pedirei permissão n , 
S. Ex. para muito de leve fallar no seu recente acto dn . 
nomeaçiio de desembargadores. 

Eu vi na imprensa uma como que censura. no acto do . 
nobre ministro, feita pelo supremo tribunal do justiça. 
O nobre ministro havia edido na fórma. do. lei de 18 O 

18 a OS JUizes o 1re1to, pari\ despachar desembarga·· 
dor ou desembargadores. Creio que S Ex. havia pedido. 
uma.listn ele dezoito; o suprem~ tribunaL .. regulaud.cHo" 
pela disposição clara, termJnnnte, ele resslt da. lei duvi-

uin 1s a com esse numero; rcmetteu ape~ 
nns uma libtll de quinze jui?.es do direito; mas, reverente, 
como devin Bor, p~tracom o nobre ministro, mRndo11-lhe 
utna informação pltrticular dos trea nome~ que deveriiio 
!eguir· se nos quim:e incluído:; np, lista. Creio que foi' 
por easa mcoma lista, com a idormaçiio particular, q_ue 
8. Ex. fez obra po.ra escolher os ultim_Js desombarga~ 
dores. 01 n, ee ou fosse con11idernr a questii.o om Rhstracto, 
sem referanoin ao uobro ministro, talvez nada ,disses~ 
mRII quando se tratn. da um propugnador tiío severo dn. 
ex~cuçilo àns loi11, como ó S. Ex., peço licença part\ 
dizer que a9 formulns vnlem nlguma consn .... 

U ~~ Sn. DEPUTADO :-Niío siio só ns formulas; Aio · 
tambem direitos adquiridos. 

O Sa. F . OcTANJ.oo :-No caso presente o nobre mi
ni.stro poderá. demons,t.ro.r talvez quo não havia offensn. 
cie direitos > já quero salvar esse ponto da defesa do nobre : 
ministro; mas sacrificou. se evidentemente a formula. 
prescripta por lei. 

O a. MrN a . · · oca~ 
do; quando ouvir a minha informação, ha de convenc(;'lr• 
so dist~. 

O Sa. F. OcTAVIAM :-Mas se nii.o houve uma offen~ · 
sa de formula, o que me parece difficil de provar, por · 
isso que a lei é expressa, falla em lista de quinze e nunca
de mais; se nãohouve~~~a offensa, h~ ainda uma. queixa 
a fazer-se ao nobre muustro u. respe1to da nomoação do 
um desembargador ps:.ra. o Mntanhão, e da remoção de • 
um ~ossp n;_uíto distincto colleg3, mr.u amigo, para. a 
relaçuo aa corte. · 

Releve o Sr. ministro que eu ~n~11trs neste acto uma. 
tal ou qual iniquidade. Não eou suspeito em relação ao• 
dous magistrados; de um, que é o nosao ~llega pela pro 

1 ( 
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vincia do C~ar~. sou amigo; do outro, não vivo nas suas. 
bca;. c:tl'BÇ&s. Ma1.1, Sr- pr~s1d~nte trata;se ~e um ma
gi trado, o ~r. Castro Meneze~, que tenho_ ~u1·0 ~empre 
tão ho .esto (upniados), cnrregado d" fnmtha e pobre, e 
que ~eN por ist~o rr-esmo grande difficuldade em tram;
ortar .se ara o Ma'ranhão, e qne o meu nobre amtgo 

pelo Ceará me e!lcn pará se trago esta ~u.,stao tn
buna, queixando-me de S. Ex. o 8r ministro da ius-
tiça.. . 

O principio dQ desconfiança que leva. o J!:OVerno impe-
na a nao querer que a~ prov1n••1ss ~eJilO . . J. 

seus nl\turaes, es~<e principio qu11 de;provin ·íalisaaa·im!
nistraçã.o. parece <!UI! não se limir.R ~ nome• ÇAO de ore•l
denres do ~ui para • norte e do uo•te para o sul; vai ta~
bem áR justi~:as que ~e chama vão tGrrit· r1aes e '{Ue hoJe 
não e~i coa o ~:-e ohatUão. O nobre depottado do 1 ~eará. é 
um juiz dis•incto e digno de tOdas as atrencõe~: mas tem 
n sua familia. as su .. s rehu;:ões, 011 ~eus bena em Pe•n,.m
buco. e alli sQ acha collocado vantajo -11mente. Para \jUS 

tra~ê-lop11ra ~ côrte,onrf~ pedia a boa razã • .;ue 'e 1é:i~e 
ast-ento ao Sr. Castro MenPzes, juiz. tBmbl{m d g[Lo de 
atteuçÕes, por ser aqui esr.ahelecido, com ~ua rel~<ções de 

· · · r eom f&mtlia nu-
merosH! A sua promoção a desembtlTj;tad·'r d .. MarMnhão 
vere a &er. em taes 'ircumst.ancias, qnasi nms. f.)eoa Estou 
convencido de -1ne o f>tcto 1e UH.O pert<>r.cer o Sr Manoel 

· utr·o ao a.rlbm .. nto nada influio no ammo rto 
Sr. mtni&tro para que o ar.iras~e pa.ru o a.r .. n iio; mas 
1eria. melhor que os m~t~~:btTIIdos in ·egr....s s• ubP-~~em 
por bcto11 une na·ia. perdião no11 l'en~ rlire•tos e na bene
vol~ncia do overno or não serem membros do parla .. 
mento. 

(TrocZlo-se vario& apartes.) 
Vamos a ontr • assumpto. Sabe o Sr. ministro que na 

:êiÍoca eleitoral varias u.a.gi,.trados, que Qui•cr,io hvrar
ae da inc,•mpatlbilida •e, pedir •O demi~<~ão. E atre 6hes 
:filz,•ra o nohr~ mini,.tro dos negocit•s ~-~trangeiros. E' uma 
que11tão. p"rtanto, que ha d.e ser re.;ol ,i., a cr«io eu, 
com todn esptriro de ,u·tiça, vtsto que o Sr. ministro 
dc•s nt'IZOCÍn~< ~>straog••Íl"· •S pfrtence ao mini .. terio, cujo 
proiO'amma é a •-X~<.• · uçiio das leis De e•ava, p is talltlr 
de_ S lix. q11 a · é .a opioiHo <in govern:• a rtl•petto do di-

trar no quadro. 
Per.tuoto : perdêrão elles o seu tempo de serviço ? 

Como !'6 c!ontará. a suA. sntiJ!uirt~df', e como seriío tra
ados relativnmente ás entranc:ias '? PaTa volrarern á. 

e1a,11e •1a t.n ·.gu;t• 11tur11, '{U" resigná•ã.o v;..l •mt.>tri n..e.ute, 
pr.ra colherem outras vantage''"' qlie ~em i~so 11iio_ pode
riiio colher, nào de sujeitar· se ás cond•ções gerae•, uu, 
terminada a eleição, podem so:r reiutegrados em boas 
comarc!ls, e mes · ••O naquellas que. deixarão'? 

UlllA Voz: -E qual é a sua opinião'? 

O Sa. ·F. OcTAVIANt\: E' mais natural ouvir-se a do 
governo, e não a de um deputs.do da opposição; todavia 
não duvido, por esta vez, em dizer o que penso como 
opposioionista antes do governo pronunciar· se a tal rés
pelto. Se "quell& magistrados têm. de voltac_ par~ a 
clat-se com todas as vantagens antenores, entao a ln
compatib•lidade oreads pela lei eleitoral converte se em 
verdadeira burh (apo.iado8); então . todo o magistrado 
que tiv!!r ehanca.'~ d11 ser eleito ·pedirá demissão cio seu 
ear~to, com tada. a sem-cerel!looia e i!>Ocego de espiriro, 
poiq ue ~abe previamente que nada sacnfica. (Á pr·tadr;s.) 

Tamhem desejo •:uvir o Sr. ministro a respeito de 
apose11tu.dor • a~. porque me parece que estamos sob o 
re 1m eu elo arbitrano Um distincto de ute.do elo C:eará 
que exereitt n .. qu6 la pr••vincia ·am cargo da magistratu
ra &e propôz l> deputação no d.istricto d& stta comarca; 
não oontava aind .• dez. annos de exercido, e nem estava 
6Dfermo, ta.Dto que obtida a aposentadoria, f oi pleitear 
cõm todo o viv.or a sua eleição, e até nesta caoa teve a 
fran'{ueza de confes, ar que potra. isso me• mo é que pedira 
apo&eDGildona. Pergunto av Sr. ministro actuslse !làop·· 
t~ nesta mHteria o~ me:~mos pnocipios que dictárão _o 
acto dO Eeu ant81leseor concedendo 11.'iuelle favor; e se 
magis trados que n ão têm nt m d ·z annos de -::e,.viço, e 
que não estão P.nfermos, p dem obter apcsent· . .ia atim 
de~ ap•es6ntsrem ct~ndidatos á deputação. 

O s •. JAG'OAB.IBE :-Declaro que pedi apoaentadoria 

por doente. Multo antes da eleição tinh~ requerido a 
minha remoção da comarl1&6m _que serv1!1 pata ouU& 
de cl,ma mais ameno; por ,ue alh ma se.ntla mol01-to, e 
a minha. enfermidade não desappa.ree&rlB. emquanto lá. 
permanece~se. Mas o goverll:o ~tão me quiz dar e. reiiU> .. 
ção; deu me a aposentadona. 

OSa.F. cTAVU.No:- crllloporqueono . -
puta•to o affirma ; não posso recusar em factos desta. 
"'"i."n:t .. nA.lll.vra de um colle~ta: : 11e não fo,;se a palavra 
d~ ~~b~· d~pur.ndo, em que -a.credit<>, "U diria que quem. 
est IllO esto na<'l en a 1 
eleitoral na pr .. viocia. do Cellrll. (Ora, orG!) Já: vejo que 
niio é P0""ivel di~cutir largament.e tste ponto .•.• 

O Sa JA&UAlliBE : - Se estivesse na càsa. o. nobre n:;U, .. 
nistro da justiça de então •.•• 

VozEs : - Está.! está.! 
O ::)a JAGUAtUIIE: • •• • eu invocaria o seu testemn-

nho p11ra dt~··l· u.r >6 quando pedt a mm,b · r<lm(•Çã" não 
apr .. s~ntEU ao governo provns du meu mao esr.ado ele 
saude. 

O Sa. PAil.A!'iA.GUÁ:- Apoiado. Apresentou bons at-.. 
esta os. 

O 8R F. OcTAVIA 'o:- O nobre ministro da jrutiça 
11iio é só ti.scal d~ .. ld... .. • · · 

cina. t. Risada$ ) 
e : E ponGo ent(!nde <lQ ~· 

O :-ia. F OcTA VIA!'O:- • ••• é ainda um propngnador· 
constante do •espeito á. autoridade; por ies\) v~ de· 

UDCI" • • , 
que lRmtlnto niio ·tenha. chtgado ao CQDheoimento 
de S. Ex · · · 

Apparoceu na impren~>a um artigo insultuoso contra 
varios c1dadíi.oe respeit ... veie, 11 tamnem CQntra um sob· 
d«legado de ptiroob.111. <le f6ra da c ·da.·te: e""e artigo atá 
alludia a. ser o subdelo-g~>do meno!l bem f~:ito de corpo. 
Chamado a re~po nsabilidade o arult.o, Hpf.laut-oeu :ooilo 
Si(l-Diltario e relliJOusa.vel U !n · •o~t l<~:us subordin11.dos. um 
in.:p~:otor de <l,llluteiriio O .. uhdt~legarlo fez entao 'o que 
0 Ilt •bre ml:ll~trO ja. dÍSRe a..o.f.IÜ que h11.VÍU. d .., fazer a rea
pe!~ ~Ob ~eus ~>m.tJ•· .. ~a 'O' ds O•)utianç .. , 1sto é que de· 

leg"do &.J.IIlli<:ou prmc11•io identicu 110 seu inspector, e · 
ptiho a demi~sno <i .. ·t~. 

Oro, com grhnde pu~mo enu.be que. e~tando na. t'll&ta 
· •· H Cl' 11nr ador c UI! r.l:-~ma. or tod'l ores Pi 

80 priucipio d11o otUtuf!!\11 .. 6, tl t:c:t&iudo Di. policia Um 
m»g: ~ , r .. do da>~ me·ot • astoé~~, uegou-ee 110 Mubdtl"'gttdO 
e · ""r•.ed•io e tttfrou t a rio pnr nm lD~>p~ct"r de qu~rteio ão 
a mediria 'iue r.:d m•r~~o. só poriue o iDI:IJ.JtlOtr·r tem 
bous p .. orinhos! E11te f~~octo é t.t1o eso"udalo-o, tão com
promlltte•1or do re11peit" exigido par~t a11 autoridades, 
qu11 naturaln.ente nt.o cht!!!>UU ainda ao conhecimento 
do chefe <111 pohcia., nem do nobre ministro da jut~tlça.. 

O Su. Mum'l'l\o D~ Ju&TIÇ-': ~E' verdade. Pela pri· 
meira Vt1Z o estou ouv!Ddo. • 

O 8&. F. OcTAVU.No :-Pois saiba. que isto p&ll3ou-se 
com um eubdelega.to supplen ·e •ta Lagôa. Nadll mais 
dj~o, p••rque, " Vl•tS. da:o plllB.Vrt\S dO UObt"M m nistro, 
e.•p~ro qu" o patr .. n~> to n~o v. lj, .é e~tc:~ ns&umptns. 

8e .. tar. f · du. uppo"iç .. o est« ao:1o , tar~fa t~lhad• 
p!!lo govtrno , h a · t il parecer iuglorm, pl)rque uil.o tem 
que discut1r , 'iuan lo o, min•~:~tros ;eclabi.u que ainda 
n ão tiveriio tempo para combinar em iàéas e planos, 
pó?e tod~via ser muitu ~ructifera ao paiz se o governo 

chamo agor .. a sua attençao. Ha. medidas de economia, 
medida11 reclamadats por todos os espíritos , mas que 
Sito odiosas , poro.f.Ue offeudem interesse!õ pessoaea. Tal
vez o minist edo se arrec ... ie de apresenta-Ias, na duvida 
se u. oppoEnçii•· quere.,, deixa lu só nez;sa luta. espinhosa. 
:M>is o iiillllll terio acr~d.lte qne olhamos parã o bem 'do 
h~tarlo, e uíio pa.rtt a~ p• ·3içõea ~e occnpão-oa riosso11 
adver61irius; o pur isso. como e ~templo nota~el, o talvez 
uni c<•, vamns aditmw do miuist«rio expôr- iloe ao 41611-
agrArio dos intere•eados e incu. rer na ud\oaidade de tas1 
~td id,.~ . O meu nobre ~tmigo deputado, como eu, pelo 
ilu·l• lc.:tu da côrte , j . quiz na dit'OUI.:'Aó do Ol"9*itn*'nto 
do imperio apresentar emendaa oon11ignando ouu m•· 
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aic!al!l ~ 1!%81'.; antes a.e tof'íll'·lhe a pslavra, a honrada 
maioria UROU d'e s11u rlireito de eneerr·•lnento. C ~a.be -me 
pois a honra de offerecer a.o p:overno o nosso apoio e~ 
mater:a tãO·W'"ve. f 

Sabe o n<)bre mmistro qu"' proporções tem tomado 
entTe riós o fuu•;\lionaH- mo. EIIP., qu" já le · ~'>n~ naturAZR. 

imoreviden··ia.. ora no ··a!cufo ríe hMU• ns ern;nenttt-, de 
e!t!!~!i..,t.u~ r.o~>J~i,.. Quel' n ~ ·veruo -lo p~iz ~Uti 116•, a 
'oppo:.ição, aprest'nremos no orça. ..... eo.to 11lguns meióe Je 

" ? 

O SR. •• hGUA.l\TBE :- O nobre n'linistró da just!ça, 
n&onotnenndo novos juizes da 1 ireit·l ~ ~pr'>v~:oitando os 
avul:-08 pqre"e dar o ex.ewpll chsto. llp 'ado,.) 

o· Sll.: F. Oc.TA.TIANO: J~ vê .) nobre -lepotaõo qae 
as coasa~ vão r1. archando de tlll man .. ;rii que e~<ta cHsa 
não r.em lado~: ~omos toclo!! gov~<rn•,tas. e a oop ·~iç"o 
m~<is do que a maiori" Se o ,zovero .. quer fériafl•ettte 
ecnnomi" 6 zelo na v:e~tão uOí\ negocio~> pnllli<loQ, di~J:á ·O 

na tribuna P nós fiP'""flentaremos t'Jil 3• disf'U~llãO do 
orcam~"to er.nen<ias r ... duzindo a ,~cspeza <'llm aR ~<ecre
tari •B de eRt-do, ton•an<i<J por ha-e OJ> orrlenad"s da 1'8· 

. .. . '"' 'i . . -
gradu11.l :ou como o J.!O<It>.Tno entender C\onvenieo.t.e) rio 
llumeroço pe•soal. TarubPm ac>quiPs endn f! t•pioião do 

· rel'<torio _da f~Ze'lda., p~opnren•os l\Ue 11e extinga a c11ixa 

~B!'oal. 
O Sit. Sn.unu. Lo11o : ~Apoiado. 

S.F 
para· propôr e·tas i-t~>tS odiosas: nós o animamos. Pr)de
renws tsulbem propôr a extmi'Ç~o ria dirllctoria g~ral da. 
inst.ru~ .pu hli<:s. que é f'SCnll&.1li, des 1e 'lUe pela re · 
Jorma da ll9{)1'etrris do imperío Sd creou uma direc~oria 
8Bpan7al tlentro dAIIa. . . 

Ux ~a DI!'P'UTA.Do:- E o que d.iz dos consultorPs? 

O Sa. F. O'cT.UhNo: - E•sa crea.ciio.· en-,:ertada na 
reforma das secretarias, do>11pertnu grande~ censuras na 
imprensa pela suto illegalida.de enr.ão. ' . . 

'0 Sa· SniVElllA. Louo:- Então, agora. e sempre. 

. • • VUNo:- ora e~ e que es o 
no pa!.t que, p .. ssacla nma se'!são lagisl tiva. sem se te
lor.mar um abuso, este abuso é lei, nilô sei se se pos11~ 
dizel' aind& agora que a creaçiio dos consultores é 

O 811.. 'tthttTrNaoC.ur:Pos:-E'bom aempredizerqueé. 

. O ;Sa. OcuvrANO : :Mas o governo daquella época 
,~ os e.eguin~s me obr\gârúo a. aban ouo.r tts ::ensuro.s, 
nomeando para. os lugares illep:alcnente cr~~dos pel!•oas 
,da ma.i~>r illustração e da melhor conceito amigos a 
quem ~tim.,, e alg11ns que foriio meus mestres DI\ aoien· 
cia do direito. · 
. Mas Íl.j.>ruva de que a creação dos consultores era des-

necet~Parta. . • • . 

O ~'ll• Sú.'Y'Iru L·ooo :-Apoiado. 
O 'Sa li' OcT• "Vurlo:- .... reve1nu -~o me• mo em um 

~to :llimplí~ssiino a.s secretarias de, e>ttL10 ~ne dn!ulo 
-oftlctl!re&· mlilores b.i'i.IJ furmado11 em dneito uao t1Veril.o 
'êotu.Ul.tores 

Ô Sa. MuTIIIBO CAÜPos:-E' verdade. 
·o Sa F. Ocr..t."VrA.No ·-As qne ·tinbão, ~orém, ·ofli

!Oiaes-maiords ·fonn11dos em direito, um membro dis-. . . . ... 
' M . 

'llailes 'lldminiatra"ti~as; 'forão as que tiverãu logo consul-
wres! . 

'ttJtA Voz:..;,...Asecretàiiacleestrangeiros tsmbem t"ve. 

, O Sa. F. OcTAVlAI'iO:-Tamhern a secretaria dos fie· 
.gocios 8lltrangeiros er11 dir1gids por nm homem for.mado 
om leis. · 
. POl'tsnto, os i'etormt~clores eMontravão nos éefe!l 
41M-su repartições . o8 seus consultnres naturaes, que, 
oonheceudo as trauçõ .. s do ~viço. e tendo tido educa· 
olo profie·lonal, e•tllvilo babilit~drlS pua dar muito 
.bon• CQnselboe. Ao dotmaia, creio que o actual ga bin,ete 
tato recouheoo qQo o lugiU' de consultor ~ dcsuecêesario, 

qu~ até dispensou o concurs9 de.s luzes das pessoas 
no;.~•eades para esses lugares. • • , , 
• ! em toda a Ct>rrelaçiio com os negoc1os <1R ~ust1ça. a 
nvc :ciaqne dá h .. ja o.J~rnal do Comm•rci.u Dli. coues
po:·d.encia de Londres de um tratado entre o Brazile ·a. 
Fr,nca ••• 

MA oz : - ao em corre ação a Jll]ma. 

O Su. F. 0cT4YIAf'O:- TelD toda; quem .~abe se nQ 
tr:daàO fiÍiO 8SÜ;Q rfWOj.!;&.dll.S 11.!' di-pm<ições (i,. CO •V6:·-· 

>io ~··p,)•b,.»~a ha l>OUCO !'Obre 8.1Tt'<'S.i<> iio de nera:o ,.. '? 

orileflailos d· P ·mprep!;OB aC\~uorula:los. O ~overno conlitl 
COnl O nOl\80 franco B dedicado apOiO pata todaM estaS 
medidas. . . 

cu r~ o do nobre ilepnt~do pelo E~piri\o ~Santo. que fsllou 
hont .. m. O nohre d .. pur.ado tambem promet· eu ao .P:over
no.o seu apoio e:dHe:iil.o e pem re .. ~rva; na'turalmeute 

estiv .. fse no poder, mt~s quA o hAvia né bonrsr e· tlefen
~e" d"''O\"~ de n•orto, 8e DRO é llS!>im, se r> OO"Te depu
tad; • p3tJBa rnmo os sens amiaos que apói rilo ~u~to 
quiz o ruinisterio pa!lsado, qu~ votárií.n C'Om enthus1118IDO 
a lei de 22 de A f!.• s,o, e tiUé presentemPDte dizem no 
Jornal do · ·o,n-r~>ercifl que ~<JWDas tolt-ravi·o aquelle mi
niMI1rio. e renPgiío todR a Poliàariedt~de com etle, entiio 
o nohre miui~tro da jnst.iça e $eus collctta" p• nbiu as 
barl"las de D·' lho. Risndaii.J Emquanto viverem (fa.llo 
da viria de minil•troÍI) !lm·tem com tudo o (lllO -ttlhaiem 
e ext~rem, não lhes faltaril atfago E< votação; roas.tam
berr• 88 preparem • é. p&TII O ne I'UCeedeU a S(\U& ·antecea-
eoreo~ no mt~ or a esta ou antca no peior eRa, no 
dia da morte ach rãt~-'e sós .... 

O S:t. !duTrNuo CAliiPO& : -E até forii.o decll'l.t'adoit 

O Sn. F. Ocr.& VI4NO:- Inda mais isso pa.ra aua des· 
grnça I t R'•adtu-) 

Vou ap;ora chamar a attençílc do governo imparial 
paro. os np~~:ooio~ de 'Mato· Grosao. 

Fico espaota.do. l:ir prcsideubl. quando vejo ainda em 
DOP~o paiz C'.ert.os abusos commettidoR 'J)E.la autorHade. 
A, lnta entr .. lll! '(>l\rtÍl1ularell á um ~al; porém n que 
dlrPmo&.em um11. fótma de governo coja b11ee"' a re·~n
B!'h•Hdade d••• funcdo·•arloll, quttado usee&fan '"1• :oati•>", 
deiAQ'II.<loA do poder exenutlvo. ona··o a ré deportar das 
pr11~it~<llP.• os O~('ript •. ,es qll~ l.oóll f~~Zew oc-ptJat9ãof A 
<lllll'tara ttnnhec-e que pn'l" tnPUw pl'iMi,pÍOI lll!l'êÍ an"•i 
8An•pr .. jorot~liata <1e oppo~i91tn, e a<·r l~110 n·e to•!!r .. d. 1ue 
~, patn se com "' 1 "u~a dn paire B~&rretn • "l<·tiol& do 
Sr 1''-esidente do Mato·Groeeo Q11em sabe 1'8 118.,~ tm• 
d11r niío se julg11r· o governo t'a~bem •-ut.orisaclo P':!fA 
~e deportsr para aquelia. província, como o seu delega. 
do de(l()rta dalli par& a cô~te' 

O Sa. Corrro : - Niio dê o nome de jor.aali5ta a eãso . ... 
O Sa F. OcTÀVIAl'IO · -:O nobre deputado J)elà pro" 

vincis de Mnto-Grosso_ ha de. perrnittir que, apezàr de 
sua paLvra honrada, eu nesta quest.ão niío o 11dinitta. 
como juiz da pessoa <fe quem se trata: o nobr" de1>11tádo 
pertence a' uma. parcla.lidade, na pr .. vincia, oppó~<ta á· do 
jornalista em questf.o, e m.esmo P.U contavl\ com tnãis. 
;;tenero~idade da pArte do nobre deputado. vi11to qne Sl 
outra. parcialidade não tem repre~utante ne~ta eàfl& .••• 

o _sa; CouTO: ..... A que pardalida.de perten~ eU na 
·prolllnCia de Mato Gros'Bo 'f 

O Sa. F. OcTA.TIAl'l.o: "7 :~ j~ dia~ va:riu_ v~ que 
estou 'prompt-3 a aoe1tar as jtl!~ que1n1 de tõUoa es 
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ainda que seja em proveito de liberaes. nome menos euphonico do que o nome e conservadores? 
O Sa. F. OcTAVIANo:- Não se entenda que a pro- Mas então declaro francamente: são tantas !.!l "~~ta-

vwéi>~ cle Satg pa sej n a uni c a que deva gozar da ga., gens que provêm a este nome, qu: estou quasr pectmdo 
l'íUitia de wr um repres · · · · A • o Sr. ministro que nos expeça o titulo de eol!'servador. 
deix.emo que 'Mato· Grosso tenha lambem o s101u, e eu me Então poderei mais folgadn e livrel?eute d~er nesta 
offer~ço para semelhante tarefa, embora niio seja. wi- tribuna o que só é licito e verda.de1ro. '3?ando po.saa 
nistro. pelos labios da maioria da casa. Podere1 1Zer, como o 

Se :;fio verdadeiros os factos que eu vou denunciar nobre deputado da B·Jhia pelo circulo d.e '{ al~nça-que 
nesta tribuns, se a provinda de Ilfato- Grosso está. sob o senado é oligarchico (apotados) ; poderei ~er, como 
:1. pressão de um·ndministraà.or tyraunico, entendo que o nol•re ex-ministro da marinha- que é prectso que os 
ello deve ser demittido pelo governl) imperial. governos governem por si, prin~ip~o que sustento fO. 

muito tempo (apoiados) ; po~ere! d1zer, como o mutto 
O Sa. MINISTRO DA JusriçA:-E que já. está demittido. distincto deputado pela provmc111. do Paraná··.:. quo a 
O Sn. F. OcTAVJANO :-Muito bsm. O nobre ministro, revolução é ás vezes um rec~;us~ de que se nao pôde 

proced.endo como devia, e como eu esperava. do seu prescindir (apoiados) ; poderei dtzer mes~o,_ como o 
ca.racter, dispensa ·me de t•ido o que eu ia dizer a este 0 • · • • - ts 

· • · o e pu a o e a o- rosso ainda ser julgadas, porque n"a pratica de doze annos 
que eu não e~tava. defendendo os dird_tos de um tnrbu- os agentes do partido conservador, em vez de executa-
lento, estava defendendo os direitos d~ um cidadão las. as têm pervertido. (Apoiados.) . . u· 
brazileiro, coliculcados por um presidente a quem o Ji vê ois v. Ex. e se en uder obter um 1-
governe, que o nubre deputado apoia, RCaba de enn - p oma de· conservador poderei dizer. aqui o q,_uf!. penso 
tir, reconhecendo que eriio fundada.!; as grav6s accusa- como liberal; e tambem que se !JU tl~esse apttdao, q~e 
çõcs que se lhe têm feito na i"'!lpr~nBa. (Apoiados.).S~iba é o que me falta (nilo apoiados), podena ~overnat o pltlZ 
o nobre deputado que eu não 1a. Cltnr só esse grand1ssuno com esta mesma camara. .4 oiados · mutto bem•) · 

=~~~~doid:e::. o recrut~ento do advogado C~ya- . o Sr. SayãoLobato,?ltinistro da. JUStiça (Silencio): 
bano, pai de familia, ~ó·porque, além de oppôr-se a - Sr. presidente, principio reconhecendo e agradecendo 
S. Ex., tinha a desgraça de não possuil' as faces tão o modo digno que em geral empregou o nobre deput~do 
côr de rosa como as do p:residente da provinci:t. O que acaba de entreter a attençilo da . camara nesta. dis· 
recrutamento do Sr. Cuya.bano é um facto horroroso. cusaão, conduzindo-se como um dtgno represe~tante 

que é da nação, e provocando declaraçõea da. parte do 
(H a diversos apartes.) governo 0 a. discussão que cabe no presente. orçamento. 

. Pois bom; o nobte deputado combata-me, peça a po.·· Devo fazer esta menção especial, Sr. pr~s1dente, JM?r-
. ·lavra.... que é uotavel que em muitas outr.af!_ _c1rcumstanow 

O Sn. CouTo ~ _ Não peço a palavra para defender vozes efi levantão do lado da oppostça.o que parecem 
o praaideato, porque o Sr. ministro da J'usti.,.a, a quem Dais de contradicção do que de opposição; pa.!ece JlUII 

~~Y~~~~~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~p~a~o~a~po~-~-----. aooio, acaba de declarnr á camara. que-iSt& • • sição ministerial, e acintosamente offendê-las, do que 
O Sa. lt' . OcTAVU,ftO: · Ouçl\ isto, Sr. ministro. Os defender principies e doutrina, s~tentando a sua j"!lsta 

presidentes demittidos deixão de mere~r a defesa de st-us applicação ; 0 que por certo dev1a. merecer excluswa-
n.migos. E' o mesmo systema doa Contlituciona'' a mente a atten ii · • 
respeito do ministerie passado. (âpoi!ldos e , ç e1. posição patriotica. 

Já que o Sr. nriniatro com a sua declaração dia- Entendo, Sr. prosidente, que nii.G devo empenhar-mo 
pensou-r - ie tratar dos negocias de Mato-Grosso, vol-· na discussão propriamente da política que em a conelu-
tarei ao discurso do 110bre deputado peloEspirito-Santo. são do seu discurso moveu o nobre deputado, porque 
S. Ex. acompanha no Sr. minietr" do imperio no. parece que S. Ex. mais procurou despedir-se, como · 
idéa de quo esto.mos som partiuos distinctos. Se S. Ex. tinha começado com uma aspersiio espirituosa sobre b 
c o Sr. ministro quizeriio dar a ~ntender que os minis- ministerio, da. cnmara que o ouvio com tanta at~nção, 
terioa conservadores tôm confundido todas as escolas e do que seriamente tratar de questão politica, que allb 
principias gevernando muitas vezes com ae opiniões não tinha grande üabimento no presente oro;amento. 
de aens adverAarlos para niio perderem BB posições, niio E' assim quo S. Ex. interpretou por modo tão avesso 
contos to o facto. Mas que niío haja no pall: escolas op- do verdadeiro sentido que o meu nobre collega. ~ dign() 
postas e princípios em luta, é proposição que vai à e en- nmigo 0 Sr. ministro dos neQ;ocios do impeno deu 
contro ao que se observa na imprensa., na tribuna, e quando sustentou que n[O havia partidos de idéas po-
me&mo na administraçíio. (Apoiados.) litica!l propriamente assentadas e manifestadas entre 011 

E ae não existem divergenclasentrenós, senão existem .grnpos em que politic•mente se ~:ttbdivide o paiz ; que 
pa.rtid.oa com prinoipioe divergentes, por que razão os se notava pela confueiiiJ ap.rarente, ou antes muito real, 
amigos politicos do nobre deputado fizeriio tanta guerra que por emquanto havia separação de homens e não 
a um ministerio, I!Õ por ter entrado para elle o Sr. Souza antagonismo de idéas. E na. verdade, nas chistosas obser-
Franco '! Era então uma questão pessoal1 Se não cxis· vações do nobre deputado, feitas com todo o seu espi .. 
tem: partidos, como os nobres dEputados de Minas, que rito conhecido, parece que mais se encerra a demons ~ 
sã:> conservadores, r:;e queixão da concilia ão e de seus -o da >:erdaàe de ssserto da nobro ministro do 
efleitos na sdorinistr ii aque a provtnc1a.? Se alli imperio diJ que a. refutação emprehendida. 
não ha partidos, tanto faz que se nomêe pllra os cargos Eu passo, Sr. presidente, a tratar pertinentemente ~as 
um liberal ou um conservador, e creio que os meus col- questões sérias que aventou o nobrP- deputado, e pnn-
legas não se oppoem a iõto sfJ por interesse pessoal. cipio pelo que clle disse em rclaÇ!:o á provincia de Mato-
(Apoiados.) Se não ha. divergencias entre nós, como o Grosso. · · 
Sr. ministro da jnstica disse que os liberaes Eó podião Devo declarar, Sr. presidente, que sm verdade é grave 
. governar dissolvendo esta camara ?... o attentado que foi praticado pt>lo delegado do governo 

u~r Sa. DEPUTADO · - E} não é exa~to. \ n aque1la província longinqua, <J.Uando entendeu que po-
0 Sa. F. OeTAVIAl'IO :-E não é exacto; porque, Sr. dia deportar um cidadão brazijeiro exilando-o do seu 

president~, V. Ex. sabe que t emos tido as meamas maio- ' domicilio, e assim o constrnngeu a fazer uma v1agem 
rias apoiando minie:terios de conciliação e de não con- 1ong\nqua e t.ra.ba\hosa, p-reso e conduzillo pcl' mna ea-
ciliaçiio, de equilibriu e não equilibrio, de moderaçiio e colta. 
e , t~gia, e titt apoio tem 1ido dado, uíio 16 pel&e Loio que chegou ao ~"Jnhecimeato do govwJl~ iJJJpe .. 
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rial que este attentado fôra commettido, devo· declarar 
a V. Ex., á. cama.ra e ao paiz que o governo imperial 
:fi:ou s?bremodo_sorpren~~o, e indignado mesmo de um 
p~oced1mento ~ao só cr~oso (apoiados), com{) sind.a 
por .toda e .. as cucumstanc1a.a do ~ais grave alcance no 
~enttdo de compromettel' 1\ admmistraçio p1lblica e os . . 
um dos .delegados do governo. 

E a1.1s1~, logo ell?- pf}m~~~ co~ere~da d~ t!_eepa~hos 
que teve a governo 101 dec1111da a demisaü.t:. do :Sr. Alen-
castro da re!id cia da · · 

~ 

U ~ · Sa.. DI!Puuno: - Não é bastante a demissão 6 
preclSo que seja responsabilisado. . ' 

• O. Sa. MumTao n~ J usTIÇÁ.: - Ex.pedio-ae avi!o 
tugmficando-lhe com a maio:r energia toda a estranheza 
e fazendo-lhe aentir as consequencias graves que natu
ralmente se ligavão eo facto praticado. Procurou o go• 
vemo qulillto era possivel se não inteiramente reparu 
o nttentado, attenua-lo providenciando que elle nã.o ti
vesse o seu completo desenvolvimento; e assim expeuio 
ordem J>nra que exn. Montevidéo, onde se acha es.se pa
dre, Ee lhe proporcionassem todos os meios ara regrea-
sn.r aua p_rovmc1a, orne01o.os os recursos pecun1anos 
para fazer 1sso com o msnor vexame uossivel. (.Apoi!:a-
doa.) . · .. · 

A!sim, Sr. presidente, quanto a este 

~ . ' -
rentes pontos sobre que chamou-me a attenção o nobre 
deputaâ.o. 

S. Ex. , em relação ãs nomesções de desembargado
res, declarou que não fôrão guardadas as formulas 
prescriptas por lei para a nomeação dos ultimus quatro 
juizes d~ direito despachados desembargadores, dons 
.da relaça.o de Pernambuco, um da do Rio de Janeiro, 
.e um da. do MaraDbão. S. Ex. referia que ae pedia ao 
supremo tribunal· de jnstiça, em vez d~ lista de 16 
numas como prescreve a lei, uma lista de 18 nomes e 
qut .: sobre ella foríio e&colhidos os quatro desemb~-

.J?eyo dec~rar ao nob~ deputado que por um a'riao 
?m~do B? houra~8 pres1den~ do supremo tribunal do 
JUBtlça fo1 req,ues1tada uma liata de quinze nomes para 
éle!ltro della se escolher um desembar ador · e r ou. 
av1so em additamento exigia-se mais que fossem 
apr~!D-tad~ os tres nomes de juizes de direit-o que se 
aegmao, na ordem da antiguidade, ll!)B quinze, como so 
o governo tivesse, oomo elfeotivs.mente tinha, de noDlear · 
quatro desembargadores. 

Senhores, ~r este modo foi guardada religiosamente 
a disposi~o aa lei (opoiaclo1), e é mister attender bem 
par~ as o1rcumstancias do caso e is convenienoiu do 
serv190, para que se reconheça que e6 aaaim o governo 
procederia. discreta e convenien.temonte. 

Pedia a lista. dos 1~ nomes para dentro della escolher 
um ,desembargador, e, oomo tinha de escolher maia trea, 
~di? os tf!'S ae~lntea n~mea dos reapeotivoa jnizea da 
dire1to ma1s ant1goa, para com cada uin delllla formar 
aa segui_nteslistas del5, e ~r ellas fazer a oompetent.e 
n_?meaçao dos desembargaaores: i&to é o que eubatan
ouwnente determina a lei, e é ainda o meio conveniente 
pa.ra.se eff~ctuar a nomeação de prompto e satisfazer-se 
a~ .sen1ço urgente. 

Quem oo~ece aa praticas da administração sabe. que 

uma conferencia de ministros para se deliberar na esco~ 
·lha, uma conferencia do conselho imperial para definiti
vamen,te se assonta.r no despacho, e ainda uma segunda 
conferencia imperial para ser assignado o decreto de 
nomeação. ' . 

Ora, se o sel'Viço requeria que com urgencia fossem 
pro~idos esses lu~a.re~, não cumpria apr_?veitar o tempo! 
Dev1a, para. · me Clllgtt' á regra matenal da lei quando , 
contempla uma nomeação singular tendo de fazer 
quatro nGmeaçõe$, l'idioulamente p;àn. uma lista de 15 
nomes p(J.ra fazer uma ab, f~b a qual pedir .egunda 
lilta de :15 pAra fAzer out.ra RlDiolar uo;x.~ação, e auim 
por «iaute, c1t wrtu q•t H •• lúa ttt d.tl&l1llt1W teria 

completado a nomeaçãc dos quatros éle8embargaclores ! 
Pelo modo pratico, não foi sobra listas de 15 nomea, 
apresentadas cumulativamente, que teve lugar cacll. 
uma das nomeações '! · 

E:m que na letra ou no espi.rito foi infringida esta lei 
que ~etarrnioa que o governo só escolha d~embargad.oo-

• 1 ;_ • • • • 

tigni •ad.e T 
O ~!I.. SrL,!H~!. l,f}P.t; - .!in.d~ R!!S;,,.. h!: ;nf~.t'.iiío 

de lei, por~ne no intervallo pôde dar-se o caso de fa.Úe-
· · s q•mze, e alwar-se ueim • 

Os ... Mn~Isno 1>~ Jus-rlç.&.:- Sr. presidente, deixe 
ao bom senso da camara • do paiz conhecer se hou'fe 
infracçiio de lei, se hoave'offensa a direitos adquirido•, 
ae o governo prescindia do que cumpria praticar em toe. 
cirl.lumstanciae. · 

O nobre depntado, a pretexto desto.s nomeaçtíes de 
desgznbargadores,fez,aesimamodo de censura, s obset
"t'açã.o de que, senolo designada a relação do Maranhão 
para o honrado e digno juiz do direito o&. Manoel Eli
ziario, attentas suas circumstancias de pobreza, onerac!o . . . . . ~ . . . 
quo, se não injusto, a seu respeito; tanto mais que nessa 
mesma occasiao fazia. a remoção de um dos dignos mem
bros desta c,!'lla., magistrado da relação de Pernambuco, 

Sr. presidente, devo declarar a V. Ex. qae oom 
pasmo meu vejo constituída a nomeação do honrado 
juiz de direito o Sr. Manoel Elizimo como capitulo 
à - - · ssoa ae tive a 
ho~a de o distinguir e de propôr á approvação im
perlal para ser nomeado desembargador da ré!a9ão do 
MariUlbão, sendo elle o 18• âos juizes de direito, se
gundo a antifSUidade. Penso, serihoroo, que a 11eu tes• 
peito pratiqne1 · o acto mais conforme não s6 ao me• 
recimento desse digno magistrado, porém á boa voD
tade que qualquer em minha posição poderi.& ter a aea 
respeito • .Pela primeira -vez entrára élle, e ontr,ra em 
ultimo lugar, emcompetencia com slgana aliás dill!ÜJ• 
simos magi3tradoa, pelo qut muito me pezou . que !ou. 
11em por cmquanto postos de lado, como ~r es:emplcro 
digno juiz de direito o Sr. Góes, da Bahia (apoíado1], o 

gno r. :zres o aso1men , p · · • 
(.&poiacloa). Já ee vê, Sr. preaidente, que em relação ao 
honrado juiz de direito o Sr. Manoel Elhsiario teva o 
gove;no toda~! ~a at~~nç~ quantu :aqueda eua uma .. 

' , , 
no desempenho ás ftmcçlJes do ju.iz. 

QUlUlto á. ã.eaignaçã.o d'.\ relaçio do Maranhilo, deTO 
d.eclarar a V. Ex. que ain~Ul neata part6 nlio forlo d~
attenditlas as oon'fenienciu daqaelle digno maglltra· 
do, dea~gnando-se para ~nto de sua reiidencil\ e exer• 
cicio otlioial a cidade de S. Lnl• do Maranblo, lugar era 
que, meamo por ser pobre, com o tonue ordenado de de.t• 
embargador \'i verá m&ia folgkd.amente que nesta c6rt0. 

O Sa. F. OcT.t."fi~o:-H' tanto luxo como aqui. 
O Sa. Mnnnao DA JusTIÇ.&:-Dolmals, senhona, 6 d6 

notar que eae honrado magistrado 4 filho do Cear4., 
onde tem parentes; por oonsequenola, a provincia. do Ma~o 
ra.nhilo não lhe ficará. usim tio f6ra de oont&cto •• ,, 

O Sil. SILVBru Loso: - Oh I poiS nio 1 Tem a 'VID• 
tagem de viaitar os parentes 1 

O Sa. Mnuano DA. JuarrçA.: - Perdôe-me o nobre 
deputado; para que 'Vir com essas buinuaçõea t 

O Sa.. Sn. 1 Los · - ' 
rei to. 

O S•. M~nsTB.o DA ~us:ri!fA:- Com iato revela o qu• 
ha pouco disse em pnnc1p10 do meu disourso ; não síio 
vozea. de. opposição, parecem antes filhas do acinte~ se não 
c!o odio... · , . 

O Sa. Sunnu. Loso:- Qual' é o motivo do odi\1! 
Não tenho relações ele qualidaae alguma.... . 

o SR. PllUID:nn:- Attençãot 
• O Sa. MulsTJto ».&. JtriTlÇA :-Sr. presidente eu con• 
tn~\\o; entrego o q\le queira. dizer o nobre dep~tado so
eeu bel . pr;.z"r; póde dizer frmcame&lte e que quior 
·~IW'tl • a .. a pro~ti~~ · 
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. ~.o 'sit. Súnru LoLo :-Não êisse n.Jàa que não ti
\ti!sse o direito dP. dizer. 

O Sa.. MrNlSTRO D-' .Ju&TIÇA:- DiTei. f·m reloção á. 
.õénsurads rem çiio do no~jõo i;lust e cdlega, membro 
da relação de Pern,mouc", para eotad·' Rio de ,Janeiro, 
que concorrendo p<1ra *'""e a·~t não tive em vista. fa 

-"" 11r•· ~tvor ina.Jvt1U•L llltn e, a<'tern• o re-
,querimento que fez l'.omo ponte n•~r~ssarls. po" flel'mais 
eomm•·dae <> ... nv niente ao <8ll bem estar 11 re~'<iden ·ia 
na côrta. Etl ~~~e em vi .. ta mesmo "'cir~'Uf.tJS~allCia da 

Ct~s.rá, de que é digno l't>preseotante, e por onde é ainda 
~didR'to â. <l&llli\T"B vitttli ia. Ora.. a provinda oo Cea
'rã, IJOoténdo-se no aistric:to da rela..,ãu de Pernambu--<tO..... ~ 

' 'O 'Sil.. SILYUlU. Loao: - Eis ·a razíio; attende- se á. 
. oom~odiddcte do homem politi(lO que dá o seu apoio ao 
'mini..:terio I -

._ O Sn. ;M•"tiiTRO ·na. .JusTrçA.: - .... contendo-se a pro
·snncia. do ·.C ·ari no ·iistrictn d11 rel,.ç<io de Pt~rnamhnco, 
•.O·nobre depatado" to los a-lnel•e~ -fUe !liio enthusiastas 
8i1Stentadores do pr ncipio das ÍUC'O'I' p~tl bitidaties ·devem 

n "cer que 8Vla m«~mo co,tvenle!lcla, P"' o que :;:; 
·leapeito taiitt> ii ad•11inhtracíío da ju~tica como á consi
,dert~ila rezilo política que- S'le 'IJ.Jih!Í cr.do tivesse antes 
exeroicio na relaçi\o da. c.ôrte do que na: de Pernambuco ... 

P..i~il B-'aRETO ·-Creio que o Sr FigaeiTa de 
.àlto·podia .. er 'b~>m magistr~do mesmo em Pernambu
·oc(;''tl'!lb. bt~.~~tante in'f.ependencia para. isso. 

; " ' . : 

1pÓr ·isbO dtlixa· de nubsistir a razão eXf.IOSta; e devo de
~larl!-r "á callJata \!~e esta razão me .foi ponderada pelo 
.mesmo nohl'8 deputado <~igno revre~entante tio 11ear&.. 
.Ç uub,J,'e deputado. f11ndamentando a sua;pettçit•' , insis
.ij., sobre a convenieoci .. --~ue para elle viuha de ~e p6r 
/:.óra da·relwoo de Pt~rnambuco, .mesmo em attenção aos 
leitoa da ·província do C.Jará. -

'(Hia. :FnnTBJJl\l'DE MBLJ.o: -Apoiado. 

. 'Q 'Sa."~fil'tu;no DA Jus JÇA: - Portanto, senhores, 
'tamao, cO!XlO é G nobre deputado. m&.gist.r a~ provecto, 
~t~do :ti~ brdem jutl.iotllrill .dos jtiizt~ll de 2• in&tan•,ia, 

t' açao com va 10~0 nu a.
'tnerito, dandn &e uma. vaga n~> reoil.éão rio R! o de Janei
'to, o que ha de se e~trailnar que em taes cir.:nmlitRncias 
Joaá lh~ designada para. ter exercício a relação aesta 

. Sr .presiciente, o nobre deputado déseja eliber qaal a 
)ninha opinião a respeito dos magiatradue qne, ~l6an
t&ndo aposeatadona& ~osteriormente pretendem e poa· 
elo voltar a.o exercioio·d• judicatura, e bem assim s res
peito demagietrac!os que pedirão sua.eii"U·a, reounoiâri\o 
~ oal'roim da magistratura para serem elegi vaie nos dis
triotoa onde erão mllgistP&dos, assim como fez ,o n ·bre 
·mtni8tro doa negoCliO" t-Straogeiros; se por ventura pre
torlderem eates voltar ao exercicio e illcançaNm lagares, 
~rii" direito na ''"V" P• sic-o 1e juizA~. 110 ~eu ll"fi"Bdo,. 
e.ocr.na.o 0\Jm li meswa ~aotagllm do tampe de ~:~trviço e 
.tlat.Pgoria MrrPspnnilente. - . 

Q~v9 ~8·1l.ar<l~' fran·.~meu~.e .M llobrA depatlld(' QU8 
eoten -o •U" a 600•enç~ loria.s nii.o d'lvem ser tlO•tcadi u1s 
~~o · ébü 'iundameuw da · itnpossibHldáde de serviço. 
( Apoi11.io• ) • 

C();Sa. ~. '0cTÃVIA.'!Io: .-.. Apoiado; ln.~oe!!lbilidade. 
O Sa OnCirü :. -Folgo muito de ouvir isto. 

:o Sa Muna -ao D& .lmmc-' : - Nãu admitto o tro 
, .'1 .a~entu. outra re.n-a:. ali, senhOres, podem•se dar 
·boep~; eu me~mo sou excepçiio ·viva a. est1üegia .... 

. Ó Sa. F Ocu'VIANn: - Nl) tempo em que teve 
al.posentadoria estava Tea.}mente impos~:~ibilitado. 

·O Ss Mnn's'l'ilo DA JusTIÇA: •••• ·sou excepÇio viva. 
clesta rsl{l'a. Q•Isndo'pretendi e alcancei apo•ent!ldària., 
l'ellunciando a carreira em que dul'linte al.rons -annos 
me tinha empre~~;ado, achava me, Sr. presidente, ver
h<iêi'ramente desespel'ado ·de viver, desenJt.anado por 
=~os tttedioos a quem coustiltei: em tal circumstan~ 
$ ·âléanOei oom fnndamen'to a aposentadoria. 

Aaaim como me acoZlteceu, deu-11e câlio semelhante 

I. .. com um digno juiz. de direit.o, o Sr •. Vieiro .da. Cllsta 
{opoiad•a}, qne a.<~han<io se tambem rnuit~> doente. ~;em 

l nenhuma esptlrança w pod.~r continuar a v1ver reqoe·eu 
e akancou su~t apo•e••ta·toriP.. Pa,sou-~e pera a Europa, 
on:'le demoro•t- se t.res · t~nno• ; felizmenw lne ·voltou a 
eaude e •iJLnr, toroan i o ~~~ cqp~z drJ ~ervicn. F s•e hon-. . . . . . 
r;.~~r{.~.~<iu·:: ~~.:iag;,n,_- :-la apos~nt <ioria. qu'i n .. viá 
o'hf1do .,m Clrnnms·an,iss mui·o di9ensHI O m~u hon
raio antec· .. ~or ··on~nho•t a. be~c;li • do!l n.egn.,l.,~ <i11 ju~-

; il ~Plbo d" es .. d a • P. rPR 't,o· ->l 

recer os 1l.u,t·e· cun,..elne•rvs tuvido., •1ue· !ti'in havia 
embal'aço algum~ que reoun~ísniio o iutz ;je direitr> o 
bendicio da. KPoBenrn lnriR, podiA. V)ltal' a•> .ervic'l: <.1UB 
com isto se lucrava riu a~> Yt>Zrl>, j ~> pela ao ~ui!licíio (le 
um magistrado ptove()r.o, conhecedor do c:>fficio, j~ pou .. 
p11ndo a peosiio da »posentadoria. · que aliás s.-rill. paga 
peln t"e3q:uro sem J-p,tribu•çiio de trabalho • 

Ti116 pois occas•iio, "r -pre·idente. <ifl aproveita\" a 
capacidade deste •I•gno ma~~:íMtrs.<io, collo<'llno-lo o em 
um-a •1omarca que r"quP.ria um m"''rl~t.raio til:> ci•g:no 
como elle. E'. hoje juiz d.- d1•eito da ··orn"rc" d • R o-: 
Pardn, na provinoia ?o Rio Gra.n<l.e rlo Sul . con•a•nll em 

circumstanl!ist< notoritts tantn se f ... z •entir,. pl'esenç~~. de 
verdadeiros m11gistrados qne allí restab~;leção e perpe
tne·n o imuerin da lei. 'Ap··i"'d .... , 

~ ' -
eepçoo essa. or1em, nuvi•la l!linme. t~nho, *' é ooiniíiO 
·aceita com o vQto da eecçiio cio con,.elno tle estado, que 
vol.tt~ ao eerviçn .actho o tX!agio<t.~do. que apo~entado 

manifesto ~ua deve voltar, lig~n lo sua posição a tUI\l §. 
pa~'sada, o que niio 1he p6d11 ~er retirado desde que Te-
nuncia ao bmefido da ..a osent~<rioria, · 
' A:p;ora, quanto ao jniz dl'l ciiMitn. qnA pl\ra se t.ornar 
icllpaz de pret .. nder o·voto ·le;toral renun••iou 'a l!!ua po
·siç<lo, pedindo e 1\liianc•ndo es~un, ê uieto, Sr pre~i- r 
'Cl nte, q:ne 'a •nA l'eint~p:l'ACilO neRBB mesmo lu gnr em que 
'eX.er(:P.~ jurbdinc!'il) BP.riS. 8·tr~tnh~vel, 8 a ... r1a lugar 80 
'qne hem ;~b~nrvou o nobre d··pnt>~d •, a l'e tol'nar a in· 
aompatibüidad" def'l'et>~de. uma. burla, porque . tie~t arte 
·se abria umA p ·rta larga para por ella se P.Bqnivii'L' o 
mA 'stl'ado qus h•via. ~repRrádo o terreno eleitoral no 
'seu 1Btrtrto e JUt'ill IOÇao. e epms vo ta'r& 'para o 
''mesmo lu~ar. colludo o ·reAulta.do 

Mas, eenhoreR, ""' por ventura e•se tnflgl!!tt"ado e•t( 
'\'ali do, 'tem to te. a. capa<'itiarle. pl'eten ie e merec'l ainda 

a 1' ·,r ,. m~g•l' 11 ura. aven o 11tn11. ao-
'tnaraa ·azada pau fe lhe dar, nl\o sendo a m-'Bma. em 
que servio, não, vejo. obje '?&.o e.lp:nma. nem na lei ne~ 
:em qualquer pnncipto, que o arrede d\l 'll&melh•nte pre
tençiio. 

O Sa F. OcTAli~No: - Mas como volta 'l 

O 'Sa. Mn.oct~õno DA Ju&TIQ-': - Ji:sti vi11to ·lUe vo!ta 
com todo o ~"u p48tll•<lo 

0 facw de ter rolqUel'ido 8 &}ORDÇBdO UIXIB <lemisa§.o.,. 
. ·O !':il\. F. OcTAVIA..'\O : - Dtmi&llio para. se poder apre• 
sentRr candidato . 

..• Ó ~a Mt · wrno DA .TueTIÇA:- ... para. o mPgi~trado 
lmP.~•rta pnr" " lltmpl.!lS · ente a cxon~>raçil.· • d .. •u~ar, a 
p6raa à o caTliCltor ofiicial e n do tempo ein qua deixou 
·de fl8rvir; não apnga de m<~1o al~m o oaberlal dos s~::r· 
'Viços que b·wiu. prestado (aprJi•·doo~). não lbe debvanaoe 
a experiencia adquirida nn cargo, nem o merita do bom 
desempenho deUe em vantagem do Estado~ o que tem 

. . . Qprooiario e OOOtlldnem llRM• . 
quer <..i~:comstanc\a, e port nto não lhe traz o ptejuizo 
da categoria. t-m que ee achava o jtiiz que havia pres-
·tado ;,emelhantes ~erviços. . . ' . 

Q<~anto é. objecçilo po .. ta pelo nobre daputaao -voltar 
logo para a mesma. comarca, tornar logo para a mesma 
.,provincia . .•• 

O Sa F. OcTUIANO : -Voltar com as znesi:ias van
lagens. 

O Sa. Mr,rsTao DA .JusTtC4.: - ••• poCleria ser, isso uma 
burla, e então haveria. iofracçiio da disposição da Ioi, 
,que quer que o ma~~;istrado que exerce a Jmp'ITt&n
tissima. attribui9áo de julgar não posea. ab.i ser candi-
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dato, não tenha. quo· estender a mão para pedir votoa 
áquelles a quem admini-tra justiça. 
Puré~ f6ra des~ circa.m~>t~llcia. _ (e ab.Lestá o pru

dente arb·tl"!l> do ,!l'overno, que não se dav11 haver ~e 
ma.neita qu,e pareça que de~pa.P.hando niio fez ma.is do 
que o.twnder aos calculqs do interesse e con venienoiaa do 

O Sa MAit •I 'HO CAMPos '-O msgi~trado renull<liou 
volunTarJa mf'nte as vante~ns que tmba. 

O Sa Mnons'l!ao n ... Tus'l'ICA: - M~ ni!.o rd~~ 01 
se rVJc;o-. flre..t ·•s : ~~;toes ti ·fio. er·a c>ontra 11c'Q~o o in
cohe• .. n··ia re onhe,·er ·lUe a.qoe1le qu11 cea11ou 10 a"rvir, 
porém çom certo ·en ·~t• go P" · a o th"'~uuro. gnZKQ 1o da 
couc• ssil.o ia aposllut!l.doria fiea~stl em mQln· .r pO~lÇI\o em 
relação ao tempo de ot~rviç•u• pre!ltad•h•, do .ue outro 
que si•np\e.; e puramente ~e rtltirou t~mporari .. mante.do 
exerciciu sem ter remnu~:raçi'l.u slgur:n$, 

(H" um np<:~rt~.) 

Parece-me ociosa uma di~cu~siio desta Qrdem. Uma 
priva.,:ã.o du dir<HtO ie serviç·•s pr•·&ta<io'l nil.o pódo aer 
impost;t ~enão por dh.~osiç ... n po~<it1yl\ <te L!!~: n11o é por 

capriehosa , que se poderia imtJôr um.a pt!na eeme• 
lhante, 

Senhores, a constituição no Estado garante os ser-
• ·os restacios; s~ nm11 d e" uies d 
qu~ muito -eumpr~< te6peíta.r; e oortunto, 1111m quf' haja 
uma disposicão muito po-iti.va, não podem 86r oondern
nados ós juizes qM ~~;r11ciosamenta ~dem ~ euu. de· 
miss»o e or na!·~ner motivo.... · 

O MARTINJW CAlltpos: - Para. se entregarem a. outlo 
offioiv. 

0 ~R. M UIISTRO DA JlJ&TJC.~:-, • , , renunoiitn & Bllll 
carreira. M--s em todo o casó os serviço11 'oro:;to.doa fioíto 
como um direito p rf:eito de que podem ser despujadoa. 
(AP'·iada·.) 86 em qualtner tempo voltnrom i mAIIm& 
po,içào, hH.o dt~ atar o pre .. ente tto pat~lh&dn, porque tllll& 
passlido de modo algu•o lh.;s foi aniquilado. M11itoa 
precede<ltes connrmão 11sta dout.rintt. 

.QnllD.to ao projecto de trat.,.do de commerolo com a 
Fr~tuçt~, qtle vem mencionado na ooroe&pnndonola de 

nenhum fnt:irlamento absolute.merlte h•r. ~~ra tl\1 &Alar. 
ção Niio w e con~ta q·ue a rp.l r~topeit.o bu.ja nllu tO 
qu~~ollJ.u 'r cousa as~eota. a, como wtl!lmo um 11imples 
·lano no :rt:o~> Le. 

A. le~>ptJt~> d ~ .s considerações qut! o nubro det~ntudo 
fez, e com qnq estreou o ~eu :i.b nr•n · eru rt'l~l,!ilo nns 
pre~oR no~o <11fferentet1 <•anê11.~ do lmpPr'o, em rtJI"~~i\ .. é.ot 
acom:nn·odaçõP:; que- têm neftsas c~<tlln~, om tolnçmo 
ao cuide.du que devem ter o~ respttutlvor~ mugr~trl\• 
dos h.liín íe qu,., os senten<~iadOJI nrio ~xctsdil.o o tempo 
àe pr1~i'io a que forão coi:lderjJnados, e om rolt~çiio uo 
tratamento q_ue devem ter nii:o só por au1or dB caridade 
christii. como por obeoiencia "s dispo~iç()e, d!\ lei, devo 
dizer ao nobre--dépntado que n~ vardado ha. muito quo 
deS<-jKr 11. tal respeito: 

8en110res, éntJtorio o estado defeotivodequMi todns as 
caãê,.11 das difter entes localidades do ImpAri~)' ai nela das 
mais impDrtantes. 4uant• · mais da~ peqnt<na11. Os mcul\ 
illustres an tecessores têm Hbund}j.do eco con•iderações 
a esr.e J'G.<peüo : e eu mesmo no IDt ll relatorio tive A 
hont'a'de trazer ao corpo legislativo uma noLicia do ua• 
tadu deploravel do get'al da'3 pr1eõ"'"· . 
~is aqui o que digo ácerca <le semelh8llte assumpto : 

• c O es~ado das. prisões, rsegnndo as informações race- ~ 
' - , . . 

vezes têm sido eJtpostas á assembléa geral legislativa 
nos 11.nteriores relzttorios actnii~ do mesmo modo, e não 
poderão tão cedo ser removidas. Nem os cofres provin·· 
ciaes têm for ç.a s para tanto, nem os ~eraes com portão 
08 auxilios que seria necess~Srio dar-lhes para que as 
priP.ões .. teu h iio !ls condições que ··xigem a. homanidttde 
e n~ leis. Cumpre tambem n. tar que da parte de mn.itas 
su•.or id t;des pol icia·1s • a cuj a immPdh>ta tls•·ali&a.ção 
t~Btão s~jeits.s as ro3specttvas pri~õcs, tem faltado a &t1t iva. 
attenção que ·equer tão importante tarefa. • 

Sr. prelri<iente,-é uma. tri•ta verd11.de que cumpra f'On
feEsar; deve-se procurar. quanto fôr poasivt~l, melh~ru: 
e& te, e&tad.Q de con~a8, que é {lossimo. 

Ainda e~te anno, quando ti~e a. honra dl! aco:mpa
nhar a S~ M. o 1m"!*'ad"r na d\grtmlo que f&x i. oid•
de de _ f.>ar.>.Ulyl;la.q",diga.~<ndo-se Sua ~a.ge~t&de Vllitar 
a ca.iêa d ·•qn«lls. cidade, que estilo posta na P~~rte de Dma 
OS.'ia terrea. 1ue serve pst.ra a'l ~e~86tss tia oamar~ mv.
nictpal, ist? é,"~ apns~>_?toS que erão destinado• á cozinha 

I 

se-lhes grade<~ nas j-.nellas e portas: 11pezar da meaqui-
nh 'iria. e. i.n<~nffi •1encia de<>Se la.ga.~ para. Sflrvir de pri"Ao, 
Slla. Mage•tad~ dignou-•e d'iOtanr ~u~ á.\n<i6. 0\lei'Zll • 

oh~et'VIll' na. vÍBll;illl qUP. fez •li prOJinoi ·8 do norGe I 
Sob•e isto, Sr. pt'tS.<Iidante, dev,.m o~ b.onra<ios mem·· 

bros de-t" c~&r>a, comn dign ·s procura iores rle BURil res
p6ctiv.as províncias, e natural • •en~ infla.en~s ueUaiJ, 
env1dar esf •rços para qui! oR administradores prestem a· 
este objectu a attençiio que fôr cornp11.tivel. 

Gerr.amente, senhores; a'lui devemos tambem procurar 
auxiliar com tQdos os meio>< que puderem ser prestad011 
parll melhorarem. se as eadê<t· que-em gP.ral por todo 
o Imperio pre.cisão <te re_paro:;. e em alguua lugares pre..;; ·-
cisão de iate ra edificaçiio, por~ue não existem. .. 

Ern relaç&.o porém á. tiscalísa.ção e cuidado indis- . 
pansave para com os presM, as anton a es ju . ciaria.s 
e P"liciaes devP.m tê los no maior gr<>o poijsivel. Este 
objecto toca e:x:cla. .. ivamente á. execução d~ lei ; . a que 
temos é prevíd. nte a. tal respeito Aos ehefes de poli-
· , . os cta m ·1n e ve ar para. que os 

indivi.{a.os recoltlid·•a nas prt~õtls sejão tn.r.adoa eom 
nquen,., atteoçi\o que a lei re'luer. A•s autoridade& ju
di•:it~;ri.as, aos juizes de <\ireito em correi.ç,to e aos jnizea. 

tambem v~lar \)8rtio.êntr~tndnte qM não tiquem dtS'·ldoa. 
os ré·ls além dQ ternpo das condemu~es e não aoffriG . 
vex .. mes. 

· EstP. Importante R&rviço. assilll \!amo o mais qae di& 
respei,to á. adtnini~tração da justiça, depenrle uniea e 
exclusivamente da boa execução, ,a qual o6 pólie aer 
levada s. effeito por nm pesRoa.l idoneo. · 

Portanto, é a p. ime-ira nQcessidade constituirmO& a 
magi>~trl\tura com um pes!!o"l <iia:no p~ra. que posta na 
ahnra de sua missão, comorehenrl.a o dtHera!>euh~ oa 
imporr.antissirn.os deveres que lhe ~ii.o encarrell;O\doa. 

Pa a.· S " · 
proporcionem os meios nece~!"arioe Em me~ relatorio · 
já tiz ver, em uma di .. <·n~sii.o e· peolal na nsml\ra vitll.li• 
cia, j~t muito insist1 para qUP. "~' a ·t.en.je -e a Horte da 
ma istra~u!.'!l !lr:l. ne l.'e hahilit:u:s, o n 

os meivs mdi~pensaveis oat"a se cono;eji(Utr um peRaoal. 
ídoneo e c:ao11Z, dfl maa11i ~a 111e u lll ·gilltr .. tur!l se torne 
uma ca.rre•ra .. ãu ··oa-1derada. e pNLeudida como já o 
foi e deve •er (4poNilo·.") 

StlntJ.ores, para os loga.r <!s de. Jttlze;; mumctpaes a 
regra é que não ~e pó!fe corisPgu•r de àrn bacharel que· 
tenha inteiligonllia o P-ceita;r qu~tlq ~ter lugar; e é natural,
Sr. president(l,quando a sorte do magi.-trado no Brazil 
é t ã.o mesqniaha, que é m oÜ!i ciigt;a, dEicommiseração do 
que póde ser objecto qna mova a vontade e attre.ia. 
pretendentes. O magistrado não tem o simples aece8sa
rio para a vida, está con.demnado a uma vida de priva-· 
ções, a verdadeiro mA.Ttyrio se é honrado e se lhe faltão 
08 recu rsos do proprio bolsinho ; se _porém nio teni es~ 
elevaçã9 d ., sentimentos que faz preferir o sothimanto 
de t orl.a t; us privações >t. quebra do. dever e nobre%a de 
pro()edimento, oh I então deve soffrer a adlllÍllistração da 
jus tiça! . 

Senhores, não Ae dig a. portan~o, co~o ainda. ineistio 
hontem o nobre de,1ntado digno repr~entru:i.te por uni' 

• • • ' • . p i erraman que 
se prnporcionom boas inst ituições judiciar1ai para que 
se conceda o necessario s magi&tratura. Não é assim a· 
modo de uma. transacção que se rrat:t. de uma questão.de
semeih.ants ol'dem e· de t ·•L gravHaole ; níiu é pel•, engodo 
do an!Ollento dos houorario~ dos magistrados qu e cnm~ 
pre r ecr11tar procnrador~s ou andadores pa.ra as r6f· ·rrnaa 
que se de•ão fszer a-<sim com·'l nii.o ae pôde n .-ga r" o ne-· 
cessaria á.-tn~u~s que ac•.n l aente se achii.o en!~11rregadoa 
da t arefa ardua e importlmtitiSÍtna de adu·tnistrll.r . a 
justiça, de fazer effe ·t,va a ptõte(lção da~ leis a todo-s '>S. 
aubd1tos e individnos re~identes no Brazil. (Ãpai"ldol.) 

Senhoras, a lei qae temos , comquanto possa >et" me-· 
lhotada, com tefor~as e retof!ue!> ~ue a ~rienoh\ 
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ii2 SESSÃO EM 10 DE AGOSTO DE 186.1. 

nncia á mesma lei z o: ~ ao quero o serviÇO a po 1c1a a minlstratJ.va. 
D8ID requeiro reforma.s; só quero boa e fi~l execução Com a reiorma, Sr. presidente, cre'-Ylto-sa os jui:e:: · 
elas leis. • Boa e fiel execução das leis é tudo, esta. é a munioipaEs, instituirão-se os funccionarios da ordem 
Yordadeira regra 011 acção pratica que serve efi'ectiva- policial desde o chefe de poliei11. até o subdelegado ; oe 

-----uiD!l!llnte · - · · • • u s tmlCI aes evem ser omens , orma os em l-

Um digno deputado pot- um dos districtos do Mara- J:eito e com certa pratica, têm de exercer a respóctiva 
nhôio, censurando flata proposição que acabo de repetit t! jurisdicçiío como principio da carreira da magistra· 
<J.neemoutl'aoccasiãoenuuciei na casa, fezuma observa- tura;-eeoolhidos pelo governo, o devem ser discreta.-
çioquerealmente contristou-me)porque,devo fallar com mente entre os ma1s capazes de seguirem a carreira. da 
franqueza, pareeen--me muito abaixo do talento e gra· magistratura e com habilitaçõgs de letras juridicas, e 
vidade do nobre deputado. S.Ex. diase :-essa execução r.ssiste-llz.es o estimulo de se acreditarem e bem me:ecem 
B6 p6d• aproveitar quando a iei f &r boa,· porque, s& · pau pro~redirom :1a cartaira que adoptár:'i.o neatas con~ 
IBt má, pessima será a !t!ll fiel execoçiio; ou entio ser' , Ciições; cumpre rooonhacer, aio os juizes municipaes 
misklr que por meio do arbitrio corrija o encutor dia- muito c.apazes para servirem como substitutos do jni~ 
eretamente os defeitos da lei. Mas, accreecentou, nem de direito, como os preparadores dos feitos, coruo otJ 
e11a lei que temos envolve esse arbitrjo; e se ella 8 má, a executores d.as. sentenças, emfim c~mo os coadjnva-
eua fiel execuçíio a tornará lessima em se11s effei 

por todoa os homens entendido::~ e conhecedores, bem '9idade, energia e provana capacidade. · 
ee v~ que me referia positivamente á legislaçíio do Aqui cabe, Sr. preaidente, dar uma resposta ao nobre 
BtuU, ás l•is quo temos, com as quaes, se forem· bem deput11do por 11m doa districtos do !l:laranhão. S. Ex. 
o fielmente execut!ldas, todos os interesse!\ legitimo• a,. c•nsurou que o chefe de policia fosse tirado da classe 
aaociação brazileira terão a devida »atisfaçiio; não se dos juizes perpetuos, porque desse l:Dodo havia desvio, e 
tnLtan, nem era possivel que tratasse, 11ma these em muitaa ver.es sacrificio da. posição do magistiado esco-
abatra~to qne chegasse a ter referencia a algum codigo lhido, q1le era anedado das suas funcções de juiz pa.ra 
dr.acoDJIIllO. uma aemelhante commissão. Sr. presidente, jul'tifi-

Aleide 3 de Dezembro de 1841, sendo bem e fielmente cando, ou pel() me.nos e~pondo a razão da adopta.da 
executada. nas suas p::ovidentee disposições) habilita a instituição aos chefes de policia tirados d~ entre os 
autoridade competentl! a dar satisfação a todos os in- magistrados, terei tambem respondido á obj!lcçiío do 
teresaea legpoimos, a servir 'á causa. da s~~.-miibl-t." .-----li-------llelli1'6-~lf)Ut&d(). Fei em holl:l'a, e niio por . oditto-.á;li:--fmn,a~to-.-------
caz i repressão_ dos crime~ e sua punição. Os abusos que gistratura, foi para se aproveit~ sua. capacidade e 
Ulstem não sao dessa lw, são contra êlla ; destes abn- seo prestimo, }>ara proporcionar-lhe uma posição emi-
eos·alguns aão filhos da natureza das cousns, segundo o nentt!, na qual pudesse prestar valiosíssimos serviços 
eataclo do ail:, E' tnister Q · o ~aiz, I!Srvindo m@l.lwr a eausa da segoran~a. publiea, 

adeiras circumstancias do Brazil, é mister aprtJCia-las mu1to directBitlente ·á recta. administração da justiça, 
como ellaa são e o que podem dar de si par11 ~e t"h~<gar que se entendeu que d'entre os juizes de direito ondas-
a uma conclusão precisa e \erdadeira ácer;;a da !•ora- embarga.dores ~eviiio ser nomeados os chefes de policia; 
lídatle da lei que temos e dos eens apregoados inoon- foi porqot- se entendeu que era. conveniente -'qUe o ser-
'fenientes ; e se qualquer outra lei, que por ventura viço policial, que tem a maia estreita affinidade com a 
fOBIIa ser proposta e adaptada, trará. esses bens que se administraçiio da justiça, fosse dirigido por um homem 
unaginão, poderá. corrigir defaitos que em gr~mde parte de lei, com habito.e de julgar, de uma capacidade pro-
provêm daa circumstancias do paiz. uda, conhecedor dM praticas do fôro, emtim o mais 

E' assim, Sr; -prêsidente, que eu observo que niio é habilitado possível para dar nma direcção conveniente 
poasivel, se~do as circunistancias do paiz, dotar toda e ajustada ás diligencias policises que tão direotamente 
• qualquer localidade com juizes parpet.nos, admi- entendem com o procedimento judiciario. 
uistrarem exclusivamente justiça; não é possível, por- O Sa. Vnn~To:-Mas eu pedi a divisão da policia. 
que em tamanha extensão de territorio, e com uma · 
população tiio disseminada, t=eria mia ter um exercito O Sa. Muull'i'ao DA JusTIÇA: -O nobre deputado 
numerosíssimo de juizes perpetues para serem os uni- tão-s6mente observou que com isto infringia-se o prin-
cos administradores da justiça por toda a parte, 0 que cipio da constituição, isto é, a inamO'.tibUida.de doa 
' ~mposni.Tel; logo, é necessario que se associem 808 juizes I Nesta.parte, perdôe o nobre deputado que lhe 
ju~~ea perpetuos adjuntos. que sej~ seus B-:lppl!lntes, que diga, equivocou-se. A constituição, bem longe de conea-
8eJI10 preparadorea. dos fe1tos,..coadJuvando e cooperando grar o principio da inamovibilidade, ao contrario muito 
ua administração da justiç... _ explicitamente reconhece e admitte a mudança doa 
, E al!eim sompxo foi, Sr. pm' : • · _ · · · · .ut~QQ---
viço era feito -eelosjuize~ de paz, pelos juizes de eleição regulada. O que a constituição consngra, e o que ne~ee-
pop~at:, ~ c:_n~ ~ao .articulava a nobre opposiçiio '!UO sariamente de'ria c.onsagrar J?Or bem da independencia_ 
ta! matitO?-Içao mfnngu~ a regra. constitucional trazendo do poder judicial, era o principio da perpetnidade .•.• 
~nC<?n!e?lentea e def~1t?s clat?oroeos na organísação O Sa.. VIIII4To:-Eu disse que 11. oonstituiçiio, esta ... 
~d1c1ana que tornr.Tuo lmpo~~;ltel a boa administrllção - - belecendo o prinoi{>io .da perpetuidade, condemnava a . 
<lajuatiça no Brazil. movibilldade do ju1z. ·· 

E o que_ erão os juizes de paz, Sr. presidente 1 por O Sa. Muusno DA JosTIÇA :-A con&tituiçiio ~iz o 
ventura erao ao menos ~empre hom~~~ deaign~odos pelo oontrario, admitte que os juízes poesão ser romov1doe 
•oto popular, ~ .e~colh1dos pela OJ,llntão, requeridos por d!l uns para <llltros lugares na fórma da lei e conforme 
ella para o exerctclO das funcções 1mporta.nt.isaimar. que a& re~r•s 65tabe1eoidas, _6 tinna {) principi~ da perpe-
por al~m tempo devião deaempenhar '! I Não a expe·· t..idade nio s6 em relaçiio á pessoa do& juizes como 
riencia domonstrou, E-e.uhorca que em gertl não erãe oi garantia primeira, mola real ( a. independencia, mas 
CJ.•e ei'ecth!UllOilte &eniiio easN home!W! dn G_!?iai.~ tambem quanto aos act.oe ~raticado:! pelos ~esmQ~ 
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ju~zes, que niio podem sar revo~~os fórs.. ~o1a 6tra~1 . I 
m1tea c casos em que o mesmo .1:""4er jud1c1a a na 
tem de a.saellar uma decisão. O pssaado em julgado é 
couso. que não póde ser rev<•gado ou alterado, )>alvo uma 
nnica especie. que é o caso do poder moàerador modi
ficar a sentença · condemnatoria perdoando ou mino
rando a pena. 

· or an , com razao a. e1 muna. que os c e es e 
P.~licía sejão verdadeiros magistmdos, selectos entre os 
Ql~OS. 

.• Dev~ ~clarR!, Sr. residente, que eu opplat;~do es~s. 
' . -. -

ciat não fôr dirigido com muito discernimento p6de 
trazer muitas asperezas vexatorias e pesar extraordina
riamente sobre a massa geral dos cidadãos. Com os 
chefes de policia magistrados não se darãô por certo os 
rigores -e excessos que a experiencia. mostra. que alio 
muito da teme~:" de militares. (apoiados.) 
~ssim, pois, Sr. presidente. u lei de 3 de Dezembro, 

no complexo geral do BUM disposições, uns que regu
lão 'a ordem do processo, nas que autorisão todos os 
recursos uecessarios,é lei previdente, que habilita sobre
mo~o a auto~d~de a _desempenJ:ar o im~ort~ntissimo 

ê que seja fielmeut.e exeautada. E para isto o que é 
mister é que o governo possa suscita-r e empregar o pes
soal mais digno e idoneo. é que mediata ou immediata- · 
mente osss. re rimir conter e r ser ve s o -
sos?que se têm ~ado e se dão, alguns como que filhos 
de muitas circumstancias notarias do paiz, e outros 
por dE-feitos de execução. 

E neste em eiilio .Sr. residente é mister não s6 ue 
nao a te ao governo vonta e, energ1a e constancia em 
fQzer executar a lei, em pugnar pela fiel execução da lei, 
como tambem que seja apoiado ainda. me&mo pelos no·· 
bres e honrados membros da opposição, que incontes
tavelmente a seu modo podem e devem prestar um 
apoio muito effica:z: e necessario á administração publ~·· 
ca~ ao principio governamental. • 

E' mister, Sr. presidente, que o governo possa con
tar com o apoio uecessario nos tempos difficeis, para 
que possa commetter o feito de extirpar a.bul!os inve
terados e enraizados, que são a chaga gangrenosa. da. 
sociedade . brazileira ; é mister que cesse • es~e. estado 

; 
reveliío o gran e vicio que corróe a nossa actnalida e. 

Apresentarei para exemplo, Sr. presidente, mn facto 
no.ta.vel, digno de P?nde~ação, porque elle .muito revela. 

CÔl'te. snpponho que noDiario do Rio, ~~a correspon
dent.~ia assignada pelo ex·subdelegado da freguezia de 
So.nt' Anna, que fôra. demittido e que está sendo respon
sabilisa.do, porqne tendo prendido a. um individuo que 
fôra. á sua. presença níio como réo, porém como informan
te, pelõ motivo que allegou de lhe ter faltado com as de
vidas attenções, replicando por modo aspero e desemba
raçado ao subdelegado, elle o fizera recolher preso no dia 
26deJulho, eatésodiaBOotinha a.indain.com.municavel! 
Che~ando a. noticia ao digno chefe de policia, deu logo 
proVidencias para que o homem fosse solto, e refe
ria o caso ao governo, que immedíata.mente tratcia d':l 
demittir o referido subdelegado, ordenando a sua r~-

. ponaabilitlade. 
O SR. SALDANn~ MARrNIIO:- V. Ex. vio que o DiaQ 

rio do lHo o censurou. 
O SI\. MINISTRO DA. JusTIÇA.: - Perdôe-me, isso não 

prejudica a minha observação, e é ella. em relação a este 
homem 9.n6 apparece no publico d~endo e~ s_ua corres-

e descer subi, agora hei üe profiiga.r a estes e á.quel
lea, etc.:. 

Senhores, isto o. meu ver constitue um indicio que 
revela muito ; seguramente este homem, quando assim 
se exprimia, não procurava fallar ao lado do governo, e 

· ·· - ·sia1al:'i da opp"sição. 
O Sa. SA.LDA.l'IBA. MARINllo: -Para cá vinha mal, 

porque a. primeira. censura ao s&u procedimento partio · 
de nós. 

O Sa. MnnsTI\0 DA JusTIÇA. : - E é manifesto que 
elle fa.lla deste modo porque entende que pelo · facto 
de 11er demit.tido. pelo gQverno e affrontando ao governo 

TOl\iO lY 

tem mn titulo de aceitação í1_Ue lhl! assegura. applauso:s 
e entrada honrosa 210. grtí da oppoaição. ( A.poia&oa e nli!J 
apoiados.) Elle. e muitos outros assim o entendem. Quan
ta ao caso e::-pecial do subdelegado demittido, devo de
clarar e1n honra da opposiç~o que nenhum dos orgãos do 
jornalismo desta oôrte tomou a peito a sua causa. 

Uu 
O SR. · M I:ll'liTao DA. J usTicA: - Perdôe-me o nobre 

deputado; o que significa esie desembaraço da trazer a 
publico uma t.al correspondcncia senã.o a l'.flnvicção em 

ncmetito da opposiçií.o? E parece que não falta logica. 
e atilament5 ao tal correspondente vendo que a maior 
parte das veze& a opposição não é senão contradicção ao 
governo 

UM Sa. DE1'1JTADO:- V. Ex., em. vez de opposiçilo, 
àeve dizer - as oppoeiçõea. 

O Sa. OnoNr: -Por exemplo, a opposição de 18~3 
<lU de 1856, a.q_uells. que o nobre ministro fazia então 
ao governo, era contradicção? . 

O Sn.. MrNlSTRo DA. JusTIÇA.:- Eu deixo ao ju.i;,:o . .. . :-- ~ ;"" . 
de mim; sou parte interessada, e já. dems.sia:d.o_tenho 
tratado de minha pessoa. · · · 

O SR. OrroNr : - Ah 1 seria bom que respondesse. 

O Sa. MIN•sTao DA. JusTicA.:- Sustento; e~te facto 
significa, como muitos outros, que ha mais proposito 
aciatoso de contradize:: do t!_Ue defa.zor opposiçiio. E 
or esta occa.sião di o ainda Sr. residente ue uest~ 
u\cussão o orçamento do mi01sterio a JUSttça, e 

quando se 'trata propriamente da administração da jus
tiça, é de esperar, senhores, e o governo requer porque 
precisa, o apoio da. opposição ao principio governamen-
tal, á santa causa da justiça. . 

Se tendea deecon!iança do actual ministro da. justiça, 
porque elle por qualquer circumsta.noia não é o proprio 
para. dirigir, na altura em que se acha colloeado, os ne
gocias da repartição da justiça;fozei, senhores, embora 
ulUa opposição pessoal a elle ; porém quando se tre.ta 
propriamente dos meios necessarioa para. todo e qualquer 
ministro da jnstiça, em toda a qualquer circumstancia, · . . . . . . . . . 
traçãp da justiça, a opposic;:ão deve deixar de ser opposi
cão política, deve reunir as suas .vozes ás vozes daquelles 
que apoião o ministerio e dão força ao ~overno, porque, 

· , . sta, ha gr'"'isSlmas abuees;.q" 
devem ser corrigidos. (Muitos apoiaMs.) 

E, Sr. presidente, para tal correcç:t\o ~ mister todo o 
esforço, toda a. boa vontade do governo, e tcinbem todo 
o apoio effica.z da opiniii.o do paiz, tüo bem manifestada. 
pelo lado da opposiçúo, qne, menos suspeita. é o interpreta 
que com mais fortaleza. e r.ignifiooção pôde O.Jlresenta.r as 
necessidades altamente sentidas pela. população, pata.· 
quem é de me.ximo interesse que a administração do. 
justiça no Brazil seja. uma. realidade, que não se dê · o 
escandalo de que alguns encanega.dos de fazer etfectiva 
a prot~cção das leis sejão os primeiros infractores del•. 
las á custa do direito das J.lBrtfls. {.Apoiaào.r.} · 

Para isso é mister toda a força, toda energia do go
verno, e é mister tambem o firme apoio da opini.ãô pu
blica ; · que não prevaleçiio intrigas políticas sobre a 
causa da justiça, preferindo a opposiQão em odio ao :tni~ 
nistario, embora empenhado em servir a santa causa. da. 
justiça, aembara.çll'-lo, esp-reitando todas as circrim
stancias e eventualidades, de arregimentar seatarlos, de 
engrossar fileiras com t~os os d!38contentea, aiJ;da mes-

s o 
vado ou escarmentadospelaacção justiceira do governo_, 
contra o mesmo governo se levantão. . 

o Sr.. MAt\TI!.'Oio c.~kPOS:- Não sabemos 8 obser-· 
va.c;:ão de V. Ex. em fine se funda a resp3it-o da oppo.si

. .. ç_ir.o.; pa!e~e.·mé nma provocação. 
o ~R. MI~;~;~~ ~-~. J~s~~ç~; -...: Nas . observaÇ5és. qüê" 

faço, tenho em vista. assignalar a. circumstancia càrac
teristica. da quadra actual; tenho em vista tambem: 
fallar ao patriotismo, aos sentimentos generosos da 
nobre opposiçiio ; tenho em vista chama-r a.· sua atten~ 
çiío para l\ qne!tâo import!Ultissima. da adrlünistrayã.Q 

15 
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ela jusÜ9a .no :Bra.-il, que por l;lerto merece ser muito 
oonSidera>:la e attendida. 

O Sa. M.a:àTtNao· C.i11[l'OS: ....; Sem duvida. mas não 
:rrlêrecemo~ áe f6rma alguma ess·::s increpayões. 

a SR: Mlt'nsT'aó DA JusTIÇA: -Estas increpações sou 
v o a ~~.zer 'ine.u o me parece qu :a o pre a .-

cem os impulsos da paixão sobre o dictame da razão. 
Durante e>'-ta mesmâ iiscu,•sã.o algumas vezes tem 
r~ve~ado s.enti~eii:tos ma~ filhos ào espirito de con~r~~ 

po1i.tica : ie ro- me a certos apart;s oppcstos a expli·· 
c'aÇões inteiramente verdadeiras ..... 

. O Sa. M.a.:a.T.•l'IIIO CAM'Pos: - De!<ta vez não tem ra
zão nenhnmll. , tem s1do trata:lo com baetante benevo
lencis.. Um parlamentar tão traquejado eomo V. E:x:. 
Ji.Go deve e'strannar um ou outro aparte mais animado. 

. O Sa. MnmTao DA JusTIÇA: - Sr. presidente, volto 
& qtie• t'ãn, a· r~ pito que à fiel execução da lei é a primeira 
nece58ida'1é do pniz. Para esta é mister que' haja au-
toridades capazes de cxe.,uta·la.. .. · 

O Sa MÀaTii(u:o CuPós: .....;.EsU. nas mãos de V Ex. 
. O Sa. Mnusno DA JUSTIÇA: - Capazes, sendo os 

encarrtgados do exer.,icio activos, i.1telligentes, mors.
lis!ldos, com todos os dotes individnaes que constituem o .. , : · .. . ... "' . ; ; . ' .. ' 
força moral que devem •er, e qut: lhes as~egurem os meios 
necesaarios de acç~o para que a lei possa ser executada, 
e para que t t-nhão toda a responsabilidade da falta e 
e:xce8sos na txecu ão. 

. Ora, para que isto se consiga no que diz resoeitó á 
administràçã.o da justiça, é mister que o peasoal da ma.
gistrat11ra seja o mais digno, o, mais idoneo ; que esta 
carre1ra sei~ elevada, reeommendadá como merece ; 4ue 
attráia as attenções, e seja tão procur~da c .. mo "em outro 
temp•~ o foi : . para isto do•·em o.> magistr• dos ao mt~nos 
ter • ·.~· meios pece!!sa.rios, para uma de,·ente subsistencia; 
é condição indhpan~>avel. ( Apoiod··s.) 

.Pe.o que tfiz resf)f'ito á admiuístraçiio, ao IZOVerno em 
geral, é mi.ster, senhores; que umto o governo como 
tambem, l!- opp'(•sição, que é uma entidude m~>ito ~octiva, 
~u • ro·efficaz, que "ntra por m~··o não só n .. polida 

.... • ' # t'J 

~as .!ue deve str decidida.pel•) governo: é mister, 11igo,quo 
eata poli~ic" Je juQ;iça s1ja F-iu, érameute .. doptl1da. I:!; o 
eerá.,. se, h •res, qltund•> tona a >ltteuçiiA.• fôr po-ta na .. -· . . - . . 

: ... ;.· . " ' 
cti.ção •as· leis. -J.UBnrl.o fôr o ac·o •10 execntur, que im 
~ediutamentà, toe , que en~e,.de directttm .. nte com a 
ma .. s& ~~:eraldll aMt~< • Ci>~çil brs,z.l .,irs. o ohjt~c ·.o ,,rmci 
paldos on1da<los da üd•J,in :~trtrç .o. d"" repr·s~ntaçiio nu
CJOnal e da publica opin,ã.,. 
. .E' mil.4~ 'lu~ . pre~clnJa.mos da disc.:ussãe de theo
riat, que n.ão façarnoa con~isti" toda a imroortancia. toda. 
a questão ou demaúda pnrlamenta" em cogitar e enJrt>D· 
àrar reformas ~eita.:~ daHte ou daquPll6 modo. e quasi 
que .diria por{Õ.. 011 ppr nefCJis; quo o governo niioseja 
avaliado, ~t)putado e só considerado pelo apparato de re
formao; que promr.tte fazer DILlegislaytio, embora n1io 
pJ;este s.ttàoçãl) algama. á. cii:'cumstllDClB& d., paiz : mas 
lim pelo cuidado e e.éria attenção qu3 dt á. aiminitttra· 
çijQ p~lo ze~o do serviço, pela ohracom as medtdas qne 
effi>ct1Vamen1e i. estão<.llecretadas , e que devem ter sna 
elt.ecu9ão. servir. do os iri.ter':'sse~ gerses dos cidadãos bra. 
zileiroa •. 86 assim a po\itica de justiça poder~;, ser uma 
re,alidade, isto é, sincer11. e francamente envidan lo es
forços, tanto o governo como a opposiçãu, para que se 

· i e as l· 
guem os abusos. 

Eis o porque digo que é nece8ssrio que seja ref·•l'
çs.do o governo e n ão •·ontrariado. Elle é reforçado ' 
mesmo· por'•virtnde de U!llR O!•p• siçiio ~ne soffrB; eu !! 

-···- ·--q"!i~tóo'.~: ~--P.!!ÇQ_!!_ti.l _t.ermo.~ .. . h~beia •. Q,lero esta. .. Í>lrça 
em contl'atrio que dá furça ao gc·verno . que é um ver 
d!idllÍ!O e.st~in .a. a<lrr.'inis_tracão cou•o um de·pP.rtador e 
mar(:(~ de hm1te; mas nao quero nem posso s-dmittir a 
oõii~ratfi:·ção qu~ é negação do p;overno, que é hostlli
dsde feita B<' 1rincip1 · ~nvem•,mental . 
• . lttei!~as 1!!';nha.s ob· el"VIlçõas nã.n t~n.ho em via ta. fazer 
m~~-apphcação aos nobres deputados.... · 

O 811.. M.u'!"'no C.utP05 :-:-Seria injuatc .. 

o SR. M•NisTao il.A. JusTrçi :-Mas insistô, Sr, pre
sidente, qne é mister p6r as cousa~ em seus termos; .re .. 
conheçamos todos que devemos apro.v.eittlr de, uma ~ç~o 
duramente adquirida; tan;to o p;OVE:Í'D,() f!OID~ a opp0b1s;ao 
devem ap• oveitar dessa lição da expeuencta em serv1ço 
da causa ublica. 

O SR. l\1ARTINRc CAMPos:-Não sabemos porque fi· 
zemos jus a esta advertencia. 

V ~R. !vÍH\ISTRO Df JvS'l'içA:- 0 nobre dapnt~dO 
. ' 

annos na ilha. de Fernanio de Noronha .•.• 

O ::ia. MARTINHO CAMPOS :-S~m processo~ 

o SR MiNl~TRO DA JUSTIÇA:-.. · •. e o àpreseritou como 
victin;a da prt p<>tencia . .. 

o SR MARTINHO CAJ!Il'OS:-Como um homem COÍlw 
demnado sem ser jnl~~:a ül' • 

O Sa. MINISTRo DA JusTfCA =-Senhores, reduzamos 
este facto ás devida~ proporÇões Está. na lembr11nç8 de 
tvdos o que foi Vicente de Paula. Supponho que no 
primeiro período em q ne se deu a sua prisão e reme~sa 
para a 1 a e ern"n o rea men nao po ta av 
mataria nem motivo para ceu~ura. 1\s circumstuncias 
desse homem, segundo minha lembrnnça, erão taes 
que es~e prored\mento era o procedim~nto imposto por 

post~ fóra da lei !<endo chtfe rl.e l'al&eadores ; .. :~lhido 
nesta circnmstan~ia, e. dur .. nte a quadra tormentosa de 
1848, fo1 ~andado para a ilha de Fernando;; •• 

e1s 
penaes. ..· . . .... 

o· Sa. MI:\:ISTaO DA JusTICA:-Nã.o sei qual foi. o pro .. 
cedime,.to da autorídade e'utãr); niio e. ton inteiradQ 
disto, t•em me encarrego agora de jnsti "cl!.r o pJU~sado: 
enter..do qut1 natunlmente se daria o l!rocedimento ordi
nario a _sell re-peito. .. 

o Sa. M~n'Í'JNBO CAMPOS:- Hli.. certaza que não 
houve. · · 

o 8~ Mnns~ao DA JuSTIÇA.: - Pel:HJ.UB diz respeito 
a? penodo actu, l ql:le me. < ·nm~t., att.t<ndf-r,.e_x~l~c.~r, 

O Sa. MAI\Tli\llO CAii:Jios:- Liberdade de ir para 
onde q nize::r ? 

o Sa. MlNISTI\0 DA TUIITIÇA :-; •• tratado com a pQs
l'ivel comn•ise• nçíio e miserieordia ~ue àn~ id11de ~ pa 
d~ciml!nros ... byll•coà _reque'rem. A.hi, .r::~ Eio"f:l,~, s,em ~e 
crn•r.11r que elle ha annos tenha reclamado, podendo fa·· 
zê lo 

o Sa MaRTINBO CA.11POS : - Por diversa& vezes iem 
reclamado. · 

O Sa. Lli:TTlo DA l~clUIA.: '-- Reqúeren ultitriamenw 
hc.bea.or- co,.pu~ á reht~ão de Pemambàco. 

o Sn. Mll'CISTBODA JllSTIÇ .. :- Ignorou.:.aé este facto; 
e a relação cou,~edeú. · lh'o? 

• O Sa LEITlo DA CmtliA: ~ Negon·lh'o, julgando-se 
mcompetel'J.te. 

Os . S~s. MAilTJNBO C.ua·os, OiroiiJ E F. OcTÃ"fi.UIO 
dão ap~~.rtt>s. 

O Sa; MrrcrsTno DA Jua'I"IcÃ.:- Explico-me éo:dí toda 
a franqueza. · · 

o S!l, 0TTONI :- • • 

O ~R. Ml:\'l sT.ao DA JtlsTJÇA: - Niío di"aa que estava 
fóra du le1, di~se que elle ae tiJJha pos.to f6ra ,da lei 
quaudo nas matas de Jao uipe era chefe de ealtea;torea ... 

O Sa. 0TTONI : - DP.v i& ser pre~o e processado~ 
o S'\ -· M INI~TRO DA J Uf'TIÇA: ~ Quando foi ' remettido 

para a 1lha de Fernando foi em regra ... 
O Sa. MAI\TINHo CAM".Pos : - Não; devia antes eer 

processa to. 

O Sa MINISTRO DA ·JusTicA:- Naturalmente houve 
algum proc~dimento a sen r e'speito. 

d
oSa. MAll'l'Jl.''IIÍ:O C4'MPÓS: .....;. Sim ; devi& ser pr(!Ctl&<> 

ea o. 
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O Sã. M!Ms'l'p.o b4. Jua'l'tçA.: - Sei. agora que elle 
reqn&reu 'hà'be/J8: é•rpú,·; tomo nota · dtsto para ex.a .. 
minar.... · · · 

O 'la. L.EJTlo llA Cl1NJU: - E' facto notorio; are-
lação n,~,.n: · · · .,· . · · · · 

Ó _S~. ~~ 0~TA'11ANO: - Note que n~o ~ qneatão 

O SB MtMJSTilo DA .Ju~TJCA.: - Perdôe me o nobrl'l de
puta•io; p-•tv.< .. ,ura nóie o. goveruo ter interes~~ algum 
politico a esre r•s •ic.o? l?orvenr.ura este acto r wst 
contra o esptl'l.to e JU•tica. do governo~ 

O Sa. MABTli'IBO r.ADfPOS- - Moljtro que ha desses 
nbn~a·· ql)e · ··. ' Ex.' d~ve' ~~~~r. · 

O ~a. lti·NHPRO Ih . . T-qsTrQ, - Ahu os cnnheço qll.e 
exiP~ql et~m exi•tHo, e íofel•zm•n•.tl ému•tc de r.e-·eiar 
que ain,ia C<.>ntinu"'m ; mas direi que t.ntre todos uâ«J é 
este o que mais me indi~~:na: ,rerd\ d~ste, ja disse, tomo 
nota, e vt>rei o que é po,ehe·: fazer- se •.•• 

O Sa MARTlNBo 0AMros: - ·Se era facinoroso, devia 
ser .con<iemn"do a pen11s ma1s fortes. · · 
o 8~. Mt.\JSTBO DA J ~ I 

lnteres!le senão prover a qu.ê justiç:Í se fáça. em relação 
a Vi~~te de Paafa. . 

O Sa MAB.TÍNao CAMPos :-Talvez tivesse sido con-
. . . . .. 

grand~·abuso e~tá em niio ter sido ju·gado. 
O Sa. MINISTRO DA. J~~TIÇA :-Faltou o ·nobre deputa

do a r.~~pe!tó das secrét~rias de estado, da caixa da 

r 
tRnto as respe.:ltivas t~eoretarias ~IXl eonsultorea, Cl'CIJI.n
do aa eis. mninha ·e da.' guerra nãó os .têm I . . · · · · 

Oh I senhoTel\ t pnis a ~e"-retar~a ·•aa marinha não .tem. . 
o conselho naval, e ,a aa guerra. o conselho supremo mi--
litar? · .- ·'-

0 Sa 
e ~~-1!:. ~ 

O ~a Mt -, J~>Tao DA J•JsTIÇ&:- .... que lhes dão con .. 
aultas rt"gul~ruti·nte' ·- · ' · · ·(- ·· · ·- · •r· 

Em t{)io'o c-·lin' ·-.r. oresidente eto• • 
se agll;>lO quf.~tões · cilri :i> i ·11<dá!11 variÍid~<.t e- diftiCf'is, 
comi> us qu..,· tê · t:xl)6<iient··. p•la· !'«"<'r, t~tTia!l da jul!tiça 
e di) im.,.,Tio, e h'i tJ pel11. de ollrás PU"Ü•·a.. · ' · ·· 

Bem ~e vê 'l"c quau :os·· trats d ... organ·•açii_o m:l;tat', 
de m<>vimen•o rle força , dti q'lalqu~r 'li~~uíui>t" l"fl&ti_vo 
ao e:z:er ·ito, nãopodcri!" o minist.erio 'da ~nerr~ t~·. ~·~it.~ 
suitnr m~o'ls natural do qui! o con~e·bo supremo m1ht&.;r• 

QuHn<io ~e ttatà de marinha, que iôo •~<ultor m~tis .Cl• 
paz. mais effi<!t>.Z do qne o ·conselho navlll? · ·• .. ... 

Mas nas ~.-creta:.-ias da justiça e do itnperio ases~cies 
varião e i!o compiicito. . . ' ' ' . . ' .. • , '' ' 

á SR Ir. O~TATJ~o:- Na secr:eta.ria do i o -
vb ja con~ultores da ordem do Sr: ~uzebio df9tteirqF~ 
do Sr. Manoel ·Felizardo. Até Io1 nma o1fensa a_~l},ef) ,a. 
creaçã{) nova dos consnlto~es . 

· · "' : Esses lu~es não fe 
rão excre~cencias; ao contrario, p'restão muita utilidade. · 
á. a.dmini~.traç1i•·· · ' · 

Porta~to, ne·t·~ ps~ reduzo aos ,se118 termos f:l 

(Ha alguns aparte.~.) - · . • . · 
O Sa F. OcT.l'VlAl'(O :-Pro}>ttz a V. Ex. ess'as econo- Sr. presi:lente, a hora está adiantada_ ,·~ e\l.JD~,!>m~ 

mias. ·. é -• • sobremodo fatip;ad.o. Não desejo por m eonwull.' IIMJ. 
o S:a. MJNJSTRO DA JusTJCA. :-... ; da inspectoria da. dar resposta aO nobre· deputado por 1lXD doll W,e,tri~~ 

instruéÇão publica e dos consultores. F.,z ver que todos da provincia da Bahja, quanto á çeosnra po~ÜV!' . qup 
estes ramos de serviço grande~ r e lucções poderião svf· fez 80 decreto e aviso relativo~! aos corret~l,'es" · , · · 
frer. Nas ~ecre~arias igulllando os 'seus ordenados aos S. Ex. ceusnron muito o aviso e o decreto pelQs quaet) 
doli empregadoscone~póndentes do ibesonro;ex.tin~uin- entende que se pôz ÍJê;~s •s. traasacçõe~ ;m11r~~~ e:~a 
do ·a caixa ua amortização, que consider~ UDlli ex.•,res- . causou datnno e vexame grave aos Jegttlmos Ultf-1'61\Se!l 
cenci~ ; acabando com os consultores, que jnl-ga escú- , do"' comil:erciantes, viuvss ablktad~s, e de ql\~Mq~~ 
sáiôs 'por isso. qne. n iio os têm a tuélla~> sEcret»riss cu- passoas que têm o direito de .tr~tll:J:' doa se~ 1l;eg çi.t)J · 
·o~ chefeG n1io os·u"m ~ - a · · - · · · . . . . . .. ;. . -~~~ç~, ~vaüfal,,~ 1' 
concouem nos dn~ outras o.Ude exi~~m con~nliorea. um~ r.:lalasJSde ~e f.unúlccl_?!l~l,Ol:l, ~s con:e,fO~~_s~ ,~~ gr~~-~p:~ · 

Sr. presidente, eu entendo que todas estas reforman do ger a pop açaQ. . 

--~~~~~:f~:~ee;d~:~v;~~~·~s:-'=:~e;~a~:~brl".e~,~~to~es~~~e~:~;~:~f:~'~!~to~es:lm~e~~t~~~pe=~t~·!::~~fn~t:~:~=--t-----JI~-E~11 e~tend~~;~;::;!~~;~~~t.~~~i~~~-'. ·- - -o-se ca a. um.. estes pontos, todos muito importantes. referin~ ao ayJS.O qne tllQ .. ~ p.;tf_1t.r.,Q'!J. p ,d!~tf ~ 
o Sn. F. OGT.AVIANI): _Faz:-me um obsequio? Niío 0 redni.io ·aos devidos termos as suas dlspos1çlles, ~ue ah~s 

reJ· eite v Ei. sen~o depois de haver consultado com os não 'erão mais d~ q e(, q:n~ · àe' àcp': e~t~ta'ido h_~ lêi 'de. 
li 22 de Agosto, ciesanvolv1do e. adoçado por mocfo que fsí-

seus co egas. cilitasse e favorecesse todas as ti'ansac~ões~ ... · , .. ,., ·-~ · 
O Sa. M1NISTRO DA Ju&TlCA:-Is notar isto mesmo, ·. - ' · ·. · " ' · ·· · ··' ··· . 

dizendo que não é de chofre que se responde sobre ~eme- O <:;11., P n.UA.Gtli: - Apoio.do. O deoreto.i\ a BJPtGII:-
.. lhantes a.esntt>pto&: não l:ll8 julgo habihtado para c:lar são mais JC;enuio.a e fiel d.a lei. · · · · · · 

já uma resposta ao nobre deputado a respeito de toÇ.os. 0 Sa. 'M Il'IIITtlO DA Ju&Tl9A: ...- Não reTogou o art. 45 
Pareqe pOr~m incontee.tBV13l que em run simples ad~itivo iio codigo com inercial .. .~" ' '\ . •o •• ' ..,.,,.. ' • •. , .. ··~ 't' 

& lei annua. não se podem improvisa): refo,:mas t~es. ·0_ Sa. PuU&GuÁ:- _. Ess~ "VlliO·-~ 0 ~~.ar,, ._a An.~~ . 
Quanto ás secretarias, talvez ~eja possivel alguma ~T- .IIT('~n 

reducção. Direi meamo, visto que vem a proposito, que eament9• . 
~!""~inha,,lld•v6ll~ uÜ\1 IC.s:lli~ t\e t.~es vag~~~ pão li\8 O Sa. MtNts.Tao DA JusTiçA:- q re~ento à~ · 
~P pro~l o. ~mpl!!. !ibàT4ade a ·qu(Üqnet:_ ~soa plir& ·ag~'-" ~ 

OS F O E ' b d 1 - ' si ou por ôútrei.n as 'suas 'transat..~•S COJDmGt'Clae&, qom- · 
a. • CT.AVUNo:- ozn que s eo araçao v tantO que a · inte\"Veo.Qão de' terceira pei-&Oa 'aejà -~- · 

em lei: o~ Mai!J tslva~ ji não esteja no n:ini&terio, tuita Limi;ouAe"à liat11beleoer ·segru·pv!'aiiel."eí&e 
segundoaregraordinari".(Rio~ad~.) . . gulàrexeouçiiodalei. · ·" · · :.,., . - -- r.,. ~.' ., 

O Sa. M IMJ~rao DA JusTIÇA.: - Quanto. á caixa de Ora, a dispo•içào da lei não 'oi oent~Ufa~ . o n~ 
awortiz~íio e i~spectoria ger&l ~a ~~íi<~oB-'I.P'Ital-lbllbif"elth-~--1---il..,;rm~r.'c· rtÍerrií· ~~Dót·~--n1!:2Bf'·c.Q1llt'erst'dnei'·cio-1· ~Ql'à'. l'I:M,..,----
sã.o auxtharee tmportante~ da publica admlimtração. explica,r. ~ lei, · a · 'iuái e~tret.Lnto ~ãu <IOO:rim .m~teda 
Não sei como de improviso po&sa eu ré~p~·nder se é ·ou nova, digna das ceusurss de ~uém quer que 88)P., ~-o 
não conv8Jliente prescindirmos deUas. Não estou habi. eomq ~ re~pecitiva disposição :foi ~~~~~m~lld~ ·_elo· Qocligo 
bilitado para. dlZê·lo' nem é possí-vel que esthesse. da França e dos de outros p81Zell óiVtlisadó~.i ql:!:~ osti.-
(Apoiaào6.) . .. · · · · · ' belecem ~oaio neresstiri.a a inteiferenma; tíOif oc.:rre'tort. 

Quanto aos consultores, direi ao nobre deputado ·que · piii-a · todtis a.s tr .. iislicç"~es rele.ti~~á '!\ ~de oompá• ' 
a reflexão que fez n6.o é admissivel, nem se compaàeca nhias snonymas e apohces d~ ~~~ pnblj.ca. _. -~ · 
com a p rspkacía e:z.tr11ordina·ia do nobre d~putado, A razão de semelil.antE! d \Bpos1ç~o é.ob~J~, ~m\0!. ;. 
porque con!>\der, u muito perfunctoriament-e lb pe~soas t . sabe-se que quando ~~ ~r.l}~l!' d~ -•~fÇ~;d!! ~~mP,.P. as 
que. per accidet.s 8(\h~o-se á. testa das difterentes secre- Ul WDy ma.<. Uâ«> ba nomes propnos; Os capttaes 8&0. tep • 
t.&riaa, ()bs~rv&ndo ' q_ue o :::.r con6elb.eiro Josino do sentados pE1las acções t:r{ln~J~r+v~i~ , ~?D ~g~ casos at6 
Nascimento é provt cto en.. administração, e o*· con- por mero tõiidosso . A maueli·a ae eonsego.\r.;.B& a pt,oteo-
aelheiro Fa.usto de ~guiar d.a. m!'Bma sorte, e ~tre• ção dos ~~itÍl'J.lo,s jnter~Silll ~ te9H M if!!t'!l <:g,tff-, 
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tantes conaiate emestabelooeunedianeiroeem quem con
eorrão sufficientes condições de garantia, que assegu
rem de t()(lo o receio de que em tr:msacções taes a boa fé 
não é illodida. 

O Sa. C. MADUREIB.A :-Entra negociantes 'r ••• 
O Sa. Mxl'II&Tao DA. JuSTIÇA. : -Para o trasuasso da3 

acções dessas companhias é mister qu.e haja um geren
te qu~ U.~ testem_!J-nho de qne o portador é pessoa cO·· 
nhecúla e tem dll'eito a fazer a traneacção. E' mistet" 
que esse me taneit'O se ac e a tta o para. con ecer o 
curso das cotações do dia, afim de esclarecer as partes 
contratantes, afim de que não fossem estas illudidas a 
resPeito do preço corrente respectivo. 

Por igual motivo erR. de toda a importaMia commet
ter. tambem aos corretores c; traspasso das apolicea da 
divida. publica. Entrava ahi um grande interesse pu
blico: havia nisto garautia is transacçõcs feitas em 
semelhante& titulos, para não serem defraudados os com
Jlradores e .vendedores quanto ao preço do dia, pu.rs. que 
em ultimo resultado não viessb a ser prejudicado o cre
dito publico pela repugoancia quo a. falta de seguranfa 

qnizesse empregar &eUI Cll.pitaes em transacções sobre 
a_[)()lices. · · 

Teve rortanto estes fundamentos a interferencia 
dos .corr res o ~· as d c õas de · 
anonymas. e de apolicee da divida publica. 

Foi este o ponto em que versou a ceJ,lsura do nobre 
deputado, e em grande escala a da imorensa a respeito 
das dis si ões do decreto e aviso. Já. ella fôra reduzida 

ev1 as p:roporç ~s nao :! pe o ll'VlSO o meu onra o 
e digno antecessor2 cumo ultimamente pela resolução de 
consUlta da. aeoção ao conselho de estado dos negocios 
da. fazenda. · 

Outra censura do nobre deputado referio-se á uispo
Bi~~o 9-~e de• ermilla que as transa.c9ões dos corretores 
86JBO .te1tas dentro da praça do commercio nas horas 
propnas. . 

.Essa disposiçüo refere-se unicamente ás transacções 
fet tas entre c.orretores , as quaes convém que tenhiio 
essa .aolemnidade; e não 3 quaesquer transacções em 
que 1ntervenha um corretor. · 

• • • ADtJREJ&A.: - ena para eseJa.r que 
V. Ex. ~xputesse a. ~<na opiniiio em runs. circular. por
que o S.Vl&O do seu IW.tecessor não é claro· e tanto que 
to~ a pra9a ~a Bah~a lh2 deu 11o i?tellig~oia que eu 

questli.o e torn~ ainda menos comprehensivel o deeretr~ 
O Sa. MlNISTl\0 DA. lTusTIÇA.: - O aviso á sufficiente

rnente claro. Para que fique 1sto fóra de duvida basta 
prooecler á sua. leitura. (Lê.) 
• Póde ter defeitos do redacçiio, mas a materia hoje é 

hquiJa1 não sof&e contestação. A. interferencia dos 
corretores õ só natleasaria e indispensavel nas trs.nsac
çUl!s. de companhias .anonymas e apolices da divido. 
pubhoa, o amda aes1m exceptuados muitos casos. O 
<feoretol mesmo quanto a apolices e acçõea dos compa
nh_ias1 • az muitas excepçõe!, sempre q_uo desapparece 0 
pr1~0Jp1o f~dal!lental, que é a neces.Bldade de proteger 
os mteresaes leg1timoa. 

Sempre que a transferencia é por doação, deixa on le
gado, dote ou oommunioação àe oens, preaeito judicial 
exe~u.ção de sentença, a. transferencia neste caso te~ 
auffic1entea garantias; por conaequencia diepensa a in.·· 
tene~9Ao d.o corretor; ea.ta só. é neceasaria quando a boa 
H d<? 11le&perto póde aer tlludida, cu póde prejudicar 0 
credito oollco ; ara todos os o11tros casos as 
por Bl e com to a a r a e podem fazer suas trana
~cções, podem mesmo commette-la.s a pessoaá de sua con
n&.n\'a, comtanto qu~ et~tas o fação gratuitamente. 

Sr. presidente, smto-m~ bastante fatigado, a hora 
est6. dãda, a~sento-me, pedindo desculpa e agradecendo 
a benevolenma da camara. ( M uUo bem; muito bem.) 

(O orador écomprimentado por muito& Sr8, dtputador e 
entre ellu lllguns da oppo•içao.) ' 

A discllSBii<. 1ica adiada pela hora. 

EtBIÇÃO DE &I!:JI.GIPI. (1' dittricto.) 

· O Sa. l~ ·SzéuTAJUO;, obteudo a palavra pela ordem, 

declara que se acha sobre a mesa, e vai. a imprimir para 
entrar ·na ordem dos trabalhos , o seguinte parecar: 

< A commissão de constituição e poderes vem dlll' 
conta a esta augusta camara do exame que fez· das 
actas da eleição a que se procedeu no dia 7 de Julho 

x1 a m · · · • 
Sergipe. 

~ Tendo sido nomen.d.o nen::.dor do imperio o Sr. bs.rão 
de Maroim,. depois de eleito e rt;con.hecido dap'!tado da 

' novo os respectivos collegios para elegerem um depn-
tado que o Btlbstitua. 

< Süo dez os collegios dessa districto eleitoral, con
tendo quatorze fregueziss IJom 363 eleitores ao todo. 

c: Fez-se a eleição em todos elles no referido dia 7 de 
J nlho proximo passado, com a devida regularidado, .se
gundo consta das respectivas actas, que forii.o presentes 
toda~;~ á. coromiesão, e nas quaes neuhuma dU\ida ou re
clamação encontrou esta. 

c Dos 393 eleitoreG que comparecerão, votárii.o 926 
no Exm. Sr. conselheiro .Josó Maria da Silva Po.ra:nhos, 
actun.l ministro da fazenda; 6 votá.Tão no Dr, Enio 
retex.t~to a onseco., e 1 no r. mz uarte e

reira. 
< Não foi, nem podia ser pr~sente á. commis~ii.o a acta 

da apuraçiio geral, que só no dia 'I do corrente mez de .. 
vena. azar a c amara muntCipa a. ca eça s 1c o. 
Mas, tendo ·a camara dos Srs. deputados firmado o pre
cedente de approvar eleições secundarias antes de lhe 
s~r remettida essa a.cta, á. v~sta. sómen~e daP. dos co~le-

' ei para a apuração, e n eleição não offereee duvida 81-
gnma nem eoffre contestação, é a. commisslio de pl\
recer: 

c: I. • Que sejiío appt'I)Vadas as eleições dos collegios 
do 1" distticto da provincia de Sergipe, a que se pro0e
deu no dia 7 de Julho proximo passado. 

< 2. • Que seja reconhecido e declarado deputado pelo 
referido districto o Exm. Sr. conselheiro José Maria da 
Silva Pnranhos, actual ministro e secretario de estado 
dos negocios da fazenda. 

< Paço da camara dos deputados, em 10 de Agosto de 
iiJ . . 

Lima.- Z. de Góes e Vasconcellos. ~ 

Dllda a ordem do dia, levauta-se a sessão ás quatro 
horas da tarde. · 

Sessão em 1~ de Agosf.o. 

PII.ESIDENCIA. Di) BB• VIICOI!IDE D'& CA1U.I\.lGl11Eo 

SuMMAB.Io. Etvp~diente. -Ordem do dia.-EleiçZio de 
Serg•pe (1' diBtrtctoJ. Discuraos do1 Sr&. Marlinlto 
Campos, Carvalho Reli 1 Leandro Bu1"a • .dpprova,ao. 
-Orçanunto da justiça. Discur1o do Sr. Sa~danha Jla
rinho.-Eieiçllo de Pernambuco (2" dittricto). 

,.._o meio·dia, feita a chamada, e aohando·se presen .. 
tes os Sra. visconde de Camar11gibe , Pereira Pinto , 
Gama Cerqueira, Vieira da Silva, Calazaus, Salathiel, 
Lamego, Martim Francisco, Manoel Fern~mdes, Salda
nha Marinho, Carneiro de Mendonça, José Bonifacio, 
Cunha Figueiredo, Ottoni, Corrêa de Oliveira, Pedrei
ra, Femr..udes Vieira, Paula Santos, Rodri o Silva 

erretra a e1ga., e amare, • a ure1ra, e • 
Franco, Raposo da Camara, Silvino Cavalcanti, Paes 
Barreto, J. da Alencar, Leitão da Cunha, Amaro da 
Silveira, Lima e Stlva, Nebias, Costa Pinto, Gaspo.rino, 
Diogo Velho, Paes de :Mendonça, Mello Rego, Pa.rana
~á, Saraiva, Silva Nunes, Carlos da Lu'Z, Barcellos, 
Silveira da Motta, JunG_ueira, barão ou. l3ella-Vista, 
Panla Fonseca, Araujo J .. ima, · J11gua.ribe, bSlrão de 
Mamanguape, Fehx da Cunha, Rego Barros, Sá e Al·· 
buquerque. Sergio de M<lcedo, Ferreira Lage, Figueira 
de Mello, Bandeira. del\Iello, Fleury, Carneiro da. Cu
nha, ~ouza Mendes, Pereira da. Silva, blartinho Cam·· 
pos, Villela Tsvari!s, Santa-Cruz, C. Madureira, Tava
res .Bíi~tos, Lessa. e Eplloiilinonda!, abre-se a sessão. 
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Comparecom depois de aberta a seseiio os Srs. barão 
de Porto-Alegt"e, Brêta.s, Cyrillo, Furtado, Carvalho 
Reis, Leandro BezeiTs, Mll()ario, Esperidião, Pinto de 
Campol, Fiel de Carvalho, Pereira Franco, Tiberio, 
Zacarias, Couto, Pinto Lima, barão de Maná, Dantas, 
Bezerra Cavalcanti, Brandão, Viriato, C. Ottoni, Fer
nsndes da C~nha, Bello, Luiz Carlos, Henriqnes, Lima 

, , - , ar o a 
Cu:rrhii, Espinola, Pq.nlino de Souza e (~ruz Me.ch~d~. 

Faltão com participação og Srs. Fialho, Teixeira 
Junior o <:onde do Baepend • 

, Lê-se e approva .. se a. a.cta da antecddenta. 

F. O Sa.. 1• Sr!caETARio dá conta do seguinte 

EXl'EDIEIITl':. 

Um officio do ministerio da fazenda, enviando o re
querimento ern que os 8" escriptnrarios da thesouraria 
de fazenda da provincia de Minas, Francisco Ftrreira 
da Silva e Antonio Pereira de Faria, pedem dlspébsa do 
exame a que. ficil.riio sujeitos em virtude do disposto no 
decreto n. 2,54~ de 14 de Março de 1860. -A' com-

Ontt-o do meamo ministerio, devolvendo o requeri
mento em qne Jnstininno da Costa Rebello, aposentado 
no luga.t de administrador .. da me3a. do consulado da 

1 a1 a a, p e m oramen o a. aposen a ono. 
em attenção aos serviços que prestou por espaço de cin
coenta anno~.- A. qncm fez a requisição. 

Outro da residencia. da rovincia. do Par á 
vtnn o ons exemp ares do telatorio com que foi passada 
a administração ds. referida província.- A archivar-se. 

Outro do Sr. deputado Francisco da Serra Carneiro, 
communicando que por doente nao póde actnalmente 
comparecer ás sessões. -Inteirada. 

Lê·t~e, e é approvada.aem debate, a redacção do pro
jeoto que autoria a. o governo para mandar matricular nas 
faculdadss de medicina e direito os estudantes Gabriel 
José Rodrigues dos Santos, Valerio Ribeiro de Rezende, 
Galdino d11 Freitas Travassos, Olympio Jgnaoio dos 
Reis, Saan~e~ Felippe ~e ::ionza Uchôa, Manoel Pedro 

, -
ta Nunes, Gonçalo Vieira de Mello Prado, Joeé Pordeos 

· ---Rodrigues SeixD.s, Tiburl.'io Raymundo da . Silva Tava
res, Ttbnroi? de. Andrade Vallt~.s.ques, Antonio Montei-

cisco do. Cunha Boltrilo Arauio Pereira, Frtmciseo Luiz 
da Veiga e José Fiel Jocua.Leite. 

O 8r, Olo.ro Velho (pela ordem):-Sr. presideo.te, 
tive a iafol!oldade de n!io me achar na casa na ocoaaiílo 
em que o nobríl deputado pelo Maranhão, o Sr. Fnrtado, 
pronunciando um dhcurao aobro o orçamento do mi
nlaterlo do imperlo, deu-mo a honra de oacup~;l'--aa com · 
as oplnllSoll quo emitti !coroa da reaponaabihdade pelos 
aotoa do poder moder~dor o sobro o pretendido direito de 
revoluçí\o. Só depois desse discurso impresso no Jornal 
de hontem foi que tive occasiao de aprecia-lo o de vor 
que o !}Obre doputa.do empreaton·me do11tri.naa quo não 
OXJ.landl na camara e contra as quaes protesto. 

O nobre deputado euxorgou e combateu contradic
~~ e absurdos em que eu por fôrma alguma podia ter 
ca.hido , eom duvida pela má interpretação qua deu ú 
:ninhaa palavras. · · 

Taes como aqui as emitti , as minhas opiniões se 
acbií.o no meu discurso já. publicado, e por elle se póde 
ver que o nobre de utado não se di noa de restar-lh 
to a. a at ençao. 

Não podendo nem julgando necessario entrar agora 
em maior deeenvolvimento a respeito dessas questões 
já. tii.o deba.tidns, limito··me a esta simples declaração. 

O Sr •• José ponifaelo (pela ordem):- Sr.-pre
sidente, levanto-me para fazer algumas rectificações 
e·m apartes por mim dado!!, por occasião do discurso 
que proferio o ex~presidente da minha provincia ' na 
sessão de 26 do mez 11assado. 

Se se tra.tas:.e de umples emendas on omissões, en 
não quereria. repôr a verdade no terreno em que ella se 
deu, li níio mo importaria que a altera~ desses a par-

tes fosse feita de qualquer maneira. Poránt trata-ae de 
aasumptos gra'les, que eu não devo deixar pa&!JIU', como 
se achio consi~ados no Jornal do Commercio. 

Quando· o Sr. conselheiro tratou das nomeações e 
demissões dadas na minha. provincia, eu dei o Btlguinte 
aparte: - Qnem eriio os snpplontes '! a que lado per· 
tenciiio'! - E~te apatteestã. adnlterado no discurso im.-. . 

O r.aeu fim era demonstrar que pouco im})Ottavão·as 
nomeações não feitas, desde qüe s.quelles que estavíio 
exercendo ~~~ lugares pertencião ao lado politico que 

'Qu~n<lo se tratou d~s visitas que o Sr. conselheiro 
disse ter recebido de conservadores e libera,!!>, S. Ex. 
por diversas vezes falloG em cartas recebidas; eu, que · 
tenho bast8Ilte conecieucia. que nunca pedi protecçií.o 
a ni.nguem, e muito menos ao Sr. conselheit:o, entendi 
que era meu dever deillarar que o Sr. conselheiro não 
tinha tido riem a minha visita officiel. A isto respondeu. 
o Sr. conselheiro:- Nem a sna. v'isita me honrava. -
A' resposta do Sr. conselheiro repliquei o Se(!:uinte:
Se V. Ex. não recebia honra com a minha Ylsite., eu) 
em lh'a. fazer rece-bia. menos do que honra: recebia al

ma oon.sll. ue não osso dizer nesta. BSsambléa. 

O Sa. LE&sA:-E' exact.o; eu o ouvi. 
O Sr.. José BoNIFAcro:-O Sr. conselheiro me res

pondeu. o segllÚlte- resumpçiio e agua benta, cada nm 
. - -ttu que V. Ex. estA 

tomando na presente occasião. 
O Sa. L~:su.: - Tnmbem apparecem apartes qne nito 

se derão, e outros incorreotos. 
O Sa •. MAB.Tilll FaANctsco dá. um aparte. 
O Sa. Jos2 BoMn'AClO: -Ou o Sr. conselheiro ell-

1Aindeu que podia modtfi.oar e omittir os meus apiU'tee, 
oa os tachygraphos niio os tomárão, porque estes dou 
ultim.os não apparecem no discurso impresso. 

A estes dous ultimos apattes foi aubstituido um 
trecho pelo Sr. conselheiro, que diz louco mais on menos 
e seguinte- c O nobre depntado d ·se maia importan
cie. do que aquella que t~m: as visitas de V. E:s:. JJ.Un
ca me honrariiio, e muito wenos como, presidente do 
provinci~. 

o tivesse proferido, por carto eu nii.o reclamaria, pela 
suppor.aho que S. Ex 110 offenderia com a raspoata. So o 
presidente vale alguma couu &6 por •er pre•idlnfr. 
•amb m n 11 s - t • .. 
bir á classe dos1dolos. (Ri•oda•.) 

Ra. ainda outros apartes modiflcados; porém limito
me a fazer um protesto geral contra os c1iversoa apar
tes mena que se achíto alterados- no discurso impresStl 
do Sr. conselheiro, para que se niio julgue que elles estão 
taes quaes por mim forão proferidos. 

Oa Sas. LsuA., Onol"'l z MuTIM: FuNctaco declarilo 
que aaompanhílo o orador na sua reolamaç!W. 

Aohando-se na sala immadiata o Sr. Antonio Ma
noel de Arugilo e Mello, deputado eleito P!'lo 2" dist.-lo· 
to eleitoral da provinci11 da Parabyba, á int.todtuldo 
oom as formalidades do es~lo, pr8llta juramento, e 1i0ma 
assento. 

ORDEM DO DIA. 

J!J.l!IJQlO DB &J:B&JPBo (1' dialrlcto.} 

Entra em dii!CUBBão o parecer da comm.ilaio de pode
res ~obre a eleição do 1• diatricto da provinda de Sergipe. 

• a po - r. pres1 en , a 
eleição de Sergipe ó dada. como liquida pelã nobre com
missão de constituição ;; poderes; eu porém levanto-me 
porque nntro escrnpulos,e julgo conveniente que não se 
vote este parecer eem maiores esclarecimentos. 

Sr. _t>residente, das discussões provooadas no Blmado 
e nesta camara J:)Or alguns dos hontados representantes 
da provinda do Maranhão resulta uma contiaai\o im· 
portante para o paiz e para o gov6l'llo representativo, e 
muito honrosa para o Sr. tniniatl'o do imperio. 

Provocado no senado eebr• a elei9fo do Sr. Joactuim 
Joa& lgnacio, recommendada pelo l)t8!idente do Mara
nhio n• Yaga; deixada tJ01a ~lh• de eenaclor do Sr. 
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Diu V.ieira, o Sr. mitlistrQ d<l. iJ:l!.Mrio. d.~l.A~OJl, l!l'lm 
nega.r as reoommendações e a 1Uterf .. r~llCl.ll ~ que ela 
accusado o referido pres1deate, que o mm1ster1o acaP.a· 
va .fe ordenar que semelna.ute candidatura fosse reti: 
rada. · 

Esta deelaraçio do S • , . 
honrosa para S. E!!t., re; •it~·· :ne p~~e~e nã· • poder ser 
6íi<1ue.:.lda iig· i'iõ que ~e trtil11VUtl wrm·.aro~ po~rt~ con
feridos a" ~r. míni~tro da. fllZ.enda pela I.>rOVll.lClll de 
~· 

Não c.reio que os nobres ministrO!' do. fazend~~o e da 
marinhl.\ oc uperu no mmh.teno po~ição di~ersa no ~n· 
ceitó e e~tima dus SJUs collegli~. Nã.Q l'·rew que a.4U1l!o 
que se julga. direito p~ra. o ~r. ~iniet~ da fazenda. ~Aja 
CI)IJ&idera·io o cou~rar10 para. o :-ir mrn1~tro ds m.-rJ h", 
potqne, •e ~u nii.o t~'nho o mesmo enthus•asmo exclusivo 
qtie S Ex tem pelos botões de flncora , tamb~m entendo 
que esses botõeR não podE>m estabelecer dP.>Jgua da<ies 
entre os miui~tros de estado pnrque os botões do• .ancor(l 
reses e vertia. teir..s dev<m S• r iguaes pelo menus aos 
botões de ancora honor a rios. 

Não posso pr•rtanto ver nesta desigualdade um mero 
caJinc o, ums. mera m v~n~a e a par e aos outros 
nunistros p:ara com o Sr. ~mtstro d11 mannha • . 

do ,Sr. mb;ustro d~;~. justiça. se n~o pl'OVO(l\\SS~O,!! ~ ~-g. 
mmisterio- a nos di;~;er se não reputa. a can(hd:l.~ura de 
minis~ros da nies'lla importanc~a. em Serg!P" qu~ no 
Maranhão: se de~approva a candtdatnl'!l do !"r mmtstro 
dn mf~Mnha no ~hrllDI'\ilo, ao pa ' bO que ap..,rov• u 11. <lo .... , . ... . . 

qu.e o Sr. m~istro da ma~inh~o nko tri~reee ~ar 'deputado, 
e o Sr. ministro da t~zf!nd"' mereca'! 

Não. sahen to qual é o juizo tto mini~terio sobre estas 
: . ~!!s, a ms ·itande que elle f'Focedeu s~. 

gnn·io o s.,u iever pruhtbindo a candi: latura _do Sr. mt
nistro ·da marinha no Maranhão, que servto á. causa 
publbn, e t"Ivez t~~mbe.ú á. cnuea do partido politico 
que ~utotenta entN n()s, que "pod~ mori··ra.-for é ... bso
luto e irre>ponsavel, que não prec•sa antorxgsr se com 
o voto poputo~ . pnrque p .ra t::He~ talve· e· atnralo1:en~ 
os melhores mim,.tro~ S<'jün >1qu~lles que forem exclust
vsm••nte tirados de fóra do p:trla·nent• ; em toe~ cif
cum~t~n -ia!',· Sr. IJre~>idente, não po~so de1xar. aué no, 
vas explicações, de neg .. r o meu voto a eleição · de 
Sergipe. · . · 
Se~uwio as opiniões do miuisterio manifestadas no 

sena o pe a v~z s1~cera e ea .o . r. ~m1~tro . o un~
rio, a candtdatura do Sr. m1mstro da fazenda ~ao 
representa o voto de Sergipe (.dpuiados,) '·· 

;~ 

_ · · · • que . 
8 po8iÇão do Sr. ministro da marinha, relativttmente 1 O Sa. MAn':'I .~no CAMPOS:- A eleiçiin do .Sr. JD.i·· 

E se não póde ser esta a razão, então a causa é muito 
diversa. O ministerio temeu· ·se com razão ·aos ex(\e~s()s 

sua eleição pelo Maranhão, importava ponto de honra nit>tro da fazenda. repre<Pnta apenas a importancia doei-
para o seu àelegado naquella prsvincia, impm·tava siva. da sua posição actual. I Ap••iado8. ) 
ve.rdadeira impo~içiio de governo com a intem·;;;.~-~-t----==0=-s.:M_:E~S~M=o=-.s~S:.:::' a.::s:.!: • .=:.D~t;t>::.:u:.::T~A::.:n::_o_s_»~E'--:S~E-a_G_I_P!_E_: -.N~lii-::o~npo---:i~!l-=d.-o.-~ - - 
indebita desses presidentes de pr• vincias remota.B que 
se julgüo autorisados até a deportarer;n sscardote~ e O Sa. MARTJNDO CAMPOS:- Nem os nobres deputll· 
outros cidadãos, de~de que f!Stão na certeza. de que a dos que apoitlo o miuisoerio podem cootBl'tar a opinião 
Ullica. pená a que se a.chiio sujeitos, a.inrto. no domínio que emitto, <iUe é bn,ea.da nu opinião do Sr. ministro do 
da maif! severa justiça, será apenas uma demissiio, e imperlo · 
talvez com a declaraç!io ae-a pedido. . E, meus senhores, a questiío é simpleB e clara. o Sr • . 

Tendo portanto, com muita razão, o Sr. ministro do conr.elheiro Paranhos e~t.ava derrotado em 30 de De-
ixr.perio prohibido a ~:leiçiio dó 3r.·ministro da marinha, zembro, e assim como ao Sr. conselheiro Sergio os seus 
vê--se que, se não foi por menos consiueração para com alliado11 ••••• 

s. Ex., foi receiando 011 abusos que a. autoridade seria 0 Sa. O.rroN.r: _E 0 Sr. Pnranbos derrotado aqui e. 
necessariamente impellida a commetter naquelln provín-
cia ara fazer vi o ar uma candldatura noin1~teri {lm Mnto-o.:iro~tiO. 
uma vez apre•entl• a, era forç .. 4ue vence~ e, poriue, b6 O Sn. M.atTil'IHO ti.AMPOS : ·-E' verdnde, estava der-
niio trín!UphHsse, e~sa derrota importaria a retirada de rotndo na côrte e em Mar o-Grosso em SO du Dezembro, 
S. Ex. d.o ministerio, e Deos sabe que mais disto po.. o &BIIim como no Sr. conselheiro Sergio os 11eus amigos 
deria rovlr.. . . o · • s ' · .~ , 

e c.er po1s, como ereto, que o r. conselheiro scr•iços prestados ao partido couservo.dor vermelho o 
Joaquim José Ignacio nãn continúa o. ser candtdato do devido apreço, porque na mesma occnsiiio o Sr. mi-
prfl'idente da provincis do Maranhão em oberJioncia ás nistro, aindn fóra do poder, niio fo1 entilo eleito? S!J 
ordens do ·governo, o mini8terio prestou horuenegem o ~r. consulhciro Paranh11s tivcr~ss uma eldçiio natu-
aos priuc•pios de liberdade de voto. M11s nilo &• i como ral, tô·la-hin encontrado cotiio. Mas era. notorio q.ue 
eató h .meuagem presta1u em prejuizo do Sr. cons·lhoiro o Sr. conso•lh~iro Para~nhos, ninda. qunndu o parttdo 
Joa-iuim José lgn .. cio, no Maronhiio, niio pôde ser tam• conat>rvndor vencesse na côrttl, era o candi·iato maia 
bem prestada, a. dedpeito do Sr. conselheiro PsrPnho~t, duvidoso parn. o muntcipio neutro •. ~ . Ex. p vrt!lpto 
~m Ssrgipe, porque nü.o t>ei quo eatn provlnaio. tenha não exprime a vontade do oorpo ele• ~rol de Serg1i>O, 
nenhuma inferiondade C'Omparadc. com n do M.ranhiío, exprimo a import.ancia., a influencia decisiva, repito, 
ou vj,,e-versa., do sorte quo o quo foi bnm no ::-iergipo de sua poaiçi\o notaal. (Apoiadoa e filiO apoiado•.) · · 
partdazor· F6 fosso prohibido r..o Mnranhllo Esta minhn. Clpintiio, j6. disse, é apnio.da nn. do 

Sr. president.e, a eleição do Sr ministr" da fnzcnda, Sr. ministro do impetio e pois parece-me que o mi;. 
por s~rgipe é til.o suspoitll. de co11cçiio (flpotadooi e flllo nisterlo tem noceeald~;do de dehfazer a i,npr.,&,.iio <lt1s-
apoiacl .•) como seria n. eleiçüo do Sr. miuí1tro da ma.. ngradavel que no publico prod!lzio uma seinelha.nto 
rinba no Maranhão. eleição. · · · 

Se o Sr ministro do imperio obrQu hem prohibinclo E tem necessidade tanto mais, Sr. presidente, quanto 
a candidatura do Sr. minietro da·· marinha no M11ra- V •. Ex. compr~hende qtia .os Sra. minis~ros niio'p.~d~~ 
nhií.o, o minieterio obrou . pee~ima.m~nte, e é digno daa de1xar de senttr todos os dtas que o pubhco Iião crê ila_ 
mais sev~ras censuras, consentindo, 86 não promovendo, tal solidaried.ade peuoru. e pohtica delles. A desi~alda-
como · eu creio> (apoiado$ e nao <J oi<J os • - • ·~ · · · · • • · ' espeito da. 
Sr. numstro da azen a. em Sergipe; porque com toda eleição do Sr. ministro da marinha e a respeito da elei: · 
a ce~:.e~a. o S~ min_i5tro' da fazend~ não se apresentou ção do Sr. ministro da fazenda deu ainda mais co~sisten-
can,dirta.to em Sergtpe som o assenttmento de seus col- cia á dGscontiança. que ha quanto a esta· solidariedade, · e 
lega~. s~lvo commettcndo,mais um acto de deslea~dPde · por comeqmincia quanto á longevidade annunciada do 
poliiica; salvo se~d\) mais uma V«z infiel · a Éeos corre- mini11terio. Creio mesmo que pre~tv serviço real ~o mi-
ligionarios ou coliega~ do ministerio. · . nisterio· provoaand.o estas explicações, contestando que 
N~stas éiicun siáucfas ppís, Sr. presidente, na posição se tel'}ha fi>l\O eleição livre e verdadeira em Serg:ipe. creio 

em· que ~os &9h><mos, nós os opposicionist11s naturaes, que pre;to serviço real ao minist.erio porque offereço aos 
coilvidad•s pelo nobre m•;1istro da justiça a prestarmos Sra. mini •tro~ occ .. siiío para darem ao seu collE'.ca da 
ag seu mÍWóterio O &(JOio moral de . nQ~Sas VOZe~ na. . rr.arinUa ~a.tisfaçiio publica , assim r,omo publica e grau-
tribuna para autorl~a -lo, para 'dar-lhe .força TLOral na dis,;;ima foi a otfo::nsa, porque 8 Ex. se acha hoje em 
suppn,!ssão do~ ~nR~tJ!~S ob!t!IOR 9lÚ; ameação mhverter po içiio mui•.o soraeuos no mit:.isteno, iuc!apa.z de ll6~ 
R. sociedade br11Z 1~etra; nestas cucumstan~ias nó• '[j0& mím>'t•o da marinha na. opinião do mi:::.isterio, que jul-
fadalDOB ' ~efeçt,dor~s 41\s ~ns'\l!'as 11 das exprobrações , . gou capaz o Sr. ministro da fazenda de ser deputado 
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~~o .Sergipe, . e hão jillgou s. Ex~ capaz de () tier pelo çõea_ contestfl:Ud(). ~.que acaba de 'entinciar 'o nobre de-
Maranhii.o. ·· · puta<io ·pelo munlclplo neutto. .. . :. 

E; Sr. !'residente, quanao 'u governo, ou entes quando TodóR sabem que o Sr. ·comelheiro_ Paranhos é uma 
a fracçiio. exngerada, .extremada do partido CuDE.ervador das DOh8aS ilhistr'sções, que e'st;i p >rtanto no ca.•o de 
~e preoccupa rànto da. de>consíderação, do men08pi:eÇo ser éleito por'q_ual'!U6T d!iS provincia.s do Jmperio ( apvia-
da. opinião pela autoridade, cumpre que sejãoos gover- d"s), uma .v~:r; ,_ue sua candi.dil.r.ura sejil. livrem-nte a<·ei-
n.os os primeiros a dar as provas de deferencia de t!l. A oiadus. Niio duvido ·r. re · · 

... ~rru o . J:Ilpeno. .a. e se que um . os pape1s po 1t1cos, Reéonhectlmos tt..dos nós que o Sr. mini~tro dil. mari-
~\\ d~ attrJbriiç~às politicas df!.ti proViri~ias peq,uenas nha. é um hoiritim notavér na sua classe, é xnnito êa:pàZ 
·entre nós é elegerem a quem os ministros mandão. de representar o Maranhli.o, ou qualquer outra provincia. 

O Sa LEA:~Dao BEZERRA :-Nii.o tem succedido assim. do imperio: mas aUi ha c>ntl'aa pt!8soll& em grande n~-
' · mero aptas Jiara delienipenha-rem esse encargo A minha. 
O S.R CALAZAl'ls:- Sergipe tem dado provüs do proviucia (e po~sodizê · locori:l 'al~rumaufllniill niio:pre-

à~trario . ain1a as deu na eleição pa.-~a la; nenhum cii111 ebsolutau.ente do Sr. ministro 1ia marinha púa 
<loa aeputado11 que têm assentone~:~tacasa foi recommen- reprerentll.r os seus itl.tareisea uo parlilniento 
dado pelo miniaterlo. '- UM Sa. DuuTADo; ~Assim eau; olrendanélo ã:pro-

0 Si. M"B.TlNuo CAiiiPos: - Et1 niid posso crér que vinnia ue ~r!lipe. . . 
o apoió dds honrados êlej,ltttados por Sér!tiptl poaoa tlilr o Sll. r.A~VA no RIU I: Ha J:Dultoa .fllholl ·da. pro-
le itimidade á <!iindid~ttur;; do Sr; miliiil r d . f.~~ . ' ' rwifl do Mllraaht1o qtW e~tllo DO 0880 de s. Jb:., que 
naquelle. provinda: este apoio prova apenas que os no- nilo lh" eào inforiores em habibta~ISea. 
~~~~_,dep'l;\t~.d.o~;. são. mai~ mini.st~ri~~ -~~ I.IU" os .~P.J?Uta- O Sk. Mu.,.tiitio· CAMPO~ ~ ..;.. En iu'nnunbà. ;, .. e àp'rõ-
dos do Msira.nhno; mas de nenhuma f6rma. pôde ~udar ... rx ~ .. 
a o i~ão do míníeterio ares . ioo das dnlls r.andidiltu~ vlJJoiil de_Serll'f~e,.t»va naa mtt•má6 oiroumiltailow. 
ra.s, parqu" o avor ou 1n nent'llit. _govartlàtlva em ú~a O Sa. CA"YALDO Rzalc_;Nr~o 4avirio ·•·· De mo<io que 
eleição arei" que é " trie~ma no M ttranhllà, comó em ~.er- a differença entre Kl ll&ndltiaturaa do Sr. ministro da 
gipe. R1o-Grande, Minas. '3. Ptlul.o, e em tóda a parte, marinha e dn !:>r. minlatro da 'fwz~ndn 'é bom ·tlostvel; 
cotno mu>to bem ee tam provildt• com a~ dis~nea~s ha · a do Sr. ministro da. fazenda fel ostl()utllueàilietit.e 
vidu sobre e1eições, ebpeaialrn~nte dtl S. Paulo. aceita pela situação, pot' elelturea já fe\tot o a cindida·· 

Asbim, Sr. presidente, rec~ando ~ue a impagaaçAo tura do Sr. winiltrO da mllrlnha nll.o á aceita pêla·sl-
qtie teuho. feito . á eleição do Sr • . Ullllistro da. f~zenda t~açAo; antõs esti provadu que o •pre!!ldente i:la 'pl'O• 
.posaa. p11recer um" rixa. velha. e de m'o ~nato, tomei a vtnoin, para prnmovor oa lntere11~1 da - ·andiclatur~ de 
liberdti.rle rle offtlrecer esta a .conaidér8.:Qlies ~ cama.ra S . Ex.; o.t' fH:reudo uma. l'tll\cQAo tia provino!.ll, 'a•tUn-
Eetimarel mult'l qua os honrados deP,Ut·:clo& por Sergii!OJ tervindo activamente, usando de promeaaas e &meã9ü· 
que n.e.têtXJ dado apartes poasi!.o convsnccr.a camara (Apo,oclo•.) · 
e o publico de qne o candidato ll:lalH iu~tural para ~r- E pos~o assl!gu""r ' oama.ra. Jeade.j' que ae trlum-
gipe erQ com efteito o Sr. miniatro da fazenda, depOil phar 1\ C'IJ.Udidatura. do Sr. J,,o. tUim J'o~é lgnaclo . pe,lo 
d~t eua ele 'II.Qito ai) miniaterio. visto que nlo pôde aer MaraotJAo e~se triompho &er e.a.oluaivament., de\'iJo ia 
eleito anteriormente. e,onfesso que nlo. tenho ea~~ opi- prnnieâ~as o amellça.s, A intervenÇãO . aadv& ·do presi-
riião; pa-rtilho outrA inteiramente cr ·ntraria; é minha dente. 
conviCC~l o'l'ofunda. que, apez~r de_ todo o SE'U mer-to, o Por con8iqüehcia, Sr. presidente: eréio iér éxplíeii:tlo 
Sr •. con e\ beiro Para.nho&, não tendo si•lo eleito pela muito teríDinautétn.mte a minha h1uniTde opinião ·em 
<Xirte. ,conde venr..eu a oppo~ição, n 11o ~ntlo sido _eleito por oppo11ição is observat,:õer. feita - pelo rio'bte 'dêprittiao'Pêlo 
1\:lato-Gro•so, •·nde venceu o governo não. teria. sido mu•,:cipio .neutro,-deixaudo demouiltr~do que entte aa 
clei~o por Sergjp_e, se a · · · · 
.. Ora, a..mo est:on cnmencido de que o voto popular, 
litte: eapontaueo. é quem de~e decirlir na eleição, e 
litte das eng~~;estões corrtlptora~ do governo, oomo con
fessos V. Ex .• tenho grande eos~its sempre do de~ejo, 
fumFdo no habito e nos abmoa invEltt>rados do· nosso J[O• 
VerDO. de fazer ele.zer a LlUem qnizer scobretudo quandO 
sa tra.•a de -pes~oas que occnpão aatualwente o governo; 
Jlao. reputo . a eleiçiio do_Sr. miní&tro da fazenda boa, 
tenho escmpnlo de votllr por ella.; aguard.-. esclareci
mentos, e ee elles nã~ forem dados, votarei contra. 

pa~:ar·:J~~:~o P~!11~~; !ii t:t~8~~~faf:e.~ 

O 8a. Orrb!u: -Nsp apoiado. 

O Sa. Cuu.:Bo_ REis: ~u!ba ·é ace.ita e~pontáriea" 
mente, a. 1 tttra ê imposta. 

Por conf'e-tri9nriht, coti~luirei fazenlo' a defe~a ·das ai!· 
serções do Sr. mJnistro'do imperio,quer n'.l seuado, quer 
neat.a casa. Parece que S. Ex não esti ·em ~ontradioçio 
com OR.f::ens. ,~oUe$1:88. S. E,x asseveron ~implesmente 
que, sendo ce~ que o pres1dente do Msranbio estava 
int;ervindo acti'T'àmente peta c~nd.idaturà. Jo Sr. ministro 
'd~ m~a, ordena !irmfuaritea lhe t.inhi.o ~illo dirigi-

-d~!.?t_:&t qutoe _se ~JiildtlV_e.s_&e~ . .. _ • _ .. , . . ·· - . 
J:oU~ an enwn o que essu oraens nlo aão bastau-
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tell, porque, dado o f'act.o da intervenção, e para qtuS 
não aoffra o principio da autoridade por falta de impar~ 
cialidade nos agentes do poder, segundo os prinaipios 
do Sr. ministro da justiça, sobrão motivos parB que o 
P!esidente do Mararihão fos.se !m~edi!'ta!Dente Jomit~ 

. ' -
mendações do go\'llrno. Estava por isso o governo 
oom~ro!Dettido a afasta·lo da. adniillistração daquella 
provmc1a. ~. 

os deputad.oa e senadores daprovincia doMaranhiio. Não 
lkn'ia uma transacção; !leria sntes uma homenegem á 
justiça, e mesmo ao principio da autoridade. J& agor& 
o Sr. Primo de Aguiar não p6de mais ser l!.ceito pela. 
província. do Maranhão como um presidente imparcial e 
recto. Depois d!l intervenção em que se tem enfolvido, 
os seus act•s todos trazem o cunho da parcialidade. 

Tel'Diinarei1 Sr. presidente, dedarando que o mea 
voto não póc1e deixar de eer dado ao parecer que se 
acaba de ler, para aue o Sr. conselheiro Paranhos seja 
reconhecido deputado pela provincia de Sergipe ; assim 
como desde j i declaro que hei de votar contra o reco-
n ec1men a e etçao o r. conse e1ro oaqrum. 
Jolá Jgnacio pela minha provincia, csso e1la se realize: 
porque a ma eleição será o eft'eito da intervenção 
activadogovernoe da pressão da autoridade. (Ãpoiatlos.J 

r. art n o CaDtpos a - Sr. presidente, 
V. Ex. comprebende que algum embaraço devo aentir 
tendo de iUtpugnar em assumpto desta natureza a opi
nião' de um dos membros deeta casa a uem mais res-

• e es uno. as o onra o eputa o pernnt ll' que 
eu defenda desde hoje a liberdade do voto no Maranhão, 
que desde hoje eu o auxilie na tarefa de impugnar a 
eleição do Sr. Joaquim José Ignacio para quando aq\Ü 
vier : é um auxilio de prevenção, que o tempo certa
mente não mostrará ser mutil. 

O no'bre tleputado ha de convir comigo que tive 
toda a. razão quando procurei mostrar que ha perfeita 
semelhança naa duas hypotheses, suppondo 9.ue os dollB 
nobres ministros não tenhão valor pessoal diverso. Não 
~ave~?-do esta differença, as hypotheses slio perfeitamente 
1dent1cas. 

as razões com que quiz provat' o contrario. 
c O corpo eleitoral está. nomeadoz..disse o nobre de

putado; a. sítuacão dominante no .ruaranhíio repelle a 
cs.ndida · • • • 
noria do corpo eleitoral qnrun apoia es&a candidatura. :. 
Sendo assim, que receio tem o nobre deputado de que o 
Sr. Joaquim José Ignacio seja eleito? :. 

O Sn. CAnnuio REts:- Receio as promessa.& o 
ameaças. 

O Sa. MuTixao CAnos:-Receia o nobre deputallo 
as promessas e ameaças do poder; mas é o mesmo caso 
que se d& tambem com uma quo.lquer situ.açiio politlca 
dominante em Sergi~, porque estou convencido de que 
esta é uma província do rmperio em quo o rogimoQ oon .. 
atltucional nlo vigor• com bastante liberdade e lgual
daàe, 

O Sa. LuNDao BEinal\A: -Apresente lact.oa: alle· 
ga.r 116 nilo basta; é preciso provar, ' 

O Sa. MAaTrnso C.utPos: - A provincia de S9rglpe 4 
uma daquellae em que a constituição não é entendida 
pela maneira mais isenta de abusos, e em que oa prosi
aentes procedem com menos respeito ás leis, e menos 
ainda os seus partidos. 

a. EANDao BtzEttru.:- Apresente factos. 
O Sa. MA11.TINBO CAMPos:-Eu não quero entrar agora 

nest~ discussã?, aqui menos cabida; se houvesse de as
sentlT ao conv1te do nobre deputado, me afastaria do 
ponto da questão da ordem do dia, · e capricho em ser 

_ muito v.dstricto ! ordem do dia. (Risada&.) 

. O SR: CALAZAN&: - Pois quando quizer entrar nesta 
discussa.o, estamos promptos. 

O Sa.MA.RTlNs:oC.u~:Pos:-Disseeu&O nobre deputado 
pelo Maranhil:o que as hypotheses discutidas erii.o per
feitamc;nte semelhantes. Se o corpo eleitoral est& com
p()atO no Si'tgipe, tambem eetà composto no Maranhão. 
Mas admiro que o nobre deputado etttenda que, Á vista 

da aituação domina.nte no Maranhão, a eleição do Sr. 
-tninistro da. marinha seria um facto violento, não pode
ria ser obtida senão por violencia, fraude o corrupção; 
porque o nobre deputado me ha de permittir que eu. lhe 
observe que no jogo de instit~~es semelhantes ás ~os-

, 1 a · va 
doa outros. Quem nos diz que no Maranhlío I) partido 
em minoria não possa recmtar no partido contrario e 
fv~ma: :::::iorla _para uma ~lelçiio @da! E' oousa per-

O Sa CuYAL'IIO Rt:1s:- E tem bom recrutador. 
O Stt. M4&TJ~B'o CMtPOS: -Portanto, a não ser mi

nistro o Sr. JoaquitiÍ José Ignacio, não vejo motivo pnra 
de antemão condemnar-se a sua eleição. Peço ao nobre 
deputado que attenda bem á minha condicional-a não 
ser ministro-; porque entendo, como o nobre deputado, 
que sendo ministro, escandaloso é fazer-se eleger pela 
primeira vez em uma provinoia aproveitando ·se da es
tada no ministerio. 

EBtou perfeitamente de accôrdo com • nobre deput~
do que a candidatura do Sr. Joaqnim José Igna.cio, no 

a an ao, nao sena egt 1ma e re ar ; sena um es .. 
mentido formal á!l promessas deobstnsncia fiel d!l 09ns
tituição e di1.S leis, programma do ministerio, que, por 
ser m11is resumido, não é ou ainda ní!o me pareaa)nais 

entretidos por vezeq. 
Sr. presidente, a candidatura do Sr. Joaquim José 

I~nacio (permitt~ e_ nobre deputado que lhe observe) só 

' desde j é. a fazer justiça ao parecer que está sobre a 
mesa, reprovando-o. O Sr. Paranhos se retiraria do 
ministerio, supponho eu ~ retirado do ministerio, eeria 
candidato por Sergipe, sobretudo se tivesse certeza de 
não voltar para o ministerio. 

O Sa. CALAZANS : - Repillo a insinut~çiio do nobre 
deputado. 

O Sa. MAR.TINBO ÜAKPOIJ: - Seria então eleito pela 
maneira maia honrosa pa.ra o corpo eleitoral de Sergi
pe, para S. Ex. e para o ministerio. 

Sr. presidente, fóra destas condi ões o nobre de u· 
a o me pemur; tr que ea. a escon eça o rigor o• 

gico de aua conducta politica neste caso .... 
O Sa. VnliATo : -Então não percebe 'l 

' 
putado nüo póde desconhec~r qt~~:· se p!'l)messas poden"; 
ser feitas aos eleitores eontrar1os, com mais profusão 
e facilidade podem aí!-lo aos amigo& que estão apoiando 
uma situaçllo dada. 

O Sa. LEANDRo BBzllnJu: -Quao& forão essas pro
mcasa!t1 

O Sa. MARTJRB'O CAMros : -Assim se poderia pro
metter apoio constante e effioaz, por exemplo, para ao 
dar uma cousa quo muito se aprecia nu nonaa pro
vinci&i, um presidente consignado (rbadai) a certos e 
determinados grupos. 

Oe nobroa deQutados sabem quo uma daa cousa& de 
quo maior apre9o fazem ':ls part1dos nas provioc!as é a 
eonalgnaç:to dos presidentes. (Risadcu.} E ella. não valerá. 
alguma coo.aa para determinar a boa vontade mesmo 
de amigos que podião desejar, c é muito natural que 
promoveesem de preferencia n eleição de um estranho, 
sem relações'? porque creio que S. Ex. conhecia. a pro
vincia de Sergipe, ou não sei se a conhecia apenas ela 

• - • • ' v z 
que só agora que é ministro da fazenda ; por9.ue ante
riormente o Sr. conselheíro Paranhos, como dtplomata, 
seguramente não teve grandes occasiões de trocar notas 
com Sergipe; níio vejo portanto differen~a nestas duas 
candidataras de ministros. Os ministros co11seguirão 
que a situação dominante de Sergipe aceitasse uma; 
formaráõ, se quizerem, com os meios que t êm, &it113Ção 
que aceite a outra no Maranhão. . 

Sr. presidente, eu crei{l que os Srs. ministros se eol
locão em má. posição perante a opinião publica, embora 
o Sr. ·ministro dr, marinha queira affectar mui\a · mag
nanimidade em E.scnrecer a.-melhante offensa. Pela parta 
do Sr. ministro da marinha ea. acredito q_ue níio houve 
clifferença senão no ~odo. O Sr. ministrq da marinpa 
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t§ militar swim como i seu advogado e apologtata do bres deputados qne se moatrúo ~thusiast"' d.eate. ca!Jdi· 
Maranhão_; .e ~itar entendea que o mellior caminho datnra não queiri'io a sun approvação de~is de exame 
era a Unha- recta.,.. tão ligeiro; parece-me mesmo que a ele1\lâ0 de Sergi_pe 

Ux s ... DaPUTADO:-E deaembeveçado não se impor- não deye ser 8pprovada de s.t'.côrdo oom a opinião do w-
ta.oom 08 meios. · \ nisterio, contraria á candidatura de ministro, aenão de-

. de m · • ' • • · • OSa.JIAaTrN&~~.~~~.~~.~~~~.~~--i---~p~~ede~~~~~~.~~-~~-~~~~~.~~~~.~------
V. Ex. que a .Up~omacia de Talle..,.,.and não pa&sou por roc ssemos a um mquento r1go2'oso, seno. necessar1o 

nl d .T· , d Q que conhe~easeu+os que o Sr. Paranhos, não sendo mi~ 
mais escrup os~ do qneaeapada. eAlexan re. nem me nistro seria eleito por Sergipe, visto qn!l os factos mos~ 
diz a. miro, não, ningaazn me diz, ea assevõr.?, é mi- trão o contrario· além do !,iU6 en e.rg:umento-em-tlteol!':riHiarr-------
nba convi~ ptefnn<fa que niio ha eni>N tiilt&.íi düi- ,__ com a. llõUtrinc; o mmist.eri.Q > I! ~~didatura do miiüa~ 
didatnraa dift'erença, Sr. presidente, senão a qu~J vai do tro é má,~ perniciosa., visto que o ministe'tio condetnnou 
caracter dó>s caudida.tos. O Sr. Jo~uim José lgnaciC', é a candidatura do Sr. Joaquim José Ign~io. 
militar, vio que lho convinha, sendo ministro, uma ca.. Eeta theoria do ministerio quanto a Ser11ipe é con· 
deirl\ no parlamento, que lhe não assentava mal apezar fi d 1 • · t pe1 f " 
do @sdem que quiz affectar pelos ministres psrlamen- rma a. P emsmmamen ° 08 actos; creio que o Sr. 
tar~ te.r a3sento nesta casa; vio que lhe uíio assentava. Paranhoa na prollima pafissda eleição geral de Sel:giJZG 
mal na sua posi"'ão de ministro, e entíio assim o disse e bão escap()u da unanimidade; ngora teve quasi unan1-

.,. midade, mas da vez passala. teve demonstração mnis 
assim o quà, o convidou o sea delegado 8 cuidar nisto, significativa e completa; unanimemente niio foi votado. 
ou o antorieon, porque não creio que 0 presidente do Se a unanimidade quo escanou de ter agora dá-lhe 
Maranhão, }>!)t barbeiro mais novo que seja, se me á li- alguns direitos, como disse um Sr. d.epntado, a una-
cito servir de expressões da ostra essa, lovssse a&na nimidade negativa que teve o Sr. Parruihos nas ultimll9 
officiosidade a u~ ponto tão impertinente, ue o ui- · - , · -

8 
v 

108
a con a a 

esse e eger 6em eol81lCl&. sua. ana eleição ·actual. 
·Seja embora verdade qaP os barbeiros novos iszem O Sr. ministro da fazenda qtzereria ter tido antes me-

arder a cara ROB fregu · ee isto é verdade, co~o 6, tade e mais um dos oqotos, preferiria uma. simP.le& Jllaio-
aed. o unico etto do Sr, ·, . uim José lgnaoio 0 ter ·se • · atiio a esta quasi unanimidade de agou ; 

dia eo ' • • • do Sr. Joaquim José gnacio é tão pouco natural, tão 
jou seus neg«>cios, por notas secretas, e como a nego- pouco legitima , como a do Sr. Para.uhos : oa eleitores 
~o aiDda pende, não lori'io publicados 03 protocoJN nomeadoa do Maranhão podem ser conompidoa por 
da negociação ; eu não vejo outra. differença, porque promessas , ameaças e violencias , emfim por todoa os 
Mredito, repito, que o Sr. ministro da marinha deve meios que a astucia govemamenta.l tem inventado em 
nler e vale tanto como o Sr. ministro da fazenda para 1 1 1 · d Se • ,_ 
seus collegas. O hobrade deputado pelo Marauhão não arga esca a : 08 8 eltores e rg1pa podiiio ignaunente 
ae dignou provar-m~ que a interferencia do governo aer co_rrompidos pela mesma maneira. : . 
qne era corropt.ora e attentatoria do vo~ no Maranhão -Ullf Sll. DBPV't'.u>t>: - Replllo, tot'71o a Qlzer; prove. 
hio q fosse no Sergi\)6. O Sa. MnTINuoC.tMpoo:-Quand() o ministerio tiver 

U• Sa. DBl'll'I'ADO: -O nobre deputado tam.bem nüo provaclo que o Sl'. Joaquim José Ignaoio estava corrom• 
provou que em Sergipe se désse i.atervençãa. endo os eleitores do Maranhão o · areco 

• N .•.UlPOS : - acuso provar, porque e~necesstmo, então afianço ao nobre dep~ta.d~ que to. 
· conformo~ me. com a doutrina e~pandida pelo Sr. min!&~ re1 tempo de pl'ovar tl\mbem que o Sr. muúatro da f a • 
tro do impeno quanto i. candidatura do Sr. JouqUlDl zenda coneeguio diplomaticamente o mesmo ~anltado 
José Ignacio, salvo uma hypothese ue para mim não em Sergipe que foi vedado ao Sr. ministro da m • 

· · · , • • oa- o ar no o.ran ao, n aven o outra differen9e. se-
quim Joaá lgnaoio fosse reprovada só pars. dentro das não a que resulta dos habiroa, gostos, e p~ofissões do$ --·--
pueclea do senado; não creio nests. hypothese, esta dons candidatos: um era militar, llliU'obouá. frentepara 
hypothese l'epelle a idée. da lealdade e verdade que for.. haver a sna candidatura; o ontro, niai~ traquejado ne.q-
mão o caract.Qr do Sr. ministro l!o imperio. · tas cot18as eleitorMs, trllvez mais experimentado ne&tas 

Portanto, Sr. presidente; entendo qne a c~a.mara doa lutas, ptocurou outroe caminhos, qtle por serem tnenos 
doput\dos·sei!l ulte'rioroa esclafe9imentos. não põde ap- direitos não síío menos effioazeo, como o Sr. miniatro da 
provar a eleição do Sr. ministro da fazenda: cumpre marinha. tem tido a prova dolorosissitna. · 
aer mais bem esclarecida, porqne, Sr. presidente, póde . Não vejo portanto, Sr. presidente, ' que a camara :los 
até &er que, melhor examinado o caso, o governo estej& deputados possa, aem desde j6. eleger o Sr. Joaquim. 
D& uooeaaidade rigorosa de adoptar a.:;,respeito de Ser·· Jost! 1gnacio pelo Maranhão, llpprovar a eleíçfio do 
gipe esta ~litica de mais energia e vigilancia. que Sr. minis\ro da fazenda: ambas ellas eíto eivadas doa 
causou a du•olu9i0 do ministerio p!UIIIado, que eu não mesmos 'Vicios, ambos elles erão desconhecidoa, ambo~ 
estou convencido ainda que não seja o pensamento nxo tinàíio tido a honra de nunca terem lembrado& :neuu 
de alguns doa membrob do ministeno actual. províncias pa.ra receberem ahi delegações do poder elel-

Na eleiçiio de Sergipe houve, póde dizer~se, facto de toral, ambOs são minisuos, ambos pretend.êrio a. mesma 
fnmma ~vidade: em 833 eleitores que compuer~ oa cousa, mnbos tinhão os mesmos oofres e meios ' sua 
tJollegioa eleitoraea de Ser~lpe, sete h"mens sem pe(rio- dispoai~&o, um fez uso desses oofrea tal'Vez mais estou-
tiamo, aem dedica<(ão i causa publica, e seguramente vadamente, seguramente o Sr. Joaquim José Iguacio 
contam.to.dos de anarcbia de idêas, não votárão no se houve com maiB estouvamento ou menos fortliila em 
ministro! sete homens · ue talvez devio ser stos omovel' an · Otl\'e·ee 

e lUXo e.. Vl anc1a a tapo cia: tato. ~ um facto de com maia habilidade, com mo.is giria, ou como lhe qui-
, summa graviâade, um facto igual áqaeUeJJ qat!l tanta zemn chamar; mas o que d certo é que os metivos que 
impressão fizerão na. alma grandiseima do Sr. ex-minis· se derão na eleição do Sr. ministro da fazenda aão oa 
tro Almeida Pereira, e que resolvêrã.o S. Ex. a clissol.ver xne&missimos que Be devem dar e se vão dar na eleição 
o gabinete que tinha salvado as tinsnças do Imperio i o do Sr. ministro da marinha: e, o~ a eleição do Sr. mi~ 
fact.o A graviuimo, é mais uma razão para que me~& uiatro da. marinha v& ser appr'ovada, ou a do Sr. minis• 
aerio exame, e não approvemoa facilmente a eleição do tro da fazenda deve eet · adiada para ser ex81llinsda. 
Sr. ministro àa fazeada. não sttende.ado, como JJos COJljanctamente com a do Sr. ministro da marinha; 
cumpte, para este facto de sete eleitores divergirem do urna. i.mporta a. outra. A-ppro~ar-se hoje a eleição do 
"fOto UtWlime, natural, suave, e não sei.ae at.IJ obriga- Sr. mtnistro da. fasenda ~ appro:var-ae a do Sr. ministro 
torio1 porque oonttitufs para Sergi~ run ponto àe hollnl G.t mannha; )lO parecer ui tixplicitamen.te o . nome do 
o mandar o Sr. minütro da fazenda a eata oaaa.; maa Sr. · . :anhos, mas implicitamente U se acha tambem 
do, aete d.bco~os rtcu~;~io eeu' -.otos 1 o Jr. J~aquim Jo!é lgnacio. . 

Sr. preaidenta, lato 6mdt ema razio p&r&fiUt ot no- . Ora, I. ria ta clM aecu~ feitas ptlol Srs .. 4epu~adoa 
TOMO lV · ' 16 
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e coll.firmadas pelo Sr. ntinistrG do imperlo no senRdo, 
contra a el"ição do ~r. Joaquim José Igna(.-io. deda'I'O a. 
V Ex. que 11on obri,z:ado .a v• tar de .. dej~ C'oootra amba~, 
e . tlltta ~<entido hei de proceder se melhorei razões não 
ouvir em contrario. 

O "'ir J, .. stDdl'u Bez1"'rra1-Sr. presidentf'l, estou 
sorpren 1 o com o que vea.1 e lZer o no re eputa o 
que a.L"ab" ·de sentar-l'e. Sen1pre pensei QUe S. Ex., tra
tenclodo ~~'l'ec~r de ume elei~iio, ind .. g ~> e primei-ro qn~ 
tudo 011 een.; vi~ios on falta de regnls_n~ade~; .. ••ão d~~Z:O 
quan o ao pr c ~mrna , J 
approvado porest;. camaT'a, mas aome•:o~ vU••nto aopro
cesso secund11.rio, que a :ui app1uecia de nu v v. no t>ntre • 
tlll'ito sobre isto, que é o verdadeiro ponto da discueslio~ 
S. Ex. não deu uma só p&lavra. 

O SR. BELLo :-Apoiado. 
O Sa LEANDRO BEzERRA : - Pensei que o nobl'e de

puta~o ao men•:s vi~>~s~ apresen~ar al~um fucto ez.t.rn?r· 
dina.r1o por ondt> a ç~ma.ra e o pau pu:.essem conclut~ ':_U
terferencia do pres1dente ou do gabinete em tal ele1çao, 
Assim nüo aconteceu. 

Pensei ue >;. Ex , ainda que de boa fé, fosse éco de 
algumas f>th::t~ in ormoçoes vm ns .~c , erp;tJ?e. ou a.e 
calaa·nia. ele 11lgutiw que pret;;nde l<!rlt ao pres1dente ou· 
ao g11.bineto. 

é parhtmenta~; a.qui não se u~a c!isto. 
O Sa.. LEANDRO BEzERRA: -Assim como n empreguei 

entendo que nüo tem nada de offeusiva ~o nobre depu-

' roi em reti~a-la. 
Pensei amda que, sendo o nobre deoutado nm dos 

orgíi.os ma· s importa.n es do partido liberal do paiz, 
a~or11. ·representa·~e al~um grito ou clamor doa seus 
correligionarios dH.qJlella proviucia., manifestados pela 
sua imprensa ou por suas correspondE~ncias particulares; 
porém tal clamor não h."lnve, porqne até quasi toi.os .os 
eleitores liberllEls votáriio no Sr. conaelbeiro P~:~rllllhos. 

O SB. MARTINBo 0.t.MP08 :-Pois votá.ríio muito mal; 
então ahi houve cou8a. 

·O Sa. LuNnao BEzERRA. :-:-0 nobr~ deput~do fÓ diz 
-a 1 ouve cou a, 
de nada vale. porque nem mera presumpção produz 

Pensei ainda mais .que . S. Ex., embora falto de todos 
o~ pontos de apoio em t&~ disc?ssão; viesse no entiet>tnto, 

' 
seu immenso espirito, manifebtar argumentos "I· lentes, 
oombJoaçíi.o rle sophismas que eu. como fraco de intelli
gÉmcia, novo em questões parlamenth!es, iicassetão per
turb :<to qu~:~ uern animo tivesse de o~dir a p11lavra, 
Ainda cO•rtra a minha espectativa falhou F;ste meu 
juizo, porque S Ex. &6 fez d1vagar o qu~ me deu co
ragam a ntio só pedir a palavra ~omo levantar- me para 
d,irí~ir á. camilra o que ektou a dtzer. 

Ets os motivos, Sr. presidente, por qne em principio 
disse eu que •·om sorpreza tmha ou.,.ido ao Mbre rlepu
tad , E l!orpreza que mai .. r f . ·i quando além de tudo 
8 Ex. aoab• u tler.laraodo que vutava contra o parecer 
da. illustre commis;ão de poderes 
.· Niio ~ei" que attribua tal proceder. Sert espírito de 

opposiçiio sy"tematict~- que maie <i e uma vez se tem re· 
velado nest.a casa? será despeito 011 pou ·o gosto de se 
ver sentado emre DÓS O nobre ministro da Í .-;zenda? 

· O Sll. MA.RTINIIO C.uiPoa: -Sem duvida,. não ap-· 
plaurti e,;s" eleição. 

óid.,, 
Quer~rá S. Ex exercer o direito de tutela sobre o 

~arpo eleitoral de Serg1pe'! 

O Sa MABTI~so c.~."1Pos: ..;.. Tenho aqui na tribuna 
o dtreit() C.e eutr11r ne""e t>xame. 

O Ra LEu ••R o REZEBBA ~- Embora con~idere Rem 
b11se ._,. argum,.ntaçõ·'"' ~-t•nb r a não tenha adlvinh·tdo 
snll rszii. .. , vou cn•utur!o diz:~r ~Igu •·a eousa N<•hre os 
P'-•ntos ·ie 4Ue tom;.:i nota -; a f ·Ç · por'-l.ue não f»llo ~6 
para a ca~nra. m "s J:>~r ... _o paiz , ,e ll~p~•·i~tlmente p~ ra. 
ó cortiQ l!le•tnr"l do 1" àl,Hl'!cto de !itlrJ!:' P 1.\ue --le Rhum 
modo foi atacado i'tla& CQll6iddt~<çõell diJ nubrG dllpu·. 

tado, ao que eu como seu representante não posso aer 
in ri ifft~ren te. . . · 

D ·s·.e o nobre deputado que niio P.e devia V'ltar sobre 
este pHrecer sem que primeiro o gabinete ou slguem 
por elle vies~e á tribo lia declarat que nenhum» interfe;. 
renci~ tinha Pido empregllda_ c)r!, parece isto ~~mero 

camara: nem •eri · força de demover o • ohre' dt!pntado e 
os !'eus companheiros do firme proposito em que se 
~h~. -
- . ' 

e nem o partido conservad(lr de Ser,z:ipe •·ostuma obrar 
só tendo o pla.cet do guvHrno iudagando a sua vontade 
sobre este ou squelle canrljd .. to. · 

E uor ventura a pr .. vmci" não tem dàdo prova disto, 
manifestando ma indepenciencia po,. m~<is de nma vez! 
Ha bem pouco tempo não mandou para ~qui quatro 
de;Jutados e nma li»ta triplic.o sem a mtn(lr influencia 
ou recommenda<;ão do gove~uo'?E não se a.~severoune~tà 
ca -a que ulguus membros do gahjnete passado tinhão 
feito recommendações especíaes em fuvor de certos 
candidato~.>, qm~ for:lo compl~tamente dérrotados? 

O Sa. LE .... DRO BEZEBiu.: ~stimo bastante o aparte 
do nobre ollpntl\cio, p•)r·-lUe rri~ me sjud .. na argumen
tação. Ape1.aT de tae~ reccmmeuda~ões, não forão. esses 

estava formado, com vi<la propria, oiFgund . o :-\r. con
selheiro Paranhos póde-~e com razí~o cen~ura.r o seu 
proc"der, e attrihuir-Jbe obedienoia ao P"d•r? O passa· 

• . ? . 

sas idéas pequenas de bairrismo: OJ? grandes homens 
não t~m nad<•n '<lida i e, poque seus serviços são para 
toda a humanidad~; assim o hrazileiro que tem pres
tado serviços á patriu deve fer conetderado como filho 
da nação, e no mt manto dado nãu se chame vergonhoso 
um act~ que em si só contém generosidade em premiar 
o merectmento. 

O .,u~ digo está de aceôrdo com as idéas dos n.obres 
deputados da opposição, qu -o~ndo com razão declarão-se 
representantes da nação, embllra eleitos por e>ste ou por 
nqne1le distticto. Se direito têm, e confessão ter para 
lançarem suas vistas sobte todo o Im erio. r ue'tle ão 
o retto que am em tem e,te ou aque e istrícto de 
buscar o merecimento, a intelligencia, em qualquer 
parte em qae se ache? Nós não ob>ervamos que pelo mu
nicípio neu~ro forão eleitns dous deput11dos que nem l'ão 

p O • lll O 10 e t BD611'0 • ' por lSSO p e- se 
.:an:,urar o procedimento dos eleitores'? Ultimamente o 
proprio Sr. deputado a quem r•: •pondo não foi eleito por 
este muuicipiv, tendo cot>~nto ll<~ ti"·ldo em Minas? 

O Sn. M.1.11TNIBO CAMPOS: Note 4ue en não era mi· 
nistro~ se o fo11se, podia fazer-me eleger no Imperio 
todo. 

O Sa. Ll':A'\Il!lO BEzERRA:- Na hora dada não se 
man 10c. cerrar tileiraa em favor da candidatura do no· 
bre do>putaJ.o, e 11b1Jra contra as Teclaruaçlles .1e uns e 
preten._:ÕCl3 de outros filhos d11qui. e . qu .. cumo liberaea 
esta vão no mesmo ué de igualdade quanto ao direi~ e 
aos eervi.ços presl-ado~ T 

I• to posto, como é que esta me~ r.aa gente póde ropaft 
rar Dll eleição do Sr. conselheiro ParauhoR, sustentad" : 
pelo partido a que pertence S. Ex.? Se le~itima e na-tu• 
ralé a eleição do · n ·br• depu tado, legJtlma. e natural 
deve-ne cbau. ar a. eleiç,.o do Sr. conFelheiro P11ranhos 
porque !tté obteve votaçã .. dos liberaes : ee b~tstarda ê 
uma, bast>~.rds deve se chamar tH.m bem a outra. 

O Sa MARTINHO G.t.DlPos: -Se o nobre deputado 
explicasAe as razões .pur que os eleitores hberaes de 8er
gitJO votarão no ~r. Paranhos, faria um grllnde serqiço. 

.O Sn. LEANDRO '&_EzERRA: - Eu n ãro pose~ antrar no 
pensamento dos liber .. e:s de s~r~ipe : dt>ixn i~to ao nobre 
d"'put do . que por vi,. de r~gradeve e~>tar ao facto dat~• as 
e out.ras con as, como orgtio · importt~n<e do parLido 
liberal do p11.1Z. 

. O Sa . MAB.TINuo CAMPos:- Vot'' r ;;o pelas me~>mss 
can~1111 que o mlnl:;t.erlO 'i\hz eqHar· no M...r11nhão, pro
hibindo" Cli'1didatu-ra do Sr. wini!<tro da nuirinha. · 

O SI\, LEA~OM .6&%Ei\J.A•-S• o nobrQ devu\adQ eaio~ 
~ -· . - . 
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p:s:t"a que pergunta? porque.não faz o serviço revelando 
essas C<>Usa.r. myster1Uii\S! 

o nobre deputado qlJP:r saber l'e a provincia de s~r
gipe tinha ou nüo tilho >eu com hahilitaçiío pare. ser. eeu 
representante ne-ta occaf!ião. 

O Sa. M.t.aTlNBCJ CAMJ>os:- Protesto contra isto; 
nã!> t:iz ~emel.nunte er ·U•ota. 

O Sa. LEA~.nao BEzEnRA: - Apezar disto, Rempre 
a.sse•e~~o á casa que a pr1•vincia tem filhos de intelli·· 
g:--ncia, àe iliustraçilo c merecímentns, dignos da repre-

• ::- • :w ,... 

posição prque mesmo a n.iio têm prete~dido, e algu;n 
qu-:1 t,;m,('.ede qwmdo os amigos pedem e a ,1e 1ic11çila ào 

_p~rt·do o fxige. Ninguem pôde nagar que o homo,.. , ••o 
nao faz S'lcri cios em certas circumstancia.s náo pódo 
ser ehamBdo b•lm poli ti ··o. 

Sr. presidmte, fi dt:rrpt.a que o ~r. cons;,lheh·o Para
nhos Roffreu na cõne <ieu-lbe força m•da vez maior nas 
fileiras do- •·ooservadores, e t·reia · ~a qui) isto mu.to 
e muito • oncornm para sua elei\:f•O pnr Sergipe. O mal 
CRusado devia ~;er reparado •, exemplo eensurado, mas 
tambem seguido pda rwhre oppMiçiio Raziio tivemos 
nó~, portanto, sold -rlo:. elo ran(ie exercito ara ouvir-
mas a voz a nt~CE'·fl·irl.~ e pnli. ica. e come> ·cam~r,..das 
de uma cdumna, pedirwos por um2. ei.nular a eleição 
do Sr. Par•mhos. Nossa apres(.>.ntaçãc foi aceita pelos 
nosso~ amigos, PS dirP-itoR forão cedir:l.os, as vont&dea 

· - ,, .- . s no-Aos ese10il orn.o 'flroadop o ma1s 
feliz result a·lo. porque ahi e-t~ R brilh11nt.e votação, a 

· qullsi unadmid»de •·om que foi eleit•' o Sr. conselheiro 
Paranhns, p>~ra demonl'>trar <·om evjdencia qne a sua 

• • " . 1 • a pe von a e, 
pela eober~nJa do distiucto eleitorado que o honrou éom 
.a sua confiança Da nos~ a parte, peJo nosso procedi

. mente, niio r.emos que dar contas a ninguem. 

O Sn. MAli.TINB<J LAMPos : - Eu tenho o direito de 
tom~< r conhedmento de tudo que é t~ejl;ocit· do paiz. 

O Sn. LEANDRO BEzEBnA : - Essas recom .O!'lldações 
forão feitae. por mim !I pelo nobre Sr harão de 'rrhro1m; 
-por mim e pnr elle declaro qu~ não teve acção sobra nós 
o gabinete Caso identico se deu este linno com o nobre 
depntad:o, Sr. Silveira Lobo, q_oe por uma circular re~ 
commendou o Sr Urbitno ara M1 as 

O Sn MA•TJNHO CAMPos : - V . E-x. é lllinistarial, 
não devia. pôr f) ministerio em dHficuldades com a can
d~datura do "~· Paranhos, como succede com o Sr. mi-

O Sn. LEA.rtDno B~zERRA.: - Agora, Sr. presidente, 
perguntarei: -0 Sr. c.m,elhen: .• Parauhos não terá as 
qnnlid&d.es precisas para receber esta eleição-? 

O Sa. MARTJNHo CA.nJPos : -Não puz isto em duvida. 

O Sa. LJUl'(nao BEZERnA.: - A sua ir.wlligencia re
conheci 'la, a sua illustrHçiio manifestads. na11 diverfu.s 
posi.~e~ p1e tem o•~au~atl.o, sua elei.çii.<• por àiver&a& 
vez&; p~l· Rio de .Jane•ro e p~•.la "ôrte mo dão p111na re"
po5tfl, e nem desd·•nr!Ío a provincia 'lUa '" es·•ol neu. Ral
vo ~e ' ambem quer a illu~tre opp• siç~o que a 11ua dt~r
rota na.c!Ô~ tenha gasto todo o sea. xn~reciment~·, como 

· de algum mo ~o dt~u a entender o nobre deputad<l por 
"!inall, assevera.n io que mal orgamStido e~ ta-a o ga .. 
b1nete. tendo como me'llbro nm can.iidato derrotado 
neste muni <!ipio 

Sr preside.,te. pondo de parte a~; qna.\irl.ade~; do homem. 
ci~a?,ão e do homem pnlitico, en cr• io c .~e, !!Pg•mdo a 
op•D.J IIO do .. oobres -ieputado,; rlf'Fta · asa a crr<·am~<r.anda 
de 11er n ·ioi"tr c t'ava 11. nece~sl'ia-t .. rie. eleição do Sr. 

i;·., ar,n o.•. qu1 ·e t~··· p;n t•· n. • -u .. ~at~.do 
o prin!lipio de que rul. p<'l·.e •er· noini.tJtro da corôa 
aquell11 que não tiver as~ento n'umadas c:al'M do parla
mento •. 

O Sa. CARIM1RO M U>UnJ;TRA. : - Es•.& pa·epa1'ando ter
rerrfno para a caudidatura t1o Sr. Ir•ini~tr·· da tnaru ha. 

O Sa. L:EA!f»Bo 8uERBA: -Sendo verà ,JJ~iM 11 doa
trina que tem t>tnt.a voga ent•e o" nobr•:s deputado~ , 
não seria d o <lever llo~ 1u:nip;os do gabinete 1111stental' 
c.om valor eeus itnportante~< membrl)s dando-lhe a qua
lidade parlamentor! A nõs, pois~ antigos do governo, 
e aos eleitores de Sergipe, nossvs leaes companheiros e 

bons amigos, coube a missão de -rehabilitar o Sr Pa.
r.:mhos, e levantar a ex~ommunhão lanoada pelo muni
cipio neutro. O nobre deputado sabendo, com_o sab~,. ~ 
~;,;tnria, est!!.nr!o a. p'l.r do que se p&s>a uo.: f•aut>~ c~v1~ 
hsarios, não pfde igno,ar que nl!. l•·~r :a ,erra mmtas 
vezes se tem dttdo o c~o de al~m r. CuJbro do p•rla.·· 
lll6D'.o renunciar o seu lu ar ara. r;ell;, ent'tat 91 um. 
mmt~tro; e se i!óto se désse entre nós, chamar-se hia. 
log., um a ·to vergouho&o do deputaao e um inau
dtt..:~ esc~>ndalo do governo. 

Ü 'R • 

griir que no nosso paiz a eleição eeja tão livre da inter·· 
venção do governo como é ua Inglaterra, u:i.• achará. 
ningut>m que murmure contra a (Heição d~ um membro 
do poder executivo. 

O Sn LE.t~nno BEZERRA:- Citei o exemplo da naçio 
que nos serve de escola em todas as ques1.õ~:s de uossa. 
fór(!]a d.e governo: entendo que e;:; te exemplo vem muito 
a prnuosito, attendendo que i· tervenção não houve do 
governo, como assever~:do tenho, e contra o que"nada ·se 
tem dito, nem ao menos em boato. 

O nobra deputado fez uma comparação entre o Sr. 
con~lh' · · ' · 
Par~tnhos. 

O Sa MAR'I'INno CAMPos: -Não; eu os apresentei 
em perfeita igualdade. 

o D('l ,.e epu
tado é conheo:id ·• l!:u, embora c• n~idere ambos no ..... es- · 
mo pé de igualdaje, não a~ sim cons dero s>~ sua~ candi
daturas' a do primeiro e contra sua vontlld~, f. lha de 

· e um rupo o .. ran o ; o, epu.a os 
daquella pro~bda L>Or especiaes consideruÇÕt!s en.ieudetn 
que S. Ex. não deve s~r deputado pGr a \li! a do segundo 
foi ~uatentada pelos deputados e ~enu.dnres . in uenc'itlll 
locaes e corp · eleitoral, ~ue constituem u •u v .. lente par.
tido na pro v moia, e poris"o obteve um 1 regular, eleição •.•• 

O ~R M AR'I'J •Ho CAMPOS: .-. O.;os é que sabe das tt)~ 
clamaçõe•, dos gemido~ do~ opprimidos! I 

O Sn. LEANnno BezERRA: -Onde estão esses esca.n
dalo,., e~sas r-odamações, esseR gemidotl? Só existém 
na imaginação de V. Ex., -.6 ouço de sua bó~ e .do 
desti o de em tudo c · , ' 

sranhão spparece al~m calculo de certa pat'ci.~d.adé 
quG nunca teve relação política com os membros do 
gabiuere. g eita-"e-alli ha mo.nite.ta intervenção~.: se 
Sergipe a flld •ii.o corro, como correu em sileneio com 
em tu &t\ as ormali a.des, sem nenhuma reelam ,ção dos 
cootral'iob, sE-ndo quasi todos eleioor68 conserv11dores, 
clam:1.-se -aqui ha mysterio, é neee~sario inqnerito, 
.eto.-O!lpoeiçii.o deste modo é facll, porám não dá. força. 
ao partido que a fa:~:. 

Sr. preaidente, o presidente de Sergipe nilG esore'feu 
uma linhl\1 não deu uma palavra em favor da 4audi<la· 
tura do Sr. Paranhos. 

.o _sa MnTINBO CA.lllPOs: -Pois d e&peran® de· 
mu•· ao 

O Sa. LEAI'Inao BEZERRA: - E' ineompativ~>l com o 
ct-rau~t:r do Sr. Jacintho de Mendonça o P"O ·e..timento 
da extorqnir voto~ pel .. s promessas e ameaças. 

O Sa. :MAB.TfNBo. CA.M.I'OB:- .Não digo que 11ipl nem 
que 11ão, 

O Sa. LE!NDau BttZERnA:- MM o .:tuanto tli,.se âcA~ 
dP. e•ei~,:ão ·l o 8r. P11rsnhos offende graveml\n~ aqu.,lle 
pr~~ínent.e . porque d"s ralavra~< do n.-.br,· deputado Fe 
dwlu.7. q"e foi eJ1e ir,f'trumeut ) da interv!lu ito. Contra 
"s o <I·"~ ao !'oUR renuta,,aoeo.; 1'e11~ preee•lentes de ma-
gist.~·.il ; e ~s!l reo:>ut ·ç ·•.> é um arg •menw forte I'Ontra. 
a~ a·l p:a· õe~ -lo nobre deput~>do. 

Tam kem S'! titl\sa que o g ,,bioete pasl~Rdo ttnhn feito 
reco!!!mend&ções p!>ra Seroll:iPe: ID!lll crê o nohre depu·· 
tado t.tue os qu<> têm assento nesta casá recebêrã.l tal 
favor? 

O Sa. MAn':'I"RO CAMPOS : - N'ão sei. 
() Si\. LIIA!QIIlO Bnnu · - AaRe~~:uro que não. 
\í• Sa. Da,.IJ'I'.u~o Da 8Jiar.1PB: -Folllos até deaJgum 

n1odo guenea.doa. 

O Sa, MuYJq~ C••rot:- Dtstjo ll1\1ito crer nilto. 
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O Sa. Launao BUl!li.IU.: - Se fracos pudemos sus
tenbr nossa dignidade , hoje com alguma posição 
haviamos de nos humilhar, e tendo já. eleitores feitos 'l 

O Sn. MnTlNHo CAKPos: - O corpo eleitoral é em 
menor numero, e mais facilmente a gente se ent~de 
com trinta do ue om 
mil, etc. 

O S::.. f:E.i.ffiiiiu Bi:<~:EnnA.: - Ã theoria. prova contra 
a pretençao tle V. Ex. Em todos os tempos os partidos 
lló temem a. elei - · · · • 
que s6 é o gozo da vactoria. ' 

.s~. presider.te, y. Ex. ouvio a maneira i!ljueta como 
fo1 Julgad? ? partado conserv:!dor deSerltipe, se dizendo 
qu~, se m1n1stro não fosse o Sr. Paranhos, não seria 
e1e~to.:. Os fac:tos dão cabal reiposta. Algumas pessoas 
slli nao nasc.1das, fóra de posições officiaes, por attenção 
ás ~uas qualidades, e por consideração politica, têm re
cebido daquella provincia eleição. Em sentido contrario 
sou forçado a declarar outro facto: o Sr. conselheiro 
Na~uco ~PrEf!Bntounse!ca.ndidato á senatoria. por Sergipe" 
c nao fo1 eletto. 

O Sa 
retirou-se do ministerio, e se tivesse se apresentado an
tes seria eleito como foi agora o Sr. Para.Dhos. 

O Sa. LE.uDao B.EZ~au. :- ~ou o prim~o a reco-

Sr. co~sel~~iro Nabuc? como. seu representante na ca
ma!a V1talic1a. Se eu t1vesse audo eleitor, de coração lhe 
ter1a dado o meu voto. 

lt'9 Sa. LEAKDRO BEZElU\&:-Eatava. elle no minis
teno quando se procedeu 4. eleição prima-ria, e já e. esse 
tempo se f aliava por toda. parte Ba cancüdatura. de S. Ex. 

O Sa. C. M..touaE'nu:-Recusou-~e apresentar~ se 
emquanto esteve no ministerio. , . 

O Sa. LEA.N.nao BEz~a~:-Creio que tenho direito 
em. ser acr~ditado, pnnClpa.lmente quando sou o pri
melro em dizer que gloria vinha. á provincia da eleição 
do Sr. Nabuco; mas, conforme esta vão as cousas elle de 

' . . . ' 
O Sa. MAaTrJIDO C.u•pos: -Mas isto que diz prova. 

contra a eleição do Sr. Paranhos. 
O Sa. LEAI!mB.O BEZEB.IlA ·-

que o,partl( o que recebeu B candidatura do Sr. Parn· 
nhos por certas considernçõas não recebeu a do Sr. 
~abuco .. Eu garanto !' que digo, e muita gente sabe 
d~at<?· Devo eatar naus a par do que ee pasãa na pro
Vlii.Cla do que os nobres deputados. 

A O Sn. MA.llTrr~ao CuPcs:- Por ser do districto da. 
curte n:to sou estranho ao reato do lmperio. 

O Sa. LuxDao BzZEIUl4 :-Sabe de tudo que se passa 
nos recantos do Imperio J ! ! 

O Sà. M41\TJNBO C.urPos: - Mostrarei o que sei de 
Sergipe quando dena província 'Be tratnr. 

O Sa. LE.LKDao Bt:&ERJU: - Se para bem fôr, mil 
graça.s darei n. V. Ex.; se pol'l'..m fôr al~ma ncousação, 
me achari 11empre oom as mmas da defesa, e confio 
que não serei abnfo.do, porl!ne a razão e a justiça dão 
força e.o fraco. 

Os'Saa. DEPUTADos DE SEilGlPE:- Do mesmo modo 
nos encontrará. na estacada. · 

o Sa. e. MAliOREIRA.: Ao Sr. Nabuco faltou 
a condição que o Sr. Para.nhos tinha a de ser mi-
nistro. · · ' 

. . . . O . Sa. MA.aTrr.Ho CAKPos: - Elle mesmo não é capa' 
de pensar que tem mais merito que o Sr. Nabuco. 

o s~. LZA.KIIIlO B~aB.A.: - Sim, senhores, nem. elle 
nem lllllg!lem pel!Ba lSto ; maa eu ?ou explicu a diffd
rença que houve. O ~r. ~abuco,por ~ especiaes c~
cumatanclas, como Já. disse, não podl& têeeber o apo1o 
do P.~id~ da maioria, como .teve agora o Sr. Paranhos. 
Rep1to, nmguem merece mate do paiz do que o Sr. Na
buco; .como ~strado e como m.iD.iatro, elle fundou 
uma repu"tl\9!o Dlio 16 p-r• o prosqnte como parr. a po•-

teridade; por isto em qualquer ~a!t~ do imperio a aua 
candidatura teria o caracter de leg1t1mldade. 

O Sa. C. MuuaElRA.: - Mas faltou-lhe a quali
dade de ministro. 
. O Sa. LEANDR? _!JEtE!'RA.:.-Eatá. ~nganado o. nobre 

o ' . 

Abril, estando S. Ex. uo ministerio, já o partido ven-
cedor tinha assentado n!io receber o seu nome para & 
lista tríplice. 

111 a. EPUT.u>o um apar • 
O Sa. LEANDRO BEZEallA: -Aceito o aparte do no

bre deputado; e aproveitando a o~asião, declaro com 
toda a franqueza que foi o motivo de não se admittir na 
lista o nome do Sr. Nahuco a quasi certeza de sua es
colha. O desejo ardente do partido conservador de Se.r
gipe era ver escolhido senador o Sr. bariio de Maroim 
pelos seus ssrviçoe e por sua dedicação á provinoia e ·aos 
amigos; por isto temia-ee, e com raz!W, aconcurren
cia do homem que tirava toda probabilidade: eis o 
verdadeiro motivo, e não importa·~a a condição de mi
nistro para que elle deixasse de contin~ar. E este me~-

o 0010 e proce er nao 1 -
mento do quanto merece o Sr. Nabuco parante o paiz 
c por isto perante a corôa 1 
· . O nobre d~p1ltado, continu~ndo no seu gosto 

' de dizer que em Sergipe a lei não era executada, pin· 
tando uma nuvem pauaodo sobre aquella provincia; 
mas qual o facto donde se conclua esse estado anormal! 

a. Al\TIKHo AUPOB: - uer1a que eu zesse 
lttll tamanduá de Sergipe! 

O Sa. LEANDRO BEzEaaA. :-Eu tenho admirado a fer
tilidade de S. Ex.; e por tê-la. em quantidade ainda fal
lou em negociações diplomaticas do Sr. Pa~anhos, di
:zendo que este pelo seu geito tinha lucrado, e que o Sr. 
Joaquim José Ignacio pelo seu caracter militar tudo 
perderia. O modo de fallar em negociações, e jogo de no
tas diplomaticas, deu a entender alguma cous& de allu
sivo a certo ponto, no que commette clamorosa injus
tiça; devemos estar convencidos que esse ponto está tão 
distante, tão superior ás nossas lutas, aos nossos capri-
c os e ~ eresses, que e nen uma manetra p e servar 
de alvo !s nossas settas. __ -- -- ----·-- · 

Sr. presidente, vou concluir ..... 
O Sa. M..taTINDO C..t~rPos ·- i 
O Sa. LEANDRO BEZERJU:-Acho que V. Ex. é que 

devia pedir, porque precisa de esclarecimento. 

O Sn. M..tuiNao CAMPos :-Sou da minoria, não seria 
attenJido. 

O Sa. LuNDno BEzEaBA.:-Talvez fosse, é bom ex
perimentar a generosidade da casa. 

Com o que .hei dito julgo ter respondido ao nobre de
putado,lastimando que S. Ex., por espirito de opposi\'ão, 
~aste o tempo e mal empregue o seu dom or3toi'io em 
dis~ussito desta ord.em. 

O Sn. n.iAn.Tircno CAMPO&: - O futuro me hs de dar 
razão, e V. Ex. se ha de arrepender. Atrás do Sr. Para
nhos ir& outro e mais outro; deede já. o annuncio. 

O Sa. Lurmao BEzEau: - Sr. presidente, para ser. 
desculpado pelo tempo que tomei, peço aV. Ex. e aos 
meus collegas que attendão ao dever de defender a pro
pria dignidade e a daqnelles que me fizerão seu repre
sentante. Tenho concluido. ·(Muito bem.) 

Cedendo da palavra os Srs. Sergio de Macedo e Bello, 
e pondo-se a votos o parecer, é approvado. 

· O Sn. PRESIDENTE declara. deputado-·pelo ·-t-• districto 
da província de Sergipe o Sr. José Maria da Silva Para
:nhos ; o qual, sendo iutrodu~do com as formalidades 
do estylo, presta jut"amento, e toma assento. 

Oll.ÇlliENTO DA IU&DÇA.o 

Continúa a 2" discussão da proposta do orçamento na 
parte relatira é. despeza do mini•tetio ~ justiça, com 
as menda~ a.poit.dcu. 
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Vêm i. mesa, sfi.o lidas, apoiadR3, e entrão coniuncta·· 
xnente em discussão as seguintes: 

<Fica antorisado o governo a mandar pagar ao Dr. 
Joaé AntoW;o de Oliveira e Silva, ex-juiz de direito .lo 
Alegrete, os seus ordenados vencidos desde a data em que 
foi i11egalmente considerado a.vul1>0, segundo já foi re·
conhecido por parecer e voto desta camara..-J, J. Fer-

. ) 
< O governo é autoris:::.d.c a organisar o ministerio 

publico na parte criminal, se puder despender com este 
aeni o metade ou maior arte da verba da des <:a. se-
era a e repressão o tra co, ficao.do assim reduzida a 
dita verba doS) 7.•- C. Madureira. :. 

O Sr. Saldanha Marinhos-Não sei, Sr. presi
dente, a razão por que contra a opposição nesta casa se 
ha, espacialmente da p.!l!'te do nobre Sr. ministro da 
jmtiça, mll.ilife~tado tanta má vontade, tanto despeito .. 

Pelo que me pertence tenho coasciencia. de que em 
todas as occasiões em que tenho tido a honra de occn
par a attenç!i-> d!l camara não me hei transviado da 
11rhanidade e conveniencia que no parlamento se deve 
observar. (Apoiados.) • 

Nio desci ainda ao · • o de mes nin hcs interesses e 
ln&.D n o-m(t na a tura. e representante da nação, s6 
me tenho occnpado das legitimas conveniencias do paiz. 
Esta tem tambam sido a conducta dos meus nobres 
amigos que comigo formão averda.'\eir&e ennina. o o-

. em r vas, e rancs:tnen e, Jscutí-
mos as questõeB de utilidade publica·. E tão constitncio
balmente o fazemos, que temos obrigado aos uobres 
ministros ao combate ~obre e digno da tribuna.. _ 

• ' A • • .P -d11lo, nem por 1sso nos tem tndo poupadas msmuações 
pouco agrada.Teis, e que não podem deixar de .ser por 
n6s altamente repellidas. Se um subdelegado que me
nospreaou seus deveres, se tornou digno ele censura b foi 
est.igmatisado pela imprense., t<.~ma nm desforço, qne niio 
direi proprio, fazendo publicações contra. a autoridade 
que o demittio, é elle offerecido i opposição como boa 
a.cqui.aiçii.o, sam que em tal offereqimento se consulte se 
esse subdelegado, que aliás níio conbe~o, honraria de 
preferencia. aossustentadores doministeno do que a. nós. 

S. Ex. o Sr. ministro da jnstiçB manifesta tanta má. 
!! • - • • . - • 

mesmo violenta., caracter que nlío póde ser dado 6. a~tual 
da camara dos depzztaq.os, era sempre um bem, era um 
elemento de segurança do systema., era um elemento 
ne~essario, e cuja ausencia, em falta de outra mode
rada e justa como a de ~ue fazemos paxte, levou passa
dos ministeríos a desmandos inauditos. 
~to posto, Sr. presid~nte, permitta V. Ex. e'!' casa 

ções l't;1ativa.s é. administração da jmtiç~, e pect!.liare! 
ao ministerio de cujo orçamento nC\& oc,upamos, 
. Principiarei voltando aos !actos pr~~:ticado3 pelo pr~~ 

importantissima. 
Não pertenço á provincia de Mato-Grosso, 'nio tenho 

conhecimentos peculiares dessa.localidade, aprecio os 
factos da altura necessaria, e sem paixão ; nad.a direi 
pois d'::l estranho a documentos que me forão presentes e 
tenho á. vista, e guio-me no meu juizo por elles, e pela. 
discussão que nesta. casa teve nnte-hl')ntem lugar. 

O facto grave praticadopelopresidentedeMato·Gros
so, o Sr. A11tonio Pedro de Alencastro, foi perfeitamente 
qualificado pelo Sr. ministro da justiça. S. Ex. ó de
nominou c. ATTEN'I'Ano C&lMlJSOso. :. (.Apoilldol.) Ccmcor
do plenamente com S. Ex. ; e ara qne a camara e o 
pa1z me or aprec1e a JUStiÇa a. qu caçao, eu vou 
relatar o que sei e se acha nrovado com irrecusa.veis 
documentos. • 

O padre Ernesto Ca.millo Barreto, lente no se~in.a-
u , a 

denominlldo Imprensa de Cuyabáj oppcsicienista á. admi
nistração desastrada do Sr. Antonio Pedro do Alencastro. 

Ç Sr. Alencaatro, nã.~_pod.ia ~ftr~. oppoaição, tanto 

ção. 
Baldo de meios decentes e legaes, mandou por um 

capitão de linha chamar· a 800 presença o padre, o. qual na 
casa de residencia do presidente foi por este intimado 
para Dão continuar a escrever em opposição. 

•Esta intimaç!lo foi acompanhada dll ameaças, não sõ 
por pslavras e promessas de futuro, como de factos, 
dispondo-se o proprio presidente em sua sala a espan
ca-lo com uma. cadeira. - . . · ~· . 

O padre, não querendo entrar em luta com o preai~ _ ;_ 
dente, retirou-se, e para poupar-ae desgostos cloolarQÔY 

,. , - • • I 

em attribuir-nos despeito e falta de patriotismo. olha. Mas, Sr. presidente, taes erão os desni~â.~ e 
O Sa, OM'ONI : - E inveja. impertinencias praticados por esse presidente, ta.nt.o&-~s--

a.ttentados contra os direitos dos cidadãos naquella lo
---.~0-:=:S,..,n.,._M_I_N_'lS_T_R_O_D_A._J_u_sT_l.._cA._: _-__ Q_,_u-'-'an"-·-.-d_o---'d=es'-'co"'----br~i---t---"'IOü> ..... ,der-qu~usencia do padre nn imprensa Dio pl'O" 

lllVeJa · duzio a cessação da publicação da folha. 
O Sn.. 0TroNr :-Lembra-se das sombras chinezas? As principa.es peesoas, as mais respeitavei3 do lugar, 
O Sa. SALDANHA MARII'«HO :-Mas,' Sr. presidente, indignadas como se acha. vão contra R prepotencia do 

ta.nt& é a injustiça que ha em tal procedimento 9ue eu governador,deola.rárão á. camaramunicipal que totna.vão 
niio du\idll acreditar que as pwavras do nobre mmistro a si a. responsabilidade da continuação dn folha como 
estão longe de suas intenções. Estou persuadido de aue, seus editores.- · 
reflectindõ, nos não molestaria, visto como s. justiça ·a a Enleio á. camara n .leclarapão. 
honra de S. Ex. nos isentão dan incriminações oft'ensivas c llims. Srs. - Cummunicamos a VV. ~S. q~ to-
quo poderiio induzir·ee de certas insinuações. ma.mos sobre nossos hombros a reclacçüo e a responaa-

0 Sa. Munsrno DA. JtTSTrçA dá. um aparte. bilidade dos artigos de fundo do periodico Impr1ma lU 
Cuyabá, que se publica aoa domingos nesta. cidade, e 

O Sa. SAUlUn~ M.uuttso: -S. Ex. assevera quo . imprime· se na typographis de Sonz::t Neves & C., á. rua 
niio nos dirigia cousa alguma que nos fosse desairosa. Augc.sts. n . 50.-Deos gasrde a YV. SS. . . · 
ConVeJ:l<l$··nos isto da que as palavras que ouvimos,. c: Cnyabá, 25 de Maio de 1861.-Illms. Srs. presidente 
que tíio mal noa soárão, e quo ainda nos doem, não e vereadores dá ca.mara municipal-1Ionrique Jo.t~ Viri-
for~o ~~ncio!lae& . da. parte de S. E:ll.; portanto, nada ra.-Luiz da Silva Prado • ......:.. Antonio ele Oerqwira Calda~. 
mrus dire1 sobre_ueo.... -Jo&é Eugenio Moreira Serra.-José Por fino Antune.t.-

. O Sa. Mn-cnno DA. JusTIÇ~:- Eu falla.va. com os Gabriel de Souza Neve.t.-Manoel Leite do .4niaral.-An-
aotos de contradicçiio, não contra a opposição parla- tonio .dntunea Gal1Jllo.-Celeatino Corrêa da Cotta.-An-
mentar e atriotica. tonío Rodrigue.t do .Ãrau ·o.- Manoel Joa uim Corrêa. -. 

O f:! a. SALDAlUU . .MARtMDO: - Não aceitamos ainda. O primeiro dos signatarios desta declaração goza de 
esta. explicação, porque mesmo o eapirito ele contra- influencia real na provincia, foi sempre primeiro 'snbs· 
riarmos, por eimplea prazer de eontradicçio, nlc existe tituto do juiz municipal, á negociant~ conceituado, e 
do noasa parto, nem por qna.lquer modo ae tem mani~ reputado como posauiclor da primeira fortuna naquellit 
featado. Se prllvooamoa do govomo oxpllcações, nada localidade. O Sr. Caldaa. nogoo[a.ute honrado, e que 
mai11 qneremoa aenlo quu o pais se eaolaroça; ae obri- eempre tem vivido apart.ado da;lutu pollticas, foi ar~ 
g&moa o governo i dlscuealo, nada maia fazemos do rastado l eato puso por força dae ar'tiltrarledáclea ad-
q_ne obriga·lo re~armente a recuar, aa o aeu propo- miniatrativaa que obaervav&; oa ou\roa ai~atarioa 
ilto á m~, ou dar· lhe o triumpho ele auu idéas, uma são todos peesoas conhecidas, blsm reputadas, o de gerU 
ve1. eacluecid.u e a.ceite.a como consen.taneaa ao bem estima na provincia. . 
do paiz. Ainda. outra declaraçãe semelhante fez â.camara m~:-

Tanto mais; ~r. presidente, que se a oppoaição fosse nicipal o Sr,. Floriano do Sonza Neves, inspeowf llfe-: 
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sentado ds. thesonraria de Cuyabá, honrado e digno 
negociante. 

Esre acto manifesta quanto o espirito publico se achava 
indignado contra o primeiro agente da administra
ção alli. 

O presidente de Mato-Gro~soporém entendeu, a des-
· - · a p pa re na 1mprensa, que 

ella Cuntinuaria & P.f'~l'P.VP.l" P.m onnnKil".iio : e oneren lO 
a todo o custo in~tÜi~á._:-1~-,-~~d~~r ~~-di'~ ~.?6 de Maio 
deste ll.JlllO C'Orcar a casa de r~sidenc~a ri? padre ~leuterio; 

ao Evangelho, na fest>l. do Espirito-·S~r.to, que n~sse 
dia se celebrava, determinou o audaz Sr. Alencastro que 
na igreja mesmo, e~ttvesse oude estivesse (suas; for-· 
~~es palavras) fosse preso O offidal encarreghdo dessa 
dtliJ!;encJa ent.r·•U pela igr.,ja, e la mesmo intimou a or
dem do pre.ideute 

0 jlR•JrP., Cl!lmo e resignAdo, não deu grande impor• 
tancia a bso, onbio .. o pulpito. cnmprie seu ssgrado 
ministerio, e ao des ·pr dtrigio--e s;oSr. hi:po, acompa·· 
nhou -o atá á. casa dtlste; de Já s. h!nd" encontrou o offi
cial que o esperava, e que de novo lhe intim011 a ordem. 
VoltandoaoSr. bi• o deu-lhe o adre arte dooccorrido 
e . e ecl~trou qu" Í>! sujeitar se a prisão. 

~. Ex. o a :ompanha até sua porta, e magoado presen
ciou que o offidal .,n arre,rado de tal dilic-~neia se apos
sou do padre e levou pr.ra o quartel de J.• linh~t, ond.e 
es eve •nco·mmumcave ., e oa 1 com nH.a esco t" 1:1 a -
guns Súldados foi remettido até ao p nro rte embarque, 
onde o vapor c.,rumbá o e- p~rava para conduzi-lo escol
t~da, COI.lolO o conduzio, p..ra Montevidéo, onde se acha, 

Um outro facto mAis revolt.nnte ainda se deu com 
um outro homem, de nome Manoel. Antonio Felippe 
Dua.,.ta Cuyab11no, advogado pro11i~i··nado, >olic•tador 
dos feitos o a fllzenda, segundo a~< mforma.ções que 
tenho, Este infeliz, tendo fetto .ublicações c<•m !lU& 

assignatura. narrando e censurando fa~tos escandalo
SQ8 da administriiCJlO, este homem, casado, de irtade 
mator de 30 tt.nnos, foi presll. remett.ido para bordo dé um 
navio de l(nerra, onde se lhe den roup<~ de marinheiro, e 
foi obr1gàdo •·O serv ,ço de gruwete. Neste estadv, e por 
causa. de offensa11 physicas que ~o.ff·en, foi re1uzido no 

M ' - • 

,-;·!F~ á 11uo. f • n ilia, dondo e ferido ! 
·.;,- · A mulher des.e homem requereu ao delegado de poli

-cia procedHII~e a corpo d~ delic.to em eeu marido: e por-
na o dele ado de olicia. uizesse c ru · ~-

:r:_equieitou do Jll"eMidente, .,ue tambem é commandante 
das armas, cirurfl;iões militares em f~tlta de outros, para 
proce.Jerem ao exame re~uRrido . O Sr Alen ·a~tro não 
&6 não consen~io na licença par~ que os ··irnrgiões mi .. 
lita~11 prooodes~em ao acto requl"rido, cc.mo demittio 
o delegadu, expedindo uma portaria que denominou re ·· 
IOIUÇIJO · . . . 

Eu a le1'6i para que a csmara melhor a aprecie. 
c Rl•otuç/Jo, - O prestdente da p'"ovil:.cia, UPando da 

at~buição '{Uil lhe confere n art. 5" § 8 . da lei de 3 de 
Oti~;ubro de IS3<l, &A Pua BEK (I'. sut~pender, como pela 
prt.aente Pu ... pende. a Jojjo dP. ~ouza NevPs do exerci-·io 
(le ~·juiz municip&l!!Upplente do t.ermo da CllpÍW, pelos 
cr·m~ de .. _x e~·o .-!e HUI;(•ri<iud~ e omis~· ·o pn•tíe~•do!'< no 
exercido da.s funcçõe .. do refer1do empreg;;,. P>alacio do 
~de Matu-Hros~>o 12 de .l.urllo de I8fiJ.- .4n· 
tcmto Pe4r,; de Â.ten··ustro. - Conform ... - J .. aquim Feli-
ci~•im.o de Almeida Louzn.da. , . 
· Obt~t< •~ portanto, o pre.•c:iente de Mdo GTos~o. além 
de t oei<·& as atten•ados _já. praticado~, á. exel·ucão de lei, 

e-~e a:iv .. g"d". conforme unh" •ido requerido 
Senhore•,niio é só o·quett:::~bo r· f~ridn. n iio é •6, corao 

jâ na.-ta casa ~e ..,ibse. o recr!ltan ento dl! cri1mça .. , man
dado fazer p<·r e-se pJe•ídt!Dttl, o que deve asa.mh~•r i 
caruara I O e•tado da provmcia d" Mato· GTo~>o, ~m to· 
do" 011 ramos de a<imtnistr• çiin, deouucí .. dt>aordPm até 
ao aviltamento, denuncia a dt gr&dhÇiio da autorid.-de 
até 6. miseria. 

Na forças de linha, Bf'nhr·r~s,dãn- ~ e factos t~orevohan
tes, Clrdens tão immorves e a~->usi V> s . que PU n.il.o p• sso 
deixa-l'>B ein silencio, e r.etu f,. ~t•r de chama.r :para. ellel 
a att.enção do Sr. ministro da guerra. 

Atteuda a camara para as ordens do dia que vou ler ; . . \ 

< Gernl do rlia 18 de Ábril. - Tenao o ruruta. da 2• 
·eoD;Ipaohia, Placido Ro~rigues D1as Le;,sa, rteixatlo de 
cumprir com o trato qw halli•• d• pa~~r com () p•·en.~to de 
voluntM'io o que deve ao Sr Jt,üo Mont~iro. e_xtrt1v1an.do 
o dinheiro que rec~beu psra essa appli(!açiio, fic,.rá o dito 
recru.a em ,,,.i8ão riyonsa, sahiodo sóment" para o en-
sino, carregar. o armas n s tn r • , 
será conurvado na vrislto acé cumprir com aqutlle paga
mento, descontando: s~ para isRo os setts soldos.-Fernan• 
des, tenente-coronel commandsnte. " 

· · elhielo ao hes 
pital, em resultado do b,;rbsro castigo que ~offre. Não 
podtrá. certamenre rPsi•tir, porque ~eodo a divida de 
1008, como rr•e iuf.rmão, a amortização terá de ser tiio 
lent~< qu~nto insigoi'lc<~nte é c soldo que tem uma praça 
de pret de primeira inba. 

Atteoda a camara para outra 'rdem d.o dia que 
vou ler: 

• Garal do dia 3 dfl Maio. - Em rleferimento á pe~ 
tição que me foi dirigida p~lo Sr. Vweote Bueno de 
Sampnio, negociante ctes•.a po~oução, em data do l" de 
Abril proximo pas-ado. queix1md ·-se àe falta de pou
tualidn ds nos 1:1 amentos de abonos o r elle feito as 
praças deste COrpO a pedidO rJe Hl!ZUDS Sr~. 0 Cl>oeS, 

or ,cno que O:l Srs . commandau:li" d\l compunhias fação 
no acto dos pagamer.t .s descontos p'l.ra pagamento do que 
devem a e.lte st>~hor, confo-rme a conta ' ue por etle {ôr 
apre~eut~s a, sen "este p•·~Siménto e pr• ,.-enctu !l ou ro 
qualqne;, e os qu~ dwem avultadas ljUIIntia• passar~õ a 
ser arra'llchado~·, f;ic11ndo o soldo para pagamento do qttll 
devr.m 

c a a ,sr. o 
Raymundo Jo>é da Silva ficÓu devendo ao patrão Joã.o 
Antouio antes de as.,entar· praça.- FernarHle.Y, tenente" 
coronel "owmandante. ~ 

Certament<>, Sr. presidente, que não necessito adian:· 
tar mai~:~ na1a áquillo que tenho referido, e que foi pra
ticado pelo prPsidl'nte e seus subort1.il·a1os. Por essss 
f~tctos o,Jue acabo de trazer ao conhecimento d!l. camara 
ficar .. õ todos comp•netrartos do · ebta•to lastimoso e de
gradado a que foi levada a admunctração de Mato
GroFso. 

~endo asPtm. é ~eu d_evar declarar 9~e não m~ sa~s-

da demi,sllo, unicamente, d~:sse fnnllcionario . Se se quer 
dar forca il ~tuwrirl.:~de o n:.eio unko e de perfej,to t'xi·· 
to é fazê-la cont.~:r nos limites que as leis têm pres· 
crit d · ·dr1 • 
rosa e ini'Xuravelmente a todos os prevaricadorea. 

Não duvi<io que no animo do Sr. ministro, como no 
de tod· s os I!CUII colll'ga~, esteja a dettrmiohção de man
dar etfecti V li mente re• punsabiliHar um t!tl fuu ;cionario, 
cnj11. punição é de reclamad.~~o morabda.le. Acabemos 
com a pratica erro· ea e peril[o&a <W se haver a demia
sii.o como a untca condemnação. 

Q p.,iz tem ob"e•vado df!Fg""tCIIIO que altos funceio
nanos, emprt-gttrlo.- de ~rd .. m t<l_,vada podev de-emba· 
raça.d~mente otfeu t>r 1.oda~ a11 leis, e que, quend.o n-uito, 
apenas ~offrem uma dtlmtl'sâo. Cumpre pôr termo a tão 
arru101idora }Jrllti ·11; StlJii, immedia.tament~-: p o<·e,.sados, 
eejão sem r t:ILÍ,Hão puwd~.~s os depos,t~Srios de ttntorl
dad"' QU!l &busíio e preva ·iciin, e cG6será essa falta de 
força de aut .. rtd-udc , de qae se u,ueixa o Sr. m.inh.tro da. 
jus1.iça, e yue entretanto parece ,"rOl'Urar remedie.r por 
modo d1"erso. · 

Não n~ces!>h&mos <le novas l .. í" paltRJazer vip;o-rar o 
pri·•"•p•u da autor•d ·de •1e que t~tntó; f"Us o Sr. rumie
tro da just1t;H; ni'to nere,;srtam P s•Dão d .. qu~ o go-

.~ . ~ - . . 

inditlerença cunuivente com qu~l'{u~r que mt>no~>preze 
os ~eus devert>s. 

O Sn. M uusTno DA JumçA. :'- Que seja bem e fiel
mente t.Xll('Utuct~t" l"i que t~mo3. 

O Sn MARTUHIO t;AMPO&:- Jfl. ~muito '-'e V. Ex. 
con-e~~:uir i•tO -

O Sa. RAL••ANRA MAR !'lHO: -Eu onvi Sr. pre•idente, 
Qne ~e 4ueria - t te uar o procedimento d" pre~ideotedo 
M · to GroEs• . rtiz~<• ·do-sP. que a victimas de sua prepo
tenci~~. era um padre immoral, corrompido, má.o cidadão, 
perverso, etc. · 

Senhcres, eu não cansarei a camara com a leitura 
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dos docu'llentos que aqui t~>nho pre11entes: ·· qua.lqF 
dos meu~ nobres col\e~~s o~ pt'de l"r e verificara ·{Ué o 
chefe de p·;hci,;. de Mttr.o-üro so affirma quG o pit · 
dre de 4UerD 'tratamos é de ext~rupla.r cuniltl!tO., ?i
dadão util, e que trata com todo o detwelo e re~p,..Ito 
á BUK velha rnãi, a quem n••-ent>t. Verin.,ará qne S. Ex. 

-~ ' á. t e no cl~r(} 
daao~iia pro.,iü ~111 t3:-o~e iHi.drc Ot"'~Cu ,::::_ d.hti~0to ln~sn~ ~ 
é l;nte muito prestante do "eroi~Ti,n, o .. d.e relevumes 
servi~os htt. prestado. Verifi, ~ar'i"il'ne. longe ·te ir elle 
buscai." f rtuna e •l Mato-GrofS() foi o escolhido do 
ven .. r•ondo Sr. arcebispo da Bahia p:m1. ir D!l.{UeUs. 
provincia in~truh o c!o:~ro •• 

Assim, pois, é uma calumnia o -JUe aqui se disse 
contra o plldre En:;esto; e l'•CE-mo se elb fo~s" o homem 
immor .. l que dizem ~~t.-.. n~<) atLenuarie. o crime revol
tante pratic~-lo por ~tq•1eli~ pre,..idt!n 'e • Mu ·t·•s apoin.dos. J 
Permitta- me o no h,.,, ruiobt• o da. ju•tlça uma pergunta: 
Tudo isto que ultim .lln~me ~tconteceu na provincia de 
'Mato· Gross<> não tP.da .;ido poU:)ado, a moraFdftde ad
ministrativa. niio teria alii ficado ille•a. se S. Ex. tivesse 
attendido, como lhe eumpria, s vozt.s que se t~vhnta.rão 
ne .... ta casa contra aqu,lle presidente qu,mdo SA trat ,u da 

.. ~ . " . 
. ' 

narrados e tão b<'~m provados o <:reiitn que mereci 5o? Niio 
foi demon(tra.lo pleuam~nt9, ~r. pre-id•.nte. que es~e 
funccio .• ario haviainterviwlo dP. um morio escandaloso e . . . 
dentemente ., mes pJinho c .. mJortamento deo;se funccio
n .. rio a. respeito do tt!nente t~oronel Peixoto, obri~·mdo-o 
a fazer u•uli. Vhlge•n lon~a pelo rio em um pe1ueno e .. .. . ? 

O Sa. GAMA. CEaQUEmA. : - Perdôe:..w,e, provou-se 
com um docum·mto to 1)\'oprio teneate-o'ikonel que elle. 
pe-lira essa pas,ag~1m. 
· O ~n. SunA.NRA. MAJu"no:- V. Ex. esU. enganado. 

O tenente coronel Pei~oto. ar:haodo-se desiie,ado do 
corpo que commaniava em :M' ~t<> · Grosfo, requereu pas
sngt>m para." de~tino que lhe uav•iio dado: o presH.nte 
con<'edeu lhe se reti a~<e em <·Uiúprimento das urdens 
do governo; e d<lpois 1e Eaber que elle tinha sahido em 
demanda de Corumba., ond<J ~e a0ht:va o vapor que o 
devia conduzir, apres,ou-se o mes•no presidente, e foi 

' . ' 
e isto se effectuou de modo que, no chegar alli, 
tr.tuitas legullS distant~ da <·apit"l, o ·tenente c~oronel
Peixoto se v!o n~ dor=:- necessida. te de. coa. prur um bo!e, 

gero de ez dias, incommoda e arrisca·ia. ::ião factos 
provados. . 

Apresentou .. se, é verdade, um requerimento do te .. 
ilêdte -coro ·l Peixot!'l pedindo para ir para. o corpo para 
que tinhn •irio removido ; mas certamante em tal reque
rimento dle não pedia que o obrigassem a viajar mais 
de cem l t>guas em uma cnuôa ou bote, 't'iagem que nin-

.. guem empreheflderia senão coagido. 
A apresentaç~o aqu~ 4e~~e re~uerimento, e e_m. origi

nal que não dena sHhu•·§rchtvo da secreta.r1a. prova 
exul-erantemente que o pfe-idente de M11.to-Grosso quiz 
antecipadamente preparar se para poder com sophiemas 
defender-se, no caso de que ~.oesta camara, ou perante o 
governo, fosse etle accusa<io por essa neto tiio pouco ca
vàlheiroso e imp_f()_(lrio da dignidade de um presidente 
de provincia. . . •··. ·: ·; 

A apreeent~ll),;'.~·s, de tal requerimento, se prova 
algumR cotJsa, "'toVH 'de muis. 

O ~a . G•MA C~::RQUEIRA. :- N>io estnu defend~ndo o 
reside,Úte da argu1ção; simplesmente Y,uiz reot.aoelecer 

o acto. 
O Ss. SA.Lt>Al'fiU. MAiliNIJo: "-Como dizia, se acaso o 

governo t•Vt'P~e 1mmed atttmente demittido o Sr. Alen
ca~tro, rli\u toria,. m •alid11de dr> f>'Overno 11i••o arra~tada 
peloB d •n•1t11doa . 11rnhr«ri• dnde• u ttim••n,eo,.- pratica.
dae p(lr o·"t- pr•eicleuw; :nilo tem~mo11 a pass~r pelo 
di.aabor dti V· r por 10.1 rnudode~prF.st.iv,i"•ifU• &nturidade; 
cert>-• enra o p dre t4,rnt'IIW 11i1" ter111-ll1do v]oti ' · ~' das 
loucnru do ~r. Aleuoa~;tro. c~rta.vent!! o advol( .. do 
<mpba.no l.Íi O e tii.TIIl rtduzido A tl' ·8te CtoD•liQW de 
louoo, o ter•&m(-8 privado os noo~os vizlnbos do Rio da 
Pr.; ta dó; tmuer de comn::emorar mais run acto de dea• 
mor"-litsl\rãO do .. osso governo_. 

Mas , senhores , ainda uma oircllmstanoia concorreu 
p"-ra que as cou"t\11 fossem leva{a.s " eF>te ponto em
llhto .. Gros~o. O -ir. A•ttonin Pe<iro rle AlP.r.t' 'liitro ·em 
111do S><mpre a ..:o\hido e prl)tegido pelo nohre presi•leote 

·ít ~~ eonselno ••.• Ant-es de tu•lo declar' qw• oão Mnho a 
menor ht'luç;w cie fazer o nobre presidente do conselho 
r<~" oasavel s c i e ' · I 
tro · •• ; mas, como e -t~tmos em um pa1z <mde a P'Otec
ção é tud•• , e " prote~Uo sempre 'e su!)põa un guzo de 
immnuidade o S•. Alen •astro, ten 1o noticia da. ascen
t~ã'o do Sr. m .. r . uec; d•: !~o.xias ><O oder 'ul>!!OU se dt~sde 
np;o com carta ranca para Kz.,r o '\ue bem lhe pare

<)es•e, e d<:!sdd entii•> soltou as re<leas ~oo urb•trio. 
O nohre Sr marqi!JJZ ele '~><Xil\e deverá hoje estar o:r

rependido de haver de~p -n i ido sua prote.:ção, seus fa
VOJ:@S, a quem n"o o CO!nprehendeu; S. Ex deverá ter-se 
m ,.·tificad'o coulJP.cen-lo .~ erro que eomm.,t.reu na dis
tiueçao indeviia que prestou ao prestdente de Mato· 
Gro"so. 

Em 110sso paiz ~e tem dad<> sempre um grave erro da 
P'irte do gover'20: tern elle consistido no de•prezs que 
pr:.fn-são os divertias m•nistros »s cen,uras que se fazem 
aos fanecionarios pubhco.s. • l gove•.no, q,_ue vê censurado 

minl\r se ba ou ~:io juo;tiva na cen-ura: e se ells parte 
da oppo~ição, entllo b~HtO. isto p!!ra ser ip.vn facto des
prezitda, e fortalecido e con~ervado o empregado, como 

.. ( . 
O go,ern .. , ao passo que busca sa~isfazer os mais leves 

dP.•ejos dos am•gns, é c~go em recu~ar a justiça aos 
adversarío-1, eonbnra !'eja alia 'jlrovada e indispense.vel. 

" r '"" , · • 

t&mbem tem vindo a opiniãÓ firmada. na. experienci~, 
que muitos Sf!j!;Uem, de haver só e sempre o governo 
como o uni co responsavel pelos aetos de seus subordi-
nados. · 

O Sa. MARTINHo CAuFos : - E com toda a justiça. 
O Sa. SALOANH' M,ax,,ao:-S. Ex. o Sr. ministro 

da ju$tiça. nos declarou que llavia manda.-!o dar pa~sa
gem ao P.adre Erne~to •e elle quize~se regrtJ,;ar p;,ra a 
província, bem como uma ajuda de cu!ltO para a. sua . 
viagem de Buenos -Ayres a Ml~to- Gro><so. 

E'?-, em. nome da humanidade, agradeço a S. Ex. esta · ·., 
':J :- x. s·.-

ordeas nece~•s!uias pHia que o autor da ofl'ensa que aof .• 
freu esse individuo indemnise a fazenda publica dt< im· 
portancia que se desp_e':der com .tal ~jnda. de cns~o? Eu 

obrig~tçíio de mandar in~tanrar o nece~sario proce~so 
em bem de fazer condemnar nes~a -indemnisHção o pre. 
sidente culpudo . ue além dtsto e da pena em que in-
correu pelo bRO e abu.o rio poder, deve maia ser 
obrigado p · - das e darnnos causados nos '>ff~ndidos. 
(Muito• apo •i Niio deve o procedimento do governo 

, ser o6mente ·de damittir o presid~>nte. Se a fn?.Anda 
publica tiver de carregar com esta. deepeza ~em que s!lp 
devidamentf' indemnisttda, com r11zilo diremos que.to<fP. .. 
os attentados commettidos em Mt~.to-Grosso constitUi.:.· 
rão apenas urn mi,eravel plAito, no qual, victor.osob 
crime. foi condemnada a justiça, e o Estado pagou aa 
custas. 

O SR. MINISTRo DX JusTIÇA:- Se niio tomaHe a me
dida. que tomei, o padre teria de ficar eeper~ndo alli, & · 
imp"ssibilitado tal vez de regre~sar f.IBra l'ua residencia • 
agora c~u~ur_a·st>--me porque dei-lhe meios parll. regree: 
sar á. provmc1a 1 · 

O SR. SAt.DANnA ~ARtNno: - Perdôe-me: V. Ex. 
• • , 11. ·ese en que 

em nome d~~o hnwanidhd .. agradecia a V Ex. a delibe
raç-ão que t •1mon? E •·n<ie e~tá agora a cenaura a V. f!.x. 
pe:iintlo-lne qne faça. re~<pon~abitisar o pres•deute da 
provincia p~ra que iodemnise aos c••fres public s da 
dee.p~za <ii'St · s jn1a tie (lUstn qua t:e mandou dar ao 
pad o pnra rt'g•-es-ar á ~u .. proviq.•1ia ? . 

<:? 8a. MumTao DA. JusTIÇA:~ ·a'ma couFeiuencia: 
log1ca, que uatura·weute s·,. ha dé rlerivar. . 

. . O Sa. ~,..LDA !h M •R •Nao :-Não tem razão, Sr mi
ntst~·o. em ~u~ 01 em uó> •es .. jo de simple~me11te . cou
tr .. tt"-1 • ' -re1a V. Ex. iUe niio nos apar., .. remo.s n·uric~t' 
da. 11«mdl\ da llonrq, e <ia <iiglliclade, çreia q Ll~ as p!Ua. VIa& 
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que multo sinceramente lhe dirigimos são para guia-lo 
na administração, são com o bom desejo da que no nosso 
paiz a lei ~eja .um facto real, e niio Jet;a morta, como é. 
Faça-nos JUStiça, e trate-nos ·com ma1s bondade do que 
costuma tratar··1:10s. 

Passando a outro ponto, Sr. presidente, occupar-me·. 
hei de uma ma teria igualmente grava, a qual conh~c1 
na discussão e quando ultimamente fallárão o men !l
lustre col!eg~ e amigo deputado pela côrte ~ o nobre 
ministro da justiça. Retiro-me ao celebre V10ente de 
Paula. 

Confesso, senhores, que até no momento dessa di3-
cussão cu estava na c<>nvicção de qne Vicente de Paula 
era condemnado, e achava-se cumprindo sentença na ilha 
de Fernando de Noronha ; mesmo porque estando elle 
naqnella ilha, que é um presinio para on~e vão eóm?nte 
os coudemnados. e com a competente g111a da autor1da .. 
de executora, não podi" presumir que lá permanecesse 
Vicente de Paula, livre, sem processo, sem condem· 
nação! 

Pasmei ainda mais, Sr. presidente, quando soube que 
um homem que não tem contra si um proc~sso (o que 
cansa expectaçãol 1, que não sof!reu condemnaçao alg_uma, 
e que entretanto, achando-se em um lugar destmado 
sómente a de~radados, requeresse habeas-corpus, e hou
vesse quem lhe negasse este recurso! 

E' esta, 8r, presidente, uma das razões. pelas quaes o 
pcder j ndiciario no nosso paiz tem decah1do da altura 
em qne o collocon a lei. (Apoiados.) Ha •lguna ac.tos do 
nosso poder judiciario que, por se conformarem doma
siadamente com a vontade caprichosa dos ag~ntes_ do 
execntim conduzem infallivelmente á desmorahsa9>10 e 
á falta d~ força que se obaerva na magistratura. 

Núo posso deixar de crer, portanto, que a denegação 
do recur.o de habeas-corpus , requerido por Vicente de 
Paula, não fosse resolvida de combinação entre a auto· 
ridade judiciaria qna o denegou e o presidente da 
provincia. 

O Sa. LEITÃO DA CuNHA :-Não houve combinação 
alguma. 

O Sn. SAJ.DANHA MAniNHO : - Niio posso deixar de 
crer no accô1do a que os juizes em fernambuco chegá
rão com Qll agentes do pode1· executiVO _para calcarem a 
lei, deixando de processur e julgar a V1cente de Paula, 
e ao mesmo tempo consentir qúe clle soffra. uma deten·· 
ção arbitrari• e negar-lhe o habca.• -corpus . 

Não posso crer, repito, que a falta de _processo e a 
denegação de habcas-carpus em tal caso dencasse de ser 
combinada com as autoridades administrativas, com o 
pre; idente da provincia 

O Sa. LEITÃo DA CuNHA: - Posso afiançar a V. Ex. 
que não houve a menor intelligencia com;: gove;rno para 
a denegação do habeas-corpus pela relaçao. 

O Sa. SALDANHA MARINHO : - Um tal desmando ju
diciario foi livre, espoutaneo? 

o Sa. LEITÃO DA cu,nA:- Muito espontaneo. 
O Sa. SALDANHA MARiftliO:- Entiio foi cortejo baixo 

e pequenino ao poder .... 
O Sn. MARTINHO CA"Pos:- O poder judiciario nesse 

caso mentia á grande missão que a constituição lhe deu. 
O Sa SAJ.D.I.NHA MARINHO:- Tudo foi novo e sor

prondedor para mim na discussão que ouvi a ~ste 
respeito I Disse-se que Vicente de bmla está na 1lha 
de Fernando conservado livre, e ainda mais, com uma 
pensão do p:overno .... 

UM Sa. DEJ'UTADO:- Quem disse isto ? 

O ::\a. SAl.DAMHA MAnl ,,Ho :- O Sr. 8ergio de Macedo 
disse que elle tinha uma diaria para manter-se: é o que, 
se me não engano, ouvi. 

g, Vicente de Paula não tem processo, está por seu 
go•to na illa de Fernando com uma pensão dada pelo 
governo para ahi conservar -•e e não voltar p~ra Per· 
narnbuco. Então poderíamos dar para bens a V10ente de 
PaRia, que depois de mui to~ crimes commet~idos, depois 
de ser remettido preso para aquella ilha, p~d~ captar a 
benevolencia de todos aquelles que o persegmruo, e con
servar-se impune e premiado ..... 

O Sa. LE!TÃ<J DA Cn,H.l:-Tam~m posso afiançar 

oo nobre deputado que Vicente de Paula niio tem pen• 
são alguma do governo na ilha de Fernandq. 

O Sa. SALDANHA MARINHO :-En não o affinno; refiro
\tne ás palavras que, snlvo o erro de minha parte, ouvi 
ao Sr. Sergio <le Macedo. 

Tratarei agora, Sr. presidente, das demissões e apo
sentadorias dos magistrados, e especialmente dos ma
gistrados qne farão candidatos. 

Desde que se declarou nesta casa, .s:. pres~dente, qne 
o magistrado para entrar na ele1çao podta obter a 
sua aposentadoria, podia obter a sua exoneraçã<J, e ~e
pois de lei to deputado entrar outra vez para a magis
tratura levantar a aposentadoria, livrar-se da demil!são 
sem ne~l.uma desvantagem, serr> nenhuma perda de 
serviço ou de antiguidade, eu me confinnei mais no que 
já tenho dito, e que para mim é verdade incoutestave}, 
e é que as incompatibilidades., oomo se aclü'io determt
nadss nas nossus leis eleitoraes, são antes uma immo-
ralidade do que um beneficio. . • 

Senhores, eu entendo, e já por vezes o tenho d'!ü• 
que a incompatibilidade d,;> cidad~o para não ser eleito 
não póde ser decretada senao constltumonalmente ; en
tendo que essa privação de direito ~:olitico que ~e in
flige a uma classe só póde ser determmada po~ lei.fun· 
damental Abstrahindo mesmo do lado const1tuc1onal 
da qne•tíio, devemoa convir em que sé. com inoom
patibilidades absolutas chegaremos ao fim qne dese
jamos. 

As incompatibilidades como estão decreta~s, longe 
de attingir o beneficio reclamado, chegão só á lmmora-
hdade que vemos praticada. . 

Quando as incompatibilidades não existião, o magis
trado o presidente de proviucia, etc., que tra balhavão 
por s~as candidaturas, tinhão sempre tal ou qual receio 
ou acanhamento em desmandar ·se; elles, por isso mes· 
mo que q usrião s~r e lei tos, não deseja vão desacre.di ta r- se. 
Mas hoje o mag1strado da comarca A convencwn;>- ;om 
o ma11,istrado da comarca. B suas resyect;vas ele!çoes,; 
como não tratão da propna pessoa, tem hbe~dade ma~s 
ampla de açcão, e assim o mal que se qnena preyen1r 
tornou-se mais real, e de peiores e mais certas conse
quencias. 

O Sa. MuT"Ho CA,Pos :-Ainda assim quero o que 
existe, emqnant~ não se complete a medida, e se torne 
mais absoluta. 

O Sa SALDANHl MARINHO: -0 Sr. Castello,Branco, 
do Pia~by, candidato muito natural da provincia 
(apoiado•), distincto magistrado, m'!lit~ bon!ado ~ illns
trado (apoiados), não obteve a dem1ssao, nno fot depu
tado; os Srs. Taques (hoje ministro de estrangeiros) 11 
Gaspa.rino obtiverão suas derr is~ões e for~o d~pntadoa, 
ruas podem na opinião do nobrenumstro da JUStiÇIJ. entrar 
de novo para a magist ,·atura sem perda alguma. Assim 
nós veumos que o empregado que pernlan~:ceu no seu 
lugar flcn privado de ter uma cadeira nesta caoa, entre
tanto que os outros que abandonárão a magistratura, 
com a demissão que obtiverão, aproveitArão-se com 
vantagem desse abandono apparente, e tornão para o qna 
eríio sem qne seus interesses tenhão soffrido. 

s:rá isto para algnem um acerto ; para mim é e ser& 
nma 1niquidade. Entendo qne. um empregado q~~;e por 
convenien01n tstranha ao serv1ço a que elle é destmado 
pede a sna exoneração, e della se apr~veita para sen par
ticular interesse, desde então demltte-se de qualquer 
direito que tenha na carreira abandonada. · 

O Sa. MI~IsTao DA JusTIÇA: - E' necessario que 
haja lei que o determine; é disposição odiosa, violenta, 
que 'só legislativamente póde ser decret•da. 

O Sa. SALDANHA MARINHO : - Niio concordo . com o 
nobre 8r. ministro da justiça que seja isto odioso e 
violento; o que eurendo que é odioso é que aqnelle que 
não pôde ser eleito, que conservou o emprego, aquelle 
a quem foi negada a demissão na occasiiio da eleição, 
fique privado da representação nacional; entretanto que 
um outro que obteve este favor do governo, que se apre
sentou candidato e conseguio fazer-se eleger, não perca 
cousa alguma,' não perca senão dous mezes talvez de 
antiguidade, que será o tempo que medêe entre a de
missão e a nova nomeação. ll!to é uma injustiça revol· 
t~nte em relação a011 outros membros da magistratura! 
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isto é, quanto a mim, um manejo immoral de' illudir 
a ~ei. . 

S. Ex. disse-nos mais que só a impossibilidade de\'ia. 
dar lagar â aposentadoria. Conco1•do perfeitamente com 
S. Ex.; mas &ta sua proposição, aliás muito sensata e 
legal, pôz em relevo aposentadorias que nós já temos na. 
magistratura. Não me re~ro a S. Ex.; sei que qua~dG 

de saude, não podia mEsmo ~ontinuar .a servir, Outro 
ianto porém não digo quanto ao ~cu nobre col!ega pel(.l 
Ceará., que, segundo é manifesto;· nllo estava no caso de 
obter c · 

Nem quero com' isto fazer censura ao nobre ~x-mi~ 
nistro que lh's deu, porque a S. Ex. sem duvida se 
a.presentarião documentos valiosos e condncentes a pro-
va.r a. impossibilidade pretendida. · 

Desde que o nobre deputado pelo Ceará se repnts 
sgora em estado de, tornar para. o serviço da magis
tratur~, tendo apenas mediado o tempo necessal'io pars. 
fazer-se eleger, prova que não podia ter sido aposentado, 
porque a impossibilidade era passageira. . 

_O Sa. JAG~A.RinE:- Eu b_avia. pedido a minha. remo.
yao por _n~o.hvo de molestut., muito antes da lei das 
lnc m a ll1 

O Sn. SAr.J>A.'\llA MAnTNU:O: --Nüo quero fazer cen-
sura. a alguem. ·-- . 

O Sa! JAUUA.RIBE : - Declarei ue muito· soffrill. na. 
omarcn em quo me ac ava em razão do clima ardente ; 

o Sr. ex-.ministro da justiça, negando-me_ a remoção 
por motivo de incompatibilidade, concedeu-me então 
aposentadoria. · 

O Sa. SALDANHA. MutNao :-O meu collega sabe que 
não ha da minha p!ll:te a seu respeito nenhuma má. von-
tade. · 

O Sn.. JAGUA.l\IBE ainda díí. um opa.rte. 

O Sa. SAtDANRA MARll\:JIO;-Como V. Ex., eu tenho 
completa liberdade de expôr o meu pensamento; entendo 
que a sua aposentadoria foi nm onns sem justificação 
para ·o · thesouro publico, porque V. Ex., illustrado 
magistrado, goza.uno de snude, como sua presença. o 
denuncia, não poõ.ia. ser qualificado de invalido; tanto 
maia que . e.tnquanto V. Ex. tem ordenado por uma 

' z u 1 
do n:agistrado que o substitue. 

Mas a magistratura, disse o nobre Sr. m;nistro da 
juat~ça, está. desprestigiada. Eu descubro em S. Ex. ~m 

tratura; mas nüo sei de quemeios S. Ex. quererá. usar. 
Tem·se·me dito, e pareco que devo acreditar, atten
dendo a algumas palavras deS E-,:., que elle deseja au .. 
torisação para algumas apos;mtadorias: ••• 

O Sa. MJNJ&Tno liA JuSTIÇA:- Concessiio para apo
sentadorias 'l Nüo pretendo semelhante couea; nem sei 
que o corpo legis!ativo tenha faculdade pnrB isea. 

O Sn. Su.nAMBA !lfAa.INilO: - Provoquei umn decla· 
ração de V. Ex. •. e folg9 ~~e que estej '!' ella em perfeito 
acc6rdo com a mmha opUt1ão. Por mu1ta confi3nça. que 
deposite em V . E:~t. pela sua honestidade, pela sua 
h\lnradez, não lhe daria jãmais tal autorisação. 

o Sa. MrNÍSTRO da JusrJçA:-Nem eu a quero. 

O Sa. SALD~~.,lliAJUNao:-Bem, estamos de .ac .. 
côrdo em quacn~:.4 esta o meio .... 

O Sn. MINI!itao DA JusTxçA.:-0 meio que ha de pro
ver a todos os beneficios puhlico(l é cada. um cumprir 
• men · 
sabiltdade de seus actos. 

O Sa. SALDANHA MAIUNBo:-Estamos perfeitamente 
de accôrdo ; não é possível que tleBte ponto esteja em 
opposição com V. Ex.: nii.o necessitamos, para que a 
magistratura. seja elevada á altura que lhe é destinada, 
senão de cumprjmento restricto do dever dos magis~ 
tndos, senão de cumprimento restricto do dever do go

-verno. 
9 ~n. MINISTRO I>A. JUSTIÇA: - E do apoio firme da 

optm:.to. . .. · 
· o Sa. S.t.t.DA.ftiU. MARlNno: - Pôde v. Ex:' ~~ar 

'l~MO IV 

convencido de qui!, se es<;as condi~ões se derem, o apoio 
não faltará. · 

Se a megistratura, senhores, tem descido da sltnra 
a q11e foi destinada, é isto devido :\ dependencia em que 
t:lla. tem estado constantemente do governo. Entendo 
que a :reforma não deve ~6 consistir no augmento 'do 

· ordenado dos m~f\istrad.os; sou de .opinião, concordo 
., ' . . 

estão mal retribuídos ; mas desejo que se não circum
screva. o melhoramento da. magistratura sbmente no 

.~e respeita.. a ordenados; d~se~o,. que lhe ~;aja dada e, 

o poder legislativo a collooue no pé de poder, desaasom~ 
br.!lda., e como o magistrndo inglez, dizer ao gove\"no : . 
c: Não cumpro vossa ordem porque é illegal; executo a. 
lei a despeito de vossa -vontade. • 

Emquauto não pudermos f112er c.om que a magistra
tura attinja. a essa elevação1 continuará ella como s. 
vemos, desprestigiada o sem força. · 

Nem da nossa parte, que queremos que o augmento da 
ordenados seja acompanhado e inseparavel das reformas 
reclamadas, ha, como insiunou o nobre ministro 'dl\ jus
tiça, o espirito ãe transac.çi'Jo; o que h a é o des_ejo mnit~ 
le ítimo e 'ustificado de ue ual uer medida ue · ~ 
corpo legisllltivo adopte em beneficio ds primeira. e 
majs importante e nece.ssaria classe da nossa sociedad~ 
seja uma providencia completa e ss.tisfa6toria.. O aug·· 
mento sim les de ordenado não roduz a moralidade 

eseJa n. e um ou ou ro :mag1s a o temos que :menos
preze o seu dever, não é o augmento de ordenadQ que 
o ha de oonigir e fazê-lo seguir caminho honrado. 

Aquelle, senhores, cuja. indole perversa, cujo som no 
" 'en • ·O ll SUB 1 e "'S 

der a justiça' h a de sempre ser comprado. quer tenha 
100, qut~r tenha 2:000$ de ordenado. {.Apoiados.) O 
homem honrado, o homem que com.J?!:ehende seus <le
veres e dignidade, não desmente o sen: caracter, nem 
mesmo acossado- relas privações, nem m~'smo levado á. 
mieeria. (Apoiados.) · 

· O Sn •. VmiA'ro: - Silo doutrinas que demandão 
mui~o desenvolvimento, e que têm muitãs restricções. 

O Sn. SALDANBh. MA:anmo:-Mas·são doutrinas muito 
verdadei!aa,são doutrinas inexpugna.veis.'Se.e~ ne~asse 

teria V. Ex. :..-aziio. Mas eu concordo na ne(lessidade' da 
medida, . Quero-a, porém, complet.s, quer,, quê" 'sejn 
acompanhada· da reformas que d~m á ma$iatratnra. 

• · ,· • - • le11 
nugmento e ordenndo não daria. 

Nom tambem entendo eu que devemos simple.-emente 
remunerar melhor a l'.lllgisttatura, deix:mdo ao arbltrlo 
do governo moralisn.-la a seu modo. 

Eu tenho, Sr. presidente, tal on qual receio de que, 
pedinào o. nobra ministro d11 justiça uma autorisnçi.J: 
para aposentar magistrados i sua d.iscrição .... 

O Sn. Mxius'l.'ao I>A JusTIÇA :-Quando a pãclif .· 
O Sn. ~AJ.DA'l'IBA M-\RIXB\1 :-Não digo. que s. Ex; jl. 

tenha ped1do; fallo na.1lypothese-se pedlSao. · 
O Sa. MINIS'I.'ao DA JusTIÇA :-Ntlllca revelei tafpen .. 

samento. · 

O Sn. SAI.DAl'mA MAtUNBO :-Podendo o Sr. ministro 
da justiça pedir.... · 

O Sit. MINis-ra.o I> A J~rsTIÇA. :-Não apoiado. Nlío po-
dia pedir. · . . 

O Sn. SAi.DA.l'CHA MARINHO: - Conceda-me ao menos 
esta h othese.... .,dando acontt; .. r ••.• L mbrão~ae oa 
Eenhores de alp:uma . expressão COm que eU liÍe ~alVe 
deste aperto? ('RJsada.r.) · 

O Su. MINISTRO DA. JusTIÇA : - Conjecturando o no
bre depu tudo que eu possa pedir tal a.utorisação, eu 
quero declina-la de mim. . · · ··· · 

O 811.. SUDANHA. MAl\INBO : - Se por ventura acl)n
tecesse que S. Ex. pedis~e autorisação para apo.soDtar 
s. seu prater, a seu capricho~~~ ·· 

O Sa. MtNt&Tao DA. JusTIÇA.:- Me~ capricho! 
o Sa, SA.LDANB.\ Muu~u.o : -Capricho ; w wnnos 

h.abeis. - · --

17 
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-·· o s~. Mr~ISTAO: IIÀ JuSTIÇA. : - Nunca procedo po~ 

capric)lo •. 
O Sa. S..u.:t>~HA. Muumo : - A seu arbitrio. 
O Sa. FuRT.WO : ~ Conforma entendesse conve

:íi®te. 

.,. 
dessa lei o que s·e disse e~ favor della na época 'd!' sua 
confecção. S. -Ex., sectario do~ creailores dessa lel,c.on
serva-se nas mesmas an.tigas crenças e erros. e_ por 1880 

ainda hoje a corteja com os epithetos de aab1a e con
amtrmea cem as nossos· necessidade& l 

S. Ex. em semelhante assum Jto ·se mostra conser-

• nem pe e essa me 1 a7 1 d d 
nem ella lhe póde tler concedida; 0 que ajunto á decla- a qualificou - symbo o e encarnação o po er conser-
r~ção feita por S. EJ~.. de que um magistl.'ado não póde vador. absoluto. . 
~ ~J.posentado senão na impossibilidade absoluta da O SR. l\h~rf.TRO nA JusTJCA:-A este respeito estamos 
exercicio.... discordes. Toclos sabem s Õpposic;üo qus fiz ao projecto 

O Sa. Muusno D~ JusTIÇA.:_ Physica ou moral. de reforma do Sr. Nabuco. Portanto, o nobre i:l.eputa-
, · do não traz autorid:J.de que aproveite nesta. espe01e. 
O SR. SA-.. DANHA. M'ARII!'IIIO : - ••• me levn a. crer que 

nenhnm, castignllrbirrllrio, e a juizo de um só bomem, O SR. SALDA.NI!A MAnCNIIO:-'fenho pezar de estar. 
se~á. ~~ringid() aos magistrados. Eu agradeço a S .. Ex. nesta ma teria tii.o disbnte de S. Ex. porque inclino ·ma. 
q_uerer _ci>llocar~11a á frente do mevimento qull VIU dar mnis para. o lado da. reforma. O Sr. Mnselheiro Nabuco 
& nossa mttgistratnra a devidaimportllilcia, reclamando ainda mais disse da lei de 3 de Dezembro; e note 
çomo espsro que reclame do poder legislativo reformas S. Ex. · · · 'leiro, a este il.lu&-
pen · _ . . · . escRnso por m que . entl'atanto trado cidadão não pndemos negar nma grande pratica; 
~~ ~lt·• .segnndo vej') de suas palavras, se c:>nterá. no quer como magistrado, quer como .ministro, quer como 
liànte d_a legislação que temoH, e que o. põe a coberto de advogado, de sem~lhaute lei: melhor do que muitos de 
i!üài~uer injustiça :ue _o arbitrio que reprovo pudesse,. entre nóB ·salva,; o c s -

ponto!>. a lei de 3 de Dezembro é hoje mais prejudicial 
. U!ll Sa. DEPUTADO: - Eu dll.vá-o, especialmente a aos iuterelises publicas. 
respeito da certos mini-stros do supi·emo tribunal de jus- O Sn. MI:-il&TRO DA JusTic~: · Mas nii.o o mostrou 
tiça. ' fomlas..--fA-pe-iado.t.+-- ----

---~~~;_,s=-a. ' S'' A._L_D_Al(-:-:::B:-A--;l\i;-;;f-:-A-R-lN_n._o_: -~C;-u-m7· p-r-e:-___ m_e_p_o:-r:-;é-::-m~,--t-_j~O~S~a.J::.:nS~A--~:t~.:t>uA-N.PHJ.<A~M~Awnt~-1-l'VNuo: - Concotdo com V. Ex.; 
Sr. presidente, cor.1feflsar a deszennan~a em que me e se a r~forma 'lomo a projectou oSr.Nabuoo fosse agora. 
acho a reRpeioo d.o curop•io.ento das prNn· s11as do go · apresentada, eu lhe faria oppoaiçiio. 
verno relarivam~,nte ·s reformas que jlllgo indispensa- 0 Sn MINISTRO DA JvsTICA _Então está. em con-
veis. Esta infe~1iz desconfiança r••pou&a nas palavras e trudi<!çâo com 0 que acaba. ci.e dizel', 
priilcipio11 aqu:i em.ittidos pelo nobre ministro da justiça 
especialment·e. O Sn. SALDM.BA. M'ARJNao: - Níio ha tai. Por · cita: 

.. . Nó& caber4o& quantos pontos importsntissimos da lei pa\u:Has do 8r. coneeiheiro. Nnbuco de Araujo, que ma-
de. 3 dcs.Dertembro cumpra r~f~'"lUP'!', ~·sim coino !labemos nífe:.otíio a necessidade da reforma, n:lo se segue que eu 
que OUtrllfJ reformas actminis•ruliY•iS s~·' geralmente:: re- deva adapta- la coa;o elle ententler: admitto com elle, 
olam11d88 Mns, "e ~;a trata · por ex•-mplo da lei Je 3 de sim, que contrll. essa lei- brada a experienc~a. 
Der:embl"', S. Ex o Sr. ministro du justiçc~o apenas nos 

fJ.. l'ls'rl\O DA Ju~-TICA. - Admitto outras re-
fq~~ a.uoll89lh.arta~ pela eipcrieuoia, que opportuna
menb ._ hio do Her propobtas 

O Sa. S.ALD.ll'fBA MARINHO : -Eu bem sei que S. Ex. 
llio tem 0 tempo Q8C8S!I><Tlll pora aprebeDtar de!lde já. um 
projecto . de reforma des"a lei; mas o q_ue digo é que 
S. E:z:.,qne temjáidéa" formadas pela sna pl'l1tica da lei 
de 3 ele P .ezembr(), S. Ex . . que é jurisçonsulto, podia ao 
m~ expôr-nossuàs idéas e dar -nos sua. opintü.o mais 
~j:il.ieititm.6nte. , 

O Sa Mnurrrao DA JusTIÇA:- Bem vê o nobre depu
tade;~ue .ne&t.a. discussão não é possival admitt.ir-ae are
foim~~o da lei d.e 3 de Dezembro. 

. . O Sa .. SALD.ll'fBÃ Ilúni~IlO:-Embora S. EX:. nada 
nos queira. dizer, eu vou expô r á casa o qne penso a 
res~~~ -~~-~~ d~ ~de D~:ten·bro. , • . • . . 
. Se sAo necesear1as leis para puDlr, mdispensaveis são 
igu t~~nte _leu, para. gar!liltir. A. respeito da lei de 3 
é!e, _De~;m.bro o que eu quero é que se torne ella mais . . 

- . Fico. Sr. presidente. demasiadamente prevenido R res
pal'o do espírito de S. Ex. quanto ás ià.éas de reforma 
aa lei de 3 de DezembrG, quando ouço S. Ex. COD&tante 
e ~eiteradamente proclamar ainda hoje essa le1 como 
uma ui •abiá e muito accommodada á.s nossas necessi-

. ~f.;'J~Est~ persistencia assll9ta··me e. respeito das 
co}lv1eç<.>es. de S Ex. em mataria. tão melindrosa. 

EtiteJ1dO, e c:om toda,.~ franqueza o direi ao nobre 
mini.,.tro, que S. _Ex. ainda se acha sob a pressiio e in
fluencia. . do antigo partido sa'iuarema, quando eu o 
d~yf!.pelo menos conservador moderado, e assim um 
pouco mais proximo de mim. 

Pa:t:oce que 5~ E21:. quer hojQ suaLentar a xespeÍto 

em opposição com o seu pr,;jecto. 
· O Sn. SALDANHA. MARINHO: ...._ Não tenho procuração 
para defender as c;uas idéas : unica e • 
nes a occat!lUO e expreMsões por elle proferidM no se" 
nado, expressões que nilo comprehendem desde logo qual 
o plnno da refl)rmas. . _. 

Sou·opposto ao projeeto do Sr. Nabuco, especialmente 
na pnttú relativa ao jur~, cuja instituição ficava mor- , 
talmente feriu a. Fui um dos signatarios da representa· 
çiio de Vassouras cont.ra. tal projecto. . 

Não h à contradicçiio de minha parte. Ap~laudind.o em 
geral a idéa. da. reforma, . não me subordmo por isso a 
tod.:> e qualquer projecto. Porque quero a reforma da 
lei de 3 de De7.em.bro não admitw a aniquilação de uma 
das melhores institnições do pãiz. praticamente a mais 
garantidora da liberdade do cidadão. . 

O Sa. MAnTINno CAMPos : - O que é o jtiry hoje 1 · 
O Sa. Cauz· MACIIADO : - E' muito. · 

O SR. MARTJRRO CA.l!IPOS: - Fíc&·ee d.ez annotl ~reso 
SAm j ulgamento ••• Eu tenho visto · u; '·garantia quil o 
jury dá. , 

O SR SA.LDA;o;aA. MARINHO : Se 
noss~s ~1s ·•nminaea e ·la proceaso eu entendo que esse 
emperramen r o em não alterar o que e e ta feito á um vicio. 
A le~islaçiio de processo, a legislação criminal é uma 
das qne mais necessitão de revisii() constante. E' uma 
necessidaie indicada pelRB mn<lanças de costumes, Jlelo 
de-envolvimento da ':ivilisação, etc. Eu direi oom .Fi
langieri que-os syst~mas de leis os mais perfeitl)s na 
occasião estão sujeitos a indispema.veis revoluções. 

Dirti ainda com este illustt'ado escriptor que~o re• 
toque, a reforma especialmente das leis de processo da" 
vem seguir passo a passo o progresso social. Conservar 
o qne • ma vez se fez, por t;;s:emplo, contra a liberdade 
do cidadão, é destruir verdadeiros interetses, é perpetuar 
os erros das regra~ de jurisprudencia, e ~r1Ul51llitti-.lcs 
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como ontroe tantos fideicommissos de geração em ga· 
ração, e com manifesta. impropriedade e injustiça. ~ 

Estudadas e comparadas as épocas da promulgação 
da lei de 3 de Dezembro e a actual, se chegará infalli.M 
velmente á. conclusão. 

O eat.ado .em que "Se a~hn.va a so~iedade brazileir~ e~ 
'·" 

pio de autoridade, qmmdo foi mister dar toda a força á. 
acçã<J governativa.justiôcou. póàe-ea dizer, a prolliulgti.-. 
ção de• sa !ei. Era, como dizião os ~ectarios do poder. uma. 
lei necest<a.ria e como ue ref'l'lm d l'. . • 

do momento. Mas, de rle que a sociedade entrou em SPU 

estado normal. desrle que desappareceu o espirito de re. 
volta, desde que a autoridade só não é respeitada quando 
não se respeita e prevarica: desde que não temos nenhum 
receio de que a ordem public.a seja alterada. de~de que 
a paz é permanente e o espirito de todos os Brazil.-iros 
coaverge para a sustentação de nossas fórmas de go
verno, deRapparecendo a anormalidade que em 1R4l 
se observava, desapparRce igualmente a necessidade 
provisoria da lei ae 3 de Dezembro, a qual, por isso 
mesmo que era boa contra a agitação, e por isso dava. 
~ai~ largas á ar?ítrariedade, se manifest~t imperfe~-

Hoje cumpre pôr tenno á. ll.l'bitrariedade a .que a lei 
se presta. Achando-se corno se acha o paiz deFassom
brado, ~ch,!l.Ildo .. se como se achão todos os Braz!leiros 

e neces~ar1os, é-in ispeilsavel que a liberdade individual 
especialmente encontre na le1 do processo a. garantia 
que a de 3 dfl J)ezembro por def~;~itos e sus.ceptibilid~de ~e 

nos tem mos·t.rado .. 
Nem se diga que é só do abuso, e não da lei, que nos 

vem o mal, <loroo o ajfirma o nobre ministro da justiça. 

o SR. Cn.u~ MACHADO: -A tal resp~íto níio accres
centou nada ao codigo do procesB'O. 

O Sn. MunsTl\0 pA. JusTIÇA dá um aparte. 

O SR. S.&LDANIL\ MAIUl'lllO :-As leis humanas es~ão, 
é verdade, sujeitas ao abuso; todas ellas sao subordina
das a. esta infeliz contingcncia, porque, como todos os 
actos humanos, aüo imperfeitas. Por isso mesmo. P.t'l uí!o 

11 • • • -

hora1·, e neste ce.so cum:_:>ra que substituamos 11'1 maia 
sujeitas a abusos por outras que menos incremento dêm 
a este mal. . · . 

O s.. Cauz MAeHAlle : - Sehre prisão Jlreve • 
estão em vigor todRs as dispo~içõos do cocligo do pro~ 
cesso. 

O Sn. Mn(!!l'l'no DA. JcsTIÇA:- E' mister attender 
ás circumatanciae do p&iil, 

O Sn. S.u:o.umA. MAnt:o;no: - Diz o nobre ministro 
que é miater attendcr ás ciranmstancias do paiz. En as 
attendo perfeitd.mento, e por isso é que digo . quo a 

· exce~ão de 1841 não póde fazer a regra em 1861, Eu 
não direi que destruamo" em totalidade a lei de S da 
Dezembro, mas concerterno·la. de modo a ptestur.:ee 
ella como uma. boa lei de proeesso. Acabemos por exem
plo com esse consorcio monstruoso e cont-ra as regras 
de jnrisprudencia. da policia e da judicatura; acabemos 
com esses magistrados não vitalicios, rest!'injamos 
quanto fôr possiy4 o perigo da prisno preventiva . 

Permitta, p<>is, o nobre ministro de justiça que eu 
não o acompanhe na sua opinião de qne a lei de 3 da 
Dezcmbto é UÍD.a.lei sabia e adaptada ás cil'cums~s.n
ciM il.ctuaeP. do paiz. • • . • . . . 

certoa e indispensaveis attributos que fallecem á de 
que tratamos , e .(ln ~vou. ~ostrar. . .. 

· · · ·· Falta-lhe a pnmetra qualidade de sabedoria, porquan~ 
to em um paiz representa tivo é a primeira qualidade de 
perfeição da lei :!ecundsria sna. conformação com o pacto 
fundamental. . · 

E' ell& inconstitucional, não garante sufficiente
mente a · liberdade individual, e peoaa essencialmente 
contra as regras geraes lie jurisprudeilcia. que regulio 
a materla.. 

Que a lei de 3 de Dezembro é inconstitucional, facil-
mente se demonstra. · 
· Os arts. lól, 162 e 153 da constituição, c:eando o pon 

der judiciario independente, o compoe~ de j~i.zed ~~
tu os que applicão a lei, e jurados que cotlhecom·el~ll.O 
do facto · 

A lei de 3 de Dezembto crec.u juizes temporarioa, .aa 
mu:o.icipaes, a quem deu at.t.ribuições de julgamento 
definitivo: é portanto incon·titucional · · 

M a "PUTJo.uo:- e o co 1go o processo Oli 
havia triennaes. ' 

O Sa SA.LliA.NBA. M: .. aiNI!O:- E estou eu defendendo 
or ventura o· o<J.; o do "'r'l~é3so? 

Un 'B. DFPUTAuo:- h: da lcgi~latura de 183\, qtJ.~ 
·não é -u~p•n :a 

O SR. SALDANHA MAIUNBO:- E' máo sy~>.tema estQ 
de argument»'f· A reprova.,ão de uxna qualquer doutri~o 
na ou d'F>posiçiio nii.o ries,;pparece Pela. razão d.e que ou-
tras têUJ. hs.vid.o igutolm6f1te erradas e impetfelta.s. · 

(Ha nlgum apartu.) 
A lei d~ 8 Je Dezembro ainda o1Jende s constituição 

nR.B appellações volnntarias que estatuio e concedeu t\()5 
juizes de dircit~ •. 

mflntc, segtindo faculta. a lei de 3 de Dezembro, é nêj)és .. 
~ario que elle entre no conhecimento do íaoto, quando 
isto con~titue privativa attribuição dos jurados, segündo 
a constitui~-o. · · 

E foi, senhores, essa imprudente e errada disposição 
qne deu maior incremento ao deNcredito do nosso jnry, 
quando aliás é elle credor da. fama de jn~to e irxipar
cial. · · · · · · 

e em ger não e e tão 1 uetrano oomo dese .. 
javamos que· fosse, cumpre todavia c::Onfesaar qtie 'ofl 
acertos que t~mos tido nos nos!Os julgamentos 'Crimi'
naes a. elle devemos. As decisões do jury livre são aeín• 
pre dignas : eu as não reeeic.. ' 

Ux Sa DEPtTADO :-Essa faculdade de appella.çio 6 
. tambem em favor das partes. · · · ·· · .· 

O Sn. SAtDAI.'lBA Mut11Bo: EDgana.:se. Longe ela 
ser um favor ás partes, ·á ella. como se proce&fia; mria 
iniquid11de, um erro em justiça crtminal, VÍ!&to COÚl~. 
emquanto nas appellações ordinariHS. o s.oousador ·~~~,8"-

para ser apreciada pelo triDUtul! SUP.e.rior, na eS~fll~Ô1 
volnntarla, o juiz de direito dá. a~ ra'i~à de na:o confor• 
mar-se com s decisão, e o aocusado nno 6 ou~do, e -fló& 

Senhores, nós temos na lei de S de Dezembro defeitos 
radicaes na fl'l~mação do processo e na fo~o ·~ 
culpa. E dr foís que o Sr. Nabuco commettsu o· erro~ 
segundo m1nb.a hum1lde opinillo, de decretar uma práxe 
duado o seu formularia~ o descobrimento da verdãd.e no 
processo criminal tornou-se mala dUlloU. ltmqu11.11to o 
subdelegado ou delegado &.~tudava nt.-lei1 proon.ra•a no 
codip;o um artigo que o orientuse, ou recorria a um 
e.dvogado em quem confiava, achava um ooDHlho .pnt.• 
dente, justo e honesto, conduzla··•e wim melhor 'aO 
conhecimento da verdade. · 

Hoje porém o delegado ou subdelegado olnge-.ee .OI• 
ga.mente ao formularia, e, mutati~ mu~<Jfkf~, orgaoip. 
um processo, adstringe-se a perguntas IIJCf'~lno 
interrogatorio, e pronuncia ])Gm ou DJ.al.t ~ ·as 
impressões. do momento. o~~. proooa.aá .crimea aa;bn .ar.~ 
galiisados sii.o levados ao jury; e o jnry, o~Ullloo· 
salutar principio consagrado no s.rt. '36 do código .oritDi ... 
nal,· isto é,-que as preswnpções, po_r mais :Ycthem~ 
que sejão, não. dão _lugar ~ impoaição de ~.,~-.,. 

nossos juizes togados, só condemna em vista.' R.e pro:fas 
concladentes ; e assim, se o processo chega s.o seu .oo.~. 
nbecimento baldo de fundamento legal,· .eem ~~ 
mentos neeessarlos, ene: abso_he, ~;·-c'il~rlndo o -~ 
dever por tal ~?d~, fica J.81!n\ó d9 peocado de CODCO~, 
como os seus mumgoa querem fazer crer, para ··~~ 
nidad.e. · · · ·.'{<~ .. · 

A lei de 3 de Dezembro ap&rtou-se das regras.· daja.:
risprudencia criminal na parte em queligau a poUQ a 
a jadieatura no mesmo individuo. • , . · · 

Todos aabem, senhom, que aqnelle a quem • inou1Zl .. 
bida a policia se conatitue como a ~~-in~ 
contra. o delinquente. · A•utoridadt ~JftlBOft a 
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per~egniçiio dos criminosos, e, sujeita como é á. fraqueza l 
humana, possue-se de certo interesse, de certo senti
mento de vingança, e àesde lo~o perde a calma e o s:m .. 
~ue-frio necessarios para c:om imparcialidsde proferir o 
JUlgamento. Se. o petsegrudor é _e será. sempre pessimo 
j-;dgador, na le1 de 3 Cle Dezembro se estabelece um 
erro per1~oso co un n o a 1udicatura Cüm n. nolicia. 

Pelo que respeita á. prisão preventiva, é a lei de 3 de 
~ez:ampro .por dem~is .f~cil, e expõe de modo ioconve
ntente a l1berdade mdiv1dual. Tenho ouvido dizer ue 

a 1, e qua o e e1 o esta. no execu
tor~ 9,U6 abusa. C.oUVC?-hO; J?liS desde que COID ella a 
fac1lidade de ser 1llu<hda a mtenção do le~íslador ó 
extraordinaria, segue-se _que a tlevemos reformar, e de 
modo _que os abueos possao apparecer em menor escala, 
e o ctdadiio fique mais resguardado contra o nrbitrio. 

A melhor prova de que o abuso da autoridade contra 
a liberdade _individual é sumtna~ex:te fe.cil co.m ~ssa lei, 
é o procedrmento constante e :nao mterromptdo mesmo 
dos chefes de policia da côrte, os qua.es com a maior 
facilidade mandão prender a quem lhes parece conser" 
vão-o em c~stodia os dias que arbitrariamente'querem, 
e sem ue 1n ur - - · 
liberdade. 

,Atn.da ~t? hoje não foi um desses chefes. de polir-ia·
responsabll1sado, mesmo á face e vista do governo · 
usando da fa~Juldade de ri são · ' 

scasar, pagar divi as, deafazer e rescindir contratos, 
annullar testamentos, dar pasto aos ran.cores de tercei
ros, e prestarem-se aos arrlllljos de familia, como ulti
mamente aconteceu, e eu o denunciei nesta. tribuna. 

o 8.3 es as razoes son orça o a não concor .. 
dar com o nobre ministro da justiça quando considerou· 
tão sabia, tão perfeita essa lei. 

O Sa. 1\hNISTB.o »A JusTHa: - Considerei- a snbia 
dad~s certas circumstancias; mas sem excluir ns refor~ 
mas que a experiencia tenha demonstrado necessariss. 

O Sa. S.uoÁ1uu MAIUNHO: -Passarei a outro ponto. 
Eu deseja\·a ouvir a opinião de S. Ex sobre·um topico 
importante de nossa. legislação criminal. · 

·Eu perguntarei s. S. ~x. , mesmo desconfiado como 
estpu de que sua resposta !!erA p!>la effirmativa. se n 
exce ção determinada a. res eito da ' -

, VliiOB mcons 1 UOlonae&, 1n iguos do oxccu-
çiio; entendo que elles ni'io podem vigorar, e que devem 
ser revogados •••• 

O Sa. OnoNI:-E a Rcho quo silo pnpl:!is r:ujos. 
O Sa. SuDÀftBA M.41UNDO:- So consultarmos 11 ori

gem deste recurso entre nóa, re~urso quo foi transplan
tado das leis ingle;r;aa para as nosaas, acharemos quo ello 
foi estabelecido em generuUdade, e por oouaeg1unto tal 
qual o Ol)lloebeu o legislador in~lez. . . 
··Já em 1826 se 11sntia na Inglaterra a neoeesidnde de 

p6r termo ~ a~b~traridade das prisões o de amparar a 
liberdade lDdiVldual. A consciencia desta necessidade 
n-_ou~ a declaração oonheeida pelo nome de peliçllo de 
d1r11tos'• 
Is~ porém não foi ztin~a suf?ciente, e as prisões que 

se faziio ~ nome do re1 co.atmuár~. Então os repre
sentantes mgl6zes em 167.9 esta.belecerii.o regular e for
malmente o acto de habea~-corpua, que ficou consi
derado <l?mo um precioso annexo da grAnde carta e 
com~ ·me1o de obstar ao arbitrio quer do rei quer do 

' Se attendermos i nossa legislação e virmos como o 
re~ efficaz ~e que trato foi crea8.o, não podemos 
dezur d~ conclmr que· do mesmo modo oue na lei in-
gleza· ex1ste ;,,ne entre nós. "' 
· ,~ ~a firm.l!r melbo~ mjnha opinião, eu me eoccor

.r, 6·niio sus~1ta ap;"eC1açao que a respeito faz 0 illue
trado Sr. Plmellta Bueno na sua obra Apontament.08 

. 1obre o proetuo criminal brazileiro. 
: P~tta V. Ex que ~ leia o que nessa obra está 
eacnpto ácerca desta matena t 

· c . O ·. hab~éCOrf'UI é uma institniçeo do povo inglez 
por a1le considerada como columna de sna. conetituiçlfu 
e eftloaz · eegar&nça ({e sna.s liberdades. E' um acto ce-. 

lebre e afamado, conquistado no tempo de CIU'los li, 
'que serve de orgulho áquelle povo, e que tem serVido de 
modelo para outros. -. · · 

O mesmo escript.or, prevenindo o argumento capcioso 
tirado da lei de 3 de Dezembro pela gradação das auto
ridad s · i · · 1 • • den r -
an1A1• a cvncesRíio deste l'ecurso. diz ainda: 
"' < Como o regulamento {é o áe Jl de Janeiro de 1842 
para execução da lei de 3 de Dezembro) marcou grada

ão só mente na. ordem 'udiciaria ·c nada mais inuovou 
preva ece oprmmp10 que nos casos e prisão i egal, eita 
por autoridade administratillll citJil ou militar, qualquer 
daquellcs tres tribunaes de justiça (juizes de direito, re
lações e supremo tribunal de justiça) tem jurisdicção 
para expedir a ordem de que se trata, tanto mais quanto 
niio ha comparação de graduu-;ão entre autoridades de 
diversas classes e rnmos distinctos do poder publico. :. 

O Sr. Pimenta Bueno, comprehendendo como nós 
con1prehendemos a ordem de habeas-corpus, conclue do 
seguinte modo : 

... Do exame tanto das leis estrangeiras eomo das 
nossas vê-se claramente ~u_? Asta. vali!'sa g~rantia. é 

' todo o constrangimento illegal, ou elle provenha de 
uma detenção injusta, onde ser ella v~rifics.da em lugar 
illegi~irno, ou result.e de ~ma e_xigencia for~ads. ou op-

cidadão ou do homem. -. 
Assim, Sr. pre3idente, não posso descobrir o funda

mento razonvel ou juridico em que assenta a restricçüo 
feita elo odor executivo r n .... 
pata o recr:utamento •. 

O Sn.. Cauz MAcHADO:- Permitte um aparte? 
O Sa. SALDANHA MA.nlNRo:-Pois níiol 
O Sa. Cauz MAcHADo: - A priaiio para o recrata

mento é feita administrativamente em virtude de leia 
militares; pilo estã. sujeita ás disposições civis. A lei 
diz que o jUtz seja superior, e quem.:eoruta. não é juiz, 
éumagen~o. 

O Sn. SALDANHA l'.!.i.ãUNRO: -Agradeço ao 11obre de
putado o seu- aparto. V. Ex. repete as mesmas razões 
com qu& se quiz sustentar o nrbitrario aviso de 20 de 

u n ro o VOJO que suas 1 as a o as esse 
aviso. 

O Sn. Cnuz 1\f,4.cttADO : - Qu€m é o juiz superior T O 
rocrutndor 6 um n onto do oder administrativo. 

O Sn. !:i.u.DANIIA MAmrcao: -A objecção do nobi"e de
putado ontá. contida, como já. disse, no aviso que cito!; 
mns tal objocçiio so refuta perfeitamente. 

Senhoras, o nvieo cuja<J \dóas, cujo ronsamonto é ro• 
petido pelo nobre deput11d.1 nesta. oocnoiilo, ó da ordem 
â.o muitos outroA1 talvez dn maior parto doo que tomos, 
quo sll.o m1troa tl\lltos corpos do dolicto ~ontrn o governo, 
e quo proviio plonnmontc que o primeiro usutpador no 
nooso pniz é o poder executivo. . 

Senhores, deRde quo nóa vimos que por um regula
mento a conciliaçí10, indispensavelmente prece~ente nas 
causas, foi dispensada, niio foi mais preciso para chegar 
á conclusüo da que o governo no Brazil podia fazer tudo 
quanto quizessc. (Apoiados.) 

O aviso cuja substancia vou apresentar á casa é um 
d~s ~u~tos co!ll que o poder executivo tem usurpado nt
tnbulçoes leg1elativas. 

O aviso de que trato especialmente não respeitou o 
codigo do processo, restringia o recurso. de habeM-cor
pw, quando ' aqnella lei o crecu ampl~a~ente: .. o aviEo 

individual. 
Diz elle que ao recrutado nüo se póde conceder 

habetJS•cprpus : ·1 •, porque, dependendo a concessão 
do habta&-corpus da presumpção de illegalidade da 
prisão, tal presumpção não se pôde dar a respeito da pri
e~o para recruta; e em ee~do lugar, porque, estabele
ctda. como está. a superioridade para a concessão do h~
be~-corpus, não hs. uma ordem estabelecida ou jerar
chla entre a autoridade judiciaria e a que faz o recruta
mento! 

O Sa. Cauz MA.ciuno: - Não h a juiz inferior; o 
recrutador póde até ser mn sargento. 

O Sa. SALD.\J'{B"- MA.RUIHO: - Se estudamos o modo 
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por que o legislador creou entre nós este recurso, acha
mos que ella se acha con&ignt\do em um titulo especial 
do codigo do processo criminal, bem como em titulo es
pecial· ahi se dispõe ácerca. do processo civil. O que 
junto á definição que lemos no art. 340 do mesmo co
digo, nos leva ínfa.llivelmente a crer na generalidade em 
que deva ser considerado o l'ecurso de ue nos oocu-
p;;;;:;:;os. , C-:! .er o que J!!pQA o art. 340: 

c Todo o cidadZI::~ que entender que elle ou outrem 
soffre u.ma prisão o" constrangimento illegal em sua li-· 
berclade~ tem dirl!itO a pedir.uma ordem de habea~r-corp~• . , 

Não limitou absolutamente, diz - todo o .~idadllo que 
entender !lue elle o~ outro oofue uma pn~lloindevida, etc, 

,Esta le1,Sr. pres1dente, de~de a sua promulgação foi 
entendida como eu e:ntendo ainda hoje, e como deve ser 
entendida. Houve porém infelizmente desmacdos das 
au~oridades na concessão de habeas-corpus, e o governo 
q1nz curar bes abusos abusando elle por sua parte 
fazendo restricções no ·que não era restringido pela lei: 

Se de uma tiio importante disposição de lei como é 
esta• p6de-sa abusar, segue-se oue ella. a. eaprieho 
do .Poder executív~ .leve ser nullificada? Niio era 

responsabilisa.: e fazer devidamente punir e os juizes que 
concedessem lllegalmente habeas-corpus? Não seria isto 
mais justo, mais conveniente e moral, do que destruir 
() ' '1 - • • • 
d_a.düo 'l Uma das razões do a~iso que ci~i, e que con
Blste na permanente presumpçao de legahdade na prisão 
P.ara .recruta, é mais que capciosa, chega até s. ser ir-
nsona. · 

ntre.nós as prisões mais frequentemente 'illegaes qtia 
se dão são as que dizem respeito ao reorutamento. Elias 
são feitas in<Üstinctamentê, embora haja ou não isen
ções •. Prendem-se vinte 011 trinta indivíduos, e destes 
ordinal'iamente só tres ou quatro estão no caso de servir 
no e:x.ercito. E quando se· observa isto, será. licito a 
algnem dizer que a prisão pal'a o recrutamento tetn 
entre nós em CJeu favor sempre s presumpção de legall· 
dada? (Apoiado&.) · 

A lei de 3 de Dezembro de 18H difficulton um pouco 
. a faculdade <la expedição do habetJS-corpu•, mas não a 

destruio e nem a restringio. 

Sn. MunsTRO DA. JusTIÇA.: - Nem o aviso; hei de 
provar isto ao nobre deputado ern occaeião propria, na 
iiiscussiio do orçamento _da guer•a. · 

O Sa. S. 
bro, se bem quo diffieultasse a concessão estabolec011do 
a &uperioridade da autoridade quo podia conceder lul
bea.R-corpus, conservou todaviâ este recurso como a lei 
o craon. 

E nam a lei da 3 de Dezembro autorison com a dlffi
aulda.da que' cteQu o. restrlcçito qua o governo ousou 
determinar. · 

· · Sa só póde entre 11s autoridades judiciarias concede~r 
Aabeas-corput o 11uperior, conforma o regulnmen~ dis" 
tinguio, quando a prido fosse ordenada por autoridade 
civil, adtnin~trativa ou 1nilitar, DUO era mister para o 
uso do recurso senão que o mesmo governo, e tambem 
regulamentarmente, estabelecesse a competencia, tanto 
xuais possivel e de le-gitima desjgnação, quanto não se 
dava o perigo de inferioridade do juiz ou tribunal em 
ccmpe.ração com a autoridade civil ou miJit.ar. 

A superioridade que estabelece a lei de S de Dezem
bro diz respeito sómente ao caso de ser ordenada a 
prisão por autoridade judiciaria; e porque não restrin. 
gio o nEo do recurso, segue-se qtie na hypothese ver~ 

qae se achavão. -
•-· Tenho tambem ouvido dizer que o lulbea1-corpw con-
cedido a recruta é inconstitucional. ~ - --- · - ·-- --

Vejamos o que dispõe a constituição. 
Di~ ella no art. 119 ~§ 8, 9 e 10 que c ninguem 

poder A ser preso sem culpa formada ; a prisão niio póde 
ser executada senão por ordem escripta ds autoridade 
legitima; as disposições á\!erca de prisiio antes da cnlpa 
formada. não cornprebende as ordenanças militares ea
tabglecidaa como neoeasaria.s i disciplina. e reemta· 
manto ào exercito. , · 

O Sa. Cauz MAcu.,o:- Isto é benl cl~ro. 

O Su. S.u.nuuA. M.ummo:-Persua.do•me que V. Ex. 
e~tã:, eng.anado na apreciação a este respeito. E' bom 
dtstmgmr a.utes de tudo o recruta. do soldado. 

O Sn. Csuz MA.cH.&Do:- O legislador constitucional 
não podia lembrar-se do habla&-corpur, que foi insti.
tuido m'tlito depois. 

·R. AL1lA~RA Allnnro :- s casos e pnslío com 
culpu. fvnn:i.d.~ cu ~e::: ella sã~ os d~ nnA ~A Qi!t:nnou a 
coo.etituiçiio na disposição qoe citei. À hypothesêpfé .. 
sente é sim lesmente a de illega.lidade de risíio. Se se 

s os as e1s nu 1-
tares, isto não exclue a i legalidade com que mesmo em 
tnl caso se opere a prisão. E por.:j_ne a ordem de habecu" 
corpus alcança a todas as illegalidades, quer ellas pro~ 
venhi'io de falta de formação de culpa, quer da arbitra
riedade com que foi feita a prisão, segue-se qse no caso 
vertente o recrutamento, o recurso mencionado, pócle vir 
em soccorro do cidadão perseguido. (Apoiado,.) 

A prisão para. o recrutamento póàe ser i\legru ; põde 
nm homem ter Isenções e ser recrutado, e como tal, a 
despeito da. lei, ser conservado em prisiio. Neste oaso, 
e seg~ndo o art. 340 do codigo do proce~so, tem direito 

ells. lugar · contra toda o qualquer prisão illegitima, e 
l!íio sómente contra aquella que fôr decretada indepen· 
dente de culpa formada. 

nós do recrutamento; quem conhece, como nós, quii o 
recratamento é arma: de eleições e meio de vinganças, 
não póde deixar de concordar comigo r.a necessidade de 
cercar de mais forte sunntia a liberdade individual 
qual em instituição alguma encontra. m~ns protecçiio dtl 
que no habea.a-corpm. · 

. O Sa. Cuvz M ACHA.liO: - Em lugar de requerer ha.
betu·corptu1 justi6.ca.udo isen9ões, é immedia.tamante 
solto pelo poder a.<lm:inistrativo. 

O Su. SALPA.l'IBA. MutNno: - E quaiÍdo o não fôr '! 
Só o hab!IU·corpu• será. o remedio prompto e effioaz. 

Tratarei agora de outl'a mataria. Occa.par-me-hoi do 
aviso de 27 de Setembro de 1860. 

Procurando esse aviso ua collecçiio de leis da 1860, 
niio o encontrei. Snppuz que houvesse eido revogado; , . 

manda dat' ba.bc.a. ao. culpa. llO empregado publ\co 'ÓCU·• 
demnado á pena de sullpeneiio, logo que demittido, moa
mo IUl~B de completar o tampo do. condQmnncão passa-

Eu combati pela imprensa a doutrina erronea e peM 
rlgoaa desto nvl10, o aa razões oom que a. impugnei, per· 
dôe·me o meu uobro collegl\ ex·mlniatro da justlça1 
nrilo · for!o daatru\daa P.athfaotorlamanto: prev&lecêr1Io1 
e prcvl\lecerAt:s. Entendo quu S. Ex., sem nenhum d&
IOJ•) de lnfrlng\r a lei criminnl, fol arraatado por inde
vida aprcola9ilo ' expedl9l'io deeae a.vlsu, que entendo 
deve ser revogado, 

O Sa. MrNJiiTao DA JusTIÇA. - Pa1'6ce~me que deve 
ser entoncddo em termos babeis - dar baixa na cnlpa 
em tempo compotoate. 

O Sa. SALDA!\11.\ Mutnao: - Perd6e-tne V. Ex.; o 
aviso a que me refiro não tem dofe11a possivel, por mais 
babeis qna sejilo os termos em que fôr enteadido. . _ 

Me persuado q:~e só por capr;oho pôde ser dâfendido. 
Para que persistir no erro, uma vez conhecido! 
Quando se censura um aoto desta ordem, porque não 

examiua-loT e, considerando justa a censtU"a, não revo-- -
g~-loT Porqul! se não dá est~ ~arant~a á. moralidade Pu-
uma doutrina erronea t Dave:n os deucertos do aviso 
que citei ser conservados só pela maldita <'.onveniencla 
.Ae não ferir a; snsceptibilidade, o amor··proprio de um 
anteceasor1 · ·~ , 

O Sll. Cauz MAcUAbo:- Durante o tempo de .sua- · 
pensão não pôde o empregado nella condemnado' • .. II:O-
meado para outro emprego. .,, _ 

o Sa. Su;wuu. M..IUNHO: - E' o que o aviso nio 
diz. i 

··o Sa. CtnJz MAcnno:- Devia d.ee1uar. 

O Sa. S.u,DAl'UL\ Muui~o: - Foi um emprogacl0 
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conaemnado 11 al~ns mezes de suspensão : demittido o 
mesmo empregado ~ntes de terminado o tem~o da sus
fA!DPão, requereu batxa. na culpa. e esta lhe fo, ne9;ll<la. 
Então o Sr. ex-ministro ·da. justiça decla.rou pel~o aviso 
em. ·qnestiio que se bouver.se coma e"Ktinct>~ a pena de 
sus ensão. e se d~sse baixa na culpa. 

Ora.. isto não se no ia azer : foi um erro da S. Ex •. 
tari'to Ínais notavel: quanto entendeu com ums. attri~ 
buição do poder jndiciarlo, e matou o e:tfeito de uma. 
senténÇII. passada ei:n julgado. · 

O Sn. P AU.tU.GUÁ:- Não havia· mais objecto da sus
;:ensão, visto que o empr~gado estava demittido. 

O Sa SALDANHA MARINHO:-Este foi o motivo que 
levou a V, Ex. a este erro; V. Ex. cont~iderou ~<ómente 
que. visto ter-se demittido o empregado~ não continuan
do elle a exercer o emprego, a pena por sitinha aca
bado. Mas V.Ex;não refl6ctio que de uma tal doutrina 
se sep:ne um absurdo, demonstrado o qual, V. E1... ha de 
concorde.r na. necessidade da revogação do seu aviso. 

Se aea.so o empregado que infringe a. lei, e incorreu 
JlOr esta infrac-ção em uma suspensão, por ser demittido 
fic.a isento da ena ~:e e· se ue n uelle ue commetter 
o crime a que tal pena seja imposta., se pClderá com a 
simples demissão livrar da sancção da lei penal~ Mas 
entender a lei criminal de modo a dar lugar á. impn:-
niJade, é entendê ·la. a.bsurdamen~: · 

Jl!lllll e" atuperumo nao cons1s e a men em que o 
indinduo · seja privado do exercicio do emprego de que 
foif3nppenso.; inhibe tambem que durante o tempo da. 
suopensão elle po~s": exeree! _um outro qualquer, inhi.;. . 

Assim) reconhecendo ·se o absurdo que pôde vir àa 
doutrina do aviso, vist.o como ella. póde conduzir ã. 
impunidade, que desar virá. ao governo de emend~r um 
·erro? E' ·o ministro de estado infa:llivel 'l não póde com
metter uma." falta, um ·erro? Será melhor, dar··lhe-ha 
mais força moral niio corrigir o erro conhecido 't 
. o sa: J. DE ALENCAn: dfum ~parte. 

O Sa. · Cauz MAÍJJu.oo: - Então fica sem effeito a 
diPposição do art. 58 do codigo crimina:l. · 

0 Sa. J. DE ALENCAR dâ. !Ü!!da um apar~. 
. a. LD NR.\ ARJNBO: - a 1 que vem a con-

fusão ; ha perda de emprego com inhabilitaçii.o ·e ha. 
perda de empreg• · sem inhsbilitação; quando a perdi!, 
de emprego nii.o é acom anhada de ililhabilitação, póde 
o individuo se x • 
oo·lo; mas na hypothese da &uspensão nilo·ae dá uma 
tal gradJ.Çíi.o. Nem a simples suspensão póde ser consi . 
dersda no gráo da perda do emprego, t.anto mais qn"' 
a perda traz implioitamonto prejuizo de serviços prell'
taâos. 

O Sa. PAUMAGd:-E' pena muito inferior. 
O Sa. SALDANHA MARINHO :.;..Soja como f6r, o que ó 

verdade, e V. Ex. níi.o o poderá negar, é ~uo de sua 
opiuiilo resulta absurdo, poNrie em jnrisprudencia. ori
minal toda a doutrina qne conduzir à impunidade 6 
absurda · · 

Vou occupar-me de outra materia. 
O actua18r. minit:.tro da. justiça, por occasião de ser 

condemnado a dous mezes deprisilo simples um capitão 
da guar':ia nacioHal, entendeu que este official. devia 
cump~ a sentA:nça e~ cadê& civil e sem distincções, e · 
para 1sto expedto o avtso de 27 de Maio deste anuo. Se 
oons_ultamos a lei da ~Jarda nacional, .vemos que aos 
o~Cli!P..S da gu~rda nacton!ll siio dados t.odoa os pri vila

i ;ls eem 
limitação. Er.tre esses privilegios ha um que não · ~r
mit~ que o officisl seja. recolhi~o e conservado n.a:pr1são 
oommum, salvo quundo por effe1tode pena.-maior de-dous 
a:mos de pri&ií.o perde a farda, e com ella honras e pri-

. vile~9s. - . 
~do asrim, me parece que tal aviso é exorbitante, e 

ciev1ner revogndó. 
O Sa~ Mnu~tno DA JuSTIÇA:- Um11 simples palavra 1 

fará. ·com que o nobre deputado não continue, e é Clne 
esta questão ~tá. su)eita ás sec9ões de guerra e just.1ça 
do conselho de estado para reconsidera-la. ·. · 

O Sa. SALDANHA MARINHO :-Contra este aviso havia 

tods. a razão de reclamar-se. Elle, segundo minha hu.; 
mildJ opiniãó, offende direitos e privilegias de uma 
classe importante de noi!sa sociedade;. elle é uma. arbi o. 
trariedade, 

~eliz~er..te porém aca_!lo de ouvir _do nobre ministro 

qü.'7, i'm1tOlwendo cllc m~teria ~2.'l'e, !!ev!e ser reccnside~ 
rado, e foi sujeito a duas Eecções do conselho de estado. 
A suspensão da execuç~ desse aviso é um.acto de. acert-o, 

rio o agradeço. · · 
Sr. presidente, farei algumas considerações a respeito 

do orçll!!le:lto. ' 
Eu estranho que n~nhum dos nos~:~os ministro& aqui 

tenha vindo justificar, dar contas, e Dedir approvação 
dos creditas. extraordinarios e supplementares que em 
sens ~espectivos ministerios forão decretados. · 

Estranho uma tal omissão tanto mais quanto im
porta ella preteriçi\o de um indeclinavel dever imposto 
pela legi11lsçii.o que regnla a mat~ria. 

A attribuiçíio que em 1848 foi imprudentemente dada 
ao executivo ara crear ·~reditos su plementares e ex-
traor anos é perigosil'slma, e absolutamente antino
mi<la com o ~'>ystema representa.tivo A esta attribuiçiío 
devemos sem duvida a facilidade que observamos ares
peito das despezas dQ Estado. 

e ao menos a e1 osec em execu a a, as m s conile
quencias que noto não se fariíio tão gravemente sentir. 

O art. 53 11a.lei n 514 de 28 de (iutubro de 1848 é 
bem expl!_cito a tal respeito; diz: ..: Quando as quotas 

. . u l'ao es • 
nadas, e houver urgente'vm:essidade de satisfa> ê las, ou 
de fazer despezas com objectos não contemplados na. lei, 
não estando reunido o corpo legislativo, poderão ellas 
s&r deliberadas em conselho de ministros, e autorisadas 
por decreto. . 

<O ministro a favor ele quem fôr aberto o credito dar' 
ao çorpo legislativo, no principio de IUtJ immediata ,.,_ 
.riJo, conta comprovada das razões que moti'lárão tae11 
despezae, para serem definitivamente npprovadas. " 

Era mister, Sr. presidente, que cada. um dos nobres 
minist_ro8 de estado que tiv~eaem por suas re!lpootlvaa 

xesae contas bem e"pecifirndlls c comprovndns donoa 
creditns, para que a camara lhes concodosao ou noga11a 
approvaçiio. 

mos nom 01 a ançoa. 

O Sa SALDANDo\ llhnt~no: -· Temoa balnn901 iÓ• 
mente ilM o nnuo Jinancolro de 1859 a Hl~9; nlnd11. nno 
temos o do 1860 a 1861; nem ora po111lv;~l mesmo quo 
já. tivesse vindo, por causa clu11 conta• do aomo•tre RÚ• 
dioiona:l, segundo o systema de eaoriptur"91lo por ox.or• 
cicios, e que eat · em modn. · 

Nenhum dos c.-editos snpplementnres decl'Ptadoa fol 
aqui justlfi<•ado, e nem o governo tratn disso f 

E noto quo eó pelo ministerio da justiça, em 18tl8 
a 18!'19, ~a decretou um credito supplementar de 
761:035$lH9, t~ndo entretanto as camaraB'· concedido o 
que lhe foi pedido, e que importava em S,764:11~S051. 

E o que é curioeo, o que me causou riso, foi ver es
crlpto no balanço de 1858 a 1859 que ainda havia um 
excesso do' credito na quantia de :~05:5218429 I · 

Gastou-se quanto foi votado, decretou-se supera
bundantemente creditos supplementares, o a despeito de 
se haver ultrapassado a lei do orça.mtnto, nos di1:em-ha 
um excesso de credito de 305:5218429 ! 

1. supp emen ar, con orme a e~, nao po ta ser 
decretado senão em caso dtJ urgente neceuida.de, quando 
q pagamento a fazer · se assim o determinásse. Como, 

··· pois~se ·previnem despezas futuras,não oónhecidas, com 
cred1tes supplementares ? ·. . · 

E' minha ccnvicção que, quando se dooreta supple
mentarmente para despezas que podem sobrevir. com
mett~·se uma grs.nd~ "arbitrariedade, p(lrque no espírito 
da le1 à e 1848 ·o credito deve ser decretado em presença 
de desP.eza urgente, indeclinavelmento reclamada, e sem 
possibilidade de adiamento. · · 

Tanibem estou con.,.encido, Sr. presidente, de que, se 
realmente e~tá na mente do go'Verno cumprir a lei, como 
nos tem promettido,' · timA das. tefonnas que importa 
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~ent.aores senão quando haja. necess1dade indedinuvel cial. Relin.ids. a. mesa em 2 de Janeiro, para continuar 
Q.a despeza previ11tzl. t.w lei, ;; cujll. niic sati~f1.v;i\o irnme- os trabalholl i.n:terrompidos, verificou-se haver na urna 

' diata traga grande~ e notaveis inconvenientes. o excesso de 1 ·1. cedul .s, cuj;;. iutLcdue~ !!e attrib~do 
________ Es~~~~rc~s~id~c~n~w~.~v~o~u~~n~~~l~r~UI1Jn~~~~~~~---t--~~~~~~~~~«-Hft. ~e se eoMtitntta~roada 

que tenho feito só um pensamento me ha dominado, o exclusivo della. 
de bem servir o paiz, e chamar o governo ao .seu àover. < No meio das reclamaçõe~ violentas que na&cêrão 
Da minha parte, da parte dos meus honrados amigos deste aoto) de insultos, ameaças, pri~ões, arrebatamento 
membros ·'o que nesta cas~ verdadeiramente é oppo- da liata dali miios do juiz de paz, comparecimento de 
siçílo, nílo ha nem despeito nem má v0nta.de ; hu. sim guardas nacionaes armados, invasão da igreja pelo des-
muita dignidade. Sempre que o governo, comprehen.. tacamento ahi existente, e chs.mRda do 3 juiz de paz o 
dendo aa verdadeiras necessidade~, se propuzer a so.- dons iudividuua "#ara snbstitairem a maioria da mesa, 
t,i.sfazê·las, encontrará a opposição dispoat~ a coadju~ julgou-se esta. coacta, e retirou-se corn o povo: 11 pé, 
va-lo. :.A.poiadu.r; muito b1m.) pai'& a capella iMicada, que dahi dista uma legua, e até 

o 4 de Janeiro concluio a eletcão. 
· Sa MtNisTao DA. JusTICA.: ·-Isto é indispensavel < Eleiçllo da matriz.-Téndo a presl<lencia da pro· 
pari\ 0 bem do paiz. . . · · vi.n:cia re · rovado o se undo adia me to ue se · ti · 

usa o () e · , e morar o 3" em istr1oto iverso; 
. O Sa. r· Snctt.ETAUIO 

1 
obtendo a palavra nela. ordem, terminando a eleição em 16 do mencionado mez. · · . 

a 1 ' . .. Apreciando as eteicões refexidas, cujo resutno, á 
eo ara que se O.Gha sobre a mesa, . e .vai a imprimir para. vista das res""ctivas actas, acaba de ser fe.ito, entende 

entrar na ordem dos trabalhos o 'lle inte arecer e r-
------~~~~:;s~ar~11;;t;.0.;:~....:::.=~~~~~~=-~~~-"----t---a--eommissão que nenhuma deUas est~ · no caso : de ~ 

approvada. Pa•a legitimar-se a .eleição d.o kosario, 
c A commi>·siio de constitui9íi.O o poderes, tendo ex:a- em que se ví!IU os defeitos de lugar e da a\l&encia de 

minado as actas e pap~i., r~Jlativos 1!.11 eleiçõe:. dee).eito.. dons mesatios, fôra mistér que provas mu\'claraa e 
f'!/J àasfr';'guezit~s:de Santo Amaro àe· Ta'{uliretinga. de evicientes tirassem a limpo os aotos de violenoia. que 
S. Loureuço de Tl)uoupapo e de Noss~ 8euh:orü <10 Ro- motivârão este passo; sendo para isso insufiicientes aa 
a~io da cid~de de Goya.ntt, pertencentes ao.2· distr1cto simples as11erções da seta, pouco ooherente, o la~da 
ela proviuoia de Pernambuco, pas11a 11. expôr o juizo sob a. inspiração exclW!iva de uma parcialidt~de que 
quu for~a a .semelhSllte respeito. . nella figurou. · . . 

c San-to Amaro de T•:quarehnga, - Segundo ars aota.s c Feita em dia que fôra alterado pela. mesa, e ootn 
que foril.o presentes á comrui~:~sâu, U.stallou·-se em ao de intervenção de um juiz de paz incompetente, _é fOra 
DtlZ.ewotodo anno pasAado a mesa da r01.1pootiva. assem,. de ~uvida que a eleição da matriz está inça.da. de vícios 
pláa plll'()()hi"l, iob it. presidência do 1• · • de a . , 

para 2 e aneiro, ·a"'clarando-o · illegs.l e criminoso, e 
A disc~ssiio fica. ~adá pela hora.. mlllldando que a eleição se tize~se em \3 do mesm-. mez~ 

formou-se neste dia nova mosa, sendo presidida pelo· 
4• juiz de paz do u.atriennio ss&ada · r. se haverem 

. . esar1os rega ar.mente e e~~ p(tlos eleitores é c F'r,gu~zia da r.idad' de Gnyana. -Deu· se dapU<t 
G~[l~lentes qtl-e compareo@rão. Conheoi<lo este resultado, cata . de elei~es nesta fregu~n:la, sendo uma fel~~ na 
:rethou-ae o 1• juiz de paz, sob o fundamento de inter- matriz, e outra na igreja do Canno. . . .......:.... --~ 
virem n' formaçl.u da mesa o eleitor Manoel José Bo~ . ç11o da . motriz--O proceaao oleitor-.1, segundo 
DApaJte e o sup oren.tmo zorra a- a &cta respectiva, correu com a maior 'lmpUctclMde. 
valcant(, que ui\o estavll.o na qualificação do anno. Preeidio-a o 1• juiz de paz, que, Clom o fundamento do 
Chamado o a• juiz de p~, proseguio-ae regnlarmOllte morar em freguez\a divena, e::ttcluio de lnt.on~ DI 
na elelçAo, que termin.,u em 2 de J"aneiro. · . . . fortnaçio da mesa. o eleitor ·Antonio Mar~lne do 
. c Som depnra.r <lom nenhum papel otliolnl relativo A Valle .,. ~omparec6rão 16 eleito"a e 12 •upplontel 1 
outra elelçAo, vê óozntudo s oommíSs'O que sq mene1iona sen<"~G a aut,. assignada ~r e•tea o sómenro por 16 
na reu~il\o do" collogio do Limoeiro, a que pertence esta daquellOtl , &lém dO dou11 indhld~oa quenllo po11ulllo 
freguezia, ~ approvaçao de um p,~r de ccim~iralo, :nenhuma destas quaUdadee Comt;oata a mesa, em aua 
em queae repallem. do ooUegio os eleitora& do ·uma ou- • totalida.de, no sentido do 1" juiz de pall, findou· 10 1 
tra eleiQlto·, qu~ se diz feita duas legaaa diet~te da ma- el6i9iio om. 5 de Janeiro, toncio comoça.do a 30 de Do-
ttiz, do 9 a. l ·t de Janeiro, e sob a prcaidendia do 1• juiz zeznbro. · . 
de . paz, cuja jurladicção, com a poaae do. s novamenw c Etdçllo do Carmo.- Na conformidade dat aot• 
olelto3, ccesava em 7 do .mesmo mez. . . dasta ele,çíi.O, os · factos se passé.rio por M\neíra :nu{ 

c-Do que. ftca. . exposto s~ .. ~eprehende f~Umen.te que divena. Cheg&Ddo A matriz o 1• juiz. de paz, fez logo 
é regular .a _eleição da mamz, sendo qQe legitimou-se tomarem MAAnto na me•a .. no melo de grand~ pertar-
a competencia do. 2:" i~iz C()m a retiradl!.. infnn~ada .d9 ba:çü.o e de diflicil fi.scali~<aoão pelo corpo ele\torw1_ o ape-
1", porque a lei não exige do11 me~brot~ das mesa!\ . o in- zar de todàs as observações, os individuo& que detinitl:-

. ~erito de qualificados, Bénão o de eleitores ou sup- vameute eompuzerão a mesma mesa.; Prcced~n.io 6. 
pentes. . . . . . .. . . . .. . apUtl\(.:áo da~< cedulaB, leu elle· até S. trigesima.lista, eni 
~E' tambem m.a.nif~tó que não merece exame serio que deu ~ostras de querer parar, aah~~O-&e. fi ~OG .-_ 

a eleiç~o a que se allude no colle.gio d'D LimoeiJ' ~tlli:H_l---t-~HD--llé~~~Ml~~mHUHltlltS-pc<~lidl!Ub~Llitlrdi:a--------
vet que nso consta devidamente sua ex:istencia, que · puta vão o triumpho eleitoral. Insta.iu par oonhluir . a 
teve lugar,, além disto, em tempo, lugar, e com presiden- aptira~o da ultima lista, começou o juiz de paz por ler 
eis mcom~tante. . . . .· . ..· os nomes de seus adverearios oomo estavão escriptos; 
·.-.: -s •. LourenÇo de ·· Tijw;upapo.-. Duas. f)leições . se üze..;. . . . ma!i. vari9_n Jogo_, í~en.~o a ~t"Dl'a dos de ~us alliados) 
rão nesta freguezia, sendo uma na capalla fillaltle No.és& ~íi.o-obstante as rec1amaÇoos·llifme~Uatasoontraafrau.de; 
Senhora. d~ Ros'6rio e outra. na matriz. . ias pesso~s que vor detrás delle. espreltavio o acto$ COD.· 

kuiçao do RoiBrio.- Em 30 de Dezembro e na. ma~ fonclindo 1mmed1a.tamentea.eectula com as outra& No 
triz foi .a mesa compoata sob a preeídenc~ dot• juiz dé es~ad.o de confuelío e desordem que suscitou este .soto, 
paz, com doua membros a ella ad.herentes representand~> e até do ferimf!nto d~:~ um eleitor oom um tinteiro 4t1& 
o~ elei~r~. e dons que lhe erã? oppostos1 ~leitos . pelos lhe foi jogado á car&., gritou-ae ~ntra, ·~ ' fràuiie'~ 
aupelen.tea. N.io podendo CO'ntu1uar . a. ewçã.o. por ex- instou-te pela veritiaação da ap"Dl'açlo •. Tu<lo _ fo1 
ce&sos do subdelegado de policia; foi a. me.sma eleição baldado, decláranco ' o con:unandã:Ji~· dá. fo:rp, . cuj~ 
adiada. para o dia 13 dG Janéiro, do q,u~ ~e deu parw 4 numm oh'SE'va a 80 praças, e daB quaGS ~ eS\A"Vio 111\ 
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136 SESSÃO EM f2 DE AGOSTO DE 1.861.. 

igreja, que apoiava o proceder do juiz de paz. Então 
o COI'}J<l eleitoral, em numer" de 16 eleitores e 21 
snpplentes, irritado contra tão escandalosa fraude 
sem apoio da força, e receiando scenas lamen
taveis de violencia., de que já. tinha a. mostra. no 
ferimento do'. eleitor, retirou-se ara a igre·a do 

armo, on e1 env1an o um protesto mesa a ma r1z, 
que não foi aceito, chamá.ra. o 2" juiz de paz, que decla
:c::. ~=parecer d!thl e. t!e5 diM; Q a· que se escusou, e o 
4" que compareceu constituirão nova mesa, com dons 

· · e1 s, a m os ou ros ous a ma , 
sendo a acta a&!\Ígnada por 16 eleitores e 21 supplentes, e 
proscguio na eleição, que concluio-se em 5 deJs.neiro. 

c: Foi presente á commíssão uma representação, em 
nome dos eleitores. e supplentes da. eleição do Carmo, 
confirmando- se os factos expostos, e accrescentando -se 
para o fim de demonstrar o proposito fraudulento do 
J.• juiz de paz de obter: maioria na aesa, a circum· 
staucia notavel de haver elle convocado os eleitores com 
diversidade de prazo, ora para ao, ora para 31 de De
zembro. 

c Moralisando agora os factos relatados, a commissiio · 
n· . . ,. 
e de violencia a composição da mesa daeleiçãodamatriz, 
cujo presidente encaminhou todo o seu proceder para. 
alcançar maioria nella, sem re arar nos meios, por mais 
re rovados ue f ss m a i o nd · ssem. · 

om ooumentos firmados pelo proprio juiz de p!lz e com. 
a acta da matriz fica fóra de contestação a diversidade 
de data na convocação do corpo eleitoral, bem como a 
exclusão indevida do eleitor Antonio Martins do Valle •. 

a ac a o • JUIZ e paz, que tem to os os caracteres 
de verdadeira, da asserção da maiC>ria. do corpo eleitoral, 
da propria aeta do 1• juiz de paz1 em one ní:o assignti.
rão senão 15 eleitores, apezar de 16 que ahi se men
cionão, resulta que faltou-se á verdade dando-se para 
formação à.a mesa um \'Ot() indevido á. parcialidade do 
1" juiz de paz. 

c Annnllada a eleição da matriz, a commissão en
tende que póde ser approvada a eleiçiio d<~ 4" juiz da 
paz, apozar Je defeitos que se lhe notem de lugar e 
competenoi&, os quaes se achão justificados pela neces
eidaae indeolinavel, proveniente ·da fraude e da violencia . . . .. 

pubUoa. • ' 
·-c·-Nestes termos é a commissão de-par~~ --

« 1•. Que !eJa approvada a eleiçii.o de eleitores~ q'Ce 

S•nto Amaro de Taqua.rotinga, o 2' districto da pro~ 
vlnoJa elo Pernambuco, sob a ~residencia do 2' juiz de 
paa ManoGl Jo11quim da Silva {}nrvello. 

c 2'. Qae 110 aonulle a oleiçüo de eleitores que foi 
felt' do 2 a 4 de Janeiro deste anuo na oapeUa de No1.1aa 
Senhora do Rosario, partencente á fregueda de S. Lou
Jeuço de Tijuoupapo, do 2" districto da 1>rovincio. de 
Pernambuco, sob a presidencia do 1• juiz de paz Joiio 
.Ribolro Campos e V aaoonoGllos. 

c s•. Que se annulle a eleição de eleitor3s que foi 
feita de L3 a 15 do Janeiro deste anuo na. ma.ttiz da. 
freguezia de Tijuenpapo, sob a presideucia do 4• juiz 
de paz Joi'io Antonio ae Souza Costa. 

c 4". Que se mande proceder a nova eleição de clei
tore~ na. freguezia de S. Lourenço de Tijucnpapo. 

. c s·. Que se annulle a eleição de eleitores a que em 
~O d~.Dezembro do anuo passado se procedeu na matriz 
da c1dade de Goyana, da 2• districto da provincia de 
Pernambuco, sob a presidencia do 1• juiz de paz Joa
quim Ra hael de Mello Junior. . . 

lÇ e e e1 ores a que em 
30 ~Dezembro do anno passado se procedeu na igreja 
do Carmo de Goyana, sob .a presidencia do 4• juiz de 
paz o comme:ndador Antomo Alves Vianna · 

·- ·· ·· ·c · PàÇO da; camara ~os·_ dcpntsdoa;·l2 -dé ·Agó&to de 
18_61. -R. F • dd r aliJo Lsma, - Oliveira Bello, - z. dl 
Goea • Vcuconcell:l6, com voto em separado. ~ 

· c Disoordo da apreDiaçiio dos factos feita pelos mous 
!Uuatrea oollegae da commis&l•o de constituiçüo e podo· 
rta, ulto só 1\ t\lapolt.o da. ele\~iio o. que 11& procedeu. n• 
mat~z, como relt.tiviUllonte 6. que tevolu.gar DO Cnrmo 
.da oulade de Goya~a. ' 

c Quanto á. eleição da matriz, Bão ligo valor á cir~ 
cumstnncia. de haver o I· juiz de paz, nos officios qua 
dirigio aoa eleitores e supplentes, convocando-os ~a.ra a 
organisação da mesa parochial, designado ora o d1a 30, 
ora o dia ultimo do mez de Dezembro ; 1", porque essa 
variação deve ante& attribnir~se a descuido ott igno-
ranma o JUlz e paz, c que . m lClO!a 1n ençao e 
desviar os convocados de comparecerem no dia e hoz.:~ 
proprias, o que é tanto mais presumível, quanto vê-ee 
que em todos os offiüiüti Je eon.vocayf!~, e!ll!e~as ~1)11 

ape1s su me 1 o ao ex a e a. c • u 
o 1• de Dezembro, o juiz de paz usa dos seguintes 

termos: c Devendo ter lugnr no dia 30 (outras vezes no 
c dia ultimo) do corrente mez do anno proximo-findo a 
c ~leição de eleitores desta parochia, de conformidade 
< com o art. 92 da lei de 19 de Agoilto de 1846, etc.; :. 
redacção com que o juiz dá como proximo findo o anno 
que entrava em seu ultimo mez, e cita um artigo da lei 
eleitoral que não tem applicaçiio ao caso vertente; 2·, 
porque snppcsto que o juiz de paz tivesse em vista~ 
variando de prazo , arredar eleitores ou supplentes , 
consta_ das actas e documentos pre:entes á con:mis:ão 

a quem endereçára offi.cios marcando o dia ultimo de 
Dezembro, nem por isso deixárão de comparecer no 
dia 30, e taes são o commendador João Joaquim da 
Cunha r e. it:- s I io 
commendador Antonio ves Vianna. 

< Accresce que a ultima domings (30) de Dezembro 
de 1860 era o d~a designado FOr lei (decreto n. 17082, de 
18 de A osto de 1860 ara a eleição de eleitores da 
presente leg1a atura; e po1s não po 1a entrar na mente 
do jniz de paz mais votado designar outro dia, nem era 
posaivel que os eleitore."J e snpplentes se deixassem en

. ganar a tal respeito. 
c: Tambem não me pare~e quo tenha import~mcia 

para annullar a eleição da matriz o facto que se attri
bue ao juiz de paz de haver excluído de tomar parte nos 
trabalhos da orgauisaçlio da mesa o eleitor Antonio 
Martins do Vlille, a pretexto de mudado da pn.rocbia.: 
1•, porque a acta. da eleição .da matriz diz que, su9ci
tada. essa questão pelo eltoitor Ant!>nio Pinheiro de Mon~ 
donça, o mesn;to ele~tor. desistia della, a copselho do 

. ' . 
constar a circumstaucia da .. mudança do dito elei-
tor, JUID!LA .cie algum modo confinnado pelo attestado 

((Iocumento n. 12) do escrivão do juizo de paz, Josá . . . . . -
do Carmo não faz menção dessa circumstancio., que de 
cerro commemoraria se a julgasse valiosa. 

c: O facto de ter o juiz de paz mais votado, como lhe 
imputíio os seus adversarios, lido na apuração da ultima 
cclula os nomes dos dous candidatos de seu lado, em vez 
de ler os dos candidatos do lado oppost.o, que realmente 
estávão n:llla escriptos, é de muita gravidade; mas por 
isso mesmo de\•Bra provar-se de modo h'recusavel. e é 
o que no meu çonceito nii.o se fez ; porque a acta do 
Carmo diz que o juiz de paz, indo ler a ultima cedula, 
apenas proferira &Sllala.vras-Dr. Firmino-, todo per
turbado emendou dizendo apressadamente e em voz 
b11ixa.-João PauUno e Sera.fim da Rocha-, e logo cou
fundio a lista com. as. outras para se níio reconhecer a 
s~a fr~ude; entret_auto que em um!' petiçiio para a jus
tifica9ao (documento n. 8) se chz que o juiz de paz 
tomando a cedula proferira as palavras-Dr. Firmino-, 
e logo depois - Seralim Bastos. 

c: Nessa justificação a que alludo, documento sem 
valor, porque niio houv~ ci:ação de io.teressadós, jurárão 

, s ua. s s men e con r ·· 
m.a o item da petição, a segunda excede o pedido dos 
justificantes, dizendo - que o juiz de paz, apenas abrio 
a ce~u]a, leu o~ no~es. do Dr. José Joaquim Firmino 

· e capitão Antomo P1nhe1ro de Mendonça, cujos nomes .... 
forão substituidos pelo mesmo juiz por outros de tieus 
amigos - , e a terceira testemunha limitou-se a dizer 
vagamente que era verdade quanto se continha. nesse e 
em outros artigos da petição. 

c A' vista dessa incoherencin. no que aaseveriio oa 
ad.vcnarios do 1' .z de paz, o da falta de prova cum-
}lt1d1\ de tmas •veu~es, penso quo nlo póde aer 
~creditada a imputação feita ao juiz do pa% ele havor 
hdo uns nomea por ontro1. 
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~ A ditferença de um nome, notada entre o numero 11~ Carneiro dê Mendonça., Raposo da Cam~Us., La'alçgo, 
eleitores que na acta da eleição da matriz se affirma Paes Baneto, Silvino Cavalcanti, J. Madureira, J!l_guâ·· 
terem votado nos dona mesarios, e o dos que sesignárão ribe, Dantas, Manoel Fernandes, Saldanha Marmho, 
a referida acta, não convence que tivessem deixado· da Gn.eparino, Costa Pinto, Esperidião, Pereira da Silva, 
vatar effoottvamente I6 eleitores naquc!Iesroenrios, po-. Corres. d~ Oliveira, Fernandes Vieira, Leandro Bezerra, 
dendo ter acontecido que depois dQ votaçfi.o blgum eleitor, Henriquea, M artinho Campos, kraQ;ão e Mello, Amaro 
por motivos cuja apreciação nüo vem ao caso, se absti- da Silveira, Barbosa. da Cunh&, Rodrigo Silva, F Octa~ 

----ves · • • , - J 1, mo ,ampos, er~o e ac o, 
c No que toca á. eleição do Carmo oooorrc: 1", que o Ferreira da Veig .. , Bezerra Cavalcanti, Nebio.s, Pinto 

4" juiz de paz, qne foi chamado á. presidencia dos tra- Lima, Ferreira Lage, MeUo Franco, Ottoni, Paula Sa~ 
balhos eleitaraes, é iuoomp.;t.õüt.;; 2", qt:e c~ do!!!! !!!~- tn.s, ~spinola, Cruz M~chado, B~êt.!!S.,. Le!l!_a, Cunha 
aarios1 Dr. Jel!é Jeaquim FirrninoeAnoonio Pinheiim--de-+----F~leilred~, -&.~~im~oa,. ---krattj()-bms-,~~HctbtF·---
Mendonça, illegalment& forão considerados aptos a fazer querque, Rego Barros, Carneiro da. Cunha, Pereira. 
part.e da mesa d.o Carmo em virtude da eleição. da l•'ranco, Car•alho Reis, de Lamare, Martim :Fra.ncisco, 
matriz. Qualquer que seja 0 juizo qae se f.orme do pro- Furtado, Paes de Mendor.ça, Saraiva, J:>aranaguá, Ri-
ceder do juiz de paz mais votado na apuração da ultima beiro da Luz, bariio da Bella-Vista, Luiz Carlos, Jun-
cadnla, e ainda sllppondÓ-$<3 qne eom e/Ieito elle leu queira, Figueir.11 da Mello, Barcellos e Lima Daarte, 
nn!l nomes por outros, o certo é que tendo pronunciado abre~!!e a sessão. 
só os nomes doa candidatos seus amigos, e . confundido Comparecem depois de aberta a sessi!o os Srs. Bran- · 
logo, como se affirma, a cedula com as outras para se dão, Souza Mendes, barão de Porto-Alegre, batíto' de 
não descobrir a sn& fraude, não se péde dizer que os :no- Mamanguapa, Fiel de Carvalho, Diogo Velho, :Mello 
mes contidos na ultima cedula fossem ·os do Dr. Firmino Rego, Cyrilló, Fleury, Ma.cario, Gomes de Souza, Cas-
e de MendonçA," consequentemente niio é passivel coa- teli<J~Branco, Couto, Silva. Nu.ne;;, J. de Alencar, Za· 

---~si~d~er~a.~-~l~os~e~let2!'t~o~s~eJ.l!.IL.!.<I!.!e;.\,o~dl!&.u~· m.!<'--"'"-lH"--""""'--"'liU.J·~....._--t---G&H·,as, Raadeir& de Mello, Fern~~ 
eleição do Carmo. · queira Mendes, Tavares Bastos, C. Ottoni, Leitão da 

c Cabe ainda ponclera.r, e essa observaçíio é deci~iva, Cunha, Pedreira, .Par&nho:o, Sayiio Lobato, Viria.to, 
que COnC'.edendo-se que a ultima cadula fosse do lado Bello, Silveira ela Motta, barão de Mauá, Li~a e Silva, 
adverso ao "niz de az nem or isso o Dr. Firmino e · · · · 
J en onça avi o Sl o eleitos membl'as a mesa, porque 
sendo elles aleitorea e candidatos aos lugares da mesa, 
nlio podião obter nas 16 cedu}as (supposto que a ultima 
pertencesse ao BGU lado) senão 15 votos cada um, ex·· 

o Villela. Tavares. 
Faltlio com participação os Srs. conde de Baependy 

Teixeira. Junior, Serra Carneiro c Fialho. . 

se, o que se DllO presume por ser um a uso escan-
d oso, e11es votassem em ai mesmos. O Sa. 1" SEcRETARio dá. conta do seguinte 

c Isto posto, inclino~ me a crer, ao contrario dos meus · -!#. 
honrados collegas, que a eleição da. matriz esti no caso EXPEDIEI!ITE. · 
de sel" approvada, e que a do Carmo 6 insanavelmente 
nuUa.. . Um offi.cio do r secretario do senado, par~ioipsndo 

< Relativamente á eleicüo da freguezia da Taquara- que o mesmo senado adoptou, e "\'ai dirigir f. sancção 
tinga, oonetando apenas das actaa snjeitaB ao exame da imperial, as resoluções que approvão as ~nsões oonce-
oomznissíio que o jrzi:e de paz mais vqtado, Feliz: Corrêa didas a D. EBoolastica Basilie. de Seixas, a Phillis Broom 
de Q\leiToz, depois de organisacta. a mesa, ee retirâra, e a D. Josepha Cruz e Silva de Andrade. - Inteirada. 
tendo sido chamado rara substitui-lo o 2• juiz de Um requerimento de D. Marianna Ricardo dG Meno-
paz, e deprehend.endo-se dl\ acta do coUegio do Limoeiro zes Daltro e Cn.stro, pedindo que se ~nvie o requerimento 

------~~~Q~sael"juizdep~~,,.~~-~--+-~~nm~mrt~~·rohmõoithoo~m~mnuis~são~~d~Q1~~n~s~õ~es~e~o~rdâlen~a~-~.-----
iloitores o menci<mado collegio repellio, niío consontindo dos, a !lUem se acha atreoto o deo'teto pelo qual lhe foi 
que ae tomassem ao wenos em separado, como c1~mpria, oonood.ià.a uma pensão, - A' commissiio de peDsões e 
os rest:eotivoa votos, creio q_ue para se procedet- C~m regra, ordenados. ·-·· 
devem-se &olioitar, p_o~nnecUo do govemo, aa--aet&&~-+---l"\;;u....-0..--::t.e~u'"'lt;;;Z,...,..,o.,r;;;n,;;:er.1~0-:tao'"a~a.""n*'o""s=-,•p"'e:non..,.o"p"'a"\';;;a:-;m=a-----'--
dessa eleiçito, assim desprezado. tiO rollegio do Limoeiro, tricular-so no cuTso jttridioo de Recife, oousideranda-~~e 
e todos os e~olareoimentos a respeito do abandono doa Ud fi · · mes n fez no exte t 
t rabalhos da elei~ão da. fregue:i" pelo juiz d"" paz mal·a va 08 llara e:1se m. os exa ~ue rna 0 
votlido. " .. " do imper1al collegio de Pedro li.-A' oommissão de 

c Em ooncluaitoentendo: instrucção pub!ioa, 
c 1•. Que deve.11e approvar a clltiçito primaria. da. Outro da irmandade de Nossa Senhora da Aj:)resenta-

froguezla do Rosario, da cidaclo do GoyanB, celebrada. çiio, padroeira da freguezia de Irajá, pedincto yro-
na mat.ziz. videnolaa para o laat.hnoao ca,aclo da meoma matnz.-

c 2". Que deve-se adiu a approvaç!o da eleiçiío pri· A' commisaUo de obras publicas. 
marJa da lregue:da dB Toquaretfnga, presid1às Pelo 
2" )uiz de pu, ató que ~r intermedio do governo ven'h§.o I!IAT1JJU.Llll.lç5za. 

os documentos aobre o abandono attriboi<lo a(II• juiz de u-se, julga-se objeoto de deliber~l[o, e vai a im-
paz, e aa aotas da elei~§.o a que ue diz ter este presidido pdmir pata entrar na ordem doe b-e.balhos, o pt-ojecto 
em outro lug~.-z. d• Góea• Yt~~concellor. » com que conclue 0 seguinte parecer: 

Vnda a ordem do dia, levanta-se a sessiio b quatro c Antonio H1nriques da Silva Bottas, Josê MIU'ia da 
horaa da tarde. · Silva Pontes, .Antonio Franoisoo Cszaes e .Joio Pedro 

Sessiio em f 8 de A. osto. 

PREBIDBNCJA DO SD.. VJSCOlfOB l>B CAIIUR.\GJIIE. 

SJJXK.uuo.- Expeditnte.- Naturalisaç?Je~.- Ordem do 
dia.- Orçamento da jwtiçll. DitetArso do Sr. Pararw~
guã.- Orçammto para 1862 al863.- Orçammto do' 
flegocior eltrllngeiro•. Diacur•o• do& Sra. Couto e Amaro 
dQ Sitoeíra. Encerramento. 

Ao meio-dia, feita a chamada, e achando-s& presen
te- o• Sra. 'fiaconde de Camaragibe, Pereira Pinto, Gama 
~ueira, Vieira ela 5Ut~, l:ialt.thiel, Paul' FoDaOOa, 

TOMO IV 

Tory pedem ser natnralisados cidadãos brazileiros. 
c O primeiro é Portugusz, propriet.ario e negociante 

nc :nunici io de S. Sebastião, provincia de S. PaUlo, ahi 
• s ~ apresenta folha corrida, 

·· · ·e-prova que em 2l de Março deste auno fizera pet'anto a ·· 
camara municipal as declarações exigidas por lei. 

c O segundo mostra igualmente que é Portuguez, re
sidente coin n~ocio· no municipio acima indicado, que 
está. livre de culpa, bem como que em U de MIU'ÇO deete 
auno fi:~:era perante a camara municipal respectiva áa 
mesmas declarações. 

c O terceiro é Portuguez maiot de 25 annoa, resi
dente no Bra.zil ha mais da dez annos, negociante na 
côrte; está. sem culpa, e no gcnó de seus direitos ciria e 
pomicoa, tendo feito em 1860 aa declaraçõel esipclu 
pmm.to a camara municipal roepoctlva. 

18 
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c ü quarto prova ser natural de ~anta-Fiol'!l, no 
grüo-dnce.do de Toscsna, solteiro, de 24 nnnoo de 1dade> 
açhar-se :10 gozo de ~eus direitos politicos, liVl~ de 
culpa, e residir no Brazil desde 1854, e em Santa Ca
tharina desde J 858. 

• A • vista do exposto, e attendendo aos precedentes 
que sao communs em seme na,nte mater1s, ent.en e a 
commissiio que os supolicantes estão no c:lso de ser 
deferidos, pelo que offerêce a seguinte resolução : 

< A a~semblêa ~t>ral resolve : 
goVf rn an on~e. a · 

carta. de naturaliFação de cidadãos brazileiros aos sub
citas portuguezes Antflnio Henri':iueP da Silva Botas, 
Jo;é Mari" .]., S'lvn Pontes e Antot•io Francisco Casaes, 
bem como a Joao PtJ:!ro Tory, nstu~ul do grão-ducado 
de Tos•·n.na. 

c .<\.rt. 2. • Revogão-se as ::lispo~ições em contrario. 
. c Paço da caro ara dos deputados, '1 de Agos~o .de 

1861.- /l. F. de Artf.ujo Ltma- L . .L L de Ol1vecra 
Bello.- z. de G. e Vasconcelloa. :. 

O "'ir. Cruz lllacbaclo f pela ordem):- Sr. 'Presi
dente, no dibcurso do nobre deputado por Pernambuco . . . . . ... .. 
Cavalcanti vem dou" apartes meus e um do nobre de
putado pelo Maranhão, o Sr Carvalho Reis, tomados 
:incorop!etbmenr~ a <I~ modo qu~ desvirtuão o senr.luo em 

Tratando o o;adC~r uo seu dis:.:ur;o da pt·oxima. elei
ção de um deputado na provincia do Maranhão. e de 
um candidato a favor de 'l.~~~ ~.~se~ura~a haver press1io 

pressão n,ão Íne parecia possivel, visto que uma fra.cção 
liberal ê q,uem o apresentava. . 

Em se~ida o nobre deputado pelo Maranhão deu o 
:9cguinte aparte , .... L, bP.ral. nego ; e nüo ~implesmente 
-neg.)-como vem publicedo E cu r••pliquei-é ma
neJO da E .vtrelr-t, que ~e tem m itulado liberal-. Náo 
for»o tom.,clas esta!< ultima,; p~<lavrn!l lH ... 1 a primeira 
do aparte tio nubre deputa·to pdo M •r> " .iio que con
f.e,t•)U s quelific~<ção e niio o facto, Y.U,.Jiti ação que 
realmsntó 11Óde s .. r c•out·· ot·•~u.: a E tre/l•t se d1zia con
iBt:rvadora, <~ h a cercu de det. annos se Ciiz liberal) e será. 
aqu lllo que llle f'Qn : tllr~er. 

O Sa. ('.uvALuo Rt;ls:-Ar·oiarlo. é o que 'o p·eosou. 
cn ._ ... V•c·r~t. d:,-'litl\~;i; {õ··~êc.rêtiirio (j)el>~ Õrlfcrn): 

-Sr prcs1 .'eut6:-56 eu th·. ·~c, ••o:uo ~"e di •. obt!do a .Pa-

pt-rJo e exl'lic,.do r: meu pens~tmento q rebpeito diJs 
ne~>~oc•os da minha província: se ell. tives>c; manifestado 
de uma ma •• eira clntu e te;:mio11nte os motivos em que 
a~l'en;a. o ap,.io que presto ao n.cttoal gbbinete, eu nf1o 
viri!l ap:ora recl"rnar pelos meus upanes. Alt.·r•,dus 
porém cc .mo ~e 't(lhíio DOS di~CUT~O~ d;o nobro- deputA·lO 
peJa proviuciu de Pernumbuco e rto mfiu hum·~ do umi~o 
:repr~~enttmte ~:e!~ provin ·ia do M .. ranba .. , pulllicados 
no sup Jlewento uu Jorun./ dl) f:ommtr·ctu de Y do cur~ 
rente, e 

1
import:JD ~olvme'i11ante alti<rllçiio sentido di •·c r·· o 

s:o que dei ós minht~s pa•avrftll, julgo do meu rever 
l'o-ta\;lclecer o o.lUO di~~e. e conaequentement~· o meu 
:peubtunento, fazendo assim desapparecer a incoherencia. 
que existe entre essas palavras e o meu constante pro·· 
cedimento nestll casa. 

O primeiro !!-Parte a que me refiro foi dado em occa
sião em que o nobre depntadQ, por Pemambur:o tratavn. 
da eleição a. que se tem de proceder no J• districto da 
minha. província para um deputado a esta augusta ca-
mlira. Eis ~omo vem o m~u aparte: . _ • 

Portanto, Sr. presidente, se por um lado reconheço 
que o presidente d.o Maranhão está. interferindo por sua 
propria conta na. eleição, de maneira algum!. ~u posso 
pôr em duvida a lealdade dos membros do gabmete. 

O outro aparte meu, e que está. incompleto, vem JlO 
diS<.mrso do meu parente e amigo, deputado pe.lo 2• d1s-

r1cto Uft rnm a provm(a>~. . · ::s:. lZlR: < . or an ~ 

momento &ctu"'l, A, m~i.o:ri8, ae «!<pP.rSI, palos f netos. nRo. é 
do governo, mas da todo e qualquer que o vier substl
tuir, e que no~_dig~:- E>perero pelos factos, etc.:. 

·" " ' ministerio parece exigir apoio •?ontiir·ional, uerivand~-M 
a condiç~to d3.s proprias pah;vr~!' que scompanháruo o 
seu programma. • E conclui enr.iin o me11 ap••rte: < Nes
se li'eutido concordo que o apoio ~eja condicional.:. 

E de feito, Sr. presidente, qu:1ndo os factos provarem 
que ... ministerio não faz ju~ti\la, não executa a _lei? a 
esbanja os dinh~irus puhlico~, e~tamo~ :10 nos~o dne1~0 
retirando o apow que lhe pre8tamo::;. Nao podta eu po~s 
concordar com o <JUe di, ia o nohre deputado confessan
do que apoiava homens e não princip os Comquanto o 
~om senao por si ~ó repilla. s~melhante absurdo, entendi, 
-visto achar· se consi nado em a arte meu. cu~ não de· 
via deixar passar sem rec!amacão palavras tiio incon
venientes á. minha dignidade Tenho dito. 

O Sr !Uat•tib.llo Campos (pela ordem): -Sr. .. . . .. 

Ções pe Jid~s ao goveruo em um requerimento já appro
vado pela c~amf\ra, ácerc:a da pretenção de um padre 
france1, que pede o afornment.o de uma porção do morro 

~ ' l • 

Sr. Ferraz . 
O Sa. PRESIDENTE : - Até este momento ainda não 

veio resposta do goverv.o. 

ORDEM DO DIA. 

ORÇAMENTO Rol. JU~TIÇA, 

Contimh• a 2' dis.~ussll•' d·· propo~>tl\ do oTçamento 
n:;. .mrt·· relu ti v a _ct.;.,pe.l.t:7. do mmistcrio d1' justiçll, 

O ~r. t':t\';•uagua: -~r presidente, não me 
julrz:nndo ua ubci;raç.tu •1e tomar a palavra eomo membro 
rt:lator d:" ec~~;uwitt commis~no do orç1t~~uto . v~sto 

png••àrüo, nem wesmn tr1:1tàrf•o 1e rm11 ys11r a proposta 
que se •1Í~t·.ute, ,., ~ur ... m nt" nuo m • Hp•r~àrili d• sse 
preuo~it•' ~.o o uollro de, .ur~tdu que h\•11te1n fatiOu em 
nlrimulug.or nüo me hvuvc,;ne. alndRI{neindirectaru6ilte, 
ch;,m••do " terreiro. Enw.o, pam justlticnr um s.~to do 
meu tLÍni!:'terio 'lU'' o nortre deputa<io trouxe á dis. 
cus .. ilo, e weHrno por dcftmmda qu11 eu niio podia dei
xar de t . .,~ ,_.n.r" · ~orn um mernhro desta casa, entendi 
quo nuo deV'iu. d~:ixar de fazer alf:.,umas considerações 
echre o fl~sumpto · 

O nobre deputado, seguindo a trilha dos outros ora
dores que o p1·eced&rüo nu debate, pairou a.Jgumas VP.zea 
na região das theorias, e outras procurou demonstrar 
algnuti defeitos da nossa legislação do processo crimi
nal, dando certa interpretação a .alguns artigos con· 
forme S. ~x. entende. 

Tocando porém no orçamento ou n'nma. parte que 
pôde ter mais alguma relação com a proposta em dis
cussão, limitou~se a notar o abuso, a tendencia de todos 
os governos para exceder o estatuído nas leis annuas 

a a er ura e cre 1 os supp emen ares ; e 'POr essa 
nha provincia, declaro que não estou satisfeito com occa~ião S. Ex., dirigindo-se a mim, notou que no ba-
elle, nem tambem os meus collegas; sobre isto não ha lanço da despeza do exetllici& de i 858 a L859 se encontre 
a menor duvida, mas não digo que haja interferencia um credito aupplementar n~ importancia de setecentos e 
para eua eleição.,. tantos contos, ao mesmo tempo que se afigura um saldo 

Quanto ao mesmo periodo, foi isto exactamente o que de trezentos e tantos contos. ::;. Ex. diz que isto indica 
eu disse. A., palavras, porém, - sob,.e isto nao ha a me- que os calcules para e!ta::; despeza.s niio Giio feitos com 
~or duvida-, referem-se ao presidente do M~ranhiio: e o devido cri te rio, que o& governos abusão das faculdades 
logo em a;eguida 11.ecrescentei. < Mas eu sempre tive con- que lhes silo concedidas. 
fuillça no ac ual mini~terio, e das palavras solemnes E pHra corroborar. a sua aTg~mentsçiio o nobre depu-
proferidas pelo honrado Sr. ministro do impel'in no se- tado leu o di~>p( sto na. lei n. õt4de 28 de Julho de HhB, 
nado, -não é licito a ninguem attribuir ao gablTJete a creio que art .• 53, onde ~e declara que, quando as quotas 
minima imerferencia na eleição a que se vai proceder . votadas n:oo bastem para as despezas a que sii.o destina-
na. minha proyinoia, ,. __ ___ das, e hº'l}ver urge:nt.eq pecessidade de Batief~ê-1Rl?1 ou 
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de fazer despAutR com objeetos não eontempla~os em ;; 
lei, rião ej::tanõo reunl~o o norpo IE"g" ' ~l B-tiv~·, poderã-
ellas aer df!.liherada~ em cnn !=>elh0 ~/e mini~tros, e aut.o 
risadas n0r decreto. e que n a prnxi.m~ seG~ão do ~- orpc1 
legisl!itivfl o ministro em favor de r.ujo minifiterio !-1 

houve~ 1\berto o credito se apresse em dar cont.a ás c•
maras desse acto, comprovando a rieF-oez"' '16'\retuda 
com os preci~os do~"~nment.as p11ra SP.r approvana. 

Ew orimei.,ro lu~Rrdevn dP.cüarar u-ue não se r eferem ao 
meu minl~r,Ario a.; dAspezas e os creditas supplementt.>res 
de que trata OU< bre oeputado .. 

O Sa. SALDANHA MARINHO: -V . .n:x . j:l. tinha de
clarado que não ee refer<ão ao seu ministeri0 • 

O Sa. PAnA«AGUÁ: - Jii. d•darei em a parte, mru; 
como entre os ministetios haj P. uma t.al ou qual solids.
iiedade, princip:-tlmente pP.)o que re~peha a cer ~o~ ar. tos 
qne a t"h;io na lei sua raz ão dA ~e e que ~e ex-p1icão 
muito converrientemente. procurF1rei tiemon""tr~r que o 
reparo do nobre deptitRdo é infunrlado~ ern hora não se 
re.fira an ministerio de que trvs- a honr!l de fe.zer parte. 

Sabe S. Ex. qu• não >endo permittido ao governo, em 
face da lei' n. 5R9 de 9 de <;etembro de 1850 •rt 4', 
applícar a• con•ignacõea de umas <s outra< rubricas da 
lei do orç.,mento, nem a se.rviço niio designado, nem 
sendo pnssivel á pre,idewia humana. ainda a mais 
atilada, formular nm calculo preciso das <ie•pezas que 
se tenhão de fazAT, necJ:~Jssarjamenle o governo, a quem 
incumbe prover sobre os diversos ramos do serviço pu
blicc, não devia fi car tolhido de lanç>U mão de meio"' 
para oacorrer a essas àespezas, quando o seu çalcnlo 
houvesse de falhar , verificando · se a deficieoeia dBB 
consignações votada• on a nrgencia imprevista de ser
viços não contemplados no orcamênto: e é isso o qn<> 
prudentemente disoiíe a lei a que me refiro, que mo
dificcu as dispDflições anteriores qne <iavão ao governo 
maior arbitrio. 

Sabe muito bem o nobre 'deputado que o ministerio es
tava mais de•embaraçado quando podia applicar as con
signações de umas verbas para outras por simples avi
sos. Hoje, para occorrer a qualquer exce•so de despeza, 
a sua necessída:de ba de ser deliberada em conselho de 
minrntros. para ao depoia abrir-se o credito respectivo 
por meio de nm decreto. do· que se deve dar conta ao corpa 
legislativo apresentando-se os documentos e demons
tração que justifiquem a necessidade das despezas ento
rísadas. 
Att~da o nobre deputado, e verá que a sna observa

ção, nii. hypothese de que se trata, não prova o máo nso 
qne se tenha feito da f;v,nlelade ele abrir crediros snp
plementares. Se os orçamentos nlio •iio a expressão rigo
rosa daqne~•s despeza• qne neces•ariamente se hão de 
fazer, se por força de circumstancias, de cansas snper
vetrl·entes, on mesmo pela imprevidencia humana, n'umas 
verbaA hão de ex~etler aF- Qn~ntias consitznada~ e em ou
tra• hão de faltar. é natural qn• o me> mo aconteça, .ainda 
qlie em menor esc. la. nos <~teditos snpplementares, por
quanto, sendo e•ses creditos pRra occotTer a certos e de
terminados serviços on verbas do orçamento em que "" 
verifica· deficienma da quantia votada, procede sempre 
por um calcnlo qne ainda póde ser alter•do por diversas 
oircumstancias. 

A creação de novas comarcas, de novos termos. im
portando nm au~~:mento de oe•so•l, póde tomar insuffi
ciente a· consignação votada para us justiças de primeira 
instancia; mas póde tambem acontecer qne pelas \í .. 
cenças dos juizes, pela falta d~ prov•mento ele •lgumas 
comarcas on termos creados, factos que occorrão poste
riormente, deixe-se d~ effectnar toda a despeza decre· 
tad•, sem qne se possa eonc.\nir conea alguma contra o 
oalcnlo qne servio de base ao orçaU).ento on aos creditas 
supplementares; portanto, . não ha cont.radicção em au
tjlris!ll' se nm augmento de cre<lito qne apena.< indba a 
falta de meios para uma despeza decretada, e afinal ap

-parecer um saldo ou excesso de credito que per tal fórma 
se annnlla. 

Accresce que na somma geral da de>peza orçada e 
effectAada póde-se dar nma differença, como e'sa a que 
allnde o w-bre deputado, de treiento• e tantos 'Conto• de 
réis, e ter havido falta justamente n'aquellas verbas pura 
que se abrie credito, sendo o excesso proveniente de ou
tras verbas, ll!Ua vez que é vedada 11 applicayão das so· 

l,r~s da~; "01R;C:n~tcõP..c: de um8!=1. pJtl'R. ontraQ,, e não podia 
o ...... ç · ~. -~'18,1tO ~er 11ma :..xactidã.n matlv~m ... ti ·· a . 

~or·a·,t· • , mF: par~ce .·u~ é pP··fei.tamentP. iu~ti .ficP-do o 
acto s ·breque recs.hiO a r~nsura ilonnhr~ ri.P.pntario. 

O Sn. SALDANHA. MARI uo : Eu enr.e.ndn a faculdade 
dos crerlitns suppleme"t" res de outro mod . 

O 'la. P •. R•N•GUÁ: -0 .Jue cum.>riu ~"nobre deou
t adt• r.ra mo -trar, por . i s!=-n que o mini !:•:r \(, no prin··ioio 
ri.a .. P.~6i10 aot8$SUta OS CTPclhos !'U ;>plt~roPOtArd~ jmnitica
dns, q •' e não se derão as r.l!ndiçtieR e>dgiaaR nA lei . Ífl to 
é . que niio havif'~ urgen .... 1a. oa.ra a.·.tuE.llap; tlf\~op~Z'\"". ou •ue 
não ~ tR.va '~omprovadSl a ~ua ne ·e~sidade; e lo~ · . que o 
nobre deput,·do não im pugnou a nT'gtmcia, nen, · me• mo 
a effectivi<iade das despezas, a sua censura não te·n cabi
mento a!gu m. 

O Sn. SALDANHA MARI' 'DO:- Ha quantos annos tem 
o c0rpo le ;t; l~lattvo ~ei:<ad dP. tomar cotJtas ao governo, 
na fórma a ... lei' Desde muitos. 

O Sn. P•n •N•GUÁ:- A culpa cabe entiío ao corpo 
legislat;vo e ,. i.j o uo governo. 

O Sn. RALD J.N BA M.ntNoo;- Eu não a estou attri• 
buindn n. este ou ~qn(':l!e. 

O Sa. PAnANAGUÁ: -Cumpra o corpo lep:islativo o 
seu àP.ver, e nii ·. lev~mos a nossa omi~são a conta deste 
ou daqu•lle governo. 

O Sa. SALDANHA MA RINDO :-A todos, desde 1848. 

O Sn C.M•DDREIRA:-Mas alei incumbe •o governo 
dar contsR, não manda que a camara as peça. 

O Sa. P•n•NAGUÁ : - O governo a• d · na fórma da 
lei, q~A.Dto aos creditos ~upp]ementares. A,. re::.pPctivas 
commtssões que tratem de examina-los, o t~orvo 1· gis
lativo qne decida como entender quando tiver de 
apprllva·los 

Tenho assim respondido, Sr. presidente ás nnicas 
considerações qneonobredeputadofez sobre o orçamento 
Não o acompanharei nas outras considerações que des
envolveu em sen diRcUl'sc, porque o debate já s.e ache 
bastante adiantado, e não serei en talvez o mais com .. 
petente para responder ao nobre deputádo .... 

O Sn SALDANHA MAIUNDO :- Nesta trataria, priu·· 
cipalmente, não "~oiado. 

O Sa. PAnA,AGo.i:- .... visto como é opens•mento 
do Sr. ministro da justiça: que o nobre deoutado quando 
lhe dirigiB al11:umas perRUUtas, desejou conhecer a res
peito da intelligencia de certos artigos de lei on de 
avisoa. Toda•ia a respeito de nm aviso expedido durante 
o meu ministerio não poa&o deixar de dizar alguma 
consa, e tamb~m sobre nma outra questão de que se 
oocnpou o nobre deputado relativamente so habeas-
corpus. • 

Começarei por . esta questão Quer o nobre deputado 
que tenha lugar a ordem de habeas-corpus para os in
divíduos que se julgarem indevidamente recrut.doo p~los 
agentes do governo. A c amara· já deu, ha pouco um 
voto muito explicito sobre esta questão rejeitando 
nma emenda qne cons•grava a mesma doutrina upre
sentada por algnus honrados deputados quando se tra
tou da lei de fixacão das forças de terra. 

O Sa. SALDANHA MÂRIMIO :- AprePentada por'mim s6. 

O.Sa. PAR •lU.Gl'Á :-Eu entendo que a camara obrou. 
bem não aceitando aquella emenda. Senhores, en qni
zera qne se désse a esse grande recurso d" cidadão qne· 
se sente opprimido. a essa gar•ntia •valiosa que eu con· 
sidero como um palladio das liberdades publicas 1 apoia-· 
dos) 8 maior ampJidão qne fosse possível, e não du,ida-· 
rei em termos babeis concorrer com o nobre deputado 
para qn'e se oonsiga essed .. iderat.um,para que os direiros 
do cidadão não sejão abalados e lll!liffiO burlados per falta 
de uma garantiR tãn poderosa e tão efficaz como aqne11a 
do haboa.t-corpus, que tende a livrar o cidadão das pri
sões arbitrarios, em summa de nnllifioar e reparar qual
quer eonst.rangtmento illegal. 

Note •e hem: o~ termos que emp•ega o codigo do 
processo indicão qne esta providencia não é sómente 
para o cuso <le pris>io arbitraria, mas sim de qualquer 
constrnngimento illegal que por ventura soffra o cidadão 
em sna liberdade, quer elle provenha de _ nma prisão 
ille:;itima, quer de uma exigEmcia exceBsiva. 
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A arga.tnentar:iio do nobre deputado não dei%.:e. de ter 
alguma plausib1lidade, eu não o desconheço ; e é para 
assentar e desenvolver convenienteménte o principio que 
nii.o duvidaria prestar-lhe o meu fraco concurso em 
ordem a tornax:-se essa garantia, como eu entendo que 

' para todos os opprimidos. 
!!as, senhores, é preciso aceitarmos o nosqo estado 

soc!al nas suas condições do actuo.lidade, a nossa legls· 
lii~O nos termos em 'iRe ella foi Gencebiiia. 

n entendo que a. argumentação do nobre deputado o t! 

que prova é que temos um systema defeituoso de re-
crntamanto. 

1 
Tratemos de providenciar sobre este ramo do serviço i 

publico, cuja iniciativa. pela constituição nos compete, 
e então resolveremos as difficuld~des, conciliando as !· 
necessidades do serviço com as garantias mais efficazes I 
contra os abusos, de maneira que um cidadão que soffrer 
uma violencia, que fôr recrutado contra a lei para as
sentar praça no exercito, ache um recurso prompto, uma 
rep~ação; não vamos porém fazer nroa alteração incon
·ventente na nossa le • sla íio, porque o resultado de nma 
prov1 encta mcomp cta ser no car-se ln e11amen e o 
recrutamento, será tirarem-se ao governo os meios de 
prover. a uma ~ande necessidade publica, sdr:í. · estabe
lecerem-se conflicto3 dos quaes só devemos esperar con-

1 as osas. 
O governo, incumbido da segurança publica e da de

fesa do paiz, não póde deixar de ter os meios de. organi
sa.r a. força.,~ de um delles o principal é o recrntam~nt~ ; 

ções pelo governo ou seus agentes devem ser respeitados 
pelos outros poderes, pelo poder judiciario : o que cum
pre é melhorar o recrutamento emquanto não tivermos 
outro meio de p"'Oncher o exercito. Demos a maior 
amplitude possivel ao recurso de habeaa-corp•u; mas 
providenciemos de modo que não se annnllem attribui
çõea que pertencem ao governo, e que se aohíio regula
da-s por deoreios e inetrucções •••• 

O Sa. C. MüvaBru:- O Sr. ministro da guerra 
pensa de modo contrario, diz que esti. mal regulada. 

O Sa. P.a.a.lNA.GuA.:-E' por isso que eu j6. disse ao 
1 r u a. quem ~cspon o q e -

ções, ali B judiciosas, provão que esta importante ma
cr~a merece ser devidamente tta.ta.da pelo poder legis-
atlvo. . 

. ' tem excessos, hu. para onde recorrer ; o governo tem 
l OBtn.belecido ou de11ignado Oit fuoccionarlos para oa 
· qvMs so deve interpor rocurso; e no cnso de que nind• 
estes transgr1düo a loi, p6de-so fnz.er cffoctiva a sua \· 
re~ponsabUiâade por maio da acç!lo criminal. .. 

O Sa. C. MADut.BIU : - O melhor appello é o ha· 
bra1-corpu.r: 

O Sa. P.A.a.uu.nu.\:- O nobre deputado niío põdo 
entretanto dcsconhecor que o codigo ilo proceaso e a lei 
de 8 de Dezembro nüo cogiU.ri\o desta oepecie .... 

O Sa. SAJ.DAKRÃ NAillJUIO: -Trouxe-se paro. a noJs5 
legisla9iio o qne aa achou :1a legialaçilo ingleza. 

O Sa P.u.A.noo!:- Mas nuo basta isso; é mister 
quo se mostre que lá. o systema de recrutamento é o 
me:~mo, é ignal ao nosso, com os mesmos defeitos, com 
as mesmas faltas. 

O 5a. S.u.»uw. MA.aiKRO dá ainda um aparte. 

O Sa. P A.tul'IA.GUÁ : - V. Ex. só attende para 
• o processo. e . x.- com · a 

esse artigo com os seguintes, ver& que squella disposi
çio não deve ser entendida em termos t ão absolutos~ 

-como parece á. primeira vista ; verá. que ella recebe jus
tas limitações,_ que se definem os casos em q_ue deve 
ter lugar 0 habetu-cOrJlUI. · 

O Sa. C. MADua~:ru. : - À lei falia. em geral; ·de todo 
e qualquer constrangimento. 
· O Sa. P .lRANAGui: - Mas depois define os ~asos em 

que a concessão deveterlagar; eu estimaria, c.Qm.O disse, 
que se déssetoda. a amplitude á. iutelligencia •ioa'l.'%. 3401 
ç.ue elle pudesse ser entendido nos termos ahsoluto8 em 
que parece estar ; mas nos arts. 3~2, 344, 352 e 353 des..
cuiro algumaslimitaçües. (Lê esm artigo6.), 

O Sa. C. MAJ>UREl&A : - A. proposiçiio é geral, falla 
da prisão illegal. 

O Sa. P ARAtUGUÁ. :- Mas a prisão illegal é defiuida 
no art. 859. (Lê.) Vê-se portanto que o legislador teve 
em vista actos de autoridades judiciaes ou polici~ea em 
.nc I!" o n'I'I'\I'Oaan . ....._..,.., _..., r·-~---· ... ·. 

O Sn. c. :M..üluaEIRA. :-Niió ha limitação da dispo· 
sição geral. 

O Sa. PAIUNAGUl: No art. 69 § 'i" da lai·cte 8 de 
Dezembro, estabelecendo-se o recurso em-oflicio da de
cisão que conce1e soltura em consequencia de habeM
corpus, declara·sr. eJtpresssmente qne é competente para 
conceder habeas-corpus o juiz superior ao que decretou 
a prisão. E nesta gradação seguramente níio estão com
prehendidos os agentes especiaes do recrntnmento, que 
obrão em nome e por ordem do governo; e conseguinte
mente a doutrina do art. 840 não é tão ampla como pa
rece. Mas sou o primeiro a reconhecer que convem pro· 
videnciar sobre objecto de tanta gravidade. 

O Sa.. SALDANHA MARINno: -No fundo concorda in-
e1ramente comtgo. 

O Sa. PA.nANAGUÃ~- Quanto ao aviso impugnado 
p~lo nobre deput~~o, permitta· me .que lhe de;lare que 

sentaclal! por S. Ex.., se bem que não deixo de conhecer 
que ulguma valia ellas têm. Tratarei de explicar e jus
tificar o meu acto. 

aquelle aviso, me parece que a doutrina verda eira ó 
aquella que nelle se acha consagrada. O individuo de 
quem se tratava não 'exercia outros empregos al~m du
quelle do qual fôra suspenso. Ora, se o processo crimi· 
nal se extingue pela falta do sujeito, crinun morte fini
tum .,,, tambem perime pelo. falta. do objecto; quando a 
pena torna-se impossível de realiza.r•se, extingue--se por 
BUR netnreza, e a baixa na culpa é a consequeuoia. 

Mas entende o nobre deputado que, sendo a exeonÇiio 
ds. psna de suspensão regulada pelos arts. 58 e 59 do co
digo criminal, e trazendo a. privação do exercicio de ou
tros empregos que o réo occnpa, e a. impossibilidade de 
ser urBJ). e o mpo a suepensao emprega o am ou ro, 
o nviso. ia ferir aqnell"s disposiçõa!l. Se o individuo de 
quem trata o aviso CJCcupa.sse o!ltros empregos além da
quelles de que furo. dem1ttido, eu diria que o nobre de· 

1!. ' •• 

penso dossas outros empregos, visto como a .suspensão 
nüo é só de um, senüo da todos os empregos. 

Mas dirá. ainda. o nobre deputado:-bem, o individuo 
do quem se trata podia nfio ooouparompr.egoalgum além 
daquelle de que foi demittido; entretanto pela doutrina 
dos artigos oitadotJ, se nilo se dósse baixa. na culpa, pre
valecendo a suspenção, olle niío poderia ser nome~&do 
parn. outro emprego. 

Apresento esta!l hypotheses favoraveis ! opinlito do 
nobre depntndo porque desejo qt~.e se da a intelligenoia 
da lei; niio h a aqui questiío de n.mor-proprio. 

Para evitar o absurdo, uma vez que o nobre derntado 
tambem argumentou 1(1) absurdo, entendo qne eome
lh~ute prolliniçüo tem caducada no caso vertente, ae
gnmdo a sorte da euapeneão ; porquanto, se assim niio 
fôra, dava-se uma espeoie de inbabilidade com a perd$ 
do emprego. 

Ora, a pena da perda do emprego com inhabilidada 
é uma pena muito superior á pena ae smpensíio; a pena . . . 
pena de suspensão; mas, se o. nobre deputado quer que 
subsista essa prohibição, entiio vem a dar á pena in
ferior um effeito e extensão que o legislador não quiz 
dar á. pena mais grave, a perda do emprego • . 

Os réos que tiverem perdido oil empregos, segundo o 
disposto no art. 59 dó codigo c.:immal, poderão ser 
providos por nova nomeação em outros da mesma ou 
de natureza diversa, sa.lvo havendo ex preu a. declaraçllo 
de inhabilidade. 

Ora, se com a pena de sus~nsiio níio vem a declara
~iio expressa (note o nobre deputado) de inhabilidade, 
níio se póde subentendê-la ampliando o efi'eito da sen
tença., inhibi~o o individuo dfJ ser nomea~o para JlOVOS 
empregos, 
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O Sa. SuD.llfB'A :MurNBO: -Quando houvesse defeito ção anterior, até mesmo porque dei:xnndo a effectividade 
na lei, niio era um aviso bastante para revoga-la. do exercicio, não d~ixou o cargo. 

- Mas jnlg.> duvidt,so o caso, e creio que seria conve-
0 Sa. PuA!CAGUÁ:- O aviso não traton de corrigir niente uma. disposição expressa de lei (apoiados); não 

a lei, dando-1h~ uma inte1ligencia propria para. salvar basta um acto do governo para firmar o direito em ma· 
o absurdo que tenho notado. teria tão grave, é mister a intelligencia authentica dada 

O Sa. SALDANHA. MAniNHo : - Permitta que diga ue pelo poder com etente. 
· proprta do pocter 1egmli.- ü Sa. C. itfAnunEraA: - Mil(j a :?.pv56iltadori::. :ece-

tivo. bida é uma renuncia. . 
O Sa. PARANAGUÁ :-Não; dei a interpretação dou- O Sa. PA.a.l:tAGUÁ: -Se a aposentadoria, porém, tem 

_ _ __!:tr~i~n~nl~,~a.~in~t~e!Jr~r~e~ta~ã~o~u~e~c"!a~b~e~a~u:-:al?u=e=r~m~a~i~e-:'tr~a;:dTo"--t-------side-approvads-pelo poder legislativo, entendo que de 
e que compete ao poder execut=·,o pela prudente attri- modo nenhnmp6dco governo por um acto eeu reintegrar 
buição que lhe é c. nierida pelo art. l 02 ~ 1'2 da C'Cns- o aposentado. Só o poder legislativo tem a competencia 

.tituicão, quo o autorisa a expedir decretos e instrncções para reintegrar· um individuo que se achasse em taes• 
para a boa execução das lsjs •. Foi par~ prevenir est~ condições. O contrado importa arrogat··~e o executivo 
abaurdo, para prevenir absJtrdo amda. m:nc'r, que expedi a faculdade de annullar os actoa do poder legislativo. 
o aviso. (Apoiado&.) A aposentadoria, uma. vez approvada JX>lo 

E cabe notar a.qt i ao nobre deputado que o avi!1o não poder fegislativo, é acto seu, que não p6de s.er nuUifi-
veioacqroçoaraimpunidade,coP'ootJobredeputadodisse; cado pot outro poder. (Apoiados.) . . • 
veio sim privar que a pretexto de uml\disposiçãoque na Se um mag1strado em semelhantes CllcumstanclaS 
pratica recebia uma execução inconveniente se obrigas- fosse chamado. pelo governo para. exercer um carga de 
se um cidadão a soffrer uma grande iniquidade i como ~;e magistratura, nomeado par& uma comarca de segunda 
havia na hypoteS~ de que se t~at~ dar e:xeauçiio & _se~~ ou terceira · · · 6-00GG--

pára anteriormente, o governo teria excedido a esphera 
um cargo que já não era seu, ou de outroscargosqueniio · de suas attrihuições, invadindo as do poder legislativo, 
o ccnpava? Bem vê o nobre dep.,tado que a sentença. não o que por maneira alguma p6de fazer. 
podia ter principio sequer de execução, não podia. se~ 
cxeontaaa. Era portaBta neeessario eniet;;n~d~er~s;;;e~a~l~~-t---__j~~·~a~.rlM~IP~iiS"STPJa~erD»*"'-.JJ.luEf!sõ'IT'!ile~.Ar"::--~OEhp[l(o:rtJ!ee:r-r~leejg~i:S:slbla~ti~vrc~one!t6J---
de um mot!o a salvar 0 absurdo. approva e autoria a o pagamento da pensão da aposeuta-

l<'oi base11do nestas razões quo expedi o acto censu- dorla. 
rado pelo nobre derutado. Póde 2er que esteja em erro, O Sa. PARA.NAGUÁ :-Aceito.nd'l a. questão nos termos 
mas !lei á lei a id.eUigencia-que-mlê-P8~l8Ü.W~~~--I----e1m-cme-Ef-;-. *.' ~.~rcotl1~r.,-diTtoõ<qHule.,~sllie1ôorfee~ss~e~miDaa;ilglts;,; .. ;---
diUir•se da combinaçiio dos seus artigos. Ao ac~ual trad.o reintegrado, ou a(!cumulará o ordenado a que tara 
Sr. ministro da. justiça incuml::e, tomando em constde- direito pelo novo acto .da nomeação com a pensão qu~ 
ração 8.3 razões apresentadas pelo uobr~ deputado, atte~- lhe foi concedida pelo governo e a.p~rovada. pelo corpo 
dê~las, se julgar Ulfundada ll doutrms. qne expe~d1. legislativo, 011 não accumulando ficar& exercendo as 
Quanto a mim, não duvidaria; se apparacassem dn_y1d~ attribuições de juiz de direito, não com o ordenado quo 
Bérís.a1 reformar um acto meu que julgasse que nao t1- lhe marc!' a lei, mas com o ordenado correspond.ente & 
uha f!l!do bem pensado. pensão da aposentadoria, approvada pelo poder legisla-

Nem disto me proviria. dosar algum. tivo por: uma resolução especial que não foi derogada. 

O Sa. PA.AA!U.GUÁ:- Eu Gm patte concordo eom o 
nobre depntado.... . 

O Sa. SALDA.NW. MARntoo: - Pois eu julgava que 
concordaria no todo. -

O Sa. Pu.ANAGUÁ: - .... relativamente aos efl'e.itos 
das demi~tões e a})l>sentadorias. ' 

Entendo que o magi!tro.do quo pede e alcança a. sua 
demissiio por motivo politico tem -renunciado completa
mente t> seu cargo. e com slle a posiçilo que occupava 
na li&ts. doa juizes. Se quizer entrar de novo pon a rua
gistratura tem de occupar o infimo lugnr da escala, o 
irá subindo por seus dtversos degré.os, nAo poden~o 
prejud\car o direito adq,uerido por s.queU83 que se lne 
avautajá.rão por eifeito de um acto seu. . 

Se tiveGee sido demittido pelo governo b::.competente
mente, sem o haver pedido, teria sido victima de uma 
violencis., a pedia a justiça que fosse reparado o mal 
tornando a occupar a posição de que fôra indevidamen
te privado. 

s u oonvenc1 o c que este o pnnctpio que eve 
regular na. generalidade d9s casos, e com maioria de 
razão quando a demissão tiver sido requerida por mo
tivo político. O cont~ario seria invalid~r, torna': ~~l~so
ria a disposição da le1 que estabelece a mcompattbilida
de do magiat.rado no seu circulo. 

A tespeito da aposentadoria, a questão pôde ofle-recer 
mais algumas duvidas. Não sendo dada -por culpa do 
individuo, tendo elle mostrado s. sua impossibilidade 
pa:ta continuar no serviço do Estado, defe~ndo o governo 
a uma jn&ta pratençiio, se pelo tempo adiante tem reco~ 
brado a sua aaude, e é um utU aervidor do Estado, não 
ha"eria grave_ inconveniente om reatttuir-so-lhe n })OBi" 

O Sa. MtNtsTno DA. JusTIÇA :-Requêrendo novo lugar 
recusou o beneficio da a[IOsen~adol'ia.. . -

. • , vr4á'ddaA-Aa,--- -
·apossntadoria. pel,, poder legislativo, o governo nílo põdo 
annullnr esse acto Se ainda nüo tem intervindo o poder 
legislativo, um decreto revoga o outro; mas um de· 
ereto nuo ro • - ~ 

legislativo consentir em semelhante ntclligoncla, quo o 
despojn de uma. do suas melhores prerogativas. 

O Sn. MINISTRO DA JusTIÇA: - Autor.isn o pnga
mouto dl\ pensão da aposentadoria. 

o Sn. PAnAl'lAr.d : - So autorlsa o pngamento ui& 
pen~i'io, por meio de uma resoluçito quo aind~ vfgor11, 
sendo a pensAo consequencia dn B}X)Pontudorin, ficn im• 
plicitamente approvadn a apor.entadoria, o o individuo 
agraciado tom O uireit.O de l'Ocebor 1\ pCU3ÜO npprovada, 
c ni\o revogada Jli'IO podor competente. 

A e2to roapeito ni'io mo noho ds act:ôrdo com a intelU
gencia do nobre ministro da justi-;n, nem tiio pouco com 
a intelligeacia. dos nobres membros da oppoai9Ao. 

O Sa. MtMtSTilo DA JusTIÇA:- Pois eeta intelllgen
cia foi dada de accôrdo com a consulta da sec9io do 
conselho de.estudo. 

O Sa. PARANAGUÁ :-Li esta oonsttlta; mas não obs
tante a grande autoridade que para mim têm os nomes . :" .. ·- .. . 
dado co in o parecer, não quiz tomar e. responsabilidade 
de a.unullar um acto do poder legislativo. Entretanto 
pôde ser que o nobre ministro da justiça tenha razão. 

OSa. J. MADUBEtnA!i'- Não apoiado. 
O Sa.. PAaANAGUÁ: -A camara tinha o direito a 

estas observações da minha. parte. Nada maia tenha a 
dizer sobre este objecto. . 

Quanto á aposentadoria do Sr. Dr. Jagnaribe, que 
ta:mbem excitou alguns reparos das nobres deputados, 
devo dizer que o Sr. Jsguaribe justificou a sua pre· 
tençio com atteatados de medicos de totlo o conceito. 
Bem rsei que e88es attestados nilo me obrigavão. O peti-, 
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cionorio in•tava pnr nma soln\'ão; os precedentes auto 
riSfi\'Üo a. 

Se ha motivo de censurA.. n~o sarAi o uniC"'.O qu .. pn~ a 
ser aceusario pOr um :-fl!me lh>~ntH f cto 1 •• m f. a"yt~>; a 
dtrCl ~Ue não obrei .:mm tOdO r ·gor íÍB. lei , qut:!-rO nlil,... 

t er a lealdade d,, confessor qne nãu pretendi 'oph1sm"r 
al.i 

O Sr .. Jagnar•be era candi<lato pelo di-tri •1t0 -ia •na 
jnrisdicção: .-ntf'n·1i qu~ não d via rem vê li) o a ~ua 
me.~ ma pn!Õ\ição rte jujz burl.an-io u ;,a dt .. p ··si<;ão" rl.e 
lei (Apnir.zdo., . ) O m~10 m:·ds legir.i t e · eria ue nitt í lo; 
maA, s,.nbores. rwmn sum. humani ·ru /t.:i l a mP. Glt~n ·um 

pulo. PareceU-me duro que um m;.;g : strad~' honrado 
que havh con~u ·nicio ~ melhor parte da sua vida no 
servi ço do E:ir.~do, um mãgistra :. o !lO 're -e onerado àe 
familia . fosse col -o-·ndo em uma po .. içi:tn tão d11svanta
jo a., quat~do joshticá ra a sua !-)retenção com attes·t.a
dos de me.dicos acreditados. 

Se occorrêrão motivos de ordem polit.ie-a que em on·· 
tro• ~asos tinhão sido jnl~ados •nffi ;entes a res
peito de antros cidadão~ que se acho .noje em alta& 
posições pre,tando oerv' ço• relevantes ao pa.iz cn tendi 
que o cida ião de quem se trata, que não occnpa ~randes 
empr•gos, que tem uma posição, se bem que hu .. rosa, 
modesta na sociedade, não devia ser puuido. (~poiadus. ) 

Se errei, se alguma falta co:nmetti, não duvidorei pe
dir á camara um bill de indemnidade, e estou ce~to que 
não me seria recusado. (Apoiadns.) 

Sr. presidente. seria occasião de entrar em algumas 
considerações a respeito da intelligencia do decreto 
n. 2.733 de 23 de Janeiro deste anno, a respeito dos cor
retores. 

O nobre deputado meu amigo que se senta em 
frente impugnou de uma maneira nm pouco forte 
tanto aquebe decreto como o aviso que expedi para 
solver uma_ dn •ida que se levantou sobre a sua verda
deira intelligencia. O no i. ·e deputado, insistindo sobre 
a mesma duvida como se não estivesse resolvida, capi
tulou ó acto do governo, não salvando mesmo a inten
ção, como um vexame, uma perseguição atroz, que 
sujeitava á tutela dos corretora> os negoci<ntes os 
agricultores, as viuvas, e.n:- snmma todos os indivíduos 
que tivessem da. fazer transac9ões sobre effeito> com
merciaPs. 

Se alguma duvida pudesse haver a respeito da intel
lige(lcia do art. I' des•e decreto, considerando a inter
venção dos corretoresobrigatoria em todos os casos, essa 
duvida desappareceria com a leitora do art. 3' do mes
.mo regulamento, que evidentement.e limita e define os 
cilsos em que a interven9ão dos cqrretores torna· se 
obrigatoria, < As transferencias dos títulos e acções 
de que trata (note S9 bem) de que trata_ o art.igo antece
dente •6 terá lugar sob as penas do art. 2' da lei n. 1,083 
de 22 de Agosto de 1860·, e 'lU ais legislação vigente, por 
interroe~io dos referido. corr;,tores • · 

Ora, se o artigo que acabo de te: limita a intervenção 
obrigatoriaaos casos de que trat-a o art. 2", e no art. 2• 
só se trata de transacçõe.s sobre fundos publicos e acções 
de companuías e sociedacies anonymas, segue-se que fi
cão livre• todas as mais tran•ac9õ••, ;ue podem ser feitas 
pelas propriaspartesonpelossens prepo•tos, como foi de
clarado pelo aviso de ll de Fevereiro deste •nno. que ex· 
plicon t:rmito expreseamente que o art. 45 docodigo com
marcial estava em vigor. E o que diz o arr .. 45 do cod!go 
commEII'Ci~ 1 Diz o seguinte : < O corretor póde in
tervir em todas as convenções, trllnsacçõe~ e operações 
mercantis; sendo todavia entendido que é permittido a 
todos os (',ommerciantes, e mesmo aos qne o não forem, 
tratar 1mmediatamente ._por ~i_, seus agentes e caixeiros, 
as enaa negocia9ões e di! seus committentes, e até incul
.car e promover para outrem ven~edorea e . compradoras, 
.corotanto que a intervenção seja gratnit9 .. > 

Ora, o art. 45 não foi revogado pelo regulamento, nem 
podia ser. · 

O Sa. C. MADURElaA :-Parecia que revogava. 

O SI\ PARANA~ul: - Nem o nobre deputado, se lesse 
esse regnlamento·, podia tirar semelhante conclu•ão, 
'porque em nm dos seus artigos o regnlamento remette· 
-se exp1'esssmente ao art. 45 do codogn commercial, e é 
'Claro que não o faria se o artigo estivesse revogado. 

O art. ~5 do cod1go commercial foi, é verdade, modi· 

fica<lo pelo il) 2'• do ort. 2' da. lei de 22 de Agosto de 
l ~flo. _e o governo nftn póclf' no re~u l arneuto d~ que se 
trata se1· ancusa o .IQ)' ter d elo uma int 1 htencia div~r
!Õl.>1 a P.t-Sfl artigo no @. .. O ti rio dH tP.~tr nglr ai orla mai'> a 
1 :ber lade ri.:t.~ tl'i:t.ns·..,(·çi>e ... Ao eontrur1o, o ~o ·'erno Jn •tia. 
ser accus~ulo por não cer entenfl.ldo P.quella. diso•)II.ÍÇÃO 
DO · tHr•uoJ: g .... nericos ero qu~ ella ~e neh :, •.Qfl('.ebiria; e 
se niio. v ... la. o nobre .-ieputado o Q•te dtz o ~ 2t do art. 2° 
da lei de 22 de A~nsto de 18fi0 · < As transa 1çõea e 
trRn ~ f "'ren· ·i a.:. d.., ar.çõs::. de companhi AS e fiO deriM.des 
anonymas, e · ·ios tito•los da divida publi •·a e de qnaes
quer nutras que admitt:lo (!OtRção, só poderão ter lugar 
1wr intermeoiio do, re~p3 ~r. ivos corr .. r.orer;, sob pena rie 
nu.l!ida~e. além da.• que foreO) ap1,Jicaveis a taes aotos 
em v1rtude dos respe~tiv•lS regulamentos, salvo as dis
pO!iÍl:ÕP.s dos tratudos em vigor .~ 

Portanto. E>e o g JVP.rno pude~;se ser accuo:a.do, não se
ria de ter s1cl ;, ex.ce~s1 vo, mlt.B por não se t f' r cing1do 
com todo rig.>r letra da lei po•qnanto entendeu que 
aquella disposição ver ;· âra ~ómente sohre as tran•f~ren
cias dP fuui!os e de A<•cõ•• de comoaohiàs e de socieda
des anouyma$, ~·onciliM-ndo rle"t':1ri:e uma disposição reg
trictiva com o prin ·ip10 da liberdade do commereio; 
deixou a-mpla faculdad~ aos cnmmerciantes, e aos qna 
o não forem, de f azer na esr.ala a. mais lar e: a as suas 
transacções, immediatamente por si ou por seus prepos
tos; o que nií.u se quiz f.,; que apparecessem e se intro
mettes~em nas transacções mercantis intermediarios il
legae• : o que se qniz foi fulminar uma o.erta classe que 
em França se de•igna com _o ·nome de - courtior•· 
marrons . 

Disposições identicas encontrão-se na legi•laçíio 
franceza desde tempos muito remotos. O nobr< 1epntado, 
t ão lido como é em ma terias commerc\1\es, não ignora 
isto. 

UM S"i<. DEPU.TADO:-E a Inglaterra? 
. O Sn. PAnANAGuJ.:- Mesmo na Inglaterra não se d' 

uma amplitude tamanha como o nobre deputado snppõe; 
lá está. a classe dos •tock· brokers e nro acto do paria
lamento de,de o tempo de Jorge Il regulando as nego .. 
ciações de fundos pn blicos. 

Em outras praças como Amsterdam·, Vienna, e 
Hambnr~o, é verdade que dá-se uma amplitu<le muito 
maior; transacções sobre fundoa publicos, acçõeR e ou
tros effeitos de commerc10 se regnlão pelas condições 
convencionaes, pelos princípios geraes que regem todos 
os contratos. 

Na França e na Belgica não acontece o mesmo, e o 
legislador entt>nden .,ue nas nossas actnae• circnmstan-
cias , attendendo ó. importancia ~a• tranoacções que se 
faz~m s0bre fundos puhlicos e sobre aeções de socie
dades anenymas , devia providenciar de. nm modo res
tricto, em ordem a evi,ar a fraude, a impedir e•pecula
ções illicit••. que, se trazem a fortuna de a'guos, occa
sionão a mina de wnitos, e não poucas vozes damnifi
cão o credito publico. 

(H a diveroos apartes.) 

En não posso ter culpa que algnem não tenha enten• 
dído ou não tenha querido enoender o regulamento, o 
qual referindo-se ao art 45 do codi~o commeroial é 
evidente qne o não considerava revog•do, e. era snffi
cicnte isso para resolver toda a duvida que se tem 
agi•.ado. 

Portanto, não teve razão o nobre deputado, não tive
rão razão aquelles que t•nto aocusárão o INVerno sobre 
este ~osnmptn: fm negocio de occasiõ.o: aqui na côrte 
entendeu se logo o decreto no• devidos termos, e o aviso 
tambem, apezar de al~11mas censuras da imprensa; e niio 
me con•ta <lDe em parte algnma se tenha dado ou con
tinue a dar-se aíntelligenciaqueo nobre deputado figura. 

O governo. como ài•se, foi ú mais benigno possível; 
o regul•mento . en·tendido nos termos que tenho expen
diJo , e qué decoa.-on o aviso de li de Fevereiro, é o 
mais suave que é posoivel em fa.ce da lei de 22 de Agosto 
de 1860, porquanto o il) H do art 2' dessa lei, entendido 
litteralmeote. da~ia em resultado a intelligencia que o 
nobre dep~tado e al~uns outros attribnirão ao regnla
m~nto ~m tal caso • u não podPria ser com muit& razão 
accuRarlo, não me achar1a em uma posição inde!enaavel, 
se qaizesse sustentar essa intelligencia apoiado na lei ; 
:ma.s seria tiro caso novo nos annaes co:mmerciaes, e por 
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isso é que entendi a digposição d& lei em termos babeis 
em oidem a evitar semelhante absurdo, o tl-anstorn~ 
em todas. as transacções mercantis, e a morte do mesmo 
commercl{•; t~l não v.odiu ser a ·~ntenção do l!-!glsla·tor. 

O _rf'gulat;Jento e.B;VU\O decllirã.n1n u verdw:eiru inTelli
genCI~ d~ lei, esp:·;Jiic.rii.o excepções 1ue o§ ~4 do art . 2• 
da lei nao meno10nou . como se póde ver no art. 3" do 
reg':':l•m-nto; tudo em ·favor da hberd.cle das trans· 
8C~'Otj:<~. 

~· ~~eaidente, tendo re:'pondido ás argnições que me 
forno feitas pel~ n?bra je"!'tado, julgo conveniente pôr 
termo ao meu dtscnr•o, p•dindo ao' honrados membros 
que me rel•vem de lhes lia ver roubado o precioso tempo. 
(Nilo apo•ados Mmtu bem; muito b•m. 1 

O Sa. DIOGO V E L no rcq•.<e,· o encerramento da dis
cussao, e a camtt.ru. ):lppruva. 

Pwcelendo ·se á votaçã" do artigo da proposta, é elle 
appr•·•ado com t<> rlos os seus p>nsgraphos e mais as 
emendas da COrlJmissão. ' 

As ·outras emendas sao rejeitadas. 

ORÇAMENTO PARA 1862 A. 1863. 

. O Sr. Pereira da Silva (pela ordem): -Sr. pre
Sl~ente, V. Ex. e a csmara sabem que já vai mu:ito 
adiautad",. presente &ess~o, que talvez este anuo não 
possamo• con, gutr UIT!a lei de orçamento approvada 
em an· oa .. a::t c~maras .. 
· E' ne.,e••ario que façamos todos og esforços para a 

conaeguumm• pel- menos a devemos remetter este anno 
para o senado. Cum pre porém p•evemr a fulta se se 
der, e por isso a honrada commissuo de orçamento <lelibe
r?u organit;a~ um projecto a~ resolaçito mandando con
t~uar em VIgor no anno ônan.ceiro proximu futuro a 
le1 de orçament .. v> gente, emquanto não se fizer a lei 
respectiva. !Apoiados.) 

Para _.,edir '' camau urgencia afim do apresentar e; ta 
resoluçao, e ~er a sua mattFHt. toulada em con~iderução 
6 dioCUt>d., é que pedi ll palaVC4. ' 

Consulta la a ca•a, approva a urge!lcia. 

V?m .á mesa~ é lida. julg" se "bjecto de deliheração, 
e va1 a rmpnm1r pa·fa entrar na urde.:p. dos LratJa!hoj 
a seguinte resolução: · ' 

< A assemb!éa gerd legi , lat:ivs re,olve: 
<Art . 1." A le1 n . l , ll<l , rle l< de .~· te'1bro de 1860 

dPcre adu para o eXt<tCÍCiu d~ ] 8fl 1 a : 8ti2 . contiuuar~ 
e~ vi}!or nc1 aun •. fiul!.nc~irt • ne 18,)2 :• 18n:-t, emy_uunto 
nRo for promulgadt:~ a 1e1 r:to orca(u!ílnto de~ te t::xerdcio 
c~nbid~ra do ~.e c. ffif> parte da mesma lei a:- n.e~pP.:t.ê:iS 
nao C?nteu;tplaa.&.s n.t:ll ... s, lli& "' C:\ Utt.risadas p•.1ruutra~ } .. js 
n.nt~Tlore .. e post~r101 es ::a pre.,ent~-'~ ex c:t> pt.uando- se os 
cred.ttua abettos pk,.li s · rviçv~ hmitado~S ao •·Xtt CICI<J da 
referi~a lei n. 1 ,114, os quaef-l n -to ronrinua-r6õ além 
do ~eu termn, e tr,or:li rican-ao se ..,J~U • l JbS d~t tlUttS dtb· 
po:-içôe u~ fórm" do ~eg11inte-. pttr&.g:r-aph<rs: 

c t)
1 

'.' Fi~· )L r~v· g _'~u. a ttUtorisaçtlo (Jacta uo ~ 1 o do 
art. I da F-nbrt'dltaleLeog. ,vern• desd!•j~ aut· nr-alo: 
• • S) 2; P!::lrü jJtl~.,r as divida<- de t1xert:lt :ios tin•10b 

h 4u •tt.t&s. e WJ que sa l •qoidarem no corr~nte e futuro 
exerdcin. 

<. § 3 • Par a rever o regn!Rmen~,. do :imposto do sello 
promnl~;ado p>-lo <lecret .. n. 2,7 3 do ~6 de n,zerot.r<: 
d~ th60 .. UHO ~. od~ndo augrue.I.Ittt•· as . axa~, new e .... t~ua.ê 
las a obJe~tos nei ~ e na o comprehen .idos . 

~ Sl 4.' Para incumbir aus escrivães do cível. cumu
~a~tvao.ente com os tabelliã• s de notas e e•criv11es dos 
JUizes de paz! sem depend?ncia de distribuição, o lavra
rem as escnpturas pnbhcaa de compra e venda de 
escravos. 

< Neste documento não será transcripto por extenso 
o conhecimento do imposto, declarando-se sómente 0 
seu numero e d .. ta, a qutlotia e a estação arrecat1adora 

< .Art. 2.' Ficiio revogadas as disposições em con~ 
trarw. 

c Paço da cama_ra dos deputados, 13 de Agosto de 
1~61..- J. M, l'ere~ra da Silva.- A. T. de Moncorvo 6 
Lima.- P. J. Soaru de IS ou.ta. • 

OllÇADNTO DOS NEGOClOS ESTBÁ!XGEIROS. 

Entr11 em 2' discussão a proposta do orçamento na 

parte relativa á despez" do m:inisterio dos negocias es
trangeiros. 

Acha-se presente o Sr. ministro respectivo. 

Lêm·!-le, apnião-Fe, e f'lltrüo conjunctamente em dis .. 
cussâo as ~:~t~gumtes emendas da commis:,ão: 

c Ao art. 4', em vez de - 9(\0:36~8308, -diga-se 
- 8~8;36ofl308. 

< A verbH n. 2, em lugar de- SS6:~30R554, - diga
se - 524: aos~:;~, em virtude da suppressüo de uma 
legação na Europa. > 

• § 9. • Com o pagamento das reclamacões brazileiras 
O he•panholas. na fórma ajustaria, 775 0YOfl70·t 

• O § 9' passe a ser 10. - Paranagwi. - 'l'into Lima. 
- J . de Alencar. • · 

ALGUNS Sns. DEPUTADos:- Votos, votos. 

O SR. CouTo : - Peço a palavra. 

O Sa. PnESIDENTE: ,..- Contra ou a favor ? 
O Sn. CouTo : -- Quando ha dia• fallei nesta casa, 

declarei que apoiava o' gabinete pelo complexo dos seus 
actos; mas que reservava-me o direito .•. , 

O Sa. Pnt:SIDE,TE : - Bem; não se trata disto agora, 
e sim de saber se o nobre deputado quer fall11r a favor 
ou contra. 

O Sn. CouTo: ·- Cont~a. 

O Sn. PRESIDENTE : - Tem a palavra. 

O Sr. C<>uto• :-Sr. presidente, quando; ha dias, 
V. Ex. teve a hondade de conceder-me a palavra na 
d:iscu'8ã<> da fixaç:J\o d•s forças de terra mostrando eu 
que juh'ava in•utticiente o· nuroerv de 14,000 homens 
pedidus ~ ~~ propc.sta. do governo, considerei esta forçn. 
nâ~ só fm.relução ·as circumstan,:i~s internas do paiz, 
como tamr.em em relação :is circumstancia~:~ externas , e 
então tive oc ('. )l~iã() de dizer duas pal~vras a respeito da 
no~t-: a questão :-lt" lirniGes cnm a R@- pab1ica do P.~:~.r ... guay. 

Pedi a S. Ex o Sr. mial !'\tru ws nPgocios e~trangei~ 
ros que se dlf:!H X:::.se-m·•n1festar noB o que pen-»va a 
respeito desta que .tf10 pen·1ente, o que prere .. di~ fazer 
em rela\'ãO ao tratn.do de 6 ·i e Abril de '856, e S. Ex. 
até agora niio :::e ~ognou emittir a suu optniã .. a res·· 
pai to. 

Por <:ons:'lguiHte .! e eu hoje f·xpender men. pensamento 
com fran.:u~za rc·: l'ltivamente a taes neg;Y;ios, e l!Vauçar 
i tJéHs l..jUe :;or y,•ntu ra pos~flo trazer algum inconve
nient~ . t: r·ulph nfi.:, sr.r ~· minha. 

Cr•mr, V b.x. ~ · : ~: ,por es:;e tratn.do com a. r epublica 
do p , 'agu:-ty, d~·· 1. ; r.i.: . Ahril de 1· 5ô. et~ tHbtüe,•ell-~e nos 
St-Uf'l:l.rr.~. i"e2 ":..:;.t.!dentr·do pr~t.:~ od~t-ei~o~nnos. elngo 
qu~ a~o~ circnmstl.lncÜi1J o permittiss~m, os dou" governos 
nomt'~-<TiâtJ f!eu.r plrmipot-!DCiario~ afi,m ·1 e f>Xan·iuarem 
de nnvo e a iu!;tttrem rlefinitlvamente a linb.M divisaria 
e tr~ O!ol :iou; f.Jaiz·-\ .. . e '-lU .. tHII'-lnauto i ... tr, se n r,o fiz~-'SHB, 
a~ q,,as ttlt:..$. p1-1rt:-:-:-> t:on rat.artteH resp~it · ri»o e fariia.o 
r~~-p~itt~r re · ~iprocHm~utrf. o "'"u uti 'P' ·tJ·ndet.is actaal 

Vê oo:is V. l!:x. qne por est~ di;pns1çii.n do tratado 
n=~o era n\·-•:e .. ~~)· i o :,ue' ~oe e~op~raKStl t:t. terminação do . 
pr~ zo •I e St.is 8DOõ1t; nelle esti-çn)a i o pata qne o go
verno ao m..:lno~ algu · a causa tizt~sse em relação aos 
tws::;os negocias de 1 miteo. 
MA~ em":JUar'lt'"' tiÓS rlelxarnos f'Ql"rer suavem~:tnte o 

tt:;ID,Jf' SAil.l tO " armo 8 provFtenda Jo> llituroa, nem aO menOi 
p~eparatoria, a e~ te rer;p .. ito, o prr~"1dente da. repuolica 
do Par• gnay ll>w tem dormino. (Ap· iodos.) 

Sabe-se que con•tuntemente se trata alli de gnarne· 
cer os pontos fronteir .. s mats importante• da r~ publica, 
que um exercit.o est:• sempre ori(RMÍRsdo e pror:r,pt\J no 
interior do paiz; atém disto o pr•s:idente tem mandado 
meusageirns di,farçauo• á prov:incia de Mato-Grosso, 
t alvez com o fim de examinar os recursos de que pode-
mos di•pôr. . 

NMo ha muito tempo que naquella província, sob 
pretexto de negooiar ew cavallo•, appareceu um S .• pa·· 
ragua.yo de nome Gerwano Serano, que examinou cui
dadosamente todos os nosoos recursos não só em Coim
bra e Corumbá como na caoital, e depois tive noticia 
que dsteve tRmbem em M:iran la, e não me consta que 
lP.vasse ~tnimaes para vender; que, ~eguwio, sP. propalava,. 
era. o fim que tinha Am vista 'nd1l á provinda. 

Demais, ninguem ignora que um Sr. biU'ão du Gr11ty, 
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engenhoil'Q belga, foi incumbido por S. Ex. o Sr. pre
eidente ·da republica. do Paraguay de examinar e dar a 
sua opinião sobre a posiçiio do Pão de Assuçar no rio 
Paraguay, que é o ponto e~trategico mais importante 
do ~ui da provinci&. de ~ata· Grosso, é. a sua chave; e 

adjacentes ao rio Apa. Es~e Sr. b.rüo receb~u de S. Ex.. 
o Sr. presidente da rapublica todos os favores que foi 
wssivel facultar-lhe. 

_ -. Ep\l:etl'ntoto Sr. p;&Eidente,.dentro. deete · · 

p z rma 11, e que em resn aao nao s o e n amen
to do seu commercio como da agricultura, da qual cen
tenlirea de braços têm sido distrahid.oa para o emprego 
das armas: conseguiu temente a producção nestes tres ou 

· n e: 
é de· esperar portanto que as nossas questões terminem 
amigavelmente, se os interesses da republica forem de 4 

vidamente apreciados. . . 
... ' ~ ) . -

tativa falhar, o que se deverá fazer, tendo nós direito 
incont~stavcl ao:; terrenos que se cxtendem entre o Apa 
c o. supposto Rio Branco, entre o lgua.temy e o Ivi
nheuna? 

O governo .do Brazil deverá fazer respeitar até por 
meio da. força o seu direito de propriedade sobre esses 
tarreno~, dos quses usará como entender ; e se amiso 
eoffrer o.ffensa. no e:xercicio desse seu direito, terá a fa
culdade de a repellir. (Apoiados.) 

V. Ex. sabe que •> Brazil, propondo a linha. divisaria 
pelo rio Iguatemy até ás suas mais altas vertentes, pela · 
SE'rra Maraca'ú até ás vertentes do A a e or · 
.e ·:atxo até ã sua _confluencia com o Paragaay,. já. tem 
fe1to uma concessuo generosa ao governo da republica 
além de ser a divisa mais natural possivel. ~;-iio. ha ri~ 

----algum pel" lado do rio Paragua , entre o I aná e o su -
to- ra~co, e curso tao permanente e candaloso 

como o Apa 
. ~ serra de Maracajú do mesmo modo póde indicar 

hm1tes .,sem temor de que em tempo algum sejão contes
tados : do lado do rio Paranti, o Iguatemy é o· mnis 
caudaloso e o de maior curso acima do Salto das Sete 
Quédas, e uós temos do lado desse rio a pos~e de todo o • 
terreno até n Ivinheima, posse que não nos pódc ·ser 
contestada porque existem alli muiws monumentos que 
isto províio •. 

Além do que· dito fica, se nós cousultassemos os tra
tados de 1750 e 1777, variamos que a. lir.ha divisaria 
devia 'ser pelo rio Igurcy, serra de Mnracajú e rio 
Jejuy, que fe lança no rio Paraguay, pouco acima de 
Assumpç.ão. Se ainda fossemos buscar a convenção 
condicionru de 6 de Junho de 1778, a linha divisaria 
devia ser pelo lguatemy e pelo lpané~a.sst'i. . 

Oro, correndo o Ipanéguas&ú cerca de trinta leguas 
ao sul do Apa., o Brazil, ~ropond? por dh;isas o rio lgua
temy, a serra de Maraca3ú e o dtto Apa, tem feito uma 
generosa concessão no sentido de estie'tar ca · 
as .re açoes e paz e amizade que existem entre os dons 
pa1zes. 
~ainda recorrermos a antigas descobertas, tambem 

veremos; que, quando ~o o Parsgusy era um territorio 
re1 null.ul ~ nas con~1çoes d~ pertencer 60 primeiro oc
cupante, fo1 um Pauhsta., Ale1x0 Garcia, quem primeiro 
o penetrou e descobria, relacfbnando-se com -o0 indiqs 
paráguayos. · · .·· 

Quanto ao uti possideti1 actual, ninguem contesta · 
que .além do. Ap~ e do Iguatemy existem de um lado 
altnbu dos 1nd1os Caynás e de outro a tribu dos in
dio~ Guaycutús, que. siio considerados Brazileiros ba 
mUl~s annos1 r~lac1onando-se e prestando relevantes 
strVlÇl()a os i'nmell'Os ~ alguns f~Lzendeiros da pro\incia 

do Paraná , e os segundos aos fazencleiros de Miranda, 
quer na agricultura, quer na navegação de l'ios, etc~ · 

A tribu dos Guaycurú& desde l de Agosto de 1191 
protestou fidelidade e obediencia respeitosa ao go,•emo 
portu~ez, qne então. era o do Brazit; os caoiq~es Paulo. 

' eença do general, da camar~t e do povo, segundo diz a. 
hir.toria, dec!arbão que em seus nomes e nos de tod~s 
os outros chefes de eu~ tr~b~! nos de seus filhos e ma1S 

o~ Portugu~z;es a paz mais intin1a o inteira obediencia 
110 sober11no de Portugal e ás suas leis. 

Desde essa occabião portanto a tribo dos Guaycurls 
fe~ parte da-populaçiio brazileira. · 

Não p6de hoje a. republica do Paraguay com bom 
direito chamar a si 11 posse desses terrenos, porque, 
como disEe o seu plenipotencinrio, e~tão entregues a 
hordas de indios que não se aubmt~ttem a governo al
gum, o que é inex.acto, como acabei de demonstrar. 

Ainda mais, nesses campo11 puti.to gados de ·fazen
deiros que estão estabelecidos á mal'gAm do rio Miranda, 
e existem por ahi mesmo alguns poutoa occupado» por 

razt enos. 
E para prova mais Clonvincente de que tae~ terrenos , 

nos pertencem, ob•ervarei que á margem esquerda do 
A a em:ontrão-se seis fortins ue uarnecem e defen-
dem o que realmente pertence _á. epublica do araguay: 
existindo esses fortinn a. certa diatancia da capital e 
outros pontos importantes da republica, conclue-se . 
de:>te :facto que elles forüo collocados na extrema para. 
segurança o rr1 r1o o J>lllZ, e aen o nss1m, nao e 
esse territorio estender-se alóm daquello ponto. . 

Intuitivamente se oomprehende que " solução desta 
questão é de ~~:rande interesse para a província que te
nho a honra de representar. 

Muitotl fazendeiros que tem suas fazendas de criação. 
nos lugares prox.imos aos pontos da questão á. sentem a · 
nece~sidade de fazer seusretiros nessas campos a.dja· 
centes, per serem mui proprios para criação, entretanto . 
que lhes é isto prohibido em vutude do tratado a que 
me referi, Ora, sendo de todo interesse a decisão desta 
questão pAra a minha .P~ovincia, eu des~java ~ber·o 

suas vistas. 
No meu entender de\'ião-ee nomear sem demora oa 

plenip~t~nciarios que te~ de e.x.a!Dinnr de novo e dec~d.ir 

antes que termine o prazo que eatá. a findar-t~e. 
Persuado-me, é minha opinião particular, que o 

Sr.'visc{lnde de Uruguny deaempenbaria perfeitamente. 
esta missão se quizesse obedecer aos dictnmes de seu 
patriotismo aceitando-a, ;pois creio que o governo não 
poria duvida- em nomea·lo, 

Lembro-me ainda, Sr. presidente, que, quando nõp 
niio damos passo algum em ordem a firmar o nosso di~ 
rei to além do rio Apo. e do rio lguatemy! quando pare- . 
cemos respeitar a mal entendida preteo~ão apresentada 
pela republica. do Paragnay da neutralidade desae!l ter
renos com vistas da separação dos dona po'ios, niic con. 
E'entindo que além dnquaUes que hoje estão occupados 
Brazileiro algnm vá. para alli estabelecer-se, é entre- . 
tanto sabidl) que sem taes escrnpulos subditos para
gnayos atravossiio o I~atemy e fUndão este.belecimen• 
to!l até á margem do 110 Eacopil, um de sens tributar-los, 
para o fabrico da herva-mate I 

Se por acaso a política de procrastinação dp_ resiàen
te da re ublica do Para a ansar-nos e u .., ima.r-
nos ao ponto de cedermos às suas exigenci.a.s, os limites . 
daquella repnblic!l. cheRodõ até ao rio Ivinheima, que 
é um doa tributarioa do Paraná e um dos de maior 
curso e dos mais caudalosos que desaguão nesse rio por 
esse lado. -

Ora, tendo o Ivinheima taes propoi-ções, será. :para o 
futuro uma al'teria. importantíssima de commumcação 
entre as províncias de S. Paulo e Paraná e s provincia 
de Mato-Grosso, e vice-versa. Antigamente essa commu
nicaçii.o se :fazia pelo Rio-Pardo, um pouco acima, mas 
com taes difficulda.des que erii.o quasi insuperaveis pelo 
grande numero de cachoeiras e corredeiras. 

Actualmen.ta se tem feito essa navegação pelo rio 
lvjnheima7 por onde muitos negociantes do Coyabá, 
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S. Paulo e Parani, e até mesmo contingentes do go-
verno, têm ido i província de Me. to-Grosso. . 

Se por acaso cedermos esses terreno> á republic~ do 
Paragnay segnir-se-hia que o governo des8a repubhca, 
seg-.mdo o~ desejos que t.em msnifestado, collocaria sem. 
demora fortes pela margem direital~ilo lvinheim.a, cuja - - . . 
obrigados a novos tratados de navegação e commerci?, 
a n_ovas despe~as ,e novos ~nco~mod<J~ para regul~~~

·-sa··la., nos-sllj-etta·na_:nos emtim ás con<Uçoes que acena.· 

Além disto, em semelhante hypothese, para o q~a 
.,oderia prestar o estabelecimento n!'~al de Itapure., ~UJa 
creaçiio, ordenada pelo r.obre ex.-miu1stro o Sr. Sara1v~> 
se fundou na esperança. da navegação franca do IV1~ 
nheima, e na do Paraná até ás Sete-Quédas? 

O Sn. PEREIRA. PINTO: - Esse e~L~~.belecimento é 
muito importante. 

O Sn. CoUTo:- Subindo pelo Ivinheima e Brilhante 
até suas cabGceiras, encontra· se um curto varadouro 
por terra, e logo perto as vertentes _do N7oack, descen
do-se por este rio, chega-se ao rlO Miranda, em que 

esagua, e pores e, aguas a a\::tO, oca· se ao ~~r o a 
villa do mesmo nome, onde h a uma for9a m1htar i e 
continuando-se a navegar, sabe-se no Psraguny, mmto 
acima. mesmo do supposto Rio-Branco;.,Jogo vê-so que 

via de communicação futura. · . _ 
E não ae deixe o governo levar pela Idéa de que suo 

terreno~ alagadiços :_sses de que tenho tratf!-do ; porque 
, 

po das grandes enchentes se alagüo. • 
E ainda. quando fossem completamente alagadiços, 

cumpre ao Bl'azil não c;d~-los ; porquant.o o Par~guay, 
allegando suppostos d1re1tos para possu1·lo~, nao tem 
em vista ·aproveita· los povoando-os e c~lltivando-os, 
mas sim e unicamente tolher-nos um mezo de com~u
nicação com a nossa província dé Mato-Grosso, vxsto 
como segundo acabo dé demonstrar, esses tetrenos se 
estendem até a margem do ;io ~vinheima .. 

Ora, a extensão de terr1tor1o desde o no Apa até o 
eupposto Rio-Branco, que a Republica do Paragnay 

ro õe como limite entre o Im erio e a uelle Estado 
abrange cerca da cem leguas de extensão e qu9:renta ou • 
cincventa de largum; é portanto bast!lnte cons1deravel. 

U~rA -voz:-Esse Rio-Branco nüo tem curso perma-

' . 
O Sa. CouTo: - Ha poucos dias, Sr •. presidente, um 

individuo andou distribuindo nesta côrte <'nrt.a~ geo11:ra
phicas publicadas em New-Y.ork por I. H. ColtoD; & C. 
Apresentou-as tambem em minha casa; e eu examman
do immediatamente se daviio com exactiJiio as nossas 
divisas com a Republica do Paraguay, vi que essas divi
sas subião pelo rlo Ivinheima, a.trnvessavão a serra de 
Maracn.jú, e desciiio pelo supposto Rio-Branco, corrcst:on • 
dendo perfeitamente ás vistas do governo da rcpublica: 
recusei :t~ortanto compra-las. · • 

Esse mdividuo apresentava uma extensa h11ta de 
pessoas 'lne lhe haviiio comprado das taes cartas. Como 
vi nessa lista, Sr. presidente, o nome de V. Ex. e de 
alguns Srs. deputados, julguei ~onve~iente decl!l'rar que 
os mappns a qt•e me refiro são 1uexaotos, especialmente 
nas divisas que estabelecem entre o Bra.zil e os Estados 
limitrop hes. 

Tornando, Sr. presidente, a uma observação que ha 
pouco fiz, noto :ainda que, se acaso por alguma even·· 
tiililidade tivessem • · ,.. -
gação pelQ rio Parsguay, o gov!)rn<> teria meio de cGm
m'tlDicação prompta e facil par~ remetter p;ente e qnae~
quer objectos para. a r-r.ovm~Ia de Mato-_ Grosso po! v .a 
da navegação do no Ivmheima. Eu cre1o qne se~1a de 
boa politica. trazer o governo const~ntemen~ em dia. tal 
navegação, de modo que as repubhcas do R1o da.Prata 
:ficassem bem inteiradas de que dispomos demats essa 
via fluvial para transportar tropas e artigos bellicos até 
Aquella província. ·Isto faria certatnente _diminuir o in~ 
t.eresse de interromper-nos esta navegaçao. 

Se e& te é o pensamento dó governo, muito convem 
que nelle persista, porque é ele grande vantagem va.ra o p. ' 

Vou agora tratar de um fa<~to que tem feito bradar a 
illustre opposição. • • 

S. Ex. o Sr. ministro dos negocias ex:trangell'Os. fo1 . 
quem,ha. pouco~ d~as,deuordem para que deMont.aVldéo 
voltasse á. provmma de Mato-Grosso um padre que pelo 
:pres~dente fôra remet.tidõpara ~ata côrte. Eu.niio quero 

quella provincia, nem poderia fazê-lo; ainda mais por
que S. Ex. o Sr. ministro da justiça já o expôz A cama
tu., declariiüdo ü.8-ptuvi.deueiaõ q_u6 tomár~. 

a administração do presidente de Mato-Grosso foi má , 
: ulgando-a sómen te por um facto isolado, conforme tenho 
tuvido de algu.mas pessoas, desejo declarar i camara. 
que foi ella muito regular até ao dia. em que se deu esse 
u.conteeimento. 

Eu, portanto, vtlu succints.mente mencionar algups 
beneficios prestados pelo presidente recentemente demlt
tido á minha provinda, para. que se !ique sabendo quanto 
erão boas as intenções de S. Ex., e que, se procedeu por 
essa maneira, foi talvez impellido pelo excesso das pro
vocações. 

maierial que era pos~hel na proporção de seus recur~os 
pecuniarios; e tanto qlle-prindpiou as obras z:ecessarJ:s 
ao augroento do ardenal de guerra, as quaeR Já estavao . . . . -
tava de fazer espaçosas oflieinas par[\ o arsenal de ma- · 
rinha ; algumas já. se achavii.o promptas. S. E~. man·· 
dou construir uma extensa rampa no porto do no Cuya
bá. obra de ur,ente ne ess · d • '. x. f z; edifi. ar 
e elegante edifi~io para a thesouraria, GUe até então 
funccionava em uma casa pessima, acanhada e por t~ 
maneira invadida dos cupins, que constantemente erao · 
estragados os livros e mais l'apeis pertencente~ áquella 
repartiçii.o, iautilisando-os completamente. S. Ex. ~stava 
fundando na encosta da serra de S. Jeronymo uma co
lonia pelo systema de -peq?enas .Propried~des territoriae~, 
a. duas horas e meia de d1stanma da cap1tal, lugar fertil 
e de ex:cellente clima. S. Ex:. mandou desobstruir em uma 
grande extensão, por meio de córtes de grossos madeiros 
e de quebramento de pedras, o leito do rio Cuyabá, 
bem romo o do rio M!randa, que ficou tão sccommodado á. 

- . . ' ço 
deste anno, no porto da. villa do mesmo nome, o vapor 
J aurtí, que levava a seu bordo o dito presiil.ente. 

S. Ex. mandou construir uma bella estrada d-ª..capital . ' . 
' ducçêie&, e sobre o rio Aricá uma magnífica ponte." Tra

tou de uma. estrada de rodagem da capital á impor
tante freguezia do Livramento, e da reconstrucção da 
ponte do grande rio Guaporé: e bem assim de Ínai~ dnas 
sobre os l'ios Cocaes e Sant'Anna, e S. Ex. tratava: com 
afinco dn construcção de um quartel na capital. · : 

Totil.as estas obras, todos estes mP.lhoramentos esta
vüo -adiantados; alguns já. tinhão sido con.c_!nid?s, ou-. 
tros estaviio prestes a eê-lo, e todos ficatlU.O acabados_ 
se a proviucia ou por si ou por meio de nuxilio do go
verno dispuzesse de maiores recursos. 

E' pois claro, senhores: que um presidente que se 
applica. com tanta autoridade a desenvolver o 9ne é 
mister ás necessidades da província que administra, ma
nifesta os mais efficazes desejos dl) dest~mpenhar satis
bct.oriamente as euas obrigações. · Dahi ·devo inferir 
que o acto que lhe mereceu a ex:oneraçiio p~rtío do 
excesso das provocações que lhe farão dirigidas por esse 
padre, qué ó realmente um turbulento, de idéas anar
chicas, e de uma habilidade particular ara desmorali-

. c s ue a versano. -
Eu não posso, Sr. presidente, ser mais minucioso a 

este respeito, porque ainda não recebi a correspondencia 
de me-q.s amigos e gazetas da província, qtie devem vir 
pelo paquete brazil~iro do ~o da' Prata· que · aind9. nã_o 
chegou; entretanto Julgo ser 1sto bastante para& attenusr 
o procedimento daquelte digno cidadão. · 

·· Comtudo convém que a camara·e o pa.iz saibíio que 
~u não devo a S. Ex. o menor obsequio pela minha elei
ção, não me fez o favor sequer da nomeação de mil de
legado .... 

O Sa. PaBSillBI\"TB : - Não se trata agora de elei· 
ções. 

,..,. 
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O Sa. Cot11'~i _.Ditei muito ponoo. Hontem dons 
di~os representantes pela ~ô;te se incumbirão de da
claril.r neata casa que a ele1yao de Mato· Grosoo tinha 
sido conquistada pelo governo; pars prova do contra
rio bssta invocar o testemunho de S. Ex. o Sr. ex
miclstro. da justiça; em sua consciencia. S. Ex. deve 
s ••.• 
q Sa. _?a!ISWEN~ ~e 'lne o ot"adol:. cinja-se á ma

tena. 

algum ao Sr. Alencastro: a. minha elõiç&o, como a de 
men illnstre companheiro. é a expressão sincera da ami
zade; devemo-la. sô e unicamente á. bondade e dedicação 
dos nossos prestimosos amigos, e 1\ ntnguem mnis; não 
a devem s 110 governo pa.•sado nem ao presidente da 
provincia; e se faço estas observações em relação ao pre
t:iidente. á porque ~· Ex. sempre me trato}! _com ~ui~a 
consideração, e eu JUlgava que sua ado:umstraçao 1a 
sendo proveito~&. à. provincia, ~não como uma remune
ração d" benefic1o eleitoral: e ainda mais, julguei con
venienttl fazê -las c~1mo e~clarecimento a um apa.rte meu 
que outro dia foi mal interpretado por nm. dos represen-
an s o mnmc1p1o neu ro. s o que ·~ o a 1zer. 

(Muito bem; muito bemJ 
O Sr. ilrnarn (fa Silveira: - Sr. presidente, 

e a das sessões anteriores trAtando-se da fixa -
de forças de ma.r, tive a honra. .ie dirigir algumas con
siderações ao nobre ministro dos ne~~;ocios ~strangeiros, 
e S. Ex·. teve a. summa bondade de attendê-las e de 
dar.;.me algumas ex licações sobre differentes ontos 
em que tin a. toca o: parece-me no en auto, r. presl
(!.ente, ou -tne e11 não fui bastante ex.I>licito na. fórma de 
enunciau o meu pensamento, ou S. Ex não o tomou 
no verdadeiro sentido em que o exprimi. Tratanda a. 
rQepeito da suspensão da execnção do tratado de 4 de 
Set'lmbro em razão de não ter sido approvado pelo Es
tado Oriental um tratado que lhe andava annexo srbre 
trnoa de torritorios, S. Ex disse que 61!se tratado de 
oommeraio, como o ontro da troca de territorios, tinha 
sido celebrado em razão de conter mutnas coó.ve
niencio.s para amboa os paizes, e não por abuso de in
flu6ncia ou prep•.ntteran?ia do imperl:o sobre n repn?lica. 

idéas fazer comprebender que esses tratados erão resul
tado da imposição, .influencia. ou preponderancia. Eu 
SGi, sabe todo o paiz, q~e nós ~ii.o temos ~i infl~eooin, 

muito estimaria que S. Ex. seguisse por norma na di·· 
recç,;o do11 negocio& que estão contiados a su" alta ín
telligencia os princip1os d43 justica reciproca, de benevo
leucia. dos iD teresees mutuos, e que longe de mim está o 
querer que o meu paiz tenha t~mbem por sua. vez de sof. 
frer a increpação de que u~ou de influencia indebita on 
preponderancia para arrancar de ouuas nações tiata
t&<los; mas o gover!lo do meu pa.iz conheoo que nós não 
temos intluencia no Rio da Prata. e po~so a$rmar que 
não WWO!I essa prepundera11oia, niiQ por aotos qne aUi 
nos attribuem, ma~~ afm por'1ue nuno" ·emos procurado 
oatabelt!cê la.. Infelizmente no Rio da Prat.a attribnem
ae 110 nos~ goverr.o aotoa que: em Vf.lj!: de prepondorl'..ucia 
e iJúl11en,ciiL, têm~ cre!'do Ulà voutade. 

Ea,abelecit:lo eate ponto, Sr. presidente, de que eu 
nio q~ de fôrma a.lSlU:Ila. fazer comprehender que 
~uellet tt~tad!>B erjLo tesultado da prepon lerancia Oll 
blflnencia do, govemo do Brazil sobre a RetJublioa 
Oriental~ .paall'of\'1 .. ttata.r de outrOR negocios que dizem. 
res~ttll á~ nos6~Poa relaçõ:a Cúm o Rio dll Prata, 

~ 1857 tetD~se entenJido Do Estado Ori;11.tal que cadu· 
c:árã.o todo~ os 011troa tratado!! da 1851 Na seesão da 
coni~l88íi.O permanente do Et~tado Oriental de 27 de 
:p~émbro dO ~o pusadç se disse que o governo 
cirient11.l · devia reputar como t.e:nilo caduc~odo todos os 
tratados de 185~ qn(l tmhio ficado moditica.dos pelo 
facto da celebração do de 4 de Setembro ; mas disse-:oe 
tambem, ~foi esta a ra~ã.oreguladora, que, como os trata
\Jo.s ~ l85L apenasdevião durar um anno, :...io convmha 
i. ·repnblica entl'ar em luta -poT uma qu~-tão de mezes, 
eende ml'lhor deixar vigorar esses tratados, lt'lle t~m de 
oárlaluir em Qutubro de l8Sl; isto se dit~!e eni refe
renola ao decreto de ~9 de Setembro do anno pusàdo, 

pelo qual o gover:no imperial suspendeu a ~ecnção do 
tratado de 4 de Setembro da 1857. 

Esta opinião appareceu no saio d_a co~Íil_!!~O pe~~-, 
nente. deu julguei que não pas11aria. da op1~1ao mdl'v~
dnal de um ou outro deputado do Estado Or1ental; V6JO 
porém reduzida esta opinião a uma lei desse pai~, ~ de-

JIU'ia. que o no re mm1s ro me 1ssease s n -
mos o Estado Oriental, ou se recebemo~; iutin~;açiiü pãtiã 
dar por concluído o tratado tle 12 d~ Dezembro de 1851, 
conforme está. dispoeto no art. 5• do mesmo tratado, 

• · onforme determinou ~er~ que 

estabelecido no art. 5• desse tratado não p6de deixar 
de vigorar . senão seis mezes depois da intimação de uma 
das partes; e não existindo ella, não post~o deixar decha-:-

- . . . 4 . 
da lei das a.lfandega.s do Estado Oriental de 19 de Junho 
do corrente a1mo, que diz o seguinte: . 

< Art. 14. Os couros e maí~ productos do gado qn~ 
entrarem ela fronteira do Brazil a aráõ 4 o de&de o 
dia 5 de Novembro proo:;imo enl diante. 

< Art. 15. lgnal imposto pagará., do me&mo .dia em· 
diante, todo o gado de qualquer quaLidade que .,e tmpor~ 
tar pela data fronteirat destinando· se o seu prodnoto 
para as rendas geraes, as.tim como o& demais (ructos do 
paiz 'lue por a!li se eo:;portarem. ~ · 

Ora, pelo art. 4• do tratado de 12 de Outub~o do 1851 
tinhão-se isentado de direitos por parte do 1mperio e da. 
republica não só os gener<•s de importação, produotos. 
do gado que entra vão pela. fronteira, mas tambem o 
fi!:& do ~ue fosse exporta•l.o em pé para a proviuci 11. do Rio
Grande: e pela l~t de 19 de Junho deste aun~, do dia 5 d~ 

. . ,.... .O• , 

de~de esse dia niio exh>te mais a di~posição do tr ... tado. 
_ _ ®_l L~!LO_u_tnl>r_o de 1851 sem que se dé~se a prévià 

notitic~ç~ de _sua cessação. 

' e:xisre a intimaçii' que é indispensavel para que cesse 
a ''X ·epÇt\O estab.J!ecida. n< a\·t~ 4• do tratado d~ 12 de 
Outubro, não i1eixas~e passar de&a(Jercebid"mllnte isto i 
que fizesse eff~l~tiva a disposição do tratado, P•ltquo e 
um dirt-ito do paiz. 

De~ejana, Sr presidente, que nesta& questões o g~ 
vemo imperial se não limitasse unioament.e n protestos. \ 
Não sou amigo d~t guerra, ntlo gosto do recurso ~xtr8Dlo 
das arm11B; enten<io que é mcor.veniente 11011 interessea 
d" nos~o paiz, que t:lle>~ niio aconselhiio o uso frequento 
deste ultimo rcc11r:~o ; entendo poréru que entre ore~ 
curi!O aa& armas e uwa politica forte e energica h"' 
alguma differença. entendo que antes de se lançar mlo 
das armas h~ meios fortes p>~.ra chamar-se aq~ 
paiz ao cumprimento das obrigações que tom est~be·~ 
lecido COtnDORCO 

Desejaria pois que S. Ex., uma vez que o Estad~
Oriental entende gue de 5 de Novembro em dian;e o 
tratado de 12 de Outubro deixou de exist1r, tomaut!IJ 
suas providenc_ias ou para que Pe cumpra o tratado 017-

- · " a p • pes n ~ 
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llegociotf eorn o Estado Oriental, talvez se entendesse 
gue eu de>ejava qne o meu paiz se arvora!<H~ em novo 
D. Queixote para estar brigando a cada pa~;so com 
.os nossos vizinhos. Bem longe disto e~tá o meu peosa
:m~to 1 lamento apenas que em todas as umsas que•tões 
~m o Et<tado Orie~tal o ~ovemo dn ~eu p~h tenha 

{A:po:adc: ) 
Eu pe.9o licença 11.0 nobre ministro de e"trangeiros 

ara lhe ler o t;oech'l de um discurso proferitin no seio 
·~s:- l'"' ." • 

respeito deste tratado e a re~peíto da -opinião que se 
--f&~dA a.llia~ <'om o Brni.l..i_ 

< E-tou perfei,amente de accô_rdo, qtnrnt~noon.rc __ 
veniennia de comervRrmoe. nenhuma clasQe de trlltado 
com o B-:azil; nem me8mo acei•aria essa\\ allianças 
commerciae~. O commercio virá., sem 4ue o chamemos, 
11empre que encontre vantagens. Quanto ao mai&, 

··8.lliançR com o Brazil, mesmo sendo mPr~antil ... seria 
Sr. presidente, a plliança. da boa fé com a chicana, da 
·leald<:tde cr.m a .t:.-rtl. tqde I 

( Esta é a his-.ais q~ue me custa referir, mas que todo 
·mundo conh(.'ce de lo U1851 até ao presente. Sã .. 1 os factos 
· ue an o .em are - ·tca que amen ar que o r1gao a 
··proferir e!<tas amarr::as~erdades neste lugar. Nelles, na 
experiencia tenho infelizmente adquirido a convicção in
,títpa de que tod~~; relacão est~eita. com o Bnzil é.funes-

- .. J , 

~lfanças de nenhuma natureza, o commercio do Hrazil 
' nos procurará, porque isso est:í. em suas conveoienci!ls, 
porque nqui encontra vantagens, e o commercio é como .. 
ciar com proveito. 
· c O trat~do de commercio de 1851, que o Brazil de

,,clara ficar subsi~tindo, não tito pouco obriga à repu,-
_;blica, Sr. :PrMidente. (Apniado.s.) · 

c Eu iriamnis longe, diria-n'nhum dos trat~;dos de 
~85l pôde iá. ser um onus para a repnhlica, porque todoa 
esses tratados con&tituirão um plano politico ou de rela
çqes a se~r com oimpel'io, e estão para nossas re1~ç.ões 
'amigaveis, ccmmerciaes. e politicas com o im~Jerio na 
mt~sma razão em que esti um artigo de um tratado 
;pa.ra todo este. ·~violado um . &Ttigo, deixa de ter vàlor 
:le al o-tra.t~a<i : r d s a ~ • n sa 
o()Ujo peso opprime ainda a republica. nenhnm dos outros 
élos pó de a r epublica. ser obrip;ada. a continuar .a'aap-
<portar. {A posados.) · 

,« uanto .ao.mais re ito o tratado de commercio de 
~· 5 etxou de existir paTa a republica. em 1857, e para 
•o Bra2il .tambem. O sanccionado em i857 foi o unico 
•tratado de oommercio que :ficou em vigor; o de l8lH 
·deixou desde .então de pertencer ,aos tratados publicos 
,obrigatorios. 

·c lPorém o ~ratado , de ·1851 vem a terminar daqui a 
'·PQ'!lcos me•es, em l8t31; e nito vala a pena comprometter 
,a, ttanquillidada e engrandecimento em que marcha a 
·r~ublica por uma. questão que. tem eómeote um anno 
. 1de duração. :. 

Eis-aqui tem S. Ex. como esta era 'li opinião da com~ 
.Jniasão 'permanente, e como ella prevaleceu e foi traduzida 
.depoi!l em lei do estado; no entanto esta opinião fere di

. ·rei toa · 4:!Ue o .Brazil niio póde deixar passar desapercebi- . 
-damente ·sem que continue menosprezada a . dignidade-e 
•80ber .. :nia que.um paiz deve ter em relaçiio a outro. 

'!Depois disto, Sr. prBRidonte, não po~eo dei:x&r .4e 
:decl&rar.ao nobre ministro de .estrangeiros qa~ applaudi 
completamente a opinião por 8. Ex emittida a res
~~to ·~a. pm.i9ã.o que o: Irnperio·. de ... e ron11erv~r em rala-

como ta.mbem á. que se vrep11ra·no<~ E - tatlos-Unldo~; do 
'Norte. Entendo que s_ Ex . <:omprebende bem a sieil.a
"\)íio eRtabel.eoendo para o . :1aiz uma linha de perfeita 
-ueutra.lids.de. · · 
· · 5 .•Ex. diz que á. guerra civil ou.intest.ina são appli
-oadotHlm • geral os . mesmos principios que regnlão a 
guerra externa; no entanto permittirá S. Ex. que eu 
•lhe fa~ um repar.o sobre isto. , 
- ·Temos um tratado com a Republica Argentin~.~. ·de 7 
·de ·Março de 1856, no qual sa .estipnl •. n o seguinte :
;.c.>.A.rt~: 2." Cada. uma das .alta.s .partes contratantes se 
'<lOmpromette a. não apoiu directa nem ~di~aofs.men~ a . 
<Rgtegaçio .de . por9ão -.l!lguma .ao · territotio tla.:omta, • 

Il&lll a crea.<'ãO nelles de ~overnos indeJ)ellolet!-teiJ em cles
<'onhacimtnto da autoridade so'berana ç legi~ma rts-
rectiva. - . . . 

Me pa.rooe qne o prindpio do direito das gent.e!l e3.ta
belecido por S Ex: em relaclio á emar~en,ià do ~o da 
Prata se acha modificAdo elo 11rt. 2" do tratado '.l.,U8 .. - . - ~ 

acabo de ler. 
Se S.' Ex. entenàeque, óüiliiarYiiJ:!-d.o ::. s::a ·posiçãt' nen· 

tra em relaçíio é. luta que se estabelece entre Buenos-.- . ~ .. . .. 
posicão dessP. artigo, e que entretanto pôde reconhece+ 
na provind~t de Buenos-·Ayres nma certaentid .. de ~'otn o 
direito de fazer a guf'l'l"a, me parece que S. Ex. e.berra. 

-do-direito--das ~nt.es-mooificado pql,1>_pa.s,to_9.ue existe .· 
com a ConfPderaçiío Ar~entina. - • -· • ·· 

Se nã" exi•tisse o tratado de 1856, muito embora> o 
d ireitO das gentes nos antoriR&VÔ. a re~onhecer o- tat,ltO 
da sepsraçiio da provincia de Buenos-Ayres da oor.feda
ração a que ella pertencia; mas desnR que temos es.se 
arr. 2•. não r~i como S. Ex pôde combinar isto com & . 

dedaráçli.o que fez na camsra de que re ·onhecia na_ 
província de Bnenos-Ayres uma certa entidade cem o 

ire1 o 11 azer a guerra. 
DeRejo pois qn8 S. Ex torne muito clara. a sua. . opi-

nião ácerca de~te ponto. · 
Desde q~te S Ex. e~tá. disposto n seguir o princ\pio 

· · . . • "on ece p ,, •. • 
BuenQs-Ayres uma certa entidllde com o direito de fazer 
a guerra, S. Ex. não póde :n~J;{a.r a Buenos·Ayrés o mea~ 
mo q~e ~oncede aos Est~4os AmericanO,s do Norte. isto 

' repararem -se, refrescarem, etc.; o qns importa é -àjuda.-
. ~ns in(ij.rectamente na sus separação, embora. não entre

mos na ~tnestíin do direito; mas eu entendo que a dia• 
posição do art. 2• Jimiton esta faculdade. 
· Repito, S. Ex. declarou que o $tOVerno do Imperio 
reconhecia em Buenos-Ayres urt1a certa f.'ntid~tda com o 
direito de fazer a guerra. S. Ex. não pôde reconhecer 
este principio sem pôr de parte a. disposição do art. 2• do 
~ra~do que temoa com a Republica Argentina. 

\ 

O Sa. BELt.o :.....;Não é consequencia. 

senhores, é que o governo do meu paiz estabel~a qual 
o direito e justiça para com as outras Daçi!es, e qU:e os 
•iga. inv&1a.!.elrne~te, não oon&en~in~o. nunca que por 

considerar" se nma nação . forte, seja menoapr.azado naa 
suas relações, em seus direitos internacionnes. 
S~hores, se um paiz forte qnizer-nos aggredir, ~r 

venturn o Bra?.il terÁ de envergOllhar-se se fôr esmagado 
na luta·? Não o entendo IU&im ;' o que não devemos é 
autorisar que no Rio da Pra~ se diga que a poUtica do 
Brá.zil tem um não sei qae de 1ubrsplicio, muito contrario 
ao caracter de lealdade com que o Brazil pretende apre~ 
aentar·~e perante as outras :nações • 

Creio que, se o Brazilse frivesse apresentado no·RioGa 
Prata com . uma. politioa franca, fu~iiada . .em . prü;lclpios 
de · justica e de benevolencia~ teria alli outra. QOnt~i<le
ração, .não oeria _preoi110 que eativeu<JmoslutaJldo dentro 

. do nosso pai,; contra :na.les constante !i e diati<>s .CJ.ue . o 

. Estado Oriental procura fazer .. no&. · E' M i'elawno ·do 
tligno antecessor do nobre ministro que eu acho a prove. 
d.el'ta ,~erra conatante, dessa riv.alidacle que ptoeura. 
ferir· oos no nl)l)so commercio, n.a.noas,a riqtJ.~a. 
' Nesee relatorio se '!iz que, a.pt~nius. o.gov~~no itn~ 
elo de•!reto de29 de Setembro do anno p!\llr&a.o.auJWen-- ' .. 

. ' de r•·presallas se não 6zeriiaespetar por .parte do ~overno 
oriental; e sabe V. ,,Ex. cp;l3:6.8 ,aã.o.e,se~ mediQ.e.s tO ~
tabeleciniento Q.e depôsitoslivres de met ca~Pdl\&,na nQ.Ilsa 
fronteira; ®positos que forlio . allivi..lldos ~o qire~~ ,de 
amarzenagem, :porque o fi.tn é matar o nosso co~ercip 
licito na (novincia do ·Rlo Grandif do- Sul, e ·'Para' isso -
aquella republ\ca não duvidava fazer sacrificios; não é 
como nós. que .der>gr.açad.ament.e.~.etilos .o• bem . e segcü
XQos o;mal. 

O Estado Oriental não ,118 sat;i&faz ., em.: costear .arma
zens para fazer (l9m q,ue ,~a:IIle~(l!1flortas CÃ~g~m•o 
nosso mereado com mmto menoa on'qB de triUl&porteB,. e 
em' muito melhores. conliiçõaa 1.\o cuto. · · · · · 
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ae·f!~~se mais; susp:ndem··se os direitos de carga. e 
. . sca~ga. para que nao carreguem mais sp'bre as mer

cad.orlas, para 9-ue ellas consigão o fim primeiro, unico 
qne ~e teve em Vls~a,-entrarem nas fronteiras terrestres 
do R10-Grand~, -yrrem competir com o commercio licito 
d.~nella provmc1a, mata-lo. 
· · is~ aqni tem Y. Ex. a ra.ziío oor one tP.n hn."m~> nn. 
osto e 'bei de c : · ~ • ·- -- - -- -- -.... 

vru. a.coroçoar, trazer-nos um constante, incessante 
fontra.ban~o, porque semelhante contrato ha de nos 
azber mal1mmenso, introduzindc· na proviucia por con-

tra ando todas ns marc · 
l Êr para seu nso e c~nsumo. · 

• d u ~n.t~n~o, Sr · pres1~~te, que é UIJt epo J1!Ui~C> grll.ve . 
é/.ohttca externa a approvação de tal contrato • peço 
~ d Ex. que me permítta fallar neste incidente~ En
,!u o que ft muito conveniente cultivar as boa& rela

çoes de am1zade e de commercio com os paizes vizinhos· 
ps ~ações não podem viver isoladamente, como esteve ~ 
Ch_aguay no tempo de Francia., como permaneceu s 

!Da até c!3rto. tempo; mas entendo tambem que ha. 
r;:,a1s ?onv~nrencul. em procurar attrahlr o commercio ao
[e opr1o. paiZ do que leva-lo, e pela propria; mão como fa
z mos, ao p~z citrangeir?: aquelle contrato, pois, mes-
niente. s, mu1 o 1nconv~-

q Sn .. BEL LO: - Se leva o commercio do Rio da. Pratll.' 
ao u~ter1or .do Rio-Grande, tambem traz"o do interior:. 

1 a rn • 

O Sa. AliiAuo DA SIL VEIJ\A:: - Parece-me que V Ex.; 
nunca foi á. provincia do Rio-Grude.... • 

o 
O SR. AMARO D~ Sn.VEIRA: -:Digo isto i vista do 

seu al!arte. P~ço licença para mnda continuar nas olr
servaçoes que 1a fazendo, bem. que pareça isto ma teria 
estranha á. que se discute .... 

. U~ Sa. DE~UTADo: ...:.Não; tem toda a relaçüo com 
o obJecto, da discussão. (Apoiado'·) 

O Sa. Â~IA.R.o DA SILVEIB.A:-A barra do Rio-Grande 
como se .sabe, .é. do ruim. accesso, expõe os 119vios qu~ 
para !\lli Be dir1gem n. r1scos extremos, imminentes. 
J."em !ndo esta a causa por ue grande parte do com-· 
XnerClO de lon O 

meuto o 1100 m, que era mntar o commercio do Rio·· 
G~a~de, tudo. fa.cilitn. pa.ra. consegui-lo: diminuio e até 
elim1~10U o~ dtrettos de. entrada, tornou franco e livro o 
tranuto, nao cobra armazenagem nem direitos de anco
ragem, nom do oarga. e descarga; emfim dispensa todos
os favores para que as mercadorias venhii.o para alli. 

Ora, pergunto ou, nü.o resulta de todas essas circum-· 
stancias que o commorcio ha de procurar de preferencia.· 
o Rio da Prata? 

O Sa. BBLLO: -E que tem isto com o commercio do· 
Urugucy? 

p Sa. AMAao DA. SILTtru:- Tem tudo, e V. Ex .. 
ve1o favorecer o commercio do Rio da Prata 11m detri
mento do da nossa provincia. 

O Sa.. BEL!.O :-E' do Rio da Prata e não do Urnguay. · 
O l:la.. A1u.ao DA. SILvEnu.: -E' do Rio da Prata, 

porque é aquelle que vai de Montevidéo até o Salto. 
O Sa: BJ:~LLO: - Como se pôde chegat" a certos pontos 

da rov1Dc1a se · · 

O Sa. AMuo DA. SrLVEll\A: - Indo ·por terra não sa · 
póde chegar'!, •• 

_O Sa. BELLO: '7 De sor~e que o norte do Rio· Grande 
nao merece connderação alguma é só o sul! E' po~ 
litica que não comprehando. ' 

O Sa. AMuo DA. SrLVEttu. :-A politica que não com• I' 
prehendo é aquella que faz arredar dos portos do BrazU 
um commercio qu~ vinha a elles. ... I 
, . O Sa. BELLO :-Onde est:l. essa politica que nii.o vi? !, .. 
·O Sn. AMuo DA. StLTEUu :-:·E' a que v. E:z:: ~. sueten- . 

tou, defendendo esse ominoso contrato que ha. pouoo 
dias foi aqui approvado. 

O Sa. BELLO : - Está enganado completamente. 
O Sa. AMAao DA SILVEIRA: -Sr. pre&idente, ps.reée 

que uma fatalidade pesa sobre a. província. do Rio
Grande ! Quando a pro~incia pede :meclid~ que .e~~~~~e 
c · os seus interes!'!C5 commerc1aes r~:~ uu~ 

de-se-lhe com o fatnl presente do contrato da navegação 
do Urugo.ay ! e ao mesmo tempo tranca.· f!e~lhe a nave
gação interior da Lagôa-Mirim, ao mesmo tempo emba" 
ra a-se difficulta-se-lhe o transito terrestre f •••• 

O Sa. BELLo :- Quando se fez isto ? Agora ! 
• _Q. Sp.. AMAI1,g D.A..l2_H.J_!!lRA. :-:;_Em_l829··~ . 

· O Sn. BEL LO :- Não reclamámos contra isto? 
O Sn. AMARO DA Sn.n;ra.\ :-S. Ex. o Sr. ministro 

da fazenda diz-nos que ha de attender a eesas re~lama
ções, e tomar aquellas medidas que forem conven1ent~s; 
mas ha bom par de annos que a provinda do Rio-Grande 
está á espera que os altos poderer do 1fstado attendã?, 
decidão sobre as representações d'ndel~ cn.maras munl
cipaes, da assembléa provincial ,r O!l.esentações que têm 
tido em ~eu apoio a opinião ~11 ' rPresidentes_, pedindo 
uma an a espec1a para aque ... p ovmCia, po1 ue 
ella o comwercio licito não póde existir •••• 

O Sa. BELLO: - E ~ão se tem reclamado aqui esta 
roviden ia? 
O Sn. .AMAno DA SILVEIRA: - Tem .. se reclamado, 

mas estamos á. espera da decisão ha bem annos I 
Uu· Sa. DEPUTADo:- E' a casa. das lamurie.s: vemos 

' O Sn. AMAI\O DA. SIL'VEIRA.:-Lamuriasl .... E devemos 
lamentar: a provincia do Rio-Grande é parte integrante 
do Imperio; tem tanto direito como outra qualquer que 
melhor o tenha para obter aquellas medidas qne a pro
vincia entende que são necessarias, convenientes á sua 
prosperidade.... · 

o Sa. BELLO:- Tenho feito o meu dever, que é re
clamar; o mais não me pertence ; nanes. fui govemo. 

O Sa• AMARO DA. SrLvEIB.A: -A respeito de nossas 
relações com o Rio da Prata, ain.da tenho dons pontos 
sob - • • s-
trangeiros. 

Desejo que S. Ex.. não consinta que essa infeliz o 
eterna pauac~a dos protestos continue a fazer com que 
o rincão de Arti as b ual devia trooar o terreno de 

ant'Anna do Livramento, e que pertence ao Imperio 
desde 1851, esteja. e continu~ a estar na posse de nossos 
vizinhos. Nesse desgraçado negocio, Sr. presidente, do 
tratado de permuta. de territorio, o Brazil fez nm papel 
bem triste ! Creio que estou antorisado para assim ex~ 
primir-me, pois que o governo o reconheceu desde que 
arripiou da carre1ra: suspendendo a execução do trat~do 
de 4 de Setembro. Em consequencia desse prometttdo 
tratado de permuta, o Estado-Oriental ficou de po11se do 
terreno de Cunha-Perú. 

E' terreno este, Sr. presidente, que vale pouca consao. 
Era, como bem diz o nobre ministro, de conveniencia, 
era do interesse reciproco dos dous paizes afastar a li
nha divisoria da villa. de Sant'Anna., linha. que passa
va por dependeuciae de casas dessa villa. Por aq_ui v@ 
V: Ex. que a policia, que as 1'elações entre oa daus pai
:tes podião ser prejudicadas por essa promiscuidade. da 
linha com casas de nma povoação nossa. · 

Havia convenioncia, não vistas de ter inft.uenoia so
bre o R~o da. Prata, havia cone.ciencia reciproca para. os 

Mas no E3tado Orientai se diz que a tal condição de 
.que o tratado de 4 de Setembro não seria approvado sem 
a approvação do à.e -permuta n ão existia ; que tal condi
çiio ~ subrepticia. E' p que le~o no seguinte periodo do 
discurso de um membro dfl. commissão permanente 
daquelle Estado. 

c: O decreto do govemo imperial e as notas reversaes 
a qne elle se refere, e que virão a luz publica. por occa
s!ão doa decretos do po(ler executivo qne foriio submet~ 
t1dos á consideração de V. H., vierão revelar um facto 
que era por mim completamente ignorado, ·e creio que 
níiq me ~ngano tu~severando que muito rnras _são as 
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~sou qne delle tenha tido oonbecimento (um apoiado)~ 
J.Sto é, que na troca dii.S ratificações do tratado de mo
difir.ar;lles ao dG oommercio, que aqui se apresentou puro 
.e simples, se introduzia uma condição Iilsolutiva por 
parte do governo imperial. A condição re~olutiva como 
aili mesmo se explica, é q_ue na sessão legislativa. ím.,. 

• ~ • - ! 

passaria em todo caso de se! mn C()niprom.i&SO p~te 
peuoal do poder executivo daquella. época. E n~ com
prehend.o per consequancia como possa. dar· lhe valot e 
procedencia, precisamente quando o peuoa~ do poder 
executivo foi mudado I ~ . 

Naqnelle Estado, meus senhores, em .mndand~se nut 
. · . , brados com elle nenhum va-

.trat~da de permuta peodente. · lor têm na mente do seu successor; essas convenções são 
c Houve de particular neste negocio que as taes notss n:pütadas cc:::::.c acto!! ~!!eOMs •lo nresidente~ entende· 

reversaes, que a tal condição res.olutiva. nií.o foi commu.. se q_ue n.ã.a ha obrigo.ç\ia de executâ-la.s. · · . 
nicad.a. ao c.or ...,.· · ..,· · · - · · ãQ per que peça a S. Ex. que attenda ao& 
~oi e~ devido tempo communicada. ao corpo legislativo- interesses do meus comprovincianos, que niio estão mui-
ImpenaL to seguros. 

< VerificOU·-!le a. condição resolutiva, isto é, sobreveio 
a sessão do corpo legislativo entre nós, não foi nella ap- O Sa. Guu. CEnQUEIRA. ! - E pôde ha.ver politic' 

·pro-ra<tb 0 trntado d~ permuta ; e aem emb:trgo, 0 tra- franca e leal com gente que procede por essa maneira'! 
tado de modificações foi posto e cominnou em plena O Sn.. A:~u.R<' DA SILVEIRA. : -Eu entendo que a pc-
execução. Assim corrêrãt> as cousas, e só agora recem- litica tortuo3a, refracturia, sem franqueza nem lealda-
vio n luz publica este pacto singular I para mim é in- de não é permittida. ao governo de nenhum paiz civi-

. comprehensivel. • lisado, e que se J?reza de sê-lo. O machiavelismo, q.ue 
< Encontro em todo esse procedimento do governo se soccorre a matos taes, e que vnlga.nnente se denomma 

imperial, por mais que queira. ver o contrario, tanto de diplomacia., não é, a meu ver, adtnissivel; e declarG ' 
(Uftivo_, e digamo-lo assim, de caracter subrepticio ue que se eu houvesse de. influir or ual ner maneira no 
nao se mo cone 1a- o com a ea a e e que aq_ue e governo o menpa1z,o procedimento que em semelharit;e 
governo faz alarde. E vil." todavia, com semelhantes assumpto se adaptaria serio. o da justiça~ do direito, da 
a:rttecedentes, lançando em rosto ao governo oriental a. ft'anqueza . 
. falta de cumprimento.da.s o~rigações centrahidas, é uma Emqu.a.n.to o g<lverno do BrazU se contentar com 

• . 1p omae1as, com oas manetro.s, per er o seu empo. 
Assim, no Estado Oríental entende-se que as notas Essa gente tem-se rido e continúa. a rir-se da nossa 

reversaes de 23 de Setembro de 185B não farão commu- moderação, e entretanto nos chamão de desleaes, de 
nicadas, nem alli por occagião em que se apre~entou ás, homens de pouca fá, como se vê no discurso de que 

ei de ler um trecho; dizendo mais que qu!dquer 
Setembro, nem aqui na occasiiio competente; qne é uma alliança. qlle façamos com o Estado Oriental é a iilliança 
cousa que agora, pela pl'imeira vez, apparece á luz do da lealdade com a chicana, da· boa fé com a falsidade t 
dia, isto é, na sessão de 2'7 de Dezembro de 1860 da Peço licençn. â. camara. para referir um facto que alli 
commis.são perm.a.mente daquelle Estado. se deu em fius do anno passado, e que mostra q,ue o 

. Mas eu entendo, Sr. presidente, que o nobre ministro governo do Brazil tem olhado muito pouco para o Estado 
não deve consentir que o rincão de Artigas continue á. Oriental, ou tem olhado muito por oima, muito pela 
senir de pretexto para que os nossos vizinhos pro~;igão rama., e nii:o tem coml'rehendido bem os negocias. do 
muito a seu commodo 6. buda daB obrigações dos com- Rio da Prata.. Provém dahi que naquelles estados ha-
promissos que têm . com o Imperio. Não desejo que o go- vemos feito tristíssima. figura. 
verno do Brazil contente-se com fazer protestes que bom Quando o nosso gov.erno:> notiS.cou ao do E&tacloo 
seria que não mais appa.reção nos nossos negooios do Oriental a cessação do tratado, que sempre ~hamarei 
Rio da Prata· muito es · i r o ·- • 
aqui fazer elogio ao nobre ministro por ter abandonado nada menos do que isto {veja V. Ex. o pouco caso que 
o sy3tema. dos protestos que tem aido uma panao6a. que se faz doe Brazileuos alü e11tabeleoidos) : por intermedio 

· nadá tem produzido. do ministro da gnerra, D. Diogo Lamas, dirigio uma 
. O outro nto sobre ue uero chamar a ntton ão do circular a s Braz"le"ros da · · 
no re m1n1stro re a~lVO ás indemnieações que os sub- tendo cessado aquelle trl4ado e devendo o governo to-
ditos brazileiros recle.müo do goverllo oriental. V. Ex. mnr aa medidas convenientes, houvessem elles de com~ 
sabe que o Estado Oriental r:tctnou comnosoo nomear-se pn.recer na l'apital da repubUca. · 
uma commissilo para tratar de verificar ossae recla~ Eu pergantaria. ao governo de meu paiz se teve conhe-
nJa{lõ_ee; mes esse contrato foi :rejeitado pelas oamaras cimento «.teste facto, e se fez as necesearias recommen~ 
de Montevidéo. O auteceasor do uobre ministro dieae dações aos IHlUS agentlis. · 
que nóa nos doviamos satisfazer com a segurança de o sn. CAnNEII\0 DE MENDoNç~: _Fez recommenda-
que aa reclamnçlles braziloiru aerii., nttendidn.a pelo go·· ç\íes muito positivas. 
vemo oriental; quo esao governo reconheceu o direito 
doa reclamantes; que, ainda quo nilo satisfaça j' as O Sa. A MAno DA Sn.nnu.: -Eu entendo que o as-
Buas exigwcias, mais t~trdo attendertl a ollao: que 08 sumpto é muito grave. Os Brnzileiros residentes no 
aubcütos brazileiros estão com suu reclamações segn- Estado-Oriental estii.o á. mercê de todas as .violencia&; 
raa;qu8 elleatêm tambemdireit.o comooalnglezes,Fran- até hoje nito tem havido poder que os ísente dellas. 
ceze5 e outros. · O que significa essa. circular do ministro da guerr'a. 

Mas observe 0 nobre ministro que a prova dessas re- dirigida aoa nossos compatriotas? 
clama~ões depecde de documentos que poà.em ficar O Sa. CAl\nrao DB MENDOJ.'(ÇA.: -Erão cartas m'lifo 
presonptos, ·de t~etemunhas que podem cfeaappa.recer, attenciosas convidando-os a. se apresentarem na eapbal. 
e que assim não tomando S. Ex. a peito fazer com que 0 Sa. AMAI\O nA. Sn.vEillA.: _ Forão cal.'tas attenoio· 
o Estado Oriental cumpl'a. a obrigação de honra que sa.s: mas qual era. 0 seu úm chamando 08 noasoa com~ 
contrahio comnosco, tique certo de qae os subditos bra- patriotM a Montetid.~o? · 
zjleiros que têm reclamaçõea narantA.tulQV!n'JlCH1.laqu&lll&---I--~~.F..-v1~"'~~;u;;;.,-,;;~;:;;-M;;;;;1~;;T.~;;:;o.;:;;;:::---
Eslado ficiio sem o seu dinher;~:-·- - c o e . x . o perJgo qne a em seme antes occttt• 

• reucias. Temos no Estado Oriental uma numerota popn-
Por consequencta~ não nos devemos satisfazer, nem lação brazi!.,ira, mas esta EOpulação não p6de ser oba-

com e.a promessas do governo do Eetado Oriental, nem mada !las questões que o Estado Oriental tenha com o 
com a confiança de estar seguro o nosso direito. B ' l o fim d · a 1 d 

O nobre ministro fez como que um appello aos prin· razl • esse connte era exi~r ll les que eeeem 
cipios de honra do poder executivo do Estado Oriental. um voto de desapprova.ção ao Jlrocedimento do govtmo 

bra.zileiro suspendendo o tratado. · Mas qua resultado póde S. Ex. esperar deste seu appello? 
As notas reversaes a respeito do tratado de permuta O SR. C.&.BNEJao DI:: MENDONÇA.: -Mas V. Ex. aabe 

de territorios forão trocadas no tempo do governo do como procedêtiio ~ Respondêrão ao ministro que fizesse o 
presidente Pereira, hoje fa1lecido. Ouça s. Ex. o que que J!le parecesse, que não tinhão opinii~ que data eaae 
neste eecripto se d\z : respeito. 

c O coinpromissu resultante das taes notaa reversaes~ O Sa. AMuo DA StL'fEll\A ~ - Sei qu.e fori\o poucos :a 
cleade que não foi anbmettido á. sancção legisla~iva, não M0ntevidéo. · 
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.(!) 'Sa.. :Btu.o: - ·For1ío ·aous sómente. 
_·· ·o Sa • .AMARO DA. SILVEIRA.:- Sei qne em nossos hon
'fados compatriotas sotuou nessa occasião mais o patrio
-tismo do que o medo das violencias; mas desejo que o 
governo do meu pa.iz olhe para essas CO\J.!'!IS com toda a 
attenciio. QUe niio as deixe pa~sar desapercehidas, e qne 
:recommende aos no~~ns a -
patricios a tal r&peito. -

O Sa. CAnNEiao DE MENDONç~ :-Foi o que o governo 
faz ••• 

ARO DA ILVElRA : - ÍÍO estas, r. prest
dente, as pou~as considera•·ões qui! ·eu tinha de o:fferecer 
á apreciação do honrado Sr. ministro dos negocios es
,ttanp;eiros~ De>ejo que S Ex não se convença de que 
eu tenho aLdéa de suscitar dtfficu1da<les ao meu paiz, nem 
com o Estado Oriental, nem com outra qualquer nação. 
. O SR. MINISTRO nos NEGoctos EsTRANGEIROS : -Do 
que disse não se póde colligir isso. 

O Sa. Anuao DA S•LvEIRA:- Mas não sei como me 
·exprimi em meu discurso anterior qne S. Ex disse 
. que· esses tratados não erão a consequencia. de imposi

de abuso de infiuenci 

O Sn. MINISTRO Dos NEGOCies EsTRANGEIROS: - Njio 
me referi a palavras de V. Ex. Eu qn~ria ap!.!rtar qual·· 
·quer desconfiança para. com o lmperio por causa desses 

o s~. Ar!IAR.O liA_ SILVEIRA:. - Não desejo, repit?f 
~.crear dlfliculdades ·ao meu pau;, nem que o meu p11.1z 
'faça. ~ papel .de J?. Quixote. Desejo que- se arvore ums 
· • • . . 1 os ue1.os , as naçoes 
~VIZinhas; :mas exijo que em compensação sejão respei~ 
;tados.os-nossos direitos, e que, quando o:ffendidos, não 
.-n~s, contentomo~ ~om fazer protestos. (Muitos apoiado•~) 
,Soo ~t~~as minhas -vistas; não tenho outras. (Muito 
,_bem ,·mutto bem.) 

_ .Nin~~m 'mais~ pedindo s. palavra, o indo· se pmcedsr 
á · vota~, reconnece.;.se nao haver casa. ; pelo qne o 
.Sr. pres1dentG declara ·encerrada a discussão e manda 
:f~r •a chamruJa, -e por ella se verifica terem· ~e ausen
,t~<? -os·Srs. Raposo da C amara, Ls.mego, Paes Barreto, 
:
1
SilVUlo Oavalcanti, J. Madureira, Jagua.ribe, Dantas, 

·Esp!Jlo.a, ·Drnz Machado, Brêtas, Le;sa., Cunha Fi~ 
gue1redo, C. Madureira, J:raujo Lima., Sá e Albuquer. 
que, Rego Barros, Carnetro da Cunha, Pereira Fran~ 
co, Carvalho Reis, de Lamare, MaTtim Francisco, Fur
tado, P~es de Mendonça, Saratva, Parann'guá., barllo da 

. Bella-V1ata, Junqueira, Figueira:du Mello, Lima Duar
te, Brandão, Souza Men<ias, baTüo dll Mamanguapa, 
Fielde Carvalho,D.iogo Velho, FJeury, Macarlo, Gomos 
de Souza, Caatello-Branco, l:iilva Nunes. Zacarln11, Ban
deira ds Mello, Fernandes da Cuoba, Siqueira Mendes, 
J'&vares Bastos, Viriato, l:iilveira da Motta, barüo do 
"'raat, Lima e SUva e Villola Tavares, 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ás tresllo• 
. ~ e um-quarto da tardo. 

' Sessão em t.4 .de Ag-o•to. 

Pl\ESIDÉNCtA. .DO Sll. VISCONDE DI': CAlllAllAGIBEo 

OKJLUU(), - · Exp~diente.- Disperttta ·das ui., de amor
. tizaçl'o, -Ordem do dia. - EleiÇZtll de Per11ambuco 
(2• diltricto) . Di$ curso do Sr. Paes Barreto. -Orça
mento do6 fl'U?CÍ06 estrangeiroJ • .4 pproM~llo. -Orça

' mento da marn,ha.. Dt.tcursos dos Srs Zacaria8, La
mego e .BarcellaB, 

.. _ Aomeio-dill;, feitas chamada, e achando-se preeen
__ ,tes os _ ~r_&· v1_sconde. ~e Cam .. ragibe, Per~ira · Pinto, 
Gama _Cerque1ra, V1e1~1l; da ~ilva, Cala~ons,· Lamtlgo, 
Salath1el, Fernandes V1e1ra, Corrêa de Oliveira Ma

"'nóé~ Fernandes, Sa~danha Marinho, Luiz Carloe,·Lima 
e Sllva, C. MadlU'elia, Lessa, l\lello Franco, .Jago.aribe, 

.Santa-Cruz, fi'urt&do, lloilri~~:o Sllva, Br~tas, Barlt<)sa 
--da. Cunha, Paes Barreto, J.l\fadnreira, Pereir" da Silve, 
Cruz Machado, Carneiro de Mendonça, Parans.guá., 
·Saraiva, Barcellos. Araujo Lima, G >mes de 8ouza, 
Aragão e Mello, Silvino Cavalcanti, Vílle1a Tavares, 
Angelo do Amaral, E!>pinola, Castello-Branoo, Leitão 
da Cunhn Ottoni de Larnare Costa Pint . ha.rão de 
~.am:-.:::guape, A!!!!H'O d!l Silveha, Martim Francisco_, 
JoFé 811nifacio, Carlos dtt Lnz. Fer•eira La~e Nebia~, 
Bezerra IJaval"DLlti, BTJmdiio, Ser~io de Mo:~cedo, Paes 
de Mandonça, Pereira Franco,Paula Fonseoa. Fiel de 
,arva o, an a an os, e retra, un a Igaell'e o, 

J. de Alencar, Zacarias, Sá. e Albuquerque, Fleury, 
barão da Bella-Vi&ta, Raposo da Camara e Diogo Ve
lho, abre-fe a sessão. 

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs Car .. 
neiro da Cunha, Leandro Bezerra, Cyrillol Pinto de 
Campos, Tiberio, Ga,.pnrino, Epaminondas, Henriques, 
F. Octaviano, Mello Rel!o, .Siqueira Mendes, EPperi • 
diüo. Mardnho Campo~, Paulino de Sonz.a, Silvo :Nu
nes. Junqueira, ba•ão de Porto- Alegre, Ca,.r§o. Carva
lho Reis. Lima Duarte, Paranbos. ~ayão Lobntfl, C • 
Ottoni, Dantas Ribeiro da Lnz, Tavares Bastos, Felix 

a un a, Jll o 1ma, Amto, 1r1ato, 1 veua 
Motta, Macario e Ferreira da 'r eiga. 

Faltão com participação os Srs. conde de Baependy., 
Fialho Teixeira Junior e Serra. C rne· ·• 

Lê-se e approva~se a acta da antecedente. 
·O Sn. 1• SecaETAIUO dá. conta do seguinte 

'lJm requerimento da vene!'avel ordem tarcetra ele 
Nossa Senhora do Monte do Ca1mo, na cidade de Cam· 
_pos dos Goytacazes, pedindo licença para edificar um 
hospital no terreno que possue. - Ai commiasito de 
fa~enda. 

Outro de 'Cilloinnato Mavignier Lopes Gama, pedin<lo 
uma pensão por espaço de dons rumos para ir á Europa 
·aperfeiÇQ(lr.,se na arte do pintura. - A's comml.sllões de 
instrucção publiea e pensões e ordenados. 

- 'Le: se, julga .. ~o objecto de deliberaQiio, e vai a impri· 
mir para entrar na ordem doa trabalhos, o projecto.com 

alue o FeguiDte pareelll': 
c A ir.llandado de S. Miguel e .t\lmae da fregaezla 

àa Candelaria da cOrte pede n esta augu"ta camar~ 
di6pensa dns Jel11 de nmortizaçito, niio só para poder 
continuc.r a pnuulr os predlo11 na. 51 da rua do S. Pedro 
e t5 da do St~bito que aaturdment.e lhe pertencem, como 
para adqtlirir e conaorvar on:troa bens de raiz que, reu
·nldoa aoa mllllelonn.doa prodios, nno cxoedlo o valor 'de 
2oo.ooos. 

c A cornmlnllo de fazeb.da, tendo em vista as razões 
alle~adaa pela referida irmandade, e o exemplo de oon
oeaa~ea deata ordem a diverr.aa corporações de milo· 

·morts, é de parecer que ee attendn ao pedido de que ·ao 
trata, e para esse fim offerece o seguinte projecto: 

c A auembláa geral legislativa resolve : 
c Art. 1.· Ficíio dispeneadas as leia de amortizaçãQ 

:para poder a irmandade de S. Miguel e almas dt.' fre
>gcezia. da Candelaria ·da cõrte continuar a poestiir 
· os predios ns. 51 da l'tla de S. Pedro e 5 da do:Sabão, 
ass1m como para-adquirir bens rle raiz até á eomma' de 
200:00Cij, ·iucluid.o o valor dos referidos- redios. 

c rt. • menc1onada Irmandade fica obrigada i~. 
·converter em apolices inalieoavois da divida. publica os 
· ditos bens no prazo qne lhe fôr marcado pelo governó. 

.< Art. 3.• Ficii.o revogadas as dispçsiÇões em·éOD.~ 
trario. · -

c Paço da Cl}mara. dos deputados , 10 de Agosto de 
1361.- Ribecro da Luz.-Barbo~a ela Cunha. • 

'PRU1EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ELEIÇÃO DE I>EIL~,.\llllt1CO· , (2• dittt:icto_~) 

"Entra·l!Jll discusetio o parecer da CÓmD1is&ão de po~ 
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dGtei e voto em sep!l.l'ado sobre a eleição do 2" districto Apuradas 30 listas, tinhão os c.a.ullidatós dos d.ous 
~ provincia de Pernambuco. . . lados obtido 15 votos cada um. 

o Sr. Paes s-.,.reto: _Sr. presidente, levau~ A ultima li•ta r()rtanto devia resolver ~questão, e 
to-me pa'l"a combater o narecer da maioria da illustre decidir qual das duas parcialidades conseguiria-o trium.: 

,.. pho nessa ptimeira. ptova. Lida a ultima cedula peli:) 
couimissão de po~eres. principalmente na. parte em que 3"niz de paz, pronunciou olla os nomes dos candidatos 
eUa propõe que, anullada a eleição da fre~e.zilt de 

• , as quan o es .. es, a conv1 e 
• 1 a na. 1g1'e)a ma.nz e Pl'6"1 1 a pe 0 JUIZ do pre~idente, toma vão asse.Lito na mesa, um dos elei-

de p.az, seja approvada. aqueUa q_ue foi feita na igreja. tores da parcialidade. opposta, e que era tambern can-
d.o ~~mo. !!Oh a presidenci:~. de um juiz incompetente. didato ao lugar de mesario, arrebata a liita. que decidia· 

---~· Tmtla.n;...,to~nf!les~t'l"'ec-cno1mmtorn~emm-lliouF!ltrTino'"lls~pi..ornl1t1onsõdb'oricp·dr~e~c!11""~-lieuto-nnfrnc~'tl'l:=_-t _ _ a-questie-,.---l.'ü-wpo ::. eu ee~e-n com 86 outtl!.s, e de-
mo . e clara em altas voze~ que o juiz de paz tinha. lido nomes 
pl'í vincia do Paraná., cuja. opinillo e~clarecidu. e con-: diversos daquellos que estavão escriptos. · , 
sdenc:iosa folgo de encontrar ainda desta vez susten- Com este pretexto exigio aquelle eleitor, e com elle 
tando a causa da justiça e d~1 verdade. todos os seus amigos, no meio de grande tumulto, que 

~r. presidente, V • Ex. sabe tão bem, ou melhor do se procedesse. a uma nova eleição. O juiz de paz, porém, 
que eil, que na ultiml!o eleição geral a. que se procedell. oppoz-se a semelhante exigencia, dizendo, com muita. 
~a nqesa provincia, a luta tleitoral versou mais sobre razão, que uma nova eleição EÓ podia ssr admittida no 
os nomes, do que sobre ae opiniões dos candidatos . Póde- caso de_ havet duvida sobre a primeira, e que sobre esta 
se dizer, sem medo de errar, que, com exclusão do dís~ não havia duvida alguma, vli.sto como elle tinha lido 
tricto da ca.l)ital, o pleito não teve caracter verdadeira- exactamente os nomes qúe se achs.vão escriptos na ui-
mente politieo. As intrigas part.icull.\tes, a.e diesensões tima cedula. · ·· · 
o: f:.teresses locaes motivarão e~sa lutà renhida_ ~e A res os ta do "uiz de az e s. insiste · 

r sse e a guma opportun1 a e; tmltar-me-liei a dizer no proposito de não d~clinar nomes propriós, nem tãó 
que em Pernamboco, assim como em todo o Brazil, pas- pouco apreciar o comportamento de certos individues 
sadac:~ S.'i grandes lntae, sobreveio a éroca. do. calma e do que se envolvêrão na eleição de Goyana. 
arrefecimento das paixões politicas. :..;;~ 

Os antigos parttdoe, partidt•s de opinião, para me O S11.. CoadA DE ÜLlVEIRA. :-Fazia-me favor espa-
servir da pbrase do nobre ministro dõ imperio, ca.hiriio cii\1 se os declarasse. · 
em decadencia, e de t:-tl modo se enfraquecêríio, que O Sa. PAES BARRETO : - Não trato de fazer favor 
n~s vem'Os hoje quasi que confundidos nas mesmas 6.- ao nobre deputado. Procedo assim, porque entenElo 
leiras antigos conservadores e antigos liberaes. que assim devo procodet (apoiado11), porque sou amigo 
Duraut~ a quadra eleitoral V. Ex. foi testemunha de de psesoas que figuráriio tanto n'uma como n'ontra eM-

que por toda a parte formáríio se partidos de occasião ; ção Não se tr~tta aqui, repito, de fazer f11.vor ao nobre 
desses partidos tizerão partei ·;n~d;is~tdin~c~t~;m:;;eã;n;te'"o-1c~o~n~stl~r~v~a~-r--f--id~e~u~t~a.~d~o~n~e~mia:~SeiaEi·,x~. ~e~st~à~a~t~o'd:· ~~~~r::Ud:~· __ _ 
derll& e liberae11; e tínttão-po · - · . me am1go ou n!l.versario de~h. ou daquella parcialidade. 
~etE> ou daqnclle partido, mas o triuropho de tal ou 0 ::iR. CoantA. DE OuvEJnA dá. um. aparte.. · 
tlll candidatura. 

- -o·sa. C. MADUREU\A.:- A lei dos trian ulos não O Sn. l'u11 BAaa~To:- O nohre deputado póde 'nl· 
- , p oo en o como enten o ee-

a a esse re~pet • tou no me11 direito. (.t11uiadu~.) 
OSa. P-"ES BAnnETo:-Nas fregueziaB do C-oyana, 

0 de T1juouva.po e~ Ta.quara.t.inga. cujns eleições vamos O Sa.. Goaat.& »S l.lVEII\A :-E en ostou no direi~ 
verificar, houve luta, e luta renhidu; mas V. E"~t sabe de contesta-lo. 
perfeit -mente que css1t luta nüo proveio de divergenciss O Sn. PAH Bual?.TO :-Dissipaio o ditt.urbio promo-. 
de opiniões pol1ticas d11quell"'s que o. promover11o e di- vido p,lo elei•or a que me teaho rcterl~o, dt!clnrou o 
ngirno, mas de intrigas particularet~ e de interesses lo- presidente da. me•a parochial que ia proocJer 6. ele\91'0 
caco, explorado11 e sustentados no intuito de fazer tri- Clos Llou11 mesnrios rcpreaentanLea da tUl'mll. doa sup.• 
umphar aotea um do 1\UO outro candidato. plontea. . . 

Senhores, faço estas ligeira" observ11çt'!as para poder Encilo a paroialidado opposta ao juiz do pu, veudo 
dizer á ca.mara que ni\o ·o trata aa~ualmente de uma que ni\o lho ora po~~>i vcl obter a maioda da meaa, sem • 
questão politica; ainda quando nlio foa~e do nosso dever, qual elln sabia perfoit.amonto quo nl'lo podila vencer a 
poderiamoa na decisilo deste pleito desprendermo• nos eleiçito, nbiUldonou 8 tnlltrlll, e diriglo-se para a igreja 
de qualquer prooccupaçilo que desgraçadamente o espi- do Carmo. . 
rito de partido costuma orear, e 'iUe muittU vezes nos O juiz de paz procedeu regularmente com os supplta• 
leva a esquecer os direitos da ju~tlça para aómente tes que ticA.rilo em numero dt1 doze, a eleiçã_o doa dilui 
attende-rmos aos principies de oon-venieucla; prinoipíog membros que f11ltavíío para completar a mesa; fi tendo 
que, co:nquanto já. tenhão sidb aqui proclamados co~o corrido a elei~íio os seus tramites, conoltii.~·~e no di!l ~ 
.os uuicos dominadores neet Bs queAtões, eu entendo que de .Janeiro. · 
dévemaer ~empre subo~dinados aos da justiça. (Apoiado,.) Em>JUI!ollto estes factos se passaviio nn m!lotriz a ar-

op a IL o JUtz e paz, e que se retirAra 
designado pela. lei para proceder·ee é. eleição primari~ para a. igreja do Carmo, convoca o 4• juiz de paz, oon .. 
em todo o Imperio, renuirão-ee na i~eja mat~b: da sidera legalmente feita. a eleição dos dons c~dida.to's 
freguez\à de Goyana, o 1• juiz de paz, os eleitores e seus, que na. matriz havião obtido apenas. l5 votos: e 
supplentee, e todos os intereEsados no pleito elei toral. que em caso algum podiiio ter tido mais, como depois 
P.reenchidas as formalidades da lei, tratou ~:e da orga- moqt rarei, escol~e mnis ·dons mesarios, e procede á. 
nisaÇão da mera, começando pela eleição do~e~ mesatíos soa elei9 •o. 
representantes da turma dos eleitores; n~11sa OC•!fl&ião · A maioria. da. illu~tre commiasão de }X!deres prop~ 
moveu~se duvida. R. respeito da interf.-rencia de um elei- que seja anullada a eltiição feita na igrej~ ntl;ltriz pre-
tor na nomeação da mesa; e teDdo--ee decidido que esse sioida peto 1• juiz d~ paz, e aconselha e. approv~ 
eleitor não podia kmsr parte naquelte acto, ~sto como ~aquella. a qne se proc·edeu na igreja do .Carmo sob a 
residia em freguezia diver~a, proced«u· se ao l'ecepi- preaüieJlcia de um jniz incompet.ente, r ~ ::jual inter;. 
~ento d~ ~a dos ' e.lei~~a pre~~s, fe<:olh!fndo·~~ ~edrã~jous mesarios qui) em ~q al~tir· ~ s~ c.9R:-. 
• urna Sl "'""-u. a1 et-os taes. 
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Estou bem longe, Sr. presidente, de pôr em duvi.. t~nno que jl\ ~inha passado, e que portanto niio virüio 
da as puras intenções dos dons membros da comtp.issão tomar parte ua orgailisaçã.o da mesa? O bom senso. 
ele poderes que assignárão ó parecer; estou persuadido repelle semelhante supposição. E note a_camar~ qua 
de que o seu voto foi dado ~egundo ·as suas convicções. nenhum dos eleitores convidados para o d1a 31 d~1xou. 
~aà ~QO licença á illustre maioria da commissão para de co~parecer no dia 30 •• 

injustiça; e que se acaso fosse approvado o seu parecer, que consiste no facto . dQ ter o juiz de paz exc~uido de 
esta camara ss.nccionaria o principio de que em mataria tomar parte na orgamsa~iio dn mesa a um ele1tor que 
dt~ e!eiç~_.. o essencial nã.o é ter a maioria dos votan·· tinha direito de intervir nesse acto. 
teo do uma arochia o essencial é f r· ar um ·- ~ · · 
cata. missi\o de poderes pudesse apreAentar este argumento, 

foi necessario procura-lo, nüo nas netas da qualquer 
O Sa. Coaa~A DE ÜLlYEIRA:- 011 uma. mesa., ainda das eleições que se fizerão em Goyana, mas em uma 

que seja. falseada. jnstificação dada posteriormente, e que, como eu logo 
O Sll. PAES B.lRRETo.:- Já. o honrado deputado pela mostrarei, não merece a menor attenção. 

provincia do Paran:í. demonstrou no seu voto em separa· Seuhores, o que consta da acta da el(::ição da matriz 
do, com aquella superioridade de tal~nto e rigor logico é que um eleitor (o mesmo que depois deu causa ao 
que todos lhe reconhecemos, a debilidade dos funda- disturbio) apresentou a idéa de sex- admittido para a 
mentos e~m que se baseou a maioria da commissão para vnta.ção da mesa um eleitor que aliá.~ não fôra convo-
dar como nulla uma eleição feita com todos os ::a.racte- cado; mas que tendo o presidente observado qll:e esse 
res legaes. cidadão não morava na freguczia de Goynna, e s1m na. 

E lla verdade, :;::nhorcs, quaes são os fundamentos freguezia do O', o mesmo eleitor, dep?is. de ter consul-· 
emq~~=~baseou a illu~~-~- ~~~~~-~-~~--~--~~~10na~~nr\h~_~-hroro~,oh~~nr~~nr~~--------
poderes para prop6r a nullidade desta eleição 1 São el- posta 
les: 1•, ter o juiz de pa.zmais votado, e presidente da Na.acta daele\ção feita na igreja do Carmo não se 
mesa parochial, con.voc~c!o os eleitores que devião ~c~.. falia nessa circumstancia; esse eleitor niio entrou no. 

- ue se retiráriio d.t m.ttriz, n:io assign.t M 
eo, D() intuito de arreda-los desse acto; z·, ter o mes- actas, seu nome não figura de modo nenhum nessa elei-
mo juiz de paz exclnino indevidamente de tomar pPrte çiie. O bom senso está. mo3trando que se acaso a sua 
na organisação da mesa a um eleitor que tinha direito exclusão nã.o tivesse sido aceita pelos proprios interes-

------~d~e~in~te~r~vi~r~n~e~s~s~a~o~r~a.~n~is~a~ãl(lo~·~S~·~fi~·n~a~l~m~e~.n~t~e~e~e~s~ee~é~--t---f!.W~i..CA~.()_j~tda.cla~lll--l~· ~,o certo que n iio deix atiã.oo_,_· ---
o gran_e Ac 1 es a maioria da commissil.o, ter o juiz de de menciona-la na acta. da ~leiçiio do (J~~o, e de ci~a-
paz lido na ultima lista que devia. decidir qual dos dons la como uma prova da nulhdade da ele1çao da matrxz. 
lados tinha m.~oria, nomes difi'erentes daquelles que Mas em que se funda. a maioria da commissão para 
estavã.o escriptos na. mesma lista.. E~amin'31Uos, Sr. dar por veriticada a illegalidade da exclusão do eleit'lr 
presidente, cada um destes fundamentos. de quem se Ora t a, de tomar parte lia organisação da 

Nos officios do juiz de paz, fazendo a convocação dos mesa'! Nos depoiplentos de uma justificação feita por 
eleitores, se diz com efi'eito em uns que a eleição devia pessoas interessadas na decisão desta ca.uea, porque são 

· ter lugar a 90 de Dezembra, e em outros que devia ter todas, juiz, escrivão e testemunhas eleitores; e n'u~a 
lngar no dia ultimo desse mez. Nesta divcrgencia. certidão da qual consta. que esse eleitor estava qunlifi-
de datas é que se funda a illustre maioria da commis- cado votante na freguezia de Goyana. 
são de poderes para dar como certo que o juiz de paz Contra este documento apresento uma certidüo qne 
procedêra de má fé e no intuito de arred~ _os eleitores a qui tenho, e que lerei se fôr reciso, passada ela secre-

• ar1a a pres1 enc1a e ernam uco, a qna se v que, 
Mas, Sr. presidente, se o dia da eleição estava desi~- sfl o eleitor excluído fôra alistado na qualificação de 

nado na lei; ae esse dia é annunciado por editaes com 1860 em um dos quarteirões da cidade de Goyana, o fôra 
grand~ auteceden~ia; ~eniio ~a nir.guem que tome po.r~e igualmente em um dos quarteirões da freguezis. do o·. 

• • a asre 1as 
ta, como é possivel admit tir que o juiz de paz fosse tão rceidia o eleitor. Eu vou demonstrar de um modo irre .. 
nescio. ou- tão estupido que de proposito dissesRe em cueu vel que na frega.ezia de Nossa Senhor:1 do O'. Tenho 
algnns officios que a eleição devia ser fei.ta não no dia aqui um attestado do vig.;rlo da. freguefilt de Goyana, 
30, mas no ultimo de Dezembro? Quem níio v~ neste em que declara qae o eleitor exch1ido mora no engenho 
facto nntes um descuido ou um acto de ignornncia de Borges, situado na freguezia do O'. 
quem escreveu ou redigio os officios, do que Ulll neto de . . 
má fé! E, senhores, a quem erão esses officioa dirigi- UM Sa. Dr.t>UTADO :-Quem ó esse v1ga.no'? 
doa T Aos chefes da pareia.Udade opposta I Pois é crível O Sa. PAEs BARRETO :-E' o padre Domingos Alves 
que o juiz de pa.Z alimentasse '11. esperAnça de que os Vieira, que foi já membro desta Cll.sn ..... 
cllefea do partido opposto, um commnndn.nte,snperior, UM Sa. DEPUTADO :-Parcial, porque~ nct'rrimo par-
um chefe do estado-maior, etc., pessoas desta catego- tidario. 
ria, jgnoi'U88m a época da eleiçiio? O Sa. Pua BAaiBTO :-Tiío parcial como silo todoa 

U• Sa. DEPUTADO: - E são s6 esses 'l oe que tomiriío parto na eleiQãO ; o se V. Ex. quer dar 
B E • por suspeito qualquer destes documeutos ofiiciaes, então 

O Sa1 PAEI AaaETO: - u E6 encontrel, entro 08 ea. direi que muito mais suspeitos eüo os que se apre-
papeia que foriio presentes á commissiio, tres officios do 86ntiio em contrario á eleicüo da matriz, porque nem 
]UlZ ela paz em que se designa o dia ultimo de Dezem·· sequer têm 0 caracter de officiaes. 
bro: o 1•, dirigido ao com mandante superior; 0 2·, 80 Tenho mais o attestàtlo do vigario da freguezia de 
chefe do estado-maior, e o a• a. nm capitão da. guarda- Nossa Senhora do o·, em que di~ que este cidadão mora_ 
nacional. 

--- - - --AiJ. tft.Ac-mtt'"~.--Nlm1'r-m"A:'1'!1UfJ:i"-vrrl-rrrm?r·rnf·rn~p"'sz7.nnnu';;'---+--llll~;ni1Jg~e~n~b~o-.o:Bor.ges de sua íregnez1a : ainàa mais, teaha 
trisse a. esperança de illndir por esse meio aos seus ad- uma certidão que aqui está, passada pelo sec.retario da 
venarios, quando era sabido que achando-se elles em camara municipal de Goyana, em que declara que este 
grande minoria na qualificação, 86 lhes restava 0 re-- cidadão é juiz de paz de um dos di&~rictos da freguezia 
curso de organisarem a todo 0 custo a maioria da mesa do 0'. Pergunto: o individuo que r :;;side em uma fre-
para poderem vencer a eleirão? p;uezia pôde exercer o cargo de j 11jz de paz em outra 'l 

s ·a .. · d Onde está pois a forQa deste argumento apresentado 
Agora, r. pre~1 ent.e, se exammannos os officios e pela illustre m.a.ioria da commissão't A camara vê que 

convocação, nós veremos que nelte3 se encont.riio outros tanto 0 primeiro como 0 segundo desfazem-se no mais 
erroa que demonetrão o engano ou simplicidade de 1 quem quer que os escreveu: em todo a elles os eleitores eve sopro da analyse. 
aio oonvocadoa par11o o dia 30 (ou 31) do mez de De· O Sa. Conh DE OLIVEIRA.: -Isso veremos ainda. 
zembro do anno proa:imo findo ! Perguuw, é acredita.- O Sa. Pua BAallETo~-Resta portanto, Sr. presi-
ftl que o jaiz de paz suppuzesse que os eleitores ficas- dente, o terceiro argumento, o ~ande Achilles, isto é, 
.em persuadidos por isso que a eleição se ía'ria em um a leitura iz;e:xacta feita pelo juiz de paz, . .Qa ultima listei 
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da eleição ds. mesa~ Allega a ms.iorlu d:1. com.missão da 
poderes ·que os nomes contidos nesse. iir;ta erão dos 
mese.rios pertencentes ao lado cont!ario ~:o juiz de paz, . 
mas que não obstante esse juiz de pnz, or,tentando am 
cynismo fuqualificavel e diffica de se comprehender, 
lêra, no meio de grande publi0ida.de, 011 nomes dos can-. ., ,..,• . 
moralidade da camara nii:o póde consentir que prevaleça. 

Para sn!:\tentar semeihante aii~gação, ailiuai:.te wt..ior:ia 
da commissão apresenta o seguinte argumento, que ella. 
tem por irrefragavel · cnmparecêrilQ 31 ele' , 
assignárão a acta da eleição do Carmo, e 15 a acta da 
matriz; ora, 16 ~ maioria de 31 ; logo, a maioria dos 
eleitores estava do lrtdo da parcialidade que fez a elei·. 
file; no Carmo; logo, o jui?. àe paz commetteu a frau~. 
de de que é accusado. Ouça 'agora a camara a con- . 
testaçíi.o que eu vou fazer a este famoso Achilles, e verá. 
que, mais fraco do que o da bbula, elle p6de ser :ferido 
mortalmente em mais de nm ponto. 

Senhores, ailinitto por instantes, e sómente no inte
resse da . argumentação, que com effeito 16 erão os elei
tores que intcrvierão n~ eleição em favor dn pnrcia}j .. 
dade do 4• juiz de paz. Como poró.:n os candidatos á. 
me. parc1a 1 a e erao e e1 ores que tomáruo parte 
na eleição, é claro que elles não podião ter em circum~· 
stancia alguma mais do que 15 votos cada um, salvo se . 
a illustre maioria da eommiHli'.o de poderes ad.roittír 
qu - i. ~ 1 a o c .o e erem. 

·esses individuas votado em si, ells. presume uma f::-aude, 
presume um crime, e o crime e a fraude não se presu
mem, e qua~do verificados não poaem aproveitar áquelles 

O Sn. Ber:ERRA CAVALCAt\'l'r :-Apoiado. 
O Sa. PAES BARRETo : - Desejo que fique bem· pre- . 

sente na memori~ da camara esta circumstancin : os 
roesarios da parcialidade oppo~ta ao 1" juiz de paz não . 
podião ter legalmente mais do que 15 votos cada algum. 

Dirão porém I)S honrados membros que assigná.rão o 
parecer:-Não é de crer que os individuas de uma par~ 
oialida.de votassem nos candidatos da parcialidade op
posta; portanto, se por um lado elles nãó podião ter 16 v o .. 
tos, tambem l6votos nrio podiãoterbs outros candidatos. 

Convenho, Sr. presHente, que niio é facil, ue não é 
ovave que a veresr10s em vo os que es com 

quem estão em luta ; mas o que não é facil não é im-. 
po!!sival, e em todo o caso nãó estando demonstrado que 
estes ou out1·os eleitores tivessem deixudo de votar nos 
candidnto · · J 1z e paz, n ao se ll e, 
simplesmente pelo facto de,_ se terem retirado lG eleito
reli para a igreja do Carmo"; e assignado a acta que ahi 
se lavrou, concluir, como faz a maioria ela commissão, 
qne com effeito todos esse"! eleitores deixárão ,de votar 
nos candidatos da parcialidade quo ficou na matriz. 

O Sa. C. n!Anua~::in!: - Parece que votá.ri'io em si •. 
O SJ\. PA'EI! BAJUlET<l': -Mas, Sr. presidente, eu vou 

adíant~;s; eu disse que o Aohilles da illustre maioria da 
commiasão tinha mais de um. ponto vulneravel. 

Em que se funda, Sr. presidente, o grande argumento 
tiro.:lo de que 16 foriio os eleitores que votitão nos 
:rneaarios da parcialidade do 4• juiz de paz 'I No attes
ta.do de um desses eleitores, · em que declara, niio que 
tivesse deixa<!o de votar nos mesarios da eleição dn. 
matriz, mas que havia a~signado a acta. da igreja. do· 
Canno. · 
· O Sn. CoantA DE 0LIVEJaA ~-v. Ex. não leu os 
pa~is. 

O Sa. PAEs BAaRETº ·-Li-os, mas os li cgm ca 
a ·imparcialidade, e niio vendo- os pelo prisma da ·paixão. 

O Sn. Co11:atA. DE OLIVEIRA : - Ninguem é mais in-
teresl\ado neete negocio do que V. Ex. · 

O Sa. PAEs BARRETo:- Acho bo1n que o nobre da~ 
pntado me dê upartes que esclareçiio o debate, aceito
()s todos ; mas apartes como ease que acaba de dar-me, 
e que aão tem outro fim seniio molestar-me, podem pro~ 
vocardiscussões das quaes o nobredefutado certamente· 
não se sahirá. bem. 
- O Sa. Coa:ah DE ÜLllEtnA: -Oh ! agora lnnçc\~ 
lhe um desafiô, póde trazer tudo para a. discussão, uiio 
ha. Jiada ahi que me envel'gouh~. 

TOMO l\' 

O SR. PA-es B.\R\\ETO! - Para que o nobre dep!lta.do 
ha de querer dar-se ares de ~er quem ha. de decidir a 
questão? 

O Sn. Coa-àt.L DE OuVE IRA: -Não deixo passar · 
uma insinu_ação desta ordem. 

\ ' 

· : - no epu a o z e· 
ninguem ha mais interessado nesta questio do que eu ;· 
donde !l!!.!Ce esse !nt~resee'? Q.u"!m t.erA. mais suspeito · 
neste negocio, eu que não tomei parte na eleíção de· . 

· • vincia f1Usmdo eHa 
se fez, que não tenho ne1la nenhum interesse pessoal, ()U 

o nobre deputado oue interveio directa e pessoalmente-
na h1ta, e foi uma das suas figuras màis distinctas' · 

O Sn. Con.ntA DE ÜLITEJRA: - Eu precisava du- · 
plicar a minha actividade, e V. Ex. sa.b'b a nzão. 

O Sn. PAr.s BAanero: -Acha o nobre deputado qne 
sou menos imparcial do que elle! eu que nesta questão . 
niio trato de mim e sim de outros, ao passo que o nobre · 
deputado, que tomou parte activa na luta, trata de si, 
da sua influencia local? 

O Sn. Connt D O 
e arranjos no futuro são razões poderosissitD;as. 

o Sn. PAES BAl\RE·ro ; - o futuro é de n'eos; os ar
ranjos de nad~ servem para o futuro, valem só. pMa. o ' 

O Sa. F. OcTAVIA.No:- Neste pa.iz não ha futuro; . 
RS arêas são muito movediças, e os homens são como . 
as arêas, não têm consistencia. em lugar algum. 

. R. AES Al\B.ETO:- Or 811 , r. pres1 CU e, . 
como dizia, toda a força do argumento de sarem de.T.e
seis aq_uelles que votárãó nos mesarios da parcialidade 
do 4" juiz de paz consiste na declaração de um eleitor, 
declaraçiio aliás posterior á el~ição. . 

Ora, V. Ex. tinbe que mllitos motivos podem concor- , 
rer para essas declarações post. factum. Nunca nesta. , 
c amara se aceitou como bastante para ll.!lnullar uma.,,, 
eleição o facto de um eleit-or ou votfl.llte declarar poste·:. . 
riormente que votou neste ou naqueUe sentido. 

O SB.. c. MADUREm.&.:- E Deos nos livre diaào. 
O Sa P.u 11 

camara que eu poderia. apresentar em apoio d!l opinião .: 
que sustento, citátei apenas dons. Oiw eleitores de uma.: 
das fregnezias de S. Paulo, receiando perderem os seua ' 
votos se fossem tomados en lob da.xtten e m os dos 
e e1 ores e uma. outra freguezla., · a eleição er~-. -
dent"mente nulla, requerêrão ao col!Eigio· que fossem · 
seus votos tomados eru separado; indefeddo este r~ue- ' 
rimento, dirigirllo-se immed.iatamente ao cn.rtor1o· do,· 
tu.belliuo do· lugar, e perante elle decla.rárilo quaes os ' 
candidatos em quem tinhão dado os seus votos. Entre- . 
tanto, Sr. presidente, ~· Ex. se ~oordari de que a 
camaro. resolveu ·n~o ace~tar ,eõsa declaração, e .an~ou·· 
os votos destes 01to ele1tores, por causa. da. nUllidade 
d.ós outros votos com os quaes tinhão sido confundidos. 

O outr.:> facto identico que oitaiei é o qtie 'sa deu na 
éleiçiio da proviucia. de Santa-Catbarina. Alll. apresen.· 
tou-ee tamhem o. declaração de douseleitorea do collegto 
creio que de S. Francisco, que diziíio ter vot.ado no 
Sr. major AJ.vim, ao passo que a acta respect.tva Bôw . 
mente- lhe dava-um v~Jto. A camara. entendeu que est&· , 
declaração nio podia ser aceita, e desprezou~a, afim de
não estabelecer um precedente que daria em resultado ' 
níio haver eleição alguma liquida. · : 

A este respeito_, St. pre~idente, a illustre commis~iio 

na os sem· discrepancio. os Srs. Costa Pinto, J. Ms.du
reh:a., bergio de Macedo, Silva. Nunes e Siqueira Mendes, 
disse o seguinte: · · : 

" A commissão, attendendo ao precedente perigoso de 
estabelecer ·se a. validade de taes declarações~ nenhum 
pew julga que ella. deve merecer, tanto mais que a epooa· 
o occasiiio proprias de fazê~la tinhão pass&do, eto. " 

Ora) se o eleitor de qnem se trata tinha votado de 
um modo diverso daquelle por .que o seu voto fôi'a an· 
nunciado na igreja matriz, no mesmo lugar e na prop$ 
acta de vis. elle fazer selii:elha.nte d~la.raç~. •• _ · · · 

o Sa. ConntA ])E OuvEÜlA' : - Elle rotirou~~-coan ' 
oa outros. 

20 
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.. O Sa. PAES R.uu.,ETO : - •••• e não por motivos qua 
depois e rplica.rei, retira:t-se para a igr0j:> do C1wmo, e 
ir lá . --iguar outra acta, faltando a::t:im á fé do seu 
partido, a á. sua consciencia. 

b Sa. Coaat&. DE 0LIVi:TilA -Isto é adivinhaçao. 

rih&ção. 

O Sa. CoaatA DE ÜUVEtl\A:- Estou preparado para. 
responder-lhe. . 

O Sa. PAEs BnRli.ETo:- Assim, Sr. prcsià~nte, para 
que a declaração do voto posteriormente feita possa pre
valecer, ~ preciso que ella seja corr0borada por omrns 
provas, o sjmples dito do eleitor nüo é suffieiente; se o 
fosee , a camara devia ter approvado os votob dos oito 
eleitores da provincia de S Paulo a que ba po!!CO me re
f~ri, e teria annullado a eleição do collegio de S. Fran
ClBco da provincia de Santa-Cacharina, porque a r.cta 
não fallava de votos de elei tores qEe posteriormente 
declarArão ter dado. 
· Os interessados em sustentar a eleição da igreja do 

Carmo bem compr~hendêrã? que lhe& era preciso cor-

rido, e então apresentão documentos com os q ·aes pre
tendem provar que com effeit0 o ben voto foi d!ldo não 
!los ~esarios da matriz, mas sim aos da eleição feita na 

. Qnaes 'são porém esses documentos? O pl'imeiro é a 
neta da eleição assignada pelos eleitores que se reti
rArão da matriz. O~a, pergunto eu,_ póde-se ?onsiderar 

partes,_ por individuas· interessados em justificar ·o seu 
procedimento, e fazer validar o ;,eu proprio acto? As 
assev~rações desses indivi duos podem servir de prova 
para· mfirmar, ou masmo para debilitar o credido que 
d~ve I!!&!'l:wu· o acto praticado por uma nut:oridade 
competente no exercido de suas attribnições? Não, de 
ce!to, ~r~.presidente; .e neste ponto eu recor~o á opinião 
~ m~t?rla. da comm:Js·süo de poderes, mamfestada. no 
propr10 parecer que se discute. 

A maioria da coD.',missii:o, tratando da eleição da 
fregueziai de Tijucu·papo, e propondo que · sejíio au
:nulladas ambas as dJJ lica tas ue alli se fizerão, diz o 

gnm : 
c -Para legitimar a eleição do Rosario em que se v(Jm 

____ 0!--!l~s do l~ar e da ansencin de_d_ous mesarios, 
-fora miRter qne -prcvas mui claras e evidentes autori-

· 1 p s asserçues a nc a pouco co eren e, e 
lat~rada ' sob a iuspiraçao exclusivo. de uma 2larctalidade 
que nella figttrou.. ,. H 

Ora, a. acta Ja eleição dt: Goyana. feita na ig~:eja do 
Carmo-fot tambem lavrada sob a inspiriçüo exclusiva 
de uma:paroiaJ idade que nella figurou .... 

O• Sa. Coall~A DE O.t.IVEIIlA: r Como a da matriz. 

.,Ç'S.a. PiE& BA~aEio; -E então pergunto á nobre 
miUona ~a comm1aeiio ; como esta cspecie de prova póde 
ser aceita · neste ca.so, tendo sido rejeitada em caso 
identicot 

O Sa. MELLO REGO dá um aparte. 
, O Sa•·PAES·BARuro:-Em Tijucopapo, pelo contra

tm; a • meaa, cujo testemunho a maioria à.a commissão 
I'OOUS11.; er~ 'composta·de tres membros legiti.mos, do juiz 
d~1PilZ'ma1s vot,!ld() o de d()us mesarios que tinhão sido 
nvmea.dos ~o-dia 3~ de Dezembro pelos eleitores reuni
dos na matn~; na_ tgreja do Carmo, por§OJ , não havia 
u~ só mesar~o ~eg1timo. Ora:_ no primeiro c a;-so a maio-

~ho da me~a, 1;orque tudo quanto l:'e diz na act~ foi 
e!!àripto sob. a msp1r.~ção exclmiva de u ma. p&rcialids de 
que wterve1o na ete1ção ; mas no seP.:ando esta r azão p. 
nlio . serve, a. rsrcialidaàe da ruesii' desappsrece, tudo 
qumto•ella d1z é exacto, deve ser &ceito l 

Qual .é a segund~ prova que se &presenta para cor
roborar a · de_e~araçao, post {actum do eleitor a quem 
nte·tenho refendo? E uma justificação dada perante 
o jUiz municipal de Goyana. 

Sr. p~idente, o illustre . d~putado pe1o J>n.raná, 
membro divergente da comm1ssuo de poder es, j á. mos·
~ no se1_1 voto em separado q~e esta just ificaç ão n ão 
pod1a eerv1r do prova, porque fo1 feita ~em citar;: iio das 

partes, sem que fossem ouvidos os interessn,dos do lado 
contrario. A c?ma>:P. telll ~empre despreza·lo essa espe .. 
pe~ie de pro·m., e com toi:>. a razão, por-1ue ninguem 
ignora .•.• 

O Sa ConnÊA DE OuvEil.l.A :-Pois prescinda della. 
s p . ' . 

se llrranjão. ~a!!m a camara qne o juiz, Ó escrivão e 
as testemunbas y_ue figurão nessa justifi.:ação silo todos 
eleitores, por consequeucia, par~es interessadas na ques
tã-o sendo ue aiuuns delles ertencem a:> numero dos 
eleitores e ~uppleutes que fizerão a uupiicats que se pre
tende v.!idar. 

Lembr,.·me, Sr. presidente, nesta occasião de uma 
censura 4ue me fez em outro debate o nobre' deputado 
pela proviucia <io Ceará, relator deste parecer. Tratsn .. 
,do· se da eleição <ie uma freguezia dt\ provincia ·do 
Goyaz, argumentava eu fun1ado nas asseverações de 
dous mesa rios feitas ofliciHlmente no juiz de direito da 
comarca. Como me respondeu o nobre deputado1 S. Ex. 
disse -me : c: O simples bom senso repelle provas que 513 
fundiío em testemunho de pessoas iuter\!ssadas. 
~· Applico agora 2.0 nobre deputado ~ !!CU argumet;to; · 

o testemunho de individuos que se:·vir:'io de te:stemunhas 
na justificação de que se trata, pela razão de que todos 
elles intervierão directament: na ~u~licata, ou são in-

dos eleitores, 
Já vê pois acamllra quenenhum documento, nenhuma · 

prova aceitavd existe que .po>sa·corroborar e dar algn-
<'i - ' •• 

igr3ja do Carmo onmnero de 16 eleitores. 
Eata declaração, senhores, merece ser lida, porque é 

nella mesma que lle encontra a prova de que o seu autor, 
embora se tivesse recusado n assiguar a. acta da eleição 
feita nn igreja matriz, todavia tinha votado nos mesa;. 
rios dessa eleição. (Lê a der. lara.çi%o a que se refere. ) 

Desta especie de attestado se vê 4Ue ainda na noite 
do pt imeiro dia da eháção os chefes da parcialidade do 
1•. juiz de paz conta vão com este eleitor, tant•J que lhe 
escrevêrão um bilhete, como elle proprio confessa, con
vidando- o a que fosse assistir :í. reu-:1ião que iilo fazer 
para tratar de negocias r elativos á. eleição; que ten-

o ·se o mesmo e e1 or r ecusa o a comparecer, Vlerão 
então á sua casa instar com elle para que niío deixasse 
de assignar a act& da eleição da matriz, mas que ha

----veliaõJãP.SSignadoaoutraa-cll:r;i5~m-como-um-protesto--
·- ,ã s. a 

camara qile o eleitor n ão diz em parte uenbuma do seu 
attestado que o moti•10 por :~ue deixava de assignar a. 
acta da matriz era por n ão ter votado nos mesarios que 
nella figuravão, mas Eim por já. ter assignado a outra. 
a c ta. 

St". presidente, o individuo que se prestoti. a asaignar 
este attestadQ foi sempre amigo intimo do coronel An
tonio Francisco Pereira, chefe da parcialidade que fez 
a eleiyit.O da m11triz ; ao lado desse coronel havia sem
pre militado em todas as lutas eleitoraes da fregnezia,. 
era um dos seus eleitores mais dedicados ; ainda no dia 
da eleiçiio achava .. se elle ligado á sua psrcialidade. Do 
repente porém esse individuo passa -se para o lado cp
posto o recusa nseignar a acta de uma eleição em que 
poucas horas antes interviera ! Que motivo extraordi- · 
nario determinou semelhante procedimento? 

O eleitor de quem se tr&ta tinha dons filhos que sei 
acha vão foragidos em virtude de um processo por crime 
inafiançavel, que contra elles fôra intentado havia 
mais de oito mezes, e ue o ·uiz muriici aldotennomuito 

e propos1to con~~;;rvav2 em s herto. No dia da eleição 
aqnelies que di:;punhão do juiz municipal, vend.o que 
era ne ~c,•.s :> rio a todo eusto destacar algum dos elei·· 
t ?r.;s da matriz, e apresentar uma maioria qne. não 
t lnhãu. reccrrêl"iio a e~>se eleitor , e lhe offerecêriio a des
pronunda e a liberdade de seus dous filhos em troca .... 

O S R . CoaREA DE O LIVEIRA : - E' calumnia engen
dradn pillo~ commi~sarios eleitoraes que forão aGoyana. 

O Sn PAES BunETO: .• •.. • em troca da sua assig
natura : por outro la i o não ~e esq_uecêrão os autores do 
aUicismento ~e fazer-lhe sentir as consequencias funes
tas qus da sua recusa resulta·rião infallivelmente p111-a 
seus filho:J. Collocado em t ão difficil alternativa," eleitor 
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:não teve forças para. resistir, e aceitou a proposta que 
lhe era offerec.ida. 

Eis-aqüi, senhores, como se explica a assignatura de 
16 eleitores na acta da eleição do Carmo, q_uando só
mente 15 tinhão votado nos me~arios dessa eleição; eis 
o motivo que obrigou o eleitor Bapt.ísta a abaudonar ot=J 
amigos com os quaes ainda pela manhã se achava ligado ... 

.. . - . . . ~··· - .... ~ --...-.._~..g,~,.,. .. _, 

fomos fazer outra eleição, quem sabe 11Wh~:r do q~ 
V. Ex.'? 

O SR. PAEs BARRETO: -O motivo por que ae fa10 
uma duplicata sabem todos. 

Sr. presidente, logo que foi conhecido o procedin;ten
to do eleitor Bapti»ta. e a razão que deu lugar a esse 
ptoeedimento, os interessados em flt'lor da eleiçiio da 
matriz tratárão de munir-se de documentos com que 
pudessem prov><r q_u.;;;;. reou.;;a. d.::.q_uelle ~!~it.c:!r em as .. 

O S&. P A.ES BA.Rl\ETo: - •. • indo nssignar a acta da signar a acta da verdadeira eleição provinha do facto 
------~el~e~iç~.ão~d;a~p~Rl;-~~~i~R~li~d~a~d~e~c~on~t~r~a;n;'a;·~~~~Aft,~~~~---+--~~~~~~~-~~w:~ casa Para esse fim dbi-

. '· ama e1 a a ençao '~ camara para girão nm requerimento ao juiz mtlllicipal do termo, 
s .segninte circumstancía , e é que (\eleitor Baptista em })edindo que lhes mandasse declarar por certidão se os 
nenhum do~ documentos que o ,:· zeriio assigmu: declara dous filhos desse eleitor niio tinhão um processo ante 
que deixá.,ra de votar nos roesarios da matriz... elle, dMde quando, e qual a. data de ultimo ,despacho 

O Sn. Conm~A. DE OuvEtnA :-Sendo um dos eleitores nelle profer1do. 
que se retirArão por cau~!l das fraudes que sll commet- A petição voltou sem despacho; o juiz recuaon dá-lo. 
têrão. V. Ex. n: o dájmportancia a iato? 0 Sn.. ConntA. DE ÜLIVEillA:- Isto não é exacto. 

O Sa. PAEs l>A.IU!.ETO :- .. " o motivo que elle aempre V. Ex. não deve ài:t.er isto. E' um invento que Illandi.rão 
dá pan não assigusr 11 acta da eleição da matriz é o de para cá. Como V. Ex. o aceita '1 
ter já assignado a outra acta. Entretanto a questão o Sa. PAES BARRETO:- Isto é negocio que está. pro-
importante é saber como ell6 votou, e nii.o a qtie acta vado com documentos; tenho aqui. as quatro àifferentes 
deu a sua assi natur • · - · · - · · · · • 

No seu ~ttestado, como a carnara ouvia, o eleitor municipal. D~ segunda em ydiante foi que o jni~ despa-
Baptista-declara que o coronel Antonio Francisco Pe·· chou. Deixe-me pois 0 riobre deputado co~ltlntJ,ar na 
reira e .outros, quando iorão a sua casa, á noito, sabsl." exposiçlo que e8tou fazendo. 
dos motivos or ne elle niil) com arecia. á. renniã u 

. tao a~er, ouv1n o a. sua ec sraç.'io de ter já assignado • .JORm: r. v 
a. a.cta da. ~lcição do Carmo, . .o ameaçáriio com persa~ de ter resposta todas essas co usas. 
guiçiio a seus tilhos. !lfas co aio podião ·fazer·-n.meaça:; - -Ü Sn. . . P ... Es 'SA~!lE.T~.: -Insistindo, os interessado~ 
aquelles que não di!;puuhi.io de urna sb autoridade?... fizerãr. se nndo requerimento; · dizendo que o 'uiz não 

S O S se poc.aa recus:1r 9. man ar ar as cer 1 oca que e erao 
O n. CoRntA. DE J.IVEJRA :- e quer eu explico em pedidas, e que em todo 0 caso não lhe era permit-: 

t:lnss pala.yras.• ·· tido devolver a petição sem despacho. A este segundo 
O Sn. PAllS BAnnETo:-Nãopreciso das explicações do requerimento despachou o juiz,, dizendo .que estava em. 

nobre deputado; sei perfeitamente como tudo se pa~sou; férias, e que pot isso não defena. Trephcou:se que as 
se me abstenho de entrar em certas particularidades, é certidões erão para servir Je base ~ uma quexxa. que se 
porque estou no proposito firme de não concorrer pela ia intentar, e qne portanto em v1sta. do regulamento 
minha parte para dar a este debate uma direcçlio des~ de 1853 elle juiz não se podia negar a despachar como 
agradavel. se pedia. Negou·se de novo, dizendo .q~e dessem a de.t 

O Sn. ConRtA. DE OLIVEIRA ainda dá !lm aparte. nuncia, e depois re{u, ressem as c.ert1does, e que ~ém 
disso as certi<iõss versando sobre questões commerc1a6S 

O Sn. PAES B RllETO :- Tud9 isso sito intl'iguinhas (em razão de serem os réos accueados por crime de 
de localidade odiozinhos, rancores e ue i o 
não quero envolver-me. Se deixo de ex.aminnl' outros 
document<'>B quo se achão juntos á acta do Carmo, é por· 
que estão escriptos em termos tses, e i'evelílo tanto odio 
e tanto rancor da partedaquelles ue os as~i nárão, ue 

as a e~ os pal'a ve1• que e es nndu proviío em ff!vor da 
causa que são destinudos a sua tentar. Além dis~ o, por . 
quem são firmado•·, esses ®cumcntos 't Por aquelle'" que ~· 
fizerãç, a duplicata, ou fbrão p()r ella nomeãdos elei
tores . Que valor podem ter taes do~umentos 1 

:Sr. presid•m.te, uiio posso ser indiífercnte aos negocio~ 
da mir.ha pr.ovíndn; mvs t•··nho sempre fugido de en.:. 
volver-me nr.s odio~ e dbsen~:õcs das suas differentes Jo .. 
calidndea. ~efHllei ' JO u~t.ef,t.adodo eleitor Baptista, o pro~ 
curai explica ·lo, Í 'li pur{llll cru i~Ho indíspensavel para 
mostrar :í. camnra que a parcialidade do i • juiz de paz 
tinha 11i10 l 5, mas 16 eleitores, quando se procedeu á. or
ganisnçil.o da. mestl, Esta necessidade sinda me obriga a 
entrar em outros déseuvolviment<>tl sobre o mesmo as~ 
sumpto. 

O Sa. CiladA DE OuvzmA dá um aparte. 

O Sa. PAES BA.l\nETo : - Nilo julgo conveniente nem 
neceseario entrar agora no ex.ame dos motivos por que 
a. pa-rcialidade contraria á do I~ juiz de paz conseguio 
vencer em Setembro a. eleição munici ai. A coas obser-
vare1 que, &e o resulta o da eleição de eleitores devesse 
.s empre ser identico ao da c1eiçilo mucudpal, entiío a 
COnseqn.encia seria que se Sttpprimisse CESa ~cgundu elei
ÇÍÍO. A parcialidade que venccsee em Setembro faria os 
eleitores, e por este modo evitar-se- hia o incommodo 
do povo, e não presenciariamos essas acenas deplora
veia em que muitas vezes nem mesmo o sang::e bum!!.~ 
no é poupado. 

O SR. CoanEA. DÉ OuvEIR:\. :-Quem sabe melhor do 
que V. E x. '? 

O Ss. Pus B.UU\ETO : -O que é que eu sei? 
O Sa. Coa atA. DE ÜLifEIRA = - O motivo por que 

O Sn. ConnEA. JJE OLIVEIRA.: - Banca~rota frs.ndn
lentn! Unr. homens que apresenta. vão um activo muito 
superior ao ECLl passivo I · 

O Sn. PAES BA1tRETo: - Entretanto esses omens 
achavão 1\e foragidos afim de evitarem a prilião, e fOj. 
neces!lt\ria n. eleição de Dezembro para que o prooeJlBO 
começado em Março se concluísse. _ • 
Di~.ia, pots, o juiz _que niio mandava pa.s~J!or as eerti.:

dões, porque a que::sta.<1 versf;va sobre mater1a· com.merM 
cial. Quarto requerimento foi-lhe dirigido, e sempre 
com o mesmo resultado.! Aqui estão os originaes deaeas 
petiÇõt'ls o dc:>p:~chos. · • ' 

S;mhores, o que siguifiqa ;asa recus~ do juiz ~um
cipal em mandar dar as certtdões que Jbe erão pedidas, 
e que elle tinha o dever de mandar p~ssar? 

Nesta ponto, Sr. president3, sou obrlgado Q. !lfaatar
me, em rela'jlâo ao juiz municipal de Goya.na., do pr\1~ 
posito em que estava de não apreciar o com~rtal;nentp 
dos individuas que concarrêrão para. o. eleição doC~o-

'Trata.~so de um funccionario pnbli()o, em cujo llPUIJJ 
foi feito o alliciamento do eleitor Baptista; é preoiao por
tanto mostrar que pela parte directa que tinha toll)~ 
no .Pl~ito eleitoral, pelo modo por que procedêra,el:le au-

O ·sa. Connh DE OuvEIR.A : - Os jnizes que tiilhão 
tomado pl\rte em eleições erão aquelles a ql.'e~ V. ~x. 
e s~:us amigos so dirigirao. Se qub:er declinar ~Qmes, 
eu tambem os declinarei. Aceito a questão no WlT~l).O 
em qu'l a collocar. · 

O S!!.. Pus B.~nnETO : - Qnero mostr~. at c~a~ 
que es11a juiz, cogo como íistava ~lo e~pmto d~ pm·· 
tino, ni"lO tinha. R menor iUfficultlade em Ilroceder )16lo 
modo por que procedeu. · 

Para provar que cs~a juh: 6 um mag{atndo P<'llti• 
co .... 

O Sn. CoaatA J)J: OuV!tJ\4; -V, Ex. blWlw&·H 
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muito em qúe elle sHa de Goyana.: é precisõ ·portanto 
õuscax occasião de fazer o que está fazendo. Mas faça. 
o que qnizer: elle está tranquillo em sua conscien~ia, e 
.ha de defender-ee cabalmente. 

o SR. p AE& B.-tRRETO: ·- .... não apresentarei senão 
um :Cacto ..... 

O Su. Cünn.~A :v~ O:.;y~in.t.. : ----:.. E nind.a u.1th.n!?..Ele!!te 
V. Ex. mandou agitar Goyana por meio de represer.o.
tações. 

que a c amara sa coJ!;vença.... . 
O Se.. Conn~A. Dli"OLIVEIRA : -Elle dovia intervir na 

eleição, se o fizesse a. favor da.quellea por quem lhe es
CTevia o nobre deputado pelos· districto ; assim não se 
dirie. que tinha intervindo na eleiçi!o. 

O Sn. SA f! ALBUQUERQUE : - Contesto isto ; nüo 
pedi paro. intervir no. eleição 11 esse jui:?: municipal. 

O 8a. Çonn~A nE Oun:na ' :__ Pedio por cartas re·· 
commendlmdo candidatos. 

O Sn. PAt:s BARRETO: -Sr. presidente, confesso n 
V. Ex. ue estou fazendo nm grande esforço sobre mim 
mesmo para. não respon< er ao!l apartes o no re . e
putado. 

O Sn. Colln.tA. DE OuvEmA.:-Faça favor de respon
d : e timerei muito ouvi-lo. 

O SR. Connh DE OLivEIRA.: -Isto não é exacto. 
O Sn. Pus BARRETO: - Os interessados ~corrêrã<> 

pau a relação do districto, a qual manJou incluir esses 
votantes na lista da qnalificanão. 

Expedido o manda-lo pela' autoridade competente~ 
que creio ser neste caso o residente da rela íi.o, fol. 
e e apraseutado ao jni'l muuiC\ipal de oyana nas ves
peras da eleição municipal. O que havia U.e fa;;er v 
juiz, seubores? Resistia ao mandado do tribunal su
pcríor, Tecusnndo-se a mnudar incluir no alistamento os 

lVl uos CUJo· recurso ora prov1 o pe a re a ao. 
O Sn. Conn~A. DE ÜnVi~JRA: -Para que V. Ex. faz 

est~ iujustiçr~. ao juiz municipal? Pura. que V. ~x. 
nceita com tauta facilidade informações falsas? 

O Sn. PAES DAnRETo:- Foi !Jreci~a a intervenção 
do presidente da provinda, que ordenou a esse magis
trado que fir.es~c in;>luir na lista dn qualifica&ii.o os vo
tantes reconhecidos corno taes pelo tribunal competente, 
am(;açando~o com n pena de suspens~o e com proceHso 
~e n1io cumvrisse a sua ordem. 

Sómente depois desta :tmcac;a. do presidente da pro .. 
vincia foi que o juiz municipal de Goyana .... 

O Sa. Connü DE OuveJnA: -Nüo ha tal: foi em 
Yirtude de consulta que dirigi.o ao presidente da· relação, 
àa cuja. assignatura duvidára com fundamento. 

~~· ~:~!a~~ifei1!6~>~:o~ri;i:-·tõ~z.~~~!ti~i-i?-J~~~- - - -· ---- -~~.qJ.~;~~~a~?ar:~:~~~u-trr~~at~Í>r~~ei::a~:u~~-~~ -----
cussão. . preval<;Jceu esse juiz para justificar a sua reluctancia? 

. . 
to quizer. 

O Sn. PAES Bn.RETo:-Dizia eu, Sr. presidente, que 
apresuutaria um só facto para demonstrar a toda luz 
que esse juiz achava-se envolvido na luta eleitoral, e de 
tal modo que não teria duvida de concorter para a 
transacção que deu em resultado obter a sua pa:rciali· 
dada mais um eleitor. 
' "~ EssG . facto, senhores, praticado pelo juiz municipal 
ele Goyana, é <' seguinte : 

O conselho de recurso do termo de Goyana tinha ex
cluido da lista da qualificação 30~ e tllntoe on.400 vo-

O Sa. CoaRtA. JlE OuvEIRA :-Contrario ao juiz? O 
jniz nlio tem parcialidade; V. Ex. eabe disto melhor 
do-que eu. 

boa! Estou dizendo 

. o Sa. r AE.& BAJ\liEl'O: - Com apll.rtcs desta ordem 

.o nobre deputado parece querer arrastar-me para uma. 
CÜICUIIIito desagradavel, e obrigar-ma (para. usar de uma 
expressão emptegad!' n~ outra camara) a vir aqui lavar 
o roupca •uJa da. provmc1a. 
- O Sa. Coaat1.. ns OLIVEIRA: -Pôde lava-la a. sen 
goato: o anjo não ha de ir para cima de mim; sabu para 
quem ha de ir. 

O Sa; P.us BuaETO :-O que tenho em vista é tra
·ta~ por alto da eleiç.oo da freguezin. de Goyana. e não 
·discutir a& intrigas dessa localidade. Talvez I)Utros teM 
ubiio ·grande interesse nisso; esses qne se encarreguem 
de· semelhante tarefa. E note a cam~:~ra que eu poderia 

· entl"ar ne&se negocio com· vantagem, porque não me 
achei na. ba.rrela. (Ri1adas.) 

· · UH: Sa •. DEPUTADO : - Niio estava no cest 
• O·Sa. F. OcTAVI.um dã. um aparte. 

O Sa. MELLO RzGO:- Incontestavelmente. 
, . O Sa. PA.EI BARRETO: - Incontestavelmanta não ; 
· porque eu contesto. . ' 

O Sa •. ColllliA DE OLtVEIB.A.: - Não é di~no do ca
racter leal de Y· Ex: negar estas consaB. Faça c que -
entender; é miUa bomto ser franco. 

· O Sa. P ;4-EI .BARRETo : .- <? conEelho d'3 rec11r so, 
· oomo e11 dt.Zllt, tmha exclwdo iilegalmente da qua.liíi
:caçitO trezmtoa e ~~tos ou. ~uatrocentos votan~e11 do 
lado . ttntl'atiQ ao JUlZ !l1UDJClpa1. 

Foi dizer ue não conhecendo a letra do re&idente da. 
relação, não podia aceitar um mandado que lhe tinha 
sido apresentado com sua assignatura ! 

O Sa. Conmh DE OLivEIRA. :-Para que V. Ex. diz 
semelhantes causas'? Com que prova isto? 

O Sn. PAES BARRETo :-Com o testemunho do pre-
sidente da provincia, que se ucha presente. _ 

O Sa. Conn2A DE OLIVEIRA. :-Este facto está com
pletamente alterado: não tem nada de exacto. Coma 
V. Ex. o refere? 

O Sn. PAns RumETo :-Quando V. Ex. fallar mos
trará. quo não ó cxacto. 

O SR. ConnllA DEÜLIVEHIA: -Heidcre eriraverdade. 
O Sn. PRESIDENTE: : -Lembro a o Sr. deputado que 

está finda a hora destinada para eata discuR~.<iio. 

n dizer ser o mr.is breve quo me fôr poR;;ivel. 
. O pretexto aprcsentí!do pelo jRiz municipal para jus

.. tifica.r o eeu procedimento era tanto mais fntil qullllta 
ns decisões da rdaçii.t) de Pernambuco são publicadas nos 
jornnes do Recife no di:1 seguinte ãquelle em que síío 
ellas tomadas, e não é dl3 crer, em vista da facilidade de 
cowmmiicnção que existe entre aquella. cidade e a de 
Goyana, que o referido juiz não tivesse conhecimento 
·pelos jornaes da. decil'liío que motivou a ordel!l. <;tUe lhe 
fúra apresentada, e a quo só dou exocuçíio depo1s da poi
te.ria do presidente da província. 

Apresento esta facto para que a camara fique saben
do ató que ponto o juiz municipal de Goyana levava o 
seu espírito de partido, o qual o seu precedimento em 
r"lação ás parcialidades que disputavüo o triumpho elei. 
tora!. Agora Dão será muit.o difficil comprehender os 
manejos que foriio empregados psra obter-se a assigna
turado individuo qne completou o numero de 16 eleito
re!1, a coma qual ee pretende cortar todas as difficuldades. 

Sr. presidente, C~Jtno j ú. dis~e, os ~lhos do eleitor 
ap 1s a ac avRo- r 

rota fraudulenta .... 
O Sa. Con.nh »E OL1vemA : -Não é e:xaoto, perdôe 

o nobre deputado. 
O Sa. PAEs BARRETO : - - Como n ão é exacto T Aqui 

está. a certidão da ~ueixa contra elles apresentada, na 
qual sü.o accuso.àos de ter suspendido os seus pagamen
tos, de est ar esbanjando os dinheiros do seus credores, 
.de niio llpresentar ot~ livros rubríc~os e reg ularmente 
escriptumdo<, e finalmente ile ma~dar vender por me
n ós de seu vuior ob)ec._nfi qu.c h avmo con.prano a era
dito : hto em liDguagcm. commercial chamn-Ee bnncl\ 
·rota tro.uduleuta. tApoiiJ~os.) · · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 1126- PÃjgina 8 de 18 

~ -- ..... - - - -- -~Ess!_o_ EM:14n'E Acos'fo-i)]~---ü~6r~--- - -- --·· --------··-- -~-lõr- · 

Est& denuncia, ~orno se vê das cet"tidões que aqui te
nho, foi dada em 20 de Março de 1860 ; o processo pro
seguia lentaroente os seus termos até 21 de Julho, época. 
em que de todo parou, apczar do rigoroso deve-r.que ti
nha o juiz da dar-lhe prompto andamento; ma5 emlim o 
anno era de eleição, e. convinha que o processo fi<'a~>se 

Dezembro. 
, Fe-ita. porém a eleição, os denunciados que se tinhão 

homisiado para evitarem. a prisiio aprt;seuti:rãv-.;c im~ 
medilttamente de ublico na cidade de Go ana sem 
o juiz perante o qual se achavão processados procurasse 
incommoda-1os. Aqui está um attestado do vigario da 
freguezia 6m que declu.ra o que acabo de ex.pôr relati~ 
vamente á apresentação dos réos depois da eleição. 

O Sll. Coatuh. DE OLIVEIRA.: - Tenho documentos 
<lm contrario que proviio que tudo isso é uma falsidade. 

O SR. 1r!ELLO REGo: -V. Ex. prP.sta inteira fé ao 
vigu.rio de Goyana! Esse vigario é nm homem parcial. 

O Sn. PAES BARRETO:- Não duvido, porém nunca 
será. mais parcial do que a.quelles que tomárão parte na 
eleição do Carmo. Em todo o callo é um cidadão que 

poa1 e va nn. soc1c a e ••••• 
U 11[. Sa. DEPG'l'ADu: - V. Ex.. não pen!lava assim h a 

quatro annos. 

ponto : i' mostrei qne os dous mesarios da deiçlo do 
Carmo não podiiio ter em caso algum mais de 15 votos ; 
a camara acaba de ve! como, ainda tendo votado em 
si esses mesarios, os da parcialidade opposta devião re
eeber 16 votos, viato como 16 erão os eleitoras de sen 
lado no momento da. organisa.ção da. mesa. 

eleitor Bo.}ltista conta. vão com o seu apl)io, · e trata vão 
de segura-lo'? No final do attest.ado a que o referid~ 
elaitor prestou a suil. assigno.tura, e cuja leitnra. fiz ha. 

uco se di~ o ee ninte. ·Lê.' 
O Sa. Coaa~A. DE Ounnu. ~ ---:. Ouvirá. a deel~ra;. 

ção dos motivos por que as&im se redigia isso. . .· . 
O Sn. PAES BAUl\ETO :- A parcialidade opposta i r}.o 

r juiz de paz duvidava tanto que este homem susten
tasse a sua declaração, ou que deixasse de assignar a. acta. 
da. eleição da. matriz para a. qual tinha coDcor.rido, que 
julgouconveniente premunir-se desde logo contra qq&l
qnerprocedimentofuturo; fê-lo declararque, se acaso a 
sua assignatnra apparcce&se na n.cta da matriz, ello a. terip. 
dado coagido ! · · 
. (Ha 1.1m apárte.) . . 

. , o 
lln.l que se fundou a. maioria da commissão de poderes 
para propôr a. nullidade da eleição a que se procedeu na 
i~eja. ma.~ri_z da fragae~ia de Goyaua1 s~b a presiden-

. ' de oc:cupar um assento na. representação nacional. cedentes; que pe o contrario aoha•se prova"d9 ter sido 
· Estou peraaadidO--de_qua_n_v:ig_•ni~Lde .fuy:ana não se . ella feita regularmente. · · 

prestaria a. attestar um facto que pudessesercontrana=o--4--------<JJr-dncamantos em que a m_nioria da eommiss_ão ~e 
om n 

Mas, Sr. presidente, tendo estado durante cinco ou seis todos suspeitos e care~edores de fé, porqt1e~ como mos-
mezes o processo inteiramente -parado, logo que se con- trai e é facil de çerificar, consistem em atter.tados e 
cluio n eleiçíi.o1 o juiz municipal (nií.Q o effactivo, mas um. declarações firmados pelos proprios autores· d11. duplicata 
supplente da mes:.:.1s parcialidade) mandou logo que o do Canno, ou por individuas iuteresaados-em sustentar 
pracesso lhe foa1.1a apresentado, e dentro em poucos dias_. essa. duplicata que os fez eleitores. Aceitar taes doeu-
sem audiencia da parta acusadora, forão os réos despro- mantos para annullar uma. elei'Yão pre3idida. pela. auto-
nuucindos. O juiz municipal effectivo, que servia ·então ridade competente, e feita sem a preterição de uma só 
de juiz de direito, comprehendeu em fim a necessidade de formalidade legal, seriB estabelecer um principio peri• 
dar rapido andamento a esse processo, a tres ou quatro goso, oraR r um precedente em. vista· do· qual não ·ha.ve~á. 
dias clllpois sustentou o despacho de despronunoia, sem mais eleição alguma qne não possa ser lJ,nnullada. ·;. 
nem sequer da-r .. s~ ao trabalho de motivar a sua deoi- Sr. preridente, em vista. do que tenho exposto, talvez 
silo, con_teutnndo-se com declarar que sustentava a dos- pudess') sem inconveniente dispensar-me da tratat da . 

1 1 • e e1çao e1"a na 1gre3a o armo, e CUJa approva.çeo;a 
Senhores, o eleitt~r Baptista, com o qnnl se completa o commissão aconselha; entretanto observarei que$!mcseo 

numero dos 16 que assigoárão a aota da eleição do Car- algum essa. eleição põde, sem revllltaute injustiça, ser 
mo} rertencia. á. yarci!llidade elo 1• juiz de p~; no dia .da ~o~sideradll; 'falida~ 1"' por t;r ~;ido presidida por um . 

<:I - - • • • 

co ereira, tanto q_ne,como··~pri(rt.'O!if~ noita - .--:..feitam.~mte que um juiz de paz que não ê o primeiro 
o me~nio coronel lhe mo.udou um bilheti11llo convidan- não pôde intetYll' em actos eleitoraes seniW na au11e11.· 
do--o para uma reuniílo e~ que se devia tratar de objeetos cia ott impedimento do mais votado; muito embora o 
relativos (1. elei9ão,_ indà logo depois .á. sua oasa sa- 1" juiz de paz estivesse procedendo illogalmente, o out?o 
bar dos motivos por que elle ae recusava a compa.recor: não tinha attribuição nem direito para. prooeàer a uma 
esse eleitor era perseguido pela. paroinlidade opposta nas se~;unda eleição, visto como em face da lei a competen~ 
pessoas de dons filhos seus que se acha.viio foragidos, cia para pre3idir a eleições._ pertence, não a qualquer 
temendo ser presos em virtude de um processo que de juiz de paz, porém ao-juiz de paz mais votado, esótliente 
proposito se conservava em aberto durante 8 on 9 mezes, na falta deste é que passa ao immedia.to ; 2', não póde 
e no qual s6 figaraviio individaos pertencentes a essa ainda essa eleição ser approvad.a. porque nella tomf.rlio . 
parcialidade. No dia porém da eleição, e depoill da for- parte dons mesarios que on não erão mesar-ios ou o 
mação dn mesa, o referido eleitor concilia-se repentina- foriio com seus proprios votos ; mesmo uo caso de serem 
mente com os seus adversarios, e assigna todos os papeis 16 os eleitores partencentea á parcialidade contraria á. 
que lhe apresentárão, no intuito de invalidar a eleição da do 1· juiz de paz, os mesarioa dessa parcialidade niio po-
matriz I · dião reunir mais de 15 votos, visto como níio lhes ~ra 

Slibendo-se qne essa mudança. fôra filha denro ajuste permittido votar em si proprios; ora, 15 não á a 
em qne entrára o juiz · mnnidpa.l, os interessados em · maioria de 31, e 3L forão os.votos dos eleitores reutii-
ps.tentaar o facto procurão immediatamente munir-se ' dos na. matr iz e que concorrêrão }laia a. organisação da 
dos necessarios documentos, e requerem ao juiz que mesa. · 
lhes man~e dar diversas certidões do processo instan- Ha ainda a circnmsta.ucia de ter-se procedido á. elet-

e m zes con ra os os o e ex or çao em t~gar nao es1gna o por e1, e n men o ac o 
dissidente ; mas o juiz, contra lei expressa, recuaa·se que Be deduz do.s proprios dooumentos ultimamente apl'e-
a mandar passar as certidões pedidas! Finda a eleição, sentados em favor dessa. eleição, e é a falta ela lista de 
os filhos do eleitor, qu.e até então não ousa.vão appa.recer qualificação. 
em publico, at~resent&l·ae na cidade sem que a autori- A acta do Carmo diz que se fez a eleição pela lista 
clade t>rocure captura·los ; e logo depois o processo que que esta'fa &Obre a mesa.; ultimamente porem, aem du-
ha 8818 mezes n ií.o tinha andamento é dado por nndo e vida por precauQlo, juutárúo·ee atsnn• documentos, 
oa réoe absolvido& I · a\i6.a aalignacloa por peaaou lntere11adu na qau&lo, 

Em vista disto, serâ diffioil descobrir a razio por que, cloJ quael! oonata quo a llata pela qual se fez a chamada 
tendo Vlltado na. mesa da malriz dezeaele oleltoret, 8Õ+< estava em poder do oommiUldante-auperior ; qu eate, 
men~ quinze aasign&rão a res~iva acta? pasaando a exercer o cargo de 4• jnia di pu, ofllcl4ra ao 

Eis·aqui, ~nhores, porque eu dizia que o AchillGfl da. .eu immediato ~uisltando a lata que ae achava DQ 
maioria ela· comrtúls~o era vnlnGravel em ~ta da UlU ~~.~ablvo~ e 'ltlt elO arc~ivo viera ella par~ !' _ ~- <:lo 
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Carmo. Adm.írâ como tttdo isto ·Ee fé7. em tíio pouco eial á. frente de uma força at'lhad.a, do que resultou t1Dl 
tempo e no mei<) da agitação .proprla d~. oceasião; e é oonftícto, e até dsrramamento de sangue. • 
notMel que em vez de se jllllt!U'em os offic.1o~, o que era · Todavia ~cho que o caso merece ·ser exammu.~o; e 
iàé.is fs.cil e mais oondudent~, se la:nçat.se muo de s.ttes- porque .a eleição des~a f.re~uezi.a de modo nenh~m wilne 
bl\o.i que nadA. pro v-ão~ on se ',?1."0</~() alguma ~onsa.!. ~ • tu) :r::esn1tado geral de. elei~ão. não ha nada n\8.\~ -regu~ 
gue .s. elei~ão do CArmo fez-se sem liste de qnalifiaaçao. lar do que a camars adiar a decisão d!l refe:-ida ele!-
. O SJ~. Co.MtA ns. OLIVEIRA: ~M eat~ . - . • Jrt()s--no governo para depol$ 

· · · · ' votar com conhecimento de cause. 
qu.e pt;O-ov:íio . o contrario disso. Vou c9ncltúr o que Hnba a dizer s~:>b~e·esta pa.reoet. 

O Sa. P.t:e~B.utllETo: :....rna11, emüm~ ~nh.ar~, em vis~ Senhoretl, q;:::.lqne~ q'.le s~j!!.!!. d~Qll!ão qn>J a. CSI,Jtlltrs. 

-----~ta~·;d~os~&~r~~~m~e;n~w~s~pod~~nl~i~m~&Pt. re~~~enKt1ad~as~,~~tn~efen~a~-o~ão---i-~t· ~-~~~~~~~~~~~ão~p~b~de~------um· ser .{'O~tos e . . • : , . a lllC9lllpe encta o ter a menor influencia no re11ultn.do geral da eleição dQ 
juit.; 2.', .d.a inco:o:q;iltenciu. dos mesarios; e 3• ,da in- 2• distrl-:k de Perna.mbueo, visto como já. ee nchão com 
.~~~ciu. do l~g~r, é eviden:e que a eleição ~oCnr- assento na llasa os deputados eleitOs por ese0 districto·: 
~»lo p6de em c1rcnmstancla. alguma ser appro_vada. sómente a apprava9ão do parecer da maioria da com-
·.-·0 ···S&. Coaat.l l)g Quntli.A. :-J.á estava decretado missão de poderes tnoi>trad. que não h~ r~cu.rso para os 

·isto anteriormente. venéidos quB.ndo os veD~dares, não satisfeitos .~om a 
. maioria <los eleitores de um circulo, allpirão a unmümi~ 
O Sa. P~-&s B.unn;ro:- .Ago'tlt, Sr. presiaente, direi âáde. ':fcnhq concluido • 

. d'!lii.l! . palavras a. respeite:, àss eleições de Tejucupapo e a e Taquaritinga. . · · A disens.síio fica. adiada ~a hora. 
A. miUoria da commissiio de poderes, e neste ponto 

cotn .ella concorda a nobre àFpa.tado pela província do SJJ;GUNPA PARTE DA ORDEM DO DI~. 
:P.a.te:p.á.., ~tQ -e e. nulü.dade niio ~ó da dn tí.cat~ · 

sano como a. e mçiio a qne .11e proce~eu na ma.ttiz, 
e di. ~OtQo fundamento desta sua \)piniiio : .1' , ~~ 
~e prooedid.o á elei~ão da mntriz em dia q_~e fôr~ sl~~· 
do .pela mesa 1 2• , incompeteneia do 'uiz rest~ 

· zer~ e que .es em 
erro. 

Os ía.otos passáríi.o~~;e do modo segainte~ Organiaada. 
a mesa no dia 30 de Dezembro, e começada a eleição, 
.foi olla adiada, por móti-::os q,ae .s(}btevierio, para o dia 
13 de Janeiro. No di.a se_gwnte, ou ainda. depois, a 
maioria. da mesa mllildon arrancar o edital affixado, e 
m~ou a eleição para o dia 2. Ore., mesa legal só elcis~ 
té ~uudo e&tá. reupida em nnm.ero da cinco membros, e 
na 1p;reis. matriz' trea mesnbros reullidoe íhra da. igreja, 
em uma catla particular. não icrmiio mesa, n11da podiíio 
delibor.e r ; }>OT consegninte, subsistia e. designação fei~a 
no dia 30 d 

tlt!l 'i ~e .Janem., então esta eleição poder., 11er annvl-
la..~, mas só mente por este motivo. · 
. !telativamente á. ~eiç~o de Taquatitíng~, _nãp poeeo 
(J.f!ptf!.J: de concordar lnteJl'amente coiJl e. opmJio do no
pre deputado pe1o Pa-raná. 

ÇQ'Ql effeito, Eegnndo diz S. Ex. no 6eu -voto ern sepa
ra4o, e sa (!Olhge dos documentos que foriío pree.entes á. 
~OfllP.liss~o. não sHa.b~ q,ual ? mQtivo por q,qe i> l" juiz 
de p~ de\-xou depre~ndi-r á elel.çíir> d.s. matriz, indo fazê
la ~ ou~ l~g~. De uma. cetloidão que tenho em .meu. 

, ~~> ~-q'!-e .l.e~ai ee a ca:mata. }u.l~a-r neceesarlo1 cQJJsta 
- 11.~ I} 1 J~l.Z d~ pa~ flD~Ge obrig!idll a ~b~Jldpna~ a. 
p1atriz J?Ol'-lue fôra ella invadida peJ~ aàtofidade poli-

onÇ.WE!ITO D_OIJ NtGllCtOS Y.S~ll._u.G&lllOS. 

Procede-lle 'V<>tação ao artigo da proposta do or~ 
tiva á deilpe:ta d& mmiswrio d&S ne-

01\CAl'ífBNTO 1JA i!URJ!'f11 , 

diversas patentes ultimamente reformados. » 
E m.ais a seguinte: 
~ Fiaa () overno autorisado a m 

p &T ~ na ana e aranRguB. e na barre. do norte em 
Ss.nta-Catherina, e a melhorar o aatual phsroÍ da. 
Moel1a1 na barra: de ~antos. -L'<mfgo Co3ta.- Iiodriqo 
Sil\?c..-Ribeiro de Andrada.~ J O. Ntbíae .- Bar-tto ~ 
BellG Vúta.- Carlos da. Lu: -A. da t:o~ta Pmto Silfla. 
:_Sflt•cira da Motta. . A. G. Ba.rbosa da- Otmhth- A. ~· 
H enriquts. > 

O s~. Za.en"l'ia.s,.,.....Ss:. presidente, vou offereoer ao 
~sclarecido oriterio do nobre mini~tro da. marinha n.lgu- , 
WB.6 obsetvn~õe!l relativas, não a. muitas, sePão a algu
~s verbas do orçamflnto da t ua ~e-partição) ptetend.endo . 
dizer um pouco a respeito da conselho naval, do qua:r
tel·gen.erãl, .~ talvez., se tiver tetnpo, s. respeito da as-
cola de-marinha. · 

Ha mais de vinte annos, Sr. presidente, !!entia-se.vivll.
m~nte· a nec~ssidade de dotar-se a repartição da mari
nha cem uma. instituição que puzesse, pt>r assim dizer, 
á miio do respectívo ministro a somma de esclsreei-

" · mentos ll informaçõe& profis&io.DAes de que ello, on seja 
.official de marinha., on hom~m puramente potitico, ne

ita pars bwn dirigir os negoctos a seu cargo. 
Essa inetituição foi emfim conferida. & repartição da 

marinha: é o conselho naval, cre:tdo por le1 de 23 de 
.A..p;osto· de 1856. 

Oraado pois o conselhô nav!Ú, e estando s. funccionar 
h a. quaei ttee annot, natnralmente o publico deseja e 
tem dít:eito de Enber ·oue fructoa tem prodnzido a tio 
desejada Ín!!tituição, e- le a despeza que eUa. occasiona 
é com~nsada. por vnntagena coll8ideta'l/eís pMo. o ser-
viço da marinha, · · 

En e~perava, Sr. preside-nte, que o noh-re ministro da 
marinha ài&sees~ com franon.&a &s camaras o que pensa 

.. e~< respeito do c~;tado do cÔn!:'elho naval e dss medidas 
que ellc ha mister pata ser eiiicazmente u.til á. marinha; 
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mas, longe de deparar no relatorio. de S. Ex. com s·s ob~ 
g{jrvuções que dosajava, vejo que o nobre ministro eo-· 
meça o tópico xelaúvo s.o conbelhu com e:.tat; pala.vrás :· 
c: o corueth.o tlllva~ ccmtinúa G ct~rresponder á.s ~i.tta$ que 
4Útrmi·~tír1So "~ua crtaçiSo. l> 

·Ora, eu tambem d1go que o conselho de certo modo· 
correspoud~ as vista~ '{Ue ctetermiuarão S. 15 ' ' 

avJa penso que e e Dãu faz gt':Jnàe bem 8. ma~ 
rinh1\. 

li!Ude de opinitlo. Alp;u.mas Vel.eS no conselho nav:al auc
~eteu que o nobre ministro se apartasse de idellS. sus~. 
tent2.-:ks ccmo ~ucer~egado dr:> •{uartt<l·-g~.m~n~l, ~~ niil~ . -·· .. . .... . . - . . ~ .. Quaildo em 1856 dizcutic .. e.e :1e~t~ c~nl~r~ e: !el qne: 

éreou o úOnselho n ... val, eu, Sr. re,idente im u. ne.i 
. a meu 11. c"nce, VIU'\IiS dispoSÍfYÕilb do pró'-· Em todo o caso porém, Sr. presidente, a . ptim~ ., . . 

jecw, .llJOiltrando que .a. Vlb~tl dellas a instituição ha aJ.~ersçã.o lembrada pelo· nobr.~ ministro t~rnâ-.se' eê?\l~. 
tanw tempo :recJa.llllidB. Ja fundir-se em molde ctonde sada. uma vez q,u~, sendo, como demcnstre1, meral!llllite 
:dec.:ess~. últnente so.hiria r .. ch1t1ca~ e purtant.o .sem pres- facü1tativ~~ a di8po$iç.iio que S- Ei. pretende al_ter~, 
timo p11ra O~ UD.tl O. que <ltVêra r.er de~t.inad.a. , nas· ttlli.OS d~ governo está, sem tocar ns. OlfJ;IUlÍSB.~~ elo. 

Tendi) a mstítuição sido cre~:&dü coru os defeitOs que conselho, evitar o supposto tnt~l da. accumulaÇãO dos 
me pareeia. existirem no projecto, o diüer.-s~ q,ue o con-: ~mpregos de encarregado do quartel-general e de xnem-
selho naval corrcsponde a.s villtas que determinárão & bro do conselho naval. ~ 
sua creação não tem a lngniticaçiio de que elle produz A segunda. alteração l,)ropostn. no reli>.to;:io do ri.~b~~ 
a utilidade que se desejava, senão que, tendo naseido· :óúnistro dá' marinha a respeito do conselb.o naval •. ~ <J.a.e 
mal talhado, vai dando fructo~ conformes a 1:1ua defei- augmen.t.e·s~ oom meis dou.s. o n.'I)..Dleto il.os membros 
fuos!l. o:i:gB;Iúsação. effectivos militares elimina d - s aa· ~ 

ara em avaliar a camara o·ru.cance da mencionada 

A priweira. alteração lembrada pelo nobre ministro que. Dima-aena justa supposição de que no serviço da 
· é .. q,ue o encarregado . do qllartel-general não tenha as- ma.rinb.à.ha.tt:es eleinéntosespeciaes e .distlnctos, J>Gilso!ll, ' 
~ent.o no corlil~\ho naval. material e dinheiro, ou o serviço militar propnamente 

. Em primeiro lugar direi' que íi.' disposição da 1~1. dif~3·: ditO, s; conai-rucção de navios, e a l:iscalillação aaa eom-
àa-.Agos·to de 1851> que Oreou O CODSelbo naval, na·plll'té mas àésti.nad~ ao serviço. da repartição. . .,, . . 
~ <i'ile se refera .á alte~açü.o propos1ia. por S. ~J!:·'· é mera- , ·No &lriliis.nte.do fra.nC~Jz o elemento praprlatn~te mJ-, 
meute facllltat1Va, dizendo o ar.t. "/" :-c'9. UlllllStro P?· Ht~ é representado por officíaes. da armadà, o materi~, 
der á commetwr a algum dos membros mJÜtares' do con·. eat~ a..cargo de ed'geuheiro- nauea;· e o que perten~ aaa 
t;l\lho .a.· transmissão· e execllção · das ordens concernentes · iíiteresaes. da f~en(i~ t coqe p<>r conta de homens espe;-, 
ao movimento, economia e dii!cipliria do serilÇd navii.J.! ciáe& neste ramo de serviço. De eotte que todas as, tres· 
riiilitár. :. ~rdelil:: principáe_s . de inte~~ses d~::ti~~-~~ontríio. 

------~ru·~,S~e:n:d~u~p~o~is~· ~~c~o:m~· o~·é~·:e~~·~aci~~rl~te~~ia~· ~n~nsàrn~fa.~t~ru~t~a.~tfiiv~a~a~~~-~-t,~~~~~UL~nu~·~~~~~ ~'~es~BHa~-~----
. - • o o e , em. vu:tu ' tútae&. . . . . . . . . , , 

qnal.o m.iilistro da marinha nomêa o encarregado do -, . Tal fqi. fá!llbeni 9 ,pênsimento dos ~utores :ds;.· lei de 
:~l~:~~e:!t~t:!te:~~::m~:!frc::s~~e~~~· _ _ __ 23 ~· ~~ol!to ~e 1856 q,uaud~ em o no!ao conselh~ n~val 

· · · · es ao · ~ci. !Imira:ntado .fr~cez ~oi màl ~omnrehtllidido ·por 
rhó.vln:ient'o, economia e disciplina do serviÇo riav'al n:ii- aqnelles que· entre nós o qnJ.Zérii~rarromeaar, ~rquel em 
ll~~'que riece~sidade pó de-haver. de altertlt:- 66 essa diS~ . VeZ ele homens especiàes 8ID engenharia naval" adJDi •. 
'P<?&i~ legislativa, _s~ b.a. mcon'4eni:ntena. a~c~mul.~~<). mstraçio il.e faze 'ldà, crii~rii.O um lugar de e.d)l'Ul\0 ,pll.Ta. 
du' referida& func~oet>, est~ nas mao11 ~~ nnn1~~o ev1-. ~ . construotor :uaval ~ outro para um engen~eh:o, 
U,~lo niio urlando da fa.ctil<lacto qu.e lhe confere a: lei ; · como se um engenheiro ~e terra t1ves~e vo'-9 r.utonf!a.do 
é isso bAIIta·. em construcções de mal'lnba e niio fosse do Jllais ~nde 

A ~etdade porém, senhores, é que nlio ha iliconv~· ha um <lOnstructor naval, e se ambos pudeaaem supprir 
Jil~fite a~lguut, antes graui1e van~ageri:l, em que . o a .fal~a de.wu ~omem especial no ramo de administra-
e~cmegad.o do quartel-general tenhs a~sento no coliàe:- ção· de fazenda! . ' ' . ' • ~. ' .. ' 
lli.o na'ltil, a:o qual pôde min1st.rar, indepeiidenwtrientcf E':ntretanto o nbbre minitttro da. UlBríllh,, com a sua 
d.e ~ltigeaoiM, . por escripto,'p~ol:tlptot>cl uteis es,c}S:~eci;.. . alteraçãO projectadà, longe d~ emenciat o erro de~· 
m~ntos sobre o J~O de serv1ço puramenw íriihtar da se a outrem no. conselho o lugar que compete ao ho-
ritiirinb.à. · . .melii especialmente ~rsado em admi~traçiio ~ ~~-

D8:8 nuas iii.zões etii que a nob-re niliúátro a.pÕla· a; \\t-· zenCla, eupprime ~lbos oslugues de ~J'Illl:tos,_~eg~d~ 
téiação"fuclicada, asaber,_:.qneniio 'sobej~teinpóao·en~ assim ~if> :.s.q á. fazeada, mas A cons~cçãO navãl,.o.~ 
carugado do q_uattel-general-para desem}?ilohM. as ftin<i'·· gii.os legítimos e competentos no seio d() conselho, O]!lf.ó. 
çõe8'adsee ~~pr~ga e <lo de n;embr'o do có~selhg, e q~e?, J!:ll.ra·que !le crêm tnais dous lugares de-membros e.tfuc-
daiia·a accumulaçã.o, ttJm lliUltas·vezes de wterpor coDlo tivos ~tarea. _ . . . 
Dlembro do conselho patecer'.sobre actôs que' praticou· Dest'a.rte'o conselho naval s6 constaría de membros· 
c~mo encarregado do uartel;. ene'ral nenhuma' é' · .. · • s ne' servi~ militar propriaxnent\3 dito, corno se 
()6 en • nisi!O se ci!re.sse todo o serviço da. marinha, ou s~ acous- · 

Não 'procede n prillleirB. rluiio porque, de&cle quà em~ tnicyãO. naval' e os interesses da renda publica. que 110 
geral o encarrcgacto do qulll'tol -generãl, q,ue é membro <!~pende na. matinha. não fossem no serviço >dellfl. espe-
do oonselbo naval, nilo dá p~eceres a~.níio a rt~.speito .ae· cialídades muito consideraveis I . -
aunmptoa quo corrêri!.o pelo qunrtel·~neral, a 6U~ ta- Em abono de sua lembrança allega o -nobre m.Uüstro 
rafa ae torna por isso mesmo flloíl. E' verdade qut~ o norelatorlo-que o comelho pód'3ptescindir da c;oad· 
nobre miniatro, quando ll.CCUJDWSVI OIIU ÍUUOÇ~B, d&• 3uvaçilo doa adjunto& nas questões technicas, ntiliaan.o. 
'V~m 11eutir-11e as vezes emb~raça<lo; mat não e-rs. tant9 ilo· ae da faeuldade, que a lei lhe outorga, de cha.Dlâi'. i .· 
:Por aer ,encarregado do quartel-general e membro do ana preeen9a os homens especiaes sempre que jnlgae 
consélhot c~mo porque 11.0 mesma tempo tiiúu~ a seu· J :':;·: n•s&:io'on,i·los. · 
cargo . outras conuni~aões im~rtantes, e taes. e~~ ~. -. ,Na .reierida. allegação .o nobre ministro equivoca~sa _ 
presidencia da cotllDllS:>ão de prczaa· e a. do comelb.o de um pouco. A lei de 23 de Agosto de 1856 ~io confere~· 
éomprá.S. oouselho! umpla · faoalda®, q11G ' llllpJ:lÕO s. Er., dG 
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chattiar á sua proscnça os homens especiaes sempre que 
julgue conveniente ouvi ·los. 
··o que s lei autorisa o conselho é a chamar para toM 

mar parte em seus trabalhos os cb.efcs das repo.rtiyões e 
estabelecimentos de marinha quando fôr convemente, 
e a r nisitar informa ões ou esclarecimentos de uaes-
quer p_essoas empregadas no serviço a marinha. 

Aaaun a fe.culdade concedida ao conselho de chamar 
au~iliares não é tão ampla como inculca o nobre minis
tro," ·antes tern limi~s claramente determinados ; maa, 

. . mul 21mp a que a osse, nao I$pensava no canseM 
. Oà.presença de homens particularmente versados em 
ce~a ·l'amos esoociaes do serviço naval, porque de ou· 
tr8 Sorte as 'informações e esclarecimentos protissions.es 
que:hómens estranhos ao conEelho lhe trouxessem não 
acharião nelle apreciadores competentes. . 

A lembrança, pois, de eliminar os dons membros 
ádjuntós elevando o numero de effectivos militares, ten
de .realmente a mutilar o coneelho naval tornando-o 
mais defeituoso ainda do que já era por sua primitiva 
organisaçíío. 

Admira que o nobre ministro não hesit~sse en;t .Pedir 

do conselho naval, quando S. Ex. sabe por e:!.periencia 
a difficuldade que ha em completar o numero dos' 
actuaes, se acontece ficar vago algum dos respectivos 
lu ares •• E · 
rao o conselho deixou de fnnccionar mais de um mez 
porque o governo niio achava ofiicia1 da armada nas cirM . 
cumstancias de ir .servir naqnella. repartição, e isto pela. 
razão de ue a lei exi e ara alli atentea elevadas as. 
quaes, como se ve o quadro respectivo, não são numeM 
rosas, e muitas são aproveitadas em funcções de outra 
ordem aliás mui importantes, e sirva de exemplo o 
digno· officinl da armada que se acha á. minha esquerda, 
o qual, sendo membro effectivo do conselho naval, foi 
distrahido do 'Illesmo conselho para outra commissão, 
ond~ ·o _governo julgou conveniente aproveitar os seus 
semços. _,.. 

Sem duvida as diffienld&des com que o governo luta 
para trazer preenchidos os lugareM'Je membros effecti
vos' militares do conselho aerião menores se o ministro 
pnd;s;;e escolher entra officiaes de gradua9ão abaixo de . ' ob~ervações que se fueriío em contrario, a idéa de não 
dar entrada no conselho a patente inferior a de capitão 
de fragata. ·· 

me permitti.do d~ê-lo, porque é a verdade, ;está. ~enos 
na camad!i superior de officiaes, que na média, embora. 
s~ja. eu o primeiro a reconhecer naquella. officiaes mui 
d1sttnctos. 
· Nestas circumstancis.s o pensamento o!ferecido pelo 

nobre ministro da marinha em seu rela.torio, de ele\'ar 
o numero de membros effectivos militàres, com elimi" 
nação dos adjuntos, não só é condemnado pela razão 
como pela experiencia.; a realizaçiio desse pensamento 
inlportaria novos embaraços ao ministro ao preenchi
mento das vagas dos. memproa effectivonnilitares. 

A terceim modificação de que trata o nobre ministro 
em seu relatorio, vem a. ser-que as sessões do const>lho 
na. vai,. em vez de serem, 'COm" são . actualmente, duas 
por semana, sejão diariaa-, ponderando que daas ses
sões não bastão para trazer em dia o crescido numero 
de negocies suje1tos á. sna apreciação. 

Semelhante alvitre, Sr. presidente, não merecia a 
honra de entrar em um relatorio min1sterial por mais de 
uma razão. 

conselho naval reduz- se a dar pareceres, que, sujei toe á. 
apreciação ~~ ministr~ da marinha, são por e~e appro
vados ou IBJ61tados como lhe apraz, e qni po1s sendo · 
o conselho naval uma corporação meramente consu'Ulva, · 
são em geral bastantes duas sessões por semanltpata 
nellas o.~ me.mbros do con~clho exhibirem os pareeeres· 
que '!lo s~encto de seus gabmet.es houverem preparado e 
os. discutire~. Ç conselho supremo militar , o supremo 
t:J.bunal de JUStlça, as relações, etc. , trabalho de so~o 
t-em a sen cargo, e comtudo só ae r<mnem duas vezes 
por semana para.proferirem os seus julgamentos exa-
minando no intervallo os feitos. ' 

Se o conselho 1lRVal ~ivesse a ~ell c~~orgo funcções 

administrativas, era justo que se reunisse, se não todos 
os dias, ao menos com mais frequencia. do que prefen
temente. Mas ee seus membros apenas têm de dar pa· 
receres, é visto que. não ha. nacessidade de obriga-los a 
reuniões diarias, porque os dias em que niio ha Ees~ão, 
não são rdidos ara os trabalhos do conselho V1st~ 
CJue ~ entiin nnA nA nareceres se cstn :-o e a v r iio. 
• Além -di~so:-Sr: presidente, cab~ observar. fl:Ue a lei 
da craação do conselho nav11l perm1tte no m1n1stro da 
marinha convocar o constJlho extreor.àinariamenta toàns 
as vezes que e e qu1zer, e eor e que, a. a a a. uenc1a 
de negocio& urgentes, o chefe da repartição pôde tornar 
pelo tempo· que fôr preciso a reunião do conselho tiLO 
frequente como pare~e desejar o actual Sr. ministro da 
marinha. 

Assim, por quaiqucr lado que se considere o terceiro 
alvit!e do nobre ministro da marinha. para melhornr o 
estado do conselho naval, vê ·se que este alvitre achR-&e 
no mt~smo caso dos dons precedentes, isto é, em vez de 
melhorar, peiora. a instituição. 

Resumindo, direi que com a exclnsiio do encarregado 
do quartel-general do conselho naval, priva-se este de . ; . . 

Com a eliminação dos adjuntos mutila-ao a institui
ção do conselho, em cujo seio, conforme o plano da. lei 
que o creou, devem ser representados, além do elemento . . . .. . 
que fazem parte do serviço da marinha sem se confunM 
direm com o elemento militar propriamente dito: refiro· 
me á. construcção naval e á admi~str:tção de fazenda. 

• DA 
em construcção naval. 

· O Sa. ZACARIAS :-Diz o nobre ministro que foiap~ro .. 
vado em construcção naval. Não o ponho em duv1da. ; 
rilas dahinão se segue que S. Ex. sejP especial nesse ra.·· 
mo de se~:viço naval. O propr!o relatorio do nobre mi
riistro diz que o merito profissional do official de ma
rinha consiste essencialmente em manobrar, guiar e de-

··· fender bem a machina de guerra denominada navio. E 
pois, so essa é a especial missão do official de marinha, 
não se póde exigir delle que seja forte em" outras espe
c~sli~~es : querer ser encyclopedico é te~ uma preten .. 

Tornando' ao que ia dizendo, com as reuniões diariae 
causa-se aoa membros do conselho maior incommodo, 
sem que em na~a melhore o serviço respectivo. 

· Confcaso á camaia que teu o receio de envolver-me 
em debates conct:rnente& ao quartel-general dti marinha, 
lembrando-me de que na discussão do projllcto àe . a. 
xação de forças navaes o nobre ministro da marinha 
mostroa.-se resentido de que eu puzesee dtt algum 
modo em duvida a sua palavra. quando declarou á ca-

. mo.ra que deixé.rao quartel· general por defeitos cnpitacs 
produzidos na organisação dessa repartição pelo ultimo 
regulamento que reorganiaou-a, e tendo em memoria; o 
modo por que o nobre ministro, levado desEe resentimen-
to, respondeu· me. . 

Sr. presidente, por mais inclinado qpe esteja a depo· 
sitar plena confiança na palavra h.:Jnrada do nobre miM 
nistro, uma perplexidade invenoivel se apodera. de mim, 
e rogo ao nobre ministro que diga como hei de sahir 
della. · 

,. - Se fosse certo que o nobre ministro tivesse pedido 
exoneração do quartel- general por elfeito de vicios capi
taes na orgs.nieação daquella repartição, vicios que en
t orpecem a marcha prompta e regular do serviço, deci-

1 a • x. ouvera ogo que as camaras ae a n-
r-ão procurado obter a extirpação desses inculcados 
defeitos, mediante a precisa alteração do r egulamento do 
quartel-gene-ral. 

Por que ruão, pois, nada tem feito S. Ex. no sentido 
de abonar aquella sua. dl}claração ? · 

Se se tratasse de um ministro hospede nas ma terias 
de sua pasta, comprehendo que, vindo aqui dizer-nos 
que agora não, mas em Maio futuro trará. ás camaras o 
fructo de suas lucubrações, mereça. toda a benignidade. 
Eu pelo menos aceitaria sempre as escnsns de um mi
nistro em taes circumstancias, principalmente quando o 
ministerio organisado inesperadamente nas vesperas da 
abertutado parlmnento apresenta-se sem um plano de po· 
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litica e de administração, e sem medidas que alimentem . existencia do lugar de ajudante de orden& do ministro 
as discuss :O:es da.e camaras, de maneira que, em falta de da marinha. E i-la; <Fica sem effeitc. a parte do art. 6" 
melhor assumpt.o, lev!l.-se o tempo a discutir que!!tões da lei de 15 de Novembro de 1831, que diz respeito aos 
eleitoraes, como ainda hoje suceedeu na melhor parte da vencimentos do 8judante de ordens do ministro da ma-
sessão (apoiados), precisamente no dia em que se lê na tinha. ,. -
casa um projec~ de raõolução com. quo, no presupposto Ainda. mais, a lei de 23 de Agosto de 1856, que .oreou 
~e faltll: de tempo para ser votado o o:.?~~=~t_? -~·~-':~o o conselho naval. no att. 7• s :racitado bem re ela IUJS 
.-...r.-.u.-.. ...... " r•v..,..-...v A'-&W"'"•v, ~v.-.,.._....__ •"'f)"'""'"" v ""f.>•.:n.J.uo' j!ô.J.â..'"'y7a3- VCmnl~ttCl' ~ ru..g"'~t::! doe !:'!e!!l.b!~!-mllit~~ 

O nobre ministro porém, Sr. presidente, não tem di- do conselho a transmissão e e-s:ecução das otaeill!-que 
reito á. desculpa pela demora em apresentar suas idéas o membro do conselho assim escolhido para tra.nsrzúttir. 
J'IO sentido da reforma qne deseja no quartel·general 011 e executar ordena.é, no verdadeiro sentido da.e:at re&&ão 
de qu · - · , um RJU sn e or ens o mlD.lS :ro aro a. ·. . 
honrado ministro no dia em que foi convidado a ter · Bem vê pois V. Ex., ti!· _presidente, C!ue a .p,.].ay~ 
assento nos conselhos da êorôa, appareceu munido de ajudante de ordens do mm1stro da marmha. é &ntig!l 
conhecimento& da repartição a seu cargo, como Miuerva. nas lei.s do nosso paiz, e que asaim não podia. CBII1!o ~-
sahio armada da cabeça de Jupiter; e sendo isto as!'im, vra, já de ha tantos annos introduzida. em nosaoa moa 
era sua rigorosa obrigação occupar- se eem detença dos e em nossas leis, ter força para arredar o nobre··miní$"!. 
meios de arrl'dar do quartel-general os defeitos de orga- tro da re-partição do quartel-general. ·:-. · •· · 
nisação que, no dizer de S. Ex., exercem tão funesta Mas pãra que o nobre ministro nenhuma razão · d~ 
influencia na marcha. do : erviço. queixa t.enha contra o regulamenoo de 215 de Fevereiro 

Entretanto a sessão está: a tocar o seu termo, e o nobre de 1860, vou mostrar-lhe que esse regulamen~, embom 
ministro nada faz, nada resolve no sentido de m"lhorar reconheça. a cx.istencia. da entidade-ajudante de ordens 
a organisação do quartel-geoerai, donde se deve con· do ministro da marinha-, designa-o debaixo. de outro-

___ ~c~lm~·:!;rLe~eu~in~fir~o~~co~m~!!ligce~n~a~d~e~~~~UL;~erc~---+-~o~m~e.--:D~izHo~a~r~t>.;•:.Jl,=-•~cies~mento: (O quari6' 
e1ra causa por que o nobre ministro deixou o lugar de general da marinha é a repartlçãoqne tem de executar, 

encarregado do qua.rt.fl· general não foi a que S. Ex. aqui transmittir e fazer executar as ordens do ministro con-
·auegoa, mas outra, e mui diversa. E rogo ao nobre mi- c~rnentes ao.~ovimento, economia e di11ciplina do ser· 
nistro não insista nesta discussão or ue aliás ·-

r-me· a a en .rar em esenvo vlmentos desagradaveis, E o art. 2" é assim concebido: c A gerencie. do 
visto que nutro a profunda. convicção de que o nobre quartel-~eneral da. marinha continuar~, como até agora, 
ministro sahio do quartel-general da. marinha por mo.. sob a direcção do ajudante de ordens do minietro d.a. · 
tivos alheios aos inculcados defeito:. de or anisa iío marinha com a de&i e • 

Xl m na 1magmaçao e • x. general clC1 marinha.-. 
Apreciemos o que o nobre ministro diz em seu dis- Do exposto resultn que a retirada. do nobre ministt'o 

curso relativamente ao quartel-general. do quartel-geueral, sendo attribuida ao nome de aju-
Disse o nobre ministro: <E' contra. a denominação dente de ordens, torna-se inexplicavel. . · 

de ajudante de ordens que pronunciei-me sempre, e ho- Mas acompanhemos o nobre ministro no que pondera 
meus eminentes pensão tambcm comigo a tal respeito. :. a reSpeito do lugar de ajudante de ordens. 
. O nome, pois, de ajudante de ordens dado ao encar- O que é um ajudante de ordens, pergunta S. Ex., 
regado do quartel-general pelo regulamento de 25 de senão um offi.eial. moço, que tra.nsmitte ordens e até 
Fevereiro de 1860, é .o grande, o principal defeito que o recados que recebe do seu chefe? 
nobre ministro acha 'agora na organisação do quartel., Aqui, Sr. presideate, o nobre ministro evidentemente 
general, o qtie em verdade !Jdmira seja dito pelo nobre confunde ajudante de ordens de pessoa cam ajudante 
ministro, que é tão v·ersado nos negocios de sua reparti- de ordens encarregado do detalhe do q,uartel-general, 
ção,quandoécertoqa~~~~*·a4MH~~~. ~~--~--~~~ãttoranmm·á~srbbe~m~am·i~st~m~c~W~s~.------~~~~~--~------
sempre deu-se ao encarregado do qaartel·genera.l, e que O ministro da marinha sem iínvida não tem ajudante 
o recente regolamento que reorganisou' n.quella. repar- de ordens de pessoa, mas tem no encarregado do quartel-
tição designa-o por nome diverso de ajudante de gcnernl um ajudante de ordens que transpJ.itte e ex.ec~ta · 

__ __:o_r~~~~--;;-=-=~=--==---::-::--~· ----:--------r--~;-(jtflCc--{11ellit-J~~e,-sem todnviHO descer da categoria 
... : J~,m 13 de Maio de 1808 o principe regente croou paro. <lc encnrregado do uotalhe do quartel-general para a de 
o~~to D. Pedro Carlos o posto de almirante genurl\l moço de recados, UI\ phrase de s. Ex. · .. 
da. "'marinha, unindo-lhe a jurisdir::r;ão e autoridade até O encarregado do quartel-general é o .orgã.o do mi-
eutã.o attribuidas aos capitães-generaes dos galeões da nistro no que toca á.s ordens relativas S.. disciplina, eco-
armada real ·e àos inspectores da marinha. · nomin. e movimento do serviço uuval militar, como o 
., Havendo porém dentro em poucos annos fallcddo o secretario geral é o seu orgão no que pertence á part& 
'lnfante D. Pedro Carlos, o decreto de 3 de Novembro da administração mersmennte civil da. marinha, de mo-
dEI 18l3 extinguia -o-lugar de almirante general expres- do que um e outro, 9endo ambos orgiios do mesmo mi-
samente creado para aqaellé infante, lagar que não .nistro, poderião fazer perte Ja. mesma repartição, e 
poucos embaraços e conflictos trouxera. ao cargo de mi- tal, em meu conceito, foi o pensamento· do legislador 
nistro da. marinh!t, e então o t"incipe regente detarminou quando determinou que a se~taria de estado e o qnar-
que dahi em diante o mimstro e secretario de estado tel-general fossem reorgsrrlaados como o e:xigesse as · 
dos negocias da m'arinha e dominios ultramarinos exer- instituições do conselho naval. · 
cesse tOdas as funeções e autoridades propria.s dos ins- Ser assim o encarregado do quartel-general orgiio do 

. pectores da marinha. . · · ministro e cumprir as suas ordens não é ser m<XJO det-
Desde então (escrev.t o Sr. Cunha Matto:> em seu re- recados, como disse o nobre ministro da . marinha., é · 

pertorio de legislação militar, nas palavras-inspector· exercer funcções muito importantes. . 
geral e quartel-general da marinha) o ministro da ma- Na opinião do nobre ministro a reorganisação do 
rinha, em qualidade deinspector gerá!, teve dons ajndan.. quartel-general devêra. fazer do encarregado do quartel-
tas deordeus para o expediente. do quartel·g~neral e pa.~a general o coerelheiro do ministro · cr ue são ala a 

, - o scurso e • x:.. campos os os ministerios como 
o ajudante de ordens encarrega o do expediente do ordinariamente se compoem, attendendo-se unicamente 
quartel-general. ás convenie11cias pollticae, é cba.mado para: ser ministro 

Ultimamente o ministro não tinha ajudante de ordens <la. marinha u.m. cidadã.,, aliás muito cheio de conheci-
de pessoa, mas tinha, como sempre tivera, ajudante de mentos e intelligencia, ma.s que chega á repartição e 
ordens encarregado do detalhe do quartel-general. diz < tu niJ? sei o A B O da marinha,·, tendo por isso 

E' nes;;e sentido que leio na lei de 15 de Novembro neces~idade iudeclinavel e absoluta de ouvir os conse-
del88l, art. 5•, a seguinte disposição fallando expressa- lhos do encarregado do quartel-general! 
mente · do ajudante de ordens do ministro da. marinha: Discorrendo assim, Sr. presidente, o :nobre ministro 
« Ficão snpprimidos os vencimentos do ajudante do proferia, por um lado, uma verdade trivial; mas, por 
ministro da maxinha, etc. > outro lado, cahio em um erro que não era de esperar do 

';I'nmbem vejo na lei de 18 de Setembro de 1815, !SBJ?- atilamellto, e fez ao mesmo tempo uma. ineiuuaçü.o 
nrt. 4.1, uma disposic;ão que expressamente reconhece a o<hosa.. 

TOMO rY 
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Se com as palaffa'! a que me referi o nobre ministro 
quiz dizer que o cidadão chamado a dirigir a pasta da 
marinha nece3sita de ter ao seu lado homens profis.sio~ 
naes que com as snas luzes especiaes o auxiliem, pro
feria uma verdade, sobre a qual não póde haver du
vida, oom tauW que tse if.Ccreseeute qua v ministro, G.i:aaÂ 

•· . • , a m1s er esse aux1 10 e 
éaclareeimentos e informações profi.ssionaes, porque o 
eerviço da marinha ó o complexo de varias especiali
dades, a algumas dns quaes póde ser estranho o offi.eial .. "" .. . . . , 
tincto na.~cialidade de offi.cial combatente. 
. Mu S. Ex., querendo fazer do enc~rregado do quar

tel-genGral o comelheiro do ministro da marinha, erro. 
de.um modo 6X.traordinario, e erra por duas razões sem 
!replics.. A primeira raziio, é que o encarregado do quar
tel. .. gener~ como aquelle que pela lei tem a missão de 
tnmamittir e executar as ordens do ministro, qualquer 
que seja a denominação qua se lhe dê, póde dar in~or
:msçõe.s, -conselhos não. A E>egnnda razão, é que ex1sta 
creada por lei uma instituição apropriada a fornecer ao 
.ministro, sob af6rma de ·-'onsultas, os esclarecimentos pro
:fissionaes de ue o ministro care a: é c 

mira em ver ado que. depois da c"eação do conse
,lho naval, destinado pela lei a. auxiliar Mm suas luzes 
:profi8llionaea o chefe da repartição, queira o nobre mí .. 
nistro reotganisar o uartel- eneral de modo á conferir 

o 01 e marm a. encarreg11 o o cletalhe a. cate-
.goria ~ cONSELIIEtRo do :ministro. categoria qne nunca 
lhe poderia t'.Ompetir, qn.anto mais depois de iustituida 
nma oorport~ção qual o oonsel'ho ntl.vBl! 

· u gum m1nl~< ro, eposltau o con-
fiança. no official encarreg,do rkl qu•..rtel-general, ouça-o 
em tudo, e se louve em-sua pericia ; mas isso, se aconte
cel!se, seria nm fa(;to e niio um direito. O ministro po
deria preferir ao encarregado do quartel-general qual
·quer outro official de rosrínha. ou pais::mo, chefe de re
partição, ou sem emprego, ouvir-lhe os conselhos e 
aoeita.'r-lhe os alvitres. Todos eas,.s ~eriào conselheiros 
-de facto, ms.s não CDn~t>lheiros lega.es.; eatariíio no caso 
do encarregado do quartel-general que acomelluuse o 
miniatro. 

Insinuação odioBa, Sr. presidente, é ;1 que se oontém 
- · · n as aos omens 

polit1cos que são cham11dos á pasta da marinha: c Eu 
ftlJo 8ei o A B C d11 marinha. > . 

De duas uma, Sr. presidente : ou o nobre ministro 
·ouio a algum ele seus anteee~sores essa proposiçl 
-ennnoiada oom ingenuidade, e então não me parece dis
creto que a trouesse ao parlamento, ou é uma allusão 
qus faz a todos os que, não sendo officia.es de marinha, 
são chamados ao cargo de ministro dessa reparti9ão, e 
neese caso as palavras do nobre ministro são desatrosas 
~s cidadãos convidados a reger a repartição da mari" 
nha, sendo estranhos á. profissão, e até se póde dizer que 
-envolvem censura ao eleitor delles. 

Mas senhores, o que é saber o A B C da marinha.? 
Se é sa~ manobl'llr, guiar e defender um na vi o, crun
pre confessar que os homens políticos que t êm estado á. 
frente da repartição, não só ignoraviio o A B C, no mo
mento em que as ondas dapolitica oslevávão e.oarsena.l, 
mas no fini do seu ministerio, ainda. que durasse largo 
tempo e se repetisse. 

• ASsim o Sr. visconde de Itaborahy, que regeu os 
negooios da marinha muitas vezes, deixando alli traços 
luminosos de sua passagem, e ontl·os distinctos cidadãos 
em clrcmnstancias ig12aee, entrárão e sahírão ignorando 
o A B C, porque acredito que nunca a rendêrll.o a ma~ 
Mhrar nm n · • ,.. 
• Pelá minha parte oonfesto qu~ tendo. dirigido a repar

tição J?Or algum tempp, e depo1s con~;muaao a estudar 
negoCios que lhe são reltl.tivos, esto'.l em peiores cir
(lUmstanci!lB do que os outros, porque demais o mar 
faz-me enJoar. 

Mas, Sr. presidente, se para saber o A BC da mari .. 
nha ~preciso estar habilitado a dirigir nma secção im~ 
portante da administração do paiz, que com ser especial 
não dispensa a necessidade de conhecimentos geraes de 
governo e da marcha dos negocias do E stado, então 
peço licença ao nobre ministro para dizer .. lhe que muitos 
aesees cidadãos á. quem S. Ex. attribne ignl'rancia do 
A B C da marinha estavão no dia em que para lã. en-. 

tr:í.rão mais adiantados do que alguns profi8sion&e~ que 
eu conheço, ainda que &ejão miniatros dez ou doze annos 
seguidamente. 

U l r Sa. DEPUTADt>: - E V. Ex.. está dando provaà 
disso. · 

O Sa. ZAcAnus : - Níio fallo de mim quando ~à 
refiro aos homens distinctos, que, sem serem profisslo
naes, têm dirigido a repartição da. marinha. O nob~e 
min' ro u 
da A B C, nem da aiudo. de vizinhos, dando a eu ten
der com estas ultiqlas expressões q~a o~ mi~istros n~o 
profissionnes soecorrem-se á. expenencta. e illustraçno 
alheias; porque de~êrR refl.ectir que taes . palavras po
dem·se applicar indistinctamentc a todos os ministros, 
mesmo sendo officiaes àe marinha. 

S. Ex. sabe, por experiencia, que tratando-se, p<?r 
exemplo, de reorganisar a intendencia e a contadoria de 
merinha, essas trabalhos, por sua especialidade, esca· 
pão a proficiencia do nobre ministro, e-a prova . é que
S. Ex. -para organisnr t.aes reformM recorreu a ~izi·· 
11h011. •· 

· · • , 1 , nec ss1 a. f! • n ... 
xilio de vizinhos, como necessit:l.rão os homens po~tlco~ 
que para s.lli forlio pela primeira vez reger a repart1çl'ío ; 
e se e:tea estaviio na ignorancia;: ~o A ~C em certas 

' -em outras que muito interessão ao ministro de estado, 
qualquer que seja a pasta que occupe. · 

Dizendo isso não quero offender o nobre ministro, cu .. 
· abilitll\l~es reeealleça, enjo [m!stimo no conselho 
naval apreci~i l!ampre, considera.udo-o como um dos of· 
ficiaes da aTroada mais dignos de ter assento naquells 
corporação, e por tal modo qne se.nti vivamente a sua 
retirada do conselho, e accrescentarei que, se eu fôra 
ministro, S. Ex. niio teria deixado alli o seu lugar. 
D q_ue apenas quero significar é que o nobre ministro 
por ser official de marinha não deixa de carece: de 
'llizinho.r, nem pôde ex.probrar aos demais ignoranc1a do 
A B C, em que tambem incorre a certos respeitos. 

O encarregado do quartel-general da mariaha, cnn• 
forme a.s idéas expandidas pelo nobre ministro uo dis• 
curso a ue res ondo deve ser um oflici o 
que eseJa a sctplina da al'tBada, e por ella responda 
como immediato do ministro. 

Eis o conceito que S. Ex. fórma do emprego do en• 
carregado do quartel-general: o nobre ministro engà 
q o encarrega o c quarta .. general o immediato do 
ministro, e como tal dirige c responde pe~a disciplina da 
armada, q11ando todos sabem que o ministro da. ~ri'" 
nhn não tem immediato na roparti~íio; e que ~en~;Wa 
quem rel!pondd á. naçiio por todos os negoc1os 8 · aen 
eargo, o seu pensamento deve predominar &obre o de 
todos os fnnccionario.s que lhe são subordinados. 

Continuando a apreciar o discurso do nobre ministro, 
chego A parte em que S. Ex. diz-que em marittha 
nenhuma do mundo o ministro tem por ajudante dQ 
ordens nm official-general. 

A isso respondo que o que ainda se não vio, nem pro
vavelmente verá. em mariiTh.a nenhuma do mundo (salvo 
talvez a arruada darainhaPomaré (t·úada.r),êqueaquelle 
official por intermedio de quem o ministro transmi~te as 
suas ordens e tem a missão de fteca.llsar a exeon~ 
d~llas, seja o cava~heiro, o im~ediato do mesmo mi-
nistro! ·, 

Comecemos pelo almirantado ingle~, de que primeiro 
!allou S. Ex. Os lords de que se compõe o altnirantado 
sob a reside · · · · 
que é o verdadeiro ministro da marinha, airigem e go
-,emiio a marinha. Segundo Clarigny, o primeiro lord 
é o ministro e os outros cinco formão o seu conselho, 
sendo todos os negocias expedidos pelo almirantado sob 
a presideneia: e responsabilidade da:quelle plimeiro lord. 

Sendo isto asRim, vê-se que na Inglaterra não encon
tra o nobre minístro typo para o seu encarregado d<? 
quartel-general immediato, conselheir-o do ministro. Alli 
o ministro tem um conselho de homens competentes, e 
eese conselho, com a presidencia e responsabilida.de do 
ministro, governa a marinha sem ouvir conselhos dos 
officiaea, por cnjo intermedio expede as f!Uils ordens. Cá. 
o nobre ministro quizera que o ministro da marinha,. 
que tem a seu lado m:n conselho meramente consulti~ 
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vo, tenha pot: immeà.iato e conselheiro o official incum-
bido da execução das suas ordens ! · 
, E por fallar no almirantado inglez, vem ao caso lem~ 
l)rar 2.0 nobr.e ministro que na Inglaterra, paiz classico 
em materias de marinha, vogiío idâas contrarias ás de 
S. Ex. s. respeito da nomeayão de homet;ts. estranhos A 
,~da cio mãr, a.., LJme!!~ •!!Aramente polittcos para o 
lu,:tar de ministro da. marinha.. 

M. Clarigny, já acima citado, diz que ba 52 aunos 
as fnncções da ministro da marinha não têm aido . . . 

' acc.rescenta. que em uma ciscussão ultimameote havida 
no seio das camaras inglezas sobre a necessidade de 
submetter a. um inquerito a administração dos arsenaes 

, a a organisação do proprio almirantado, numerosos 
pfficiaes genernes que têm assento no parlamento, e que 
sito notabilidades em sna profissão, concordáriio t?dos. e 
ac~itáriio como juijtificada p:lla. razão e pela expenencm 
a exclusão de fa<lto dos officiaes da armada do lugar de 
ministro. 

Pela razão por que, como observa Mill, á frent'.l dos 
diversos ramos ds. administração, na :mfirinha como em 

ual uer outro cum re ue este"iio sem re homens o-
liticos e muito bons politicos, sob pena e liiio marchar 
bem o governo, uma vez que o ministro nomeado, ali~s 
distincto por sua capacidade em geral e pelo conhecl
mento dos ne ocios do aiz tenha a seu lado um con-
se o composto e o:mens competentes p ra e er" 
necer esclarecimento& e infonnações profissionaes. 

Pela. experiencia, porque (vou referindo-me a Clari~y} 
os factos hão convePcido os Inglezes que os offic11ws-

n · a s nao · " m J · m9.ls s1 o e 1zes na a mm1 . raça 
da marinha sendo que ainda os · mais eminentes têm 
levado ao ~inisterio um espirito mesquinho de corpo
ração e habitos de .l'Otina, ciume contra os o:fficiaes 
mo~os , e sobretudo antipathias e preferencias syste
maticas, de sorte que a ascensão deste ou daquelle of!i • 
cial-general ao poder eignifios. a elevação de certo mr
culo ·âe adherentes, com exclusão ás vezes doa melhores 
servidores do Estado. , 

Eis o · que se affirma e se pensa a. respeito das ca.~sas 
que têm arredado do-ministerio na Inglaterra os offimaes 
de marinha, e a camsra vê sobresahir d'entre ellas o es-. . . ... ., 

coterie, que leva os ministros officiaes de marinha, ainda 
proclamando progTamma d!3 j~stiça, a praticar justiça 
de Matheus, que attende pr1meu:o aos seus. 

1\. INISTll.O DA. 
que não ttnho colcrie. 

O Sn. ZAcAnu.s: -E V. Ex. bem sabe que estou 
fallando da Ioglaterra.: . póde ver em Clarigny as obser-
vações que tenho expandido. · 

Ora, Sr. presidente, se na Inglaterra, onde as altas 
pat~ntes e as illnstrações da marinha. abnndão, não se 
leva a mal, antes prefere-se par~ !l ministerio da mar~·· 
nha a nomeação de homens politlcos, é para mara.Vl
lhs.r que no Brazil se levante tnmSJ>..ha. celeuma contra 
a administraciio de paisanos no Brr .. zil, onde as .sum
midade\,maritimae são em pequena escala; e ma1s que 
o nobre ' ministro, official-general da armada., viesse 
aqui traduzir semelhante preconceito sob uma formula 
tão desairosa como a de que S. Ex . se se:rvio. 

Tenho iusistído neste ponto do discurso do honrado 
:ministro da marinha, Sr. presidente, porque julgo im
portante combater o preconceito que o nobre ministro 
favorece com a sua autoridade, oppondo-lhe nã? só a 
the~ria de publicietas! como o .exemplo e a pratica da 

Fique pois bem assentado que na Inglaterra. a enti~ 
dade que exerce a suptema administração da marinha 
não recebe conselhoa da.quelles a quem dá ordens. . 

O nobre :ministro fallou da atlmínistraçíio da marinha 
em França ; mae ahi, conforme a expressáo mesmo do 
nobre ministro, o pensam~nto de mhlistro prevalece em 
tudo o qne não é de rnero detalhe, que é precisamente o 
que succede entre nós, pois que, apezar do que diz o 
nobre ministro, o que é ~e puro detalhe pertence ao 

. enci\rregado do quattel·~neral, e só o que a esta a~to
rid.ad.e se nega é a exorbitante prerogat1.;a de ser o 1m-, 
metliato, o conselheiro do ministro. 

Quanto i legislação de Portugal, de que igualmente I 

fallou o nobre ministro, dmli que tambam lhe .11~ offe
rece o exemplo que deseja, antes confirma a opUU!iO qu~ 
sustento. Em Portugal o ministro da marinha, tinha 
pelo alvará de 16 de Outubro del.807 um ajudante ele 
ordens f.Ob o titulo de major-general. · 

O Sa. MrNrsTao :o .... llhu.INlLI. : -Hoje em Portugal' 
lia nova orgamsação. 

ü Sn.. ZA.c.;,mA.e: -R~nro-me ao alvará; de 16 lie Oil-; 
tubro de 1807, porque era precisamente a legis.ls 0.' 
desse alvará oue o ro'e<Jto do nobre minis 
organisação do quartel-genenl mandava pôr em ax.e .. 
cução. Ora., esse alvará é concebido assim: <·E . por
quanto o presidenttl do conselho do almiran.tado ha. d~· 
ser sempre o me11 ministro e secretario de estadG· dos 
negocios da marinha, e este seja obrigado, por.bem '!o 
meu real serv:ço, achar s_e algu~~~ vezes em d1stanet~ 
que lha difficnlta e até 1mposs1b1hta. dar pe3soalmen~; 
a otdem o santo e quaesq_ucr outras pl'o'fidenciaa.. bom 
que seja' preciso occorr_er promptame?te, sen~o o n:eio, 
mais coherente e regutar de preve?1r e pr?VIdenoJal"t. 
como é indi~pensavel, semelhant~s mconven1entes, ha
ver um officisl em quem o pres1dente do conselho-do-. . . 
-- · . '· coufonnando-me com a legislação de outras naçõe3, 
de cr1:1ar paru. este . fim ·O. posto de 1í1ajor-generaZ da, 
armada real, o qual será. quem dísttibua o &anta, receb.,n'" 

-· 
nome do mesmo pre~tidtp~a,. etc, > 

Fica assim demonstra~o que na orP"s.nisação da mari· 
nha portu~ueza o majo11-general da armada, a exemplo,. 

se pratica em outras nações ~a .Enl'opa, era. um veran.:· 
deiro ajudante de crdens do mmtstro da marinha, sendo 
que delle as recebia para devidamente executar, nlo-. 
dando ordeus ~e><tlo em nome do ministro, o qne é pr.acl.:-. 
samente o contrario do que pretendia o honrad111lliuis~ 
tro cits.ndo, aliás, a pratica dessas nações I 

Creio haver patent.eado á camara, Sr. presidente, que 
os defeitos arguidos palo p.obre ministro á organisaçio 
do quartel-g6neral da mnrmha, e elevados po:r S. EL ã 
altura da causa de sua retirada dessa rep!ll'tiçíio, onde,. 
aliá.: prestava tão importentes eervi~OB1 sãophantas~os.: 

cdm a disc eão havida entre mim e o nobre minis-
ro uran e os e s es a e1 e xaçuo e orçaa mat 

sobre suppostos def~it~il da or6Z;anis_!lção do q~artel ge
neral prende-se um mc1dente que nll? fOsso detx.ar pas
sar desapercebido. Refiro-me á nr'>ntçao que fez.me o 
n m1 1 , o 
de.sta augusta camara. particnlartdades que nllo· devião 
jámaíe ter sahido do consalho naval; porque asseverei 
que se onobra ministro quizesse reformaroquartel-gene
ral· conforme as idéas que apresentár!L em um !lroj~to, 
qu~ foi submettido s.o exame do conselho naval, eu, que 
dei parecer contra. esse project01 niío poderia acompa
nhar S. Ex. em seu intento. 

Sr. presidente, a péoha de revelar P.a.rticule.ri~ades 
não me póde caber por semelQante mot1vo. O proJeoto 
do nobre minstro, r a~iio encarregado d? quartel: general, 
o parecer que lavrei combaten~o as fdéas q~e o n~bre 
ministro ainda hoje .sustenta, nr.o cre1? que SSJão obJ~
to de segredo. Conforme as ordens Hgente& na marl
nha, os pareceres appr~vados1 sendo ~e ce;ta iJ?portan~· 
cia1 ·têm de ser publicados,_ e, po1s,. nao S6í .como se. 
queira envolver nas trevas 110 segredo uma discassilo 
qne nada tem d~ particular ~esde que a conawt~. ~oi. 
approvada e sort1o os Mus effe1tos. 

O Sa. MINISTao DA. hiA.RtJ.•uu. dá. um aparta.. - . 
ao pP.1.'e~er que escr~vi contra o projecto de V. Ex._, p...,.. 
recer que ioi approvaJ.o pelo conselho, e que sabio ao 
conhecimento do conselho de estado, onde, em~, pre- · 
valeceu a idéa que sempre sustentei, de. não i(aio. ~ 
encarregado do qitartel-general as prerogat1vu CJue aao 
do agrado do nobre ministro. • • , ~ 

Essa allasão que .fiz ao parecer em1ttido em,oppoa1ça.a 
ao nobre ministro quando encarregado do quartel-get!e .. 
ral foi por S. Ex., no discurso que. estou aprec!ando, 
qualificada dG prova de orgulho de minha parte, dizeJlclo 
~. Ex. : < que eu não admitto que oa outros teDhlo 
idéas contraria~> ás minhas. • 

Sr. presidente, se eu, porque allud.i ~ UlD parecer mou, 
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que foi approvada pelo conselho naval, que, convertido teR; a nenhum tem a,M o presente procurjido oppôr re-
em consulta e sujeito á consideração do conselho de metli.o algum. 
estado, mereceu approvação· superior, dou mostras de O nobre ministro, por ex('mplo, fez ver em seu rela-
orgolho, o que se deve dizer do nobre ministro que, torio que o ter a aritlimetica, que, antes da ultima re-
apezar de vencido no conselho naval, de que era mem- forma fazia parte das disciplinas do. curso, passado a 

~:~ido o::~·.,~~~· ~i-~,~- ~~ri~~ 3C-~~r,a~-~S1 _ a_l!_e~-~ ,de figurar ent:_~ ~~_P!~~~ra~:~~~ Cd:t:~::~~~n~~al~=~.t 
estava tão vantajo3amante representada, pretende ainda cnle porque poucos süo os jovens que se possão apre-
hoje cercar o encarregado de quartel-general de prero- sent~r suflicientemente habilitados com estudos com-
gativªs exorbitantes, qaaes ns de que tenho failado? pletos de arithmeiica para fazer com vantagem ores-
QDem 6 o or oso? - - -· nto o nobre ministra não pro-

Das arguições do nobre ministro a que mais incom- moveu essa nem qualquer outra. alteração das que seu 
modou-me foi dizer s. Ex. que tendo-lhe eu promettido relatorio mencionR. Reconhece o mal, e não trata de ap-
no conselho naval auxilia-lo, aqui declarei que não plicar-lher~mediol ' . . . 
~• · d 1 O ·prograroma do nobre m1mstro a respe1to dos esta-

. e().\/ava prompto a 8
JU a- 0 • dos da escola d.e marinha se revela claramente na se-

• :A camara. me permittirá que eu explique· me sob~ e guinte passagem do sen relatorio: a A verdadeira e mais 
esse objecto, afim de que se conheça que o nobre minis tiO aprec:iavel sciencia do official de marinha consiste na ba-· 
não foi ieliz em semelhante acca.sação. bilidade com que man\lbra, guia e defende a bella cus-

- Senhores, quando. o nobre ministro, depois que subia tosa machina de guerra que lhe foi confiada, e esse. só 
. S!O poder, foi ao conselho naval, teve a cortezia de com a ptatica se adquire e aperfeiçôa. > 
dizer· que contava com o auxilio daquella corporação. Esse programma. do nobre ministro obriga-o a que-
Entlio eu, correspondendo á. benevolencia do nobre mi- rer para es officiaes de marinha mais ratica do ue 
nistro disse-lhe ueestava r m · ona,mcmsn o-scma1sparaosystema.mgez oqne 

· jus o. 01 prec1samen o que z. guerra denomin~da navio, arrediio de facto os officiaes 
Entretanto vê-s& que o nobre ministro deu ás minhas de marinha da suprema administração dos negocias da 

palavras uma. extensão que ellas niio podião ter, enten- armada. 
dendo (custa a. acreditar-se 1) que eu com aquellas ex- Se porém S. Ex. quer alarga'T 0 circulo das aspira-
pressões de cortezia me compromettêra a ajudar S. Ex. ções dos officia~s da armada. dirigindo-lhes as aspa-
até em qualidade de membro aestll augusta came.ra, e, TanÇBil não SÓ para o parlamento, senão para a diplo-
0 que mais é, abandonando minhas opini<?es es~riptas e macia e outras commiosões importantes, nesse caso o 
sustentadas no conselh'> naval para seg!llr as tdéas do nobre ministro deve abrir miío do systema inglez, ~ re-
nobre ministro, a que alli me oppuz! forçar qnanto fôr possível a parte scientilica dos estudos 
·,Sé o auxilio que prometti como membro de uma cor- do offi.cial de marinha. 

poração da marinha deixava sslva toda a minha inde- Cada systema traz suas consequencias. O que des-
P!nd.encia e digni~adeno exercício das respectivas fnJ!-:· tina essencialmente 0 official de marinb a -
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O Sa. PaEStDE!'CT& dS. a entender que, faltando aind" 
al!l;ntn tempo para completar as horas da sessão, dará. a 
palavra a alguem, se o orador concluir. 

.O Sa. ZAco~.atu:- Então niio tenho remedio sen.ão 
terminar, porqno não sei. fazer Jiscnrsos de encher. 

Concln.:> dizendo ue, com uanto de lere a di.rec ão 
qua r.s negoc~c2 vão tom~n _(1, e a. facilidade com que 
os interes:es locaes e até privados snpplantiio os inte
resses do pa.iz (npoiados), preterindo a discussão da. lei 
do orçamento, não negarei ao m.inisterío os. meios <!e 

a , pereeveran o sempre em mm as 
anteriores reservas. (Muito bem, muito bem.) 

O Sa. F. OcTAVIArw:-Faz pequenas limitaçõea: 
ê como eu. (Risada1.) 

O Sr. Lamego1 -Sr. presi<lentJJ, pedi a palavra 
}lata fazer algumas observações ao noere ministro da 
marinha, sobre a conveniencia dedar-se maiord.esenvol·
vimento á creação de companhilts de aprendizes mari
nheiros, o qu.e considero de summa importnnoia para o 
futuro da nossa marinha de guerrs. 

O dese_llvolt'imento dessa t1io tHil instituição, além de 
eer um '''servi o real ue se resta. ás classes obres da 
socte a e braztleira apo•ado.r), á sem duvida uma me
di~a civilisadora com que mnito lucra o governo e o 
patz. 

O governo luta com 
p a que guarneça convemen men e os nossos vasos 
de guerra, nílo temos marinha tnercante que concorra 
efficazmente, não temos companhias de pesca· organi
sadas ; apenas aqui ou n-:_olá algullla bangol.~t isolada 

• 1 n sees 
viveiros <~e marinheiros tão nocassarios para se~virem de 
auxiliB.res á. mario h a de guerra. . 
' O paiz offerece imlllensos reaursos para ganha!' os 
meios de subsistencia. sem ser preciso empregar-se na 
penosa vida mariti.rna., cheia de privações por sua na·· 
tureza e &ujr.ita á rigor(lsadisciplliia da:marinhamili:;ar. 
A essa sabia instit.uiçiio é que devemos o ter hoje a 
bordo do3 nossos vasos de guerragrllnde parte das guar
nições nacionaes ; aos esforços cie alguns dos meus ca
maradas e ao zelo do distincto capitão de mar e guerra 
Pedro da. Cnn~a deve~ os .o impulso que-· tem tido o 

Alguns illu~tres ministros que sabiamente têm di
rigido esta repartição tfm feito todos os esforr-os para 
obtermos• pessoal para a nossa armada. Temos cxcel" 
lentea re ulamentos ue offerecem vanta"osas · 
áquelles qne procuríío · volunta-::iamente o serviço da 
marinha de guerra ; infelizmente porám essen regula
mentos nii.o têm produzido o resul~ado que era de es .. 
perar. -

P0ttnnto, Sr. presidente, eu julgo que ainda por ai~ 
gnm tempo nl\o podemo3 prescindir de edncar o mari
nheiro desde a ma i! tenra idade. 

.E tal é a nonfiança que deposito no nobra oniniat.ro da 
marinha, que desde já. lhe olfer()Ço o meu fraco apoio, 
cllB::> S. ~x. julgue del(er dar maior desenvolvimento a 
essa tio util insütuição, .para que tenhamos para o fu
tnro um pessoal nacional t\ conv<>nientemente instruido 
que guarneça nossos vasos de guerra. 

O decreto n. 2,003 de 24 de Outubro da1857 oreou a 
companhia d~ aprendizes marinheiros em minha provín

. cia, dividida em duas secções de cem praças, eendo uma 
aquar~ela.da na capital e outra nSJ. Laguna; a primeira 
secção foi organis.ada, dando-se por quartel o forte da 
Sant' Anns. Parti.cularmeute tenho feito -ver ao nobre 
ministro da marinha que esse quartel não tem capaci-

- . . - . . . 

má posi~·ão em que l!e acha collocado torna-o um fócode 
enfermiaade&. 

Consta-me que, attendendo ás minhas observações, o 
Dobre ministro vai mandar para. minha província um 
navio afim de servir de quartel. Eu concordo com 
S. Ex., porque p<>nso que o quartel do marinheiro é mais 
conveniente que teja a bordo do que em terra. Emqnanto 
á. organisação da secção na Laguna., não sei quacs os 
motivos que E e têm dado para. não ser organisada; entre· 
tanto chamo a attenção do nobre ministro para a neces·· 
aidade que ha de completar-se essa organisaçio. 

Por qualquer lado que se con~idere esea crea~ão, que 
de ha muito devêra estar realizada, niio se lhe desce-

hrettt ~eniio v&ntagens, por isso mesmo qns a localltlada 
promette ~sultados vantajosissimos. Demais, cntnpre 
tudo ensa1ar, esgotar todos os recursos para. supprir 
a deliciencia do recrutamento, que, além da vexatorio, 
ê sempr~ improticuo, e Uvr~r-nos do il.sgello, que outro 
nome n~ m?rece, do enga)amento de estrangeiros, que 

. o o nao conv1r a so nta· 
JII?nte: isto além. de 8et" oneroeillsimo aos cofres pu• 
bhcos. 

Nilo creio que haja actualmente duas opiniões a. se-
- . . 

dendo-me em con;iderações sobre o assumpto. 
Sr presidente, aiuda que o nobre ministro da ma· 

rinha. tenha mostrad'l no sen relatorio que re:Gtiliece 
a neeesl!idade de melhoramento de algnus dos ph&
róes existentes e a collocação àe outros em diversos 
pontos d11. nossa costa. julgo conveniente faze:r al
gumas breves observações sobre este objecto para 
justificar o artigo additivo que offereço A considetação 
da camara. · 

Quem <lonhece, Sr. presidente, os perigos da na.'!rega· 
pão de nossa costa e a importancia commercia1 quo .. ·§c 
ad uixindo nossos rtos não oderá. dei r de -
n ecer a utilidade de um bem combinado syste!Ua de 
phar6es para guia dos D~tvegantes. 
~ão sou do numero daquelles que julgão Decel!sario 

illuminar a nossa costa como as da Fran a e In !aterra 
mas p<!nso que run • com a gum sacrt CIO B'\>'emos 
illumina.r quanto antes .aquelles pontos em que a nave
gação é mais arriscada, e onde custa a acreditar-se que 
ainda não exista. uma luz. 

. · · , o, x1s apenas o 
pharol das Salinas. Como é sabido, esta ithpot:tantissima 
provinc.ia. tem actua\mente um com:rnercio floreseente, e 
reasbe em seu porto grande numero àe embarcações de 
varios portos estrangeiros e do impetio. . 

O navegante que clemauda o magestoso rio desta ErO• 
.vincia e. o porto de sua c&pital, depois do passar o pha
rol das Sal~as, navega n~venta milhas sem ter uma 
lu;: que o gute. A coliocaçao de un1 pharol_, ou bsrca
pharolse aqnelle níio fôr exequhel, ontre os bah.oa ele 
Bragança e Tijoca, e dons ou tres pharoletes nu mar .. 
ge~s dactu~lle rio, é d~ incontestavel neces11i~ade. 

Norte já. o anno passado demonstrou convenie.nteJnente 
e o nobre ministro da marinha reconhece em •~·relato! 
rio, a nf\Cessidade de :11m pha.rol UO oabo do S. aoque • 
dh-t>i ois unicamente ua não só es ' 
~ Fema'lldo de Noton a pertencem. tambem ao D'llmero 

dos urgentes. 
Sr. presidente, no potto de Santos, da importante pro

'õlincia do S. Pau\o, com grande navegaçilo eatrangofra e 
uacional, existe, é veriado, o pbarol dà Modla; maa euo 
pharol ó BJleDas nominal, o nuo ju•tlfloa nem oompena& 
a despezo r.c ~telo que com elle ~o fn.z, por s6 aer vl•t
vel que.•:do já. de sua luz ae n«o caTOCo O porto de p", 
ra.nagut\, que aem dnvid~ tem nuvogaçno importante, 
ainda se reaonte da falta de um tilo util melboriUilonto. 
A ilha da Graçn, além do oíferecer oxoellonto anco
radouro para qualquor embaroaçílo, ost' na embooRdura 
do rio de S. Francisco do Sal, a cuJo porto aa!aeru navios 
da. Europa ormdnzindo colonos para a importante oola
nia. D. Francisca; lltn ph~rolete pois neasa Uh" seria 
nm ~;rande beDeficio ~onferido á. navegação. Um pharol 
na barra do norte da província de Santa-Catharina ellt& 

. ~a.inbem no numero dos urgentes, porque, sendo este 
porto o ultimo ao tlul da capitBl do Intperio, e que offere
. ce seg~ro abrigo a navios ~e qualquer lota4Yii.o, é o porto 

sul. 
Sr. pre~idente, tendo emittido a. l'llinha opinião ares

peito d()s pharóes cuja. collocação considero urgente, 
julgo dever accrescentar que, quando se tratar de 
escolher o local e a especie de qualquer dos pharóes a 
que me refiro, dever-se-hão pôr de parte quaeaquercon
.siderações de mal entendida e::onomia. : qualquer que 
seja a especie ou ordemdopharol adoptado no seugenero 
dever! Eempte Eer de primeira qualidade, o local devarl. 
ser aquelle que mais vantagens offereça ao navegadar. 

Talvez &e estranhe que en proponha a colloc~o de 
pharó:s 11ntmdo o ~sta~o d.e noeau ~nanya.a niO é li
eongellO. Eu reaponder61 que para tão unportantea m&-
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lhoramentos o dinheiro sempre é d:ulo de boa vontade, panhado do Sr. engenheiro Law; depois dessa ligeira 
e que, embora importe um sacrificio, sua applicação será exploração, de que o nobre ministro deve ter conhe-
proficua. cimento mais minucioso do que as poucas iuformac;ões 

Um pequeno imposto de pharóes que se cobre de cada que eu t~nho, creio q\l~ não póde entrar em duvid11 a 
navio que frequente nossos portos estou convencido que possibilidade de se realizar esse import.antissimo serviço. 
muito coad'u.vará. o custeio dos mesmos - sr . --.. ,__., - - - sitkaw, qaiW ~t!t'Í!!;iiSa 6 
esta uma ypot ese para prevenir difficuldades, A idéa pessima é a barra do Rio ·Grande do Scl; sabemos tam-
llãO é nova, e todo& concorrerião de boa vontade. bem que aquella provincia, se não fôra a desgraçada 

Sr; presidente, antes de terminar desejo chamar a barra que possue, que lhe impede o seu incremento, teria. 
attenção do nobre ministro da marinha aro. o estado da. :fiorescid m · - - - · 
pra lcagem .a arra a. sguna. . x sabe perfeita-· um11 das primeiras províncias do Imperio. 
mente que aqueUa barra é respeitavel, e, ainda que em U:u Sa. DEPUTADO: _ Assim mesmo já. 0 é. 
ponto muito menor, muito sa p1:rece r:om n do Rio-
Grande do. Sul; mas o que S. Ex. segurament~ ignora é O Sa. :BAncEu.os : - Se ncas<> porém .se levar ao cabo 
que o pratico daquella be.rra ganha unicamente por mez a construcçii.o do porto das Torres, creio que teremos 
a . diminuta quantia de 308, e que só tem quatro conaegnido esse .fim, e que ella se poderá conseguir sem 
ou seis marinheiros para o serviço. Existe uma ~xcel- grande dispendio em relaç:io ao importantissimo serviço 
lente catraia, mas para ser bem guarnecida se carece de que póde prestar o me.l'mo porto. 
16 marinheiros. A Lagu:na. tem hoje 18 embarcações Digo que se poderá levar a effeito este serviço sem 
directamente pars. o porto da capital do imperio, que gr.11nàe dispendio, porque, segundo me infonnou o mas-
conduzem grande quantidade da mantimentos. mo Sr. Barão de Tsmandaré, parece que está calculado 

· Eu chamo portanto a attenção do nobre ministro em trez mil e tantos contos o dispendio que se tenho. de 
-----JPnaáol<lra~a neceuidade-d · • 

da barra, augmentar .. se o pessoal com mais quatro ma- O nobre ministro disse ha dias no senado que era 
rinheiros, e completar-se o material com uma pequena obra essa que demandava 20,000:000S e duzentos annos 
embarcação que com bom tempo possa fazer o ~:erviço para se poder realizar! 

___ ____tr.a__.na;rra.._ _ ___ _____ _____ _ _ _ _ +---:;-:-~~LUU~~· ~P ouvià.oaemesme Br.baríio 
Sr. presidente, no canal que separa a ilhl\ de Santa- de Tamandaré, S. Ex. mudou de opinião, e disse 

Catharina da terra firme, e no rio de s. Francisco desde que era obra que se poderia levar a effeito talv~z em dez 
a bnrra a,té -:o ~ncoradon~o da cidade, existem yarias Ia- annos, e com o dispendio de lO,OOO:OOOSOOO. 

~ ~ ~ psza 
gação e evitar sinistros que &e repetem, causando ao propriamente da construcçíio do porto é muito inferior 
commercio importantes prejui:ws. Se o nobre ministro a. esta quantia que disee o nobre ministro ser preciso 
da marinha tomar em consideru.ção estas ligeiras obser~ despender· se; me parece que o Sr. barão de Tamandaré 
vações, prestará. importante serviço á. província que te- .me di3se que a obra do porto se poderia levar a effeito 
h h---- ;] t com tres mil e tanto contos de réis, e no espa9o de trea · n o a- <n1fl6--U.e-represen at:. --.. . . t 
Antes da concluir permitta-me V. Ex., Sr. presi- .e. qun ro nnnos. 

dente, duas palavras, se não propriamente em resposta, A obra que demanda aquella outra. quantia. é essa da 
ao menos em referencia ao discurso do nobre visconde de ~nstrucçiio do porto, unida á da navegação das lagôas, 
.Jequitínhonha. quando se dí3cutia. a fixação das forçeos ou talvez á da construcçiio da estrada de ferro das Tor·• 
de mar. O governo imperial s11be em qne circumstancias rea para. Porto-·Alegre. 
fui commandar a divisão naval do Rio da Prata: u~ Estas duas obras, que aiio import.antissimas, não direi 
só neto meu níio foi raticado sob 0 vtb dom st.erio )ó. a da estrada de forro, mas pelo menos a da nave a iio 

de , ' ~: os ver sempr(1 approva os. · · e 1 ou e qntnzo m 
Sinto que 0 nobre visconde, a quem muito respeito, contos com um serviço tüo importante q11e (~nriqucoori 

désse tíio facilmente ouvidos á. malevclencin, filha de a província do Rio-Grande do Sul, e ao me11mo tampo 
malqn'!ren~as de meus inimigo;; gratuitos. servirá para abastecer de g~neros de primeira uecesal~ 

dado nüo s6 a côrte e provincía do Rio de Janeiro, mll'S 
O Sr. Barc,~llns: -Sr. prc~idonte, apezar de estar ainda a muitas outras provinoiaa da litoral do Imperio, 

a hors. tiio adiantada, o a casa qunai deserta, IJiio terei será. umn despezl\ tal quo devt~mos rocunr diante dolla? 1 
remedio seniio di;~:er algumas palavtns, e procurarei ser Me parece que o governo devo fazer todo o esforço para 
ainda mais hrevo do que pretendia ~ê-lo se me cou- levar a. effeito eBta importantíssimo ~orYiço. . 
bease 11 palavra em occasii.lo mais opportuna, visto que A nrovincia do Rio-Grande do Sul ronde dous mil e 
tenho apenas dezoito miZJotos. tantos contos annttalmenta ; o seu rcndimanto módio 

Inscrevi,me contra, niio porque tenha de votar contra nos cinco exercicioa anteriores regulou por 2,400:0008, 
as verbas consignada~ no presente projecto, nem porque e o do exercido correni;e está. calculado em 2,800:000S. 
tenha de fazer opposiçüo ao Sr. ministro da xnari- Pois uma pro\'incia que l'€nde 2,BOO:OOOS, e que tem 
nha; mas unicamente porque, tendo de dizer alguma rendido 2>400:0008 em cada um dos cinco exercícios 
causa em prol da minha província, enteit.di quo não anteriores, não merecerá que se lhe faça um serviço 
devia inscrever-me a favor, visto que podia sssim tirar destes, não só para o seu incremento, mas ainda para 
a vez de fallar a outros que por ventura qühessem de- defendê-la e á. humanidade dos grandes prejuizos e 
fender o ~inisterio se fossé impugnado o projecto. das mortes que desgra9adamente se verificã.o todos os 

Prir1Cip1arei, Sr. presiden.te, por pedir informações annos na horrivel barra do Rio-Grande'? I 
ãcerca Jo porto que se projecta, ou que começou a ser Eu chamo tambem a atten ão do nobre ministro r 

que preste to os os soccorros precisos ao serviço desta 
Creto que hoje o nobre ministro estará convencido, ou harra, porque entendo que não podemos melhorar a 

ao menos inclinado a crer, que é pos9ivel levat·Be a barra, e sim a sua administração, isto é, auxiliando-a de 
effeito esta. grandiosa obm, que certaml:lnte melhorará. o soccorros para poder acudir aos naufragas e aos navios 
sorte tanto da minha província como da de S'lnta·Ca- em perigo. 
tharina, felicitando-as. 

E' este um objecto sobre ,·,ue tem insistido e. n.~;sem- O Sn. MnnSTRO DA. MAR IrmA: - Conte com isto •. 
blé~ pr?vinci11l.do Ri?· Grande ,do ~u1 pedindo no corpo O S.tt . B..tHCELJ.Os:- :Muito me apraz que o nobre 
legtslat1Vo gera\, dHull o amJO u9 l >\óB, que tr11te de fa- mini;,tro assevae que posso contar com isto. 
zer explortlt a possibilidt:tl.G d~ l~•at t\ etlcito esta. gtan- Dizia eu, Sr. pre~idente, 11ue 0 gov6..'"110, que a · . ro-
de obu1. bléa geral, que o Brazil, emfim, não póde racn~. ante 

Ult~mam~nte, <'~ pri::r_cipios ~o r.nno corrente, o go· do importantis~imo 6erviço dn. construcção do porto das 
Terno 1m penal deltberou 1ucumb1r dii. <:ommiS6ií.O dessa Torres em attenção á. despeza que se tenha de fazer, 
explor11ção o distincto Sr. barü.o de 'i'amandaré, acom- não só pcrqua a província rende e renderá muito pata 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 1126- PÃjgina 18 de 18 

SESSAO EM :1.4 DE AGOSTO DE i86t.· i67 

pagar esse sactifi.cio de futuro, mais ainda, senhores, 
porque infelizmente nós desperdiçamos , e desperdiça~ 
mos muito com obras muito menos importantes ; e além 
de desperdiçarmos, tambem não olhamos para os provei
tos que podemos tirar dos rectlrsos que temos. 

Se?}lores, eu.. ~ou lem~rar ao nobre ministro da mari-
"' . J -· • 

hender essa obra. Fallo dâ grandíssima quantidade de 
escravos qne a nação tem, e que andiio dispersos por 
fazendas na::ionaes, que não sei quem desfructa, mas 

r - ~ 

tirar dellas proveito, não tem mai:; do que dispendiós, 
ou se de alguma. tira algum proveito, é tão insignifi
cante que não corresponde nem a uma millionesima. 
part~ do capital que tem empregado nessas fazendas. ·~ 

D1go, po1s, que, se faltarem outros recursos, trate o 
nobre ll!inistro e seus collegas de olhar para eBses bens 
que ass1m andão sem administraçiío, ou com tão pe3si~ 
ma. administração que não dão proveito algam- ao Es
tado, e que de dia em dia vão em decrescimento. 
_ As fazendas, por ex.empl~, de Piauhy, onde h a uma 
grande.R~?rt;ão de escrà.vos, vejo que, em vez de darem 
proveitô:~ Estado, dão-lhe prejuizo, 

O Sa. CouTo: - Com a administração dellas paga· 
se lá aos ganhadores de elei')!õeB. 

O Sa. BARCELLos: ..:.. Pois bem; o uobro min\stro ds. . .. - . ' , ~ ' 
correr paro. que o producto desses bens se applique a um 
serviço tão importante como aquelle de que tenho tra~ 
tado, e que além disto é de mais a mais um acto de . . . 
muitas pessoas que constantemente perecem na barra 
do'Rio~Grande. 

Eu não sabia que esses bens servião para pagar ser~ 
viços eleitoraes; mas o que é cert.ó é que, aindn. IJ.UB eu 
não tivesse de pedir com tanta instancia ao min1sterio 
que olllasse para este ramo de serviço publico, era mi
nha obrigação, como deputado da noção, re~tnerer qne 
so désse cfestino a. essa porção de escravos e a. essa porção 
de fazenllas que não servem Eenão de onus ao Estado, 
e que entretanto, administradas por mii.os particulares, 
poderão dar bom rendimento, porque em materia de 
l.ntereaso articular eu si o e creio u o no re mhds ro 
tambem seguirá} o preceito de que o melhor vigia é 
o olho do dono. -

O que quer dizer, Sr. pre!lidente, tantas fazendas 
com mn e tantos escravos com rende uantida.de de 
ga o o vastos campos, c no o a.nno notar·Be que a 
1'81JeltR ó Inferior á deopeza? I 

UM Sn. DnPUTAJIO : -Quer dizer-bena de ausentes. 

O Sa. BAnCELLOã: - Pois ontíio ponha.mo·los com 
donos, vil'to que el\.0 bons de ausentes . 

Bem perto da cOrto, senhores, e creio que posso dizer. 
meamo -dentro da cOrte-, leio eu no relatorio do mi • 
nlstro respectivo que existem cento e tantos escr,.vos da 
nação no Jardim Botauico. , 

J& ha algum toxnpo que niio vou a case lugar; mas 
na ultima vez que U fui nponaa tive de apreciar a bella 
rua das Palme1ras, porque o mais parecia que não rece
bia trato algum. Flquei pois abyemado quando soube 
que a.lli O::k_istião cento e tantos escravos da nação I 

Ora, eu creio que, reduzido~ estes cento e tantos es• 
cravo11 a dinheiro, e com o rendimento desse mesmo di
nheiro pagando-se a seis ou a oíto home~.livres que 
aJli trabalhem debaixo de uma boa administração, te
remos um serviç~ muito melhor do que aquelle que 

Peior desperdicio do que este é ainda o das fazendas, 
onde e-xistem mil e tantos escravos da nação. 
. Por esta oec~~&ião, Sr. presidente, lembrarei que tam
bem existem na miu!la província algumas fazendas 
nacionaes que talvez com proveito do Esta<lo_sepudessem 
vender; mas que é preciso, para que ellas possíio dar o 
producto que se deve esperar da qualidade dos seus cam
pos e da sna boa pos1ção, que as arrematações ou as 
vendas se não fação com a pracipitaçíio com que qt1iz 
que se fizt>sse o nobre ex-ministro da fazenda a de uma. 
denominada Bojurú,que é a unica que, segundo o relatorio 
de s. Ex., dá pro\·eito, e proveito muito grande, porque 
aendl) um11. fazcuda apenaB de tres leguas, o tendo menM 

de 3,000 cabeças de gado, dá. o rendimento d.e 8:0008 
ao.nualmente. No relatorio se diz que o rendimento é 
de 8:2008; mas me parece que ha nisto engano, porque 
a ultima vez que se arrematou deu menos. 

Entretanto determinou· se á thesouraria da provín
cia do Rio-Grande que lavrasse editaes para o. venda 

~ .. o# ... 

v-.-;;:;;iro, de sc:te que n.o .:l_il'l, }O da Março deate anuo es·· 
tivessem no thesouro publico nacional as propostas para 
a compra da f~ze~d~. . . 

mente a provincia do Rio·Granile do Sul, sabe que uma 
fazenda importante, como é esta, não poderia. ser ven
dida com vantagem eem que a noticia. de sua vends. 
chega$se a todos os pontos da província, a S, Borja., 'ã. 
Cruz~ Alta e outros lugares para onde as commUlliM-
ções são difiicilimas, e para isso se deveria estabelecer 
nos editaes maior espaço de tempo, afim de que pudesso 
haver o concnrso de fazendeiros desses pontos distantes; 
entretanto a precipitação da venda desta fazenda foi tal 
que apenas os edita.es poderião correr quinze dias_ na 
provincia para poderem estar as propostas no thesouro 
nacional no dia. lO de Março l l 

u nao quero qu~ o re i 1s in , qu 
o ministerio emfim, na arrematação ou venda que tenha 
de fazer destes bens, se T_Jor ventura. passar a id~a, pro~· 
ceda deste modo tl'íO precipita~9.mente, pois poderá.a<!ÓB.• . ~ 

porque não appareçiio concurrentes para os comprar ; 
mas se as arrematações forem feitas com cautela, pro
dnz~áõ muito mais, e esse ~inheir?~ que anda assim das-

' pliea o a obxas importa.ntissimas,como estas que indico. 
Já me assegurou o nobre ministro do. marinha qnenãó 

se descuidará do serviço da barra do Rio- Grande dli Sul, 
que cuidará. assim não só do commercio, como da sal•. 
vação das vidas dos qne para alli se dirigem. -

Agora J?ermitta S. Ex. que lhe lembre a necessidade 
de se abr1r o cll.Dal da Sarangouha. 

Creio que o nobre ministro ter& lembrança das expiao. 
rações que já se fizerão sobre este melhoramento, e 
não está. calcnlada a despeza em muito dinheiro. Direi 
de pll&sagem que em regra não acredito nos nossos or .. 
amentos e este é um delles or ue não me constá ué 

a provincia do Rio~ ran e do ul ten a, de tll.Dtos en• 
genheiros, um byclraulico que possa fazer or9ameutos 
dessa3 obras, a que se deva. prestar inteira. fé. Alli tem 
se t<egnido o aystema de considerar-se como engenheiro 

a 1 1ta o para are eo nra, pon es, es a as, CA• 
naes, etc., qualquer individuo -1ue faça. exame de agri
mensor. 

Soão as quatro horas, Sr. presidente, e por oonse
quencia. níio tenho rnmt'dio senão acabar. Eu quitera 
entl'6ter o nobre ministro com algumas outras C\lnside
rações; mas realmente penso que, se o. fizesse, seria agora 
tão duro para com S. Ex. e meus collegas. co~Q foi o 
nobre presidente da. c amara. para. comigo obrigando·me 
a fallar a esta hora.. (Ri.sadaa.) 

O SK. PaEstDEt'lTE : - Nito fiz mais que cumprir o 
regimento. 

O SP.. BARCELLOS : -!\f as podia ser amenisado, como 
se tem feito com t~ntros- Portanto espero que o nobre 
ministro, tomando em consideração as observações ~ue 
acabei de fazer em prol da. impo~ante provincia do Rio
Grande e d.a humanidade, em prol da bellissima provin
cia de Santa. ·Catharina, que muito lucrará com a cons
truc ão do porto ~as Torres, por9.ue tod_os os se~s terre-

veitado.s, entretanto que hoje estão abandonados, este
rei~, porfa.lta unicamente de eommunicação, assim acon
tecendo tam bem ·aos da minha provincia da parte do 
n;,rte della., que é realmente a. msie vantajosa para a 
agricultura, trate S. Ex. dessa obra. 

E lembro · ainda ao nobre ministro uma idéa, e é que 
se por ventura tiver de se em..,enhar, como eu espero, 
pela construcção do porto du 1'orres, se poderá applicar 
o valor das terras que a.lli ha devolutas a esse mesniO 

, serviço, que, se níio convier fazer por administração, 
como penso que se poderá effectuar, poderá. conseguir-se 
por meio de qus.lquer empreza. com algum auxilio do 
governo, como por exemplo a garantie. do juro que~ 
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tem concedido a outra& que talvez não tra~ão o mesmo 
resultado qne pó~e trazer esta; porque se com em~ito se 
fizer o porto, se se :fizer a communicaçiio das lagôas 
para Porto-Alegre, qualquer que seja a garantia que 
o goveruo tenha de dar, será nominal; o proveito real 
ela companhia ha de st:r tal que não poderá deixar de . 
f rnecer 
mesma companh1a. (Muito b~m;. muito bem.) 

O SR. F. OcTAVIA.No:- Tomem nota; ha apenas oinco 
membros da. maioria na casa! 

Sessão em 16 d~ &gosto. 

PRE91DE'NCIA DO SB., VISCONDE pE C.\M/.RAiilllE. 

a 1863. Di&curso do Sr. Otto"i.-Orçamento da agri
cultura. - Ors;amento da marinha. Discurso do Sr. 
PMeira Pinto. 

Ao meio-dia, feita a chamada, e ·achando-se presen ~ 
tesos Srs. visconde de Camaragíbe, Pereira Pinto, 
Gama. Cerqueira, Vieira da Silva, C~lsza.Il3, Sal,!ithiel, 

' . ' . 
Octavi8.Do, LamF.lgo, Aragão e Mello, Silveira Lobo, 
Manoel Fernandes. Martim Francisco, Gaspatino, Fer
nandes Vieira, Corrêa de Oliveira, ViUela. Tavares, José 
Bonifaclo, Fi alho, Mello Franco, Ferreira da Veiga, 
Luiz Carlos, Junqueira, Paes de Mendonça, deLa.mare, 
Pereira da SilYn, Cuoha Figueiredo. J. Madoreira., Fiel 
de Carvalho, Souza. Mendes, batiio de Mamanguape, 
Gomes de Souz", Amaro da Silveira, Leitão da Cunha, 
Br~tas, Raposo da Coroara. Diogo .Velho, C. Ottoni, 
Pl\Oa Barreto, Angelo do Aml\ral, Pinto de Campos, 
bari\o da Bella-Vista., Serg1o do MMeáo, Silva Nunes. 
Ottoni, Pinto Lima Nebille Carlos da Luz Sã. e Al-

uquerqne, Rego D1trroa, J. de Alencar, Esperidiiio, 
Para.nagu~t 1 Caat.t~Uo Brnnco . Lessa., Rodrigo Silva., 
C. Mnduro1rB, E&pindn, . :Fleury, Cytillo ;-·Percil"a
Frunco , Ptll"llii\I(.JB o Sa •íío Lobuto abro-se 1\ seasilo. 

Comparecem !lopoi11 de nbcrtn n sossiío 011 Sr11. Pnulino 
(lt Souza, Siquolru. Mur.doR, Curne\ro dn Cunhn, Ilouri
quca, Baroello11, Paula RantoA, Cruz Ml\chado, Mollo 
Rogo, l'o.riUioguli. Hcllo, bnrúo de Mau6., Epaminondas, 
Furtado, Virio.to. Lenn1lro Bezerra, Bezerra Cavalcanti, 
TaYal'Os Bastos, Drandiio, Forreira Lnge, Zacarias, 
Limo. c Siln., bnrüo de Porto··Alegre, Silveirn do. Motta., 
Coat11 Pinto, J.ima Dunrta, IHucario, Santa-Craz, Dan
tas, Paula. FonBeNl. , Bandeira de Mello, Barbosa da 
Cunhn, Conto, Jnguaribe e Fernandes dn Cunha. 

Faltil'o com participaçiio os Srs. conde de Bsepen
dy, Teixeira Junior, Serra Carneiro e Carvalho Reis. 

Lê-se e approva·se a acta da antecedente. 
O Sa.I• SEC.RETA.RIO dá. conta do •egnínte 

l>lU'ED1'ENTE, 

'am ofRci.o do min1sterio da fazendP., envian~o o map
a das o era ões occorrldas n 1' c ã e snbstit i não 

' o pape -moeda no mez de Julho pro:timo findo.-A' 1• 
eommissiío de orçamento. 

Outro do ministerío da justiça, devolvendo o reqne
nment.o de Manoel Antonio Bastos Ra.tcliff com as co
pias do parecer do conselheiro procurador da corôa. e 
mais informações 6.ce~ca da pretenção :lo snpplicanto 
o(lOmo carcereiro aposentado de. cadêà do Pilar, na pro
"Vincia. da Pa.rahyba. - A quem fez a requisição. 

Outto da presidencia da provincia da Parabyba, re
lnettendo um excmplR.r da exposição com que foi nassa
drt u adminir:t.rnçí!rH1n m~~ma provinoia.-A archivar-se. 

Ou'ro do ::;r . d.~put:!do R•ymundo F~rrcirr. d.1 A.rnttjo 

Lima, communicando que, por achar-se de nojo· pelo 
fallecimento de seu irmão, deixa de comparecer aos tra• 
balhoa desta camara.- Mnnda· se dessnoiar. 
· Um requerime~to dos negociantes de aguardente da 
terra, a retalho, moradores no batl.'ro de S. Chti&tiiiliü1 
districto do interior, pedind\l a conceasíío do mesmo 

ene ClO e que estao gozan o 'lS negocum .es o mesmo 
genero no di~tricto da cidade. - A' comxr.isslio de 
fazenda. 

DlliOSTO SOUilE A. J!Xl'OB.TAÇAO DE m:.ol.llEU\AS, 

Lê-se, julga-se objecto do deliberação, e vai a impri~ 
rnir para entrar na ordem dos trabalhos, o projcoto 
com que conclue o seguinte parecer : 

< Foi presente á. c.ommissão de assembléas proviu~ 
ciaes a r~presentação que varios contratantes e expor
tadores de madeiras de construcyiio e outras da pro
vincia das Alogôas dirigem a esta. augusta _camara 
pedindo a revoga9tio do Si 14 do art. 3" da lei provincial 
n. 5 de 9 de Juiho de 18;19, em que se estnbeleM o im

osto de lO o sobre a ex orta ão das ditas rl'fadeiras. · 
< stando ja.oneradas as madeiras qne são exporta as, 

com a imposição geral de 7%, pois que aos 5% decreta-. 
dos accrescem os '!% addicionaes, fieão ellas sujeitas 
ao pagamento de 17% sobre o seu valor; é realmente. 
uma. lmpoilÇaO mu1 o or e, e que en e a ~varo e~-. 

a.cimo Aquelles qne se podem occupar da util indnstrin. 
do c6rte das madeiras e couservnç1ío das matas. Assim 
é claro que as madeiras exportadas da provinciadasAla-
~ - . 

madeiras de outras provincias que têm estabelecido im
postos menos gravosos, e mesmo com madeirnsvindas de 
pa.izes estraugairos; pois, segundo dizem os representan-. 
tes, os emprezarios do. estrftda de ferro de Pernambuco 
têm rejeitndt> propostas para. fornecimento de madeiras 
da pr·•vincia. das Alagôas, preferindo manda-las vir da. 
Europa em razão da barateza, que não podem ter as ma
deiras daquella prov.incia, sujeitas como estiío a um 
imposto tão alto. 

c O ~'/erno imp~rial reconheceu que a assemhléa le· 
gi11lativa. das Alagôas tinhQ estabelecido um imposto 

• • I • 

geral, porquanto os direitos de 1 '7 % tendem a fazer 
desapparecer a exportação dns madeiras em prejuízo da 

--renda do Estado ; e querendo sem duvida. conciliar es-
ses int . sses o. de n vimento do. industl.'in e 
com J meio~ de trnhnlho de que se não devia privar 
muito3 h abitantes d:.1.quella provincin qnc se occupá.rão 
do córte de madeiras, expedio n ordem do tbesouro de 
25 de Janeiro de 1841, mandando suspender a execuçiio 
do referido paragrapho, cotno•se vê do documento BD• 
nexo á. representoçiio. 

c Deste modo se praticou, preBtando os exportadores 
fiança pelo vnfor dos direitos provincíaee, até que por 
officios da Jlresidencin. da& Alasôas, com. a~ datas de li. 
e 19 de Mal"ÇO do n.uno proxtmo passado, ordenou-.se 
que se cobrasse o dito imposto ds 1 O%, ainda quando as 
madeiras fossem exportadas de umas parà outras pro• 
vincis.s , e mais que se procedesse á cobrança dos dtrei· 
tos rell\tivos ao período da suspensão do imposto. 

c A commissão reconhece, portanto, que o imposto 
cteado no ~ 14 do art. 3' da lei mencionaJ.a não se 
harroonisa com a doutrina do ~ 5' do art. lO do aeto 
addicional, e que, pela faculdade concedida á assembléa 
geral no art. 20 da mesma lei das reformas constitucio~ 
naes, está no caso de ser re.vo~ado. 

' ' dem os representantes, opinar que se lhes restitua o que 
têm pago depois da execnçãe do referido paragrapho, 
pois que é materia que só eleve ser aquilatada peln. ae.
sembléa provincia.i ; e que so governo imperial caba 
tambem exclusivamente a t~preciaçiio do acto do ex
presidente das Alagôas, que miUldou vigorar uma dispo
eiçiio de lei suspensa por ordem do ministerio da fa
zenda. 

c Conse~uintemente é a commissi\o de parecer que se 
ad.opt.e o eeguiuté projecto: 

c A aaaembMa geral resolvo • 
c Artigo w!co, Fica. Nvogado o ~ 14 do nrt. 3" daloi 
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pr~vincial das Alagôas n. 5 de 9_de Julho de 1839; revo
gadas as die.Posições em contrar1o. 

< Paço da:camara dos deputadoa, em 10 de Agosto de 
1861.-J. J; O. J unqueíra J ut ior .-Esperid1i%o E. dt B. P. ~ 

PRI'MElRA PARTE D!~ ORDEM DO DIA. 

01\Çl.MENTO l>Al\.l 1862 A. 1863, 

O Sa. OTTol'rr ~Mas tiahão todo o cabimento no or
çammto, e deviiio ter uma resposta prompta. -

O S11.. TtB'I!Rio: ·E hão de tê-la. 
O Sa. OTTo!'lr: -E hão de tê-la , diz o nobre depu

tado, co:rno naturalmente eu tambem hei de ter, apezar 
dt~ que já. àe passou mais de um mez ne fh: a1 mas 

o no re tnllltstro , e :S. l!;'X'. não teve preSI!ii. 
de dar as explicações que pedi. 

Mas, Sr. presidente, o facto depa'<-sa:r a discussão de 
Entra. em 1• discussão o ptojecto que manda. vigorar um orçamento apenas com U'!ll discurso de uma hora 

'00 exare· · · • sição, prova a nenhuma necessidade da. 
exercício de 1861 a 1862. resolução que se discute. Como já diss~. estamos no 

meiado de Agosto, temusainda dezeEete dias de sessão ... 
O Sr. Ottn"i t - Desejava, Sr. presidente, que 

V. Ex. tivesse a bondade de dizer-me se os Srs. minis- O ~a. SA.LDA.l'IDA. Mu.nmo :-Com uma prorogaçiio ••• · 
tros farão convidados pata assistir á presente discussão, O Sa. ÜTTOI'Il :-... ~ governo póde prorogsr a sessão. 
visto não se acharem ns. casa. E com uma maioria tii.o dedicada. tão c'lm?n.cta. (apoia-

0 Sa PaESlD'ENTE: _ Não· farão convidados; mas dos), e que d~seja auxiliar os nobres mínistr•ls no seu 
(en,ra 0 Sr. mi'nistro ela (a;:;enda) 0 Sr. ministro da fa~ bello peu&amento de execução d1:1s leis e economia dos 
zenda acha-se presente. dinheiros publicos, o governo niio deve ter receio de 

que a camara nilo se coriser\·e plena durante a proro-
0 Sa. 0TTCNt: -Como se trata à.o or~>amento de - · ,. gtlt;a\1. 

todos os m•nisterios, eu acreditava que os Sra. minis- Ku pala minha po.rte rometto nos nobres m· • 
tros tives .. · · · · · nuo me re U'ar; 1e1 e car a pé firmo durante a pro-

RS. 'DA. ot•POsJçÃo:- Apoiado. bondad11 de apparecer: •••• 
· E O Sn.. 0TTON1 : - .... posso n.fiançar que o mesmo 

O Sa. M'JNISTno D4. FA.ZENDA.:- :.u não $Rbia. que succeJ.erá.. Ora., a. nobre maioria nlí.o será ti\o falta <le 
este projec~o tinha ~ido dado psra a pri~eira parte dl\ atriotismo (apoiados) q11e, se os uobr0s ministres flUÍ· 

tade as suas respostas ; e quando vem assistir h di seus.. leal.lade ( apoi<1dos ; risada& noa ba.ncoa da opposiçllo) que 
sões das ms.terias determinadas, especialmente de or- .fazem deeapparecer ministerios que se a.chavíio cheios 
çamento, suppõe-seque deve vir habilitado para as rea.. de vida e de fotça pela conti.ança. de maiorias compactl\s 
posta!l sobre cada uma deUas. e dedicadas. 

' O nobre depntado pelo Rio-Grande devia ter tido uma Agora é pois á. maioria. que eu me dirijo. Por maia 
resposta immediata. (Apoiadàt. ) · confiança individual que a nobre maioria tenha nos Srs. 

Eu níio faria esta censura ao nobre ministro dos .ministros, por mais esperavçadà que poua ostar de que 
negocioa estriUlgeiros se fosse a primeira vez quo SS. Exs. reali:z.arAõ o seu programma., os n•brea minis-
. S. Ex.. deixasse de explicar actlls da r.ua repar- tros podem ceder os seus lugares a successores que, em 
tlçlo. vec: de economisarem, sejão esba.njadores, que sejão 

U!ll Sa. Dt:PUTADO : -.As observações do nobre depu- destes que têm feito carregar a nayiio ·coro. o enorme 
tado ulo cllzlão respeito ao orçamento. dfficU que noa eatá. annunciado. Ae11un a v.a.\orla, sem 
~~w ~ 
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lnostrar falta de confiança nos nobres ministt'os, deve 
insistir em que se consijlnem por actos legislativos essas 
idéas de economia. qu.e SS. Exs. apregoiio que ~íi.o suas. 
(Apoiaào.r.) 

Portaut~, Sr. presidente, encarando a resolução que 
se ~isente por todos os ~ados, eu ~ão vej~ senão incon-

tra. ella. 
Mas na previsão de que possa ser .approvn.ds, vou su

. ieitar. algumas con~idEirS.~ões ao3 nobres ministro~, PIU'n 
• o , 

melhoramentos que ... s nccessidf.des nctuaes reclamão, 
po:;são ser contemplados nestu lei do orçamento. 

Sr. presidente, uma das questões sobre que parece
me da maior couveniencia ouvir o nobre ministro da 
fazends,- c em vista !as informações que der o nobre 
ministro, resoivcr-se alguma cvuGa na lei do ort;:amento, 
é a questão bancaria.. 

O Sa. BARÃo DE MAul : - Apoiado. 
O Sa. F. OcTAVIANo:- Vá por ahi. 

O Sn. Ot"'''w : - Sr. presidente, eu 
- · · r d · • i 

1860, lei do Estado tant~ como o é a lei de 3 de De
~embro · de 1841; mas nem por isso posso deixar de 
consiJ~rP.r a decretação dessa lei como uma grande ca
lamidade ara o ai;;:. A oiados. 

Aceitando porém, como não podia debtllr de aceitar, a. 
execução .io que decretou o corpo legislativo, devo appel
la.r pata o nobre ministro afim de que ao menos se 
aunullem ou se alisem um ouco as demasiailas as e-
re:tas a execuçao essa e1. 

Parece-me que em. alguns dos regulamentos o governo 
foi evidentemente além do que o legislador tiniu\ de
creta!lo. 

Ou isto é exacto, ou níio é: se fosse, o nobre ministro 
tomando o compromisso de reduzir a parte regulamentar 
até pô-la. ao nivel da lei, talvez que tranquillisn.sse os 
interesses legitimas, já muito as:mstados com a conti
nuação dos males que a execução da lei e dos ro~la
meutos vai cada dia aggravando. 

E' sabido, Sr. presidente, que a assembléa geral 
dos accio~istas ~o ban?o do Bra.zi~ deu um voto .de 

ls.tivo os favores que lhe siio precisos. Nilo 
favores; porque o ·banco ao Brasil reclama 
justiça.sómente que quer. (Apoiados.) 

O Sa. OTToNI : - M::ts pera que fosae considerada a 
sua petição, e se decretasse 1.·emedios para. remover os 
males de que á victima aquellc estabelecimento, a di. 
rectoria, do nccôrdo cora o pensa\llento da. a.ssem
bléa geral dos accionistas, prova,clroente terá de np·· 
parecer perante esta n.ugusta camnra e a dos senadores, 
bem como perante o poder executivo. · 

Mas oontavão sem tluvida. os i~:~teressados qu.c a ques
tão foase discutida com o orçamento dos negocios da fa
zenda. Actualmeute tomado de subito com cata resolu
ção, na justa previsão e temor do qu'3 o orçamento da 
fszenda não se discutirá este nnno, ou se se discutir terá. 
de ficar trancado DO senado para o anno que vem, pn
rece~me que não vou fór.a. de proposito chamando 11. a.t
tGnçiio do nobre ministro da fazenda sobre este impor
tante objecto, e pedindo a S. Ex. que exponha franca
mente eem reservas 110 corpo legislativo sua opinião so
bre diversas questões. . . - . . -
pr41cipal da lei de 22 de Agosto de 1860. O po er le
gislativo, não julgando legal a emissão dos bancos crea
dos por decreto uo }Xlder executivo, cassou em parte a 
faculdade emi.ssoria. que tinhão adquirido aqnelles ban~ 
cos por virtude dos decretos de sua incorporação, e a 
limitou da data da lei por diante ao termo médio da 
emissão realizada nos trimestres decorridos desde a 
exist~cia desses bancos até_,31. de Março de 1860. 
· Mas ea.ssou essa parte do türe1to de emissão em quau
to OB baDC(IS creadcs por decreto não pudessem realizar 

· em ·ouro as suas notas dentro do pr::.zo de seis meZEs. 
Quanto ao banco do Brazil, a l~i de 22 de Agosto 

apenaw revogou Oll. anw~ limito\l a faculdad~ que iuha. 
---~---· ------- ' -·- -- . 

I 

... j 

o governo para conceder o triplo da -emissão do fundo 
disponível. De maneira que a emissão dos bancos crea
do~' por decreto do poder executivo ficou limitsdll ao 
tenno !!!édio da Bmi!!r>i!JJ e;ristente emoua.nto elles Dão 
pudessem trocar em ouro; é a respeito dÕ 1anco do Bra
zil a uuica. restric ão ue vem no trouco do arti o ri• 
me1ro. 

Ora., neste ponto não poderia haver por parte do banco 
do Brazil reparo quanto ao direito do corpo legislativo • 
O corpo legislativo disse no governo~ « E11ta faculdade 

· · ::. va o nos es a n os o anco o 
Brazil para lhe concederdes u emissão do triplo do fando 
disponível fica cassada em quanto os bancos não pu
derem permutar em ouro as suas notas. .,. 

E ainda assim não cassou essa faculdade em ab~o
luto; porque na fórma da lei a. faculdade continua 
sempre que a concessão do triplo nil:o exceder o limite do 
termo médio calculado por trimestres até o dia 31 de 
Março daqualle anno. 

Nos diversos urtigas da lei, já relativos aos bancos 
creados por decreto, já relativos ao banC',o do Brazil, ha 
distincção; e e~sa distincçiio é mnito notavel, por ne a . . . . 
reito de emissão. A emissão, na fórma da disposição a 
que me tenho referido quasi textualmente, continúa a 
regular-se pelos estatutos; mas o ~overno não pôde 
conceder ue a e issü -

e DUO excede1' o termo médio da emissão anterior. 
No § 1' determina-se que, se a emissão de qualquer 

banco exceder os limites maro11dos, será elle obrigado a. 
reduzi··la a esses limites dentro do ra.zo ue o overno 

e -ermmar, emquanto não puder trocar em ouro. 
Quanto ao banco do Btnzil se gozava então de emis-. 

são tripla, tem de subordina-la ao limite decretado. 
Isto quer dizer que, ses;nindo o $ 1", se na época da 

publicação da lei a emissão do banco do Brazil fosse 
1Üém do termo médio, marcado na segtmda parte do 
tronco do artigo, o governo poderia fazê-la reduzir a 
eesl.l termo méd.i.o. ·M&s já se sabe qlle é dentro J.a hypo
theee rla di~;posiçiio Bnterior, isto é, dando-se o caso da 
emís<iio trirlrr, ou per outra se o banco do Brazil não 
estivesse dentro das faculdades ordinarias dos seus os• 
tat?tr:_rJ; se a h:u1_,ca ~ive.9a~, por ox~mplo,. o duplo da 

.. . . .. . ' 
o não alcr.nçaria. embora fosse o duplo da emissão além 
do msximo lP:wcnclo na Eegunda pnrte do tronr..o do a.t•• 
tip,o. Não foi ae me faço bem cooprehender pelo nobre 

. • ·t.. • •. 

Brazil o muximo decrf:ltndo níio altera em nado. as oon·· 
dições ordinar~:.~i! dn. emissiío; e que só vigora pua -o 
Cllfo extraordin11río da emissiio tripla, 

O ~ 2• clevn o algarismo dos bilhetes qlle cs bancos 
crendos por decreto posaão emittir uma vez que não 01 
troquem por ouro. 

O Sn.. PRESIDE:~ TE: - Não posso deixar de observar 
no Sr. deputado que Gata. ma teria nüo el!tá. em discussã~. 

O Sa. 0TTONI : - V. Ex.. ha de perdoar; está. em 
dis:lussão todo o orçamento, e eu trato de motivar al
gumas emendn!l que provavelmente terei de offerecer á 
consideração da. cas:I em additamento á resolução. 

O SR. SALDANHA. MAmNno: -Apoiado. 
O Sa. PRESIDENTE: -Mas noto ao Sr. deputado que 

na primeira discussão não se offerecem emendas. 

O Sn. Ono:n: - Bem o sei; mas tendo de offerecer 
essas emendas na segunda discussão preciso desde ·á 
inter elle.r sobre o ob'ecto o nobre mi · o d f 
pe in o-lhe informaçõe1.1. 

V. Ex. bem vê qne a mat.eria é transcendente, e que 
para me poder fazer comprehender Díil) é possivel que 
âeixe de entra\' em alguns desenvolvimentos. E, perdôe 
V. Ex., en Gupponho que podia ir um poaoo mais adian

. te; sulva qualquer deliberltção de V. Ex., a que me sub-
metterei, · 

O Sa. PnESJDENTE:-Eu comprehendo que esta dis
cussão não pôde dai:xar de ser ampla, mas deve versar 
sobre a ma teria. que lhe diz. respeito. 

O SR. 0TTONI:-A matetia. são orçamentos dos mi
nisterios, e, segundo os precedentes da ~asa, que fui con
sultal', n~~o ultím~ discu.s.$ãO de re.eolução do igual D&tu-: 

. . - - · -- .• ... ... .. .. ... . - ·~ ... - · ---- - - --··· 
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r~a. liouvo um deb~té amplo sobre polltica. geral. En 
peço a V. Ex. que consulte os precedentes, e verificar{!. a 
exactidão do que tenho dito. 

O Sl\, .Pa"Et>ID~NTV.~-Os casos em qu~ se adm~tt~ dis
ca.ssão sobre politica. geral ea~ão mal'cados no re~i
mento; 6il convenho que esta di~cussão deve ser ampla, 
porém deve versar sobre meteria qce tenh • -.~- ~--

· emendas que se tenhão de UIJreseutur. 
O SR. 0TTON1 :-E' mesmo para apresent,nr emr-ndus, 

para as quaes preciso informações, e psm obter c~sas 
inform~ões preeisa expA • : .~~ .. • .. ; 
peço perdüo a V. Es:. para. insistir ua. in~ormação qu(! 
dei; V. Ex:. nos tem dito wais de uma ver. que os pre
cedentes tambem fazem parte do rP.g;mcuto; por con 
seguinte se não está no zegimento e.sc·.ript·J o direito de 
discutir-se politica geral pr:r oc:ca3í:\o do debate sohre 
resoluções como esta, está :üO'' pre~e·h'n.te,; . Eu fui ler os 
Annacs do Parlamento do anuo de 1.85~ ~ntcs d~ tomar 
a palavra, mesmo para uão ter de incor·~.ar em qualquer 
censura, e asseguro a V- Ex . que a<Jhei te-r ne~.se anno 
havido uma discussão ampla em occasião semelhante 
sobre polit2ca geral. Portanto, mesmo n dis'!ussii.o de 

oütica eral está ois nos receden es 1 

ção o meu discurso hei de pedir permissflo n V. Ex. 
para tocar ern algum ponto não comprehendido, m::1.s por 
ora estou tratando uuicameiLtc de um est.r.b&lccimento 
da maior importancia. e uc tem direito a se~: ouvido 
nes a cam.sra. •••• 

UM Sn. DEPUTADo: -E' materla muito urgente, nas 
· circnmstancias Jo paiz. \ 

Q 81\. ÜTTOl'II! -E aiio qne o- • 

tro da fazéoda tratou largamente no seu rela.torio. 

O Sa. PnESJDE!';TE: -O nobre deputado ha de coo~ 
vir que a não ser com o fim de apresentar uma emenda, 
a discussão era inutil, e actualmcnte emendas níio podem 
eer apresentadas, e que em l" discussllc níto haemendas. 

O Sa. 0T'l'ONI:-Mas para propô-las em 2• discussão 
preciso ouvir o Sr. ministro da fazenda. Talvez nem seja. 
eu que as apresente, talvez com as informações deixem 
de ser necessarias, talvez q_ue algum membro da maioria 
que esteja de accôrdo com.igp nestas idéa~ofaça, e quem 

fa.Uar, não induzirá algum dos deputados da maioria 
. a propor medidas que a. situr.ção recle.mo. 

O Sa. Pa:dtllEI(TE :-Póde continuar, visto que tem 

. O Sa. Onorn : - Dizia 0\11 fallnndo a respeito d<> 
~ s· da lei de 22 do Agosto de 1860, que este p·arngra.
l'ho não póde deixar de entender-se subordinado 1\ dis
posição cardeal ·de principio do artigo, ou por outrn, 

· gue um determinando o§ 3" que se no ti:n de um anuo os 
: bancos não. pudorexn rea.~znr em ouro. a~ s.uas nota~, a. 
· emissão regUlada pelo d1sposto no pnnClplo do arttgo 
sed red11zi<la, no primeiro anM de 3 .a 5 e no segundo 
de 6 a 12%. Vê,se claramente que as disposições desw 
par~grapbo aggra.vilo no ü.m de um anoo a reatricçiio 
eifectiva quo o principio do nrtigo decretlirA. contra as 
emissões dos banco& do decreto, e restringe tambam a. 
tabeUa limite decretada. na segunda. parte do principio 
do artigo para. a hypotheso da concessüo do triplo da 
emissão ao banco do BTazil. 
· Parece-IDe, pela. resolução qne tomou o nobre ministro 

da fft:Zenda quando a directo;ia do bauco do Brazillhe 
fez 1\ l>l'<lposta. para ~ redncçao este an~o: que deve s~r 
qe 3 lJI), xne parece; digo, q.ue o nobre ':Il~Istro cnten~ha. 
o 2• como o 
ptn'a e simplesmente á.CE:rca do banco do Bra.zil que seja 
reduzida d6 seu maximo a tabella limi.te, que regula 
sémente. 11: hypothese da concessão. tripl~, l!orqne o 
nobre m1n1stro concordou com a dm~ctor1a a.o banco, 
ao meno& parece assim da resposta que deu, e creio não 
haver inconveniente em mencionar. 

O Sa. Mnnsn.o liA F UEi\llA:- Está publicada. 
O Sa. ÚTTOSl :-Me pareceu que o nobre ministro es

tava nestas idée.a, isto é, que a rcducçüo que ~e pMe f a· 
%er na esnissiio, t1egundo o~ 3• para o banco ào Brazit, 
aómente se refere â. ta.bell11 considel'ada come> maximo, 
e pl\ra bypothese df\ concoslliío triplicada ao fundo clis- \ 

ponivel; se nüo :fosse assim, parêce~Ulé C(Ué o Mbrê mi
nistro U>.ria. exigido que a deducçiio dos 3% se fizesse da 
circulação eifectiva, ma~ o nobre ministro nlio mandou 
fa:>.er a dedncção dos 3% da ci.rculaçíi.O eft'ectiva, mas 
sirn da circulação da "abella limite. 

A circulação efiectiva na caixa matriz era. de 
18 \iOO:OOO e a deduc i: d 3 Ol 

aa ~atella lün:.t\!, qu'! ~de mús de 21 ,OOO:OOOS, e como 
e~t:~. tabella refere-se "xclusiv;)mente ao caso de ewi.;;.
são tripla, segue-se, em vista da de~isão ministeria.l, que 
a rcstric;ç.ão annu:> de 3 o. 12 % uadn. i<:m com o banco 

o Braz1l ~o seu curso ordl!lerio. Ou o ba.'lco precisa do 
triplo , ou não precis(l.: ~e precim pedir. o triplo, o nobre 
ministro não Ih'o {lóde conceder logo no segrmdo anno 
d a lei, em vista da primeira ps:rte do artigo s. <!_ue me 
tenho referido, seniio na hypo~hel;e de que el\Sa conces
são do triplo não exce:l.!l 1.1 tabctl.<t, m~?nos 3 %·· Mas se 
o b::nco uão precisa ll€dir o favor da. emissão tripla, 
entf\o está. nas condições rtorrnac~ à.cs seus primitivas 
estatutos, quero dizer, póde omítti~ o duplo de todo o 
dinheiro em caixa que estiver dentro dog limites do ca
pital, e mais a emtssão simples addicional corrcspon
de?te ao diultei!o r':sga.tado, e que estiver recolhido á. 

Ora, se nesta segunda hypothese houver, por exemplo, 
10,000:000$ om not:ts do governo e ouro, nns especies 
que podem formar o fundo disponive1, por virtude da. 

_ . ais eoadiç9es 
exigidas, cmittir o dobro, e tambem poderá emittir ent 
conformidade do c.rt. 18 dos estatutos, tanto quanto á 
o dinheiro que resgatou e está na caixs. da amortização> 
comtanto ue a. somma das . · ~ -
o tnplo do fundo disponivel. Já se vê, pois, que poderia 
neste caso a emissão, nos termos da tei, ir muito além 
da tabella que está. .formada, cujo limite á de cerca de 
3S,OOO:OOOS para a caixa matriz e todas as suas caixas 
filiaes, e que portanto é da. maiot importancia aio
tellígencia da lei sobre este ponto. 

Eu entendo que expuz o. "ierda:!eira doutrina. da. lei, 
na qual creio que vamos de accôrd() em vista dos act.oa 
do nobre ministro; mas como minhas indacções podem 
não S1lr rigorosas, acho conveniente interpellar S. E-x. 
nesta casa para que fique a situação bem definida.. No 
caso do S. Ex. ter qualquer escrttplllo R respeito ds in-

. enoia quo ou supponho tem dado A; let âe 22 de 
Agosto, co1râria entilo, no xnau entender, chamar a 
attonção da camara pnro. os maios do modificar a si
tuação e entendida a lei de outro modo. . . ' . . . ' 
incu!cand~h"lO quo-- o.<~ bllllcos da amissii0._~J:Rm.ad_os-
fabncas de moedn. falsa- tenhão contributao para BS
difficuldadcs únunceiro.s do paiz, augmentn.ndo demasia·· 
àamonta a circulação; estn á a queb.:u. geral, dominante 
ba muitos annos, -quo os bn.ncos tíhn contribuido parA. 
quo haja Buperabnndancia de meio cironla.nte que as 
transacçõefl e o estado do paiz niio comportüo. Por isso 
desejo cho.mnr a attençno de. casa para o estado actual 
do meio circulante. 

Segundo us tabella& annexns :\O rolntorio do anuo 
passado, o total ela emissíi.> bancaria vinha a ser 
50,890:0008 em 31 de Dezembro de 1860. . 

Ora, Sr. presidente, existin em oircnla9iio; papel do 
governo 31,41 \~ooos; mas nem todo o papol do gove1uo 
se póde addicionar á ernhsito bancaria, porque uma 
grande parte daquolle papel está recolhido nas cabu 
dos btmcos formando a garantia da sua emissão. 

O Sa. BARÃO DF- MAUÁ :-Apoiado. 
O Sa. 0TTONJ :-Ett não tenho aqui todos os ele· 
" ma de pa~ 

tio governo que e:xiste recolhido na. caixa matriz· do 
banco do Brazi1, nas suas caixas filiaes, e ein todos os 
outros bancos ;, não t enho prescnteG todos os dados, e 
sómente alguns. Mas o certo é que o fUBd.o disponível 
de garantia dos divetEos bancos, segundo as tabeUas 
que o nobre ministro juntou ao f.en relatorio, em moe:.. 
da··papel e ouro é de cerca de 30,000:000/J, sendo 
ll,OOO:OOOS em ouro. Só a caixa matriz do banco do 
B.razil t~m de fi a 9 ,OOO:OOOB em ouro, afóra. o que tem nas 
suas caixas liliaes que 6 pouco ; os outros 1.-ancbs quasi 
nenl:um fundo disponivel tem representado em ourõ; 
por tsfio calculo que todos os bancos tenhão em onro 
11,000:0008000. 
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Ora, &endo o fondo disponi~el de garantia de todos 
o~ bancos de .25,000 00'0$ a. 30,000:000$, já disl!e que 
ll!lO tenhoa:qutosd.a:ios todos, tirando-se osll,OOO:OOOI 
em ouro aiDda deve ficar muito mais de lO.OOO;OOOS 
de llR'Oel do l!overno TMnlhin"A ,..,,.,. ,.,.;va.c: iin;.. ht>nt>.na 
e nã:o.póde Pór isso h~~e~- d~~id;-q_~;-;;;; p-;;el-d•~:;~: 
verno andará em circula ii · · "' 
e ~ao se e eva aos 3'7 ,411 00011 que o governo emittio, 
pol~- que destas notas do governo estão na circulação 
mmto mencs, muito mencr é a somma das notas 
que faz a funcção de moeda ou ench · 

on o que 1sto concludente. 
O Sa. BARÃo DE MAu Á : - Apoiado. 
O Sa. ÜTT?NI:- Por conseguinte, no fim de Dezem

bro de 1860 tmhamos effectivamente em papel do go
verno 1;1a ~irculaciio cerca da 20,000:000fl, 50,390:000/1 
da. en:assuo gernl dus bancos, ou ao todo em circulação 
70,000:0008 pouco mais ou menos. 

~fas, Sr. presideme, o papel-moeda que existia ell.i. 
18.:>4, segundo as tabellas annexae a~ relatorio do anno 
passado, era na importancia de 46,694:0008 E' sabido, 
consta mesmo dessa relatorio e <ie muitos outtos docu-
mentos, ue a circula ão em · 
e , O:OOOS; mas não muito além. 
O Sa. BARÃo DE 1\!AuA: - Apoiado. 
O Sn. Orr~:-.1 : --:. ~m apreciações da directoria do 

l~çíio da época om que o b~co do Brazil foi ~stabele: 
CldO. 

Assim, Sr. presidente, uma consequencia muito im
P?rtante se pótie tirar da identidade destas duas situa
çoes, e é que nii.o são os bancas de emissão os culpados 
como se t~m dito, da baixa do cambio com que luta~ 
mos. fAP'•ados.) Ternos em circnlaçíio 70,DOO:OOOI1, o 
camb~o está a 24 ou 25: tin11amos entiio iO,OOO;OOOH, o 
camb1o es~eve a ~8. Não é pois restringindo simples
mente a cuculaçao que se ha de fazer levantar o cambio. 

O Sa. BAnlo DE M.w.!. : -Apoiado. 

i d. d • s sss1m, que se quc1ra azer nos 
pre. u toa os. 

E~pli~Juei como eu entendia n lei de 22 de Agósto, 
o"Ehqu~1 ?s motivos por que ncrcd1tava e acredito que 
o . r. muustro da. fuzonda niio estí~ muito separado de 
m1m no modo da entender esta lei; por~m o regulamcn.
to do •.o .de Novembro quo veio pôr em cxocuçiio as suntl 
dfspostçoca, mo pnroco quo excedeu sn niio todas no 
monos nlgumas dRs faculdades quo peln lei ÍQri:o dou
feridas n_o gover'lo. Vou procurar domon~trnr â cnmar" 
a P,ropoa1çlio que acabo do proferir. 

:Sr • presidente, esta proposição se demonstra especial
mente pelo mod!:l por que no regulamento de lO de No· 
ve!llbro, qu~ vou ler, se reltUlou o fundo dísponivel da 
cruxa. matnz d() banco do lfrazil. Det"rmina. o art. 8' o 
llegnin.te: 

« !>:ra col.l?putar- se o fu~do disponível do banco do 
Bruü rleduzu-ae-ha do cn.p1tal realizado; 
fil" .. I.· As quantias que elle tiver distribuido ás caixas 

taes para lhes servirem de capital, ou por emprestímo 
em conta corrente sim les.:. 

s a e ucção tem duas partas: a respeito da primei~ 
ra, nun.ca s~ entro11 em duvida, sempre se computou o 
fnn~o d1spon1v:-l do banco do Brazil abstraeção feita do 
capltal das ca1;xas filiats ; nunca houve questão ares
pelt~, até aqUI o regulamento não trouxe novidade 
(apott;dos); porém ac~rescenta:-<-u poremprestimofe1to 
à.s CaJXas filiaes.-Nao conheço a. fonte onde se foi beber 
esta ~.striçção; na lei não está ella de modo algum. 
(Apouttf:OB.} 
• E' ' ~ ~a m~dida regul_amentar que vai affecta.r 
mtere!BéS muzto sénos, e que nao tem fundamento senão 
na conveniencia que o mini3tro que pr01nulgou este 
regulamento podia achar nesta disposiçãr:. 

I 
: Mas nem conveniencia ha em tal medida, e eu exem· 
plicarei, para melhor me fazer comprehender por V. Ex., 
com a caixa filiat de Pernambuco. 

A praça de Pernambuco em muitas occasiõea ter& 
necessidade de ser auxiliada. pela caixa filial do ban~ 
do Brazil alli existente além dns forças desta caix11. 

· en ro-
vincia. em geral, muitas vezes será conveniente que a 
·çaixa central v8. em auxilio daquella ~aixa filial. 

As necessidades que ha és vezes na praça de Pernam
b c odem exhtir tambem na ra a da Bahia e será. 
conveniente que da mesma fôrma a caixa central. vá em 
auxilio da caixa filial da. Bahia, para que esta possa 
favorecer ao commercio e á lavoura. 

Ajas vejamos em que condições põe-nos o regulamento 
a este respeito: < Nilo porlereis emprestar a. qualquer 
das vossas caixas· filias, diz o regulamento ao. banco 
do Brazil, sem deduzir igual qaantia do vcsso fundo 
disponivel. eiuda que a vc:;sa caixa central tenh&. di
nheiro havido alwnde que não seja capital, C?mo, por 
exemplo, tomado o premio. Actu!!lmente a ca1xa cen
trnl do banco do Brazil tem quantia avultada recebida 
a premio; mas qualquer que seja o aperto em que se 

vincia ?nde.exista caixa. filial, a. caixa central não póda 
habilitar essasJlliaes para favorecerem o commercio e a. 
lavoura. 

trai 1 o,ooo:oons para undo disponivel, o que recebe 
mais l,OOO:noos de dinheiro~a juros; se maadar em

restados estes 1,000:000$ para. Pernambuco ou Bahia, . . .. . . 
· são. De sorte que parn emprestar a um juro muitas ve
zes modico, para emprestar muitas vezes não por fazer 
negocio, sim por auxiliar o commercio, por emprestar 
a um juro modico 1 ,ooo:oons é preciso privar-se o 
banco de 2,ooo.ooos ! Ora, o t1bsurdo desta restricção 
xne parece que salta. aos olhos 

Penso pnis que é uma ma teria muito J.igna de ser con
siderada, e que tem um alcance muito maior do que se 
póde J>Ssim á primeira vista auppôr. 

Desejo portanto ouvir o nobre ministro; desejo g,ue me 
diga se acaso considera que esta segunda. parte do ~ 1• 
do art. s· do re ulamento de 1 O de Novembro de 1860 

m or.gem em a g11ma spos1çAo e e1 que precl8e ser 
retocada, ou se é dnquallee nrtigns regulamentares que 
o nobre ministro pó de, reconsiderando, revogar; e em 
todo o caso desejo que o nobre ministro exponha á 
amara a sua opmmo a respe1 o. 
O ~ 2" do art .• 3" manda abater tambem do capital a 

import.ancia do resgate daG notas do governo realizado 
na fórma do11 estatutos. 

Sr. prc~idento, esta questão, em hora pudesse ter sido 
levnntnda ou na imprensa, ou mesmo no Feio da directo~ 
ria do bnnco, nunco. teve soluçiio. A lei de 22 de Agosto 
da I M(i0 no. da disse n esta respeito; por consequencia, 
esta restricçüo do fundo disponivcl, cerceado aotualmente 
por virtude do § 2• deste art. 3' que estou analyaando ; 
este cerceamento das forças hypotheticas do fundo 
disponível, é t.ambem uma soluçiio inteirame:Rte nova. 
Eu nüo vejo na lei nada a respeito; por consequencia, o 
que regula no meu entender a ma teria sã() os primiti
vos estatutos, mas os primitivos estatutos me parece que 
não eatão respeitados pelo regulamento. 

O art. 16 dos estatutos determiua simplesmente que a 
emissão do b~nco não possq elevar-se a mais do duplo do 
seu fundo disponível, isto é, a mais do duplo dos valores 
em notas do governo-moeda de ouro, etc., qne effectiva.
mente o banco tiver em caixa · mas faz uma ex ão 
diz que não ~:e conte dinheiro recebido a premio. sta 
excepção do dinheiro a premio foi evidentemente para 
.tnarcar como limite marimo do fundo :lisponivel o ca• 
!Ji"<lll do banco ••.• 

O Sn. BÃa.io DE MAu Á.:~ Apoiado. 

O Sa. ÜTT0:\1: - ••• porque de entra maneira! ee 
~ntra fosse a intenção do legislador, elle referena a. 
~outrina deste artigo expressament~ ao capital do banco. 
Mas não, o legislador Jisse - fundo dispouivel ê o 
dinheiro em caixa, e accre~centa que não deve entrar em 
oonta o dinhlliro a juros. E' destH. e:scepçlo que se con·· 
duo nio poder o w.hximo d;; úm6o ãi~pnuiv.;i ir :olem 
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do capital; autorisado o banco para. emittir em todo o ca. da intelligencia que dá nos ~~ 1" e 2~ do art. S• d.o 
caso, uma vez que tivesse em caixa igual somma. em regulamento de 10 de Novembro iie 1860, qne acabei 
moeda. corrénte e com as mestn9.S condições o duplo do de citii.T. . 
capital. Considerou como fiador do dinheiro em caixa o Sr. pr11sidente, não passarei adiante sem aind~ chana~ 
9..ue estivesse resgatat1o e àcpositado na caixa. de amor- a attenção da cama.ra. para o actuP.l estado da ctrculaçao 
tlzação V cu mostrar que o contrario disto seria· um monetaria, sem perguntar tambem ao nobre ministro se 
Jiillliifs:;;tv ::.t:mr:l" íio aeba i\US a nossa si\:naçiio financeira se resente do 

O Sn. B.tn.la »E MAu .i dá um aparte. revogação do edicto de Nantes em França, como a. ex.pul~ 
são dos judeus da. peninaula iberica. · 

O Su. 0T'l'ONI:-Mas eu prescinU.o desta questão Os protestantes e os ludeus forã.o, nos seculos nnte-
por ser o algarismo poq_ueoo; dou de baráto ue se deva. · · · eus eapi-taes á. Inglaterra 

e uz1r. un o 1spomve pó e elevar-ae a22>000:000IJ e á Hollanda, onde havia liberdade de consciencia.. Da. 
ou pouco mencs ; por consequencis, poderia o banco mesma sorte os deportados de 1850 e l85l foríio crear a 
emittir o duplo, isto é, 44,000:000$, e mais 1 O,OOO:OOOS rede de caminhos de ferro que se estão traçando em Por-
da emissão addicional; ahi t-emos 54,000.000$. tugal, e levando comsigo os ca.pitaes que podiiio estar 

Mas na bypothese do regalawento, isto é, na hypo- vivificando a industria do pa.iz. 
these de que se dê para limite do fundo disponível o Voltando ainda á lei da 2 ~ de Agosto de 1860 e aos 
capital, abatendo-se delle esses 10 OOO:OOOH que entrá- regulamentPs que forão proz:nu1gados para a sua exe-
rão na caixa. da amortização, teremos por ease sim- cnçiio, vou fazer mais uma pergunta ao nobr9 ministro 
ples facto reduzido o max.imo do fundo disponivel a da fazen:ia. 
l2,000:0oOS, ou a emiseão dupla. a 24,0(}0:ooog, e, com o espirito da lei de 22 de Agosto foi collooar o go-
os lo,ooo:ooos de emis~iio addicional,S4,000:000a seria -vemo como tutor untversal de todas u ()aixas, de todo 
o maximo du en~isslio do ban.co do Brazil. 0 dinheiro que havin no Im rio destinado ara. uai-

Ora, e baneo Ele Brazil é am b~-e-supporthn--f-.--t---~q:;.u~er~~m~.~~ilo~e~·~~~-.~.p~t~r~iio~n:".;e:!m~a~s~a;;;osci~e~e.~e;-;l!;9'e;'i:be~n~e~fit.:----
algum serviço ao Estado; fez-lhe nm emprestimo de cencia (apoia6lo6), muitas das quaes se dissolv@riio para. 
10,000:0008 sem juro, e julgo que deve estar em me-· não nceitar n. onerosa tutela do governo. 

__ _!lU!hsio:rlm-c-éon-Id18i,__çãh:o'f~[llq)tulle.eaeosl--d<ohu~trl!lloftlsllb"'awnillcltoso-. .--M_a_s_v_e_j_ttm_o_s_s_e_-t-__ _y__w.n...-ll..UC:&.u:LI.'Jl~~co:-TivemosdistoemS.Paulo. 
Demos a hypothese de qua so podem trocar em ouro O SR. OnoNr!- E aqui tnmbom. 

11s notas dos diverso11 bnn::os (é a hypothese da lei). UM Sn.' DRJ>UTADD: _E muitas outras se hão de dia· 
Dada este. hypotheso , já. sa vê q_ne a condição do ba11co solver. 
do Brazil nüo é melhor do que a dos outros ban!!ol!. Po· 
derá el&vRr a sua. cmissiio ao duplo do seu fundo dis- O l:)ll. ÜTTONl :-E muitas outras se hiío do dissol-
ponivel, a!ISÍ n como os outros ban~os ; é esta a regra. var, como diz o nobre deputado que me honra <'·Olll o 
para todob. seu aparte. 

Pois bem; o bnncoAgricola temdecspitnl20,000:000S, Mn8, Sr presidente, o art. 2', nõ § 1·, dispõe que 111 
supponhnmo-lo recolhido todo i esl'e b1moo, 8o 11.8 c ousas companhias e socieda.ded anonymas quo so incorporarem 
melhorarem de modo quo possa haver troco em ouro, 6 funcoicnnrem sem autorisoçilo concedida por loi 011 
poderá. então emittir 40,000:000S, quando o banco pro· por decreto do podor exeoutivo ticarâõ eu,\ citas a mpltaa, 
tegido, privilegiado, fica reduzido a 34,000:0008. Ora, e oa soas socloB serito solidArlnmeute rosponsl\vell por 
so isto nílo ó uma disposiçii.o absurda, uiio sei que outra. todaa aa suas operações. Evidentomento o legislador e%1• 
consa possa ser. tendeu que na denomiuação geral do oompanhiaa o 80• 
· Portanto, a intelligenciá qne se dá ao§ 2• do art. a•, oiedadea anonymas dG que trata o § 1" do art. 2•. da lail 

xnandando abater do max.imo do fundo disponivel os de 22 de Agosto, o& mtJnte-plOB o uaociaçõee de benefl-
lO;OOO:OOOH resgatados, e que estão na caixa da cencia não estaviío comprehendidoa. 
amortização, não é aceitavel, conduz ao absurdo E ~anto é ~s~im que, para que essa diapoaiçio alc•-
de aer o banco favorecido, o banco privilegiado, s.quelle çasse os monte-pios, diz a segunda parte deste para-
que mais serviço presta. ao paiz, ' que 1he empresta gr11pho: <Esta disposição é applicavel aos mont~- io& e 

, . · , · 18sa 1 enor · ro~ mu nos, e • " . 
á dos outros btlncos que n[o têm favor~s especiaea, que Se o legislador ·ee limitasse a. essas duas disposições, 
não prestão serviços eapeciaes.... p(\deria haver questão se as expressões aqúell~P compct.• 

0 Sa. BAalo DE M'ATIÁ: _Que niío estão sobrecarce~ r.hias que u incorpora-rem e funccionarem comprehen-
d .1 dem as que eetavão funccionando i e neste caso se po-

gados com os onus que tem 0 banco 0 Braz! • deria dizer que alcançavão ·ou não. . · 
O Sa. 0TTO~J:- E' o que acabo de dizer. Não dis- Mas o l~gislador titou toda a duvids a respeito no 

cntirei o$ s·, _porq_ue refere-se a nma quantia compa- $ s·, em que parece-me que claramer.te especificou que 
ra.tivamente pequena, e não quero prQ\ouga.r o discurso: os monte-pios e associações de benefiooncia qtte .·•Si-
podia achar- llrgumeatos para provar qna, uma vez qua o l-essem fnnccionando não se achavão neste caao.f'.ÃUS'O 
capital empregado estivesse representado em cr.ix.a, em ~ 8' : < As companhias e sociedades anonymaa -~-
moeda corrente, uiio devia ~er ded.uzido do capital para ti.cadas no art. 1". que actualmente fnnccionarem sem 
fazer-se o fundo disponivel. Niio quero porém entrar nesta autorisação, etc., fici\o comprchendidaa na me11ma. dis • 
quest.ão; limito-me n interpellnr o nobro ministro á.cer· ro~içüo,:. Mas ni.io diz que os monte-pios ticí'io com-
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. preàendidos ; e no ~ 1• havia reconhecido que as &x
p::essões-compenhias e sociedades anonyma.s-não com
prehendiiio os monte-pios. 

Portanto, no § t•, qusndo o legislador impôz a pena. 
de multa c ~utras ás companhia~ e socieda~cs anon):
mõS qUõ S~ ;::.r:Drpt}i·:-::-r.:n. e {~t!CC~O!!!!!·em, !la O S43 refe!!.Q 

· e , a occa-· 
sião em que se promulgou a. lei; porque para. que essa 
doutrina alcançasse as companhias de sociedades ano
nymal! existentes, julgou o legislador necessario esta~e-

.. . o • • 

' nhias o sociedades anonymas que estiverem actunlmente 
funccionando estão sujeitas á disposição do $ 1", e não 
comprehendeu nesta ampliação os monte-pios. 

Já. v~ portanto V •. F.;x.. que os monte-pios que estive
rem actualmente funccionando não siio alc.ançados peb 
lei. No entanto o regulamento de lO de Novembro (não 
referirei o seq texto por ser de~nece;;sario), pre~cindindo 
da distincçíio que fez a lei, obrigou os D:lonte-pios e 45 
sociedades de beneficencia a ~<olicitarem tnmbf::m appro
vação do governo para os seus estatutos, ainda. aquellas 
que esta vão funccionanuo. Pretende mais o regulamento 
impôr a esses estabelecimentos até a theoria dos fiacnes 
crea os para os ancos; e quer 11ltetv1r na nomeação 
dos pres1dente.s, etc. · 

Supponho que esta parte do tegulamento tambem níio 
está comprehendida na lei que acabei de ex ôr. Dese·o 
o · · s no res mts ros am em a respe1 o. 

Sr. presidel;lte, agora vou dirigir no nobre ministro <la 
justiça algumas interpellações, ta.mbem paro. tomar nma 

. deliberação definiti-va a respeito de emendas qne tenho 
de propôr á -resolução q . tsc ao ; p -
que as proporei ou não, conforme as iufol'mações que o 
nobre minil'tro da justiça tiver a bondade de dar-me. 

. Sr. presidente, nilo é ~em grande acanhamento que eu 
· tomo a liberdade de dirigir a palavra. ao nobre minis

tro da justiça. 
V.Ex. se ha do recordar que desue os primeiros dias 

em que tive a honra de o<:cupar a attenção do. camara 
. eom objeotos. ou relativos á rera.rtiçã.o do nobre minis

tro, ou a outras, se fez notave a aspereza da. phrase de 
. 5. Ex. a meu respeito. · 

Quando pela. primo:!ira. vez fallai, dirigindo-me ao 
no'bre ministro da. justiça, 11pena.s observei que a ol!ga 
nii&Q!o do gabinete era manifestamente defeituosa., 
viato quo, repreeentando o nobre ministro da justiça 
uma política do matiz muito carrcga.âõ; eu não com-

rehendia como dia.• estar de nccôrd() • 
n tro o mperio de entíto,qua hi>viü. 5arvido no gabinete 
de 4 do Maio de 1857, eAue, niio só como ministro 
daq,uelle gabinete, como depois, na qnalido.de de deputa
do neata cnaa, mais de uma vez se havia explicado de 
modo que logicamente se podia. concluir qne um abysmo 
havia entre esse nobre ministro uo gabinete de. 4 de 
Maio do 1851 e o nobre ministro da justiça. 

Nito sei que observações tiio singelas, que podiiío não 
eer exaota.a, mas que em uadu effeotaviio o car~cter do 
uobro ministro, pudessem offendê-·lo. Mas o nobre mi

. nlatro immedíatamente se quiz fazer C!lmpeúo do seu 
oollega dus obraa publicas, ao qual ta.mbem nenhuma 
ofrensa eu tinha irrogado. . 

· Era ainda na diAcuss:.io do voto de graças, e a respeito 
do nobre ministro da a.gtiCllltura eu apenas tinha arti

. etilir.de que o nobre ministro, qua:ndo t~stava para haver 
110 pai~: mudança de politica, era o verbo da nova dou
trina, ficando occulto por um cerro tempo, para. o.pparecer 

· dopoie de estar a situaçilo mais definida e mais segura. 
· AC!(tt~ que o nob:e ministro das obras P?blicas 

1848, quando foi resolvida a. mudança da polltica. que 
predominou nos cinco annos que comecárão em 2 de 
FeY~iro de 1844 ; e que. ~esd.~ 1857, J_Jelos factos que 
ée têm dado, o nobre mmtstro da agricultura revelava 
que ·era ainda o verbo da nova doutrina qne o minis
teria tinha de realizar. 

· Não sei qlie nisto possa haver nada de offensivo. Eu 
ainda níio tinha discutido a colonisação ; e mesmo nesta 
(j_uestão, na qUAl muita. cousa hcou por dizer, eu naJa 
diaeft qu~ ~udesse offender .o ca:acter ~ a p'!'obidade do 
nobre DUlll.Stro dos negoc1os a.a. agr1cultura, de que 
aliá nãO m:e quero fazer campeão. 

O Sll· SALJIA.l'iBA Mnil'lllO: - Faz muito bem. 
' 

O Sa. ÜTToNI : -Mas V. E~. se he. de recordar da 
d.olorosa reprimenda que em resposta eu soffri da parte 
do nobre ministro da justiça. Levantou-se para t:~cer o 
panegyrico do seu collt:ga da agricultura. ; e depois de 
reg guardar-se, l~omo ct1stumão fazer os oradores que em 
respeito ao regimmto não querem offender ostensiva
m n e os seus co egas, epo1s e muns certas re~erv11:> 
que deixavü.o a descoberto o pensamento do orador, 
como por exemplo < o que vou dizer não se eppUca. 
absolutamente a membro nenhum d:.t casa.,,. a pre-

• · ms ro a agncu -
twra, recordou S. Ex. este proverbio chinez: <Os gran
des homens med.em-·se pelo nutllero dcs seus invejosos, 
a2sim como ~ts torres se m.;àem pela sua sotnbra. :. 

Sr. presidente, eu ni'l<) usa:rei de represalias; pargnnta.
rei sómcnte ao nol>re ministro ã.n justiça Ee, deputRdo da 
opposição nest:~. tribuna, S. E:t. foi movido por senti
mentos de inveja G.UanJo se dir!g!o a um collega do no
bre ministro d:t agricultura, duvidando de sua honesti
dudc, dizendo ·lhe que par::. ii.car esta provaiaera preciso 
ver o inventario do seu actual collega, c que só salvaria 
a honestidade desse nobre ministro se acuso lhe pro-

. va!>se ue e ia. ai 

O Sn. MINisTao DA JusTlÇA :-Nunca. disEe seme .. 
lha.nte cousa. 

O Sn.. 0TTONI:-Vou bus;c -Ih 
un o e 1853, em que ias~ se acha, e vou referir as 

palavras de V. Ex. O nobre ministro fazia opposição, 
e sem duvida não era por inveja: não fazia porém a 
opposição moderada que eu tenho feito ao ministerio àe 

. x.; o no re muns ro 01, como eu sou agora, aggrc" 
dido, ou julgou-se insultado, maltratado pelo ministro; 
pareceu-lhe quo este lhe dizia que o nobre ministro era 
um parasita da sitnação, vivendo á sombra das graudes 
summidades que formão a oligarcbia. 

Respondeu S. Ex. a esta allusü:o, apezar dos protestos 
do orador: c. O Sayão Loba to só poderia ser chamado 
parasita se acaso o Sr. Victor de Oliveira lhe dis
sesse, ou só poderia admittir a sua honestidade mos-
trando que deve pelo menos 200:000/1. :. Eetá no Jornal 
do Commerci<1 de 11 de Junho de 1853. Foi por esta -
maneira que S. Ex. se dirigio a um ministro da corôa; 

·nveja.? O que 5. Ex. responder seria--a-respo;ll1atr:na,--- 
que eu poderia dar tambem. 

M11.11, Sr. presidente, níio fit'.on squi o nobre ministro 
naa provas do desfavor com que olhou a minha nppari-

- · · · • oraneia da 
systema representativo, dito que era de cstylo serom os 
miniatros tirados do parlamento, e achei que havia vi.cio 
de ori~~:em. no nobre ministro da fazenda, porque, sondo 
repellido Felns uroa11, a quem tinha pedido apoio, parecia. 
que nüo devia sor tirado, na ocoMião, dessa posição em 
que os eloitores o havií1o deixado. 

Emfim, podia Aer um erro de apreciaçilo: DJ!IS como 
demonstrou S. Ex. o meu erro neste ponto'! Foi por 
uma demon&traçilo de absurdo; o nobre ministro alle
gou que, e. sor vcrdadei:o o meu l'riucipio, o miniatro 
tievia. ser eu. Está claro qne era uma demoustraçilo por 
absurdo, com a qual o nobre ministro expôz.me á risota 
da camara, que bem o oomprehenden. O nobre mini& ... 
tro queria dizer que cu sou impossível.... ' 

O Sn.. MINISTRo DA. JusTICA: -Interpreta muito mal 
essa parte do meu discurso.· 

O Sa. 0TTONI: -IntP.rpretei assim porque n má von
tade do nobre ministro para comigo revelava-se a 
cada. momento. Com receio do nobre ministro eu nilo 
· xz mar par e na. xscussao as questões do poder mo
derador. Fi-lo intencionalmente, confesso a V. Ex., 
para que a. minha intervençãol,lO debate não fosse enve
nenada, e assim deixei que o nobre ministro se espraiasse 

. nas suas prelecções. Do meu silencio tirei mais de uma 
vantagem, sendo a principal crer-me substituído na 
defesa da doutrina pelo nobre deputado pelo Paraná, a 
cujos eloqnentes discursos fez justiça ainda h a poucos 
dias um dos maiores vultos do nosso paiz, o Sr. marqnez 
de Oliuda. Vi tambem CB{>Osadas as minha.s idéas pelo 
Sr. ministio dos negocios estrangeiros, que agora está. 
un moita. 

Emquanto, Sr. presidente, na discussão sobre a res
ponsabilidade_ mimsterial pelos . actos do poder moaera·. 
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dor, intencionalmente eu me abstinha de fallar para que 
minhas palavras níio fossem envenenadas, l)scapou-me 
um aparte. Tenho este defeito ; não pdsso, ainda que 
queira, reprimir a mauifestaçiío de minhas ídéas,e desta 
vez sem attender ás conveniencias, porque eu estava as
sentado na mesa, e é de estylo- que da rr.esa se não dêm 
apartes, IJiív ~ü.da, qu ft:'~u o r;·)bt:>. ministro exemplificou 

1r sp a 1 a e m n 1 esc 
dores, deixar de perguntsr a S. Ex- se a peita em tal 
caso não era punível. 

A camara sabe qual a explicação odiosa. que ao meu 

. ' 
silo do seu discu.rst' aggravoc S. Ex a injustiça, por-
que no Jornal, no discurso impresso, qunndo se diz que 
eu protestei, que S. Ex. me queria tornar odioso, o no
bre ministro replicou- está. ap:tixonado ... -e accres
centou uma longa reticencü~ ...... 

A camara comprchende bem a reticencia do nobre 
ministro. Vendo .. me tratado com tamanha injustiça, eu 
di$se comigo: -Meu Deos l se 'di:•nte da representação 
nacional, par.a ser lido pelo publico, o nobre ministro 
me trata com tanta injustiçR, o que niio fará. atrás do 
reposteiro ? .... 

o modo por que V. Ex. me inve~tivou .... 
O SR. 0TTONI :-V. Ex. veja a moderaçi\o com que 

eu llirijo minhas queixas, e como o nobre minist~o 
meça a repe t- as. as em m o no re mm1s ro nem 

sempre póde conter-se; é defeito de organisaçiio, qne 
eu respeito e desculpo, é do temperamento; nem sempre 
se.póde cont.er, como deseja s~~ duvida, no8 termos pro-

' , 
pelo sen enthul'ia.smo, o nobre ministro niio mede bem 
suas expressões, e por isso jã no $enedo vimos qu.e foi 
chamado á. ordem pelo Sr. presidente, não direi. por 
inconveniencio. da linguagem, mas por não ter respeitado 
s'i:tfficicntemente as intenções dos oradores a quem res-
pondia. · 1 

Aqui nosh casa, levado pelo fogo de seu enthusiasmo, 
arrebatado pelo seu temrerRmento, nóa vimos o nobre 
minhtro até nos comprometter com chefes ile governos 
amigos, declinar o nome de chefes de govér.uos amigas 
de envolta co.m os nome~ de caudilhos ~ue inve~tívavo. . . ' 
no aparto de um nobre deputado pelo Rio de Janeiro. 

E' certo qu6 o nobre ministro, na c!llma do gabinete, 
quando revia eeu <liscureo, retirou o nome do chefe :la. 
na ão mi c. r 'o eu. r e os h fes de ões ·-
gas ou não, ni'i.o são poupados pelo nobre ministro na 
tribuna, que muito é que eu tenha sotfrido, apezar da. 
paciencia ser11phica com que tenho gp.ardado por mezes 
esaas queixas. Mas cu peço & S. Ex:. que roe dê alguma. 
liberdada n~ tribuna, niio par,t inveotivar o nobre mi
nistro, mas para. tratar de negocias da sua rap2rw 
tiçiio. · 

O Sn. Mn'UsTno DA JusTIÇA: - Como a camara. nl'la 
tem apreciado, eu. estou ~uti~ofeito. 

O Sn. 0T1'0::-il: - Eu me su1eito ao juizo da. camara. 
e do publico. Mns elo que tenho dito vê-se o acanha
mento em que estou pol' me dirigir ao nobre ministro; 
como porém é cutaprimcnto de dever, eu vou diiigir 
a S. Ex. algumas palavras. 

Sr. presidente, desde o principio ou primeiros dias desta 
sessão que eu manifestei solemnemente a intenção em 
que estava e estou de dar apoio a e3te ou a qualquer 
outro gabinete que queira o possa reformar a lei de 3 de 
Dezembro de 1841 na parte e!D que elln. confiscou os di
reito& e as liberdades do cidadão brazileiro. 

Sr. pres1 ente, • x. vat ' ·era igaçüo que lSto tem 
com a emenda que pretendo apresentar .... 

O Sa. Pn.EsiDENTE : - Estou ve11do a ligação, :111as 
ainda a não achei. {Hilaridade.) 

O Sn. ÜTTONI : - Eu n:lo di vago ; vou justificat uma 
emenda a respeito dos magistrados creados por essa lei, 
e que terei do apresentar em segunda discussão con
forme a.s respostas que obtiver do nobre ministro. 

Sr. presidente, apmas publicada a lei de 3 de D~:zem· · 
bro J.e 18-H, alguns dos seus autores mais proeminen
te& reconhec~rã.o que tinhrto euado o aho. Chefes do 
partido parlamentar1 que em 1837. como taea havião 

subido ao poder, acreditárão que, fabricando uma ma
chhl&. que garantisse a oronipotencia do ministerio, se
rião chefes perpetuos de&te plliz. O 2 de Fevereiro 
de 1844 deu-lhes um notavel desengano. Deo>locados das 
altas posições, a lei de 3 DezembH> e as suas auxiliare& 
deixãrão fóra do parlamento todos esses graudes vultos 
qu,?, não e~ tavão ainda acastellados uo senado. 

aruu uo v'""u~rQnc1:t:; que se !~gntr __ Q ~{) e 
Fevereiro de 1844, que n. lei garantia a omuipotenoia 
dos ministerioe, quaesquer que foseem os ministros, e 
q~e I!or conseguinte deslocado um min\ateri~, u.m outro, 

' nipotente. (Apoiado.r.) 
O primeiro e1.ts.dista que isto rpconheceu foi o falle

cido Sr. Bernardo Pereira de VasclJnccllos. 
Propozta 110 senado em 1845 a. reforma da lei na 

parte ... 
O Sn. PP.ESmENTE:- Nilo posro deixar de observar 

ao nobre deputado que a lei de S de ~zembro não está. 
em discussão. 

O Sn. 0TTONI:- Perdôe·me V. Ex., eu vou concluit' 
}lropondo a revogação de um dos artigos dessa lei. 

O Sn. PnESJDENTE :- ad t~ isto o 
em discussão. 

O 81\. ÜTTONI: - Nas leis do orçu.meuto têm·se inter
callndo disposições alheias á rec;'ta e despeza,e esta de 

que temos da votar quautiaa para 0:1 juizes de lli,reito1 
juizes mnnicipaes, etc. · · 

O SR. PRESIDENTE : - Quando- so entrar na. disc\1\lsão 
;"' . '- . 

do nobre deputado. 
O SI\. 0TTONI: -Eu digo que se acaso o nobre mi~ 

nístro approvar a emendo. que ):>retendo mandar á. mesa, 
votarei pela resolução que ora. discutimos; preciso saber 
n opinião do nobre ministro a e:; te respeito, e para isso 
ex:pôr as minhss. _ 

O Su. F. OcTAVIANo:-Apoíado; ca. ·creio que o go
verno considera esta. resoluçiio como uma questão de 
confiança. Se não •l considera assim, e:u tomarei a li
berdade de propô-la como t nl; o ontfio cumpre que cada 
um de nós tenha conhecimento elo que quer o governo 

O Sn. 0TTONr : - Som duvidn; c se esta.· questão nãp 
é de confiança, não sei qual o possa ser. 

lei de orçamento. 
o h. 

O Sn. F. OcTfo'VJANO :-Pordiio, V. Ex. está enga
D:ado; esta. é uma lei ex.ccpoionnl, a do orçamento é 
annua. 

O Sn. ÜTTOI.'II: - Eu eAtou tratando da lei de 3 de 
Dezembro, porque pretendo J>l'dir' ou propôr a refornia 
de um dos seus artigos, e para ís~o desejo ouvir a opi

. nião do Sr. ministro. 

O Sn. PRESIDENTE : -Está. fallando de objectos não 
contidos na. resoluçüo. · 

O SR. 0TToNr :- Creio que V. Ex. niio terá mencs 
atteução com o nobre minist.ro da j nstiça do que .teve 
com o nobre ministro da fazonda. 

O Sn. PRESIDENTE :-Sobre a questiio bancaria havia 
lugar a observação que o nobre deputado fez ; era a 
segunda discussão, e tinha de propôr uma emenda ao 
sentido em que falia v a. 

O Sa. ÜTrONI :-E' tex:~ualmente o que pretendo 
m ro. -

0 _Sn.AF. O~TAVIANo:-Talvez qne_o nobre deputado, 
se ~ao for ace1t~ a .sua et;n~nda, nit~ ':ote pela consig
naçao de quantla para os JUlzes mumc1paes. · 

'? Sn. PRESIDENTE:- O nobre deputadWha pon~ re
feriO -se aos precedentes da ca$a, eu os mSIIdei consul
tar, e o que h ou v e .foi isto, - discussão nropla mas 80• 
bre negocios do orçamento. • ' -

O Sn. 0'l'TONI :-Eu estou tratando do orçamento 
como entendo ; mas procurarei re3t.ringir-me para ir de 
accô:do com as obsal'vaçõas de V. Ex., a 11uem sompr~ 
deseJO Qbedecer. ;, · 
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Emfim, Sr. ·,residente, en queria faze1· a historia das l .. O Sa. !1-!cNcsno D.t JusTrÇA: -E' muito znáo inter .. 
cU'fenas t.ent11tJv$8 que se têm feit,, no parlamento para prete. 
a revogaçi!o da lei' de 3 de Dezembro. · .. 0 Sa. OTTorn: -Pôde ser; mar, abi estão os di.scn.r· 

Depoia da do Sr. Va.6~onc:elloa veio a. do ~r. Gal<tão, e .sos de v. Ex. 
lmmediatamente a do Sr. Límpo de Abreu, todas inu:----l--:.·t.:=U~!!!.~Q,~d~a~-Bd,5n~o~-!Ofn~!!~t·~:ti.u~o~io~n.~a~l>~~d~.~~-d~ç,~!'l;-ª~t~r"'?,l~li;d~~~~~~---
fructiferas; neria relirir o:; r ren e ezem ro é a da creação dos j~izes municipaes. 
Cla& comnmsão de puderes de l8~ô rt;unida. á de Aqui se tem ponderttdo os. grandes mc~nveu1entes de 
jU&tiÇa criminal, com o minist.erio, quando, depois de entregar a juizes, póde~se d!Zer-amovtveis-dependen-
GStar tudo harmonise.do para se revogar ecsa.lei, niío tese inexperientes o julgamento final de todas as caus 
Hl que máo fado fez com ue as inten ões do · · . • · , po•a .0 s. ar1os deputa os mesmo do .lado da. 
• e roa ograssem, e que mesmo um ministro vieses ma10na. têm estigmatisad'l este clt>faito da lei. 

combater no parlamento o que nós csperavamos qae -Ora, não seria conveniente dar ao governo autorisaçíio 
el\e defendes-se. paxa fazer um regnlament.o segundo o quo.l os juizes 

Depois do Sr. Limpo de Abreu veio o Sr. Pimenta. rounicipaes ficas~em supprimidos e se nomeas;;em juizes 
~uêno, em s-eguida a'! S~. Fe1~n~ndes Tor~es, ~o Sr. N~- à e direito para todcs os termos onde existem inizes mu-
buco emtim uma ser1e de mmtstros, tocios declarando nicipaes, ·fi.eando aos juizes de direito dos termos con-
qne ~ lei de 3 de Dezembro era. uma lei cl.e guerr_a e d~ vertidoa em comarcas a faculdade tatnbem de julgar flll 
occWlioo, e propondo a sua Jeforma; l:IlP.S ha. nao . sel. cnusas civeis nctualmente da ::Jlçads. dos juizes rounici .. 
que embaraço mysterioso que não conEente em tal ra- paes? Parecia-me isto um reto<iue muito simples, o que 
forma.. . entretanto poderi~:~. melhorar alguma cousa a situação. 

Eu -sempre e:s:pliqnei essas difficuld,.ades p_elo fac~ Ora, n6a temos, ~egundo o orçamento, 201 juizes Je 
dG (\Ue a le1 de 3 de Desembro dá ommpote~cta ao ~1- direi o · · · ,· ede se para sens 
niaterio annuUa.ndo o syatema r8p' · - ordenados 550:0008000: reduzidos este3 551 mngiatra· 
do1), e por i~eo entend~ sem_P~G q~e ella não seria refor- dos, juizes municipacs e de direito, a 336 juizes de 
mada, e que niío ha.vel'l.a mmlSteno qM pudesse refor- direito sómente, podiiio-se uugmentar os ordenedos doa 
ma-la, novos ·mzes d di 't ~ ssim rest~ietas, 

e ta vez que com 1 ;6008 de ordenado, á vista dos grnU·• 
com o nome de llaçi\o livre, inculcando que temos ~ys- des emolumentos que têm os jnizes municipRes, e que 
tema teproaouto.tivo predominando entretanto a le1 de passa.riíb aos novos juizes de direito, ficas•~m. elles ma!s 
3 de Dezembro? (Apoiados). Não o posso comprehender. bem a(\uinhoados do ue actu.alm ~e s 

.A.\nds. nl\0 11e t<lcou · · re1to, e am a com menos serv1ço: 
po providenciar por uma simples interpretoçíío. Fs.llo Assim, fazendo uma econom1a, ou ao menos eem 
(i& faculdade (\Ue se tem arrogado todo& os governos. e sugmentar a despeza, me pnrece que se podia mdho::Jr 
quo eaU. em pratica em todas as provincius do Imperio, muito a administração da justiça e a. sorte dos maglS• 
do se nomear deleJ(adoa mil\tares. (Apoiados .• ) trado.s de J• eatancía. Eu e~;taria prornpto c. pedir a alw 

Qua.ndo se discutio a lei· de 3 de Dezembro nínguem gnem da mnioria que pudesse combinar coro est&s idéas 
Imaginou q~e o go11erntJ pudesse ir buscar delegados e que oifereces&e uma em~nda autorisando o governo para 
enbdelegados de polícia, f6ra das localidades Qnde clles formular um regulamento nest,e sentido. Nestl\ emenda 
tl.nhílo de funccionar. (Apoiados.) podia ser compr~h~-ndids. ~ do m~n Xl.Obr~. c:lle~a pelo 

O tninist-co que def~ndeu es~a lei declarou mesmo que Maranhão, relatwamente :!. creaçuo do mtmsterlo pu-
püo elC;sva na sua mente nem no eEririto do projecto blíco, e pot associação ás idée.s o ministerio publico l:Jodia. 
qne puaesse o governo no!'l'lear para delegados e sub de.. bem. absorver s policia preventiva. Assim na parte dos 

----~l~eg~ad:;o:s~d~e~po:li~c~ia~i~n~d~iv~ii~~u~o.~s Jd~e~fó~r~s.~d~os~ln;.g~a~r~e~s~o~n~a~'e~-~-;·~·:~~:·:·~~· ~-~-~!5-1Itllnicipaes, promotores e dele~ 
' tinhii t 1c ao, suppoz-se sempre gados dava~s~ n~s !eforma simples que ~ara?t~sse ai-
que hs.veria condições de idoneidade para esses cargos, guma cousa t s d1re1tcs deste pobre FOVO bl'O.Zlleuo se~n 
como por exemolo a de ser eleitor, etc., e em todo o caso cnerar muito znais os cofres publicos do que actnal-
aomenos condíção deter residencia. no lugar. (Apoiados.) 
~ . F~ 

ceder a uma eleição em ·q_ualq_ue~ locali:lade, la vai um 
official do corpo policial:;r•1orado em delegado ou sub
delegado de policia acompanhado de 40 ou 50 praças 
armadas e muni dadas, lá. vai esse delegado ad hoc aS·· 
sim preparado par:t cortar M diffi.cnldades. (Apoiadot.) 

O Sa.. PusiDENTE ; - Observo ao Sr. deputado que 
esta materia niio est:l ezn discussão. 

O Sa. QTTo:n:- Bem; não continuarei a citar os 
ümumeros factos que mostrão (\Ue eatrunos debai-xo· de 
um governo :militar ; não continuo.rei a explicar como 
o governo p6de quando quer fazer de um auspeçada ou 
cabo de esquadra de qnalquer corpo policial um dele
gado 011 subdelegado de policia, e os tem feito jé. de sar
gentos para a decisão até do questões particulareg. . 

Ni\o continbarei a dar M razões elnque me fundo para 
crer que mais garantia havia nos tempos antigos quan
do o commandante das ordenanças era ~roposoo pelas 
municipalidades: quando o juiz ordinsrio era feito nos 
~'louroa ~ quando fóra. destas autoridades creadas nae 

----Miloc.....,awlida · , o ue a na erão 
magistrados qne offerecião garantias que hoje não en
contramos. (Apoiados,) 

Não eontinu11rei s explicar por que é que estamos em 
peior condição do que nesses tempos em qM não se 
fallava em constituiçáo, nesses tempos chamados do deg
pot~m.o. (At(9iodo1.) 

Pêço licençs. sómente para enunciar a emenda que eu 
clelejatia propõr se o no'bre ministro da justiça concor· 

· daeae. E' verdrui.J que S. Ex. t.ero dito que aceitar& 
.menda& paTa a1gum reto~:u.e na lei <\e 3 de Dezembro 
seM demc'nstt'al' a. sua nece!!sidade; mas paTa S . Ex. tal 
neoeuidade é clifficU de demcn .. trar, porque Cl)nsidP.ra a 
ltl de Ide Dezembro de 1S4l muito superior 6. leHogleza. • 

O Sa. PaESlDE'NTE; -Eu lembro ao nobre deputado 
q·ae a hora. dada. para. esta discussão já está passadr. 

O Sn. 0TTON1 :-Então não -pcderei continuar'? 
O Sa. Pn.ESIDEI\TII :-Póde; apenas faço e!> ta consi· 

deraçíi.o para que "c nobre depuiado proponha-se a re
sumir quanto puder. 

O Sa. Ona:s1 :-Poderei ficar com a palavra pat'a 
n 'llanhil 't 

O Sn. PaE&IDENEE :-Não póie ser; o regimento níi.o 
o permitte. 

O ~R· OTToto :-Sr. presidente, eu niio sei, ! vista 
das observações reiteradas que V. E:s::. me tem feito, sa 
coD.cordará em qne eu entre em alguw desenvolvimento 
a respeito da rep11rtição das terras publicas e da Asso· 
cSaçiio Central de Colonisação, cuja suppreasiio eu que~ 
ria propôr. Sinto que o nobre mir·í~tro da. agricultura 
não esteja presente, pois desejava prnpôr esss. emenda, 
s.ue é uma economia que· estava ·nstíficada. el ... 

O Sa. PaEsmt:NTE: -Na primeira discussão trata-se 
Dnicamente da utilidade da resoluçi'io. 

O Sa. Onmn: Perdão; en talvez julgue util. con
corde em que a resolução pss:;e peTa a segunda discus~ 
são, se os nobres ministras me disserem que e~tiio · dis· 
postos s. aceitnr nessa segunda discussão as emendas de 
economia qlle pretendo propôr .... 
. O Sa.. PRESIDENTE :-Parece-me que o lugar proprio 
. para isso é a segunda discussão. · 

O ~~~. 0TTON!: · Perdôe-ma V. Ex. ; mas o mett 
-voto depende de saber desdeô IÍ. a opinião dos nobres roi·· 
nistros. Se clles m0 dieserem (\Ue un.o aceitão a r~olu
~ão tenão pura e simplesmente, não acho nella utili· 
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dade a'guma, acho que é uma calamidade que até 
compromette f$ ~epntsç.ão dos nobres ministroii, porque 
poderá. ser intéri>retada <:·,mo uma buda -1oeen program~ 
ma, poderá significar que não quere,n lei do orçamento 
para ficarem c m toda a largueza e caminharem des-
.ftl!Rnm bradam ente. . 

~a.s se SS. Exs. disserem que e11-ciio P"OIL•jitm; ~ 
,. , a n ~ 

para que a resolução passa para a segunda discusHií.O. e 
talvez mesmo ellll seja approvad.P. un11trlmemente. A~sim 
uté se fadlita a pas~agem desta lei ; conhecendo- se a .. . . . . .. . . - . 

estejamos todo~ de aceôrdo ; quem r;sbe mesm~ se na 
11egunda discussão ~erei dus mais ministeriaes á vista 
das re;po•tas dos nobres mm1stros? 

O Sa.- Pli.l\&liu. DA S.ix.·;..;.: = Va1nos iratar do orça
mento. 

O Sa.. F. ÜCTAVIAlllo:-Ossenhores é que atrapalhá.· 
rão o orçamento; propnzes-em urgencia para que elle 

·se discutis~e na primeira parte.' M11s o governo não o 
quiz; deixou a primei'a parte partt tndo quanto viesse 
á cabeça; não se quiz GUtender com o Sr. presidente da. 
camara. 

O Sa. ÜTTO.';I'- Como V. E:z:. permitte, continuarei 
a off~r~cer á camaTa algumas considerações. O nobre 
mintstro da. agricu~turs. veio dizer nos aqui <.iUe não 

neos. Ora, não me dirá. V. Ex para que 11ervirA, á. vista 
.desta intormação, a Associação Central de ColoLtisação? 
O nobre ministro nos disse que era unicamente para . - "' . - -

agem ao.~ colonos que c'hegão; mas desta tn11Deira o 
nobre senador , presidente dessa. ss~ociaçiio , ficará 
liÍtnplOIUXlente reduzido a. estalajadeiro , o que acho 
que até é indecoroso para um senador de Imperio. 
Attenta. pois a informação do nobre ministro da agri· 
cultura, não se pódo daí:xar de supprimir a Aswciaçiio 
Central de Col•'Ilisaçiio, porque é indecente que fique 
essa: repartição publica aaAim apparatosamente otgani
sada. só para dar estalagem, E noto o nobre ministro 
que a Aseocisção Central é uma repartição publica com 
o I!ome de soeiedade anonyma, mas só o nomo, porque 
o governo é accionista de dolls tercos das acções, e como 

, . a sposu;ao smgu ar os e& a u s o_s accton1s as 
têm votos na proporção directo. de suas acções, qnal
:que.r qne seja o numero destas vem o ~overno a. ser por 
a!}s~ dizer assemb éa g"ral da assomação, e tudO. O 

assemb!éa geral, qnanrlo 011 demaís accionistas nunca 
apparecerjio em tamanha força E' poi t~ uma reparticiio 
publica pres1dida pornm·l!enador do ln:iperio, e reduzida. 

' afinal de contas a uma estalagem ofdinaria do co onos. 
Já ~e vê portanto que é de manifesta utilidade a sup· 
pressão de semelhau.te repartição; mas o nobre ministro 
aceitará a snppressão'? Não sei. 

Por esta occattiiio eu queria considerar algumas pro
posições do nobre ministro da agricultura que em outra. 
discusaão não tiveriio conveniente respm;ta, mas po
Dho-as á margem para que V. Ex. ni\o me chame á. 
ordem ; procurarei limitar me ao que é :lo orçamento. 

• Sr . presidente, segunC1o a nossa. ~oustitwção, o.a prin~ 
c1pes que se retítão para. f óra .do I:nper10 perdem os 
alimentos ; assim com mais forte razão os que nascem 

· f6ra do lmperio niio fe pôde suppôr que tenhão direito a 
alimentos. Pelo contrato de casamento do Sr. conde 
d' Aquiln. ficou estipulado que Sua Alteza receberia uma 
pensão de 1 OO:OOOS emquantO Re não lhe entreg~sso 
o seu dote, que creio é de 7 50:000J. H a. larp:os annos 
que casou-se ua teza, e o gov~rno tem psgo cons· 
ta.ntemente _esses 100 ooos. Além desta. quantia tem-se 
tambem cQncedido alí.wentos aos príncipes nascidos da 
augusta. princeza .... 

O Sa. F. O c'l'AVIAN0:-0 ~overno paga maior juro 
por qualquer tinpa de segunda. ordem. 

ü .Sa.. OTTo:u: - O governo tem a faculdade de re
mir··Se de~>.te onus de U8:000B snnuaes, enttegando 
por uma vez sómente na fórma. do contrato o dote de 
750:000J. Ora, eu perguntarei ao nobre ministro do 
imperio se não achava. que era tempo de fM.~r*&e esta. 
economia. Quando estamos carregando com mn deficit 

TOMO l V 

dar-se mais do que os compromissos obtigtio a. dar, snp-
ponho que não e de boa potitica. • • . . • 

De~ejava poiB ouvir a opinião do nobre rnmtstro ao 
imperio a este respeito, porque pretendia· p ·opôr uma 
emenda para que se entreg~<sse o dote de 7.=,0:0001 & 

Sua Altat6, cessando, como não podem deixar de cessar •. 
os ~u.m~ntos tl!.lllbem dos serenissimos principes seu6 

O Sn. SEB.Gio vc MACEDo:- O artigo relativo do or• 
çaruento do imperio já. foi votli.do. · 

o 
Imperio; h a uma grave questão a resolver. _ 

O Sn. F. OcTAVh.No : - Esta resolução eomptehen• 
de todos os orçamentos. 

O Sa. ÜTTONI :- Ha aqui uma questão, que é a d& 
snppressão doEi alimentos. Parece-mo que emquanto 
Sn:< Alteza era aonsid~>rado como residindo no_paiz, 
tinha-se entendido dever dar alimentos a seus filho11~ 
poi~ considerava-se Sua Altez·a. como com licença; mss 
ces~s.ndo a obrigação de residir no paiz, e:xi9tindp a fa
culdade de pr~istir onde fôr do agrado de Sna Altm:a, 
não s;:i como se possão decretY" alimentos aos principes 

Eu supponh'l mesmo que pela constituição os prin
cipes qao têm alimentos não são tõdos os principe11 ~ 
dy?astia , . ( não dou .como eegura a minha _opl-

resp;ito seja sellada com o cunho âa legalidade o da 
circumspecção) ma parece, dizia eu, que a conl!tituição 
distingue I r'ncipes da família imperial de príncipes de. 

· .. • · · • • · • \ ·a é 
da !am.ilía elo imperador, são os unicós que têm aliii1!'D,
tos, e s6rnente emquant.o re&idem. no paiz, perdendo· os 
quando delle se retiriio. Pen~o que não têm alimentos oa 
outros principes quo não eão da. familia do impera.dor, 
mas príncipes da dynastia.. · 

Desejo que hto 'íi1ne claro; por isso desejava ouvir a 
opini1ío do nobre mmistro do impel'ÍO a este resp<~ito, 
porque na emenda que pretendo apresentar accroh cl ste 
objecto padaria ficar resolvida e..~ta questão qued.dfl al
guma importancia, pois p6de no futuro represenfaru1pa 
dotação de milhares de contos annualmente, se se en
tender que tod.os os prinoipes da dyna.stia. têm direito a 

1men os o pena es. 
O Sa. SEB.Gio DE !Ybcr:Do : - Esta questão já. foi 

trazida ao parlamento o anno passado por nm deputado 
ela Bahia discutida e votada. 
O Sa. ÜTTOI'Il:- Eu não estou informado; V. Ex. 

aabe do lon~o eclipse que fiz; tenho estado f6ra do par
lamento, fóra de todas as consas. do paiz por mu.itos 
annos ; confesso pois que se houve decisão não sei qn11l 
foi, ma.·< que talvez mereça ser reconsiderada. Em todo 
o caso o nobre ex-ministro do imperío, na. falta do actual 
ministro do imperio, querendo fallar por elle, poder& 
explicar a questão, que é bem cabida quando se trata 
do pagan..ento do dote de Sua Alteza. e d~ alimentos 
dos prindpes seus filhos. Agora é que ella. se vai re
solver, é que se vai decidir se esses alimentos podem 
<:ontinuar; póde então o Ct)rpo legislativo firm~r a 
verdtldcira. intelligencia deste ponto constitucioiJ.al a 
que tenho alludído. _ 

O Sa. Sn&m D& MAcEDo : -Esta. "'questão ji foi 
decidida. . . 

O SR. F. OcTAVIANo:- Foi no te~po 'emque ee di
zia. que a licença era para residir em Napole• po.: causa 
da clima d?ce ; mas al!ora. que já n ãl) está em Náp~le:S, 

O Sa. ÜTTONI : - O nobre ministro da matinha pO• 
di:. auxiliar muito a. opposição na \"otação. desta reso
lução se nos quizesse dar informações sobre as econo• 
mias qu~ se. podem realizar em sna repartição d_e.som-
mas mUJto Importantes. . , . . . 

O nobre ministra conftteeou nesta. ~a qufi;:temos 
apenas, uma 11pparencia de marinha, 6 que 08 DQ8S0S 
navios em grande parte estão pod.res, como ee tiyel!isem. 
àesapparecido da face da terra essas bellas madeiras que 
exh>tião antes da independencia, e com que forão oon
troidos alguns vasos que ainda ahi estão. 

Eu desejava ouvir o nobre. ministrQ a teipeittl da• 

• za 
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Compras de madeiras que s.e tf!m feito recentemente, \ 
porque, se é certo que taes cempras se têm fdto em mais 
larga escala, podemos realizar no orçamento que se vai 
"lOtiiX l.l,lD!l :reducçâo consideravel ns. verba destinada á. 
compra do material de const.rucção 

· Eü qüererla. pert:,uütii.f wesw~' H S Ex. se ;::eGt:hte-
o con ratos para o oraeeimento ue vive

res para a esquadra ; quereria snber a importanci:. 
desses contratos e 1,s preços dos generos para confron
ta-los com os preços correntes do mercado. 

n ra o r. mmiatro da marmha.) 
Aeabs de sentar-6e o nobre minilltro da mRrinha, e 

naturt\lm~nte responder!Í- ás perguntas que ar:nbo de fa
zer para verificar se posso dar. o meu voto a S. Ex. na 
primeira discussão da presente resoluf;ão. ' 

Eu desejava saber se S. Ex. admittirin algumas emen
clas de reducção nas despezas de sua repartiçilo Níio 
tive oc~ião de fallar qu:mdo S. Ex. dh-•·ottn o respec-

··tivo orçamento que já se acha vot:,do. Mas é meu de- ,. 
ver chamar agora a attcnçíio de S. Ex. para :.lgumas 
circnmstauciaa. 

Constando-me que se tem feito grandes com r as de 
· , · · cer a 1mportanc1a as que 

o nobre miDistro tem comprado depois que entrou para. 
.3 repll.rtiçíio, e a iwportancia das que existem e•n di
versos arsenaes. Bom seria comparar-se essa porção de 
m~teria prima existente com as nEcessi s ~e 111Ço 
~a,, marinha, porque se temos os nuPsos arsenaes atu
lhados,. e tanto que jit não sabemos como se hiio de ar~ 
rumar as madeiras, pois foi preciso para isso que o no
Jlre ministro mandasse am oílieial á Inglaterra par 
SJ.~nder os melhores methodos de acondicionar as ma
deiras nos arsenaes, se temos tanta m!ldeira, digo, po
demos supprimir no orçamento o dinheiro votad-o para 
ÇÇ>mpra dellas no anno em que t,am de vigorar a lei. 

Tambem me convem sr!b!lr oue con•r~.tos tem S. Ex. 
feito, e por quanto ten,:_>o, ~ar~"+->n1ecimeoto de farinha 
e carne secca á armada. Quizera compar'.!.r os preços 
peJ.o.s qua~ se fizerão essas compras com os preços cor ·· 
renteli,; porque tive uma informação, que não dou por 
au~hef.tíca, e que o nob•e ministro rectificsrs, de que 
ultun&mente se effectuárão contratos para fornecirueuto 
de eomestiveis demasiadamente oneros s · 

s re ucçoes se po enão f~zer nii.o sómente no ma
terial necessario para a instrucçíio naval; pod~r-ee-hião 
reaQzar no pessonl mesmo, uma vez que o nobre mi

. nistro não uizesso que continuassemos a. ter uma sim les 
· rma a, segun o a sua p rase, gastando-se 

~tre~to mais de 8,000:0oosooo. 
O Sa. T.,t. VAllEs BA&Tos: -Gastarão-se 9 ,500:000SOOO. 

O Sa. 0TTONI: - U votado o anno pa~sado foi a 
quantia de 8,000:000# ~ mas o p;overno creou creditas 
'lue eleváriio a despeza a 9,500:000IJOOO. 

· Mas ee apenas temos uma &pflarencia de marinha, 
por que razão níio se mi!Ilda recolher esses navios que 

· estão podres, como disse o nobre mini&tro, para faz.:r a 
·policia nãtf armados completamente'? Coneegt;ir-se-hia 
· assim uma grande economia. 

Eu nlo deaej~tva votar para a repartição da. marinha 
maia de 5,000:0008. Parece que ee o nobre ministro 
·qt~izesee entrar nesta ordem de idéas, prestaria um gran
de serviço ao pai?., ajudaria a matar o deficit que em 
gta.Qde parte t:em sido crea.do pelo seu collega dos nego
cios da agricultura, importando colonos mendigos por 

. aomlllaa f~abulosas. 
Paro~e-me que tambem nos hospitaes se poderião 

.. fazer çconomias, se acaso houvesse mais al um criterio 
· · , o recru amen o, porque me consta que 

se tem recrutado i.udi.viduos para o hospital de marinha. 
O ministerio a(:tual tem assumido uma attitude ver

dadeiramente patriarchal; governa isto como os vice· 
·reis.govt>rnavão em outro tempo. Então, se o pai t inha 
querltas de sen filho, ia ter-secom o vice-rei qne man-

. dava :~~garrar,p moço (mn:tas vezes era um homem feito) 
·que era desterrado para a lndia ou para. a Costa d' àfri
ca, e não havia que di7.er . se. 

Na . discussão_ do orçamento da guerra a casa foi 
- informada de um caso ~em~lhaote. Um individuo que, 
· apezs.r de ser até cava11eiro do habito da. Rosa e em

ptegado publico, foi recrutado, e como recruta mandado 
-para o ~adrez. - .. 

O Ss.. SILVEnu. DA. MoTTA: - Não foi para o x.a.cltez 
O Ss. ÜTToNs : - Então foi para o estado .. maior~ 

'remC)s sgora. rec?"uta~ qu~ não "Vii-O pa.t?. ~xadrez, m~ 
para." o estado-maior l Ma1s outra anomalia. 

O S!!.. Sn.YE!~f.. '!H. !\1!!'!"!-~ :-NãlJ !;~i s~;.~ foi teerutado. 

O SR. ÜTTONl: - Houve quem diosesae que se lhe 
fez um grr.nde filVor' Não agradava um casamento 
que queria fazer f')i preso pa.ra não cas ,r- se , e afinal 
ac.eitou uma; tru~S!lt~ ão · m a 
alfandega de Mato Grosso. 

(H a a/{JU'/23 apartes. ) . 
T~mos um governo patriarchal; não é só por p11rté do 

Sr. u.inhtro da. guerra e do Sr. ministro da fazenda que 
interveio no despacho do cavalleiro da Rosa que foi 
para Mato- Grosso. 

O Sn. MrNrSTno nÀ. FA.ZEl\DA :-Eu hei de lhe inostrar 
que não tem r11zão. 

O Sa. ÜTToNt : Pócle ser; como não ouvi re~postll' 
\}OT Í.l>\10 lD'.>h•t\ ne~;te p~>nto . 

Parece ue o nobre mio' 
patriarcha, e assnm1'J todos os direitos do governo pa
triarchat. 

A 26 de Abril proximo pas~ado 11m mo~o de nome 
Costa foi reso ara. recruta de marinlla T" h sido 'á 
P.m1Jregs o i'ub 1.co, e eviden.tement.e acha:vn-se doente. 
.Foi preso porque, disse· me eEe, teve o peccado de tra
balhar comigo nas eleições ele Santa Rita.. 

Eu não e,·~io qu, o nobrd mini3tro se diri isse or 
squm o mo 1vo; mas parece que a guem que 

·tem poder sobre o moço dirigio o nol1re ministro. Isto 
é o que diz o individuo que foi recrutado. 

O certo é que, seudo um homem visivelmente doente, 
foi mandado para a capitania do porto, dahi pa.ra a 
fragáta C.onstttuiçllo, e depoi~> ,,ara outras embarc~ções 
em que successivamente e~teve , até que afinal f01 re
metr-ido p>n:·a servir no batalhão naval. 

O Sa.. MrNtS'rao liA MAr.tNHA.. :-Não tenho noticia. de 
semelhante cousa. 

O Sn. ÜTToNr·: -Mas o chefe e officiaes desse 
batalhão re eW.&-do-b«nem,._, ---
e o trutcrilo"de maneira que mP-rt>cem o maior elogio. 
Isso não me admirou, por'l_ue fur:10 mE'Us c .. maradas, e 
de longa data conheço suas excellentes qu~'>lidades. 

O Sn. ÜTTONI: - Sei que não oa comprometto. 
Tratá.riio poil! o pobre reurutado eow a maior cari-

dade, e o mandárào para o hospibl. lJt~hi teve alta 
em 3 de Agosto ; 'inaa em vista da.s iufJrmllÇÕSB dos 
medicos não houve rernedio senão dar-lhe baixa. 

Aqui es• ú. " nota tirada. do quartel do batalhão naval 
de V illeg~til(r•oo: 

~ Em ex~> uçiio ao determinado em aviao da secre
taria de e· t.ad•• rtoe negocios da marinha de 18 de Julho 
de 1861, co . mnnl<•a io em ordem do dia n. 162 de 23 do 
dito mez e ><CHJO. do o{Uartel general da marinha, á posto 
em liberdt~de, p<>r \e r -•do j ulgaJo incapaz do serviço na 
inspecçiio •ie ~· u !e ·,, re.,rata abaixo declarado, do qual 
con~ta do livro c~.>mperente o assentamento do teor 
seguin t.e : 

~ Qurtrta companhia d~> batall.lJo na.11al. - Rearnta de
posita ·•·· - Auto•;io .Jo~é tia Costa. filho de outro de 
ignal n··me sul: eiro, n11tural do Rto de J antnro, com 28 
anros de tr~ade . - A os-pa&~r,..,·~---

dos, •·ahellos pretos. Remettido ao quartel· general da 
marinb.a para a capuauia do porto, e de~ts. para bordo 
d a fragata •:onstiiuiçiJI) n 26 de Abril de 186t, afim de 
ter pruça. Veio para o batalhão naval a 2H do dito mez 
e anno. e'n virtude dR. ordemn. 8 da estação do Ri.o da Ja-
n eiro, Ficou depositado na 4" companhia • . Teve baixa 
par a o hospir.al de mã.rinha a 1 de Maio e alta a 3 de Agos-
to tudo do dito anno. Nada mais consta de .seti. assenta-
mento a que me reporto· e de onde fiz extrt \hir a pre·· 
sente que <'onferi, e vai sellada com o siaeted.obata1hão. 

< Quartel do batalhão naval em Willegaig 'DOn, 6 de 
Agosto de 186L- - Fernando Lazaro lk Lir11a1 capitão 
d a fortaleza , commandante • .,. 

Vcj'\ V. ~x. os vexames com que !e faz o recruta-
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manto, Yeja.-se o qiie soffteu et;~ts pol11·e \ictima .recru
tada pelo qu.artel-gener><l, como daqni "e deva suppór, 
por que diz- se re!Ílettido do quartel genera-l ..• 

O Sa. fr!JNls'l'ao PA MllUl\liA.:-0 q_ua.J:tel getteta.l lÜ.G 
!"~e!l"'lt&.· 

O S11.. 0TTO:'II: .. E' o pode\' patriarchol qne enviou 
o reerata pll'ra a C'.apitania do porto, p&r~t R fragata. 
Co'"h'·u•çil··, *' -lep ds llarll o batalhão navat. Tal era, 
porém, o ''ie~ivtl estadl) de doeDça da vietírn<~1 que o 
dign() ct>IDID!!D1llnte do batalhão 1ogo -r10 r\iu Eegni.nte 
a mfljl.<iou parli e ho,opital, onde a~te•e em ttatamento 
ro~is dl) tres ll'lezes, e de íit sahio corn a nnt.s que li á. 
c&tnllra. Et<t-e homem ha ves dias !oi. queixsr .. '<e-me de 
sua d•·l'~r .. ç-t, t:· .,o , a h ir- ;e minha '>~"" r e e um rios 
ataque'3 da .. ,,fermi·it·.d-. {ll+< •otfro, t>t.lver. utrt ac:ce•so 
epit~pti~o, tive rle carregar .. ~~.r~ nm }(;jltO, e ~6 .:iePnis 
de s.Igumas horas de wccorrcs :med}r~o~ pôde o infdiz 
retlrat~ae, O 11&11 physico morbiiio denuncia 1\S llufermi
da.des que wffre e 11'•6 elle il!<te\lera que &iio cbron1~as, 
e de muito& annos: e o &ell simples aspec o 1> reEoguar
dava de ser Iecrutado psra a marinha. No f<nlttato é 
um. homem de ~ui o recrutamento te" e <'-onh~ci'I!lentll o 
quartel- eneral , a ca >itania do or 
ConsciciAiç~o, e ns. ente o batalhão naval, onde ten
do ass~ntad<J l'raçit, a. primeira ordem que teve o re
wet.tia para o hosrital. Elle não se q_uei~a. nem do ba.
talhiío naval, nem do hospital, onde dil: ue foi m i 

a e. a e C<l"' 9, a Q.e.n i\ e. 
Mas é. parte a violencia de que foi victima esta cida

dií.o por effeito do governo patrit~.rchal, attcnda o n~:~bre 
winu;tro que para o hosl?ital só devem ser euvi.udos os 

, · a esse numero se tem e-
accreecentar os que taes recrut11dores viio spanhaudo 
pelas ru.as por d.e:eíX:tl, ou para servir paixõe11 alh!i.ias, 
a de~peza ba. dB augmeotar, e quem paga esse augmeoto 
de desp~-z.a. '! De11e ~P.r c te~rota ~ Não, de-ve ser q_uem. 
o recrutou ... , 

U.M S:a D8PI1TAJ>O: - Ahi é o cofre municipal; é o 
cofre publico quem paga esbas cuRtas 

O Sa Ü'l'oO!'IJ:- ~r. presidente, agradeço a beoe
volencia com que V Ex. me pennittio que fallaa~<e. visto 
o quadro que tinbs traçado para. esta discussão. Eu ti~ 
nha nn1ito ruais a dizer mar+ eriio ssu ·-
ttca ~~r , e reservar- me-hei para delles tratar ·n'ontra 
OCCB!iilii.Q. 

A discuasüo fica adiada. pela hora. 

O Sl'. Pe:rc>ir:J da S e a or em : - er-
gnnt.o ll V. E~ ~om.o eu~ndeu o requerimento que nl\ 
sexta ·feira passada tive n honr1~ de o:ffetecer á. casa, 
i&to é , se o entendeu sómente para II.!JUelle aabba.do, 
que, segundo o nos~o regimento, é d~stin11d • para re, 
qlletiment.os1 ou se para em todos as ssbba.das que s~ 
lleguis:;em se tratasse dos orçamentos? ... 

O Sn, PnE&IDENT~ :-O que consta da acta d que foi 
para aqueUesabbado. · 

O 811.. PR11.Ril\.\ »A. StLVA ~-Eut.ãG 'fleço t V. E-x. pl'o
ponha á. camar& se convem que o dia de amanbíi seja 
occupado, na primeira. patte, com. a discusHãO desta re~ 
eoruçio, e ua. 8egunda , com 11 doa orçamentos. 

CololSultàda a case, approva. a nrgencia. 

O Sa. l• SEctr.E".t,uuo, obtendo a palavra pela ordem, 
declara que F>e acha sobre a mesa, e vai a itnprilnir 
. r . • 

do or9atntlDto convertida em projPct.o de lei pela res
_pectiva coiDmilô&ão, na. parte relativa á despeza do nú
nisterio ds sgricultnra : 

" A 2' comrchsúa de OtÇFtnentc, depois dee)tstni.ua-r 
o artig@ d,s. prapo~ta do f!Overna que ee refet<~ 20 m)uis
teri•) de agricultura, commercio ~obras publica~, tem a 
honra de apreaenta la. convertida em pro~eet<) ~e lei, 
coxn a.lguwas emen~as que passa 9; j~stificar. ~ 
· < As redncções feltas pela comnns~aa á prapo!lta do 
governo montão em 1 M :851S. pro'!eniente: de lO:OO<lg, 
nas eventuaes ; Je 9:9úOS, na. verba dos telegupbl.l& em 
virtude de nova ~rganisação dada pelo governo a esae 

serviço ; de 9~957g, na verb!t :relati1~ ao )M'dim ~ttmi
co da Lagôa de Rodrígo de Freitas, consequenc111.. do 
contrato C•'lebrndo por este ministcrio para o cn.ste10 e 
melhots:nwut~ de.,y,e ea\abe\e~~iroento; ele 14:0006! ~ 
verba relativa á illnminaÇJão da côrte, á. vista ds éilmi
nuiçiio q_ne o governo preteude realizar ao CO!lsumo 
s.etn ... i, lll"onhllêÍdiiwCiit<l e-::..e::sst'!~, ~~;in:ds em compa-

"Diversas ex:posiçõ6s se tem feitonl!. Europa, sem q_ue 
o nosso paiz, rico e abuudsnte, se não de p-roductos ma
nufacturados. a11 menos de produ.-tos natura.es, te~ha 
con~orrido de u1'lla maneira digna P- util parx o ~>en eom
mercio. Convem ·1ue na expoeição '!ue dt>ve hr!'lveroen· 
te ter lug;;r em Londres r,e f!!ça um~ tent~:tiva que pócle 
s~r N.>rondr. ~us melhores resultados, e para esse eftei~ 
conajgna a cQmmis!'iio uma verba de 30:000$. 

« A convcuien<:ia de torn:u- mais conhecido na Euro
pa o nosp.o pniz, sobre. o qual allí correm noticil\tl fal
sas, que tnnto. em~ec(11t [1. ernig-ca~íi.o ;:s\?()ntanes._, e 
mesmo a coluillSaçao por contrato, ]Ustlfica no anuno 

ruÍoSa O UCGr(.'!SClmO •1e : I , que CO~lg-
ns pa.rn auxiliar a co;:Jtinuaçii~> da ~bra. íntituladf\ 
Braztl Pittorm:C>, CUjP. prirnejra parte, JÁ publica!la, se 
~ecolJ!me~dll. pela p_arieíçiio do trabalho arti&tico1 a pela 

• Circumstancias que esta augusta camnra n~ igno .... 
ta tendero. a elevar o. nossa cul~ura do algodao s ~
alto ráo de importancia, tirand.b-a dQ [QS.('asmo a que 

· · · · · roàueçãa ner~e· 

veniente autorisar o governo a tr~tn:r a. no\'_açao d~s 
contratos o a. Co:::np11.nhi.a do Gaz, e da C?mpunhia Bra:za
leil."a de Paquetes ~ Vapor, co.:no mezos de obter-511 

a o vezHen e neaesssl:'la t ucçao e e.speza. 
-c: E' facto reconlJecido que se põue diminuir o co.nsa~ 

mo de gaz, on., deixando de acender os lampeões ~lU 
hora!' rle luar em toda a cidade, e simple11mente nos 
arrabaldes, .:J'U, o que A commísaão parece ms.is C?l)~e
niente, apll!LRn<io·lle altero&.dameute to.ioa os dias~ 
certa hora da noi• e eJn diante, de uma hora., por ex.em
plo, meta ele elos l!lmpeões em toda a àrea por qll~ se 
achíio elles e~palh.ados. Deste modo ~Je CQnserva..."la a 
iUuminaçiio precisa para o policiamento da côrte, e • 
commoàid11àe do raro trllllsito de uma pequena patte 
à11 população que f.lircula ne<~sas homs woti.SB. 

4 Sobre es1:as b&sas o governo pód!) com. vantaga;n 
obter, ~em prejuizo da companhia:. notavel~Q9ii.ó da 
despeza actual, , _ . . 

' Qaanto á. Companhia Brazileira de Pague* a Va
por, o eatll.do aeplora v&l eiXl qne ella se aclia h~ l'lloe&r 
a ioterrupçiio repentina das suas viagens, se~ o Eata~ 
s nilo tluxlliar com nw 4vaaço da sabye.nçao po~ &ea 
~ezes, fazend~-se menEshven~ nzn desconto propor... 

dida, ciUllpre que ella dê lugar &. nc.vação d~ aa\nal 
contratt>, no sentido de diminuir o numero aaa "'-&ge~ 
de11oneraudo assim os cofres publi.cos da excessiva detl· 
ne~a. que !Sobre elles penl\, • 
.. < Es~a diminuição d11s viagens póde 8 deve 8M t~lda 
sem prejuizo des cotnmnnicações entre I1S F.OrlnCJaa, 
por mdo de ":ma pradente com~iaação das v1agens ~oa 
paquetes brszüeiros col)J as v1ag;ens dos :r.~qlletea m
glezes e frencezes, cuja regnlandade facilxta aqnella 
medida. E• certo q_ue os paquetes estrangeiros só ~ 
'O.()S portos o e Pernambuco e Bahia; mas COUllllJla lll611:. 

'Vin.gem do M.au.nhão a Pernambuco, on. ~ mê~ 
regularisa~íio dM companhias provinciaes 8 !Jltenn~ 
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SESSl.O BM i.6 DE ~GOSTO ·ne ~8ôi. 
• cia..1, satilfa:·se as f,õgeneiu de ~&dministrac;-~Q e do 

eommeroio. 
l'BOPOIIT.L, 

c Art. s.· o ministro 6 ~ecretario de estado dos "ne
gocio& de agricultura, eommercio tl obtM puHit,M 6 
antorisado ara. qes en o · c · 
nos Eeguintes paragrapbos a quantia. de 7,210: l21H020 

A saber: 

170:000 000 
ocle<u' e Ull. a ora a n us~ 
tria. Nacional • • • • • • 4:ooosooo 

S. • Melhoramento da cultura. da cnn-
na de assucsr, etc. • • , • 20:000flOOO 

4. • Descobrimento e exploração ·de 
minas de canão de pedra. • 8:00(lS000 

5.• Garantia de jnros ás estradas de. 
ferrú e de rodagt>m •. • . • 803:961S714 

6. • Subvenção ás cnmps.nhi!ls de na-
vep;ação a vapor • • • • • 2,433:0008000 

7. • Obras publicas geraes, e auxilio 
ás provinciaes. • • • • • 

9 .• Repartição geral d:J.s wrra.s publi
cas, medição destas, e coloni

11. 
12. 

sação. 

. . . . .. 
No município da cô1•tc : 

13. Jardiln Botanico da. Lagôa deRo-
drigo de Freitas • · • • • • 

U. Dito do Passeio Publico • • • 
15. Obr!l$ publicas : • • • • • 
1{). Corpo de bombeiros • 
17. IDumiuaçiio publica. • • • • 
18. Exercicios findos. • • • • • 

Eme.ncla.t da commis.tilo. 

21:95"7Snoo 
lo:ocoaooo 

l,OOO:OOOIJ' 00 
6o:9o3f)OOO 

549:8401JOOO 
H 

· <·Ao n. 2 -Em vez de 4:0oos diga-se 6:ooosooo~ 
c Ao n. 3-Em vez da •·ultura da canna etc di-

ga~se-cu urn a ·cantJa., a go ii.o, tr1go e outros l)ro-
auctos agricolllll. - . 

c Ao u. 8 - Em lugar de · 55:9439500 diga-so 
<16:04aNsoo. 

• : . - om a. me11Ba e pro· 
_duetos para a exposição de Londres ao:ooosooo. 
· c Aocrescente se : n. 18 - Para auxihlir o. conti

nuação da obra Brazit Pittoruco 6:oooaooo. 
· c Ao n. l2, que psssa a ser 14 -.E n vez de 80;000f1 

diga-se 2o:ouosooo. 
···c Ao u 1 S, qlle paesa a ser 115- Em vez de 21:957'tf 

dlga-ee 12:0008000. 
· c Ao D 15, que passa a ser 17, diga ee obras pu· 
bllca~~, comprebendido o p&lacio~mperial. 

• Ao n. l7,1!ue pa~sa a ser 19-Em vez de 54S~840fl 
diga-ee 4fi9:R4r•sooo. 

c Acmcscentl'-ae: n. 20 --Com a limpeza e irrign. .. 
çfio. da cidad~ li05:000SIIOO. 

c O n. 18 !>81!811> a ser 2 (. 
c Para serem coUocadaa onde convier : 

· c 1.• Fica o ~overno autot·111ado para tratar da no· 
'\'ILÇ!o do contrato da Compa.nhia do Gaz, DI• sentido do 
di~ir o consumo que actua.bnente se faz, e a deapeza 
reltlt1va . 

c 2.• Fic'l o llverno autorisado i 
.compan 18 re.zilt~ua de Paquetes a V apor seis mflzes 
da sobvent;Jào, com a clausula de desconta-la. nas 
prastaÇÕ<lt> men:;aes; e para tratll-r da nova~ao do con .. 
trato da mesma companhia no a:mtido de diminuir o 
-numero das viagens e a de~peza relativ11.-Pínto Ltma. 
-C. Pararl(sguá.-J. de Alencar. :. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEH DO DIA. 

OllÇAJI:ENTO DA. JU.J\lftBAo 

· · COJitintia a !' da pr~poeta de o~amnlto 

na parte 1'61s.tiva ' despeza do ministerio' da marinha; 
COp:l as emendas apoiadas. 

Acha· se presente o Sr. ministro respectivo. 

O Sr. Pere1ra Pinto (1• iecrttario): -Sei per
feitamente, Sr pre~idente, que não me cabe, na discus
são do or amento da marinha en o ve -m o ãeoa· 
de que~tões 11 bstracta.s de politica geral. Nem, quando tal 
direito me fosse eonferido, eu me prevaleceria delle 
Deste momento, já porque comprehendo que me faltão 
os prewcados neoessario~< para devida. o conveniente-
mente aprec1ar taes questões nao apoiado•), como :por
que julgl) antes de maior intere~Fe publico que invlCle
mos to.,os os esforços para que ainda nesta ses~ão seja 
votada 11 lei do orça mente, por honra. da camara e por 
cretiito do governo. Todavia, Sr presidente, con11inta 
V. Ex que eu à.e passagem tom~ a liberdade de acon
selhar ao miuisterio que, abandonando s mttrcha vacil
lanta que tem seguido, paitandoentre os diversos grupos 
em que Fe acha dividida a c~mara, tome nma direeçiio 
mais determinada, colloque- se com franqueza á frente 
da maioria, pois s6mente desse modo poderá obter um 
ap_oio dedicado, e porte:nto e.onyeniente ao serv!ço pn-

' reduzirá. o ministerio á vida de expediente, vida inglo-
ria e sem utilidade para o paiz. (A poiado1.) 

UMA Voz:- Ou ão. 

_ O Sa. PEaEU\A PINTO: - E' eerto, :;enhores, que al
gnmas e importantes leis do -E:>tado, promttlgadas no 
tempo do antagonismo politico, carecem de modifica- · 
' . - . 

t I 

que sito hoje acct·rdcs to:ios os partidos. (Apoiado&.) 
Pois bem; tome a s1 o gabinete a iniciativa de seme
lhantes reformas, c deat'arte, ao passo que tirará a 
seus adverllados os pretextos quando o descrevem çomo 
refractario a. taea reformas, prestn;rã. um bom serviço á 
naçiio. (Ap,iad~t.) _ 

~r- presipeate. expondo as considerações que acabo , 
de fazer, não duvido, nesta occasião, considerar-me o · 
orgiio de alguns amigos dà cam4.ra ; existe eutre nós o 
mdhor de.ejo de secundar efficazmen•e 1118 vista& do mi
DÍHterio; urge poré'll que elle conquiste o nosso apoio 
devotad ii · ã • r e . · ~ 
senhores, JJiio mata, vivifica ante~ o ardor da tnaioria, 
contrariando por outro lado o~ exceesos do poder. 
(Apoiados ) · 

Se acaso St. reaidente desde o come o da aessí'i(l o 
gabinete se tivessé •·oll cado nesse po11to, é certo que o 
paiz niio olhada, como ha de olhar, •.om ulhos ve~gos 
para o f>~t·to an•>rmal de nüo &er feita a lei do orçamento 
na. primeir L sessão de uma camar11 nova, d~ uma cama
ra em CUJO .. eto. ha pcu :os dias, o honradoS -. minis
tro dp impetif> nos rt<velou contar <'om uma mtuoria au:f
ficit-ntH psra o re~-tular andamento dos negocias publicos. 
· E eu nutro receios, senhores que este facto seja ex
plicado c traduzido, como penso que jé. o foi pela im·· 
prensa, de un1a maneira que não abone as intenções do 
mmioterin manif<~sta.dus em uma parte de seu pr~1gram
ma, nquella que se refere á díscreta economia dos di
nheiro"' publicas. 

N11 verdalie, Sr. pree.idente, se tal era s doutrina car~ 
dea.l do pr1 gramma do !tllbinete, se tal era o principal 
ponto de fé de snl'. pohtica, porque nã.> env1dou elle 
todos os e,.forças perante a maioria que o sustenta, para 
que fcsse \lOtada. a lei das despezas publicas, ni'io se 
tomando, a.o , contrario, o leglltario de um orçamento 
que não é feitura sna, de um orçamento cujas verbas . . . 
C')m as idéas de severa. economia? (Apoiado&.) 

Expendcndo estes princip1os, senhores, eu não me 
afru.to d~tqnt:llles que em 1857 tive a honra de proferir 
perante a camara, c que peço-lhe licença para rexnemo-
rar ; ei los : -

c A segunda restricçiio é que o governo se desenhe 
por actos, e actos significativo~, realiztt.ndo com fran
queza as prome-sas conti•ta& em se11 pro~amm •. 

c E neste empF1nho, senhores, parece que vs.i inte1'8llsada 
a moralidade publica., a verdade do s;ystema. representa .. 
tivo, e a existencia. do proprio governo. 
· c A existencia. do governo, porque, se a sua marcha fôr 
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lf,nta e incerta, o apoio que e.l<liUlçt.r da ounara ha de 
ser vaéillante e incerto; não terá. inimigos declarados, 
mas não ha de contar com amigos dedicados. Ao con • 
tr&rio, so o ministerio se h<Juver com euer~ia. nu trilho 
que traçou· se, chamará contra si uma opposiçiío deci
dida,_ mas serã. auxiliado iJOr uma maior ta leal e e in cera. 

<A morclid.!!.d~ pnhlica! senhores, porQue quando os 
governos procuriío aguda-r a todos os grupoi;, qualldc 
de~-.ejão tora unanimidade das adhesões, sao forçados a . . ~ .,. ~ e· 
sidente, s~ ne•se jogo de b;~rganhas muito lnc-ra.ré. a 
moral da. sociedade -··{Apoiados.) 

c O Sa. MINISTRO DA. MurNHA.: - Apoiado. 
· c O Sa. PER "EIRA. Pii'TG : - .... e n. verdade do sy.!ltema 

representativo, ;:o;r. presitiente, porque neste syetemn. a 
v~rd11de nasce do choljue, da lnta das opiniões, nli.o 
falJo da luta apaixonada dos tempos passados, mal! 
da !utJ~ pa.triotica e cultivada d:n idéas. (Apoiatlos.) :. 

Em face destas .... 
O Sa. PnESU>ENTE: -Mas consinta. o no~re de_pu-

o orçâmento da marinha ••.• 
O Sn: PEnEIRA Pn1TO: - Sou sempre obediente ás 

sensatas observações de V. Ex.; mas sendo esta a pri-
meira ".'ez que 11a presente sessã • ·: , 
não costumando fatigar a ana attenção em muitas ocr.a
siões, peço alguma. bsMvotencia. para. · mim, promet
te~o findar já est!ls co.nsiderações,. que com razão 

:materia do debate. 
O Sa. F. OcTAVIANO :-E mesmo por causa das c a.· 

rapuças que tem. talhado. 
. O ~a. PEnEIRA. P1N1'0: - Em face, como dizia., das 

ligeiras obs•naçõ<>s que acabo de expeÍlder. v~ o honrado 
cleputado pelo Pal'Hná, que hontem ocenpon a tribuna, 
que eu abundo completamente com . as idéas de S. Ex •. 
&m relação á natu-re"ta. do apoio que julga mais conve
niente ao governo e aos intere:~se~ da sociedade. 

Entondo, com o honrado membro, que o ministerio 
deve preferir o apoio que resi:.te, o apoio dos qu~ não têm . .. . . . .. . 
saciar, dos que com«ção e fin<lão as legislaturas, eendo 

·encontrados no mesmo posto official que oocupavíio an
teriormente, on em posto inferior, em -razão dos com-.. . . .. . - . 
franca e desinteresa11da por que ee houverão no parla
mento , da.quelles que ostenti\o uma conducta parla
mentar sempre sisudo., sempre grave. 

O apoio tíbio-, tõeubores, o apo·o uempre . vacillante e 
incerto, o apoio que ae auegara dep1·is de uma Sf'rle de 
ncoll.eações dirigidas contra o ministro, eu o creio, com 
o nobr~ deputado pelo Paraná , nlio p6do nem deve •or 
aceito pelo g~'cinete. (Ap íadQI.) ~oneMt~parte, Sr. pre
sidente, eu mo acho de perfeito n"<~Õrdo com o honrado 
membro a quem tenho altudido, diYirjo eafieacllllmento do 
S. Ex. na m11neira certamente i~:~ Susta com ~lia o nobre 
deputado apredou o acto de V. ~x. , de· V. Ex. , que 
com tanta roctidiio e imparcialidade tem regido 011 tra~ 
balhos debta casa (apoiado•) : de V. Ex., cujac manel~ 
.ras de um perfeito cnv~tlheiro t ílm angariado as adho
sões e respeitos de todos os lados da c11mara (muUoe 
apoiadoe), pelo qual debign·,ra para ordem do dia a dia· 
cussiío dop~trecer sobreaseleíçõesprimarias dafreguezia 
de Goy ana. , na provincia. de Pernambuco, bem como 
outros assumptos de interes&e privado. ~ara funda-

' . vemos unicamente tratar da discussão da lei do o~a.-
ment\l ; cu.mpre pvr de lado tod( s os projeetoa de ordem 
secundaria. e de van.:ap;em individual. " 

Mas, senhores , o nobre deputado pela provincia do 
Paraná, tão avisado, como o reconà.eço, no noa&o direito 
publico, entenderá que as questões que \-ersão sobre a 

, verificação de poderes dos eleitores são questões pura
mente particulfl1'8s'f Entenderá. que os o.ssumptos que se 
referom ~lO exercioio de direitos políticos são assumptos 

·meramente iodiviàuaes Y (Apoiada~.) 

O 811. ZA.c.r.uu: - Niio; mas são locaes. 
O S11.. Pl!tl\~tBA Pu~To: -Não terão por ventu_ra os 

ele\torea de Goyana o direito de solicitar ' eamara a.oa 
deputados que resolva Acerca da validade de 88U!rdlplo
ma.s, afim de que eUes possão, ns. pro:rims eleil,!io de 
deputados por sua províMia, dar o 58U voto? Não teriio -
elle~ o direito de se queixar da camnra pol' ter até 
este momento retardado a solução des~e neg· ·cio! 

a. II.C.uti&s: - · o ropeno nao r o tre1 a 
queixar· se de não haver lei de orçamênto'! . . 

O Sa. PEaEiaA. Pt:-i'i'ii :~E· vi!>t':' po\s, S-r. presidente, 
ue o re o.To ~lo honrado membro feito sobre o roce-
tmento a pre&l Bn''la a casa não assentou em uma 

razão fundada (A p •iados •I 
Por outro lado, senhores, os netos solemnea do poàer 

executivo, resolvidos de accôrdo com aa neceaaidadea 
publicas, e ~6 dependentes da ~pravação do pal'la
mento, serão de interesse exclusi\'tunente particular! · 
Pois os cidadãos que finnó.rão ess:-11 aetos com os altos 
poderes do Estado na melhor boa fé, que gastárão seus 
capitae~, que consumirão seu tempo procurando dar
lhes impulso, deveráõ ser pacientes da morosidade com 
que entre nós caminhão os trabalhos do corpo legisla
tivo'! Será. justo que esses cidadãos .s~ postem .Uas, 

vação da<}nillo que em parte já ê um direito sea '! 
(A poiadM.) 

E, Sr. presidente, se é licito tornar n algueiXl respon-. . -
permitta o nobre deputado pelo Parani que franca
mente lhe pergunte-não conoorl'Gu tamborn S. Ex. e 
outros oradores com maximo quinhão para. esse resul-

O Sn. ZA.c.uu.&.s : - Nnnoa fiz discurso de maia de 
uma horB. 

o ~.,.. F OcnYIANO :-Apoiado. 6 da minha eacola. 
O Sa. Z•cuus: - E só tenho subido á tribuna 

provocado. · 

O Sa. PEuraÃ PI!\"TO : -A ca.ma"a. sabe que deapen
deu-se largas e largas horas no debata (ali:is impor
tante, mas deslocado) do poder moderador, da interven
ção do governo nas eleições, e do direito nB revolução. 

O Sa ZA.c~au.s:- V. Ex. de fazer-me essa , 
me chamou á ordem. 

O S&.. Peu:ru PINTO :-Não estou fazendo oenauraa; 
cont-esto antes a censura. irrog\\da i {'residoncia da 
casa. 

O Sa. FvnT.LDo :-Pelalllinba parte declaro que niio 
aceito a censura. 

O Sa.. Ono~r: - Está refetindo-ae ac Sr. ministro 
ela j us ti ya. 

O Sa. ZAc.ll\148: -E' vOtdade que fallou longamente 
aobre eaea qnestíkl, e dealarou que volt&t1a a ella aem .. 
pre que del[a ae trataa&e. · 

O Sa. P1ti\'Blu P11'TO: - J' o disse, nilo faço cen
suras ; contrario aa que &em razlo •e dirrgirão ao hou• 
rado preaidente da ca.mara. (Aporadoç.) · 

O Sa. 1<'. OcT AVI AI'fo : - O orador vai por tabella ao 
Sr. ministro da justiça. (Rítacfa1.) 

O Sa. PEBEJBA P111TO: - O nobre dei)utado diue ha 
pouco que o paiz precisava, antes de tudo, da lei elo or
ÇIUXlento: sou tambem de ignal opinião, como ae vê do 
priucipio do meu diacurao ; mas entendo que as longu 
discussões do8 as11umptos a que me tenho referido .... 

tiça. 
O Sa. PuEIB.A Pll\TO:- Pois seja, inclusiva c Sr. 

ministro d& justiça •••• 

O Sa.. Coa.a~A. !)E O~onsnu.:- O governo devia com
bater essas opiniões erroneaa que se apreseutavão na 
casa. 

O Sa. Pnsnu. PINTO:- .... Jlio concor&rão meuoa 
pata El!se reaultado. (~P'•iador.) 

O Sa. ZAcuua:-V. Ex. não é o presidente da casa 
para ~tar fazendo taet cenanras ; é apeou o seu 1• M· 
cretano. .,. ~ 
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·O Sa. Pruru PlftTo:-Sei bem quaes as pre-roga
tivas que competem ao elavado cargo com que a bOn·· 
dade da camara se tem dignado distinguir-me constan
temente .•• 

O Sa. PEB.EIB.A PINTO:-Ma~ eu julgo que como sim-. 
p).es deputado tenho o direita 'de ap'reoiar os a.ctos do 
honrado membro ••. •• (Apoiadot. ) 

cAa A. :- ao em u re1 e os censurar. 
O Sn.. P1m'EIR.\ PJN-ro:- ..... as suas opiniões. 

·O Sa. ZAcA.B.JAS :....:..As opiniõe's, sim; os actos; não. 
O Sa. P.,;REIRA. PJNTO: - As opiniões, e os actos 

parlamenta.re•, por certo. 
O Sa. BEZERRA. C.4.VALCANT1 :-Se a discussão não é 

restricta ao "rçt~mento, entil.o tambem peço a palavra. 

O Sa. PEREIRA PrNTO : - As interrupções do nobre 
deputado pelo Psraná. cortárão o fio das poucas pala
vras c?m que p•etendia. respo?der ás observações hon-
tem fettas po: _ 

Reflec:tindo sobre os debates do poder moderador e 
assumptos identicos

1
, nã.t> foi meu intento desconhecer 

a vantagem dessas discussões, tanto que reconheço qn.e . . . - . . 
voz autodsada uo honrado membro a que me teriho re
ferido, a do i1lustrado Sr. ministro da justiça, e a de 
outros distinctfls parlam~ntares. (Apoiados;) Incontes
tavelmente oréro Ee ndo o meu fraco are r 
pôde nii.o ser o ma11-0 ajuizado, taes debates procrasti
nãrão a solução <las leis annuas. . 

Não desenvolverei mais esr.e ponto, Sr. presidente, 
nem responderei a.outros aparte~ com ~ue fu~ int~rrom
pido, porque rece1o tOl""'llr a d1scu~.sao acrm:on1osa, e 
neste empenho conto ser poderosamente auxiliado pelo 
nobre deputado do Paro na., t> qual tendo tido a honra de 
aseentar-ase nos conselhos da corôa, e podendo em 
breve tempo ser a elles de novo 'hamedo, deve dar 
sempre o exemplo da calma e da moder11ção nos debates. 
(Apoiados.) , 

Ba um a arte. 
Parsrei aqui, Sr. presidente, deixando de lado uma 

serie de considerações politieas que a mente me euggere, 
_ rque nem qu~ro abusar da bond.ade d~ V. Ex. d:jin~o 

per er a unica. occasião que me resta nesta seseiio para 
dizer algumas palavras em bem dos intere~ses e das ne
cesside.de3 da província Jo EEpirito-Saoto, que genero
samente se dignou l'enovar me o Eeu mandato. 

O Sa. Vt'EJBA DA SILVA:-Fazendo-lhe a mais plena 
justiça. (Apoiado&.) 

O Sa. PEnEtRA PtNTO :-Tratarei, Sr. presidente, em 
primeiro lugar de um importante melhoramento de quo 
cerece a barra da Victoriu: fallo da collocaçüo de um 
pbarol á. suo. entrada. 

Essa barra, c>.omo o illustrndo Sr. miniP-tro da marinha 
sabe, é de facil accea.o i maR nella exht~ um h11ixio ttO 
norte, onde algumas embarcllções ja têm naufra,;ado. 
Rogava pois s S. Ex., como j~ tLUteriormento pedi a 
seus antecessores, que fizesse collocor um pbarol nesse 
lup:ar. 

Ha na barra à.a Victoria uma elovnda montanha. bas-· 
tante saliente ao mar, onde eP~a luz p\\de s•r convenien
temente colloca~a. Julgo mesmo. qne, ahi construido 

tes do que a'tuPlle l.lllP. foi estt~belecido ultill'·,..mente 
'nos_ Abrolho~, p0rq_uc, como r.eabo àe o.izer, sendo col
locado nt.quell:•. emínem:ia, muito mais eo n :ar do que 
me parece que se s.!'h;;_o situa•las as ilhas dos AbrolhoP, 
serviria mai:. p~rfcitam~:nte para Pe toi!Jarem as dhtan
cia.a DI!. navqz:Rç~o p.:.ra. o nc rtr.; e. por outro l11do 1!-eria 
o pontl: lumm,.•o pelo qu"l ~e guia,~ern p~r,_ a entra
da á noite, _do :-UC• ·tacJonro, 11s embarcações de pesca 
da "cidade d~·- Victoria.. 

O nobre ministro E;abe que n induEtria da pesea é um 
dos ramos mais importa'ltes do <'Ommerciq <in pro"in
cia do E~pirito-Snnto; maã aB lanchas 411~> ~e empregiio 
nesse tr11fego re~.:eião a<llanLar-~e muito no alto mar, 

~-

em razilo do baixo ao norte da barra, que aealiei iLt 
assignalar, e do qual S. Ex. tem perfeito conhec-imento; 
ellas temem que sendo apanhadas pela n·>ite a grande 
diats.ncia. do ancoradouro, no sen regresso possa o soffrer_ 
qualquer sinistro: e pois o pharol de que trato concor-
rerá poderosamente ara o desenvolvimento de um -
prmctpaes mdu!:!tria~ da província que r.;pre~ento. . 

Ha. ainda uma outra consideração que vem Elm ahnno 
da collocaçiio de um pharol na b"rra da Victoria, e é 
que desde Cabo-Frio até aos Abrolhos lho'e níio ho.luz 

uma que gme os navegan es. 1JOiados. 
Chamarei tambem a attenção do Sr. ministro para 

o porto da mesma. cidade da Victoria. Consta -me 
que esse porto se vai obstruindo em razão de de~aguar 
nelle o rio cha~ado da Costa, qlle com suas arê!ls o 
tem sensivelme• te entupido. Já disse Mqui, em outra. 
occasião, que o distinct<• official a~ w S.l'ÍII h a (I Sr. Delphim 
de Carvalho ha pouco tempo havia sondbdo a barra da 
capital do Espitito·Sant'J, encontrando, gra.nd~ tliffe
rença no sou fundo actual comparado com o de annos 
anteriores. 

Occupar·me-hei agora com a necessidade da creação 
· wndizea marinheiros no porto 

-ia Victoria. 
O nobre ministro da marinha diz em seu luminoso 

rclatorio, fal!ando acerca desta util instituição, o sc
uin 
~ Da institniç; o de aprendizes resulta, além das van· 

tagens enumeradas, a não menos apreciavel de dar-s 
aeylo a centenares de crianças desvalidas, que em seu 
seio ad uirem honro~a rofi~süo tornen - · 
presta.ntes e uteis no paiz; verdade attestada pela ins· 
tancia com que as assemb!éas provinciaeh, como a de 
Sergipe e Espírito· San•.o, ee solicitão, no intuito de be
neficiar as suas províncias 

c: Acha vão-se incorporadns, além da que est! addida 
ao corpo de imperiae10 marinheiros, mais cinc>a del!tas 
companhias nas província.<~ dn Bahia, Pernambuco, 
Pará, Snnta-Cathllrina e Ma1o·Gro~:-so . 

c Ultimamente forão cresdas mais duas nas provin
cias do Maranhão e Rio-GI:'ende doSul,em virtude,eto.• 

Dous corollarios se i11ferem de~<te período: primeird, o 
reconhecimento por parte de S Ex., de que a pr6vincia 

~ pirito -Santo é adaptada para a creaçao da com-
panbia àe qM falto. facto tambem reconhecido pela 
aesemhlPa provincial i o segundo, é que tkell companhia& 
se aohão instit~idas.nas provinoi~s da BAhia, Pe~a~-

, ' 
todas do primeira importancia. · 

Ora, Sr. preFidente, se R!! grandes províncias prepon
dcriio exclusivamente nos nelo(ocios politicos. lll' d'entre 
seus representantes B!lhem coru froqueucin oa o.ltoa 
ndmiuistrndores do pniz, conceda-11o no menos que nos 
melhorsmeotoK ml\teriaes ba.ja tor1fl a imparelnlldl\de, 
não se dnndo a diatincçilo que acabo de indicar. (Apoia
do•.) 

Com effolto, scuhorell, pn.recA que se guarda todo o 
respeito na grandes provsn•!Í1181 porque eKtt\ll, na -phr11se 
do illu&tro l'enador por G-•yAz. 1~rn den~~. nrrego.nhíin 
os dentes. l' pt•r nonsequt-ncia ó mitt.er que Ih! lhett dO 
postas avsnta.indas: aa p· ovind .. s pequeu1111 nÃO tOm 
dentes. e por is <O atiriio se lhes apenas as migalhas ; é 
a rszão por que, ~r. presideute, até em relaçil.u aos me
lhorament.os mawrihes as provincills grandes t@m o 
primeiro lugar. (A pc.iado.t.) 

E pois se o nuhre ministro reconhece no Peu relatorio 
que a província do E~pirito S~tnto é uma daquellss mais 
proprias para pos.uir uroa companhia de "pnndizes ma

. · • ~t. a ass m a provmCia J~ e pon erou 
eesa nece~~ictade por quanão será. realizada tal cresçiio'l 

Existe na pro'Yincia a que me retiro um grande nu
mero àe meno!'es innigentes e desvalidos que vagão 
pela~< diver~a.<> localid.- des sem offido alg~tm, e muitos 
delle,. empr• gs ooa no serviço doi< particulares. Mande-os 
S. Ex. arreb~nhar, e com ell~:s formará. faciLmente a 
companhia de apren ·iizes: Ou ~e o honr;;do ministro 
julg~> que dahi \'lr:• gr~nrle de;;peza aos cofres pnblicos, 
ao n.enos seria conve.niente que dé~se suas ordens ao 
capitiio do por~o da Víctoria para que renniase esses 
men•,res sem amparo, afim de dar-lhes uma tal ou qnal 
educaçiio do mMr, emb•rcando-os em navios mercantes 
empregados ra.a cabo,agem da provincia, para que apren-
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-dessem a arte m~ritimll' ao que se sujeitariíi.o selll dli- · I 
vida com tanto melhor vontade quanto aabiiio que de~ 'j· 

pois .de feita 11 viagJJm voltarião de uo~o a seus lares. 
-Tomando o nobremmistro,qufalquer destas deliberações, ! 
fará sem duvida um assignala.do serviço ã. prllvinciA .do 
.Espírito-Santo. 

Direi algumas palavr11s agora , Sr. I'e~ident.e sobre a 
· a e. oo.ra o lliln'lstro s:.be que e!86 

ponto é &.SHllZ importante, entretanto acha-se como 
que abandonado, ou antes inteirameote abandonado. 
Na época colonial houve a.lli um nucleo de população que 

· . ra, sen o, como 
.niio se p6d~ desconhece~. de intuitiva importancia da.
quel!e ponto, me paNce que t~eri~ discreto e convenien
te tratar-se de estabel~co:: r u(lile urna guarnição perma.
ne!lte por parte do ministerio da. mll.rinha.. 

S. Ex. in<lics. no seu bem elahorado relatorio a van
ta~~:em de se crear nas llbs.:; dos Abrolhos nma C'llonia 
militar para a. exp\ora.çií.o d!l mdu~;tria da pesca e salga 
do pe1x~ ; ~:;eria t lve1. S.·!ertaao que e!lttl lembrança do 
nobre minis~ro reverte~se para 11. tllla. da Trit:.dade, esta
belecendo se neUa essa colonia. que, além de utilisa.r 
llOB nave,~~; .. ntes que, por root1 vo de arribada ou por 

ua.l uer ro. s · · · · 
l>em communicaçõe& freq,uentes entre ella e 06 habitan
tes da. ptovincia do E~pirito-::lanto, communicaçõea que 
d~tiíio impa\so á industria da pesc.a desta provincia, 

F~tllo oom mais em enbo ne~ .-
. ente, porque eaten o q,ue a. ilha da Trindade é uma 
dependt:nc.ia da provinci11 do Espitito-Santo, pois se acha 
situada. uCJs suas agua::~, cre10 qne a.lé~te-oé~le da, barra. 
da Victor ia; o nobre ministro me •iet~-.!Ul ará. se não me 
expntm nos rmos ec n1cos , .i . .o.) .O tre'Ql de soe
corro que existe na província do Et-pirito-Santo, além 
de inaiguifico:nte, acha.-se mal colloca<lo na capital, por 
·que di,tllDJo a capital da bart:li du"'" \Pgnas mais ou 
menos, chegào t~Ude os eoccorrot~, no caso de sini$tro á. 
eu·s entuda ou·fóra. della. J u.lgo mais conveaíente que 
esse trem asteja colloCiido no lugar chamado VIDa
Velha, antiga. e primeira povoação da. provmcia, mmto 
proximo da barra- Ne3sa. villa os terreno6 são baratos ; 
S. Ex. com pequeno dispeudio podia comprar uma casa 
para e&ag fim, e então o t.rem de l!Oeícorro p~stariu. 
muito melhor serv1ço d? que presta aotualmente. . • 
. , . 

Tenho por mais de uma vez, posso dizer a.nnualment.r, 
chamado, mas eom fructo, as vistas do go'4erno para 
essa barra.oemharaço com que nella se l11ta é defacil 
remoçii.o; o melborameD.to de <BW ella preeie 
liaaçiio de uma parte do rio, canalisação quo me consta 
se põde resliz.ar até mesmo. utihssudo· se c rochedo que 
est.t. situado uo meio da. referida. barra., o qual deve ser 
abatido para. o lado do canal ctne ee queira entupir, afim 
de trazer as a.guaa unicamente para o outro lado. 

E assim sendo, chamo a attençíio da honrado minis
tro :para um melhoramento ce que tanto carece um 
mnllloipio aUé.a importantissimo, municipio que tem 
uma navsgaçii.o de ca.boto~em deade mala de cem anaos, 
que exporta grande quantidade de café e aaaucar, e que 
poaaue u.ma. populaç!o de cerca. de 15,000 almas. E tanto 
ma.ill devo inetar pela. realização desse melhoramento, 
quando observo que pelo minilsterio da marinha se tem 
tratalio de fazer obraa nos porto& do Maranhãc, do 
Pi,uhy e do Ceará, provinoias que niio têm navegaçii.o 
11uperior tl do E~pirit.o-Santo, como leio no censo ma" 
rltimo junto ao rda.torio do nohre ministro. 

Demait\1 para, ee~e porto navega eem illterrnpçiio ama 
companhia de vap.orea eubwnoionada pelo governo, 
companhia. que presta gr11nde- servic;o á provincia. do . . . . e 
inelhotar a l:\Ua' barra. 

Existe tambem noJ mesmo municipio a colonia deno
minada do R10~Novo, GUe, devt!ndc. merecer · todp o 
cuidado Cios poderes do E~tado, reclama por !IGU lado 
o melhoramento da barra e ~rto da comarca de I tape
mirim. 

Referindo·me é. navegação a vapor pa.ra esfliS. lugar, 
Gu_pedirei ao honrado ministro da. marinha, visto como 
se não acha presente o seu di~uo coUega da agricul
tnra, que ee e1tpeçíio 11.8 ordeu~ n.':ce~saria;- para que 
ee88. navegação ee faça com a d.eVlda e a.nttga regula
ri~de. A provincía. do Espírito-Santo eetove d~herda~~ 

.Co benefi<!io da n&veg~.ã.o a vapor por larg~&· !l'Dn?t' faó 
ell;ll851, por iniciat\~a minha, quero dizer,.llyt v>rtq(l,~ 
de um projecto que a~resentei a. es.t!L ca.mara, s qu~fg1 
por ~ua approvado, se iuauguton uma .na.~egs.ça.o .a 
vapor regular e constante para aquella pronncta. D?po~:s 
porém que ae encampou o contrato da companina d,o 
M:l _· ~ 
aervic;o.... * 

O ~B. ÜTTO~I: - ·Não falle no Mncury que se ootn• 
promette. 

11.. En.Eili.A INTO : - onra; o membro sabe 
que fui 3empre affeiçoado á. empreloa. do Mucury, oor:no 
vantajosa. á. proviacia. do Espitito .. Santo. 

O Sn. OorrONI:- Sei bem; mas compromette-sefa.l
land~ nelln. 

O SR. PEREIRA Pu;ro : -Não ~'OU muito accessivel 
ao reeeio de cornpromettimeotos. Mas, como ia dizendó, 
dilpois do enca.mp~mento t!a em preza. do Mucnry, que 
fszia convenientemente as \'Íagens a que estava com
proml;lttida, esae serviço tornou- se muit;o irregula.t. 
(Apoiados ) . 

i . . 
illnstre collega, ainda contiuuc.u, ~reio que por um ou 
dons mezes, a realizar a dita uavegaçüo; mllS de~de qne 
esse serviço passou a outras mãos, com~you a lrregu-
laridade • ois de e · ~ · · 

erentes . do mez, têm 'tido ambas lugar na mesm,a. 
época, com graTs danmo do commercio e dos interesses 
da provincia. .. · . . 

<:om o encampamento do contrato com a companhia do 
~u~ury. . 

O Sa. PEnl'IRA PJNTO: - Sou da mesma opinião do 
uob~ deputado. Rçgo portanto ao honrado S11. minis
tro que se digne eervir4 me de auxilia"f perante o sen 
illustre collega da agricultura, para. que se restabeleç~o 
~s viagens da fôrma fior que antigiUXlente erão feitas. 

O Sa.•S!LVA NuNES :-Apoiad~. 

O SB. PnEIB.A PIJ"iTO:- F aliarei agora no Rio-Dooe, 
pedindo a S. Ex. que lance suas vistas para e.qu~a 

arte da. tovincia dl) Es ir'to· • P 
· çoe e ·pela benevolencie. da camara passou ·nella um pro
jeoto autorisando o governo a contratar com ~aalquer 
companhia a navegação e. vapor do Rio·Doce deade.a 
sue foz hté o orto de Souza. Este. ro"ecto esti no .ae• 
·na o. as en cre10 que sem que o :no re ministro eata• 
beleça na barra do Rio-Doce utn vapor de reboque, 861"lt 
muito d.ifficir que qualquer companhia se queira encar
regal' do Gerviço da.quella t<"' . Jgação, porque uo. Vft• 
da.de a quantia. que foi marcada como subvenção á usu 
modica, e não póde ell& portanto curegar tNnbem com 
a doope&a d.e um rebocador. 

Por outro lado, a navegação de b11roos ·de vela j4 
existeute para o Rio-Doce, c a rudmttQiio qtte te <iaf6 
dar a outroa ruwegantes, roolnma lm~rioaameate a 
collo~açi\o em auo. bnn-11. de mn ·vapor de reboqu. ·À 
catro.ia que neU11 ae acha. pequena vaat•sem preet& 
á nu.vegaçíio, o pois, om quanto ontra• medlilu núo 10 
tomilo~ ~rá. convenieute dota-la de melbor matetial .e 
pé11soe.l. 

Lembrrsrei tambem a S. Ex, a conveniebola para dft .. 
envolver a ,população no Rio-Dooe, do estabelecimento 
de um d.t>postto de madeir&!l ~r oonta do governo na
quellas paragens, onde abundao .a de melhor e mais 
rica qualidade. 

No ministerio do · gt)á 
mandou~se um official de maria.ha, o.Sr. Schutz, a. pro~ 
vincia do El'pírito-SantO afim de eX&minar as locali
dades maic; apropriadas .para depor;ito~ de madeiras, e 
es!e offi<\ial em dHc;a de ll de NovPmbro de .1Q25 indi
cou o Rio-Doce como o ponto em qne concurriiió as .!Jon
àições mais vantajOS&8 pus semelluote de,tino. 

. Peço tambem licença ao nobre.ministro.da JDari.nba 
para offerecer-lhe algumas breves considerações . jcerca 
iio importànte ~sumpto do monte~ pio da t.rmada. 

Estaiostitnição fo• creada no teropo rlarainhaD Ma
ria I. Posteriormente, no reinado do Sr. D. João VI, a 
gravids.üe. du ~ircumstancia.s financeiras q!le aotna'!a 

:&obre o puz o~rtgou o. governo a lançar mao do.e di-:-, 
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nheiros perten~tes ao monte pio da e !!nada, compro
tnftttencio-!6 porém o Estado " F&tiRf• ·,r a todos os en
~~lgiJ3 crae lO'e&tabelecimento eriio con mettidos. 

D63ta f>eriodo ••omeçáríi.o as invasões te~tas n tão be
nefica instituição (apoiadoa • Em 1827 ou 1829 declv.-. - . 
sobreVJ.veucia. de umas irmães para outras na a \}ensões, 
torDando-se dest'arte o the!buro o herdeiro das eco
nomias aue tinhiio sido accumuladaa 6. custa do suor d <" • • • • 

. de sutis familias. (Apoiado1.) 
_.Ainda mais: em 1855 decidi:l-Se tambem que as Ír• 

mães oqos officiaes qne hvesFem ainda vivos pai e mãi, 
.não gozarião 'da pensão do monte -pio, a de~< peito da 
clli!J?OBiÇ~O do att. 8" doa respecti1'0B estatut<is que 
.assltD diz : • 

c Se por morte de qualquer dos contribuintes não fi .• 
:.-.ar viuva e filhas no estado de donzellas, ou viuvas, 
~iiilo estado de viuvez, e tiver irrriiia dollZei!as, virão 

<Jódas estas a perc~ber aqueUa Porção qne d~via per·· 
. ceber a viu ' a, filhas. ou mã~ do dito officinl, ,isto é, meio 
.soldo de seu irmão repartido por toda11 igulllmente; • 

• men e mqua t cave , porque e 
-.~se, e se te~ dado, que as irmãs do ofiidal tenh;ão 
"flVOs seus pats, não se achando eJles porém em c~r

_çumstacias de lhes eerem uteis, se~d? po~res, ou ai-

9rd_9m, que as l!ri~Ara ·de nm Roccorro a que tinhiio o 
mal& completo diTetto. (Apoiadcu.) 

Em 1815 ~. estabelecendo-se o processo dM habilitações 
- . - - . 

' ' cercou·se esse processo de tantas alongas, de tan-
ttt&~ despez~s e de tantas exigencias, que os clamores 
forao unanunes. 

, , O nobre ininistro ha de ter noticia de varios factos 
, q~e o:oorrêrão em relação a este ponto. Para exe%J1plo 
Cl~el um s6mente. 

.._ O oapitão ·tenente Manoel José Vieita. seguira no 
vapor ll•magesro para o Rio-Grande do Snl. Desappa
receu esse navio e toda a triF.lação; e como por longo 
tempo niio &e recebessem not1cias algumas delle, sup'

,p8z·ae com todo o fundamento que SE\ havia perdido, a 
.com elle o BGtt commardante e uarni o. A viuvs 

N ra 1~ post~ ve , v1s como o 10 e z o cta 
perdêr~ a vida em um naub-agio. A pobre senht•ra, n~ 
impossibilidade de obter semelhante documento, reque

. reu que, uma vez que aquella repartiçiio lhe níio queria 
pagar a pensílo do monte~ pio. lhe pagaRse o aoldo qua 
seu marido devia estar vencendo, ndlnittida a supposição 
!orm&ds. pelo thesouro de que estivesse vivo. Mas foi 
1ndeferida pela razão -que seu marido tinha fal!eaido 
110 naufregto! -·De maneira qne o naufra.gio f!ervia de 
argumento de duas faces para negar o eoldo e o monte

. pio a uma desditosa vinva, a quem falta vão todos os 
meios pera subsistir 1 

A'vista disto, parece que o nobre miniatro, profissio
nal como 6, e um dos mais notavels caracteres de sua 
corporaçlto, achando-se collocedo tão merecid.amente 
no _ emin~mte posto que occnpa, deve dar providencias 
para qne não continue esse atropello dos direitos de seus 

.. <:amaradas. 
No meu fraco entender convirá que o monte-pio 

. tome para .a admir,U.traçã.o dos .officiaea da armada, em 
. voz de contmuar sob t 
. tem s1 o util. 

O Sa; ÜTTONI : -E' sempre maltazeja. 

·· . O Sa. PEREIRA P111To : -E se S. Ex. houve>r de to
tnar qualqll:er deli?eraç~o a respeito desta importantís· 
eima. materta, ser1a. mUlto conveniente considerar como 
herdeiro_& das pens~es do monte-pio os filhos menoi:es 
~os offic1aes de mannha que tiverem perdido pai mãi e 
.umãs. ' 

Pari! e.ste)on\o invoco eapeo~\mente s. B.ttenç.io do no
. bre numstro, que por sem duVlda.ct)migo abundar& nas 
idéas de dar toda a protecção á orphandada. (.4poiaão1 .) 
.·· Julgo clesnecessario lembrar ao honr .. do ministro a 
urgeAcia de ter levado á. sua COJ:lolusi\Q o projecto de lei 

das promoções da armada, pois sei bem quantos esfor· 
çoa empenhou S Ex. no somado para que esse projecto 
fosse adoptado, e quanto rei!<>nhece a utilidade quere .. 
=~!t!!.!! de !!er elle convertido em lei do 'Estado. { Apoia• 
doi.) 

no autorisado na lei de orçamento a equiparar os orde· 
nados dos emp~egados ds contadoria ger~l de marinha. 
e da ir..tendencia aos do thesouro publico. Essa autori-,- .. . .. . . 
marinha, concorrendo eu com o xnen voto para que fosse 

~pprovada a respectiva emenda, porquanto eston con;. 
vencido de que esF~es empregados estilo muito mal aqui· 
nhoados em seus venciment.oa, visto COIJlO uem ao menos 
os têm igu11es aos do thesouro, cujos funccionarios 
percebem ordenados inferiores sos que estão marcados 
aos da.s outras secretarias. 

Se a autorieaçiio a que a.Uudo data do anuo pro:ldmo 
passado, parece acertado que o nobre mini~tro a ponha 
em execução; porque está fóra de ccntroversia que para 
ser oEI:\tado servido por bons ernpreg11.ios urge que sejão 
bem p$1gos. {.Ap,iados.) Sara conveniente qne o se'l nu~ 

- · ; o: " m e lD 1epen· 
savel '\ue <•B seus vencimentos, m(!rmente nas cironm· 
stancias actnaes do paiz, sejão Fufficientes á. sua snbsis· 
tencia Do contrario nem o nobre mini-.tro, nem ntnhum . . -
esses empregados mal retribuídos não se appliquem 
somente ao serviço das suas repa.rtições, mas bnsquem 
tamb.::m em outros misteres meio>l para ter o pão necea-. -. . . . . ' 

Vejo que devo.terminar estas observações, porque a 
hora está adiant.ada.; mas antAs de concluir, · não lHJSilo 
prescindir d" dizer algll!Ilas palavras a respeito <ia bana 
do Rio- Grande do Sul. 
~ão vou tratar dos melhoramentos de que carece 

esss bRITa, qu.e deve aliás merecer toda a nttenção da 
parte do governo, porque aquella é'· uma das mais im
portantes provincias do Imperio Esses melhuramentos 
devem ser o objecto de constante e11mero; para serem 
nma realidade creio qne se não devem poupar esforços 
nem despezas; vi:lto como para alli ha grande navega
ção estran eira e nacional e facilitada a trada da 

arra, mu1to se esenvolveraõ a riqueza e a,, dustría 
_da r&!el'i:~il provincia. Mas é de ponto di verso· que agora 
.pretendo occtrpar-me • 

• Commanda aquella barta um diatincto official de ma.· 
, o cap1 ao~ tenente "s ere1ra mto po•ado1. 

No principio àa sessão desto anno o honn o senador 
pela província do Espirito-Santo, a qnem devo todas as 
provas de estima e benevolencin, dirifl;iO na '(espectivu 
camara censuras e increpaçõcs á adminbtrayão daquella 
h~. -

Se S. Ex.. se houvesse limitado a fallnr na falta de 
material e de pessoal della, eu Dada teria do opp6r; mu.a 
tra~ou tamb~1n de descobrir e incret••W ddeito11 no des
empenho do serviço do. praticagem, e poia urge quo aojiio 
deavaneoidaa taea a.~tlerçõos • 

Neaaa occn~ião algumlis vozel! ao ela-vé.riio llO·parla
mento defendendo ao referido offioi&l comrnandanto da 
barra, e eu pela impreuaa disse algumas palavra~ em 
abono seu. -

PaYecia negocio acabado; entretanto como o nobre 
senador voltou á. carga, e na sosaíio de 31 da Julho re
novou susa censuras ..... 

O Sa. FELtx DA C~HA:-Com grande injustiça • 
Os ::iRs. LA., EGO E DE LAJlAaE : -E' official muito 

1gno e mmto abi i ta b para es~;e se:viço • 

O Sa. PEUIIIA PINTo:- Quatro forão,Sr. presidente, 
os reparos feitos pelo Sr. senador & pratica~em da barra: 
1•, a falta de sondegem; 2·, que quando S. Ex~ passára 
pelo Rio-Grande, no dia 23 de Feveteiro deste anno, 
havião varies navios _parados no ancoradouro por eauaa 
do máo serviço da oana; a·, a afngentação de navios 
daquelle porto pelo receio dos perigos da barra e por 
f~~ll de proJ?ptos aoccoiTOs; 4•, o avultado numero de 
auustros handos nella • 

A' vista de document?a que aqui tenho, e qne nio 
lerei i case. para nã.o fatiga-la, mas que deposiro sobre 
a meea par~& BGrem eou~;1:1lt.ados. mostra-se evidente• 
men\e que essas allegações aiio infn.ndada, •. 
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Quanto , á sondagem, aqui estl!. a copia. das observa.
ç5es do movimento da. barra desde o 'dia 1" de Fevereiro 
até lO de Muço deste anno, dia por dia: isto prová que 
o commandante daquelle porto não ee. olvida de seus 
deveres, fazendo constantemente a sondagem, a qual 
mostre-se ser d~ 12 al7 pa.h:lcf!. DiBs~ o illustre senador .. . . .. 

existiiio diversos navios demorados no porto. 
.,Tenho aqui um mappa. coro que se demonstra qno 

a1nda nessa asserção o nobre senador não foi bem in
formado. Ds navios ue então ce achavão no ancora-

ouro são os seguintes: Apa, Tres Irmilot, Norma, · 
Fontes, Guarany, Flor da Bahia, Prazere"• Pombinha, 
Relampago, Princip11 D. Affonso, Malhwl, Herminia, Ar~ 
man~a, Am~zade, Energic:o, Convençi1.o, ViamiJo, Tols
ranc•a, Rsctfe, Fraternidade, Hílder, Maria, Alegre, e 
Jfontgomery. Estes navios demorárão· se, termo médio, 
de 12 a 17 dia!l no porto, para apparelharem e toma
rell!- carga, poucos ~i verão uma. demora maio)'; e nem 
as~1m !le póde c~m :azão avaliÇnr que por largo tempo 
detxárao de segmr VIagem. 

Accresce que o estaào da barra nessa época fôra mc
d?nho (apoiados), dando .difficultoa:unente prompta. sa.· - ' 

E em relação ao shustro do vapor J oinville, que me 
parece teve lugar por essa. occasião, devo Eonuerar que 
o comme.ndaute da barra esteve no lugar do perigo, a 

~adouro, onde encalhou. E por e!lss. condncta brioso. a 
1mprenaa e corpo de commercio do Rio-Grande teceu-lhe 
opnaiores elogios. (Apoiaclos.) • 

pelo máo serviço da praticagem se afngent.avão os nll
vios da barra do Rio-Grande. 

Eis-aqui um mappa (mo3!rando} que perfeitamente 
C()ntesta essa assevera~ão. Elle indica que, com o 
nome ,especial de cada navio, np prazo de 38 dias, iato ó 
desde o 1• de Fevereiro a lO de, Março deste anno, houve 
nm movimento de 104 embarcações, 53 entxadas a 51 
s,ahidas á. barra. Se por esta bitola Fois , se deve ava.~ 
liar da. bondade do serviço àa. praticagem, quem a po· 
der& contestar? 

E ningnem a contesta; Sr.,presicÍente, o cornmercio, 
.como jé.'lJ disse, a. imprensa da rovincia, e em ere.l 
os a 1 ·atl s e or~o- egr<', • os o or e, c1 a e· 
~o ~io-Crande e lugares mais prox.imos fazem plena. 

, JUStlça ao commandante da barra, e reconhecem o a.ía
.noso trabalho e riscos a que se expõe para bem desem-

o xe c • os. 
_Finalmente va?los. ao numero de nanfragios. ara. 

nuo cansar a pac1enc1a. da camara. com a leitma. de uma. 
relação elos sinistros havidos na. barra e costa. do Rio 
Grande, nestes ultimas annos, transcreverei em segnida 
os dados que encontro no Diario do Rio-Grande de 22 
de Novembro ultimo, ácerca do movimento da mesma. 
barra, e nnmero de naufragios nella occorridos entre 
os annos de 18t8 n. 1860; ei-los: 

c Vejamos agora qual tem sido o movimento da barra 
do Rio-Grande, de 1848 átti 17 de Novembro da 1860. 

Armo•. Entrá.r!Zo~ SahirZio. Total. 

1848 773 navios '141 1,514 
1849 569 ) 623 1,192 
1850 625 ) 595 1,220 
1851 561 ) 1509 1,064 
1852 472 ). 480 952 
1853 428 ). 480 908 
18 4 
1855 .. 
1856 ) 

1851 ) 

1858 ) 

1859 ,. 
1860 n.té Novembro l> ---6,523 6,498 13,021 

c De modo que pela linguagem vigorosa do algarismo, 
tam-se l3,0U navios que tra.nspuzeriio a barra do Rio· 
Grande no espa~ de 12 rumos, 10 me:c.ese 17 diaa; termo 
médio 1 ,ooo ca anuo. • 

'fOMO IV 

c Enumeraremos agora os nau!raglos que 10 <terto noo 
mesmo espaço de tempO , , . · , 

1848. • . • • • • 3 1856. : • • • • 4 
1849. • • • • • s 185,. • • • • • 5. 
1850. • • • • • s 1858. • • • • • . c;· 
'Qt;;1 ... ....,.., ... 
1854. • • • • • 2 1860. • • • • • 2 
1855. • 7 ... -28 9 

c Temos pois 42 perdas de nílvios em CJ_Uasi 13 annol; 
e, em 13,021 embarcações, o que clf, 3 sinult!O!I\)Ot lnno, 
ou 3 por cada 1,000 navios que dGm~d.S.c ~ b~~ · ·. 

. c Cabe aqui, porém, observar que destea 42navio& per.;, 
d1dos, menos de metade tiverão lugar no 'biUlco,·o que 
demonstraremos com a relação que tencionamos delles 
publicar. 

• < Este rosultado denota. que o serviç<~ àa praticagem~ 
fe1to com muits dedicação, zelo e actividaue, e ~. 
~res preceitos dirigidos por uma intelligencia viva e' 
mfa~x~avel, os est:_sngetros ~b~s das primeiras nações 

culdades do exetcicio, assim o declarão o affirmão. :. 
Vê pois a camara, em face do .nuadto que lhe acabo 

de apresentar, que durante a administra ão do oapitii.o-
tene • · · 
, antes tem sido animada a navegação quer nacion&l, 
quer estrangeira, para o porto do Rio-Gre.nd.e, nem ~· 
tem elevado, ao con.trario tem diroinuido sens!vehnente 
o numerodenaufra 'os na barra de uetrato. A oiQdo,. 

, que me parece, Sr. pres1dente,,que póde concorrer 
para. afugentar essa navegsçí!o, são as vozes parti~ do 

""'parlamento contra o sorviç<~ da barra, porqnMto dée«le 
que um senador tão autorisado qual é o illnstraà.o.Sr. 
conaelheiro Jobim affiima qt:1e a. praticagem ela. barrai. nlo 

, é bem feita, que tem havido tantos e quantos naufiagios, 
que a navegação se afugenta' tal facto eoncorrerá sem 
dnvid_a ,lJara. que outros navegadores se intimiclem • 
p1·ocnrem · dh•erso porto. , . , , 

Tratando deste assilmpto, não posso deinr do ~ 
ao nobre ministro da marinha uma queixa pelo silencio 
qne guardou em' relaç!o ao afficial ie , que acabo ·c1:a , 
c~nsurado. S.l!~x., ponderando que coJ))efFeito o.mate-
nal e pessoal da barra não era o mais conveniente para 

, esse serviço, não disse,, ~omo eu e~:operava, ~ma palavra 

preceden~es o nobre miniBtro conhece, pal'a de' sobre 
, elle d.~sv1ar a su~paita. de que semelhantes censuras eriio 
merecidas. · . 
• Espero qu~ ~· E::· porám distribuirá. completa jua

twa a e~ se officu1l, m~o fazendo pressão -enueu, animo 
ás V?z.es, aliás muito respeitaveis, do nobre aenador pelo 
EsJ?1r1to .. S~nto. . 
• :Sr. prestdente, vou concluir, mas antea ·disso peço 

hcençs. pare. fazer al~mas refimtões a respeito de uma 
doutrina que vi aqm-proclamada ~lo honrado Sr. mi
nistro d~ justiça e ppr um ~ustrado representante pelo 
Mara~hao, em rela.çao á. po:nção que devem guaraãr os 
funcc1onarios pnblícos em face do governo, fóra dàsta 
oa~ara, e talvez tambem dentrodella. O nobre tnhú&tro 
op11:1ou que ao empregado publico é vedado intervir JlU 
questões eleitoraes contra o governo.... . . 

O Sa. MnmTao »• JusTIÇA: - Empregado publico 
deconfinnça. · , 

O Sn.. fEn.emA ,!'rN'ro: -E qual é entre n6s o empre• 

se .os queira figurar taea Felo facto de intenetencia 
ole1toral? 
, • O n~bre de~nta~o pelo Maranhão não quer que o funo
Clonano publico mtervenha. naa eleições nem pró nem 
contra o governo. , · , 

O Sa. VIRIATO:- Inl:.ervenha ülegalmente· Ul8 
sómente do <iireito de cidadão. / , 

O Sa. ~l!.l\'&Il\A PINTo:- Essa distincção é um poueo 
metaphystca. De&Ji,Bs Fremissas, Sr. presidente, infiro eu 

·qne no systama 'fepresentativo o empregado publico~ 
uma especie de pari á , doutrina esta. com a qual não me 
accommodo. Referindo•me ao aystem&do nobre mini•~ 

24 
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~ da: justiça, ditei que S. Ex., assim expressando-se, 
eaquecéu-se do seu parecer anteriormente manifestado, 
quando pretendeu provar, no que eu co~cordo, que o 
go..-crnc . ~mo o~i!!!ão tip.ha. o direito de intervir ns. 
eleição. . . .. 

Se o overno omo 
eleito)"a, po,: que. será vedado uó empregado publico, 
que tambem como opinião int;,rfira na eleição, pró ou 
contra. o ·govem,o '? ••• 

O Sa. MnuSTao DA Ju&Tie~ : V. Ex. empresta 1 
opinião que niio é minha; ô empregado publico é cida
dM bra~ileiro qualificado, tem o direito do intervir no 
acto eleJ.toral, me.s. não pôde trabalhar contra o governo,
do qual é depende::tcia. · 
· (Ha datJer&o& apartes.) 

O Sa.PEal!IBA.PINTo:-Perdôe o honradoministro; eu 
entendo justamente o contrario do que S. Ex. assevera; 
entendo quo o funccionario publico póde intervir na. 

. eleição contra Q govemo, não pelos meios que lhe dá a. 
sua posi~ officisl, nem procurando desprestigiar a 
stitoridade, mas pelos meios legítimos e constitucionaes, 
eengreganiiesens amigos,escre9endo ci.Icahaes,e reco
renao mesmo á. imprensa, usando de uma discussão 
mve e· .àttenciosa, que tenda u encaminhar o triumpho 

O Su.. BARCEl-LOS: -E' modestia do nobre deputado. 
O Sa. PEREIRA. PlNTCi :-•••• ;;em o merito necessar1ó 

para occupar tiio alta posição (na() apoiado&);' o que.po
aerci dar a esses amigos ein troca de t~ta .generos1da; 
de? Afianço-lhes por tal motivo a ma1s swcera gratl-

o, a anço- es q_ ue se~e1 . con, ': ·an e. e. e~az x;.a 
dos interesses da provmc1a. t;.J Espmto-Santo, dessa 
1)rovinoia onde, se me não foi ·.·. '\da ~ for}una de ter o 
meu berço, amo-a comtud.o cü;...:._~se!c!amlnha te;rana-

. . a po• 
litica, porque ella conferio:-me o titulo mais h~ntoso ~e 
um paiz livre, o titulo de rerresentante da naçao. (Mu'-
to bem:} · 

(O orador é comprimentado.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
Dada a ordem. do dia, levanta··se a sessão ás quatro 

hor11s da tarde. 

..... _ 
Pl\ESlDEl'ICIA. DO Slt• .'fiSCOI!IDE Dl!. CAlllAl\AGJDJ!lt , 

~sua~ 1déas•:t.Apoiados.} _ · • 
. ' .- .- a 

-veraiva, ao·,.coritrario tem a sua base na constituição. Sd a() representante do conde da Barctl.-Ordem do di.a·;-
a---indt:pendencia nas opiniões-é o primeiro predi~ado, Orçamento para 1862 a 1863 Discur&o do Sr. mtmt-
·na linguagem constitucional, do represen.ôunte do povo, tro da fazenda.-Orçamento da marinhll. Discur80I (/,()1 
de qne 'Vjlli:>r elle se torna, quando..se-preten~,asJ'i®MI~-Ir----.5if'f'&S. • .-'II'mttinw•ts's-tJtr"<i61-100itHJntH"i1tlla., Zacarll:l3 e Ta:tl~res Ba!flat!Be-k.! • .---- 
·o ·deputadofimccionario publ\C"' como ser"'o de gleba do · 
mimsterio, . e subserviente a. seus menores acenos'? Ao meio~ dia, feita a chamada, e achando-ae ptesen• 

Que· esta. do~trina nii.o é subversiva, Sr. presidente, tes os Srs. visconde de Camaragibe , Pereira. Pinto, 
J.ll'O~a;.o a : pratica de.~osso parlamento e o juizo de aba- Gama Cerqueira, Vieira da Silva, Calazans, Silveira 
lisados escriptores. . Lobo, Angelo do Amaral, F. Octaviano, Cameiro de 
. · Gompnlsando os precedentes de nossas camarss, nós Mendonçe, Salathiel, Lamer,o, Saldanha Mariuho, Gas.:. 
elloontram.os (ainda nos tempos da maior efferves- parino, Costa Pinto, Manoel Fernandes, Fernandes 

·CleJ1~ dOs: part.l.dos) empregados publicas da grande Vieira, Leitão da Cu:ttha, Cruz Machado, Ferreira. da 
confian~ alistados nas fileiras da opposição. (Apotados.) Veiga, Corrêa de Oliveira, Mello ·Frllllco, Jaguanbe:, 

· Pesqüizudo oa livros dos Jlub}icistas, nós dep~~.ramlls Rodrigo bilva, 'l'iberio, J. Madureira, Dantas, Luiz Car-
t.iom•a . opinião do ort.hod~xo Vivien, que assim se ex- los, José Bonüo.cio, Msrtim Frll.Dcisco, Diogo Velho, 
~: . . ' . . 

~, , e o uncc1onar1o em po 1t1ca. é completa, Tavares, de Lamare, Ottoni, Sonza M'endes, ··Sergio de 
0'11: deveres especiaed pesão sobre elle? O funccionario Macedo, Pinto de C&.mpos, Bello, Paula Santos, barãó 
n:Ao1re"p6de pôr em hostilidade contta oregimen politico de Mimá, Fleury, Pereita Franco) Amaro da Silveira,-
. ado pala constituição, mas póde estarem dissen- Furtado Paula Fon -a , Siqueira 

e nc1aea. endes, Castello-Branco, Pinto Lima, Junqueira, Paes 
.. . ~Têm os fonccionarios por obrigaçüo apoiar o go- da Mendonça, Silva Nunes, Cyrillo, Fi alho, Silveira da 
vamo, ou poderão coUocar-se,nos bíUlcos da opposição. Motta, Esperidiiio, Raposo da Ce.marn, Tavares Bastos, 
Existo uma escola politica, aos clhos da qual o funccio- Aragão e Mello, Paranaguá., Viria to, Saraiva, Zacariu, 
narlo~· humilde vassal.lo, pettence de corpo e alma ao go~ Espinola, Fiel de Carvalho e batão de Man;,anguape, 
•amo, é rh.omnw lige; ma.t o (unccionc.rio nao é o ho- abre-se a sessão. 
mem dt nínguem, é o ,r.,idor do E1tado. A adroiniatta- Cotnpareeem depois de aberta. a eessfi.o 08 Srs. Rego 
çlo nio tem o privilegio de prover os empregos para Barros, Epaminondas, J. de Alencar, Pedreira, Ferreira 
qt:'t'anjar creatu,.at. Em seguida estabelece o escriptor Lage, Gomes de Souza, Ribeiro da. Luz, Paes Barreto, 
~o unioaa reatricçõea guardar discriçiio,, nilo abrir Sá e Albuquerque, Leandro Bezerra, Mello Rego, Cou-
·polemlca sobre qneatõe!t que tocii.o ao sernço do em- to, Paulino de Souza, ba.tão da Bella-Vista, c. Ot;oni, 
piegado mem ill,)uti&l'. • Brêtas. Cunha Figucu:edo, Bezel'l'a Cavalcanti, Santa 
· Fóta disto o empregado estA. no seu perfeito direito de Cruz, Maoario, S&yilo Lo bato, Bandeira de Mello, Lima. 
enTolver- se na ele~s:íio mesmo contra o governo; está. no Dnarte, Limu 6 Silva, barão de Porto-Alegre, Felix.da 
diréito de f~r-lho aqui oppoaição,eeudeclaro á camara. h H 
quo'tião estou resolvido a demittir de mim esse direito. Cnn a, e'nriquea e Brandão. 
. Qaando entender que qualquer adúünistrsoão marcha. · Faltão com pa'l'ticipação os Srs, conde àe Baepe11ày, 

.n~:caminhr. conveniente aos interesSAS publicos, eu lhe Teixeira Junior, Serra Carneiro, Araujo Lima e ca.r ... 
"darei o meu fraco apoio; quando porém observar que ella valho Reis. 
se desnort~a e ~~~ e~mbrenb.a. em veredas desconhecidas1 Lê-sa e approva-sa a acta da antecedente. 
ijlt~lhe-he1 oppon u.o como ã. fiz nes a · -

me ~· te m. que en~rgica. O Sa. 1• SzcnEÚtuo dá. conta do seguinte 
< ' sr~ ptesld.ente, vou tennma.r agradecendo summa
men~ a bo':lda.de com q_ue alguns dos meus honrados · 
COH&gas l!é d1gnârão OllVll"~me .... 

ô sn.. ZACA.B.IA.S :-Eu aqui me acho. 

~ p ~n. PE.nEilU. PtNTo :-leso muito me penhora. Mss· 
antes de derxar a tribuna quero prevalecer-me deste en
sejo para manifestar o mais profundo reconhecimento 
'à~s meus bon~dos _amigos da. província do Espirito
San\o que sedl_gt!árao collocar-me $e novo no seio da 
'representaç.iio nacional: . 

·· &nl os tAlentos pteC1sO! para desempenhar tão eleva
'düfàn~ {t~ao czpoiGdo•).... · 

EXl'EDfENTE. 

Um offi.cio do miuisterio da fazenda, transmittindo 
as copias dP.s duas resoluções de consulta. tomadas sobre 
parecetes da secção de fazenda do conselho de estado 
á.cerca dos actos legislativos das assembléas provinciaes 
do Ceará e do Rio-Grande do Nortl', promulgados no 
nnno passado, e constantes dos exemplares das respecti
vas collecções. - A' commissão de assembléas provin-
ciaes. .. 

Outro do ministerio da agricultara, enviando a tepre-
56ntação dirigida pela camar• municipal da Conceição, 
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da pro"Vincia·de Minas-Geraes, pedindo s. promulgação 
de uma lei que uniformise os pesos e medidas do Im~ 
perio.-A' commissão ile fazenda. 

Ontro do 1• secretario .do senado, reenvíaudo a pro
posição desta camara regulando o accegso aoe postos de 
o~ci!les da armada, comas emendas e addiyões.-A im· 

Outl'o do mesmo secretario, eu vi ando a proposição do 
senado declarando que o.oréo absolvido em I• insto.ncia, 
sendo interposta appellaçii.o, será. 'S.oimittida fiança até 

• ~ , !1 a pena o menor · e qua-
torze annos de prisão simples, doze de prisão com traba
lho e degredo por vinte annos.-A imprimir para en.trr.r 
na ordem dos trabalhos. 

Uma repre"entação da. camara. municipal da cidade 
de Para.naguá, provinda do Pat·sná, pedindo a concet!são 
de, uma. loteria para conclusão das obras da matriz de 
Nossa ::ienhora do Rosario. -A' commissão de f:l.zenda. 

Um- requeriment11 de Domingcs Honorio de França, 
2• escripturario da thesoural.'ia. cl.e fazerd.a da provincia 
do Piauby, f>Bdindo que seja moditicado o decreto de 
14 de Mar de 1860.-A' mesma comm·s -

Outro de Manoel Gonçalves Villas-Boas, pedindo 
!er. naturalisado cidadão brazileiro.-A"' commissão de 

·constituição. 

Lê-se, julgu·se objecto .de deliberação, e vai a. im
-primir para entrar na ordem dos trabalhos, o projeéto 

u· p . ,e : 

< Joaquim Dias Braga. pede ser natnralisado cidadão 
brazileiro. Com copia. do termo de apresentaçiio, com o 
de residencia, attestados do juiz municipal, juiz de di
reit~r, vigario e camera municipal da cidade de Maroim, 
provincia de Sergipe, e folha corrida, prova ser subdito 
portuguEz, de 42 annos de idade, de hoa conducta, haver 
chegado 11. Bahia em 1~30, residir na cidade de Maroim 
desde 1845, ter· ~e J.>"e~t,do aos preparativos para are
cepSJãO de S$. Mil-I. II. quando visitárílo nquella provin~ 
oia,e estarlivre de culpas. 

· 11 A' vilita. do exposto, e na conformidade dos prece-
~ • 1 o -

missão que o supplit•ànte está no caso de ser deferido, 
para. o que oft'ereca a seguinte resoluçã~ : 

«A assembléa geral resolv-e: 
11 Art.}. • O governo é autorisado a. mandar passar 

carta de naturalisaçiio de cidadão brazileiro ao subdito 
portuguez Joaquim Dias Braga. 

<Art. 2.··Revogüo-se as disposiçõ~<s em contrario. 
· < Psço da camara dos deputados, 13 d'e Agosto de 1 ~61 ~ 

-R. F. dd Araujo Lima.- L. A. L. do Oliveira Bello.
$, _de G. e Y a.tconcellot. :. 

r.\GA.:UENTO AO ttKPI\ESEifTANTB llO CONDE DA. JJAROA.. 

Acha··se sobra a mesa, e vai a imprimir, com urgen
cla, a requerimento do Sr. r secretario, para entrar na 
ordem dos tnbalhol!, o sGguinte parecer e voto em sepaw 
rado: · 

/ 

c A comm!ssíio de justiça civil, a quem foi presente 
o projecto n. lOS do anno passado, vem expôr eobre elle 
o re!!n.ltado dos eens estudos. 

< A commiflsiio julga. conveniente fazer a narração 
iiel e circnmstanciada da questão, para que fiquem bem· 
em relevo Of! motivos ue or ventura ·autorisaram ual-
quer ects o que n a e ser a naladoptada por esta· 
augusta camara quanto ao pagamento da 11uantia de
vida. pela fazenda publica. ao representante, competen
temente habilitado , do conde da. Barca, de conformi
dade oom a decisão do poder judicial. 

4: Fallecendo o conde da Barca em 1817, o seu her
deiro, João Antonio de Araujo, d0pois de <!nootar o 

- respectivo inventario, retirou• se para a. Europa , onde 
tambem fallecen, deixando por herdeiro o :;eu sobrinho 
Antonio de Araujo, o mesmo que cedeu dos seus direi· 
tos em favor do actl!al reclamanw. 

c Dos hens deixadoa pelo conde da Barca fa.zião pam 
lQlla. C8S!' .á. ma do Passeio Publico , onde se àcha 

estabelecida a secretaria da justiça i e uma li~ 
composta de 74,000 volumes, que é hoje do domiDiQ ~~. 
Estadô. 

c João Rodrigues Pereira de Almeida, depois ha~ 
r1io de UbA, executava o casal do conde como credor; 
e, subro~~:ando-se a fazenda publica nos direitos d,o - . . 
acção , até gue obteve sentença de aijudica9fu> do 
referido predio pela quantia de 14:6008 , dando 
por conta desta quantia 9:735$120, como pagamento da 
cl'vida ao barão de Ubá e 4\ 674 a um outro c 
ficando responaavel para com o herdeiro do ca•al do , 
conde da Barca em 4:448$996. . 

c 'Teudo de ser arrematada a livraria de 74,()0() ·volu· 
mes, coube ao padre Joaquim Damaso, bibliothecario 
da bibliothecn publica, autorisado pelo príncipe reg~nte, 
arrematar toda a bibliotheca do conde pela quantia de 
16:818S, <'Om obri~ação de doposit11r~ producto àa &r· 
rematnçiio no ant1go banco do Brazd, dentro do tres 
dias. · 

c Corrêrão os tempos, até que em fins de 1848 appll-: 
receu o herdoiro Antonio de Araujo reclamando ·a res .. 
titnição desses 'tens , por t~rem sido indevid.aments. . . . 
res.es. 

c No thesouro não foi contestado o direito do recla .. 
mante, mas por dc.spa~~o do ministro respectivo orde~·. . ' 

c Ventilado pelo reclamante o seu direito perante Ó 
juizo dos feitos da fazenda, allegou-se por parte da fs ... : 
zen?a a excepção de prescripção da diyid&; que 'fôra,_ , 

c: Levada a questão por !l-Ppellação-p~m~coiaibunal dá
relação do Rio deJanetro, fôra a :fazeuda, como cessio
n'1.ria do barão de Ubá, e como arrematante 'da livrada; 
do casal do conde, condemnada ao pagamento das quBJ;l-. 
tias reclamadas em moeda. forte, com os juroe pedidos 
no libello. 

clnterposto pela fazenda o recurso de revista, foi con.,; 
cedido, sendo designada para. revisora arelaçiiodaBahia, 
onde foi de novo a fazenda coudemn.ada a pagar aquan:.: 
tia de 21:264fJ396, com a dec!araç!lo por4m de q!Je.ó~ 
16!8198400, prodtwto da arremataç?Jo da H11r11rtu.; ,tef'liQ 
pago$ em moeda forte com os juros da lei, ·COntados dt1de o 
tempo da incorporr.çao; e pe v que rupe•ta aoa : . 1 o, 
pauamento s~rá rMlizad.o. na mo~da quo aolua.lman-fe eoN'e; · 
por n4o &e considerar acerca dt.rta. 2W;J7lllll 4 [a:nncl4 
publica em mor11. 

c en o o re aman r a , 
e alli apresentando-o, forão onvidas as secçõas r~nid~ 
de justiça. e fazenda do conselho de eatad~, que opm~~ 
pelo pagamento, accrescenta.ndo as segnmtes palavrae: 
-a fazenda defendeu-se como parte, e no en.~nder daJ. 
secções haveria verdadeira confusii.o de podere a se .p 
thesouro, depois 'de condemnado como parte, ae. arvo• 
ras~s em juiz de seus juizes )?a:a apreciar a. l11.stiça.· ~~~ 
dectsiio e examinar se a dinda estt proacnpt.a1 , ou 
apreciar o quantwn da divida. · .· . · .. • 

<Em consequencia do que d.irigindo~se .o govem.o i 
camara dos depnta.dos pedindo a decretação de fa.n~ 
para pagamento da divida, fôra QffQrecido. o _proj~t? .. 
n. lOB, sobre o qual sendo onviáa ~ CODllll:lli!&ll,01ª'l ~~'P 
zenda, concluio pelo pagamento. · , . . . 
· <Por occa.siiio da discussão do prpje~to :resol:v~.~~C:~ 
mara em sna aabodoria ouvir tambem a <l0lll;~~~9': ~ 
jn~ti~a , que na.. sua exposição circnmscrev~~.~e;~a. 
prmc1palmente a Interpor .o ~eu pare®I" ,co-qt .réf~~~' 
a algumas questões de dire1to a q11e s~p~~~·.a~-
eria .io ro · ecto. .. 

c A commiesão enten e em pnme1r0 ag~_:.qne: .t\!! 
9ent~nças do poder judiciario, quando ao poder }egua_
lativo parecer que são injuatas, não cabe Qutro: r~o 
que não seja o da acção reacisoria. · . · . · 

c Por mais de uma vez tem-se agllaclo e&ta qvu~, 
pretendendo uns dar ao poder legúlativo •*tlnü~ 
amplissimas, firmando-se p&ra isto na aua COUl~& 
exclusiva. de d.eoretar fundos p!'ra pag.men\0 au· ~ .. 
pezas do Estado. 

c Este mesxno principio, con11a.grado no uoa1o p• 
· fundamental, é restriotivo para a queti\ll.o yertan"' I 

não poderia · ,or uma amplia~ toda ,gtatol.,_ Gim• 
ferir ao corpo legislativo a at~bai9'0 . d~ oonbeoftl au 
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clê~ do pocler judieiario para por si mesmo nul- . 
lffica.-!M. . . . 

·c Tem sido argumento para muitos a disposição d() 
art. 31 da lei de 24 de Outubro de 1832, assim conce
bida: ~Não serf. inacripta e nem paga divida a1~a 
que ree.peite a perdas de particular~s p~r ::llot.ivo de 

intJestido d~sta. altG prerogativ~ é preci1o ter da l•i pri
miti~amente, a titulo unitiersa.l e em uma circu?mcrip~ao 
determinada, á plenilude da autoridade judiciaria, ou, o que 
i o m~ma couso, ler YJista cire<Jm:cripflJO a repressZJo de · 
todcu as in{racç~u de lei e os meios M cocrçao necessarios 
para forçar todos os cidadi%os á obediencia que lhe· det•em. 

, paz tie inspirar um respeitlJ eatntar, fez, 
hSa ~. segundo refere um escriptor, que os )toma nos chamas-
~ :Pareoe A oormnissão que mesmo por este artigo de sem territorium a circumscripçáo dentro da qnal o ma-

lei não &e poderá. chagar á. conclusão de que a oamars. gistrado wm o direito de distribuir justiça. 
_ _ ___!~i~eL!.em~~r~o~u~e!,.;f~ô'f,r~c~h~am~a~d!.!la~XII.HU:....Lt~d!lll1---!LI~:-}'-'""-:----t-----;-~~~~ir-a que, e.o em eada eirelllftllcrip~rid..-a-..o~---

gB.lllento etaea dividas. converter-se em um grande jury êlireito de túrritorio, niio pertence senão ao magistrado 
nac.ional, com atttibuições de um poder superior ao que tem ajurisdicção, a titulo primitivo e universal, é 
verdadeiro poder jndieie.rio. claro, accrescent:i o mesmo escriptor, que, qualquer que 

· c. Maa a eommíSsiio prescinde de alongar-se nesta seja o numero dos tribunaes esta.belecidos nessa. cir-
parte, ~qne o pagamento de que ee trata não respeita cumscripçiio, só um p:>deria dizer- estou no meu ter• 
i perda de PB.l't:icularea por mot!vo <!e guerra _interna ritorio. 
ou ext4rn&; denva.-se. de nmaobr1gaçno contrahlda pelo c Cum. pleni.tsimatn jurüdic:tionem. habeat. . 
tbseollro como cessionario dos direitos ~o bar'? ... ' ile Ubá. ~ Tratando finalmente d~>, condoinnação do pagamento 
s como arrematante de uma livraria perrencente ao em moeda. for''te, e principalmente dos juros dessa moe~ 
eual do conde da Barca. O papel pois que representa o du . desde o tempo da incorporaçãg da. JiVl'aria nos pro~ 
thesouro é o de um devedor commum, 1mjeito ás dia- yrios nacionaes, ent<:nde a commissão que cabe por essa 
poaiçôea comrn~ns da nos.sa. legisla~~· decisão o recurso da a.cção rescisoria· or arecer-

s tret o - expresso a co lran9a de semelhantes 
ciario, em cuja estabilidade prinoipaimento repousa a juros, on considere .. se a divida corno deposito ou 

.or~ .. m social; não podem ser destruidas pa)o poder legis- como herança jacente. . 
lativo, .68m desoonhecer-se a independencia da;-q:;;_u:;,ee;i1100et---l---s-c<~P~rnea~c;;in~d;in~d~o~dVJeisilo"r8"cfioir1lrernr~-stie~a~o:iuiitr1ioi:sirlprnrr::inrcc~ip~lil.ofrsliq'iu~e~---
poder, defiJiida-no art. 151 d&--llGBsa-een~e, íssão reserva {!Bta na àiscussao fazg-lo, afim de 
confundir -pelo excesso de attribuições a divisão e não estender demnsiadameute este parecer, citará ape-
hannonia de cada um dos poderes politicos, que pelo nas a disposição da Ord. li v. 4 • tit. 50 § I', na qual está 
ct. 90 foi considerada. como o principio conaertla.clor do& estabelecido que a mora deve contar~se do pedido, · quQ 

· · .. • . v- · , • ·v. 1 • 

tiot~~ 46 gcvantial que a comtituiçlJo · offerece. 
c E~ certo que desappe.reoo a sancção legal para a 

sentença do ' poder judicial nos casos em que o corpo 
legielati~o esquivar-se de votar fundos, . uma vez que 

· uenhnm outro poderá. compelli-lo a isto; mas nota a 
commi!lllíio qne do nso de um poder para o abuso delle s. 
differeJJça é pa.lpav~l. _ 
. c E nem pareçil que é deseaperadora esta opinião, que 

aliás firma o principio da independenoia dos poderes, e 
Dio prejudica a interposição do recnrso da acçâ.o resci~ 
aoria, eempre que houver injustiça mànifesta ou nnlli .. 
dade no julgac!o. 

nao o escon eceu . 
Cltl:aslclo e;creveu no seu p~recer o 6e~ate: -:-Esss-sen...:___ 

. kn9A porém paa&OU 61l1Julgad~, e délla_no.o cllpe ~e .. 
não o ~ incerto e precano dn acçao resc1sona> 

c' Eat~ recurso conaiclerado inoarlo e precario é a 
qu a ()(!UUZ21Naão l'OOOllhoce, e o que indicará. á. camara 
eomo o legal nos casos em J:O verificar ' que o podor 

· judiciarlo ooudemnou indevi ente o Estado ao pa
gamento cteata ou da.quella quantia. 

c Com re~ ' materi& sujeita, nota a commissilo 
fiM pór _parte da fazencla. op~z-ae o scguintt\: -prea
clriP910 c1a clivldl!t lncosn~tenoia do iuizo, injustiça do 

to da cuvicla em moeda forte e coxn os juros 
tempo da lncorpora9«o da. Uwaria nos proprioa 

naee. . 
··-"~ ooJI)!DÜIAo n1o demorar-ae·ha na queatiio de 
p~~~ porque jul~-a mteiramente destituid.a cl~ 

· fmclam-.nto, e uio vi! nenhuma mziio jurldiea q.ue ism.te 
·a !azenda do pagainento ele uma divida que pelo Estado 
fo1 eempye ooó!essada. . 
. : · «Quanto 6. _incompetencia de juizo, parece i çotnmis

. 'aio que ella ..Ido ex.\ste, e que de. tõdo desappareoou 
· desclo · qu ~c thesonro fôra o reclamante remetti-

. do ara o er 'ndiciario r · 
tal, e finalmente porque a competencia firmou-se 

coin a ~uiescencla de ambas as partes. 
· c Além de que, invocando os pnncipíoa geraes de di
,reito ver-se-lia com a·áutoridade delles e de juriscon
' eult.oa · dietinetoa que se }lOderã. sustentar a competencia 
·do'~ judiclario por ~rtencer-lhe a jutisdicção or-
. clinirla. e pelo direito de ttrritorio. . 
· c A · ·jufiidioção ordm.ria, fallandG com Demolín, é 
aquella que ê conferida ~nioerae~Zieer ec pro modo terri-
IOrl,,' . 

' c A ~vra territorio, tomada nesta accepção, não 
. . a!pl6et il6mente a. eircumP.criP\:ào de um tribunal. Para 

CR ette direito, eegundo explicão os m1'.11tres, para .ser 

66 § 1. . 
c Sem querer, parao caso qualqnerprivilegio dos con~ 

cedidos á fazenda, tira-la da condição de devedor com
mum,nii.o se lhe poderão applicar outras obrigações, além 
4aqnella.s qne a legislação definia. 

< Resumindo, é a commissão de parecer: 
·. c 1. • Que nenhum outro rE:cuiso cabe1 seniio o da ac-
ção rescisoria.. . 

~ 2." Que para. se o intentar, emquanto ao pagamento 
dos juros a qne fôra. indevidsmenute condemnada a. fa
zenda, deve esta camara officiar ao governo para que 
este assim o ordene á f · cumb0 in-ten 
ta-lo como parte. 

-c.S • .!..Qae-tinalmente continno....o projeoto 108 em dis· 
onssíio. 

c Sala das commissões lO de A 

< Concordo inwirnmente com os meus di~o~ e illus
tradoa collega.s da commissilo de justiça civil nas con· 
clusões seguintes de Eeu parecer: 1•, quo é corta e real 
a divida em que -se acha n fazenda pa.ra com 011 herdei
ros do conJ.o da. Barca pela. compra de sua importante 
llvrn.ria e pelo reat~ do preço da. c88a que foi adjudi. 
oada 6. mesma. fazenda.; 2•, qne contra essa. divida Diio 
se podia allege.r prescripçii.o alguma, e com raziio foi 
-esta repol\ida pelo pocler judiciario; 3', que este poder 
oom perfeita competencia deci!lio a demanda que aqnel. 
·Jes herdeiros on seus cessionarios intentárilo contra a 
fazenda nacional afim de haverem o eeu pagamento; e 4-, .que. essa decisão niio póde ser nullificada pelo poder 
l~g1slat1VO' negando os fundos para esse fim necessa
rlos, sem offensa da constituição e sem os maiores iu-
convenientes para a causa publica. . 

c Não po.sso poré:n concordar c~m .elles quando· pre~ 
· so a een-

.tença mandando fazer em moeda forte o pagamento da. 
divida. respectiva á livraria, e com os respectivos juros 
desile o tempo dá arrematação; e 2', que em viste. disso 
se deve intentar o recurso extraordinario da soç~o res~ 
cisoria no intuito ·de evitar o darnno da. fazenda nacio-
nal. · · 

~Quanto ao primeiro ponto, cnU:ndo que' 11.8 ordenações 
doüvro4• tít.50 ~l·,eliv.3'·tit.66§l•,queell~ 
citão, detenninando que h. mora se conte da litis-con
testaçãoem diante, afim da que desde então se contem 
OJ juros legaes da di. vida, não têm a.pplicaçii.o ao CIUIO 

· de que se trata; porquanto, tendo a. fazenda nacionl\1. 
arrematado como qualquer particular a. livraria do 
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conde da Barca, e sendo intimada judicialmente em 22 tand.ó-se afinal os ence.rgo!l da fazenda nacional; seria . 
de Abril de 1822 para recolher ao bs.nco·o producto uma. tentantivs. perante o poder judicial para ellerev0 gar:. 
dessa arrematação dentro de tres dias, pelo facto de não eua.s anteriores decisões sob a pt:essiio da autoridade 
azê-lo (facto filho sómente à e sua forl,'a) constituio ·se sobremodo respeitavel de um dos ramos do poder le~is-

ella dep()sitaria ou injusta detentora. da. propriedade lati.vo; seria. emfun, mais do que tudo ·ieto, destrn11' 0 
alheia, e está par iseo mesmo obrigada. a pags~s ju- effeito necessario. da. coasa julgada, que· deve ser rea-
yos dn mora, ou rendimentos def.:sa ro ried.ade como .e~t.~do c _ • • - · ara que 08 

na os J ns onsu s, e en re e es orrea e es no lttgtos tenhao :fim e os due1tos um fnn amento fu:.. 
seu Digesto Portuguez, li v. 3" § 683. aba.la.vel. Proferida a ultima sentença do noder judicial 

« Com effeito, a obrigação consiste em pagar certa segua· se a aua execução, e o abaixo assi~do não pód~ 
quantia de dinheiro, em falta. de ajuste de outra pena: admittir ue o der le isla "vo 0 00_ 
satisfnz o devedo s as p r o 1n ereases n eclll:ento o merlto das decisões do judiciatio ve.;. 
pagando o juro legal; e considera-se esse devedor ~m ri{i.cq.ndo &e elle condemnou indeDidammt6 o Estado aó 
mora, ·1 •, desde que foi interpellado por citação para pa.- pagamento desta ou daquella qtw.ntia, sem .o !render com 
gar, excepto nos casos em que a lei manda pagar ipso abuso manifesto, a independencia e s. boa harmonia dos 
JUr~ os rendimentos; e 2•, se a obrigo.çli'l tinha. um d.i.a poderes politicos do Estudo. 
precieo para se dar cumprida, o o devedor a. não cum- c Finalmente obs6rvará ainda o abaixo assignadá 
prio sem justa causa. Esta doutrina, ensinada. por todos que, havendo 011poder executivo entendido pele. sua. re-
os jnrisCÇ~nsn.ltos nacionaes e estrangeiros, e adoptaàa solução de con.snltB de 17 de Dezembro de 1859 <{Ue 118 
expressamente pelo codigo civil francez no art. 1153, questõas aventadas pela maioria da commiseão já 1.ttao 
nlio póde deixar de ser applicada á questíio vertente, e resolvidar, e qwr ao govern<J apenas cabe iolicitar. o& (undo1 
deve necessariamente regula-la. ,. necersarios para pagar aquillo em que a fazenda. foi. con-

< Quanto ao pagamento em moedt1. forte, tam.bem clemnalia em ultima inatancia, como o fez por officio de 
sente o abaixo assignado que os seus Mllegas r.ã:O::ÍmtL-----l--l6--àe-M-11lllli":ee-liàlee,.Jl:8861691},,;1Jirlla:;!!~'~!>_J~~·~r1S~eir~exxC1ce~dleeillnxiteidailais~aiit~tr~lilib~Ul~Ç~õ~e~s----
vessem cita-lo lei expressa que o prohibísse na hypothesa do poder legislatívo impor-lhe urná regra de proeedor 
em que sfnzeuda. nacional se coUocou como depositaria, q~e elle em su~ sabed~r~ti. jã. _implicitamente ~jeiton, 
sendo corrente aliás em direito que o depositaria deve e 1sto em mater1a admunstrattva, e em queatão mdivi.;. 

---~r~eat~it~u~ir~a~m!!e~a!!mQ,a~e~s~c~ie~r~ec~e~b~id~a.~e~u~e~s~n~s~~~L--+--1~~· ~~~~~ito da seieneia jnridica, do 8llpi1Ito 
eponta as au~mentnre:m <le va.l~r, e elle as niio res- de j~:tstiçe. e ~a ~u~ependencia de um terceito poder, a 

tituir em especte, 'deve pagar o 11.ugmento, conforme quem a constltulçao confiou a guarda· dos. maiores in"-
ensinão o já. citado jurisconsulto Ô>l'rêa. Telles no seu teresses e dos maia respeitaveis direitos. E se 0 poder 
Digesto, liv. s· § 686, o dispõe terminantemente o co- le isl ti ilo 6 • ·- · · · 

• o lVl rnnccz no ar • · • impor esse procedimento ao executivo, menos 0 poder! 
« Passando agora a tratar do segundo ponto em que o isoladamente um dos sbus ramos, . ofliciaildo-lhe nesse 

abnL"!:O nssignsdo discorda de seus t1l.nstrados collegas, sentido; como opiníio os seus illustrados collegas. . . 
entende elle que a proposta. acção rescisoria niio pó de <Em vista das considerações abreviadamente expostas 
ter lugar na presente questão, porquanto esse recurso, entende o abaixo assignado que se deve continuar n~ 
que tem por fim destruir o effcíto de uma decisão )udi·· discussão. do ~rojecto n. lO!l do anno passado, e que 0 
cial que passou a ser causa julgada, e a considerar-se poder leg1.slatJvo deve cone1gnnr os fundos neoessarlos 
corao a mesma ver.dade, res juc!ica.ta pro 11eri1Uie habetul", }lara o paga.m_ento do que deve aos herdeiros do e.oude 
não póde ser intentado- senão quando ou, 1", se da Barca, ou seus legítimos ce3sionarios, como foire-
descobrirão novas defesas que mostrem ter sido aque1la 'conhecido pelas poderes jud.iciario ~ exeoutivo. ·Rio·-de 
decil!ão proferida por falsa -prova, pela qual se illudio a Janeiro, 16 de Agosto de 1861.- Jeronymo Martiniano 
consci.encie. do julgador (Cod. Si e111 falst& inrtrum. "d Figueira de Msl!IJ. : .. . · . . , 

tural do processo, a 03 julgadores não deriio-lhe attenção go pois necessario restabelecgr a verdade expondQ 
0 alguma -par uma fatalidade difficil aliás de expli- ~entido em que fallei. · · - · · .' 

ea.~-se, visto que os interessados não deixariüo de fazer . Orava o nobre deputado a respeito de magistrâdós 
as Mnvenientes allegacões jurídicas. Ora, na questão aposentados,. e P.e~guntava ao governo. se era pos,S1y~1 
vct'tente as provas da divida tiscalnão podem ser mais voltaram á effectlVldade, quando, referuidO·I!e a miin 
claras nem mais concludentes, reconheClida oomo está e diz~ndo que pedi apos!3ntado~ia por motivo eleitqrlll: 
esea dividn 'll61o proprio thosouro nacional que a ius- eu de1 um nparte qnesahlo publicado do seguinte·mocló: 
creveu. O direito de restituiçiio não póde ter lugar < Doclsro flz:e p~di aposerit~dod" por doente. ,Milito 
porque aiazenda. nacional figura no processo Cl)mo qual. antes da.,ele1çao tmhs. reqner1do n minha remoçlto ·da 
quer outra parte, sendo como é cessicnarja do barão de c.omarca em que servia para ontra do clima mais· àme-
Ubá. quanto á adjudicação da.cs.aa, e compradora em has- no ; porque alli me sentia molesto, e a minhs· enfe~i-
ta publica de uma livraria; e eonseguinte!.a&nte não pó de da<le não desapparecar.ia emquanto li pcnnan8c&ae. 
te-r mais direitos do que-qualqueroutro litiga.nteprivadc.. . Mas o gove!~O não me quiz dar a remoçao,· deu-trie ·a 
O procesao emfim eegnio sull marclyJ re~ular em todas a~sentador1a. ~ . . . . , -~-
as insta.uciss, s.tê-chegar ao supremo tr1bunal, e ~este O que. me reco~do ter i!-ito, e foi o_ meu pensamento;: d 
á. relaçiio revisora. ; e as questões &cerca d~ qualidade que eu t~ha ~d1do a mmh~ remoçao snte~ dé promul-
da moeda e cio tempo em que se devião juros forlio gada. a Ie1 ele1toral, mas tJao an~s da ele1çã0 ; poraue 
perante essas instancia.s • tão extensamente tr~tadas eu qulZ em ~~? o caso fazar sentlr que não .tinlía·-eido 
quanto jlll!ta.mente dec1dtdas i e para que aiJslm se a incompat1bllldade creada la lei eleitoral da 1860 
opine sobrará. attender que o mesmo r~curso extraor- ne me b&via -~-l'ft'HU'H-ntt:<to....----
din · · · · - muito antes de~salei passar_ ... · f. eu a ha.vi~~e'di~ • ._ 
de uullidade notaria, mas e injusti~a. manifesta, que "' 
o tribunal competente niío re«:>.onhec~u. Como poder-se O Sn. SuGro DE MACEDO: -Apoiado. 
pois intentar com proficiencia ll acçiio rescisoria.t A lei 3 . O Sa. J4GVAaJDE: -Afianço j casa, e invoco o tes-
Cod. ,i trepit.u in intcg. restit. poatuletur, di:r: : In uM temunLo do alp;nna Srt~. deputados, que ii no fim de 
ea.UmqU8 ca-usa itsratum in inttgrum re&titulioni• aua~i~ 1868, no miniaterlo do nobre mat~Ue'& de OUnda, eu me 
tium non jure, nisi notre .Jefcnaionu prretendantur, porei, dirigi por e&tta ao Sr. contelho1ro Saraiva ~di.ndo a 
•mpe re•criptum est. • • minha remoção (apoiado•), porque me achava inoonuno-

c Pa.ra<l8 portanto ao· aba.\xO asstgnado qu~ mnn~ dado em mioha eaude, por cauea do cUma caUdo da 
àar.em taes circulrultancill.S quase intente a e.cção teaci· comarca em que servia. S. E~. respo_adezz-mo .que pro· 
sori~ da sentença setia ou um meio protela.torio e menos curaria 11nnnir aos meus desejos em o~ca.siil.o op~rtuna, 
ilecents para derr:o~ar o_ pa.gal'!le~t? de uma divida já o que tJüo teve lugar por se ter retíradQ dQ Dll.\\t&~io 
reconhecida. adm1rustratwa e ~Utl1c1almente1 augxuen- . poaco depois. : _ 
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No mlnisWio do no\1"6 'riseolidtl de Ahaetá fiz igual 
~o ao Sr. conselheúo Nabuco ..... 

O Sa. ~a& r o nz MActno : - Apoiado. 
O Sa. J.&GUA.JUBE : - .... como I! tcstemrinha o nobre 

deputado qu& me honra com o seu apoiado , que fazia 
parte desse gabinete ; o Sr. N abnco fez me i ro-
massa~ que se nao rea. zou pe a promp a. retira a de 
S.Ex. 

Ji se vê ~is qne não foi a lei eleitoral de 1860 on a 
~compatibilid.ade por.ella esta.bele~ida o que deu lug r 

1 • 1s . utz · seu 1 , que 
havia peíltdo remoção muito antes da. lei eleitoral, e não 
~n.te.t da efeiçlJo, cómo sahio publicado. 

lia outrG aparte, um pouco abaixo, a. que responde o 
Sr. ·conselheiro Parnnaguá, em que ta.mbem de algum 
modo o meu pensamento se acha n.lterado. Eis o aparte 
como est§. do Jornal: . • 

c Se estivesse na casa o nobrtlmixústro de .então .... 
c V~zss ~ - Estâ.l Está.! 

bons 

tiça de então para. provar se antes .da lei eleitora eu 
tinha ou não pedido a minha remoção por motivo de 
dar-me mal de ea.ude na comarca. em que servia; 
S. Ex or ar t - · 
isso det;~- aquelle aparte, que eu então não ouvi. 

Tenho concluído. 

PRIMEIRA PARTE DA ORI>EM DO DIA. 

01\Ç!.IIIENTO PÁllA 1862 A }863. 

Continúa a 1• discussão do projecto que manda vigo~ 
rar no exercício de 1862 a 1863 o orçamento que reger 
o exer()icio de 1861 a 1862. 

O !Sr. Par-anhos ministro da a=end ~ · 
attençllo :;:-Sr. ptes1dent.e, q·uando, de al1côrdo com 
.n?ssos am.Jgos, apresentátnos a resolução que ora se 
d1scute, e que o nobre deputado pElla província deMinas
Geraes hontem impugnou com tanto em enho "ul 

s cumpnr um ever 1n~:~ec mave e nossa posiÇão 
(apoíaios); estavamos mesmo persu~.didos do que uma 
medido. tão simp~es, ~ão nt~:~esenrin.. e nbonad!l. por mui~ 
tos precedentes ta.poutdos), passana sem difficuldade 
niio encontraria. a opposiçiio que se manifestou da pnrt~ 
dos illustres adversal'io~ do gnbinete. 

Vejo, porém, Sr. praBidente, pelo .qt1e hontem se pas
sou, que estamos amesçados àe duas discussões sobre 
o· orçamento; esta geral, ccmprehendendo todos os mi
ni;sterios, a outra parcial, sobre cada ministerio da 
per si. · _ . 

Não comprehendo os motivo~; que pllssão ter os ad.ver
sa1ios do gabinete para este procedimento. Eu compre
henderia. a repngnancia que se maniítosta oontra esta 
resolu9ão, se por ventura se tratas~e do dí~pensar a lei 

: annua de orçamento. Mas a resolução protesta nos 
termos ·em que est ã. . eoncebida, cont-ra este recei~, ou 
contra semelhante zmpu.tação. 

O Sa. OTT0:.'\1 :-Não apoiado; 

. O Sa. 1w~INI5Tao DA F AZEl\DA :-Treta· se de ma 
sona, que E p a ter u gar em quanto não íôr 

promulgado o novo orçam~nto. Está manifesto que ha-
. v~r& da nossa par.te o ~a10r empenho para que se pro

slga. e conclua a d1scussao do orçamento. Quem, porém. 
p~de assegurar qu! chegaremos a este resultado, que á. 
le1 de orçamento nu.o só será. votada pela camara dos 
Sra. d"eputado_s, como ta mbem pelo sena~o durante f\ 
presente sessiiQ 'i .. • ' 

Von;s D.\. ÜPPosJçlo: -Mas pôde· se pr~roga-la. 
O Sa; MINISTRO DA FAzENDA;- Estamos a 17 de 

Agosto .••• 

O Sa. SERGIO DF= MAcEDc : - A questão é de tempo. 

O Sa. Mfllil&TB.o !lA FARNDA: ~~.:.poucos dias nteil 
temos á. nossa. disposiç(io ; ainda assim é possivel, se 
a illustrada. ()ppo~ição quizer coadjuvar-nos .... 

Qs SRs. F. OcTAVJANo E ÜTT0!\1:- Estamos pron;J.
ptos; já o temos feito. (t1hl Oh! Risadas.) 

O Sa. 1 1s no z • 
cacia do que o tem feito (risadas}, que a lei de orça
mento seja votada ~la ca.mara. dos Sra. deputados. Mas 
será igualmente possivel que o senado, durants o prazo 
ordins.rio de uma roro a ão discuta os or amentos do 
se.:e m1111sterios? ai.n: a mesmo que o senado possa 
satisfazer a este encargo, a este dever, poderemos contar 
com numero suiliciente para que· a camara de$ Srs. de
putados se ache ao me~mo temp'l funcciori.ando'? 

O Sa. F. OcTAVHNo: - Póde, pois não. 
O Sa. 0TTONI : - Com uma. maioria. tão dedicada 1 ·. 

O Sa. MtNISTn.o llA F.uE:--DA:- Muitos dos nobres 
deputado~ que se achfi'l na côrte desde o principio de 
Abril, se não antes, talvez sejüo obrigados a retirarem-se 
para o seio de su811 familias. 

O Sa. !<'. ÜCTA'VI ~o 
seja deputado. 

VozEs:- Oh! Oh! 
O SR. MARTlM FaAl\CJsco : ...... As familias não devem 

O Sn. MINISTRO DA FAzENDA:- A verdade ó que, 
posto. desejemos evitar , ninguem pôde contestar que 
não seja muito provavel qne assim aconteça ficarmos 
este nnno r:sem lei de orçamento. ·· 

Ora, qual é neste caso, muito provavel, o expediente 
que os nobres deputados deixão ao governo ps.ra que no 
principio do novo anno financeiro possa arrecadar os 
impostos ~despender os dinheiros ynblicos 'l 

Se alguns dos n..Jbres deputados vêm nesta medida, 
tão simples, um voto de confiança, e por isso a rejeitíío; 
se outr•Js impugnao a resoluçã(l, porque a julgiio .eacu·· 
a su e v 

sessão; os nobres deputados com este procedimE:nto ohe
gilo ao resultado inteiramente contrario I 

O Sa. ÜTTO:o.I: -Mas ainda não fa.llcu senão um de-. -
O Stt. :i\fiN"ISTRO n~ FAZENDA:- Mas V. Ex. comba

teu com t2nto empenho n resoluçilo ! .... 
O Sa •. Ono:u:- Ao contrario. 
O Sa. MtNtSTRO TIA FAZENDA~- .... Amaf.ÇOU·l!. com 

uma cnnda de addítivoa taes, que deve embaraçar muito 
a discussiío. dest.e projecto, e obstar a que consigamos o 
fim de reconhecida necessidade que ee tem em viEta. 

Mas, dizia. eu, a não passar tambem a lei annua de 
orçament o, o que acontecer.\ 'l Acontecerá. que o gcvemo, 
no prin~ipio do nnno financeiro proximo futuro, para as 
provindas mais remotas, yer~se- h a na dura necessidade 

· de proceder de seu proprio arbitrio, recorrendo ao expe-
diente que agora Ee lhe recusa.... · 

O Sn. ÜTTONI :-Não póde. 

O Sa. MINI STRO DA FAzENDA:- E como então satis
fazer á's necessidades do serviço publico, aos empenhos 
do Estaco'? 

que póde fazer. 
O Sa. MINISTRo DA FAZENDA:- O nobre deputado 

pela prp;-iuoia de Minas-Geraes nos disse que desta 
medida se podem tirar illacões pouco favoraveis ao 
gabinete, que alguempóde dizer-nos que por este modo 
preteP.demos fugir ao úosso programma d~ economias .... 

O Sn. OTToNI :-Apoiado. 
. O ~a. Mnasno D..lFAZE:--DA:-.... evitando as re
ducções já. propo>tas e nr.eitas, copsetvando-nos com 
pleno arbitrio para despender largamente os dinheiros 
publi~os. . 

Sr. presidente, eu creio que ningaem, sem fazer· nO$ 
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grande injustiça, poderá. acreditar que sejamoe capazes que de pasMgem lhe manifeste que niío collcOi'àD. tii.Dl· 
de faltar á palavra s·:>lemne que teinos dado á cs.mara e hem com 0 seu parecer. 
ao paiz; não só de. realizar essas reducçõer já .aceitas, e 0 Sa. Ono:u, _Era natural. 
que fomot> os· prime1ros a iuiciar (apoiados), se niio ainda 
outras que a pratica da administraçã~ nos mostre &erem O Sa.. Mnw>TRo 1111. FAZENDA : - Acho que o liohre 
possíveis sem inconveniente -do serviço nacional; re- · de~utado ju1p;a. com mu.itu. injustiça essa. associação, e 
ducçõas que já. temos em arte realizado antes mesm sobretudo ·u · -

do ministerio e darnaiotia dacamara dosSrs. deputados. informações a. seu respeito. 
Só algum· espirito nimiamente prevenido e injusto as O Sl\. MnmTRO llA FAZENDA.: -A' Associação Cen-
poderé. conceber, e paraestes tudo é suspeito e censuravel. tral de Colonisa.ção tem prestado bons serviços; o que 

Eu disse, ~r. presidente, que eeta. medida tem em deve ao thasouro está. seguro; no momento em que o 
seu favor muitos precedentes; não é precíso que os governo queira o pagamar..to de sua divida, a associa-
recorde á. cama.ra dos l:irs. deputados; mas peço li- ção está. habilitada para satisfazê-la. (Apoiado1.) 
cença para. lembrar-lhe que a resolução que ora se 0 Sl\. VJRIATO: _ o norte não deve nada. 
discute, em suas disposições príncipaes, é copia fiel · 
da qne foi npre:~.cntuda e votada em 1858; c que as O Su. MiniSTRO DA FAZENDA: - Já. tem entrado para 
circumstancias de então erão :muito. mais favoraveis os r.otres publicos com alguma. Yenda por conta desse 
para. que s~melh&:nte m~did.a fosse _júlg~da escusada, capital. · 

n.. 'l"fONl : - s 3uros sa em os cofres public.os 
O Sa F. O corA. TIANO: -Com a. opposição de pão e como dez e entrí'io como tres. 

agua no senado I O Sa. MINISTRO DA. FAZENDA :-Mas emfun esta ais~ 
-----,_;0~8~R~·~M~IN~I~S!-T~ii.O~D~.t.~F~A~ZE~N~·D~A~·~· ~~S;;e~b~e~m~m=-~~~:-~-~C~U~ss..,ã~o'-""'~.,_....gora opportnD!l,... . 

a 1scussao o orçamento já. tm a chegado ao ministe~ o Sa. OTTONI :-·E' J:Orque isto não tem replica; os 
rio da faz.euda. Hoje resta menCis tempo, e a oamara juros sahem do governo como dez e eutrão como tre~ : é 
uos l:lrs. deputados tem ainda que discutir os orçamentos grande lucro! 
de quatro ministerios. {Apoiado-!".) 

· , s, r. pres1 eu e, que nen uma razão em INISTRo DA AZENDA.:- no re eputa o 
fundada pó de mover a maioria. da camara a negar · 110 aventou uma. questão que por mais de uma vez \em aido 
gol'erno est2 medida neceasaria para 0 caso provavel de aventada no pa.rlamento, e decidida em sentido contrarió 
qtte fiquemos sem lei de orçamento este anno. Asseguro á oi,>inião por elle enunciada. O nobre deputado pôz em 
entretanto aqs nobres deputados q11e impugná'> 0 pro~ duv1da o direito de al~;uns dos principes do Imperio que 
jeoto, que o miDisterio, de accôrdo com os seus amigos, se aohão fóra do paiz a percepção dos alimentos .... 
envidará todos os esforços para que a iliscnssã.o do. lei o Sn.. 0TTONI; -Principes do Imperio'? Creio que nãO 
de orçamento. prosiga, e pelo menos fique votada na 6 a phrase da constituição i isto é lá. para a França.. 
presente sessão por esta augu>tn camara. A ordem do · 
dia marcada por V. E:s:. uttesta que é este o nosso in- O Sa. Mnusrno DA F AZ.El'IDA: '.:._ O nvbre deputado 
tento; o orçamento da. marinha. de~de hoJttem está. tam- fez uma distincção que, ou é inteiramente nomiual, ou 
bem na ordem do dia. · não tem fnndamento na consllitniçio, entre prlndpes da 

_ _ __ _..p .... a":rç,ecia-me, portanto, qae as nobres de · · · · · · · s <hs dynutia; imperltd. O que 
opposição niio dariiio uma prova de grande generosidade vejo na conatituiçiio são d,isposições geraes r.pplicaveia ·o. 
se por ventura deixassem passar a resolução, e e3tabe- _ ~odos os príncipes (é expresso no art. 1 Q9 que os alimen~. 
lecessem a discussúo da receita e despez.a. no seu terreno to~ sómente cessão quando elle's.se retirão para fóra do 
natut -

pens~vel mna das di.rectorias a secretaria de estado do 
ministerio dà. agricultura, commercio e obras publicas. 

O nobre deputado uoa disse que, attenta -a opini~o 
manifestada pelo meu nobre collega o Sr. ministró de 
agricultura, commercio e obras publicas, parece-lhe ee
cusada a directori& que se occupa com os negocias oon• 
cementes á medição das terras publicas e f. coloni-
!ação.... · 

-o SR.. Oi'ToNI: -F aliei na Associaçüo Central de 
Coloniaação. 

O Sa. Mlt'IIITRO DA F AZE!'íDA: -Quanto á àssociaçii.o 
Central de Colonisação, o nobre deputado permitta-~e 

Ora, os principes a que ee referio o nobre depntaào, 
· os filhos de Sua Alteza a Sra. princezs. D. J anuaria, nem 
e~tão fóra do paiz por acto ptoprio, nem a na augusta mãi 
e~ta.beleceu residencia fóra do Imperio; . está na Europa 
sem animo de a.hi· permanecer, e mediante licença dQ 
!mperador. O direito pois 6. percepção doa alimentos é 
mconwtavel. ' 

Esse direito :não só esU. consagre. do na constituição, 
mas tambem no art. 5" do tratado matrimonial uJig-
nado em 26 de Janeiro de 184~.... · 

O Sa. SERGIO SlE MAcEDO: - E na lei de 29 de Set.em .. 
bJO de 1840. 
· O Sa. MINISTRo DA FAZENDA: - Diz o art. 5" dessi 

tratado: « Cada. utn · dos principes que nasceram 
deste matrlmonio pst-ceberá desde o aeu naacim~t.o 
uma pensão alimentana, que será as3ignacla pela. . ü• 
llembléa gerallegjslativa do Imperio, e p~ga pelo the~ 
souro nacional, emquanto os mesmos principea YEISidi~ 
~m no Brazil. 

néeiii 
pela constituição do Estado, e serão tratados como 
principea do Imperio. '& • 

O Sa·. 0'tTONt: - Emqnanto residirem no Imperio, 
note-se bem. . 

O Sa. Mxrcrsno DA. Fuzrro.\:- A quest:lo não· é 
duvidoea, tem sido muitas vezes aventada, e às decisões 
da. camn-ra aí\~ toda.s em sentido contro.rio i opinião do 
nobre deputado (.&po(ado•.) . 

Sr. presidente, passo agora á .parte principal do 
discurso do nobre deputado. pela provincia de Minas. • 
Geraes. Pergunt~u-me S. Ex. qual a intelli~ncia 
'lue o governo di a varias dis~ições da lei de %2' 
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de Agosto do anno passado, concernentes aoa bancos 
e quaesquer comp!lllhias. ou sociedades • D.D.onymas ; 
'P6rgnnton-Dle miUs se Julgamos essas disposições de 
harmonia ou de accôrdo com as que lhes correspon
dem nos regulamentos promulgados pelo governo para 
ex~c~ção da mesm11: l~i. O nobre deputado referio-se 

1ssao o anco o rn·· 
zil, isto é, ao modo por que a emissão deste banco deve 
.!ler regulada. Considerando o limite marcado na segun
da parte do art. 1" <la lei de 22 de .Ail;osto, o nobre depu-
. . · • - · · ; 1sse-nos q'lle 

· eUe assentava sobre uma hypothese que se não dava ac
ttlalJ?leate, e que portllonto a emissão d'o banco do Brazil 
conttnúa a ser regulada pelas disposições de seus .esta
tutos: ' · 
· · Eu não discordo da opinião do nobre deputado, salva 
uma ou outra ampliação que por vent11ra. não compre
hendesse bem quando elle proferia o seu discurso.· 

A lei de 22-de Agosto, disse G nobre deputado, ·foi 
~a cala:nidnde, mas é uma lei do Estado, e eu c res
pElltl?· Im1tan~o o nobre deputado, não me proponho 
Justificar a le1 de 22 àe Agosto, mas peço·1lie licença 

ara o por a essa ualifica -o c · • · · · 
n a o que a et de 2~ de .Ag~sto do nnno passado, ·

longe de ser nma caiam1dade, foz um verdadeiro bene
fi?io ~ar!J. este paiz, foi um relevante serviço que o nü
lllSterio de lO de A osto restou ao Im • 

a. BA.u:io DE MAd : - Não apoiado. ~ 

· o. Sa. O~oNx: -Os factos eatão mostrando o con- \ 
trar1o. . 

· - a. • rtti~Tao DA FAZENDA. : - Se alguris soffrêrão 
com as dtsposlções dessa lei ••.• 

O Sa. BAalo nn MAu.l : - O paiz é que soffren. 

. O Sa. M:tNISTao DA FAZENDA:- Eaaes soffrimentos 
não provierâo da lt'li, mas de causas estranhas a ella. A 
situaç~o financeira d~ paiz, que é aeguramente diflioil, 
niio fo1 creada pela le1 de 22 de Agosto antes eata lei 
veio obstar IW desenvolvimento c:lease mal~ 

O Sa. · 0'l'Tol'CI: - Aggrll.va-lo. 

o· SR •• BAal o ,D2 ZtfA.uJ.: - Tornar permanente o mal 

. O Se.. Su.unu. LoRo : - -Apoiado. 
O Sa. MuctsTno DA FAtE~DA :-Mas, omllm, niio ae 

trata agora •••• 

. O Sn. Sn.veru Lono:- Agora de nada se tratai 

O Sa. MitctsTno DA FAZtNDA.:- •••• niio se trata agora 
à! jttstific:ar 11. !oi de 22 de Agosto, que á lei do paiz, 
nuo caU. om d1scut>oüo nlgum projeeto que tenda. a. re
fo~a-la; ~ que cumpro é opreeia.r e definir n ve!:'da
dem\-lntelllgenola de suas disposições, vel' se ellas têm 
sido .cumpridas fielmenteJ se por ventura ha na. pratica. 
a elrageraçtto q~e a alguns so tem figurado, 

d Ett vou cone1derar a quostiio relativamente ao banco 
o Bra~il, aoplo a cionsidllrou o nobre deputado. 
A le1 de 2~ de_ Agosto, Sr. presidente, quanto ao 

b~~ do Brsztl, nuo estabeleceu senão as segnmtea r_.. 
t!lCyoes: a que se acha no seu art. 1·, e que marca o 
liMite de q~e !aliou o nobre deputado; a que reduz a 
25% da !_mlssao total a emissão dos bilhetes :menores àe 
50$_ na co_rte e. de 258 nas provincías; a que é commum. 
601! dem~18 banco& creauos por decreto do poder execu
tivo e CUJoeffeito é prohibir que os bancos poaslí.oformaro 

·· s~! fundo disponivel com moeda3 de prata, ou notas do 
. t Bouro d . ' ' ' ares rlcçao 

annllal :Prescnpta no ~ a· do mesmo a:rt. I •, que é 
tambem ex_tens1va aos outros bancos de circulação, e 
que, como Jád~cla.rouo governo, r:lcahe sobre o maximo 
legal _estabelec1do nas tabellas a.nnexas ao regalamanto 
do governo. 

• Tratemos dn. 1• restr_icção, que é ~ mais importante, 
e. a que taJ?lbem se refere k · ultima qne at'.abo de men
Cionar. VeJamos qual é o seu alcance. 

Para bem comprehe~der esta disposição da. lei de 22 
d.~ Àgosto, . é necessar1o ter p:r~sente que .assim pela 
lo1 de õ de Julho de 18 53, art. 1" ~ 7•, co~o pelos es·· 
tatutos desse estabelecimento, art. 63, 0 governo tinha 
a faculd!'de ~o concede!·lhe uma emiss~ além dp dnpl~ 

do fundo d.isponivel, isto é, qne eua emissão prineip& 
se elevasse até ao triplo do fundo clisponivel. . 

A segunda parte do art 1• da lei de 22 de Agost~ 
veio restringir esta. fMuldade dada ao gonmo pela Iex 
d~ 1853 e pe~os estatutos do banoo do Brazil, dispondo 
nos se u' • · 

~ Emquanto o banco do Brazil não Jluder realizar tam
bem em ouro o pagamento das _respective.s notas, e6 p~
derá. o governo conceder·lhe a · faculdade de elevar a 
emissão além do du lo o fnndo di& onivel 1los termo1 

o art. • 7• da lei n. 683 de õ de Julho de 1853, e o 
art. 18 dos estatutos do mesino banco, quando tal co~
cessilo não lhe der o direito de emittir quantia super101' 
ao termo médio da emissão ; calculado por trimestres 
desde a sua imtallação até o que se tiver completado em 
Março do corrente anno. :. 

E' manifesto que a lei de 22 de Agosto dispõe ne!l·· 
ta parte do n.rt. 1• que, ee o banco do Brazil qui~er 
ter uma emisl!-ão 6uperíor ao duplo :do seu fru:do dis
ponivel, niío em. virtu.de das regr:J.s estab,e!eetdas ~os 
seus estatutos, mas em .virtude de concess11.0 e:opemal 
do governo, atJ.totísada pala lei de.!85S ,e p~lo art~ 63 

mittir, emquanto o b~ncc; não phder realizar o paga
mento de SWI& notas em ouro, se por acas-o desta p~
missão resultar uma emissão maior que ·o termo médto . - . 
installayão até Março do anno paseado. 

o Sa. o'l'TONl :-Perfeitamente : estamos de accôrdo. 

tabella annexa ao regulamento n. 2,685 de 10 de No
vembro do anno passado refere-se evidentemente a esta 
hypothese, que não se dá actnalmente; porqna nem o 
banco do Brazil pedio, nem carece pedir ao governo qu~ 
lhe conceda esse favor, para que possa ter, segun~o ~s 
regras estabelecidas nos sens estatutos, í:lma ellllSsao 
superior ao duplo do fondo disponivel. (Apoiado".) . • 

Logo, actna.lmente a emissão dQ'ba.nco do BrazU é 
regaladQ pelos seus estatutos. (Apoiados.) 

O Sa. BAalÓ DE lttAd : -Muito ,bem I 
· O Sn. Mum.:no DA. FfZENJ>A.:- Vejamos como os . 

Os estatutoa, no á"tt. 16 § 1 o, permittem que o banco 
do .Brazil te11ha nma emissão igual ao duplo do flllldO 
disponi~el. 

..,. ' . ) 

elo pnpal do governo resgatado ate quantia que,juntn 
ao dobro do funde disoonivel, niio exceda o triplo deste, 
llem o limito ptet~cripto no ~ 2" do art. 16. 
· A limHaçiio do art. 16, § 2•, é ~sta: que a im~ortsn:· 
cin. dos descontos o dos outros btulos do eartel.l'a.'lhl 
oapeoificadoa nilo soja inferior á emissão calculada, como 
b~~ . 

Além disto, o banco do Brn.zil, em virtude do art. 19 
dos &eus estatutos, pódeteruma em.issiio addir::ionalequi
valente á somtna que conservar em oaixa, além do fundo 
d.isponivel; repreeentada por moeda ou barras d.e ouro 
de 22 quilates. . 

Ora, sendo assim, pergunto eo: a lei ~e 22 de .A;go!
to trou:x.e á etnissão ao banco do Brazll _ a reat~CÇRO 
contra a qual tanto se tem clamado' . Seguramente não. 
(Apoiados.) - . _ . . d· 

Move-se ainda questão sobre a maneira como ~ve 
ser computado o fundo disponível em relação a. o ca.pttal 
social do banco do Bra.zil. - ·. · 

Os estatutos definem em termos Il1Uito claros o que á 
un o tspontVe o anco. e mçao es no. me~ o 

.art.l6 ~r, e é a. seguinte: c Valores que o banco t1ver 
eífectivamente em caixa, representados por moeda-corl
rente, ou barras de ouro de 22 quilates, avaliad~j.e o 
p:repo legal. Ex ceptpa.-se todavia o dinhe!ro receb1 o a 
premio ou em con tal$ correntes, o q ual11ti.? faz. P.arte do 
fundo disponivel. :. 

Se pois o fnnuo disponivel é valor em ca.ix_a, e repre
sentado por nioeda corrente ou barras _de ouro ; fl~ no 
fundo disponível não se compreheDdem os empt:e~ttmos 
e os dinheiros deposit ado!> em conta· corren~, _é cla~o 
que o fundo disponível deve .se! a par~ do captt~ realt
zado que effectivamente ex1stir em ca1:xa, representado 
por moeda ou barras de ouro de.22 quilates. . . . 
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O Sa,. &alo DB M,~.d: -Ou papel-moeda ta~ bem. 
O Sa. M1~iano DA F •zEt~~DA. : - Moeda corrente ou 

barras dQ ouro. . , 
· . Logo, para detenniuarmos o quantum do fundo dis:. 
ponivel, d.e'lemos tumat' o capital realizado e deduzir 
aesse capital. .o das caixs.sfiliaes, a impvrtlri:.eis. das notas 
do g , e 1 . ClO e 
dos outros objeotos :rnateriaes do uso do estabelecimeo~ 
to, e o eDlpre.stlrno feito pela caixa matriz ás caixas 
filiaP.s. • • . . 

. ' 'da. importancia do papel reeg&.tado, ~alor do ediíicio 
e doa objectos do serviço e uso do estabelecimento, não 
.se levmta dnvida alguma •••• 
. O Sa. OTToru:- Levanta-11e a respeito do capital 
eles caixas iiliaes. 
· O Sa. Bui.o DE M.A.u.L :-Quanto aos'lO,OOO:OOO$ 
levanta-se duvida fi:rmada. nos estatutos. 
· O Sa. MlNtaTE.o DA. F AZEtm~: - Não eoxnprehendo 
como se possa sUBOitar duvida a este respeito ; se as no-
tas do governo resgatadas pelo biUlco não represen
lo uma arte do seu ca "tal realizado os es t 

DllO pe~ttínao como }lermittem, q,ue por c:onta desse 
resgato eo emittisse até ai) tl'iplo ·do fund_o disponivel. 
: O Sa. OnoJCI : -E' um grande fa-vor I ' 

-------HO~S~ . m-
preheud~rque o banco doBrazU resgatasse lO,OOO:OOOS 
ae. oadnlas do thesouro, e qne o pagamento deste em
p~stimo s~a esp~çado por ~odo o tempo do seu privile-

I 
eit.a á custa do seu capi~al, que todavia' de.sfalcou-se 

de i~a.l quantia.. (Ap6iados.) 
o Pelo que toca ao emprestimo da caixa. matriz 's cai
xas filiae~J,J o nobre depnt~tdo asseverou que este empres~ 
timo não faz parte do Cill)ital.do banco, nem serva <!e 
1Jase ' emissão das mesmas cru:xas· filiaes. (.tlpoiClelos~) 
Se o nobre deputado estA. bem inform~do, se com cffeito 
os s'lolp})rimcntos da caixa. matriz .ás caixas filiaes não 

. sRhen. do fundo d.isponivel da.quella, nem servem de base 
á em~saüo destas •••• 

O S&. Onozu : - Isto é inoontestavel. 

. Al~m desta emissão de cerca de 40,000:000J, poaerla. 
o banco do Brazil etnittir mais IO,ooo:ooos por conta. 
das noiti.s do thesouro que retirou da circulàção~ o que 
elevaria a sua emissão a perto de 501000:000$000. 
Teria ainda direito á. emissão addicional qne lhe faémlta. 
o art. 1~ dos estatutos. 

1l o no~• : -Os outros n. têm i.gu.almente. 
O Sa.'MnnsTR.o nA FAZENDA.:·- E' evidents qne na 

hypotbese fi.gnl'R.da. o banco ColDlllercial e A.gricola niio 
oder" • • · • · 

trario tivesse lugar, como suppoz o v.ohre deputado, 
sendo certo que as regras estabelecidas nos e11ta.tutos 
<lo banco do Brazil são as que aíndt~. determinão a sna. 
emissa:o, a queixa do nobre deputado deví!ra recahir 
so·bl'e esses estatutos, e não sobre a lei de 22 de Agosto 
do rumo passado ; então se trataria, não de retroCeder 
dessa lei, mas sim de ir além dos proprios estatutos do 
banco I Pa.l'ece·me quo isto fôra. retroceder muito e 
muito de prossa, caminhar em sentido contrario áqaelle 
que teve em mira o legislador, e que ao menos em pl'in.-
cipio ninguem contesta. · · 
· U• Sa.. DEPUTADo:- lei de 22 de A osto · · 
m&s os outros bancos o que o bmco do Brazi • · · 

O Sa. MIKtsTao DA. FA.zRNDA:-Sr. preaidente, o no
bre deputado, depois de annlysar as disposições da lei, 

not< se o. lei estavà de sc::côrdo com o re~ento. ·. 
Respondendo a esta. p!\tte das interpellações do-nol?re _ 

deputado, affirmo que o "Ngolameuto está. de' intexro 
accôrdo com a lei. A oiado•. Examinemo· · 

·Diz o art. 2' doregt;la.mento n. ,,685 de lO de No-
vembro do anno passa.do: · ' 

c Art. 2. • A emissão das nota..~ do bmao do Brazil, e 
de suas caixas nliues, emquanl<i nllo fór ~trec.tívarmnt~ 
,.eaH:zado o &eu pagamenlo ou croco em moedG metallicà, 
não poderá. exooder ao duplo do seu fundo dispomvel; e 
ee a emissão actua.l fôr su~rlor ao referido lltnite, o 
lllesmo banco e suas caixas filia.es serão obrigados:a re
duzi-la no prazo e pelo modo mal'cado no 3 4• de artigo 
antecedente. · , . · · · 
· c § 1• Exceptna·BQ da. tegra estabelecida no presente 
artigo a somma da emissão autorisa.Ja. pelo art • . 18 dos 

• NJ) .-•••• ao Je<lçao ono re Aqni teJnos, pois, ore~a'!llerito definindo a emiuüo. 
deputado tem algum fundamento, e eu 11.aeegnro··lhe do Banco do Brazil nos. termos· dos arts. 16 e 18 doa 
que o go-verno a tomará na. devida consideração. (Apoia- estatutos - dobro do funde, disponivel mais a somma 

______ d~o'n;~m~u'~o'o~b~~·~)~~~~~~·~~~~~~~~---r--~:n~es~p~on~d~e~n~re~a~orpp&pM ~gatado, eomtanw quoesbm 
a. Al\ o DE AU : - ae o~ emprestimos não duas addi9~ea não exoedio o ttiplo do mesmo fUndo dis-

eervem de bMe, wzelll os estatutos da.s caixas. poniv()l, . . . 
. O Sl\. Onotou:- Em dous pontos importantes esta.- Este_ artigo do regulamento tennina com o seguinte 
%nos de accôrdo. paragrapho: . · , 

O S•. Mnusno D~ F.Az~tl(DA..:-Assim. entendida a . « § 2.• A. faculdade de elevar a emissão além do 
emiss!o do banco do :Brazil, creio que nii.o 80 póde dar duplo do &eu fundo di&ponhel, concedid<.l pelo !J.r;l. 1•, 

h · h h fi 'I. d d pel ~ 7• da lli ,., 683 ds 6 de Julho de 1853, e pelo art. 63 
a ypot ese que on~ gnron o no,·re eputa o a ãor •em estawtor, emnamto o pagamento ou trOco de 
pro'lincia de Mins.s-Geraes. (Apoiado:.) ~ . 

Elle 11011 diaae que aa disposições vigentes são taes suas notas não f(Jr ef!'eotivamente reulizavel em mOeda 
que 0 banco Commerolal e Agrioola, cujo capital é de metalllo.o,s6 poaerA ser exercida,reoonhecida ~utilidade 
20,000:000J, menor. &"iultado que 0 do banco do Brazil, do seu a.ugmento, pGra o preenchlm41nlo lkl•cimmo fkt;adG 
.:~.-~ h th do t c1 bUh te pela tabella. n. 2. · . 
'-'!lU& a ypo ese roco os e a em ouro, quau· ~. Como se vê, o ~ 2• do art. 2- do rc!J(Ulam~to estabe-
do este banco, assim como ()& outros creados por decre- lece 0 limite que se acha na seguniia parto do art. 1• 
tos elo J>O<ler executivo, llOdem emittír até ao daplo do ela lei. . • · ·. . 
fundo dúponivel, teria o "'banoo Agrícola emísaio aupe-
rlor i do banco do Brazil. , O Sa, Ot-ro~1: -Em rel89ão ao triplo. o 

' Nilo aeí·como o nobre der-J.tado pôde figurar esta hy- o .Sa. Mnusno DA F .uzlnÍA. : -Sim, aeníio~,: eDj. .N-
pothel& em face dos eatatatcs do banco do Bruil. la~io ao ttiP.lo d.o fundo disponivel, quando ea~.~plo 
o·s·~ OTTO~l Uum aparto. ' 86]8 autorisaiio, não loa.ea~atutoa, mas pelo governo. 

----~~OHS~a~.Mnt~K~II~D~ :-N~re·mn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mft~-----
4 tad regulan.ento e a lei. Poder-ae-ha dizerqneo rogolll.men-

' epu 0
• . · - to não_ falla d& ell\Íssão (ld<Uciona.l de que ~ta ()-art. 19 

O Sa, Ono1u :-Oh se tenho r A qtW&tio á de alga- dos estatutos, mas deixon.de fazê-1~ por d8snecea_sario, 
namoa. visto que lllafCOO. tão•aómente a 8Jn1Nfi~ que não e sin-

O s •• M1~1B'I'llO DA F.uJ:IQ)A :-Sim, é de algaris- gela, ou que é anperior ao capital existente em caixa. 
JDos. Sup~nhamoa preenchido o capital de 30,000:0001 O art. 6' do regnl,amento cones~nde ao § ·s· do 
do b&nco do Bt'Bzll, no qnal se illclu o daa caixas fi- art. 1• da lei. Esta rtstricção annual, COillO o governo 
Uaes. Deduzamos oa lO,OOO:OGOI do reegate do pa~l do j! declatou por actos ').Ue aio beàr. pubücoi, recahe so-
governo, e mais o valor do . edi6cio e s.s outras dimi- bre o muimo (lue a lel e-xpressamente ar.signou a .cada 
nu~ parcellaa, tea~ria ~'I:JCO l!!en~ o ele 20,000:0008; banco de circulação; e conaequ~temen\6 pel~ que diz 
cnla ·emíseão duplv. ~e a.pproX11Dana a 40,000:ooos. l'tispeito ao banco do Brazil,.refere-ee ao lliBi~ Cle que 
Neste calculo, como é manife&to, comprehendo a emis.i ~6. fallei, ao limite estabelecido na 2" parte de> art. 1• ela 
·~da caixa centra1 o das fili~e. · íueam~ lei, lünik hypoth~, q~e nio • ~açãq 

':fOMG ~· . 25 
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aetualm6llf.e. ,A ,emissão dQ banco do Brazil cõntinúa nossas praças no anno financeiro de 1856 & 1857', mmo 
s'õmente co!n aa restricçõ&s que seus cautelosos esta- prospero, c:om o actual, que é d.e escassez e eonstracçio. 
futoli estabeleeêriio, e as outras que mencionei no co~ O Sa. PAULA. SANTos : -Creio que não ccntou com :I) 
aieço desta e~oaição. -.. Considerando em geral as disposições da lei de 22 de ouro que então, em 1856 a 1857' existia na circulação. 

--------ltgosi&;-6-nebre deputado pela provin<:-ia de-Mm~-~~· --r--~· iiO"----:S::a:;. ~M'=-'-'rlli~·r':::sT~n~oc.::D~A=F::AZ:IE:':ND~Af,-'5: ;:=-:N~o~s~«>~i~ten~ta~~e~c't:in~ca~---
raes ponderou que os effeitos dessa lei-têm sido muito mil contos está. comprehendida a moeéia metallioa. 
graves e prejudiciae11 ao commercio e industria do psiz; A'vista da comparação que fiz, bem con,.ideradas as cir-
CJ.Ue a mOeda fiducia.tia actualmente em circulação á cumstancias das duas époeas, e confrontados os alga-

------inauttici - · rismos dq. circulação monetaria de uma e outra, creio 
p,onto o nobre deputado notou ·que o& defensores da lei, 9-ne nmguem. e1xar e uar a consequenc1a quo. 1re1 
on doi principies . em. que a lei se funda, costumiio sem- 1sto é, que nio sofíremos falta· de meio circulante, e .s~ 
pre dizer que ha 6uper&bundancia de papel fiduciario na que esta excedo ás necessidades do momento, como os 
oirculação. Eu peço lieença. ao nobre deputado parare- factos economicosoindiciio. 
torquir-lhe que os impugnadores da lei- tambem não Se fizermos o calculo, como se disse em um apru:t& 
cess~o de diz&r que ha escassez de meio circulante, que tomando por base a importação e a exportação, na~ 
tudo soffre porque os bancos não po:lem emittir maior que!les deus annos, o re~:~ultado será o mesmo, não pro-
somma de :Si!hetes á vista e ao portador. vará. deficiencia de meio circulante actualmente, mosw 

Vejamos, porém, qual a marcha qtie tem seguido a trará. antes excesso. · -
circulação fiducia.ria do Brazil desde Dezembro de O nobre deputado quiz tambem saber se om mi-
]859. Tomei este ponto de partida, por ser anterior & nha opinião a lei de 22 de Agosto, na pu te em CJUO 
ld d.B 22 de Agosto. A circulação se tem contrahido trata das~ companhias ou sociedades anonymas, nacto· 

------~p~o~r~o~~~. ~a.~n~ov~l~sSis•~a~mti,~ou~mn~~~"m·~~~,---+---»~~~~~~~~· ~e eeiuoorpor~em ou4unGoruio~·~----
confonn9 as necessidades reaes das transaçõee commer-· narem sem approvaçoo legal ou do governo, á applicavel 
ciaes 1 Os algari~os respondem: a esta questão. ás s~ciedades preexistentes, ou ãs que não farão creadu 

As notas dos bo.noos de circulação monta vão & dep?IB da. promulgação desl!a lei, ou ao tem~o deUa~ 
fi5,112:4SOS em l);nembro de 1859, a 4R,M2.170 
Agosto de 1860.... ~ muito expres!IO na lei que as disposições citadas pelo 

0 Sa. OTTNt dá. um aparte. nobre deputado se applicão tanto ás sociedades que pre

sido promulgad.a, e a emissão tinha-se reduzido de G5 
mil contos a 43 mil. Presume o nobre deputado que 
esta contracção foi devida á lei, ieto é, qne foi effeito 
antecipado della.. Mas, aqui temos que em Dezembro do 
mesmo anno de 1860 já a emissão dos bancos se achava 
elevad.a a OO,SS0:980S. De manei-ça que a circulação 
que se tinha cgntrahido antes da lei alargou-se depois 
da lei. · 

Fiz esta cbservaçüp sómente para mostrat que a lei 
de 22 de Agosto sotfre imputações injustas. Pretende-se 
que a circulação fiduoiaria do paiz, e em geral a quan
tidade do meio circulante, deve ir sempro em progressão 
aeeen ente, que n11-o es am UJel 115 
iransacç<ses commerciaes. E' porém "erdnde que nin
guem contesta que o. massa do meio circulante deve 
crescer ou dimmuir naturalmente, conforme o movi
mento real e legitimo das operações co • , .~ 
tender· se que a circulação fiduciaria se expanda cada. vez 
mais, á querer vicia-la e comprometter eeriamcnte os 
mais CUOil ÍoterellSGS do paiz, 

O Sa. 0TTON1 :-Qacm sustentou isgo'? 
O Sa. Mu'lraTao DA F A.ZENDA:- Pareceu· me onvir ao 

nohre deputado qne a lei de 22 de Agosto tendo a con
'trahir de wais .em moia a emissão dos bancos, e por 
iaso apresentei Jl}gaiismos pelos quaes se vê que a som
ma dos llilhetes diminuio antes da lei e cresceu depois 
que GllÁ foi promulgada.. · 

A quantidada actual do nosso meio circulante póde 
!lizer-se que é excest.~va, mas-~ão qn~ é insufficíente 
para as trs._nsacçpes das praças do Imper1o. Não é pos
sivel assigne.r em nm momento dado a quantidade de 
meio circulantenecessaria aomovimento commercial •••• 

O Sa. B.lJÜO DE MAu!: ....... Anoiado. 
· O Sa~ M~l"'UTJ\.0 DA F .m:l"'D.A ·=-~fas eu vou· -estabe. 
~uma oomparaç?W que me parece procedente. 

---·-- ,:~~~.C:C!Ú'fr~- • • • • , 
exa em Maió de 1861: 

~miisio doa bancos • • • • • • 46,241:2058000 
Nota. do governo • • • • , • • 88,624:7158000 
:Oecluziuclo , ,451 :9861JOOO,que a tanto 
montava o papel do Estado existente 
bom.o fundo diponivel dos bancos, te-
mos 1uomma de • • • • • • • 74,414:1348000 

· Etn 1856 a 1857 a circulação mon.etaria, comprehen~ 
aida a da moeda meta.lliaa, foi de 85,529:0001. A -dif· 
feblmça entre esta circulação e aquella, na qual não se 
~olnem -as espécies metallicas, não parecerA. de certo 
tnnde a qnom oompuar o JMvimBII.to oommercial de 

te~d~~sem incorporar-se depois della, como ás que 
ex1sttao a esse tem o •.•• 

O Sa. Bulo DE MAu A: -Apoiado. Deu-se á lei effeito 
retroactivo. 

O Sa. Mrl"'I&Tao DA. F .AZEII'DA: - O § t• do art. 2• 
diz: < As companhias ou sociedades anonyi:r;as, nacio~ 
naes ou. estrangeiras, suas ca.~xas filiaes oú" agenrias, 
que se. In<'orpora~em ou funcc1onarem sem autorisaçiio 
conced1da por le1 ou por decreto do poder executivo, e 
approvação de seus estatutos ou escripturas de associa
ção, além de incorrerem na pena do art. 10 do decreto 
n. 575 cle 1 O de Janeiro de 18t9, etc. :. · 
~as palayras- socie~ades que se incorporarem- eu 

. ' 
palavras- ou funccionarem, - vejo a applicaçã.o do 
artigo a!.s sociedades já. exietentes, que jáfunocion8SS6m. 

O Sn. ÜTTONI :-Se niio houvesse o § 8. • 

o Sa. MINISTRO DA F .AZE!(DA:- Mas o§ 8• do art. 2" 
da le~ é. que ~sclart;ce e decide perempt~riamcnte 15 
questao, mesmo relattvamente aos monte-p1os, oue siio 
a especie de que tratou particul•rment() o nobre deputa· 
do; porquanto diz esse paragrapho : 

c As companhias ou sociedades anonymas e&peci,tca
~ tiO § l' do presente artigo, quo act.ualmente funo
ctonarem sem autorisaçiio e approvaçiio de seus estatu
tos, ou escripturas de assoc1ação, serão obrigadas a 
solicita·ln dentro do prazo e pela fórma que o governo 
determinar em seus regulamentos. As que o não fi:Ze~ 
rem incorreráõ nas penas commioadas no dito~ 1.• • . 

O Sa. 0TTONI :-Não os monte~pios. . . 
, · O Sa. MINISTRO DA F.uENDA: -Os montc·pi~s estão 
_comprehe~diJ.os na dia posição do § 1•, r..omo declara}. o 
segundo membro do mesmo paragrapho: "'Esta dia
po!K~o é applicavel a<?s _monte pios, ás socieda~~ de 
scrccorroa mutuos, ás ca1xas economicas e a toda e· qua.L
quer sociedade sem firma social, adniir&!strai!á por.man;. 

• • • • ' • • • J 

duas partes ; a segunda nio é dis\incta. da. primeira, é 
explicativa ou declarativa desta. Como Foder--se-hia en
tender, JICla ge.neralidade dos termos. do §. 1•, qus os 
monte-p1os, soCiedades de soccorros mutuo~. e em geral 
as _socieda!les beneficentes, niio esta vão comprehendida8 
nessa disp«?~ição, a segunda P!'-rte do paragrspbo tlroõJ. . 
toda a duv1da., jleclarando mu1 expr~ssamente que taes 
instituições estão su~itas á regra geral; e não podem 
incorporar-se ou funccionar sem autorisaçiio legal, oti.do 
poder executivo. · ., · · 

. O Sa. Qrro111 :..:...se a argumentflçiio de V. Ex. fosse 
procedente, o § s• era inutU. 

o SR. MINI8TRO DA F .AZr:NDA. ;-:-Mas, se o § s· fiO refer 
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" ~ .......... ... ~ , .. -··-~--~---~---

.. ---~-- _ , __ ._ __ _ '·' 
-li tloeiet{ades de que trata ô ~- I·, e se o§ 1" co~pre· o Sa. 0TTONI: -E v. Ex. desmanchou~-~~;;.:---.-
hende tii.Ilto o 1" ~omQ o 2• lll_arnbro que o constitue, é to. (RisaltM.) 
tlaro qúe oa monte-pios e sociedades de soccorros mu· O Sn.. MuusTRo »4. FAZENDA:_ 'l'inhamos e temo& 
'tiios estão corilprehendidos na disposição gera1 do sinda. fa.tta de nessoal na alfandeg~~o de Corwnbf.; re• 

· art. 2· $ l" d.a !el de 22 de A~osto. . ..-
Att<ira, qnanto ás disposições regula.mentues d:!di!s mov1-o. para essa estação fiseal, removi~o n~~o mesma 

·tit\lo g·overno para execução da lei, na parte eonoornente categorla, e, oomo acabo de expor, sem qn& e:~~t~t :te~ 
_ ~;,- • -" _. ~ "l-."n - mo ão susci -ass - -
· clepntad.o· se pronunCie com tanto desgosto colltra. ellas; ltelto d.s remover eabe ao governo, e neste case roi, 
êssa!l disposições psrecem-me em gerei salufates, e têm como deve eer exercido, iendo-86 üw eonsidcr~çâ<! o ~r .. 
exemplo na legislação de pcvcis mais n.diau.taios e!ll civi- viço publico, e não sómente convenienciaspeEsoa.es. 
lha ào. · · • · ~~·1'ifici~oas~·---

. ual é a interferencia que o governo tem hoje na. íun.- palavras do governo, fica consignado que recrutou-se 
dação e a\lministração dos monta-pios pal'ticulsres? A um empregado publico indevidamente. 
fippro_vação :los estatutos e a escolha do pre~idente, mas O S11.. M1:\rs"fli.O 1u. F.uENDA; ...,. Como póde serre-
eacé:>lha feita d'entre os membros da propria :dministra.- crutado qualq_uer cidadão, ainda que goze da isenção 
Ção eleita pola sododade. legal, porq_ue neahum recrutador póde se.ber. 6. pri-

Não é de certo grandê i11te'!'ferenchi ; na propria In- roeira vista quem está ou não nas circumst:mcias de ser 
glaterra hoje s~ reconhece qne esta.l>eledmentos d<>.sta recrutado. · · 
ordem r.s.,}a.miio a. su.peri.nt~ndencia. do go'leroo; e o go-
verno .não poderá. prestar-lhes 0 au:JCilio que est!>. ao O Sa. SALDANHA MAIUI'IRO:- Já disse que até o foi 
seu alcance sem qnt~ tenha junto de1les um fisc&l que esperllt' á. sahida ·da sua repartição. 
observe e acompanhe todos os seus setas. O Sa. MnnsTl!.o DA F.uEN»A:- EcnB.m, os nobre!! 

o Sa. 0TTOlil : _ Isso é de utados odem censurar o acto • m -
enten a. a couso ação e qu~ se estivessEm no meu luga.r ftirião 

outro tanto, procederião como procedi. (Nilo Clpoiado•• o sn.. llhl'UST&O DA F AZEt\-j)A :-Creio que o nobre Apoiado&; muilo btm.) . 
deputado está. enganado. Poder-se-bis. contestar ao A a· 
gnyerno o direito de tomar a si a· ;aameaçãe· dos-t~'osi'~--1---~~U.fl!CWim!.!:uJ~Jl!lUlCt.a-:peJ.a-JilOl'A--.---,--~----
aeDtes dessea estabelecimentos,· att(lndendo-se s6ment6 
á.s· dis-posições da lei que ha. pouco analyseí ; mas essa SEGUNDA Í' ARTE DA QRDEM DO I) IA.~· 
objeoção desappareceria logo que se consnltà'sse ·os · ter
moa da. a.utoriõ ã ; •. ;, 
no para. o ·regülamentos que este tinha M expedir. No 
a'Eb1t.rit> deix.adô' s.hí a · • governo se comptehendem essa e Continús a 2' discnssíio da proposta do órçam~ntó nli. 
outras disposições regulamentares que se julgárão ne- parte relativa & despeza do ministerio da matinha:, COIJl 
cessuias ao ~ da lei. · . . as emendás apoiadas. 

o Sa. Ó't'TOI.'U: ...,.. Na fónlla da lei. o Lêm:.se, 8~ apOiadas, e en.trão conjunctàmente' em. 
o Sa. MuHSTl\0 nA FAZEJIDA : _: o Sr. presidente, von õiséussíio; as seguintes, dos Sra. Pereira Pinto e Silva 

~r termo á 1'66posta qJle devia ao nobre deputado, ex:. Nliiles: 
plicando ·. OOnl· teda a -franqueza um rf&cto ~ue por inci- c Ao ~ 9• accrescante~se : ·"- lliclt1sivit a qúllntiá 
dente hontem tocon o nllbre deputado, e qne me consta necessaria. pa:ra a creaçiio de uma ·coraparihla de àpl'8il.i. 
fôra antes: cen11ura.do nesta_ casa.- por , ~utro illustre di%as marinheiros na. provincia do Espírito--SAntO:» . 
me~bru ·da opposição; · , . . _. . ._ . · • · . . .. c 0 • ·- UBÍW-8 qur.àti& àe 
ttadit>1ies dos tempos patrlarohae&f· para. aêoeder aos fl?:OOOR para 11 obr~ d~ um pharolua b~à da Victô· . 

r na; capital da pronuc11\ do Esl,lidto·Santo. '» 
Togoa de uma fa.milia, mandou reerutar um· cidadão , < Ao mesmo pa-ragrapho aooresoente-.ae: -: lti.clu· 
que estava isento do roorn~meuto. Dooluoa .. ~oun;- o~b~r;.e_-f-_,el~·'!:v~e~a~u~an~t~ia~d~e~4~0~:0~0~0~~r~a!!'_:~~~~~~~~------
.clepntlld.o que o facto nio so~s!Bàu per essft · • llsaçãoda arra deltapemirlm)napto•lu()b\do EJ"'itito-

Esse· moço foi recrutado tal'\'ez por fustigaçõe! de Santo~ » c 
seus proprios parentes. O reoriltsdor prendeu-o julgan~ ' . 
do sem duvida) ao menos devo sssinl c.rê .. lo; que elle O Sr• Joaquim Jos6 la-oaclo {miniitro . cb 
estava no caso de ser forçado ao serviço ~o ~x.crq~tQ. . marínhcs) :..;.;.. Tenho de re8pondilr t Sr. '[)re!tdEJnto, a cin

co nobres del\utados que tomtrão a pBlavra na diaini.B-
0 Sa. Su-olMilA.. MAt\INRO :-Foi espera-~o,-á por~ siio do orçamento da marinha. Prot:tire.rei ser tnulto 

a~, alfandega, que ~aahissé da, sua repartição para o b'revepara que ae nãolauoe sobre mi.1i1 o esti...w.a de qne- · reornta.r. -. · ,_ 
r ar prootast.inar esta diSQUa&íto, 

o Sa . . MnhttàO'DA. F AZ&:Il)Á,::_senao rcClriitado~ apre- ' o nobre doputad'l pela proVincla de .Santa•Oatliàri.iia 
eentbu-se. o irmiiO desse . moço requerendo a. demissão o entende q,ue n.lém du companbiaa' de menores ~~41-
db ptést>'; recn~l-lh'a prinoipalinente ~r9.ue elle teve a mente áxtst~ntea, e da decretada, devem-ie éi'Gmt' hWs 
frauqúen· de diier-me que o fim era sttJelta-lo ao re· algnmas. N~gnem J:?elhor do que o nobi'é' deP,ut'~ó 
crutam.ento. sa"~?e que. nao ~ unuto ·fiLOU a creaçto de ~~~6~~: 

Ponderou-me então que se.n irmão estava mal acon- ' nh1M; pots que tr~em despezas _ conslderavets .itd!~lll 
aelhado, em perigo tJ..a dar um passo ruinoso para elle e um .p~s'Oal que de-sfalc- múito o· córpÓ'. de' ini'fjerl:~i 
ii'iüit~f sensivhliã. sua fa.milli\; qne' portil.ntô lhe désse marinheiros. '· · 
ofitro destino·~- . o o governo eJltende· que não deqe provoou lL w9{6 

. Eu conheÇI> a família: dé!lsà empregado; e pois ex.i-.. de novas compllllhias ; entende que deve córiserva.r as" 
Sl que seu. pai, digno de toda· á consideração·, me que erit~o completas~ d.eaenvol'l'er t>S qu-o ferão ultimá'"· 
escre~esse a Q&te respeito, deelarando se desejava a-re~ mente preada~, e pôr em ueou~ão a au.torisayão "illtíra~· 
moção de seu filho, e se ãe.viie ee os mt> · · • · · o ã uma ou & .,. 

nhia. · O e,gtado fiaanceiro do paiz reCllmnamhlto' · ~..: 
o o sa.. S4.LDANBA MAl\111110 : - Note qne esse m.oço é tiq p.&a dispensas. o • • • 

'Dl~t. d~·'U annos. · _Fallou tambem o nobre deputadO' no balis~mentQ 'do· 
o· Sa. MiNISTRO' DA FúENDA:- Recebi então nma riq .ie s :F~anoisco, e ~esmo no do '{'Otto de·Santa..Ca-

éàrtii · ..t~se ancião :respeitavel, ,qúe escreveu· me !lo leito· thatiua. Q11a.n.t9 ao balisam.ento d<t no de S . Franci~.t· 
dá·dôr; ted.indo;.me ini!tantemante que ~emovesse seu estão dada.s todas as providencias par-a que em breve 
lilhô' p!irà outra repartição~ por~ue era o unico meio ae· po&sa ser levado a. effeito. Estell ,tnbllllios estão in·· 
desvia.:.lo''do'preClipício elll que o queriii.o lançar. Tive cutnbidos a um offieial de intelligencia,-· e espero' que-
dePois · s ~~crança de que esse moço h avi!\. cabido em si, d(!ntro de curto esp~Ç? de tempo eejiiO'presentes_ ao gô,. 
qfle .aceitha os conselhos. d~ seu p~i, e vol~ntar!a~ente "erno. A' •ista . deUes ehtão se deoiditi· - ~tias · sâó os . 
ÕeBeJa-.a·a~~eatar-se àeSt4 CJ.dade, mdo serm: ao p81Z elll melhoramentos q~ sé pQdeiD far.er nesse rlo,~que-VlÜlwSG' 
utra repa:tf:~rro. · totnanao importtu1te pela. col.osrlsação. 
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Entende ~ . nobre deputado tiUllbem. que ~ necessario de isto de ·informações da -que não posao .P'~malf.. 
dotar"a"barra de Paranaguá, a barra do nort(' de S&nta,.. _ Entretanto, -parece .. me que, por ora. o malor servi~. 
Catharinà, as Salinas, o porto de Santos e outros, de que se pôde prestar ã.quelle lugar é man~a.r .para , 
nbaroee, ~a de primeira ordem, e outros ainda de maior um vapor da bastante . força: é este 0 prl:tneJ.rOd p~so 
intensidade dti luz. Gue pretendo da.\' para o mélhoranoento da barra 9 °,• 

- ---atiSonbi_ re~oidileliSan~to&J·~s~, ;poioBSoominf~l~~rmiiitsfiaiers~.attio!lniS:=;.bi--:~eãl.~!i~ü:pulatÍ)!~~seor---t--r~&n~~~·peito àa exeavaç~, o syaOOnl:a que P_~t~tul~~:r~---
ao conhecimento de que a torre sobre a quiu esti o pha- guir já foi par mim declarado, mas, não obstamo, rdpt~.· 
rol, ou antes, para fiillat' com mais ·propriedade, a pe- ti-lo-hei. l'enso que o primeiro serviço que ~~--evj! 

fazer é tomar de faoU accesso o canal que corre w=vta .. - . 
quena luz que alli exi11te ne.o tem a indis avel solidez te da eitlaàe da Rio .Qr~ á viUa de s. José d9 

em face do serviço que slli prestão taes empregados, á riencia nie ministra, são enoontrad.as •• Eu não. eei se seri._ 
merecido semelhante augmento. , · mais facU abrir esse canal ou dar ma1a .al~ma agua. ao 

Creio que nada mais tenho a. responder ao nobre d~- de Cangaçú: pronuncio-me de preferencu~ por este, 
putado Por · Santa-Cathadna. que ji é bastante conhecido. · 
• . O nobre deputado pelo Rio-Grande do Sul q_Üer saber N · lad 
se o governo tenciona tratar_do porto artificial que, se· O Sa. B.utio DE :PoaTo·ALEGilE:-:- ão apo o. -
gundO aa ultimas noticias e obeer\'ações feitae, se pôde o Sa. MnnSTB.O J).l MARJNUA.: -Bem; cada':nm fique 
estabelecer no lugar ienominado Torres. Já. tive occa:- com a sua opinião. Quando fôr oocasião ha de proce- _ 
sião de; dizer no · senado o que pensava a semelhante der-se aos devidos estudos para conhocer-ae .qual ~ 
respeito. Acho que esta obra á exeqnivel, mas não facU. duas obras é mais facll, qual das duas 6 mau proveJ.• 
E não tendo $da o governo os planos e orçi\Dlento da tosa, e essa ser i feita. 
obra, não Pôde des:/~ declarar se levarA. a effeito tra-

p6de duvidll' da possibilidade de co · - o 
art-ificial' no lugar das Torres. E' porém certo que a O Sa. Bnlo DB PoaTo-ALEGB.J: :-Já.l' forito peuoas 
mii:o de.Deoa p6cl.e em poucos momentos destruir o que a bem competentes para. fazer o respectivo exame, o a 
mão do homem tiver feito em mezes ou annos. Temu, opinião dellas ó bom explioita. 
portanto, quo o orçamento que se me indica, que não ó 0 Sa. MINIITI\ODAM.umcu :-E' i&so~o que eu ~Dho 
talvez o real, não seja muito áquem do que por certo em duv,ida. Nada mtúa tenho 'a dlzer sobre o Rio• 
exigid. esta obra. . d Gran e. . 

E' uma verdade, porém, que ao ministerio actuo.l, oa Passarei llgora, Sr. proaldente, a responder ao nobre 
a qualquer outro queo lhe succeda, ha de resultar muita deput-ado pela provinoia do :Minas-Gcraes. 
gloria ligando sau nome ~ uma obra. tiio importante, a o nobre deputado perguntou ae eu aceitava reduoç&~a 
nma obra que interessa não s6 a provincia do Rio• Gran- ao orçamenw que se discute. O nobt'e deputado eetl em 
de, como· a todas as mais do Imperio. seu pcrf~to direito .apr~ntando emendas, ~ se ellas to-

O nobre deputado lembrou uma maneira facll do pro- rem uta1s, não tere1 G.uv1da algum& em ace1ta-las. 
mover em breve ao andamento dessa obra: a lembrança. 
de S. E7t0 ~ ê muito admissivel, . e o gov~no, quando O Sa. OTTo1n :-Até abi não ádianta nada; o que 
tiver de eccnpar~ea dessa questão, ha de toma-la em queria era. o juizo de V. Ex. 
colisideração, bem como algmnas outras que lhe têm O Sa. lriJNJsno Dk Munnu:- O meu juizO não 
eido suggeridas. _ pó de ser prévio ; i \Tis ta das emendas é que ile pôde j alga-r 

Relativamente i barra do Rio-Grande, espero em . da utilidade ou inutilidade dellas.... · 

_ _ __,bvire&v~e.as-4diEi~c«asttdari.&--(Hpil.cr~ovwallls:-Jã~ntbolilblErrtle e-d-iepi:iiu:o-t-laçélãoreJd!llaréq[e;ueelllra-dêlprllloii;---t---::-::-~· ~f-~~- 7.':=::;~·~· quei a idéa.; queria saber, 
=~ ::ito em favor 0 ~io-Gr~de tudo quanto m; por exemplo, .a importa.ncia das madeiras, a sua t:z:ia ... 
e\ ~sivel •. Depois que pela ultima vez tive a. honra tencia em depositos, etc. . 
de fallar ua. camara. doa Sra. senadores, autorisei. ao O Sa. MINIIITJU) Di. MAaJNHA :-Li vou; eu !'SOl'& 
Sr. president~· do Rio-Grande para maior despcza. do principio a responder-lhe. Deseja. saber o nobre .iepu-
que aquella. para. que estava autorisado até agora. : p:1ra tado qual é a importação das madeiras por mim com .. 
a compra -do màterial que foi eucommendado á asso- - prada.a, e qual a sua existencia nos arsena.es; Sabe o_·· 
cia.ção eonim&rcia.l do Rio-Grande, e pagamento de di- nobre deputado que de um dia para cutro nao se ~e . 
vidas, puz i disposição daquella presidencia qnaatia p6de diz1n qual a quantidade de madeiras que eJUste 
"bastante elevada, com cujo dispendio o ministerlo da nos areenaes, ainda mesmo no da côrte, qull}lto maia 
marinha não contava, e que me vem a privar de at- -nos daa provincias; depende isto do informações, que 
tender a outros serviços de niio pequena. import&ncla. ní1.0 se podem obter de momento. . 

Não direi comtudo, desde já, qual o Syt1t001a qü.a Quanto ã compra de madeiras, poBIO ji satisfazer 
adoptarei para o ~elhoramento da barra, porque depen- ao nobre deputado. 
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~ S'!-fpjifi;iwnCu dó r.-.c:!e~rt!! t!! e~~cllo para o aruna~ 
· ' · de mar~nh<s dtl c~r&e. · · 

~·Em 17 de Março J~ l81fO contratou a lntendencia 
da marinha com José Ferreira Lobo o fornecimento ilo 
'160 prmohões de peroba de Campo~; para cvnstrucçio, 
de 86 a 40 pés-de colllprimento, 14 a 16 pollegadas de 
argo , G . e a po ega as e grossura, a preço e 

lSlM por l ,000 polle~aâas, e '220 páos direitos de pe
roba .de düferentes dtmensões, a prepo de 1S500 por 
1,~00 pollegad.as cubicas. 'Este fornec1mento devia ser 

do contrato. 
c Não tendo satisfeito a este forne~imento no prazo 

estipulado, pagou em 31 de Julho de 18tH a multa. dQ 
2:7845-165, corr(lepondente ao custo da madeira pelo 
médio das dimtlleões no valor de 55:689ff300. 

c Em 3 de Maio de 1860 contratou a referida inten
dencia com o mesmo José Ferreira Lobo o fornecimento 
de 300 pãos ourvos de peroba branc~ e vermelha de 
Campos, de 25 a 30 palmos de comprimento e .de lB a 26 
pollegadas de grôssura e largura, a preço de 18500 por 
l;OOO po1legadas cu bicas os que for~ de pbroba branca, 

gadas cnbicaa, entregues nos arma?Oens de marinha no 
prazo de quatorze mez~:s da data do contrato. 

c Deste supJirimeÍlto apenas se recebeu 12 pá.os pelo 
aliso de 19 dQ ntubro de 1860 35 em 28 de Junho d 
1 61, e 25 etn 1'1 ele ulho do <lit.o a.nno, ao to o 72. 

c Por aviso de 26 de Junho de 1861 prorogou-se por 
mais oito mezea o prazo marcado pare. a entrega desta 
madeira no r~o desi ado no contrato. · . 

em e r e conauoconseoe 
compras.oom C~ueira & Comp. o sttpflrlmento de 100 
p-ra~hõell de perobn. branca, de 95 pés de coxnprido, 14 
a 16 pollegadãs da largo, e 6 a 8 pollegadas de gros· 
sura, a preço .de 18340 por cad.a 1,000 pollegadas onbi
cas; obrigandi)·SS a apresentar 30 pranohões no prazo 
de 2 mezes, outros tantoa em. 4 mezes, e ~O em 8 mezes, 
a oontar da data do contrato. · 

«O pruo paxa a. en.ttege. da 1• qmmtid.ade venceu-se 
no dia 15 deJnnho d.e 1861; e tendo os contratantes 
apresentado a~ 8 pranchões de ml. qualidade, os 
quaes; send.o re"eitados, forão por isso multados na 

• 30 pre.nchões a primeira entrada. Contadoria da ma-
rinha., 17 de Agosto de 1861.-Servindo de contador, 
L-. 1. de Freilcu. 1> - - - · . -
doris. da malinha. . 
Al~m destas 9_Ue, como vio o nobre deputado, são 

euçommendas feitas em annos anmores,~urante minha 
a.dmiiliBtTação se effectuou uma. outra compr11. de pios 
Q111'Vos, vindos do sul da Bahia, os quaes já. ll.nterior" 
mente, sob promessa, devião ser recebidos. A tal respeito 
ouvi a intendenoia e a inspeeção ao IU'senal; e essas 
repartições, tendo procedido f.s competentes · vistorias, 
achArão que a.e lX!adeir~~os erão excessivamente baratas, 
e aeonsellifi.rão que se etftetnasse semelhante compra. 
por haver nece&aid.ade urgente do madeira propria pará 
construcção. _ . 

Além do que acabo de dizer, posso informar ao nBbre 
deputado que em 1lOllllOB al'settB.es hadepositos de madei
ru,as quaes potém a6 poderão ser-rir para pequenos con· 
certos,halendo muito poucae.propria.da pata eonstrucçõaa , 

Recebo .neste instante mais outra informação relativa 
ás madeiras de que acabei de fallsr, compradas po.~;mi
Dha ordem. E' a seguinte: 

c Em virtude do aviso de 25 de Janho de 1.861, co:n·-- ~ ' ., 
~eserlpta, é. vista. de in1onnação da int.endeneia. d~ m~· 
rmha de 19 do mesmo mez, sendo .os páos cnrvos e d1· 
reitos P!Jlos preços da ta~a em Tigor,e e.s vigas .segun• 
do os declarados na nota. usignada pelo director-geral 
da secretaria de estado. · -

132.pãos cunos por • • • 4:6568276 
19 ditos direitos por. • • • • t;75S409 
19 curvas por. • • • • • • 907'8020 
80 liames por. • • • 24ogooo 
·19 ditos por • • • • • • • 768000 

lOS 'figtoa -pol! • • • • • • • 9:2151684 
15:670$389 

c O OQnhecimento etn Mrma d&éntre~ta cleeta maàeira 
· foi -processado pela éüiltli.dorl; em 30 dé Ju1hQ ele 1861, 

afim de ser pago pelo theson.ro nacional. 
< Contadoria da marinha, 1 '7 de Agosto de 1861. -

L. A. de Freittn, servindo de coBtauor. ~ 
O total diLll madeiras compradas ·no meu tempo .S, 

ois sómente d 1 :670 " 9. 
:M:a.n!larei vir das províncias as informa9ées pedida& 

pelo nobre deputado: quando chegarem, &e vierem a 
tempo, terei a honra. de npreeenta-lae ao nobre dcpnta.do, 
assim satisfazelJdo sua e:z.i encia.. 

o re o ontet:lmtm e mli\ntimen s, aqm o 
nm. quadro cotnparativo dos annos de 1859 a 1860 8 do 
c01·rente, pelo qual se vê que os contratados este anno 
sã,o mais baratos, e que a d.ifferença, para menos, n& 
despeza do rumo vigente, suppondo·se que se tem de 
mtmiCier o mesmo numero âe praças, deve ser ele 
74:658fl, comparado com o de 1860 a 1861. 

Er;se fornecimento foi contratado por um a.nno, porque 
assim convem ao serviço publico, conforme informárão 
o conselho de compras e a intendencia, e a experiencia 
tem demonstrado. 

Se o nobre deputado quizer ter a bonclad.e de a.ceitat ' . . 
O Sn. ÜTTONI: -Aceito e agradeço. 
O S11.. MmisTao DA MurNrrA : -Tenho aqui aa infot;. 

ma ões ares eita do eidadiio rec:rutado uefoieliDlinado 
o serviço por níio ter a precisa i.done1 ade. 

Como eu contava, esse individuo não foi reémt&ao 
pelo quartel-general, e nem poclia. si!-lo • · 
. Esse cidadão, a qne-!11 o nobre de ntado recolheu em 

iua casa. quan o o encon rou ca 1 o na rua., pres an o 
assim um bello servi9o á. causa da religião e da huma
nidade, pelo <?.Ue, como chrlstão·que soU:, penntttá o 
nohre deputado que o felicite, foi remettido como re-
cruta pela policia.. · 

Aqui est§. o oiüoio do Sr. Dr. chefe de•poli~ià.: 
c lllm.Sr.-Apresento a. v. s: Antoilio Jos~ da 'Costa, 
que foi recrutado e é remettido t\o V. S. para fazê-lo 
assentar praça na. marinha.. ,. · · · 

E' ditigido ao Sr. capitão do porto em data do 24 
de Abril deste anno. · · 

Este re~ruta. foi envia~o para o dep!>&ito, como 6 eoa• ~ 

'Vigor para apresentat qualquer motivo legal que lhe 
va1esae ser escnso do serviço; nenhum porem aP.renn~ 
to!l, ainq~ decorrend~ oito dias. Dand? parte de doente 

inspecr.ão de ssnde mensal, na occasiíio'competente, os 
medicós respectivos o reputáriio incapaz de se:vir. 

Esta declaração, aegumdo os tramittes do coattlme, 
chegou ao meu conhecimento. Mandei logo que fo11e 
posto em liberdade o Sr. Costa. , sendo de notar que 
entre o. particip~iio do quartel~general e • mloha. 
ordem apenas medib'íio dons dias. · 

O Sa. 0TTONr : - Man !lofl'reu um constraJlglmento 
jllegel por espaço de quatro mezea. 

O.Sa. M:tNJSTao DA MA ai ?lBA: - Eue lncllvldao sof
fria de hypertrophll\. do coração; o nobre deputa:.do sabs 
muito bem <tUe não é faoil conhecet á. primeira vista 
se um individuo e ou nlo sujeito a esta molostia. Nil() 
quero intrometter-me nos domínios da medicina, maa o 
que acabo de dizer á a pur4 verdade. . ! • • 

O Sn. Or.o:·n: - V. E'lt. não conhece de ~i.ata o ho• 
mem; se o conhecesse, não o mandaria recolher to prisão. 

O Sa. Mnu&TII.O liA. 11-IA.ttiNlrA : - Não o eonh ,. 
· · sem c • ~ .... 

pois que o nobre deputado a trouxe hontem ao oonhe- . 
cimento da aamRra. Mas o nobte deputado mesma. 
reconheceu, qt).ando fallou :nesse recruta, que na repar .. 
ti<;íio da marinha não se precede com a tyrannia de qu~. 
por .ahi se falla injustamente, nãO havendo exemplo de. 
Iorçar-se._ao Eerviço a quem não está nas circumstancias-
prescriptas pela lei. · 

· Creio que o nobre deputado . não me tez a honra de 
dirigir mais pergunta al~ma : parecendo~me haver
lhe respondido satisfsctonameute. 

O noôre deputado pelo Espitito·Santo pede UJD pha-;.; . 
rol para sua província. . 

A barra. do Espirito:-Santo é umà. das que mais prt•. 
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~~ de pharol. o. nobr~ deputado poxém sa.be muito 
bem que as nossas circumstancias não são taes que 
po~aamos a.o mesmo tempo illuminar todos os pontos da 
cesta que precísão sê~lo. 

O governo,_ com a devida prudeucia e criterio, ha 
<1e•procurlll' ir a pouco e pouco, de conformidade com 
as circqmstanci.a.s do tbesouro ovendo a este servi o 
tao_ necessario para a navegação; com .o que augmer.ta· 
ráõ as.rendas das pr,ovincia.s, e conseq_uentemente as do 
Im.Per1o. 

Quanto á. com anhia. de menores ue o nobre depu·· 
a o pe e p!U'a a sua. prov1nma, enten o que esse-p~ 1 .o 

~-- muito . ra.zoavel. Na lei de fixação de forças, que 
ac::abou de passar nas camaras, está. o governo auto
~sadoa cre!U' mais uma companhia de menores. Espero 
leviU' a cffeito esta c1-eaçlio na. provincia que o nobre 
deputado tão dignamente representa. 
· O :::,n. PEnEIR:A. PutTo :-Agradeço, e conto com a 
realiz9.9ão da promessa que V. Ex. acaba de fa~er. · 

O SR.. MrNISTao DA MAniNHA :-Não partilho a opi
nião do nobre deputado sobre a preferencia do estabe
lecimento de uma colonia na ilha da Trindade. 

Esta ilh~~o foi reconhecida não ha · muito tem o r 

. ' 
qulllquer que se levaBse a effeito na ilha. ds. Trindade, 
tendo de mais a mais o notavel predicado do miU' ser 
alli eXtremamente abundante de pescado. E' portanto 
m,.ais facil e ~aia util organisar-se uma colouia na ilha, 
dos Aprolhos do que na da Trindnde. 
.· O Sa •. PEaEIJU. PINTO : - Mas não devemos abando-
nar a ilha da Trindade. I 

O 'Sa. Mr~IIITao DA M.&.niNIU: : - Devemos aprovei
ta-la, mas será lá p!U'a. diante, quando as circumstan
Gias o -permittirem. 

Se o porto· do Rio.· Doce aclmittisse embarca õe:1 de 
c e agua, sena. mm -conventente 1 es• 

tabolecer um c6rte de madeiras. O nobre deputado, 
porém,. sabe perfeitamente que o lugar em que anco
:rão'oa navios de mais calado á a. enseada que ohamii.o 
Co , - an e a n o aoaven-
tos de certos quadrantes. Não é portanto esse o lugar 
mais proprio para. se esta.belecer · um córte de madeiras 
em.. tal escala que possa fomecê-las abundantemente 
para o serviço naval, 

.A respeito ào monte .. pio, abundo nas idéas do nobre 
deputado : ellas tambem se aohiio consignadas em meu 
relatorio. Se o nobre deputado quizcr fazer-me a hoLra 
de apresentar uma emtlnda, pela qual fique o governo 
autorisado a tornar menos difficil a obtenção do monte• 
pio ás familias dos servidores do E atado que perecerem 
lutando sobre as ondas, conte com o llleu agradeci
mento, e com o da marinha. brazileira, que reconhecerá. 
que• o nobre de1mtado lhe faz um grande t>erviço, pres
tanda.ee:por esta fónna a. tomar mais facil a realizsção 
desse recurso que resta ás pobres viuvas dos officiaes 
4~ ann~q.a •. 

. O.:regiilii.mento que o governo teve autorisa~ão na-lei 
do orçamento vigente, de organisar para a contadoria 
cl~a~nhà, .está prompto. Foi-me necessaiio ouvir so
bre em;; ó areéér do meu colle s o Sr. ministro da fa-

n s,, e eu o receber antes do dia do encerramento àa; 
s8sembléa geral, terei a honra de apresentar-lh'o, con
forme a lei determina. Se, porém, visto como a sessão 
Gstâ muito adiantada,. não f6r possivel traz@-lo até essa 
étx>~a, eu não duvid~ria pedir ~o nobre deputado qne 
obtxvesse a proroge.çao da auwneação dada ao governo 
para effectuar-ee no anno vindouro o melhoramento per
núttido pela lei vigente aos dignos empregados d~s re
p!Mições'de arrecada9io e contabilidade da marinha. 

O nobre deputado sentia-se, com razão, de n ilo ter eu 
dito na camara dca Sra. eenadores al~ma.s pa.lawas de 
animação a respeitá do honrado e distinc:to capitiia
ttnente José Pereira Pinto. 

Eu nüo ouvi fazer~se increpaçii'o alguma a és~e dignõ 
official· se tive!<se 011vido, certamente reeponder1a, por
qqe o · tenho l'c)mo um official que serve a seu paiz com 
muita honra., zelo e dedicação · . -

O Sa. PERETI\A. Pu•To : - Sou muito reconhecido: áe 
bom juizo que V. Ex. fôrma desãe distincto officiai. - . 

' . sivel, o indeclinavel dever em qne estou., de dar uma 
resposta so nobre deput&do pelo Paraná., que impugnou 
quasi toda& as minhas idéas contidas ~o r~latorio que 
tive e. honra de apresentar ao corpo legt~lat1vo. 

O Sa. ZAcAll.lt\.S:-Ao contrario, só fallci de quatro 
idéas. 

O Sn. l\1xNxsrno DA. MARINHA.:- Sr. presidente, ar
gumentos destroem -se com argumentos, e eu não :ive a 
fortuua de ver destruidos os meus por outros ma1~ po~ 
dsrosos ;;por conseque~c\a., per,;isto .na ~piniílo que tenho 
tido até agora a respa1to da organu;açao, quer do COD'"' 
1.1 o na v , quer o quar e -genera a mann a:. 

Quasi toda a questão a respeito do quartel-generiJ.l 
versou sobre a denominaciio de ajudante d'ordens, que 
o nobre deputado ora disse ser antiga, ora não e'.tistir 

I . ' -
se, para sustentar sua opiJ?ião, á definição que Cunha 
Mattos dá. ao posto de maJor-:general da armada, a? 
regnlamento em execução, de1x:ando entrever quo aht 

- . ~ . ' 
' . 

Se o nobre deputado 9_uizesse ter o incommodo. de !er 
Cunha Mattos, na pagma. 142 tomo 2" de seu rela~or1o, 
veria que o major;.general da armada nnnoa~ deve:ta ter 
patente inferior a· chefe de esquadra; e que· o s1mples 
facto· de sua nomeação lhe da'la o titulo de' cons<Dlheir() 
do almirantado~ 

O decreto da. creação do lugar de major-general; que 
o nobre deputado leu, não· falla êm. ajudante d'~rdéns; 
o regulil.mento actual db quartel·general diz mu1~~ _P~ 
&itivamente· no art~ 2" que o' chêfe de~sa rep!U'tiçso' é 
ajudante d'orden! do ministro (lrf): <Art. 2/ A gerencia 

. a da' marinha· continuará. como ate 

enca.rrega.do o quarte -gener ma a, o 01. ge:.. 
natal, ajuda.nte d.'crd•rw do ministro.:.· · 

O argumento, pois, do nobre deputado, ca.he poni 
proprio. 

Creio· que não se pôde responder oom•v!Ulttag~ttf·QO 
que acabo de ler, visto como é por demais Ol.IU'o o 
poaitivo. 

O lugar d'l ajuclante d'ordona do ministro·da:ma• 
rinha. nio existia antea da independencin. 01 ajudantes 
d'ordeus eri'i.o o do major~general: ret.irou-ne este; e o 
seu ajudante, que ern. capitil.o-Wt1ente, fioou sendo o · do 
ministro. Na classe milit!U', como em qualqueroutw.~ 
ha postos, ha categori&s, a cada' um dos quaes; ocr-
respondem certos direitos-E• certos 'dever~s. _ 
· Um official•generalsó póde 881' ajudante d'or.dens-!dtJ 

· f.esta:scoroadas-ou principes. Isto-~ ·o qu_e- acontece·antre 
nós, e entre todas . as outras nações •. Neéta.' camfl.'raiha 
genQrnes- do exercito e armada; elles• que digãO: se 
minha doutrina é ou não verdadeira~ 

o SR. p AES nu nETO : - o. regulamento• foi' feitb por 
,. 

O· Sa. l'tfn~tsno DA M.Aanona:- Tenho a ,opitrlão; 
que hei ex:pendido muitas vezes, e della me não afasta
rei emquauto me não convencerem de. que esto!l em 
erro. Smto muito divergir d9 modo de pensar do illus:.. 
tre general, cuja an~orid~de :V. ~~ . acaba de in':oc:~r, 
mas não tenho obrlga.çao. de SUJeitar-me ás · opm10es 
de quem i qum- ,. caprichosamente, qa& snaa idéas 
triumphexn. . . 

Qtlt8tionnn .. se t~mbem, Sr. p~esidente, sobre a pa
lavra. imm~d&4to: creio que neJJ.hume. . razã.o -ha para 
isto. O oheie de qnartel-general é o verdadeiro im
mec:!icno do ministro da. 1naxinha, porque este, &&gundo 
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os ant~ regnl~entos, é o inspector geral da ar
mada, 1sto é, exerce na. armada o posto de comman
dante em chefe, Ora, os comwandantes em chefe 
têm chefes du estado-maior general, que é o seu imme-
diato. · 

E' .este o ·sentido em que en disse que o chefe do 
t • • 

"immediato do ministro da marinha.; não tratei da 
partã politics. Sei muito bem o que diz o art. 12 da 
constituição ; sei que o ministro da. marinha tem re.s-

onaa.bilida.de de tudo ua.nto ordena na re arti ão ue 
_ · 'ge; e port1mto nunca po ia penstt;r que o chefe do 
q nartel-general substituiria o miDistro na parte poli
tica: referi-me á. parte militar; a camsra sabe que 
tenho systematicamente fnr.!;ido de discutir politica. 

Sr. presidente, ee não tivessemos os exemplos das 
·naçõe3 mais adiantadas em coullas de marinha a<l!i 

qua~ ma tenho soc~rrid•J por varias vezes, tinhamos 
.exemplos nossos. 

O mínisterio da guerra. niio é menos militar que o da 
marinha; entretanto o general qn3 no exercito e no 
ministerio da guerra servG im:nediatameute debaixo 
das_ or~ns do ministro niio é seu. ajudante ~'otde~á, 

. ' dantd-general do exercito. E porque, Sr. presidente, po-
. d,e-l!e dar esta denominnção no exercito, e não na. 
.ma.rinha' Não são estas duas repartições muito seme
lhantes, parailalas't não exercem as mesma - • 
Que motivo ha paro. que a marinha. seja menos conside
;rada que o exercíto? 

Nem se cüga, t>enhores, ue o quartel-~en~ral tem dei-

ções que o nobre deputado julgou impo11siveis süo anti
.gii.B. De 1892 a 1848 os intendentes forito delegados do 
ministro da marinb11, nas provindas em que havia arse
naes. Muitas vezes vi-os ir a bordo dos navios de guerra, 
commandados ás vezes por officiaes de patente superior 
á. sua, passarem revi-ta em nome do m1nistro da mari
nhtt. Creadas 'Da eatacões, deixári\o os 1ntlindontel' de ter 
esta attribuiçíio. Tendo, porém, polo dr·creto n. 475 de 
23 de Setembro de 1846 sido snpprimida a estoção do 
centro, foi o commando dess11 o~tnçiio devolvido no 
quart~l·geucral da marinha, e oate, por sou turno, teve 
e poder de deleg11r as ftUOB attribuiçõcs uo ofllcial mais 

o que r.11 ess naa provmo "" ot· • 
O humilde orn.dor que tnm n bonm de dirigir-se ,§. 

casa neste momouto foi delegnrio do quartel·goneral, 
quando oommandou cam 1849 o 1849 us forças navaoa 

pois, nilo 11no no~oa, jA exlatirll.o na noaaa ma1in 10.; ~ 
quartol··ge110rnl jA exerceu l+ttrlbu!ç!!os proprius. 

Sr. pro&idcnto, 1\ mnrlulla d11 Prus3ia, que ha. pouco 
prlnolplou a conatltu\r .. so, c cujos tegulumentna allo 
bae~ado& eobro o quo melhor ae tell\ atá ap;orll oacrlpto 
"rea~ito da ndmlnl11tra~li10 nnval, organi&oti o sou con
selho de almtrantndo por cAta fórml\ : 

. c Art. 1. • A. dhocçl\o 1uporíor dos uegooio11 da mari
nha oompoto a uma nutoridnd.a central, que tem o nomo 
de alrnirantado, e . d -ao mesmo tempo autoridade dB 
~mando e da'admiuiétraçiio. 

· ~r: Art; 2. • O. almirantado <:omj)õa ·fie de tres reparti
ções : 1•, repartição dos ncgocios de com mando ; 2•, re:. 
partiçíio doa negOCÍOif techniC06 j 8•,. etc. . 

c Art. 3. • A tepartição do~ negc.cios de commanào 
_cozrpõe-se do ch~fe de t3tado maior da marinha., q~te sem
'pre 'defJt ser of!icial de marinha.... devendo o da reparti
ç!lo technica &er oflicial dd marinha .... 
. . ··~ Art. 4. • O chefe do · almirantado . é ·nomeado por 
S. 1\I. El· Rei entre os seus ministros de estado, ficando 

e au.o a. 1recçao snper1or e e o comman .an e supe
rior da marinha, incumbido da direcção especial dos ne-
gocios. · · - · · 

c :Art. 5. • 0 'ministro nomeado chefe do almirantado 
representa no ministerio de estado e nas camaras os ne
gocios da mariuha; concorre em todos os relatorios qne 
forem dirigidoo a Sua Magestade (excsptuaào1 oa1 rsla
tivos a negociot-meramente militarer, informações, etc'.), 
e referenda as qrdens ele Sua 1\fsgestade relativas á ma-

-rinha.." Sem o sen oon~entimeoto não se podem expedir 
· resoluções ào almirantaao. 

c Art. 6." 0 commanda.nte-superior aa. matinha. dt~ 
térmirill fndwencknll flOt negoeio: de co.mmando~ .. ., O 

commandante·snperior, não s~ndo pessoa da famjllQ 
real, deve ter graduaçãG propria JlBr&. usar de bandeira.: 
tem as prerogativas do general commanda.nte, e é j,ns~ 
pectm ~geral da mRrinha. • 

Eo1~-aqui, senhores, como a Prnssia organisou actual
me~te o serviço da ~na marinha, e eate decreto, sendo 

n -

muito antigo. Todos sabem a maneira por que 
1
é orga

nisada a marinha ingleza, quaes são os tribunaes qua 
presidem ao serviço dessa marinha. : todos sabem como 
esse servi o se faz na. marinha. franceza 
reformou ultimawente seus regulamentos, e a da !'O.S
sia., que é a mais moderna d~ todas, é estabelecida p'ela. 
fórma que acabo de mostrar. 

Fiquemo11 porém na retaguarda de todas ella.s, & não 
haja uma voz que o declare I 

A' vistn do que disse, Sr. presidente, se estou em erro 
na manifestação de minhas idéas, erro com as primei
ras n~tçõe5, e folgo muito de errar por esta fórma • 

Quanto ao conselho naval, disse eu: c Entendo que 
o encarregado do quartel-general não deve ter assento 
no conselho navo.l, não só porque lhe não sobeja tempo 
para bem desemptlnhar as fnncç~es inherentes a esses 

, vezes 
de intel'pôr parecer sobre actoa praticados no primeiro, 
ou sobre oa quaes tenha sido chamado a informar. • . 
. Est.a i~éa, qu~ consignei em' meu rolàtorio,,é .filha. d$ 

. da marinha, e por isso sei quanto é incommodo e traba
lhoso se~elhante lugar. E' r:nro o dia em que se não 
sabe dalli alquebrado de fad1ga, sendo preciso mtüta 
dedi - ·t 
fazer al~nma outra cousa além dos tra'balhoe inherent~s 
á repart1ção • 

Como, pois, ho. de ter um tal chefe tempo para la.: 
vrarpareceres sobre as questões submettidas ao conselho 
naval? Os ~embros desta repartição têm tempo par~ 
estudar os negocios que lhes são submettidoa, o que noo 
acontece com o encarregado do quartel-general. O ser
viço que corre pelo conselho naval está. dividido e!Il 
diversos ramos, <Jabendo ao chefe do qu~trtel·general 11. 
parte tecbuica da.Tepartiçüo. Não só sobre isso como sobre 
tudo o mnisque di%: respeito !J. marinha, o encarregàdO' 
do_quar~el-general dá ou dava sua. opinião; o que ifá 
. .. , a.v , n o or c ama o " 
tr~tar de novo sobre aquellna ma terias, seniio t-eproduzir 
o meamo quo-já. tinha dito? E demais, se as lazes do . 
chefe do q~nrtOl· general são níl~es&arias pnra esclarecer 

t tt 
.,. . ,., d • • , • , a e 

em a rJvutçues o reqU1Sltar, por mtermed1o da secre·· 
tn-ria, o comparecimeilto, nãosó de tal chefe, como de 
outro qualquer, e ou 'li-lo, dnndo··lha assento entre seus 
membros. ! 

Como se quiz porém provar qua esta minha opinião 
dflixava do ter o cunho da verdade? Disse-se que, se o 
chefe do qnnrtel gencrRl niio tinha tempo para 'desem.'. 
penhar tantos deveres, eru porque exercia mais de um 
i!mprego. Esse offiaial, o wcsmo que tem hoje a honrá 
do occupar um assento nos conselhos da corôa, exercia 
ó verdade, quatro em~regos1 dons (o do quàrtel-gonerá{.· 
e o do conselho naval~ Bm virtude do le1, contra cuja 
dispo$içiio seu relatono se pronuncia.' 

Hão quero entrar, Sr- presidente, nas intenç5as de 
nioguem, mas desdo muito tempo qne me corra a obri.; 
gação de dizer que, embora occupasse esses quatro' em.:. 

·Jlregoa na. corporaçãll, vencia apenas· OClmo chefe' do 
quartel-general, e tioha. uma gratificação,lnaréa.da em 
lei, pela commissão de prezas, ·que trabalbava·fõra du 
hor~s do serviço ordinario: pel;> co~selho de com· 'las 

~ Sn. ZACABTAS:- E nunca faltou ao serviço. 
O 811.. MTNts·no DA MARINHA:- E , puis; exercendo 

quatro emt-regos, não tinha os ordenados de todos elles. 
E' assim que umho servido, é assim que. continn:rei a 
servir emqnanto Deos me da~ nm alento de vida (apoia• 
dos); hei de cumprir sempre .os mens deveres·, senha· 
res, como P.onso tê· los até hoje cumprido ; a é por .iseo 
que chcguclllO posto em que me acho. (Apoiado1; muito 
bem.) 

O Sn. ZAcAaus:- Ninguem põa isto em duvida. · 
O Sa. Munsno DA. Mumu : - Não aooumula'A 
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O S-.. ZAc.4.1UA.S : - Não o foi por mim. pada em um . co~:po soientifico! · . · 
0 Sa. Munsno DA MAmNB.\.: _ Certsunente; mas O Sa. Vni.u.To:- Representa muito, · ablll!anilo-se 

ui· o por outro Sr. deputado; portanto, Daohnma occa- como está. acontecendo agora .no Maranhão. . 
siiio era mais propria para dar resposta a esta argniçiio O S.a. MINISTRo DA MAniNHA :- Se se devesse receiar 
do quo a que or11 se me offcrece. E não é ao no_bro depu- a espaJa em corpos seientificos, cumpria. supprimir a 
t&do que respondo, e sim á. camara. e so pa1z a quero nossa. escola militar e academia de marinha.; corpora-
muito respeito, como tambem respeito ao nobre de- ç.ões qne têm dotado o J?&.iz com tantas intelligencias, 
putad_o.... com tantos homens que Jé. fazem· a sua gloria,· e para o 

O Sa. Z4CAB.JA3 : - Obrigaao. futuro continnarâõ a fazer. · · · 
Os Dossoa re smentos militarefl, senhores, noa cn-

0 Sa •. _MINJSTKO DA 1\fJ.RINIIA : - .... apeza.r de tudo. siníio a · , 
O Sa. ZuABJAS : - Então, n- nossas espad811 não servem senão para eBtea trea. ina. 

· O Sn. MnusTBo I>J. MARJI'Ut.: -Não importa ·{contê.. (Apoiado.r.) · · , · · .. 
nuao lll ri•adcu). Disse eu que não hasta vão duas sec~ . o SR. FELIX DA C 'UNHA :-Oa nobres deputados do 
ções no conselho naval :9RfB tratar-se dcs ue i · · · s a es 
&ão le emmen o aque a repartição. servindo para mais algnma cousa~ · 

Poderei esta.r em erro, Sr. presidente, mas na verdada) • o Sn. Mt!'itsTBnnA MARINHA :-Oral Os nobreá·de-
em minha opinião, duas secções não bastão; e se o mi- utad.os do Maranhão estão aqui . o a eapada está 14 
nistro da marinha como presideate do conselho de ·3ad!u) inaetiva e bem inactiva. 

possa ser complolnmouto anolysaclo pelo" officiaes da . SJt. MJJnsuo J)4 MAnll'fH4: - Pois V. Ex. Diio d' 
ma-rlnha do muitn oxperlcnoiR, de mu\la pratlcs., que no licença que olhe para aua pessoa~ (Rí•ada1.) 
~aeomo conselho t(lm auonto. E quiUldo 11111im nl\o fone, O Sl\. Z1Cll\I.U: -Ao contrario ; atá aahl do meu 
eam plano• appareoom !:'Qrlnlmaa vczee; as no••aa coa- lugar para aentar-me defronte de V. Ex. 
ttl'uC9!Sel fezem·te de annos om annoa; a ultima que o sa. Mucasn~> DA MA.nttcuA.: -Creio que eatou 'llO 
oom'9i!J1oa acha~ ao no oat11loiro La m~i11 do cinco annoa ; me!l direito olhando para 0 nobre deputado. Nio me 
e para dar· ae um paroocr de cinco om cinco annoa sobre apresente\ candidato ••••• 
o plano de wn nswio t\ preclao que tenha assento eifec-
tlYo no conaclho naval um officlal quo aeja conatruotor, O Sa. CuN2tno n& MElCDOtcQA.: - E' muito digno de 
eomo exJge o regulamB:Ito? Ni!o bastão o6 cozth6ai- Jlprtu~entar-se por qualquer provilloia. (.dpoialklt.J 
Jnentol doa ofBoia.es de marinha que sUo membros effec- O Sa. l!INIITB.O 'PA MAlllNBA :-Não mendigo o lugar 
tlvos do . conaelbo na vaU Ser4. preciso que o offi.cial te- de deputado, posto qne reconheça. ser. muito honroso 
ilha a nomeação de oonstrnctor'l Appello pnra a memo- · oocupar esse lugar. (Apoiadot.) · · . . . 
ria dQ nobre deputado; em tres annos de existencía da 0 Sn • .!!"'. OcTJ. VIAM o: -Acredito nue 0 nobre llliulstro 
npartiçio do conselho naval, quantos pa.teoerea tem d d "' 
dãdo.o mwto digno e illust~o official que no mesmo não é capaz o men igar. . ·' . . · 
oontelho tem assento como constrnctor'f Creio que não O SB.• MnnsTno DA. M.UUJ(uA:...:.Faz-me muita honra 
~ri. passado de seis, dos quaes talvez nem um 'só sobre - e iU:stiça. 
oónstrocção naval propriamente dita. Níio é pois mais u s D O h d1 • 
~n!{eniente que baia mais.um mlEe~m~b~r~o~e~ffi~1?.c~t~iv~o~n~o~co~n~-~-\---&iilll:-aoi~·aêi:itã~B~PlJ~T~AãJDp::o:_: _ _::_2q:::ue=-:ae~~c==am~a~m:611~~~' - - -
aelho naval para. tratar des-tieg"" · c n n 
importancia que lhe são oommettidos, em vez domem- OoTao Sa. DaPUTAJ)G: - Solicita-los sem · dtréito. 
bro adjunto com o titulo de constnl.ctor, lugar que, Otmto Sa. DEPUTADo:- E o nobre ministro tem ·to-
como está, é uma verdadeira. sinecura' · do o direito pela ana jntelligenoia e 8&111 . ser'fi901-
. Quanto ao outro membro effectivo, não podendo com- (Apoíado1 ,) 

pletam&nte adopta:r a opiniiio do nobre cleputado, que diz 0 Sa. Vtat.~'l'O: -Estou muito convencido que 0 mt .. 
que na marinha brazileira a inteUigencia está Jl& razão niat.erio 1110 appreva..o quo eatUuendo 0 ~r. Primo de 
lnftl'ta 'da patente.... • i u- :.-L" 

Ag\1 ar DO wRl'NW .. Oo . . 
O Sa. ZJ.cu.us:- Não dia~.~e assim. O Sa. !dnniTaG DA Munou.: - Sr. preddente, para 
O Sa. Mti!IJSTRo »A MAntNIU.: - Ponoo mais ou concluir o meu dill41li'IO tio mal tUlianhado (filo Clpoto• 

meno1 • . Reconhecendo oomtudo qne ha muita eomma dot), etilo diat.rahiclo do fim a que me propunha, pcloa 
4e · illul\ra~ão na elas~ éloa nostioa jovens offioiaes; apartA!~ oom que oa DObtel dePlltad.OII enteJldêrio q'Q.e JDt 
~eoonbllcen o que o p~ tem IÜnda a e!perar muito clovilio honrar..... · · · · 
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.. O Sa. V Ul.l.A.TO: -V. Ex. é que uoa honra, 

·O Sa. MnnsTBO DA Mlltl'IDA. : - Muito ·obrigado. 
(Rúadas.) •••• devo,reprod.nzir o que di@se o nobre depu· 
tado ~lo Parsná na sessão de quarta-feira. 

Traduzirei o Sr. Clarigny; diz eQe : 
c Descle lord Saint Vincent, isto é, ha 152 annos, que 

D 

funcç<Ses de-primeiro lord do almitantado; o secretario 
mesmo tem sido quasi sempre alheio a esta profissão. 
Pretendem os IDgleses que os of}ieiaes-generaes Dnnca 

rov r m • · - · · 
mais eminentes Howe, Keppel, e Saint v~~ent mesmo, 
lhe trouxerão sempre nm tacanho e.spll'Itc de da_ese, 
l!.abitoa de rotina hostis ao progresso, ciume contra os 
jovens ofiiciaes; etnfim, e t>nncipalmente antipathias e 
preferencias · systematicas, de sorte que a entrada de um 
official de marinha. para o ministerio era igualmente a. 
dé nma pandilha (coterie) de officiaes, com excl~são, 
algumas vezes, elos melhores servidores do Estado. :. 

-Não é ao ministro d11. marinha actual, Sr. presidente, 
que isto se peide applicar : com a 8'!18 entrada pnra o 
mfuisterlo n.íio snbio pandilha alguma. O ministro da 
marinha actual tem conservado nos seus lugares os ofii· 

• · ;omini o a ann aac a 
niio tenciona jâmais deixar de olha~ como deve pera 
os officiaes de l!lerooimento , para os ofticiaes que, 
pór suadiátmcçio, por suas habilitações,.tiverem direito 

tição. · 
·Esta parte do Sr. Clarigny não é applicavel ao a.ctual 

ministro da marinha.. . . 

casa em o~tro sentido-~ eu res__ponderei que '!Sr. Clarign~ 
niio é nim1amente exacto. Eu tenho aqm o NatJy Lut 
de 1852, com o qual. poaso provar que nessa época foi 
ministro da marinha na Inglatem~. o almirante duque 
de Nothumberland; conse~teme_?te ha al!enas n'.>ve 

, s.nnoa, e níio ll2, que a mannha. 1ngleza derxa de ter 
como &&u chefe um almirante. 

Mas por que motivo nõ.o tem a m~~;rinha ingleza o~
ciaes que desejem ou procurem eubu ao lugar de m1-

. nistrc de sua re.partição r Eu yon ler as. palav;as do 
mesmo Sr. Clangny que se achao na propna. pagma. de a . ue. deixei ncima traduzidas : 

c m uma ·scuasiio que teve lugar ba poacas sema
nas o. qual versou sobre a necessidade de aubmetter a 
utn 'inquerito a administração dos arsenaes e a organi
c:ação do almirantado em ~i mesma, os numero1o1 o -
c ast-ameraet qt~e Um M&ento ~a <;_amara 01 com~unt 
ooeitãriio de b~m grado, c;,omO JUSttfico.da pela ra~no e 
pela experiencJa a exclusuo de facto de que siio fando11. 
Lamentárão-se sÓmente de que as viciuitude• da po!itic11, 
arrastrando frequentemente mud.nnça do pessoal do 
almirantado, destrua todo o espirito do tradiçiio. • 

E note-Ee que o almirantado tem mais quatro oftl" 
ciaes de marinha alám do primeiro lord I A camara dos 
oommune tem numero.ro1 otllciaes-generaos & tambem os 
ha na dos pares. ' 

E' porque, Sr. presidente, os numerosos offiolaes da 
marinha i:rigleza qae têm assento na camara dos com
muns, e mesmo na dos J>a.res, achão esses lugares mais 
commodos que a cadeira de espinhos de ministto; 

, Governar sam responsabilidade, como governlio os 
almirantes inglezes das camarae dos communs e dos 
Pfttl'es, é 'melh~r do que soffrer torturas na cadeira de 

.. ministro. · · 

Felizmente entre nós já. se está. introduzindo.· a id~a 
de q_ue uão ~ impossivel os oftlçiaes. da anoada ~!Do 

dons illustres ~eneraes da mariDha. Ac.abou-se, põ_de·se 
diz. er, a. proscr1pção da. classe dos offi.ciaes de matmha, 

'E' sabido que na ca~ara dos commnns ~m Ingla·· 
terra um officlal de manilha, fallando autonsado ~~~ 
pratica e pelasciencia do homem do mar, a'b~ou e quast 
lançou por terra o almirantado. Allado a SJr Charles 
Napter; conhecido pelo--bravo dos bravos-da marinha 
ingleza que, mandado oommandu a esqaadra do Bal
tlco e' nlo podea.do alU colher o. meaznoa lonroa que 
o'b~l'era em S. Joio à.' A.cre o (tutro• lugaree. voltou f. 
Ioglaterra, e no parlamento fes conhecer todo• ot d"!· 
foitot ela mll'lllba blgloaa, dafolto• que hoje 10 trata do 

TOM<t lV 

reme<liar, aegunl\o os planos por elle apresentado~. ~ilo 
foi sua imoortancis. então maior do que a do pnme1ro 
lord do almirantado! 

Não é pouco commum, Sr. p-residente, encontrar~e 
Dos officiaes-gen~aes da marinha, nos officiaes de ma
rinha, direi melhor, outros conhecimentos além éios de 
mero marinheiro outros conhecim -

ss1onaes. Nem eu peo.eo que haja muitas profissões 
Da sociedade em qr:.e diversos conhecimentos sejão mais 
neceasarios do que no pel'feito, no verdadeiro homem· do 
mar. (Apoiados.) ApJ!ello para a defini ão de Ortolan. 

e 1 a or o quem quer. ma! ~an e mestre; 
h a pre11timo nos homens do mar para muil{)B misteres. 

Mas se na marinha ~gleza os offi.ciaes- generaes àei
xão com prazer de se apresentarem candidatos ao minis
terio; se alli se reconheca que a admin.istra~ão dbS offi
ciaes de marinha não é a mais pro.fiona ; se preferem ao 
ministerio uma cadeira nas camaras; na ms.riDha fran
ceza, que vale a ingleza em muitos pontos, vemos. um 
systema que differe muito dest~; vemos que DO .espaço 
de setenta. annos não menos de vmte e quatro offic1aes da 
marinha foriio ministros da repartiçuo, Thevenard, DRI
barade, Truguet, Pleville, La Pelley, De Bruix, Da . . 

Este exem_plo da França, Sr. presidente, vale bem .o· 
exemplo da Inglaterra. • 

E' de crer, Sr. pre11idente, que por falta de conh6Cl
mentos, or falta de intelli enci.ll n:aG nunca or fal a 

e vonta e, o aotu m1mstto marin a. nii.o tenha :a. 
fortuna de dar perfeita conta de seus deveres; ~a porém 
nma firme vontade ; se o desejo de bem serv1r ao seu 
paiz valem alguma. cousa, o actual ministro da ma
rinha quando se retirar do posto que occupa.não ha ~o 
ser apedrejado, não se <lirá. delle: c: Este home.m nao 
merece confiança, porque esqueceu-se de .~pnr ,fiens 
deveres, occupou inutilmente, sem prove1to ao pm, o 
lngar importante a que foi chamado. '» . 

Sr. presidente, não sei se tive a lortuna de responder 
a todos os argumentos que um d~s .Prim~iroa tabios 
brazilelros, nm dos ho!llllna de ma1s 1ntelligencla que 

pobro marinheiro. Riradm.J Se niio respondi, em, 
ninda haverá occaaili.a de sat1afa~er a S. l!:x. em qual
quer exigencia que me faça. 

senli.o com argnmentos. Reapeito mnito a 'gnidade 
do parlamento , reapeito a minha dignidade proh 
pria, para usar do expressões qne os homens de l:em, 01 
oavtilllol.ros nito possuo usar entre al. (Aposado• • .lfuilo 
bMn; mtdto bem.) . 

O Sr. Zaearla•• - A oamara acabou de ouvir da 
boca do nobro mfnlatro da marinha a sua J'ropria apo
logia. S. Ex. julgou oonvenlonte aseegurar-nos que 
sublo ao ministedo por seu merecimento, e que ·~1dra eallir d~lle l!cm dn.r azo a ser apedrejado por ter 11erv o 
mal ao Estado. Mas, senhores, para. que essa apoJo~la, 
se ninguem aoouaou aqui o nobre mmistro, ae ningaom 
disse que elle sublo sem merecimento nem que ha ·de. 
sahir apedrejado? _ . . . . 

Pela minha parto, Sr. presidente, eu nao. oon~.atet 
ao nobre míni9tro aptidiW para. e~ercer o alto cargo em 
que se scha collocado, n~ contestei mesmo a 9.'?-~quer 
outro official da armada t1tulos a ossa elevada po111*• 

O que eu combati, Sr. presidente, foi essa piopot;i• 
ão om ue o nobre ministro ·r no-

meação de homens politicoa para reger a pasta di:L DJ.a• 
rinhn .... 

O Sa. MINrmto ».A. Mum&A :..:..Não apoiado. · 
. O Sa .. ZJ.c.arAB :-Está. escripto ém seu di.soDr&O que 
os homens :RQliticos, quando pela primeira vez nomeados ' 
ministros da marinha, chegão á ~par~ção dhS?do:
eu fliiO ui o A BC da marinht~-, e p<>r 1sso precL&avao 
de um enca.."''egado do quartel-gener&l que os aC!ODJ&
lhuse. 

O Sa. Mnuano u M'nmiL\:- Tetiha a~ 
do repetir aquillo quo eu dille. -

26 
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ci Sx. Úauus: -.Foi isso exaotameute o que o 
· nobre ministro aqui disse1 e que eu tratei ele repell.ir. 

O Sa, MiJoús-.:,ao DA MAniNHA.: - Perdôe~me, não 
disse assim, e. já dei satisfação á camara assim como 
de~ ao senado. 

camm'a, . ~m. ex.pllca.sse a sua -prtlposiçiio de mo:lo 
<JOnvenienta. O anno passado um offici~l da armada, que 
pedio a nua. demissão por motivos que não me cumpre . . . . . 
qu~ •. allu.<Undo á. nomeaçã9 de me:nbros do ~o.r}amento 
parâ o lugar de ministro da m:mnha, eximmto-se de 
um moilo altamente offensivo e inconveniente. Agora 
é o.. n\}bre ministro quem . do lugar qu.e occupa vem ás 
eamaras estigmatisar taes nomeações. 

O Sa. MINISTRO DA MAatNRA :-Já. dei tantas sati.<J-
:façõEià .... 

Q .Sa Z&c..\n.tAS : - Niio tenho lembrança de que se 
exj?liéasse aqui. 

O Sn. ·Mll'lisrno J>A MAniNHA : - Já a!! dei ; é falta 
de,.caridade da pe.rte~do nobre deputado insistir neste 
o ~ecto. . 

O SB.. Z·AcAB.U.S: ..-. Se falia em caridade, calo-me já, 
decls:rando sómE.ut~ que se iusi~;~ti não foi porque, tendo 
11id-o ministró da marinha, me 'ul asse offendido pela 
alltisio de S. "'t., mas porque em pre n er exc n:tr o 
ministerio da. TIJa.rinha homens politi.cos, chamando a 
dirigir essa repartição sómente offi.c~aes de. marinha, . 
ve·o util preconceito damnoso ao serVI~o pubhco. 

no re mm1s re 1sse que . n comp a 
ex.aoto Mr. Ola.rigny quando affirma que ha. 5~ ann~s 
nenhum official d~ armada tem na Inglaterra. s1do nu
nistro da marinha, pois que ha nove annos o almirante 
Not.humberland foi ministro; Dando . por ueriguada a 
asseréiio do nobre ministro, porque níío vale a pena con
testá-la, ba&tll•me ponderar que uma nomeação de. offi
cial de marinha em 52 a.nnos, em vez de contrartar a 
ragra. de que em Inglaterra oa officiae~ de marinha siio 
de facto excluidoa do ministerio, confirma-a plenamente, 
8 aase"eraçii.o de Clar1gny na substancia fica intacta. 

Mas diz o nt)bre membro, na marinha franceza, que , .. - ~ . 
ultJimos 71> annos têm sido nomeado~ ministros muitos 
offioiaes de marinha, cujos nomes ::S. Ex. teve a bon-
dad~ de .referir-nos. . . 

raro como na Inglaterra subir UI? ~ffi.cial da arm~~a ao 
ministerio; mas de passagem d1Te1 ao nobre mLoistro 
que no que não po:;so conseutir é que se dê a marinha 
da França por equivalente da de Inglaterra Talvez um 
dia e não mui remoto, isso aconteça; porém por ora 
os f~ctos . ~ a historia protestão contra.a propo~içiio;do 
nobre mimatro; e a verdade é que o pav1lhiio br1tanD1co 
domina os mares. 

O bon,rado ministro ponpou-~e o tr.a~~lho de ler. a~ 
pauagens de Clarigny qne abonno a. opmmo que em1th 
fundado nesse autor .... 

. Ó Sa. M~NISTllO PA. MulNUA: -Eu li para refutar 
a opinião do nobre deputado. . 

O Sll. ZA.cAJUAII: - Com effeito! Eu disse que em re
gra os ofiiciaes de marinha na Inglaterra são de facto 
excluidos do ministerio, e é isso o que assevera Cla
rlgny na passagem qne o nobre ministro acabou de 
tr~tduzii~ · 

. Aécreeéeut;ei que essa exclt18ão era, pelospt'Oprios ofti-. ... . : . . . .. ,.._ -
xnénto', considera-dá: como justificada pela razão e pela 
experiencia, eClarigny diz precisamente a mesmacousa 
no trecho lido pelo honrado ministro. . 

Citou 'portanto o nobre ministro autoridade e f actos 
q;ne'oóndeainãà a sua opini~o contra a nomeaçãO de ho
ménS politieo8 para a pasta. da marinha, e favoravel em 
todG caso á doa homens da profissão, embora ignorem o 
A B C dJI. politi!'.a.. 

Nlo é só Clarigny, tambem Stuart 'Mill se pronllllcia 
pela convanieocia da nomeação de homens politícos para. , 
reget os negocios da marinha, e o bom senso está. dic
tando q,u~ não basta ser bom oflicial da. a.rmada pa.ra ser 
bom muustro. 

Uma consa, senhores, é guiar são e salvo· ifm: bài1o 
por entre os· escolhos do oceano, ontt'll levar a náà do 
eatado a bom porto por entre as di~culd~aes _da p~liti~ 
e os cachopos do parlamento: possn1r a pnmeuaamenCla 
não é possuir a '!egunda. . 

o ~ll. :MINISTRO DA MARINHA. -Mas os Aragos e os 
amar 1nes nao orao os me ores muns ros •. 
O Sn.. ZAcARIAs:- Sem duvida d'entro os hom.ena·. 

pa.rlametLta.res sa.hem á.s vezes pessimos mirâstros ; :nas 
o ue ae se ue d ahi? Nem or isso deve o ministro deixar 
de ser homem mui versado na sciencia do governo, e de 
tal sorte versado que, repito, como o .bom marinheiro 
dirige o navio por entre os escolhos do ms.r, elle guie 
a nào do estado através dos da politica. 

O bom ministro deve ser em politica o que O'Connell 
- dizia de si' COlil relação ao la.byríntho das lei3 de Ingla

terra, por entre as quae~ asseverava poder dirigir va.: 
lozmeute um carro sem viola -las, como um cocheiró 
Mestrado percorre sem risco lugares que conhece bém. 
O ministro deve pCir igual fórma conhecer os segredos 
da. '(>Olitica. . 

Sejamo&. francos. O officia.l de marinb.a, aliás habil 

' - ' como tnl habilitado pa,.a, subindo ao ministerio, aju· 
dar os seus collegas no estudo e sol11Ção das. grandes 

uestões cie .estado,. e l~nge de a~~lia-los póde ca}lsa.r .. 

tos e embaraços. . 
Com o que tenl-to expendido não quero dizer que não 

hàja ofliciaes de marinha habeis para bem dirigir ós . . ,. . . . .. 
os ba, e desejo vê-los aproveitados em tão import(lnte 
commissão: o que Fómente. desejo é firmar a crenÇa de. 
que a marinha póde pro~perar sob a administração de 
homens politicos, sendo que de facto no paiz que m~:<lhor 
sabe o que é marinha o homem político é preferido ao 
pro6ssional para. o importàute car~~;o de ministro. 

Em o nobre ministro, por exempl•1, reconheco todaá 
as condiçõe'\ para bem desempenhar a missão de que Bê. 
acha incumbido, uma vez que, releve-me . a franqueza, 
perca certa• asperezas, e abstenha-se de certas phraees, 
que, como essa de que tenho fe1to mt?nção, por offen
sivas e inconveiiíentes excitão reparos a provoaíio re .. 
presa tas. . 

Ne.se sentido as contraried:l.d.es que fôr o nobre mi .. . 
niatro encontr ando no parlamento hão de ir tor nando-:<) 
cada vez melhor , e a r: ob•ervações que lhe tenho feito 

ovavclmeute nüo serü:o perdidas, reconhecendo o nobre' 
ministro no süen .. ·.io do seu ~abinete ao menos que..o· 
seu amigo (se quizer ainda tratar-me asaim}nlgum lior
viço lhe prest.ou. 

O Sa. Mll'IISTUO DA II:IAn.rNn A : - Com o apoio da re• 
sistencia. 

o Sa. ZAO.UUAS:- Sim, n ão deixando pa.uar sem 
protesto na c~mara expressões do nobre ministro qné 
mal caberii.í.o em discur~>o Je uw. deputado, quanto mais 
.no de um minu;tro da corôa. 

O Sa. MtNISTB.o DA. M.taJMRA: -Obrigado; aceito a 
lição do mestre. . . 

O SR. ZACAaus :-Digo apenas a. verdade. Que eu 
ou qualquer deputado pronuncie no calor do debate 
alguma. palavra. menos proprie., tolera-se .... 

O SR. MtNtsTno DA M.~.aiNtu. : - Bem o · prega. frei 
Thomaz. (Risad.:u.) 

O Sa. ZAcAR.IAS: - .... mas em um ministró exige-stt - , 
que o no'l:lre ministro aeaba de usar torila -se' dignà.dà 
censura. . . . 

·o nobre ministro devêra ter em mente que uma cansa 
é o recinto desta camara, outra aquelle ponto no ocea.no. 
em qne um official de marinha resume a maior J!Om~!l 
de poder e autoridade, já. em relação aos seris subaltar .. · 
nos , j á principalmente en:i relação aos marinheiros. 

O Sa. MnusTRo DA MAIUNBA; - De quem é pai. 

O S:a. ZACARIAS: -No convez do seu navio o oÔicial: 
que comm11nda dirige a palavra a um CJr cu!o estreitis~ 
s imo de pessoas que estão sob as suas orde:ru>. No rec~nto 
d <>..sta camara, Sr. presidente, à.ind11. quando os banéói! 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 1128- PÃjgina 18 de 25 

@tão desertos, ·e s6 V. Ex.., pela obrigação jurada q11e 
~tem de aturar o orador, presta-lhe attençãc, fall~t-~e 
ao paiz inteiro. Se o nobre ministro da marinha !lr.ten
desse bem a. essa circurcstlln~"ia, abster-se-hia de <:crtos 
termos. O que quer dizer, eenhores, u~sta casa e na 
•.boca do nob"t"e ministro-frei Thomaz~ 

• ol .o .. 1..( e 
-lhe oppuz as idéfls que em seu relataria exren<leu :"cerca 
·da pretendida alteraçüo do <'Ons~elho naval ; mas, per
.dôe-me S. Ex., fê-lo de modo que dispensa replic;n. 

O Sn. MINI~TRO DA MAlUNIIA. : - Póde sfr. 
O Sn. ZAcAnus : - O primeiro ponto sobre que 

versárão as minhas observações foi a idéa. abraçada 
_,pelo nobre nrmstro de excluir do conselho naval o 
.encarregado do <4Uartel general. 
. Por occasiiio de apreciar as minhas reflexões a tal 
.:respeito. S. Ex. fallou da llCcurnulação de empregos 

sa a n ma. 
O Sn. MrNISTRO DA MAI!.f:\'HA:- Não foi V. Ex. 
O Sa. ZAcAniAs: - Não fui eu, foi o nobre deputado . . . . 
O Sa. OTTo~I : ...... Fui eu mesmo. 

O Sa. ZACAJ\1AS: -Mas eu tomo como minha a pro .. 
osição do nobre de atado elo 2• districto de Mjnas e 

"a rmo que o no re mintstro .... 
O Sn. · :MnmTno DA MAniNHA: -Já. respondi. 

· O l:la. ZAcAnus:- ••• accumnlavadiversas fnnllções, 
.recebef.ldo os re~pectivos vencimentos, no que estava de 
accôrdo com o direito consuetudinsrio ao psiz, e por
~tanto não vejo ahi cou~a que lhe fique mal .. Accr~s
'centarei que, se o nobre minir;tro accunmlava di'ler!!as 
-ltqlcções, todas deaempenhsva com assiduidade e zelo, 
~mo homem que é de trabalho e em quem a intelli
.genoia é acompanhada da robustez () saude que J?B
·rece ter. 

DA ARIN : - em an o~ 

O Sa. ZAc.uu.A.s:-Acollmnlava pois S. Ex. as di
:versas fancções que em llleu discuno anterior mencio
nei, sendo rJ.ém do mais encarre ado Cio uartel- ene-
.r11 e mem ro o conee o nava • 

A accumulação das funcções de encarregado do 
-quartel-p:sn('ral e de membro do conselho naval envolvia 
uma lfl.'&Ve difficuldade. 

Segundo n lei de 23 de Agosto de 1856, quo creon o 
.cQneelha naval, os membros effectiv"s paisanos do con
.selho têm dirdto á gratificaçüo de 4:000S annuaes, os 
!militares de 2:4008 além dos aoldos daa respectivas 
pa~ntes, e o encarregado do detalhe do serviço naval 
.ma1s 50S mcnaacs. 

•. Nestes termos o nobre ministro, que era ao mesmo 
ümpo enoilnegado do quartel-general e membro do 
con:~elho nava,l, unic.a excepção que a lei admittira, de .. 
~arando os d~>mais lugares do conselho incomps.tiveis 
~~ quaesq-uer ?utros empregos ou vencimentos, via-se 
~bngado a 110rVIr O& dons empregos com os vencimentos 
sõ do conselho e a insignificante gratificação de õOS 
)nensaes. 
; · A responsabilidade ~abalho erão dnplic:tdos, e. en
~retanto a remuoeraçãWera mesquinha o ma1s poss1vel. 

Resultou da ui e ú • • 

re amações, que erão., como se vê, razoaveis; mas o go
~emo, em vista da lei ~xpressa que rege o caso, não pôde 
.deferir. 

.O qu.e fez o nobre ministro? Pedia exoner11ção dos 
.dous cargos, e ora que tem as~ento nos conselhos da 
:COrôa., recuando ante a difficuldade de resolver de um 
J»Odo conveniente a questão, vem leinbrar a incompa
tibilidade do lugar de eucsrre~~:ado do quartet-gmera.l 

.~mo de membro do conselho naval, o que é llm grsn
I.W elf(). 

· Sr. prc~idGDte, o que o nobre minü.tro devêra fazer 
era vir expô r ás cama.raa francamente a questiio, e dizer
. .lhea que, uma 'liez que &.lei da creação do conselho au-

torisava a accumuinção desses dous 1uga.l.'cs, cnmpri:. 
remunera-lo5 conve~ientemente; tarefa bem facil ao 
no'b,.e mini»tro, porque a ninguem é occulto que as gra·· 
tificaçi5es da lei de 23 de Ago~to de 1856 são precisa
mente as do pro)ecto de1338, tempo em que os 4:000/J 
da.J.os aos membros paisanos do conselho naval er&o 
íUreT; epo1s os or ena os os mmxstros e esta o os 

mais elevado9 que se conb.ecião, e quando por isso a 
gratificação de 508 men~.aes no membro do conselho 
que fo~se encarregado de trausmittlr e execntsr aa or-

. . - - • o J • 
Era uma altersç>i.o 'e lei tiio ju~ta que ninguem are

cusaria ao mini.,tro que a pedi8se. O nobre ministro, 
porém, recuando, como acima disse, anta a difficnldade 
que fira exposta, a tan~ente que achou para sahir-se 
della foi lembrar que se tm·n~Jssezn incompativeiil os 
dons lugares, e:&.cluindo-se do conselho naval o encarre • 
gado do-quartel-general. Nada. entretanto justifica essa 
exclusão. 

membro do conselho, que é encarregado do quartel-: ge
neral, pareceres sobre materias a tespeito daa quaes 
anteriormente informára uo quartel- general; mas nessa 
·circumst.ancia em que o nobre miliistrl) vê u.m in
conveniente, mostrei eu haver uma razão para não serem 
l!l<::-ompativeis os doulllup:ares, porque o exame dos,pa.
peis, feito pelo encarregado do qn~rtel· ger.teral, fadlit~:
lhe o trabalho no conselho naval ; e a essa observaç~o 
não oppôz o nobre ministro argumento que fÓsse· va~oso. 

O Sa. MINIS'l'no DA II'!AaJNBA.: -Note que os. roem~ 
bros ~do conselho, tah-ez por e11pirito de colleguislk!o; não 

· O Sn. ZAcA.nus : - Porque n!io? Sempre que pare
ceu-me neees11ario, contestei a V. Ex. aB tliJaB opüiiõea 
no conselho, e o mes-xno fn2:iiio os oútroa membros do 

Sr. pr;sidente, vou convencer o nobre ministro; eont 
as suas proprias idéas, da. nece~sidnde d~ ter o eneam .. 
~~:ado do quattel general a.e,ento no conselho nl\qeJ. 
S. Ex. eastenta qne o enc111Tegado do quartel-gf!Jlera2 
deve ser o com~·lheiro do ministro • 

O Sa. Muns'lRo DA. M.uucaA:- Não ha. da encon• 
trar a palavra acomelhar em meu relatorio. 

O Sa. ZAcuus : -No rela.tório, não; mu em Hna 
discursos, sim. 

O Sn. MnnaTao DA. ~I.Lnnou. : - Nem em meus dia .. 
oursos. 

O Sa.. ZA.oA.nu.s : -Já vejo que o nobre minletro es~ 
quece-se depressa do qt~e diz. Eis aqui (mostrando -qm 
jorDBl) no supplsmento do Jornal tio Commerc1o d'e .20 
de Julho ultímo o discureo de V. Ex. proferido na 
~es8ão do dia lô. Nesse discurso diz V. Ex. (lend.Ó.): 
cNão tem (o ministro) neceasidadeabsolutae indeclina-
vel de ouvir os conselhos de alguem? E quem ha de ser . ~ . . . .. 
tenente, ou outro qualQuer officiàl de patente pequena, que 
não tem . a pratica precisa nem o .prestigio do posto? 
E' fóra de duvida que não. ~ -

O dguem que no trecho supra-trimscripto o nob~ 
ministro quer que dê conselhos ao ministro da mari~ 
r.ha, essa patente elevada e prestigiosa, a quem S. Ex. 
quer conferir a prerogatí'la de conrelMiro, é o encarre·. 
gado do quartel-general. E pois tique S. Ex. sabendo 
que nlio improvisei attribuindo-lhe a idéa de nomear 
o encarregado do quartel-general conselheiro do minis~ 
tro da. repartição, mas que S. Ex. é quem est' esque~ 
cido do que disse. 

Ora; ae o nobro ministro peDBa que o ~carregado 
. • I 
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quartel-general deve ser o conselheiro do ministro, e se 
essil qualidade não pôde absolutamente competir Aquelle 
que transmitte o executa as ordens do nwnstro, na to
davia wri meio de conciliar a opinião do nobre ministro 
e a que eu lhe oppo!lho, e vem a ser fazer do encarre-

1\do do uartei- eneral m o 
Dada essa accumulação,\unica. permittida, e mui dis

cretamente, pel:i lei, o encarregado do quartel-general 
como t~l não dá conselhos ao ministro, cujas ordens 
trS!Uimltte e e:z:eouta. mas em ualide.de de membro do 
cons o na'Va pô e com os seus pareceres, sendo appro
va.dos pela maioria do conselho e reduzido3 a. consultas, 
fallar ao ministro como seu conselheiro legitimo. ... 

Por meio dessa combinação, á. que alei do conselho 
naval sabiamente atteadeu, o official que é encarre
gado do quartel-general, se tem pratica. e saber bas
tantes, póde fazer de suas habilitações o mais conve
niente uso no seio do con~elho de quo é membro, redu
zindo as snas idéas a consultas, ao mesmo tempo que, 
ainda querendo, não póde illudir· o ministro e abusar 
de sua posição . fazendo prevalecer o patronato e o 
ne otismo, porque. p6~e ser contrariado no conselho 

O ::ia. Mn~IsTao DA. MARINHA.:- Niio posno ser ac-
cusado de nepotismo. · 

metter na. discussão a sua pessoa, qn~ndo eu não me 
refiro a ella, mas trato de um principio de orgauisa
çiio. O nobre ministro pôde ter sido mui justo e scm-
re contrar • 

que não ha inconveniente em confiar ao encarregado 
do quartel-gencral,como tnl, a. qualidade de conselheiro 
do ministro sem entrada. no conselho naval. 

Lembro-se S. Ex. Ido que disse M'"" de Stam a Ale
xandre, imperador da Russia, e da respoata que clle lhe 
deu. « O vosso cora9ão, disee l5taiil, é uma constituição.-. 
E o imperador respondeu: < Então a felicidade de :meU& 1 

povos depende de um J?tlrO accidente. :. Isto prova que 
em mataria de or~amsação as qualida.deo individuaes 
não supprem uma disposição previdente,e autorisa-me a 
dizer ao nobre ministre que, se S. Ex. no exercicio de 
encarregado do quartel-gensral tivesse as prerog&tivas 

sse cargo, n 'l nsana por snas qn -
aiJes, mas nem por isso deixa ne <~er provavel o abuso, 

dadas outras circum.st·aucias, e cor. ··'leniente preveni-lo. 
Apreaen a ~o encarregado do quartel .. gen.eral no con-

u ' e nerto mui ponderosa-a de facilitar ao conselho escla·· 
reoimantos que o encarregado do quartel-gel:leral póde 
prestar promptamente e da viva voz. 
, Sempre aohel mui judiciosa os ta. observaçi'to do padre 
Antonio Violra-qne oa negocios, depois que se llmpa
poll.rlto muito, vllo a poior-, e npplicando-a ao caso 
~ortenta, sustento que a prosonçl\ do oncn.rregado do 
qulir\el-general DO coneolho, dispensando muit&s ve
zealnformaçi)Gá o csolaroolmentoa por eacripto, é do uma 
\'8ntagem inoontestavol. 

O que é mu"o pMa nota1', Sr. pre~idento, ~quo o 
nobre ministro no projooto de organisnçiio do quartel
general quo apresentou ao governo, e1tataia. oomo 
obrigatoria a accumulaçiio dos lugares de encarregado 
do quattel-general e de membro do conselho :~aval ; ao 
que eu objeotei dizendo que fosse isso facultativo, e agora 
S. Ex., mudando inteiramente de pensamento, quer IJ.UO 
entre esses dous cargos haja absoluta incompatibili
dade. 

O Sl\. Z.a.cABu.s :-Ahi vem o nobre ministro com a 
manifestação de particularidades. Persuada-se o nobre 
miniatro de que, embora não conte en os annos de ~.Ex. • 
tenho algum traquejo dos negocias, e sei distinguir o 
qne no conselho naval é segredo daquillo que o não é. 
Eu refiro..me ao projecto que o nobre n:inistro, quando 
encarregado dl) quartel-general, formulou sobie a reC:Ir
ga.nisação daquella repartição, e que foi submettido ao 
exame do conselho naval e da secção competente do con-
selho de estado. · 

Essa projecto é um documento que :nã.,:envolve se .. 
gredo, e de que posso hoje fazer menção com plena. 

liberdade. Nelle o nobre ministro ptoJ.>unha. que a ncou .. 
mula~ão dos lugares de encarregado do qu~tel-g~meral 
e de membro do conselho _naval fosse obr1ga.tor1a., ao 
pas:;o que hoje quer que sejã.o completr.mente incompa
tíveis I 

u n ~ s d e minis 
quer tornar diaris.s, n. camara por certo não ou'Vio de 
S. Ex. motivos qne justificassem a sna lembrança, desde 
que não pôde demonstrar que competindo, em virtude 
da lei ao ministro da rc arti iio reunir cx.traordinaria-
mente o conse o as vezes qne qtllZer, run a assim era 
necessario que o conselho, cuja tarefa é apen.e.s dar pa· 
receNs~ se reuna todos os dias. 

No que toca á eliminação dos adjuntos para. attg• 
mentar o numero demembroselfectivosmilitares, S. Ex., 
convicio de querer mutilar cruelmente o conselho, ex
cluindo delle certas esper!ialidades para primeiro ficsr 
l'epresentado o elemento militax, mudou agora de tem, 
dizendo que, havendo officiaes de marinna v'3rsados 
nessas especialidades, é injustiça pri"'a· los de serem 
nomeados para esses lugares. A iseo é res:>_Osta suffi;. 
c~ente que! .acontecendo reut;lil" _um offi.ci.al da arma.da 

quer dessas especialidades, esse offioial poderia ser no
meado para servir no <lOn!lelho como adjunto, de confor• . 
midade c~~ a la~ vi~ente, que consequentemente para 

Essa porém n,ão era a mente do nobre miniatro quan• 
do indicou no 'seu relatorio a eliminação dos adjuntos; 
o ~ue o nobre ministro então queria era. acabar com oa 

officiaes de marinha, como taes, e não como in.lividuoa 
versad:}s em outras es~oialidades. 

O nobre ministro, Sr. presidente, repetio o mesmo 
que já houvera dito nesta casa sobre a organisação do 
quartel-general, deixando subsistir os argumentos com 
qce eu o combati, e ladeando a questão. 

S. Ex., sem dar mais os defeitos da organisaçíio do 
quartel-general como causa de sua retiraâ.a. daquella 
corporaçji:o, insiste na inconvenienoia do nome de aju
dante de ordens dado ao encarregado do quartel .. gene... ' 
ral; mas não attende qne esse nome !acha-se expressa .. 
mente escripto em diveraa.s leis que citei; ue a deno-
mmaçuo por m uma ques ao e p avras; que no 
regulamento que organisou I) quartel-general, 4 :naa 
proprir.s palavras que o nobre ministro mencinou, o 
funccionario de que se trata recebe a designa9ão officíal . 

Quanto á. qualida e de conselheiro do ministro, con
ferida no encarregado do quartel-general, a cnmara 
ou vit> o nobre ministro confessar nfio ter razilo no 
quo dissera desde quo negou ter proferido tal pro~aiç!io~ 

Soccorreu-se o nobre ministro ti instituição do aju
dante-general do oxercito, para dizer que o quartel
general da marinha na sua reoente organisação é defoi·· 
tnoso, porque o ajudaute-general tem pro:ogathas quo 
fallecem ao encatTegndo do quartel .. general. 

Se o nobro ministro comparasse com o onoar~~clo 
do q.uartel-genetal o ajudante-general, segundo a ma·! 
titu1ção primitiva, teria ràziio; mu h&>je o ajudante· 
general niio tem. as prerogat.ivas de ont'ora. 

Eis o que dispõe a respeito dessa. instituição do exi!J:'• 
cito o regulamento de 27 de Outubro de 1860 art. G2: 
< O ajudante-general é o orgão do ministro da guerra, 
e assignará. todas as ordens que delle tiver recebido, 
relativas á discil'lina, mstrucçiio, economia e :movi .. 
mento dos corpos do exercito, etc. :. E no art. 53 § I•: 
c Com te ao a·udan.te- eneral ublicar em orde · · 

18, .EH NOME DO Mfl'IISTR07 todas aquellas determinações 
cujo conhecimento interesse ao exercito. > 

Ora, na reorganis l.lção do quartel-general da marinha 
o respectivo chefe tem as mesmas attribnições que aca
bamos de ve;:o pertencerem ao ajudante-general. Tanto 
um como outro são orgãos dos respectivos ministros ; 
ambos expedem em nome ãos ministros respectivoa as 
ordens que delles recebem. Não sei que a posição do 
encarregado do quartel-general da marinlia esteja, 
como diz o nobre ministro , em condições inferiores á$ 
do ajudante .. ~~:eneral; antes aquelle figura em uma re
partição separada das dl'mais, entretanto que este ó 
parte integrante da secretaria de estado. 

E note o nobre ministro que DI\ rep11.rtiçi\o da gaerra 
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não forlo paisanos que reduzirão por esse moclo aa pra- que irá despertar o ciume de uma potencla ele quem . 
rogativas do ajudante~ general a tiio pouco. Li os minis- n.ii.o devemos nunca. afastar--nos, a Inglaterra ; eu ~-
tros têm sido sempre militares, com raras excepções, e go.nts.r-lhe-hia. se precisamos negociar tratados mesmo 
uma dellas, seja dito de .passagem, foi o Sr. José Vle- para consagrar a maior liberdade dtl commercio~ 
mente Pereira, tão bom mmistro;da guerra como os me- 0 Sa. SERGio DE "MAcEno: _o Sr. ministro da J·ua ... 
lhores que aquella repartição tenha tido; ti d c :- • • 

r a. man a como era in ispensavel. 8. Ex., ao respectivo Sr. ministro se o seu pensamento de Y!eutraU-
concluir o seu discurso, disse que não proferira nelle ex- dade no pleito, que felizmente parece terminado, entl'ES 
pressões que não fossem dignas de usar-se entre homens Buenos. Ayres e a Republica Argentina, reduz-se a. me.n-
cortezes. Eu tambem nutro a conYícção de não haver ter mais ou menos o estado actual de cousae. 
usado de expressão que não t~nha o cunho de parla- o nobre ministro contentou-se de dar uma resposta 
mentar, porque se niio, Sr. presidente, V. Ex. ter-xne- vaga. e de modo algum satisfactoria; e poi3 eu pret-an.dia 
hia. advertido opportunamente. mostrar que devemos abater-nos completamente, e com 

Se pois com o elogio da. propria polidez o nobre mi- uma indifferença tal, ao ponto de uão elevar nem as 
nittro quiz insinuar que o seu adversario neste debata nossas f~rças de mar nem as de terra, de observação, em 
faltou ás regras parlamentares, repillo a insinuação, Montevidéo e na província de S. Pedro. 
sendo ern meu favor o silencio de V. Ex., que não me Ji vê 8 camara que não eeparo-roe dos'nobres minis• 
<lhamou i ordem,~~ min~a consciencia. tros só uanto nos ne ocios da • • 

que e nllo erão relativas, proonrou em aparte mostrar esperanças dotbesouropermittissemmanter-senl\grande 
quo era iBento de!se abuso. Pois é bem feliz; porqnanto altura a que ha subido, o orçamento da marinha, hoje, 
o. que Clarigny nesta parte d.iz da Inglaterra, outros na ausencia ele guerra, on pro.x.ima. ou remota, e no as-
autores escrevem a. respeito de diversas marinhas, e ta.do interno da mais -profunda paz, seria mais razoavel 
até da ele França, que o nobreministro acha. em optim~ e mais justo a.pplicar a maior parte das sommas a tra-
condições, talvez pela f.reqnenéia com que, compar.ati- "talhos reproduativos, como sejão u. realização do vasto 
vamente & Inglaterra, sobem~ ministerio officu\es da plano do Sr. H. Law sobre o porto destacôrte, o me-
armade.. Muito estimarei não ser obrigado a \'oltar a horamento de outros portos_, a abertura dos dlquesl 11: 
este assumpto. colloc~ão de phat6es, a .navegação e exploração a.oa 

Tenho oonoluido. (Muito bem; muUo bem.) rios, das costas, etc. , etc.,. · 
O Sa. Bzuo reqner o encerramento da disaussio. Merece nm desenvolvitnento especial a segunda dessu 
Indo vot1r .. 8e 0 requerimento, reooaheoo- o o objecto particular clQsta. dlsGUIISNioi.O----

casa. o exame da despeza proPQst~~o, não {!osso come~ por 
alli, como aliás de11ejava.. E C!)m effe1to, Sr. preaidenttt, 

O Sa. PllE51DB~T&: -;. Niio havendo casa para 110 se ainda houver tempo, tratarei no fim do meu discurso 
votar? encerramento proposto, oontinúa a discuseiio da de mostrar e a ·a r · 

• a noaaa marinha do guerra, e tam em das grandes 
Tem o. palavra o Sr. Tavares Bastos. de~pezas que aC!arrcta, é nií.o termos ainda constnlido as 
o . Sr. Tavares Ba~tos 1 _ Sr. presidente, sei que obras indispensaveia á conservaçiio, reparos e asylo do 

tomo a palavra n'uma cironmatancia duplamente des- material. O melhoramettto dos portos, a abertura de 
vantajosa, tendo de fallar ern hora tio avançada, e suo- dócaa, a dos diques, como o da ilha das Cobras, para 
cedendo na tribuna ao orador eminente que acaba de o~ reparos do11 na.vioa, a conatrucçii.o de diques me~a-
ll'lntar·ae. Corro, porém, a dl\T c1tplicaç!lea ácarca do rucos para conservarem-se de~armad11s na cauhonell'u 
paror.or quo ae diacute, e que tive a honra de lavrar. Zlovss e os vasos que niio fosse preciso applicar ao ser-

Antes do tudo, pormitta·me a camara di-zer que as viço ordinario, obrl\e dessa natureza deviíio procede!:' ' 
observações que fiz na discussiio das força.s de mar, ~ompra ou ac~uiaiçiw dos navios que actualrnento pos-
aaaim como a11 que vou ngoro. produzir, niW constituem auímos nas mau tristes circumstancill.a, á falta desse• 

I l"<A tl 1 · s · · t indispensa.veis recursos. ~~~=!;"~ syst.ePla ca e exo ualva ao r. muus ro Urge poré.rn começar pelo primeiro ponto, a aaber-
Qnando pedi a palavra sobre 0 orQamento do imperio, a conveniencia de abRter-so'!l despoza com o minis\arlo 

eu desejava occupar-me de um assumpto que pa.rec.e·me d11 marinha. 
da mais ele.vada 1ml?ortancia; eu desejava perguntar ao Não podia a commlssão forro.r·-se ao dever de lndlO&f 
nobre ministro do tmperio como, sendo programmado reducçoos no orçamento da marinho., ainda quando 
gabinete a reforma aclministr.'ltiva, sendo e»a nma ne- todos os seus membros estivessem concordes em adhe-
cessidllde inlleclinavel 6 reconhecida na propria falia do rir completamente ao pro~ra.mms. politico do gabinete. 
throno, nem uma pala.vra exhibio ainda S. Ex. icerca do Tres attitudes, Sr. pres1dente, concebo eu cio paria-
respectivo pMjecto\t Eu deseja!tlina-a:saa1b~e!lr,, ~S~r'<-. -Fil~r<reseswidtl~t-te,,.--f----ntente-1etn-t'eb<,)â1-1Hll0-iit·~· !!telti·o-r. -ou:-:atpzellir~~imr~sese __ _ 
se p6de o governo vir declarar·-nos que ainda não tem lhe nega tudo, ou a de uma opposição moderada, ou, 
opinião fonnada sobre tal objecto I finalmente, a que se presta apoio ao pensamento politi-

No orçamento do ministerio da justiça eu pedi a co do governo. Na primeira e aegnnüa é manifesto CJ.U8 
palavra pa.ra discutir i>e o nobre ministro dassa rapar- são tão naturaes as divergencias em mate!'ia admilua-
tição podia tentar eircum.screver n'um circulo de ferro o trativa como em questões pollticas. 
progresso nas instituições secundati11.s, se podia dizer Quanto á terceira, repugna ás praticas e á indole do 
em seu relatorio que leis temos 6 boas,, e que eó falta governo repre-sentativo que, por apoiar um governo. 
executá.-las, quando ha muito tempo, desde 1853, sem devão os membros do parlameD.to declinar da grande 
cessar, miniatros e camaras têm·se occnpado da urgen·· taculd.!lde de instituir exame sobre a administração. 
eis de melhorar-se a organiaaÇão judiciaris 1 E' esse até o dever do parlamento, de que podam re-

Se tivesse-me cabido fallar no orç•mento dos negG- sultar serviços mais immedia.tos; ê em ta.es aasnmpto. 
cios eatrangeiros, eu interpollaria o respectivo Sr. mi- quo elle pôde exercer a sua. maia benefica inflo.~-
niatro aobre as clausalas do um tratado com a Fraoça, cia. 
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E pois, Sr. :presidente, qualquer que seja a attíhde ti.ndo, graças ao zelo e fiscalisação &xercjda.s com todo o 
dos membros da commissão perante o gabinete, o e13u empenlio pelo nobre ex-ministro. . 
parecer póde conter, como·, contém, divergencias e ob- · E, pois, o parecer não contém um pensaJllento de 
5ervações qn!! manifestiio o de~ejo de ver m.odifi.cs.r-se o çensurli retrospectiva. Ao contrario, elle encerra um 
systems aàoptaüo na marinha , e que o Sr. ministro ~viso na r a o futuro, e as~im. confio que o considere o_no-
rret:eoda continuar e desenvolver. bre minis ro d 8 i . ·-

a .ce a corum1ssao tres c rte.ses ae reducções, vençi'ío contra. os creditas supplementares. 
co_mprehcZ?dendo na primeira aquellas que ;,6 mediante O espectaculo da despeza de um ~6 ininisterio, dt's-
lets espec1aes podem-se conseguir; na f egunda, todas peza get>almente irreproductiva, despeza. que, sendo 
q~antas realizar-se-hião por meio de simples emendas á. 1/7 du. renda total a. lO annos é ho' e J 5 e ue em 

, ercmra, aq_ue as que ~ c- annos, tnplicou , emquanto a mesma renda apenas 
pendem de scto do governo, de um pensamento admi~ dobrou, esse espectsculo f~d. conhecer a necessidade de 
nistrativo diver~o do que se está praticanJtJ. limitar-se o governo ltB quantias votada!!, até desar-

Por -ventura notar-se -hia que a commissão não haja mando um grande numero de navios, se para isso pre-
em consequencia oiferecido emendas reduzindo as ver·· ciw fôr. 
bas. consignadas na proposta do governo. Ella, porém, Não pôde portanto A. commissão modificar a lingna-
ass\m llroceden attendendo aos motivos que -vou e1rpor. gem franca de que servio-~e ; niio o podia ainda, Sr. 
Em pr1meiro lugar, as economias procedentes de uma presidente, por uma circ-umstancia importantis&ima. As 
reorgauisação das repartições centraes indicadas no pa- .nossas circurostsncia-s -financeiras siio das mais gtaves ; 
recer, da reducçíio do pesRoa.l da escola de marinha, acredita V . Ex. que o defiCit é sóroente de r.l~uns mil 
reforma dos arsenaes,econseg_uentementedaverba-Ma-· contos? O nobre ministro da fazenda, que tem-se 
terial-_, dependem, como disse, de leis especines, que não ,:! esquivado a dat explicações claras e frisantes a esse 
compete á commissãopropôr; sua incuml;;encia. é dive · abeqaee detieit exeid:e talvez de 29,0Ae.oees. 

As emendas á lei do orç11mento, segunda classe das A' falta de e~cliU'ecimentos officiaes suffioientemente 
·reducções, referem-se ás verbas msterial, obras, força claros, somos forçado a raciocinar com os dados espar· 
llRVal e eventuaes. Podil\ a commissiio apresentr.-las, ·soa que podemos colber. O nobre ministro podi& to.r-
·ma.G àeixou de fazê .. lo s · • <ler já a realidade de ttesea sitaaçãa 
:ccnservio om eHectividaao cinco arsenaes, cada um economica. Os dados sobre -1ue ba.&êo-me são os se-
~ del~es requer os snpprimentos indispensaveis; desde que guintes ·: · 
extetem 46 ou mais navios armados, cada. •1,m acarreta. Ha em prúneiro lugar uma divida flnctoanté da 
"âe&fezas com o respectivo ssoal e material. 12 000:00 • · e 1857, pare :fazer face á. 
. ~~, po1s, se a c?mmissão propuzesse emendas ás despeza ordin·aria, e proveniente de divel'eos empresti· 
.aupradite.s verbas, verta fJ:ustada uma tal medida, por- mos e emissões de letras do thesouro, sommsndo estas 
qnanto a governo abriria creditas supplementares para -só por e i, até 81 à e Março ultimo, 4,599:500S000. 
~~er 'f!ilce ás despezas que- naturt4lmente decol'J'em do Ajuntem-si! 4,388:493$, em que póde·ee calculaT o 
,este.clo de couBas. deficit do e:gercicio torrente (1861-1852), tomando po:r 

·.As ·reducções no oTçamento da marinha depflndem, base o do exeroioio anterior ( 1860-1861 ), que não con-
~antes de tnd.o, de seguir-lia um systema. economico op· templamos tambem porque est~ naturalm~nte:r~pf!l!len-
.posto ao a.atual. Reformaa parciaes eeriiio illusorlaa. o -tado pela emissão de notas do t.besouro acima inaieada • 
. :nobre Sr. :tninistro da marinha contrshio pois nm. Accrescentem-se 1,399:9238, em qne ll nobre m.inis-
~:mpromisso muito sério quando manifestou que ha de tro orça o defidt do exercício para que vamos legialtlr, A 
limitar~seaos credito& fixados por lei. saber, o de 1862 a 1863, conceden(lo q~ta a renda suba 

S. E:r:. comprehende certamente ns nossas difficnl~ & elevada somma de 50,000:0008, em que é estimada. 
~•; se exce er 118 quaut11111 vota as, elle , n o r. mxn1s ro e es rangeU"os pe . o um. 

-contribuirá. para aprofundar a vora~em que :~~os cerca 8 <ll'edito maior de 700:0008 pua o pagamento .-das ·recla. • 
.A bird d · fi d b mn~ões hespanholae, e o Sr. ministro da marinha out:ro 

:O:ob':~i~lat:.Sponsa 1 8 e poxs carápesan ° 80 re de 624:0008 para sati~fazerem-se as p,:-ezas da_s .guerra& 
-----i~==t=~--;;;:=:-y::---.::~:-----,;-:-::---::=::-n;:-::-::---=-::==3!-l----ua--Jtn6ependeneio: e do Rio da Prato, é pr(!($o ~dditar 

r•pre5 ente. quan o tratl\ dos creditas extnordi· a somma de l,324:000S, que não entrou no crucalo da 
'Uárioa ultima.mente abertos, qul\udo falia. de e-xercicios deapeza o:t:dinaria. 
18m. que elle~ subirl\o a uml\ terÇI\ parte das quantias Temos pois l9,138:416R. Esta somma, porém, ain~ 
'\'Otadss na lei, a commtssil.o uea sem duvida rio umu.lin· d~ niio representl\ qual seja. toda a no11sa divida. pro· 
'SUagem franca . Não podia dehcaT de fazê lo; mas nas ven1ente de deficit no exercício pro:x.ímo futuro de 1862 
anu propoaiçõos nüo ae eont.ém censura. a nenhum dos a 1863. Com effeito, ven<le·ee em 1868 uma de n(jaUI 
nobres ex ·minlatroa da mr.Tinha. Ellca alhnentavão divid88 de ·honra, 0 emprestimo de 1848, na impol'tatlcla 
10bro 01 DegOóios de,sa repartlçlio um pensamento de cerca de S,600:000$. Estamos :na. rigorooll neoes· 
dlamatralmonte opposto ao nosso. Os nobres e-z .. minia • sidade de pagar em Londres a dinheiro de contado «~sae 
-troa entendOrl\o que era mieter desenvolver muito a ·empreatimo. 88 procu1•armos recorrer a nma nbva·ope-
nona armadli i a commi!l!iío julga ao contrario que é ração ae credito para illudi-lo, expor-nos-hemos a nao 
\)reciao reduzi-la. dispor de confiança bastant~, e que ji n<ls vai falltando, 
. Demais, Sr. pre~ident.l,núo haveria mesmo lugar para ·-afim de realizar tnna transacçiio muito maisimpol'teilte, 
W cen&ura. O mmistro que mais elevou a despeza da para satifszer aos credorea do grande emprestimo de 
'lnarinh~ foi o que ditle;io a repartíçiio durante os annos ·1824, pagavel no anno immediato, em 1864, e ·que~obe 
de _18q7 J. 1858; e V. Ex. enbe que a actividade, o zelo a ·cerca de 19,0DO:Ol)(>ROOO. 

'e~&fett.ilia.C!e desse ministerio coilociio ·o acima do juizo Isto posto, em 1862 e 1863, teremos diante da receita 
tda'<ilnnmissit.l. Em face de uma lide, qne parecia dever- ·ordiuada nlio só a despezo. tombem ·ordinaria ·de 
'116reso1Ver pélaguerra, ou por uma attitude ameaça-- SO,OOO:ooog, como uma divida de 22,738:4i68, oa ·aitJ· 
-dora, t.eveaq_uelle b:onrado ex-ministro de construir,pre- da de 23,638:416 , se votarem-ao 900:000 ais ara 
p&."'âl' e ''etimp · 1 , mu1 os naVt.os, o augmento os or cna 03 a magistratura. · 
wmamento,·combustivel, etc. · Nào comprehendi UC$Ee calctilo os 2,000:0008 que se 
· Não podia muito menos a commissã.o referir-se ao devem entregar ao banco do Brszil para o res~át-e do 
lióbre successor do Sr comelheiro Ssrai v a, o Sr. visconde pap.el-moeda, nem a. importancia de varias t.Teditos es~ 
:ele Abaeté. Todos sabem que o illnstre Sr. visconde pro- }leo1aes. 
-cnrou cercear o hlais possivP.l os gastos da marinha du- • Attenda-eeparaaelevadie1>i~aqual\tiade~3,{)00:000$, 
rante a sua honrosa administrPçiio. ·1gual á metade da renda ordmar1a. Constd~e-se que 

Finalmente, em vez de poder formular uma cen:mra snpportamos além di(lso ó peso de uma enorme diVida 
,aG ultimo ex-ministro da marinha, o nobre deputado interna e externa. Vejr.-se c.omo apenas p-rocura-se il-
:~r Peniambttco, sente a commi.'11iio o pra~er de confes- ludir as questões, e não resolvê-las, quando, para dimi-
•a~ 'lUê'a ·despeza do primeiro exercício de seu ministe- -:nnir a àivib do papel nducinrio, eleva··se a i! as a poli~ 
no (1859 a 1860) já offerece uma nota-vel differença ces de 6 %; quando convertem-se nessas mesmas apoli-
~ menos, tendo descido de 9,561 :468S a 9,240:ot20S, ces acçõea de companhias de estradas ie ferro l 

· -é:.certommto maior deve ser a do seguinte recentemente Quando a situação é gravissima; q11ando anenden-
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c~Í para à el~vação . de <Íe~peza~ e desenvolvimento do O SI\. LEtTlo »A Cu:-;n:...:.. Não apoiado. 
f®acionalismo continuiiD ~manifestar-se com a mesma o Sa. TA.VA.aEs BAsTos:- Se as;.im pro~édeu n comA 
El~ergia , eu esperava., Sr, president-e, que o governo panhía., a quem sõmente podam utili!lar 08 pharoletea 
vies~ dar e:tplicações !rancas e mu~to positivas, q~e noAmazonas .... 
viesse . tradn:zar em rt-illdades a.s palavras d.e econOtlllíõ 
do seu p~g_p~mma; eu esperava que elle n!i.o deixasse O SR. LEITlo liA. CUNHA.;- Está. en auado;. 

· v mcrun enc1a. e O Sa. TAua-es Bu·ros:- •..• tem acommissã.o t\Xlo 
tomar á palavra para dllr primeiro o E-ignal da crise. 0 funâamen~o no que propõe. 

Sr. pre~idente , não ha de ser com meios termos que 
o ,JDinif!t~rio arrostará. uma sit'aação tão de21i.gt'adavel. o SR. LEITÃO bA CUNHA.:- o governo est~ Obt'igado 

_ _ _ .JÇQ._fjtea)~aa~~mmee~VV. • ..JEli:.xx.~. -{'ll-tlllEeHnliãiear-dlie6!s~eertlui!Íblto-itll~-;ã.-;o-tlén:lrnrm:~,;----lr--l"ar-eoa.trato com a companhia a estab~;~lecer pharõe:t no 
politi<:a ou administrativa, tiio i~porta.nte e de tanto Amazonas. 
slc_anca como essa àe um cieliait enorme, porque já veJ·o O SR. T"' VARES BAsTos : - Não pretendo nega-lo; o 
o c~dito e:x.tetno abalado , e aprl'.oio o terrivel efl'eito que desejo é que haja escolha daa localidades, e nii.o sG · 

tÜS!JO sobre as indnstrias do paiz. fação taes obras a esmo, nem se continU$ a. despenller 
. A commissúo portanto, Hr. presidet:te, não podia com as que existem, se são inuteis. 

fechar os olhos á realidade; diante de um abysmo que (T!'OCltQ•Se apartes mtriJ os Srs. Paes Barreto e Ltlttso 
todos os dias se cava mais fundo, ella não devia calar- da Cunha.) 
se nem dissimular. Assigoálando o tapido vôo das 
despezu da. marinha, despezas geralmente irr.S~producJ Sr. presidente, quando em outrs. occasiii<> tratoi de 
tiva.e; como são todos os gastQs de guerra, despeza.s de negocias ds. marinha, estabeleci ums these geral, em 
que se não tem colhido grande provetto, :1em quanto ao c~ja demonstração pretendia proseguir. E3sa theeo foi 
material, nem uanto ao essoal· mostran u · · , · ral-

e annos espen mos lOO,OOO:OOOS sómente com ment'd opposto 110 que tem sido observado. 
esse ramo . do ser·Jiço publico, a commis~üo opinou que En preciso conclnír algumas das eoDsidersções que 
é piooiso retroceder e entrar n'uma. sede de reducções eritão encetei, até porque alrrumas parece haver dos-
que allivie . a car~ra pesada do nosso orçamento. a radado a di ver s r · 

· . ' e uoçoes po em r parec1 o pouco volvo tambem o pensamento da commissíio. 
razoaveis, ti . por isso desejo demonstra~ a procedencia Se a hora não estivesse tão ~tdiantada en daria toda. 
de dnà~- dà~E~as, que talvez tenhão ferido a opinião de a largueza a e~te assumpto;· porque julgo da maior e da· 
membros desta essa. ~ ..... """"""'~ct;;-.,-,:""===--+----im~a~i&~lDli. ~m~-e~d~ia~.tRa~u~t~ili~·~d~2id~eio~slidf"~b~a~te~s~so~b~r~e~m~a~t~c~ri~a~s~~-----• Càme~arei pela-tmppTP.1!3fu>• o n 1as e apren- 1 tvas e pra lc!ls, e enten o que dessa maneira oa 
ilizé-. marinheiros, autorisarias o anno passado, nas membros do parlamento cnmprem melhor o t!Cil dever. 
pr.~vincias de Mato-Grosso e Rio-Grande do Sul. Em Vou tratar primeiro dos lttsenaes; mas antes soja-me 
outra occasião mostrei que 745 praças existem efi'ecti- · licito dizer ao nobre ministro que as reformas de offi-
vamente nas seis comRanhias da côrte, Par 1., Pernam- ciaes effectaadaa repetidas vezes dqra.nto a sua admi .. 
'b'ucô, Bahia, ·santa-Caçharitia e Mat-o. Grosso. Desse nistraçiio concorrem muito para empobrecer o corpo d& 
eiltado effectivo ha ainda uma diffeten\la de _41S praças armada .... 
para o estado completo. Eu não pretendo negar a . o Sa. DE LÁMA.RE :-Não e tanta essa pobreza i v. Ex. 
grande conveiliencia _ dos aprendizes como um nucleo, é iuja.sto. 
cotiu~ um Viveiro para o corpo de imperiaes mari- · 0 Sn. TA_ VAR!i:S BAsTos:_ Perdão: 0 que eu deseJ·ava. 
.ribeiros, para nma boa tripolação da armada; mas o ffi 
àugménto de duas companhias mais determinaria. uma dizer é que se niio deve facilitar a refvrma dos o cine& 
inutil eleva íio de 28: • 52 ' ainda ca e · · ' 
mero de 745 prBÇil.ll é sufficiente par~ fazer fllCe á.s faltas presidente, insisto n'Umf< idéa que enunciei-a dÔ COtl• 
do corpo de imperiacs mttrinheiros Exístlndo neste·- - .centrat'mos nos~os recurdos, actualmente subdivididos 
C!ltpo 1,440 praças, 0 aupradito numero de 745 apren- por estabelecimentos acanhados. 
di7.6R acha-se na raziio de metade ro r ã 
meu ver. 

Por outro lado ~ pre~irto a.ttender que o pen.samento 
da éonunissii.o, quando trata deste e de outros assump
tos, liga-~e á. sua idéa geral de uma grande depr, ssiio 
no pes&oal e material da armada. Ella níio julga preciso 
que existilo a'rmados 50 Mvios; ao contrario, pensa que 
se devem desarmar os desnecessarios ao serviço com
mtim, o vender aqnelle:J que para nada prestão, e quo 
sito nada. menos quo uma quarta patte. 

Direi duas pnlawras ácerca do ontt'O ponto. 
A oommiRsão entende que so pôde reduzir a despeza 

<1._\le ee f ai com· o pharol dos Abrolhos e o da. Ponta do.s 
Nl\ufrag&dos. . 

Não deaêonheço e. vantagem qu~ reaulta_ dos pharó!ls; 
mas é claro que cumpre seguir um systema na sna. 
constrlicção como o indica o nobre ministro, isto é, 
começar pelos mais inàispensaveis, e de _uma utilidade 
Dia~s' geral. 

Rêpresentanto de uma província de' norte, D.iiD posso 
esq'necer os mteresees do commercio daquella parte do 
Im erio e a roveito a · 
ocàção .de um pha.rol no Cabo de S. Roque, e de outro 

nir ilha: de Fernando d<.! Noronha. · 
_ Pe pha..~óes precisamos ·em mui~s pont~s, mas á 

preciso erigi~los com atteuçüo ao ma1or prove1to, 
Nà provincia do Pará, por exemplo, é mister illutni-. 

nar a barra com mais de uma luz ; nãQ. o entendêrão 
asáÍtn, e preferia-se collocar pho.roletes" no leito do 
Amnonil.s, em lugares pouco apropriados, sem grande 
vantagem da navegação. 

O Sa. LEtTlo DJ... Cmnu.:-Não apoiado. 

O Sa. TA.., ARES _BASTos:- C rei~ que a companhia do 
Amazo:Dà& representou neesú sen\1d~. 

sr.seDal do Pará? 
O SR. TA -v A.tn~s BAsTos: - Falla1'ei depois do arsenal 

do Pará Quando fiz algumas observações áoori!a dosto 
objecto, nao foi proposito meu negar o morecimonto dos 
distinctos officiaes da armada que dirigem ou tOm dlri
g~do nossos arsenaes ; as minhas reflexões versüo nilo 
sobre a administraçiic, mas sobre a organisa~o. O moa 
pensamento é qne actualmente é .desnecosaario n'umn 
crise financeira. dar aos ri.rsen_a.es" existentes o u<isen
volvimimto de que carecem para ser uteis. 

Não queira-se ver na minha humilde opinião a tal 
respeitO uma nova conquista. do espírito centralisa.dor. 
Provinciano; e convencido de que R!! liberdades e !l~lo
nomia dM provincias devem ser auxiliadas e deROiivol
víada.s. eu não posso conspirar em favor da ceo.tralil!la
ção. Vê-la, porém, no 9ssnmpto de que trftto, 6 um 
engano manifesto. Cinco arsenaes dão lugar. a nma 
despeza enorme, que convém dimiuuir a bem dos tra
balhos civis, das obrBs reproductivas. Niio· ha nisto um 
attentado contra o progresso das industrias nas ro
'l!'lnClllS. go esnecessanos, a m o arsenal de Ma-. 
to-Grosso, os de Pernambuco e Bahia. 

O Sa. m.:-LAlll.lRE :-Não apÇ>iado. . _. 
O Sn. T,\.VAl\Es BÁSTos: -O arsenal de Pematnbuco 

niio tem condições materiaes para obter um grande _des· 
envolvimento; a simples in~pecção ocnlar mostra -que~ 
porto não tem espaço. _~nfficiente para se lançar ao mar 
navios de grande porte. . 

O Sa. P ÁE& BARR&To:-Tem para corvetas. 

ú s-R. 'r~'VA.l\ES BASTOS~-Quando se houver -de I.ah· 
ça-los ao mar' será ~rea~o ~correr -~ ?leios artificiaell 
afiJU dl) niio tornar perlgosa 1\ sua cure1ra. 
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O Sa. Pu• BunBTO:-lsw succede em toda a pute. 
O Sa. TAv.uu.a B.uros:-Tamhem o arsenal da Bahia 

nlo dlapôe de cond.i9lSe1 pa.ra. um grande desenvolvi
mento. 

O Sa. P .ue BulETO ~- ô da Bahia? Por que? 

O Sa. TA. Y .Allll!l BAsTos:- Porq.ue está. mal collocado. 
Aselm, Sr~ Jl~&ldente, ou dosejana um arsenal de cons
tracçilo no Pari, pela razão de que alli é muito facil 
obter boas maclolraa r baixo re a as 
outras provincias é iato difficilimo. 

O Sa. CotJTo: - Tambem éfacilimo no Mato-Grosso. 
O Sa. 'r Anar.s B~sTos :-Desejaria. ainda. um· grande 

srsensl de maobinas nesta côrte, bem montndo, com 
ham pessoal. Daus estabelecimentos nessas condições 
baatar·nos-hiiio: na primeiro fa,brlcar-se- h ia o casco e 
preparar-se--hia o navio para vir :1. vela receber na côrte 
o seu machinismo a helice, o armamento, etc.; porque 
eu entendo tambom que não devemos construir senão 
va.,ores a helice. 

À orga.nisação que indico ... . 

' 1 ss1 ca os os res an es 
pelo seu tempo do duraçllo, tratarinmos de fazer com 
regularid11da 111 oonatrucçõea lndispensaveis para. preen
cher ns vagu 11b11rtna peloa 'ntwios nba.ndcmados ou. sem 
preatimo. 

Para conflrmnr o quo dlRsc de ontra vez ãcerca de 
nossos arsttnaPII, etitnbelccl um parallj!lo entre o maior 
dellea, o da c6rtG, o o estabelecimento particular da 
Ponta d'Arêa, parnllelo em que desejo JJO'Tame!lte in
sistir. 

Contém o arsennl da côrte o pessoal de 1,966 indivi
du~. Deduzido& diversos empregados, os aprendizes 

0 Sa. DE·LUIARE : -Não men.os de 300. 
_ --º--Sa. T.nAaEs BA!óTos :-.... ficão 1,340 operados 
de varias classes e officinas. GaEta o mesmo arsenal 

; com o o pessoa , e eEses, : e mente 
com as férias dos operarias. O estabelecimento da Pon
ta d'Atêa. tem operatios em numero de 440 a 460, com 
os quaes despandc cerca de 850:0008 ; isto é, o ar'.lenal 
um um ~ssoal troe vezes maior, com que despenue 
tamb.em auas vezes mai.s. 

Mas, Sr. presidente, em quanto o arsenal não tem 
produzido nllvio elgnm durante os ultimos seis annos, 
como o confeesa. o proprio Sr. ministro .... 

Ux Sa. DBPUTA»O:- E os fabricos '! 
O Sa. T.Avuu B.uTos: - .... em quanto se ha li

mitado a fazer oa !sbricos ordinarios; em quanto dor
ma na conatrucçilo de uma corveta, a Nith~rohy; o es
tabelecimento da Ponta da Arêa tem construido para. a 
nossa marlnha, e pa.ra dlvenas companhias, como aejiio 
a do Amazona a e do Paraguay; em quanto nos mappas 
vejo somente eeia navios de ga~rra construidos no arse
nal da côrte, ahi leio que devemos sete á.quelle estabele· 
cimenb. 

Aonde eat&r,, Sr. residente, a ex licaçiio diseo! 
o ~;mos reao ver a q,uestiio, e escansar so re a actl

~dade de nossos arsen~&cs 1 reconhecendo que um é 
agnilhoado pela intetes&e particular, e dirigido pelo 
espirito de ampreza individue.\, e outro tem por força 
todas&!! enfermidades óe um serviço do Estado? Veja
mos, porém, ae a despeza com o consumo do material 
dá-nos algama. luz. Torua~se a questão curiosa qutWdo 
a conAideramos por este lado. 

Consome o estabelecimentocitaª9entre500a600:000S 
de m"terial annualmente. Vou mostrar quanto impotta 
eeaa despeza no anenal. 
--- Falleoem-me dados exactos para determinar um re
sultado poaitivo; maa o nobre ministro dirá. I!Q o meu 
oalc;lo áfuta-ee multo da -vtrdade. 

A verba - Material - repraaenta no orçamento a 
som ma de 1,850:0008. Deixo de considerar a. elevação • 
a que ella póde subir por meio dos creditos supplemen
ta.res, como tem acontecido, circwnstancia quo poderia. 
modificar alguma couea a proporção que vou estabele-

6• ,.. • &..! ~ • 

quantia entriio sómente nos arsenaes, convertidos em 
objoctos de consumo, cerca do 750:0008; a saber: . 
Com R. acquisiçiio de diversos artigos, · 

os na • 
niçõe:;, etc. • • • • • • • • • 

Com fabricou diversos, instrumentos, etc. 
Com o combnstivel • • • • • • • 
Com artig<!s de expediente. • 
Despezas diversas. • • • 

500:0008000 
1oo:ooosooo 

60:000$000 
30:0008000 
6o:ooosooo 

Rs. • 750:0008000 
Póde não haver enctidão nas verbas indicadas , e 

por isso torno a observar que eston calculando approxi
madamente. Mas sendo aquella quantia repartida. por 
todos os arsenaes , parece que não e1:xo titaudo della. . 
sómente 400:000 ara. o da côrte attenta a ro or ão 
seguinte: 
Arsenal da Bahia {concedendo que gasta 

cerca da metade com a despeza do res .. 
activo el!soal • • • • • • • • 

e ernam uco (na mesma proporção) • 
Do Pará. . . . • • . . . • 
De Mato-Groseo • • • • • • • • 
Estabelecimento do Itapura. • • • 

S5o:ooosooo 
750:oooaooo . -----
400:0008000 

Assim, pois, dispondo do triplo das forças do estabe
lecimento da Ponta d'Arêa., o arsenal da cõrte gasta 
apenas 400:000S , isto é, 2/3 do consumo do mesmo es
tabelecimento (600:0008J· Ora, como o dispenciio do 
material póde considerar-se o tbermometro da activi
dade da uma officina ou de um opera.rio, segue-se que o 
estabelecimento da·Ponta d'Arêa faz com um ter do 
pessoal não r;ó tmto, como pelo menos um terço mais do 
serviço do arsenal do Estado. Ainda mais: resulta de.hi 
que sendo o trabalho do operario o--que'ln:ais se paga 
em nossos arsenaes, e niio a ma teria rima, devem ficar 

spen lOSlSSlmas as suas o ras, vlSto exJgll'·Be ma1or 
quantidade da opararioa ou de mão de obra para. uma 
menor quantidade de serviço. 

O rarallelo pois entra a despe:~: a com o material dos 
dons estabeleoimentos, o do Estado e o ·particular; oom
parado com o de seu pessosl l'évela chramente ou qne 
o pessoal daquelle é pessimo, como acredito, ou que não 
trabalha como'deve. ,, 

E sendo assim, Sr. presidente, como pedirmos que se 
desenvolvão os outros arsenaes? que se augmente o 
quadro do seu pessoal, e alargue· se 0 seu material ! Não 
ansins a. boa economia que cuidemos ant~:;s de tirar 
provElito do arseunl da ~ôrte, com que gastamos ~anto 
dinheiro sem vantagem visivel! 

Sr. pieeidente, a hora está. adiantada, e por isso 
deixo de tratar do material da guerra, rnas não passa
rei adiante sem louvar uma resolução do nobre minis
tro, esperando que não fique só em regulamento; fallo da 
escola de artilharia naval, e peço-lhe não se descuide 
de completar a eua medida reformando o armamento 
dos . · • · 

Sr. presidente, desejava ainda tratar da orga.nisação 
central, mas não posso faz~-lo com desenvolvimento; 
desejo comtudo consignar algumas obEervações em 
apoio do parecer da commiosiiô. ~ 

Eu descubro na. ad.ministnção da marinha os meemoa 
vícios e defeitos que militãQ em toda a adminisÇração do 
Imperlo. 

Avulta em l!rimeiro lugar a rotina no jogo do expe
diente'. Qualquer negocio o mais commum é informaao,· 
e informado por quem tem competencia. e por quem tiüo 
a tem, de maneira qud antes do despacho do minietro 
tem percomdo uma extensa carreira. 

A coruequencia _lll'Oxima disso é o excesso de corres
pondencia , de papel, e portanto a falta de pessoal. 
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O. n?bre ~l>: ·ministro da marinha teve um pensamento 
qu~ eu acho n~ce.ssario dese!lvolver, é· espt?~o que o fa'ça 

·o ac~uul Sr. mm1stro, n.o mteressa da rap1dez de com
munwações entre os dxversos pontos da udministr~<çíí<i 
~~. . . ' 

A cori-espo~d~ncia, com as dive~sas_repartições _e d'~stas 

Jogo e n multiplicidade das informaçÕes, é 'ainda o~es-· 
t~lo de se dar >obre cada negocio uma intorrnaçüo espe
c~al,,~m documento especial, que mais embaraça o ser.: 
Vl • ·Para obviar ~" · · · 
marinha, o nobre ex-ministro expedio uma circular'ee
tabelecendo que as informações do respectivo 'chefe 
podem . ser lançadas á marf};em do parecer das secções' 
_qnando o Degocio. não exig1r ·um officio especial. · ' 

Penso que é m1ster estender essa concessão ás outras 
repar~i~õe~, e enteudo que muito convém ampli<~.· la, 
perm!ttl?-do se q~e na mai~ria dcs ca~os, isto é, qu:m
do o O?JilCt? é s1mpl~~, _as mformac;ões sejão lav~adas 
sem forms.hoiades rotmeu·as s.Jbre o documento inicial· 
officio, memorial ou petição. · ' 

E' por não se querer abreviar o expediente como in
di~~' é pelo desejo de complica. lo, que todas as esta ões 

a , xxgP.ncla e que ·ez-se 
~o o _nobre mi.nistro em s~u. relatorio, sem att~nder que 
tss~ aggrava~a o .mal terrtvel da ernpreg;ocrncis

1 
e não. 

resolverá a dlfficulda.de senão momentaneamente. 
. . , - 1a, 

a m'n.:toa de pessoal e Bcu c<m~tante augmento, a con
fusão -no serviÇlo e o desespero das partes procedem 
ainda de um:-' .c~usa n;ta~s gra_ve, e que é geral em tod&. 

de praça de um recruta, a matrÍcula de um alumno ou 
de llm aspirante na escola de marinha., o proce~so de 
nm fo~necimento ordinario, ou a decisão de nma ques
tão fiscal v~o depender afinal do ministro de estado, 
daquell~ cul? pens~mento. deve)ibsorver;-ee nof? a~sump.;. 
tos ~a.1s senos, é xmposs1vel que o servH;o caminhe com 
d~semba.r_aço, que os negocios resolviio-se com prompti.:. 
da?· Pa_ra remover um vicio tão grave, denun~-iado já. 
desta tr1buna, é preciso alargar a esphera de attribui
ções dos fu?-~cionatios i~mediat~mente collocados jun:. 
tos aos mm1stros, é mlster fortificar e desenvolver a 
iniciativa e ares onsabilidaàe ro ria das re arti -e 

er1ores. 
Este pensamento, Sr. presidente, reaulta do exame de 

nossá centralis!ição. ·Assim como penso que o circulo de 
sttribriições ~os presidentes não deve f!er alargado só.;. 

n o e conce er-se- es o lre1 o e nomear 
e _dernittir um certo numero de empregados geraes mas 
1Wlda~ e sobretudo, no de se lhes incumbir a res~lução 
immedia.ta. e definitiva de todos os negocios geraes tra.:. 
~ados lU\s. provincias! qn~ não for:m de uma grande 
1mJ_)ortanc1a, e por asstm d1zer, o de Julgarem por si todas 
as questões dentro de ntna certa alçada ; assim tambàm 
Sr. presidente, entendo que não bastava reformar ~ 
administração central e crea.r novas categorias de fti.uc .• 
cio~a.riós, que é nee!()~sario attribuir nos directore~ geraes 
das secretarias o julgamento da todos os negocies ordi;. 
narios; aos directores das sec~.ões das mesmas a decisão 
do~ que· forem de mero expediente, e ás repartições in
fe~tores a faculdade de submetterem á. decisão superior 
sómente os que excederem da ·medida commum. 

·Sei que é difficil dete\'Iilinar os limites er1h-e a questão 
de grande alcance e a do serviço ordinario ; mas s pra
ticn · da administração fa?; conhecê-los petfeitainenté. 

_Uma. questão fiscal,. tJerbi gratia, a do pagamento de 
soldos a um commissal'io alcançado, é decidída. em ul
tima. instancia elo ~inistro da marinha: ual à u•·-
1 il e 1eso, a não ser a perda de tempo? 

V. Ex. comprehende-p":qu' ha. de ill?s?rio em tal 
system~. Por um lado, ~~g~~!e que o m1n1:>tro · tenha 
conhecimentos _!.echfico~~~r ontro lado, é preciso 
conf~ssa.r que nao se depOl!xta· conf-.ança nos altos func
cionarios, chefes das repartições inferiores. 

Por que razão o direitor gera.l, qua:;i um sub .. m1nistro, 
n~o b.a de resolver muitos negocies'! E os directoreB de 
secções, homen~ qne sb póde acreditar com grande pra.. 
tíca. do serviço, não têm iniciativa álgnma, l!em de' facto 
~!Il: pelo regulamento •• Elles não pt>d,em, n'uma .. petição 
que apparece sem sello, nem lançar o éimples d~spacb.o: 
-Selle o 4ocumento.-Estepa.pel,depois de ser reçebido, 

. -. .. . . : .. : . . .!': ·.- ! . . 

TOl\10 IV 

depois de entrar na secção central, e clahi passar ao di
réctOr-gerál, depois dá ser por esta d.isttibaido A &BCção 
reapectiva., volta ás vezee pelos m,esmo11 canaes 1!6. para. 
recebe~ o despacho do sello que ainda se consigna no 
livro ds. porta. até ir ter ás mãos da parte, após UIIll\ 
longa. serie de pequenas evoluções. . 

O Sn.. MnnsTno DA MAnt:rtuA :-O que admira é qqe 
V. Ex. não qu!!ira dnr autorisaÇlo para refonnBr-se o 
quartel-general. 

pensamento ácerca. dessa repartição. Creio ter indicado 
os vicios m11.is graves da :~.dministnção central,.efeito 
::.entir a urg~nda de applicar-sa-lhes o remedio da d~· 
centralisação, como indiquei. ' 

.Comprehende-se qu.e esse remedio serâ tanto mais facll 
de . adaptar, e ma1s ·natural, quando se estabelecer na 
marinha o systema administrativo que prevaleceu ulti
mamente na organisacão do mmisterio da guerra e das 
obras publicas. · · 

Não os quero tomar por modelo fiel; mas acredito que, 
sendo a iruportancia da marinha menor em relaçãó 
á.q?elles minist{lrios, póde-se acompanhar o pensamento 

p a o en ro e uma esp era mws m1ta a. ' 
. Foi assim que em seu parecer a. commissão indicou 
a necessidade de converter-se a contadoria e o quartel
general em simples secções da secretaria. de estado, e de 

. . - . . n • 
· No desenvolVimento· dessa idéa desejo sobretudo tor· 

nar 'sal~ente o vicio da exageraÇlãO do funccionalismo, dá 
multiphcação de esta'Vões q_ue a.bundão em nosso 'Pili~< 

' 47, a secretaria do conselho naval 9, ao todo G1~ A dei-
psza é a: seguinte : com o pessoal do quart~l· general 
gastão-ae 16:f23SJI, com o da. contadoria. 60:1008 e com. 
o da secretaria do conselho naval 22:3208; ao todo 
99:6538000. . . . . 

DespP.ndem-se, além disso, com a secretaria de&~J- , 
t~do 82:246f1, sem incluir. o ordenado do respootivo nn.-' 
n1s!ro. A despeza de quas1 cem contos com aquellas pri• 
me1tas repartições corresponde a uma necessidade ma
nifesta do serviço 'l V~jamos o papel que repreaent~· 
cada uma. . , . 

O .quartel- enera) mero transmissor de ordens 
uma estaçao parte. e o mm1stro acha-se em contacto· 
directo com a secretaria de estado, com quem o·eeu o 
quartel-general? Com omesmo ministro? Não; coma 
seeretaria de estado, por onde slio-lhe e didss as 

• 1 esu ao o vagar . nn ans1Ul8soo a 
ordens, a perda de tempo, o compromettimento do ser• 
viç:>. . . · , 

O chefe do quartel-general a respeito de assumptos 
impo~:tantes commwlica~e :lirecta. e vocalmente com o 
ministro; mas Mnhum delles à.eixa. de ser consignado 
em documento escripto. A correspondencia por ' isso 
avulta eutre a secretaria. e o quartel-general; protra'
he-se a decisão de negocios nrgent~~; -e exige-se um 
pessoal cntla vez maior, e nunca sufficiente. . 

Convertida s repartição de que trato n'uma simple& 
secçúo militar da secretaria de estado, as ordens seriiio 
imm.odiatamente communicadaa ao chefe dessa secçiiô, 
officml da armada., tomnriiio o earacter e seguiriiío OI· · 
tramites do.expediente ordiuario. · ·. - : 

Mas dír· se-ha: não - ~ria assim o miniatro·um·che!e 
militar que o auxilie no que respeita á parte militar da 
administração. Eu respondo: tem, e na Jetra da lei está; 
tero no conselho na\'sl dons membros militareS, a um· 
dos quaes a lei permitte que o ministro incumba· a su-
perir.tenciencis. da dl.sci lína. e do movimento da armada 

ra, r. pres1 ente, es e que o miniatro dispuzesse 
de uma secção militar na secretaria. de estado; desde 
que, por outro lado, no conselho naval, de que elle .á 
membro· e presidente, encontrasse nm ofliois.l que o au-" 
xilie na parte da disciplina e do detalhe; de~de que este . 
official pudesse acha!"-se em immedi&ta intelligencia com 
a. secção de que f a.llei, -visto · conio na. secretaria· de es
tado deve correr todo e cxpedíente daqualle conselho# .. 
que inconveniencia ~t.irla. . em extinguir-se esaa ins
tituição particular d~ttartel-general '! Pelo centrado, 
a celeridade do serviço realizar-se-hia mais fa.cilinente. 

O ·SR. MtNISTRO nA'MurNJJA.:- Coin ·duas sessões 
· por semana no conselho naval? · 

.• J 

27 
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o Sa. TAVARES BASTOS: -Acho que bastão duas ses
eões. para as consultas ordinarias de todo o conselho. 

Deve-se, pois, constituir o quartel-general n'uma 
posição elevada, com uma certa. independencia e auto
nomia, como tantas vezes o tem reclamado o nobre mi
nistro '? Creio ter mostrado que é justamente o contra·· 
rio que conyéro fazer :Mas a minha opinião, opposta á. 
do nobre ministro, não é tambem a de i\lustres orado
res que se fizerão ouvir nesta casa. Para sustenta-la, 
eu não apoio-me eó na conveniencis de melhorar o ser-
vi o· invoco · 

Ora, a. lei de 23 de Agosto de 1856, em seu art. 7•. 
diz que o ministro poderã. commetter ao conselho ou a 
slgum dos membros militares a transmissão e execução 
dss ordt>JJ.S concernentes ao movimento, economia e dis·
ciplina do serviço naval militar. O art. 10 fixa uma 
gratificação ao membro do const~lh.:. incumbido do d6ta
lhe naval, na cmlformidade do artigo anterior. Essas 
disposições forão reproduzidas pelo decreto regulamentar 
de 22 de Julho de 1858, em seus arts. 27 § l" e 38. O 
que fez, poróm, o regulamento de 25 de Fevereiro de 
1860, que, ainda assim, não satisfa.z ao nobre ministro'! 

. Começa justamente dizendo (art. L•) que o quartel-gene-. . -
' tl'8.!lllmittir e fazer executar SE ordens do n inistro con-

cernentes ao movimento, economia e disciplina do ser
vico naval militar ; e o art. 7• indica. a maneira e c;>S 

bnições conferid~~ 1\quella repartição, que perante alei ••• 

O Sa. M111ISTRO D-'. MARI.-.nA:- Qualle~? o quartel
general nunca teve re ulamento. 

O Sa. TA'YARES BAsTos:- .... não podia existir como 
uma entidade & parte, e tanto que o art. 10 da citada lei 
de .23 de Ago~:~to de 1856 autorisou o governo a refor · 
m~-la e a secretaria de estado, para pô-las de nccôrdo 
com a instituição do conselho naval. 

Existe,é vlmi&de,name!lma lei a excrescenciá de uma 
~aria especial para aquelle. conselho. E' mais um 
effeito do espirito que tem presidido á nossa administra
ção •. Essa secretaria não compensa o conselho da perda 
que soffre privado de uma posiçiio.mais activa, entor
pecido:no seu desenvolvimento e impossibilitado àe pres
tar· serviços apreciaveis: ello. demais concorre tambem 
para .. em araçar a ce ert a e o serviço ; em meu pen
samento-a"' secretaria de e~tado deve ser a do·conselho 
navaltambem. 

Transformado o quartel generaln'uma secção ~ilitar, 
con a ona conver er-se noutra secçao 

. de C?~tabi_!idade. Como existe organisada, ou essa .r:e
partlçao naodesempeuha todos os seus deveres, oummtas 
de suas attribuições são eempletamente escusadas. E de 
:factc;!, . não comprehendo a ne:Jessidade de um primeiro 
eXáme.na contadoria das contai! dos responsaveis da 
marinha, quando essas, contas têm do ser tomadas 
n~uma- direotoria especial e muito habilitada do the
aouro publico. 

o sa:. Mnmnu DA MARINHA : -Mais habilitada para 
llllgócios technicos ? 

o sa. TA:TAI\ES BASTOS:- Col!cordo que até certo 
ponto poderia haver no começo embaraços; maa desde 
que entre os em.pt;gados ~a direc~oria d? !besouro haja 
alg~ que tenhoo ser":ldo nas rep&1açoes fiscaes da 
m~mha , , nos almox.arüados, por exemplo , o incon
'Venlenta . notado desopparece. 

A verdadeira 3ttribuição dé uma contadoria, e o pa- _ 
pel qu!'l representa em outro3 m'ini~.terios, V. Ex. o 
sabe, é a organisação do or amento e a e•cri tura ão 
. . espezas • uma s1mp es secção da secretaria de 
estado, como existe em outros minis terias, não poderá. 
desempenhar perfeitamente este servi S!O? 
.. ~o~ outro lado, ha uma consideração a attender. 

Enstmdo como repartição <list inct a, pó de a contadoria 
~ um pessoal ~en_or do que aquelle que lhe foi conce .. 
dtdo; ;e com effe1to 1sto salta aos olhoF.. Os seus empre
gados. dJSCem em c!"te~oria desdt o contador, os chefes 
de ~cçao ~ os prunell'o_s eseripifurarios até os quartos 

.. ~~~Jl!arios __ e . o& praticantes. Quer '~. Ex. saber, 
Sr. prestdente, qu.antOJlerceb~ um empregado das ulti
mas classes! O ~ escnpturano ganha G:OOS e o prati~ 
cante a :metade, 1sto é, 400IJOOO~ ' 

-----·-----·-·-- ·----- ----- ·· -

Que serviço póde tJrestar nm empregado publico no 
Rio de Jenairo retribui.do com 400$, e mesmo com o·; 
duplo? H .• verá quem trabalhe com vantagem nas re
partições publicas para ganhar salario igualao que 
percebe o operaria mais grosseiro? Com· razão, pois, .eu 
acredito que nãQ póde haver em taes classes nunca m
di•Jiduos habilitaties. E' p~eeko een·;eneer nos de que 
as&im como rle~:e fixr.r-se um mexi mo , assim deve ha
ver um mi:limo, s.ba ixo do qual não possão des:er os 
salarios ~os fll?rlcionm·ios. E' preciso ~ttend~r quA em 

que o emprego publico nEo é bem remunerado, pôde ser 
supprimiuo, porque nenhum homem habilitado irá preen
chê .. lo. Esta é uma ob~ervaçiio applicavel a toda a nossa 
administração , mas perfeitamente exacta a respeito da 
contadoria Je marinha. Conservar lugares com taes or
denados é o meio mais facíl de desenvolver a ambição 
de empregos de parte dos ignorantes e dos vadios, favo
Iecidos sómt~nte pelo patronato. 

Não vêm fóra de proposito, Sr. · presidente, estas. 
observações ; tenho por fim motivar c parecer d~ com
missão, e por isso direi ainda algumas palavras • 

Indica o parec•er a conveuiencia de annexar · se ao ar
se o e compras e a in en eneta a cor e. 

Quanto ao primeiro, é incontestavel que o nobre 
ex-ministro da marinha prestou um scr1•iço dando .. lhe 
a o~~~:aní~ação com que act~PJmente fnnc~~ona, e que 

proteger os interêsses da fazendn.v Mas eu entendo que 
e~~es interesses não seriíio prejudicados se oe forne
Cimentos fo,sem directamente contratados pelo arsenal, .. . . . 

' -do seu inspector. Não comprehendo a convenien.cia desse 
systema de fiscalisação ext:rcida por empregados de 
confiança sobre outros iguHlmente de confiança; é isso 
uma inutilidade ou uma illusão. 

Demais, quem justamente perde com a lentidão do 
procesFo actnal é n fazenda publica; porque, por um 
lado, não sendo o fornecimento feito com toda a rapidez, 
dependendo das formalidades do expediente, da con
currencia, das indagações no mercado, das approva
ções do ministro, etc., acontece que, á falta de mate;. 
rial, as officinas suspendem seus trabalhos; e, por outro 
l'ado não havendo 1ressa ao trabalho do recebimento na 
mmumosa escripturação, nas guias, nas conta~~, no pro

·-· · cesso--dopagamento,adhtdo-até-ponnais·de-anno-quando 
cahe em exercidos findos, todos os fornecedores incluem 
no preço dos artigos a differença da demora do paga-
men , eren~a as vezes exor 1 an e, porque corres
ponde tambem ao longo tempo dlll"ante que jaz o capital 
sem proveito. 

O Sn. MINISTRO DA MAimmA. ~-Tem razão. 

O Sn. TAVARES BAsTos: - Quanto á. intendenoià., 
direi sómente que, a exe:nplo do que dá-se nos arso" 
ne.es das provincias, nenhum inconveniente existe em 
que sejão os seus almoxarifados reunidos ao arsenal, 
onde aliás já. existe nm especial, verdadeira duplicata, 
sob o titulo de caaa de arrecadação. A medida que 
indic.o seria o meio de tornar menos moroso o movi
mento do material. 

O exame que acima fiz dn centralisação administra" 
tiva levava-me naturlilinente a tratar de diverso& resul
tados do espirito de regulamentação que lhe é conge
nito, a saber, a existencia de verdadeiras corpora:ções 
de officios nas profissões maritimas de calafates, car
pinteiros, etc. ; a matricula e intoleravel exigencia, fe
lizmente impnticavel, de exames çlos pilotos mercantes; 
ae taxas c n · • · • • 
sobretudo <•a exames doM·· _ hinistas e a vestoria das_ 
barcas de v11por mercantalí, abelecidas pelos regula-
mentos de S de Fevereí · , ~ e de 2 do Junho de 
1860. Eu desejava J;DOS . . ogtca de men "ystema, 
desde !1. H é!l. do desarmamento até a do trabalho livre. 
A hora porém obriga-me a desistir de entrar n•um· as
snmpto que concentra todas as censuras que se podem 
justamente formular contra o espírito regulamen
tador • 

O Sa . Mnn sTao DA. MA.at!\-ru..:·- E eu já fico avisado 
para não fazer regulamentos. 

O Sa.. TA v u~::s BÁsTos: -::: Se V: El>i. não os fizer, 
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nada innovar melhor cumprid. o t'rogramma do go~ 
;verno: que, a:gu1:do. o Sr. ministro da justiça., reduz.·se 
a executar o que ex1ste. 

O Su.. MnusTRo nA MAB.INBA.: - Fois hei de fazer os 
que entender necessarios. 

a. A.V A • 
Sr. presidente. sem occupar-me um instante das obras 
publicas do ministcrio da marinha. Indiquei acima que 
aem aro coustrucções de diques, àe dócas, ~em o me-
lhoramento de p , . , - · 
po!lsivel. Para couseguir isto, porém, é mister que aban
donemos o peusamento que eu tinha. procurado com
bater, de desenvolver primeiro o material a qne são 
aquellas construcçõ,~s destinadas como preliminares in
dispensaveis. E• preciso ainda desprezar o methodo, sc
tualmente seguido em todos os rninisLerios e em todas 
as provincias, de encetar muitos trabalhos a esmo e sem 
systema, sem previdencia e sem capitaes baotantes. 
Julgo eseencial na marinha, como nas diversas admi
nistrações, não continuar-se a puhom:1sação dos recursos 
do orçamento, subdividindo-os por muitlls obras di
versas adiando ortanto a conclusão de cada uma or 
muit-o tempo, e augmentando assim o custo e to as 
muito além daquillo em que foi calculado. 

Se esse systema de pulverisação porém devo conti
nuar como arece eço ao nobre mmistro q de co-
meço aos tra a os o me oramen o o por o. n a
jussára na capital de mi~~a província. Alagôas é di.~a, 
sem duqida, de um auxll10 do g.overno. O no~re mlms
tro informa-nos em seu relator1o de qu~ ouv1o o .co!!-
s o nav c r a 
relativa a tão importante assumpto. Se isto revela, 
como creio, intenção f:tvoravel da parte do governo, da~ 
sejo dizer ao nobre ministro que não se atamorise com 
a jdéa de grsndes e dispendiosos trabalhos naquelle 
porto. E' preciso notar que uma barca. de exca~ 
vação basta para limpa·· lo. em pouco tempo, para tes~ 
taurar aquelle ancoradouro, de modo que se possa fa
cilmente conservar .em bom estado. A questão é do 
mais elevado alcance para o commercio e a navegaçiio 
àa província: e sobre ella voltarei quando conhecer a de
cisão final. do governo. 

occasião tiverão por fim mostrar que sómente a regu~ 
_ --------laridade,_u__wdem~ystem.a podem attingir a resul

tadcs vantajo~os ; e que na admini; tt aÇilo de marinha, 
como em todos os Fervi os de•·e.mos realizsr cada vez. 
mais fielmente e~ta grande re!!r" C<'Onamica. formula do 
prvgree:::o. Mais com menos trabalho, ou melhor com 
menor de~peza; uma C<>nH:. na razão invena. e · progres~ 
siva da outra. No desenvolvimento âes~a idéa eu podia 
ter fallP.do com uma franqueza desagradavt-1; ma11 sem~ 
pre o fiz com o respetto devido :' s opiniões alheias, 
assim como c<'m a indepr.,.d.encia de espirito e a plena 
liberdade de palavra que constituem a. grandeza, e síio 
a prerogativa desta tr ibuna politica I (Muito bem ; 
muito bem) 

A discussão fica adiada pela hora. 

Dada a ordem do dia, levanta-se arsessiio á.s quatro 
horas e tres q~artos da tarde. 

Sessão em t 9 de .4~rosto. 

SuMlllARJO.- Ea;pediente;'-Drspensa de re&tituiçao pecu~ 
niaría ao bacharel .O. G.i«:~ ·~elloso.-Ordem do dia.
Orçamento pam 1862 • • ;1863. Di3cursCJ do Sr. Jun~ 
queira. Votaçllo.- OrÇ?mm to da marinha. Votaça:o.
Or çamento da agrir.uttura, Disettrsos das Srs, Ferreira 
da Veiga, Bretas e Yiriato, 

Ao meio-dia, feita a chamada, e achando-se pre~entes 
os Srs. visconde de Camaragibe, Pereira Pinto, Gama 
Cerqueirs., Vieira <la Silva, Ca.lazans, Martim Francis· 
co, Lamego, Araujo Lima, Salathiel, Fernandes Vieira, 
Cameiro de Mendonça, Luiz Carlos, Ferreira. da. Veiga, 

Saldanha Marinho, José Bonifacio, Henrique&, Saraiv.a, 
- 1\fello Frlin<'.o, Cosia Pint-o, Gasparino, Angelo do Ama·· 

ral, Siqueira Mendês, de Lamare, Jagnaribe. J .. Ma.iin
reira, Corrêa de Oliveira, Carvalho Reis, Furtdào, Ser
gio de Macedo, Paes Barreto. Silvino Csvalcant~, Ri• 
beiro da L11Z1 Ara~iiu e Mello, Bello, Pedreira, Esp1nols, 

1 va unes, aro a. 1 veua, aes e en on_ça. 
Bandeira de Mello, Barbosa da Cunha, Tiberio, Nebut!l, 
Figueira de Mello, barão de Mamanguape, Santao.Cruz, 
l>iogo Velho, Pinto de Campos, Carneiro da CUJ?ha, 

, . ,. - J , 

Paula Fonseca, Brandão, Junqueir~, Loosa, ROdrigo 
Silva, Manóel Fernandes, Sá. e Albuquerque, .Reg, o Bar

-ros. Paranagná, Felix da Cnnba e Ferreira L.age, 
abre-se a sessão. ' 

Comparecem depois de aberta n seseão os Srs. Leandro · 
Bezerra, Souza Mendes, Raposo da Camara> Dant«s, 
Pereira Franco, Epaminondas, Mello Rego, Zacarias,· 
Gomes de Souza, Ottoní, C. Madureira, Paula Santos, 
Flenry, Paulino de Souza, Tavares Bastos, Viria to, 
Paranhos, Fiel de Carvalho, barão de Porto-Alegre, J. 
de Alencar, barão de Mauá, Sayão Lobato e Macario. 

F tão com part101paç o os .,rs. con e aep~~ y,• 
Teixeira Junior e Serra Carneiro. 

Lê-se e approva-se a seta da. antecedente. 

' EXPEDIENTE~ 

,., 
Jacintho de Menezes Andrade e Eduardo Grauert, 
pedindo serem naturalisad.os cidadãos bta;~;Ue~os.-A'. 
commíesão de constitai9ão. · 

l)ISPJINSA DE 1lESTITUIÇÃ.O PEOtmlA.UIA 40 BA.CIL\l\J::L J), G. 
F. VELLOSO. 

Lê-se, julga-se objecto de deliberação, e vai a im
primir para entrar na orJem dos trabàlhos, o projecto, 
com que conclua o seguinte parooer: 

< Foi presente á. comwissão ~e fazenda o requ~i~ · 

Velloso pede ser dispensado de restit!lir aos cofres pu~ • 
blicos, conforme determinAra o aviso de 28 de Novem- · 
bro de ·1850; a quantia c de l:OOOS qua, recebêra para, 

• • "' • • • I 

pah de orphiios do termo de PHiio~Arcado, na provinCia 
àa Bahia,. e conseguintemente ser dosobrigado tambe:rn 
de pagar cerca d& ignal quautit~. de ju.ros, coD.taàos • 
desde que lhe foi entregue aquelle dinheiro ; o que tudo : 
agora trata-se de o forçar a satisfazer, mediante o com-
petente processo executivo. . · 

c Dos papeis que a commissão, com o assentimento · 
desta camara, requisitou â. secretaria de estado dos ue- · 
gooios da justiça, e que examinou com attençllo, consta: 
qne essa restituição fôra ordenada na mesma ocL-a.si!io 
em que se conr.edêra ao snpplioante a delniaslio 9.ne ~- · 
dira (depois de ter servido quatro mezes ns. VJ!la: do 
J'Jazeiro . fazendo as vezes rie juiz de direito da comarca, · 
que então achava-se ausento com licen9a), pelo motivo 
de não ter o supplicn.nte ido á vill:~ do i>Uio-~!ca.~o, 
para. cujo transporte reoeMra asemelhaute aUDlio t&OI . 
cofres publicos. · 

" Desenvolvendo os fundamentos de sua. preten9IO, 
allega o snpplic~te: 1•,. 9-ue se nã.o chegou a ~exercer 
as funcçi:les de ju1z muntclpal, propriamente dita11, foi 

• • • • • • t 

a co~arca, faltatia ao seu rigoroso dever se ni.o u~ · 
sumisse a vara de direito, logo que, ao passar pela nua ' 
do Joazeiro, com destino a Pilão-Arcado1 de que aquella · 
pouco dista, teve conhecimento de est9.r 1mpedido o res
pectivo juiz proprietario; 2•, que já então nio lhe ~a < 
iicito proseguir em sua viagem. deixando a cabeça da · 
comarca., onde muitos e importantes -afazeres reclamav.iio · 
sua presença, sem que tivesse para aquelle fim determi-' 
nação expressa. do p~idente da província; o qual, ao · 
c0ntrario, sabendo qu~ elle estavá alli servindo dt. jtill: 
de direito, nunca lhe ordenou que mesmo nesaa quaii ... ' 
dade se transportasse para Pilão -Arcr.c!o; e 1J•, fuml· 
mente, que chegando ao Jc,azeiro, tinha jl. vencido~ nas 
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toü a longa e penosa viagem, para ~ qual fôrR pelo 
proprio governo reputado indispensa.vãl o auxilio que· 
este lhe manclãra dar, e com o qualspenas pudera fazer 

' faoe a um terço, ou menos ainiia, dN! grandes despezas 
que fôra forçado a fazer. 

c Reflectiudo sobre o exposto, a commissiio nüo óde 
• OCla os mo lVI)S expen-

ciidos pelo supplicante, a <{nem, de accôrdo com as in
formaç~s da th~souraria de fazenda da referida pro
vin.c~B., considera a commi~são digno da dispensa que 

, , ' ~ u 
faltava, a viagem para a qual se lhe abonára a ajuda 
de custo em questão, foi ieso devido a circumstancias 
mde~ndentes de sua vontade, e a que cumpria-lhe 
u.ttender, em desempenho de obrigações estabelecidas no. 
lei. . 
. c Em conclusão, pois, a commi<>siio de fazenda é de 

parecer que se defira ao e.upplicante, adaptando-se o se-· 
guinte projecto : 
. c A 811aembléa gersl resolve : 
· < Art. L• O baaharalDomingos Gomes Ferreira. Vel. 

1oso fica dispensado de restituir aos cofres publico!! a. 
- . ~ i 

nicipal e de orphãos do termo de Pilii.o-·Arcado, na pro
víncia da Bahia, para auxilio .. das despezas da viagem 
que nessa qnaüdade te~c de fllzer. - ' 

----cc--.~A!7.1r .. t .,...2.j._..&vegão se a& dispesiçõee em eo • • 
« Pa9<> da c11mara dos qepntados, em 13 de Agosto de 

)861.-A. G. Ba.rbosa da Cunha.-Ribeiro da Luz.~ 

O Sr. Henrlqoes (pela ordem):- Sr. presidente, 

Sr. presidente, sinto quo apparecesse ecmelbante re
clamação, c que eu tivesso a.inda. occa.siilo de responder 
ao Sr- deputado_ · 

Exprimo-me asslm, porq_ue eu havia, Sr. presi
der:.te, tomado a dcliberaçrro de não entra\' eJA_g.jscussão 
al uma do não dar :.1. mais · 
jecto algum, e muito menoR ácerce. de minha admi
nistração na província de S. Paulo, nem ao Sr. deputado 
pelo 1· districto daquclla provinda, autur das reclama-:
maç5'3s, nem ao outro Sr. de utndo lo 2" district ' da. 
mesma provmCla, seu umão. 

O Sn. MAnTIM Fu~msco: - E' mais commodo. 
O Sn HENRJQUES: -Não ao Sr. deontado pelo 1• 

districto, por-1ue S Ex. disse nesta cnsâ, e escreveu em 
um di8curso, por occaBiiio de um reque.rimento, que ne
nhuma moderução tinha a guardar pata comigo. Não 
ao Sr. deputado relo 2 ' districto, porque dis~e na casa. 
que me respeitava aqui, porque o regimento assim .o 
determinava; mas que, coruo presid~nte que tinha sido 
de S. Paulo, eu era propriedade sua! 

V. Ex. e a· cc.sa reconk'ceráõ certamente em sua. 
delicadeza e civilismo a mconvenieucia de GX r -
seme antes , so tas na tr1 una por um deputado contra 
outro ~eu eollega. · 

O Sa. MARTilll FRANCisco:-Não aceito as lições de 
V. Ex.~'. · · · 

O Sa. ifENRIQUEs :-Longe de mim pretender dar li
ções a alguem ; porque sou o primeiro a careear della.s 
~adas por todos para bem haver-me neste mundo. . . 

. 1 FRANCisco :-Menos em mnteria alei-
t<>ral. 

em' uma das sessões passadas f • . a o a que um 
Sr. deputado pelo J• di~tricto d11 S. Paulo fizera reclama-
ções contra. um meu discurso ultimamente publicado ·.O Sn. HENRIQUE&: - Exp~esões semelhantes revelã.o 
em defesa de minha administraç!io naquella provincia. claramente a natureza dafl intenções e disposições desses 
Não podendo obter informnçõesexactasácerca do objecto dons Sr11. deputndos para comigo: a continuação de 
dé!sas reclamações, aguardei a sua ·pubhcaçiio, a qual qualquer discussão com esee~ senhores, uma resposta 
teve lugar no Supplemento que acompanhou o Jornal do qualquer, um ap::trte .mesmo dado por mtm póde chamar 
Commwcio de hontem. a discussão para um terreno inconveniente, póde expôr-

En_tãÕ vi que o Sr. deputado não só havia reclamado me a insultos que níio deverei soffrer; e dahi um íncÍ·· 
coo\ra uma alteração que disse haver eu feito em um dente, uma sccnn desa.gradavel a que se expor~ a ca-
periodo daquelle meu discurso, como contra alterações mara.; acena e incidente yue repugna á minha edu ~ação, 
e. a~pr888lles de apartes que me havia dado. aos rr:eus habitos e á minha dignidade pessoal, e ao res" 
. 
1 
Posso o.sse~ a· V. E:x. e á casa que nO-matl.-di ito c CQnsidt:raçiio que-tributo, G9mo devo, a esta ea,.---- - -
~'- S)aqúillôque por mim foi aqui exposto, eu fiz mara, e que a prudencia pede que eu procure evitar. 
~~~~retoques que. são permittidos eindispensaveis; · 0 Sa. Pn.:sJnE:-.TE: _ Niio posso deixar 0 nobre de-
P.~l apenas aperle1çoa-lo tanto quanto Pstá Am uso putndo continuar n'um assumpto que não está em dis-

--~e~.S~U~Cl~to~a~. ~c~ad~a~nm~~d~e~u~t~a~d~o:':· ~e~cr~m~·o~~,-:PJ~w·wu,__-----i--e-~lii-;Oo. Peço-que se limite á sua reelamaçfil), 
~OIDlO , _que os cursos nos são mandados á casa. 
(~po~), attenta a impossibili.Iade, que ninguem po- O Sn. Hnr~a•QuEs:-Eu vou terminar, Sr. prosiclente, 
cl;efá cont~tar em boa fé, deserem elles oxacta 6 conve· declarando a V. Ex. e á cnmara, como sou forçado a. 
nlentein"nte apanhados pelos Sra. techygraphos. Niio é deolurar, uma vez ror todas, que estou no proposito, na. 
pouivel que no meio de apartes, e muitas vezes de cetto firme 1 esoluçíio, e resoluçüo que obser\'o.rei religíosa-
auaurro, oução elles perfeitamente os proprios termos e mente, de n!l~ <:l.iscutir qualquer obje~to, de nii.o res-
eçreuaea de que noa servimoa, e substitnidas estas ponder de qtt.U-iuer modo, de niio dar mesmo um aparte 
uaitn equhocadameute por outras, é infallivel a alto- ao menos n. qualquer dos ditos dons Srs. deputados. Com 
r~9no, muitas-.ezea profunda, em noasas idéas e penaa- isto nüo pretendo eximir-me de discutir os men·a actos-
JI'JGD~l que ali~ cumpre que pelo proprio oradorsejilo . Da administraçi\o de S.Paulo; por isso que ha com as-
reataweolci~. (Apo,adc6 .) sento na cal!a doua Srs. neput-ados, um pelo 1· e ou-

:. Quanto & alteração e 11].ppressão de apartes, 611 posso tro pelo 2" districto eleitoral daqnella província, ne-
f~ente auegurar a V, Ex. e 4. casa que, desde que nhum dos quaes empreg:>u para comjgo ainda nesta caea 

· tenho aai8Dto nesta camara, nunca fiz a mais pequena, n~ expressões de que se servírii~ os outros dons se~horea 
a mala inaignifioaote altera~ilo em apute algum; em em troca das maneiras attenc1_osas que para com elles 
nenhum dellu tenho lançado um ponto, uma virgula tenho usado constantemente nesta oamara. 
sequer. . O Sn. JosÉ BoNIF-~cto: -Peço a. palavra pela ordem. 
~ notu cloa Srs. tachygraphoe quo tomirão o meu O Sa. PacsiDEftTE:-Sa ó sobre eate incidente, ella 

clbcuno eatiio no Jornal tJ.o ComrMrcio; muito estimaria nito póde continuar em discussão, _ 
~-:.~~ dfputado reco?"a a ellas, que lhe aerõo como O Sa. JosÉ BornFAclo:-E' a nas ara ex li a 

11e111, e toaos 08 outros apartes que existm1 nesse. meu mane1ra por que z a rec amaçiio a que serefcrio onobre 
dltourao se achi'io escriptos pela propria letra nos Srs. ta- deputado que acaba de aentar"se. . 
~~graphoa, ! ~ a menor altEraçiio feita pc;>r mim. · O SR ~ PaESJDENTE:-Tem a palavra pela ordem. 

Se elles eatao mcorrectos, ae alguns não eXIstem, não ·O SI\", José Bonifacto·i'...:. Sr. presidente, are-
88 me póde com justiça lançar isso em cnlpa; e nem clamaçiio que fiz contra a alteração de apartes -metia 
~~ suppôr que os Srs. t-achygraphos tivessem ~te~ está impressa , e podem ver as minhas pala,ras. Eu 
JW&e nessa altera\'iiO ou suppressão de que se queixa diese que os meus apartes 011 tinhão ~;ido alterados pelo 
o_ Sr: dep~tado. Tomaria por obsequio, se S •. · Ex. nob,.~ deputado, ou tinhüo sido mal apanhados pelos 
~~ 11 mesm,o, on por_ pessoa de s.ua mais intima coxi- t.acbygraphos. · 
~çaz. PrOoedesse. no J orna! do Cdmmercio ao exame de Não me occuparei em ir ver as_ notas do discurso do 
qae fauo nas propnas notas tachygrMphicas; porque re- nobre deputado , por~ue só o faria se fosse permit.tido 
~-O ,engano _em que eati, e a injuati98 que me trazê-las para esta casa_ Tudo mais ficaria eendo sim-
lU t qlll dO IUppuz poder merecer. · ple11 asseveração de parte a. parte. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 :28- PÃigina 3 de 16 

SESSAO . EM i9 DE AGOS'fO DE .1.861. 2!3 

Não é exacto, Sr. ·presidente, que eu dissesse, tratan- passado para a 4lleiçiio de ele:tores da parochia dliCim~ 
do do Sr. conselheiro, que niío podia ter com elle mode- bras, visto ter ,a camars. dos deputados annullado á 
ração; o que disse foi que entendia que a moderaçiW de que alli se realizáf.a nlticamente. ,. 
prmcipios não condemnava a natural exaltação que ·Vê-se portanto que forão expelidas s.s ordens para 

__ provoct.ríi.o e'ª_mi.l!! 9&_!!_~tO~J,>raticado~ '(lelo presidente se proceder a nova eleiçüo de eleitores para a parochià 
------~~~·nn~~~~~·ar~~~~~~~~~Qw.~~~~---+--~~~-BH~~.rti~ão an~ior tml1a havi~ 

eu ree nií~ podia conservar com a devída c!llma. debate nesta c2.mara e tinhs h::. vida dcci~iio della. 
Quanto á. declaração ~u nobre deputado, de que me Quero pois que V. E'lt. , se fôr possivel, me infórme 

não respondera mais, embora. censurado, declaro tam- donde parte o engano, se da. mesa, se da secretaria 
com si ··da . o .; t · • ~.riiO..------~~,---------

cio ,Jile suo cowpletameate indifferentes hoje, como fo- E' evidente a camara toda s~~e a questão. de 
rão hontem, e como serão amanhã. Cimbres fni decidida aqui de uma maneira pela qual a 

Deçlaro mais que os protestos de moderação de S. Ex. eleição prasididf!o ~elo primeiro juiz de p~z fôra ap-
não estão de conformidade com alguns dos actos do provcda p~:la •ua1ona da camara (a-poiado•), e annulla-
ex-presidente da minha província; por cou&equencia,não aa. a pre~idida pelo quarto juiz de paz, 
á o corpo daquella autoridade quem faz esses l)rotestos, UM Sa. DEPUrADO : - Já. houve contra ordem do 
mas a sua sombra contim'ia a entreter-nos. governo sobre o assumpto dessa noticia. 
· O Sa. M.dlTTM Fn.ANcisco :-Peço a palavra pela O Sa. BRANDÃo: - No entanto, tendo eu visto no 
ordem. Jorrw.l de 23 de Julho proximo passado o trallSumpto 

O SR. PRESIDENTE:- Sobre esta mataria'? o resumo de uma participação do governo á presiden-
0 Sa. MAnTISl Fao\1\Cisco : -V. Ex. petmittio ci~. ~e Pcrm.mbuco, em que ~anda v~ proceder ã. D9V& 

~u fosse aggredido, e não pe · ' 

Sl ente. As reclamações ái}Ít!\s pelo nobre deputado pela communicado ao Sr. ministro !lo impéno. e que já. es-
Parahybs, comqu11nto iiéllas se níi? proferiFse o meu tavão expelidas as ordens em sentido coritrano ao ~-
nome, entendem tambem comip:o; porque S. Ex. eome- gano ; mas ia to em 29 de Julho pa~tado, quand~- ago:. 
çou t> Reu discurso justificando o direito que tinha de ra. as noticias de Pemam d • 
mo 1 car os eeus 1scursos, e por con~equenCla aque e o dia 24 de Outubro para a nova eleição lle eleitores cia. 
a respeito do qual eu tinha feito algumas reclamações. íreli(nez.ia de Cimbres r · 
- O que eu disse entílo, repito-o, que o direito de reto~ · Donde quer que parta o engano, donde quer que ve-
ca\' um discurso ní'io vai até ao ponto de substituir pe- :sha o f:'quivoco, elle é, Sr. presidente, admirava!; pgr-
riodos por outros em que se injwrião adversar10~. Se que as decisões desta camara são cousa!l s~rias, de-
S. Ex. conte::.tn o que ~<cabo de dizer, peço-lhe que una vem ser referidaH e transmittidas ás autoridades eú-
ll sua voz a minha para pedir, o que níi.o se quer con.. periores, e mesmo ás inferiores, com toda a lealdad.e, 
sentir, que as notas do sP.u discurso, a que me refiro, com toda a exMtidiio :· no entanto que appaTe~e agóra 
venhilo a esta camnra.; e então shi se verá .a alteração o presidente da provincia de Pernambuco marcando o 
completa de utn.a parte importante daquelle discurso, .. dia. 24 de Ontubro para essa eleição i '! 

assim como paginas inteiras das notas riseadas e snbs- V. Ex. pois, como p~esideote desta camara, me ex. 
tituidas por paginas es~riptas por uma letTa que tem p~il.la-rá. se e1te eqaivoM par;;io ~a me~a., se. da. s<ici'eta-
toda a semel · - · · · , . 
guem fez, só S. E:lt, é capaz de o fazer. Se S. Ex. con- o caso, quero que fique consignado, e que o paiz saiba 
testa, concorra comigo para que venhíl.o as notas rlo seu que ou da mesa, ou da· secl!etaria da camal'a, ou da 
discurso, é este o meio de solver a questão, ou S. Ex., secretaria do imperio partio o eogauo que a eleição· de 

__ _jd~IDQJrnu..-.J-tw~llli!' ;)_____j~mmrte,:.as.._a._-.ali;.u.tJILnollre!ulJ3p.u__,__--\-~eitGrea dB----iFs~ia. de· Cimbres , p~sldida '])elo 
tados. 1' juiz de paz, foi approvada pela camara (apoio-

Devo tambem e-xplicar, Sr. presidente, duas expres- do:1, e que ê em virtude della que tenho um auento 
sões minhas que chocáriío a susceptibilidade do nobre muito legal, muito constitucionalmente nesta camBia;, 
deputado; não as explico em deferencia ll S. Ex., p 1r- (Apoiado3). 
que individualmente S. Ex.· não tem direito á minha Foi só para isto quo tomei a. palavra. 
deferencia ; mllS ex:plico-ae porque nos achamoe ambos .. 
ne3te recinto, devemo-nos urbanidade e devemos guar· O Sr. ~crPiraPlnto, I• ucr,tarlo {pela ordem.):-
dar certa conveniencia. Vou dar ao nobro deputado as infonnações que ji par-

Chocon·se o nobre deputado porque eu disse que 0 tlcularmente t-ive a honra de minlaua.r-lhe. 
respeitava. porque 0 tegimento me impunha essa obri- Expedio-ae olllcio da secretaria desta camnra ao ml· 
gação. Mas por ventura, no estado das nossas relações 

1 
nisterio do impcrio, enviando copia do P-arecer da com• 

podia. s. Ex. esperar que eu 0 tratasse com conaidera- misilito do poderes relativo á eleiçilo do aiatricto do hon-
ç_i\o, senão ·em virtude do desempenho de um dever 1 rado momliro, com as emendas que havilo sido appro• 
:). Ex. melhor do que · ninguem sabe o estado de nossas vadas ou rejeitadu. · ' 
relaçl!es. Posteriormente li no expediente da secretaria do im-

Chocou-se ainda s. Ex:. porque eu disse que havia. perio a oommunioaçiio a tal respeito fei~ ao presidente 
discuti-lo como homem publico por ser elle mmba. pro- aa provinoia. de Pernambuco, e patticlpei ao nobre d.e-
priedade; já. se 'Vê que eu quiz dizer no sentido figu- pnt11do .... 
rado, que era direito meu discutir a S. Ex. como admi- O E a. Bu.N.olo :-E' exacto. 
nistrador publico. Nti.o queria dizer 0 Sa. l' SEcJUt'l'Anio : _ .... que me arecla. m· . 
nílo tenlia nenhum receio disso. eommuwoaçao noo se ac ava e accor o com o que 

Assim explicadas estas minhas proposições, eu deixo votado pela camara. · 
a S. Ex. o livre arbitrio de responder ou Dão ia nossas O Sa. Ba~DÃO:- Na secretaria do lmperio diJ~ 
accusações. Mas, emquanto nos aprouver, havemoe do se·me que o engano ou equivoco foi de cá, 
analysar a longa fieira. de abusos praticados por s. Ex. o S-a. 1 o S'ECRETlBIO : - E' indifferente entrar-se 
como presidente de S. Paulo, não só este anno como nessa questão ; o _que é· certo é que, dando-se o engano 
para o. anno que ve!D. a que alludi, tiz expedir novo aviso ao competente Dli• 

O Sr. Brandão (pela ordem) : -Sr. presidente nietcri~ exphcando o. que havia sido appro'9ado ou re~ 
um trecho d;;s notícias que li hontem no Jornal do jeitado pela camara~m relação á eleiçíio de Cimbres. 
Commerc&o, vindas da provincil\ de Pernambuco, obri- Já. veio a re&posta'êla. repartição do imperio commu.; 
ga-ine a pedir a V. Ex. uma explicação. . nicando á. camara qne se havia rectitic~o 9 eng1.11o, 

Diz esse trecho : expe~indo- se tambem ordem· ao presi<lente ele P(Rali:l• 
. c Eatava deaignado o . <lia 24: de Out~bro prozbalo buoo neue aen~do. · · ·· 
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Pela noticia que dá. o Jornal do Commrcio, lida pelot 
nobre deputado, parece que tendo c4egado a Pernam- · 
buco a primeira ordem do ministerio do ímperio, o pre
sidente da provincia marcá.ra. o dia 24 de Outubro para 
a nova. eleição; mas, como o mesmo presidente deve ter 
já. recebido a sejl:unda ordem: e.~tl\!'ã tudo remediado e 
dahi D.ão de vir incmwenient al m · ' 

co. poto.dos.) • 
E' o que tenho a informar ao nobre deputado. 

OBÇA..MEi\TO PARA 1862 A 1863. 

Continúa a .1: discussão do projecto quo manda vi
gorar no exerclCIO de 1862 a 1863 o orçamento que re
ger o exercicio de 1861 a 1862. 

que venho dizendo serla. que o gabinete não conta eom 
a dedicação dos .seus amigos desta ('amara, nem com à 
dedicflci o da maioria no senado, para obter os encerra
mento, das discussões e a pennanencia por mais ailguns 
dias que durar a prorogação. Mas eu niio posso Mredit!!!' 
na P.roceaencia desta.objecção, porque faço bo~ conceito 

. os qne compoem o ::;abmere, par& 
peusar que ell~s se conservariii.o no poder reconhecendo 
que a base em aue se sustcntão é de uma argila. tão 
fraca. · . - . 
que eu creio farião o pequeno sacrificio de se demorarem 
na côrte maia alguns dias afim de haver o numero pre
ciso, eu não descubro nesta resolução senüo um luxo de 
a!bitrio e um atropello desncccssario das formulas e das 
garantias constitncionnes. (Apoiados.) 

Eu sei bem que este orç11mento não ha da começar 
a vigorar senão no 1• de Julho de t862; mas não sen•\l 

O Sr. Jonqueira (silencio): ...:._ E' certaments o verdadeiro· orçamento enviado este anno ao senado, e 
com pezar que eu nego o meu voto á resolução que se alli discutido, e est:mdo o govt:rno de posse da resolução, 
discute: é com pez&r, Sr. presidente, porque uílo desejo a consequencin será. que para 'o anuo proximo vindouro 
nunca que se supponha que nego ao governo do meu a discussão se fará. no senado com todo o vagar, de 
paiz os meios indispensaveis. de administraç~o, e mais forma que sómente-para~Agosto ou Setembro ou mes-

, 1 por an e s1m mo mats ar e, po er o orçamento c egar s provin-
niJo apoiados), mas convencido d.as doutrina.s conser- cias mais longuiquail, sem que esteja ainda estudado 

vadoras quando exercitadas com moderação e com pelos executores fiscaes, nem conhecido da população, 
justa prndencia , receio que o espirito intolerante de e sem que o governo tenha aLI'lda expedido os precisos 

- -----ppa.Jal'H-tido queir · • · _ ro. e1 ua con usHo e a , 
nho praticado nesta ses~iio como oriundos de uma op- no mesmo paiz, ao mesmo tempo, vigorarem legislações 
rosiçiio systematica a um gabinete em que aliás eu vejo diversas. E as rcducçõcs que a camara. ba dias fez 
-membros notaveis do lado poli~ico a que sempre perten- muito scientemente na repartição do imperio, e as que 
ci desde a minbn entrS:d · · · , · ftl'iHlUtros ministerios, ficnráõ qunsi reduzidas 
quaes fizerão parte do ministerio de lfl de Dezembro a. letra morta. O que justifica, poi.s, semelhante medida? 
que eu apoiei na memoravel sessão de 1859. O honrado ministro da fazenda llnte-hontem quiz 
. Como IJOrém o dever de deputado, nesta época de justificar a resolução com os precedentes. S. Ex. nã~ 
calma em que todos dcsejão o embate regular das opi- podia addnzir uma razão menos aceitavel para o act~ 
:niões dentro da constituição, nos leva .felizmente a pra- que der1ejs. obter da camara do~ Sra. deputados Infeliz~ 
ferir os interesses do paiz aos interesses de partido eu mente entre nó::~ para os maiores absurdos e para as 
não hesito em tomRr a palavra para impugnar a r~so- maiores illegs.lidades existem precedentes. 
lução por inconveniente (c:zpoiado.r): embora este meu 0 Sa. BuÃo DE MAuÁ: _Especialmente no lado 
acto possn se.r capitulado 'de indisciplina, e mesmo economico. 
possa talvez obscurecer um nome modesto que teve a 
fortuna de inscrever-se no bello circulo da pleiade bri- O Sa. JuNQTTEJRA. : - Desgraçadamente os preca-
lhante; · dentes e os factos comummadcs occupão no. no~sa 

.O regimento que vigora nesta casa, e as reformas 
fe1tas no da ontrll casa do parlamento, habilitiio o go
verno a ter , 1'C quizer, este anno mesmo, um verdadeiro 
orçamento, Eob a~ duaa eondições de que saiba t~provei
tar o tempo, e conte com a dedicação dae maiorias. 

Portanto, 8r. presidente, eu niio vejo uma necesúdade 
indeclinavel de ordem governamental que nos leve a 
preterir e esquecer o preceito do art~- 171 da constituição 
do Imperio, que IDI?.nda que todas as contribuições di
rect&s e indire~tas l.'e)ão fixadas annua\:nente pela 
asae.mbléa geral. 

A unica objecção que se poderia levantar contra o 

s, r. prest en e, se em a gnns os annns ante
riores se pôde obter do corpo legislativo uma resoln·· 
çiío como esta, eu creio que presentemente razões de 
ordem muito superior actuiio pare. que a camara repilla 
semelhante medida. 

A crençã6 do ministerio da agricultura e obras_ publi
cas, com os seus serviços especiaes, e devendo ter o seu 
systema de finanças especial, é motivo bastante para 
que o orçamento não possa constar de uma disposição 
generica, em que se englobií.o tantos serviços, e em que 
E& iaz uma referencia ao que se votou no anno proximo 
pass~o. 

O SR. OTTo!Ú:; -E' verdade. 
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O Sa. JuNQUEUU: - O ministerio da agricultura, 
hoje um dos :na.is importantes. deslocou do ministerio 
do irnperio muitas de suas attribuições, muitos de seus 
serviços; para o ministerio. da guerra passou alguma 
CO!!S!t que est.>\Vj!. b.mbem ~ el'rgn naqn~>.lla reparti9i'í.0; 
para o do imperio pa•sé:~ao muitas attribuições que 

·:- m· ·~ . . . , 
modificações tão profunda.~ na nossa organisac;íio minis
terial, como é possivel que vigore em 1862 a 1863 um 
orçamento que foi feito para seis repartições, quando 
resentemente temos sete e com servi os distincto dos 

que estava estabelecido? 
Os defensores da resoluçiio poderão àizer que pelo 

decreto da creaçilo do ministerio da agricultura se po
derá. fazer a distribuição dos creditos; mas então cnde 
fica a iniciativa do corpo legislativo? ... 

U&t SR. DEl'UTADO: -Temo-la abandonado hamuito 
tempo! 

O SR. Jm•QtrEtaA.: ..:.. .... onde fica afiscalisaçãopara 
cada uma das verbas? Onde fica aquillo que· a constitui~ 
ção nos incumbia, a nós particularment.e? E as econo
mias que~~ querern fazer, vigorando o orçamento pas

:- ? 

:Sabe V. Ex., Sr. presidente, que no orçamento vi
gente figuríio algumas verbas relativas a serviços sobre 
os <!_uaes a camsra hoje parece ter uma opinião um 
ou~o diversa. · · . · -

que pertence agora ao ministerio da agricultura, merectt 
n. :nais seria atLençíio da camara. Eu pergunto ao hon
rado ministro se devemos continuar a. fazel' uma des
peza annua de centenares de contos de réis ara obter-
mos essa enugração orça a, e em escala mínima; e 
se, portanto, a verba consignada para o exe•·oicio pre~ 
uentà deve continuar a figurar no exercício seguinte. 

Todos sabem, Sr. presiden~, o estado deploravel dol'l 
noBBos negocias de colonisação ; sabemos que a maior 
infelicidade tem seguido os passos do governo em re
lação a eato importante melhorament.o pata o paiz. 
Hoje parecermo que.eatá no animo da grande maioria. 
dos Bruileiros-que a emigração não ~eva ser senão es
pontanea ; e para esta é claro que a verba que se deve 
marcar D:) orçamento terá. de s11r exigua e pequena, 
principalmente e~ relação á que se tem votado nos nlti-

E por que, Sr. presidente, havemos nós ainda de enviar 
-- - -para-s-EIU'Opa-es/fatrce.uw!Hls-de-co.nto.rdHéis, -e&l11--{HJ--

uaes fi~ paga n~ imprensa allemã o pró e contra ácerca 

agentes sem conscienoia, que vão até buscar emigrante& 
nas cadílas de Potsdam? 

O Sa. EsPrNou. :-Ao mesmo tempo que os Bra.zlleito~ 
JllOrrem á. fome no interior do paiz I 

O Sa.. JuNQUEinA: -Ao moamo tempo, como diz o 
DlCU honrado collega pt!la Bahia, que se deixa de pres
tar, por um cerw principio de economia, soccorros e au
xílios corn tíio lar~a mão a nossos conoidadíLos, que lu r 
tio com a advers1dade •. 
. O Sa. MrNrBTn.o DA FAZENDA :-A provincia da Ballia 
protesta contra esta asseveraçüo do nobre deputado; o 
governo prestou-lhe os socconos que devia prestar. 

O Sa. Jul'IQUEIIU.:~Não fiz cen.'lura ao governo, e 
muito menos no sentido em que o nobre ministro quer 
considerar as minhas 'Palavras : fallo em these, e digo 
que muitos doa soccorros . enviados aos nossos concida
dãos que fenecem em localidade::~ abrazadas, não são 
com a mão tiio larga como são concedidas essas subven-

oos aos suatentadotes da em· - • -
quero dizer que o gabinete passado niio faz o que de
vera relativamente ao!! soccorros precisos para o sertão 
de minha provincia.. E aproveito a occasião para ren
der aos membros d,esse gabinete uma homenagemde\i
da, e ao nobre ministro que me fez a h"nra de interrom
per uma on.tra homenagem pelo procedimento digno 
que teve como Bahiano, e como Aimples cidadão naquel
la época. (Apoiados.) 

O Sa:. DANTA.s :-A Bahia n&o é menos reconhecida ao 
governo de eut.&o; do o,ue á. praça do Rio de Janeiro, q,ue 
tão generosamente procedeu. ./ · 

O Sa~ Jc~Q'J};IB..\:,-Mas, Sr. prea~te, ia eu di·, 

zendo que hoje está no animo de 9-uasi todos que ~ emi
gração es,ontanea deve ~;era unwa por nós dese]a.da, e 
mll parece que a pademos ter, uma vez que o paiz off'e-· 
Ieça garantias de ~ep;urRnçe. de prooriedade e de seJtU
ranca io<liv1flnnl. Roi e orin•·.inalmer,te. com as recentes 
co~ moções politicas d~s E" ta~• _s· Un;dc-s :-é bem prova·· 

globo paiz collocndo ell! me1hortls circ:um,tancias do que 
o Brazil, onde o colou() venha procurar uma nova. for
tuna. 

Aesim eu entendo e a verb " fi ra 
mento vigente não deve permanecer ~sl qual foi decre
tada., que grande reduc~iio sedevc neila fazer, nesmo 
para que os solicitadores de largas sn't-vanções para 
semelhante fim não encontrem na lei facilidade ele apre- · 
sentarem as suas pretenções. · -· · 

Eu poderia citar, Sr. presidente, exemplos de prodi
galidade em semelhante a~sumpto. Quu.ndo se agitou 
aqui e na I russia a questão Kerth, e que um folheto' 
foi escripto uaquelle paiz contra nossos costumes e con
tra nossas leis, nm Brazileiro illustre, que então se 
achava na Allemanha, por patl'iotismo respondeu a ess_e· 
folheto, e respondeu bril~':_ntemeute; no entanto, apezar, 

' ' , . ' . ainda uma condecoração se deu a certo in.dividuo .na· 
Allemanha para escrever algumas palavras em resposta: 
a es~a~ accusa~ões !. E' para _que não h~ja un: tal dés-. 

orçamento que devemos discutir, a verba da colonisaçãó' 
e terras publicas se eleve á quantia de 762:000B que' 
figura. na propos:a,boje distribuida nesta casn. 

outros pA.izes europeus têm necessidaà,e indec1inavel üé 
procurar outras regiõen em que possiio' achar o conforto~ 
se não ariqneza,me parece que, garantindo-se apennspe~: 
q!!.9Das vantagens aos emigrantes, elles espontaneamente 
prcicuraráõ o Brazil. Nós vemos que o movimento as~, 
cendente da emigração não te1n cessado. No :umo de· 
1822 do reino-unido da Grã-Bretanha e Irlanda emi.o· 
grárão 12,()00 indivíduos, e em 1850 o numero dos emi
grantes snbio a 280,000 •••• _ \ · 

UH' Sa~ DEPUTADO :-Em 1851 a. 300,000. ' 
o Sa. JUI.'IOUEIIU: - Já vê, partanto, a camara que .. .. . - . . : ~ 

. ' 
que nós, tlina vez que dfmos aos emigrantes às ~rooisM, 

+---~ou.uiss_aipli,_cp_n_y_idàremos certamente a grande cor~ 
rente· dos povos civilitrados a nos trazer a indnstria, o 

· · • rfei9o11do. . . . . . 
Não creio, Sr. presidente, nessa emlgraçlio qne. se t~m 

procurado fazer até hoje. O emigrante, como disse um 
economi11ta celebre, deve importar traba'iho e capital: 
não são certamente essas hordll.ll compostas sómente de 
proletari.os que nos se'rvem. V em.oa que nos Esta.dos· 
Unidos o emigrante, ao chegar, longe d~ receber esaea 
granJea favores' que fazemos, pelo coutrarto tem de pa
gar, um on dons dollars para cortofl ho~pitnes de cariw 
dade conforme a cidade a quo oh()JZ:fl on uso do lugar. 

Nós pelo contrario mandamo11 "'' Europa ofi'ere~r 
todas as vantagens, mandamos d11r um <;erto prem1o, 
mP..ndnmos dar passagem gratoiu; entretnnto a no&Ba 
colonisa~iio ainda está. no estado mais atTazado, no 
estado mais deploravell . 

o· Sa. c. MADUREtaA.:- E· nossa infelicià.acll!; màa 
devemos fazer todos os esforços para Attrahir a emigra;. 
ção. 

O Sn. J Uti'QUEI'I\A.:-Por consequencia, Sr. preaidentet 
não ·desejando eu que continue este systema, não posso . . . . 
não quero que os nossos consules na Europa, nos portos 
do Havre, Bremen, Lubllck, Hamburgo, Antuerpia. e 
outros, que são encarregados dt! diri~r (l$Sas turmas 
de emigrantes, possão muitas vezes (nãQ qltero fazer in
juria a nenhum em particular), poesão m\iitas vezes, 
segundo consta, · proceder de um modo que não é o mais 
Jilsto, não é o mais conveniente, nã.o é o mais honeato. 

O Sa. C. MA.lltlRIItaA. dá um aparte. 
_ Ü S~. JtJI'IQUEIIU: ~ 0 nobre deputadO, que me tem
honrado com o~ se~s apartes, sabe ~tne ,eti neata tri!>una. 
não me posso mspua.t em ontros sentimentol! Benao 011 
do bem publico~ 
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Sr. presid~te, ainda 'ejo figurar no orçamento do. 
mimsterio da agricultura uma verba que se apresentou 
o an11o proxhno passado no do imperio; com femelhan.te 
despeza. níio posso por maneira nenhuma concordar. 
Refiril··me :l. despeza com a. limpeza. e irria:acão desta 
c&pital, que figura com um a]garl.sroo avultãdissimo na. 

opos a que u usamen 01 1s r1 1 , . • 
Sabe V. Ex. que este serviço é puramente municipal. 

So o governo quize~se auxiliar a. csmara municipal 
desta. côrte, não dnvid? que o pude~;se fazer.; ~as não 

' por seu ca.raéter, pela lei do 1" de Outubro, não p6de 
competir senão á camara muoicipal •. · 

Eu sei, Sr. presidente, que até 1858 a camara muni
cipal desta capital desempenhava esta obrigação ma. 
com o di@pendio de 35:000S a 36:0008. Nesse anno 
aqualla. corporação solicitou do ministerio do hnperio 
uma. subvenção de 9:0008 afim de complete.r 45:000S 
com que pretendia contratar com certo individuo. Mas 
o governo julgou que não devia acudir á cama.ro. com. 
essa quantia; mas dahi o. algum tempo contratou. com. 
esse mesmo individuo o mesmo serviço por 133:0ooaooo t 

E' verdade ne ao contratante foi im os to. mais uma . 
obrigação, a da limpeza das valias. Mas o certo .que 
esse serviço continuou a ser feito pela repsrtição·das 
obras publicas. 

Parece· me ortanto na não odemos avocar para o 
Dlln18WrlO a agncu tura seme llan e serv1ço ; e que s. 
vérba cvncedida á camaramunicipal,.como auxilio, deve 
ser menos avultada.. 

Más, Sr presidente, ao passo que se pede a q;:~ntia. 
· : para uro o 3ec o pu amen , 

vejo que se pede para toda.e as obras publicas do Im- . 
perio apenas 605:0008 (apoiados), e ao mesmo passo se 
estipnla psua. diversas obras no mnnicipio neutro mais 

· I,OOO:OOOI. f.Apoiado1.) Assim quando niío ee duvida 
gastar só no município da côrte mais de 1,200:000J, mal 
se oonoigna para todag as províncias do Imperio a. 
quantia de 605:ooosooo 1 

O Sa. M:unnao DA. F AZElU>A.: - Sem conta\' com as 
oõras do!porto de Pernambuco e do dique do Maranhão, . 
e outras que GStiio compr~hendidas nos demais mi
nisterios. 

gu~do lugar, nindn quando subo. a. l,OOO:OOOH o que se 
haja do gastar com todas as obras nas diversas pro
diicia.s do 1.-perio, ainda. assim, feita a. proporção, 
muito maia se gasta com obras do município neutro. 

O Sa. MINl&Tao DA. F .AZEftDA. : - V. Ex. não conta. 
o que se despende com a garantia de juros h estradas 
de ferro. Isto tambsm vai para obras publicas. 
· O Sn. JtJNQVErnA.: -Mas considere V. Ex. que, ainda 

calculando em 2 1000:0006 o que se despende com as 
obras nas diversas provincias, ... 

O Sa. Mr!'tSTno DA. FAZE'NDA.:- Muito mai11. 

O Sn. JvNQUEIRA : - .... ainda. assim a vantagem 
fica por parte do mnnicipio neutro. 

Sr. presidente, ainda vejo um gravo inconvenient,e 
exn adopta.r-se o presente pr.:>jecto. 

Quando se annnncia para o fim do exercido corrente 
o grande deficit de lO,OOO:OOOR, era necessario qne ésta 
camara cuidasse muito desveladamente dos meios de . -
de fazenda apenas lembra-se de nos recommenda.r, exn 
gerai, eco;nomia nas despezas, sem que os sens dignes 
membros miciassem qualquer fnedida que não só torne 
em realid.nde~ssa economia, como livre o governo dos 
emoaraços com que ha de lutar no fim do exercício. 
· O meio unico que a nobre c.ommissão lembra não 

póde eana.r o mal que está imminente. A antecipação de 
8,000:0008 de bilhetes do thesouro, como renda, sabe o 
nobre ministro .q~e não é mais do . que uma divida que 
~ de ser solVIda. ao .cabo da p_oucos mczes. Portanto, 
os embaraços fina.nce1ros do pa1z hão de continur por 
muito tempo, se a camara nií.o realizar desde já. o pensa
mento de econonúa.nos diversos ramos de despeza. · 

1 

O Sa. SERGIO DE MAcl\DO: -E' o que se está fazendo. . . 
O Sa. JuNQUETRA: -l!r. presidente, creio que ~tre o3· 

serviços publiccs que poderiíl.o soffrer reducções 1mpor-. 
tantes se comprehende o mlnisterio da marinha. 

Cem este ministerio sG gn;tn de "'! ::. 8J000!0QOS; e 
entretanto não est~ em harmonia. o resultado com tama-
ll a deepeza. · 

A França, Sr. pr~sidende, um paiz militar de primeira 
ordem, que quer possuir uma marinha de g~erra. que a 
nenhuma outra ceda, que tem nm commerc10 e:xtenso. e 
mm as co onxas a pro ger, nu . . 
nha a Jecima parte da sua renda total. Em 1850, P?r 
exemplo, a receita ger~I da França. chegou a 1,461 ml
lhões de francos; entretanto a despeza com a mnrinha. 
e com as colonias niio exceden de 124 milhões, o que é 
menos do que a decima parte da receita daquella nação. 

Ora, nós temos um orçamento de receita de cerca de 
50,000:0008, e gastarros mais de &~000:0008 sõment6 
com a repartição da marinha. . " · 

Portanto·, já vê a cumara que é mais de 1 }7 da n<?Sila 
renda, sem estar em ptoporç:io com o que outros pa1zes 
despem1om com a !'Ua marinha, tendo grandes interesses 

· · · e s iran-lo s. ele-var-· 
se á. altura de potencilts maritimas de primeira ordem~ 

Portanto, Sr. presidente, eu entendo que ao orça
mento da marinha, en: 3" discu~;são, ee podem effectuar 
r doe ões e o servi os. Por este meio se oderá. 
realizar a polltica de eoono:nia que o gabinete tem 1na~-· 
gnrado, ma$ que não tem amda procurado levar a effe1to 
pelos meios competentes. • • 

A repartição da uorra, Sr. presidente, é-suecept1vel 
e gran es economias ~ este o sent1mer.. o gera . or-

necimento de arwao:ento e de fardamento dá lugar 11r 
grandes feridas nos ccfres do Estado, sendo ao mesmo 
tempo feito com a maior morosidade e da maneira â 
mais deploTavel. · 

Se os governos se circumscrevessem a gastar as quan..
tias votadas por esta camarn, ainda poderiatnos cal..: 
cular a.té onde chega o estado do deficit que antevemos; 
mas observa-se que ni repattição da ~uena, no exer
cicio passado, Sf recorreu a creditas extraord.inarios e 
supplementarea no valor de 2,280:000~0CO. . 

O Sa.. SALDANHA. MABnmo:- Apoiado. E ee diz que 
a excesso e cre to nos $DÇOS . 

O Sa.. Ju•QUEIRA.:- Por coil!•eguinte, seria necea~ 
sario instituir um exame muito severo em todos os fo~ 

cim n r fe' s {;ra a re arti ão da erra. afim d9 
quo quando se tivesse de encommendar arm:~.mento não 
aconteça o que me consta ter aconteido, enviando-se
nos peças de artilharia. fundida:J em mil seiscentos 
e tantos. 

O Sn. P .lES BAnllETO:- Isto é uma inexactidiio; não: 
acredite nos romances que lhe contárü.o. 

O Sn. C. DA. L\Jz dá. um aparte. 
o s~. JDNQUEIRA: - Apezar de níio ser profissional, 

creio que po3so fallar sobre este assumpto. Siio questões 
que estiío ao alcance de todos ; porquo todos , sabem 
que em artilharia ns peças mais modernas são as raia
das, as àe Armstrong e as de Cavalli. Siio estas as que 
deviamos mandar buscar, se qnizessemos gastnr di· 
nbeiro com proveito. Mas a. repartição da. guerra foi 
tíio infeliz na sua encommenda, que recebeu poço.s fun
didas nc. seculo XVII, 

Conheço que estou fallando em materia. q_ue, in teres• 
sanào vivamente ao paiz, faz levantar as reclamações 
que ouvimos. 

offender a pessoa alguma. Não sei mesmo até onde vai 
a verdade deste facto ; mas cumpro o meu dever de !e
presenta.nte da nação chamando a attençiio do gcvemo 
sobre este ponto, para que verifique se shi ha ou n~o 
realidade. Não desejo que votemos á.s cégas, e. depolS 
digamo11 aos nost~os constituintes que cnmpr1mos a 
nossa obrigação. E' nosso dever entrar em um exame 
muito especiAl, muito cousciencioso,sobre cada uma das 
verbae uo -orçamento. 
· Sr. presidente, eu não devo concluir as observações 

que faço sem oceupar-me, • ainda que _ligeiramenoo, 
da questão aventada nos ult1mos deus d1ae, da ques
tão ba.Qcaria, ~!tue mereceu do honrado deput1:1.do 

~;.: · ~ ' 
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por Minas inter~ções ao illustra.do ministro da fa- . Sr. presidente, ia.-me ese•pando um e.sau~pto que 
zcnda-e a resposta dada por S. Ex. tinha. em vista. apresentiU' á. consideração desta ~qguata. 

Eu, como digo, não quero tratar a fundo d.e seme- ce.mara; trata-s\! na minh!L provincie. de t.brll'. ~a. 
lhante questão, mesmo porque vejo que esta occasião grande via de r.ommnniçs.çii.o entre o litoral e o sert.oo; 
.não é para isso inteiramente opportuoa. · é a estrada conhecida pelo nome de estrada ?e ~erro de 

Mas, Sr. presid•.mte, peia. discussiiu h~>vida, um faato Paraguassú. Meu illustrado collega. pelo 1" d1stncto da- ._ 
ficou bem averiguado, e é que a lei de n d . . . - i' ant t>J.J."" ~w• / 
1860 nã.c é entendida pelo illustrado ministro da fazenda ~~teria, eu apenas hoje quero <'.Onsi~nar a l.~in~a opi-
do mesmo moào por que até então foi entendida. O mao, e declarar qne a deputação daminha.provmou1. está. 
honrado deputado por Minas- Geraes, sectario da dou- accorde ern enviar um additivo •••• 
trina da maior 'e:~t ansão da liberd!l.de do credito 8 

us ra .o eputa o pela província do Rio-Grande do 0 SR. JuNQUEIBA. : _Eu não queria fazer a publica ' 
Sul, tambem . sectario dessa idéa, e muito entendido excepção do nobre deputado; portanto a deputação da. 
nes8aa ma terias, ficárão <:ompletamente satisfeitos com minha provinçia, com exc.epção do nob!e. deputad~, está. 
as explicações dada5 por S. Ex. A emissão é aquella accorde em que enviemos 9. mesa um addJ.ti v o autor1sando 
que os nobres deputados dese)ão, se ainda. n ão vai além, 0 governo a contratar a dita estrada com as pessoas que 
os estatutos ~êm uma força e:x.traordinaria, a lei fica su- se tem occupado desse assumpto. 
bordinada aos estatutos. 

Ora, Sr. presidente, quem vio a opposiçllo movida 110 O Sa. C. bfAnUREin.A.:- Seu muito opposto aos 
. projccto apresentado em 1859 pelo Sr. Saltes Tnrres- privilegies. 

Homem; quem vio quanto se passou no anno que fin- O Sa. JuNQUEillA:- Mas par11. V. Ex. ver que o meu 
dou, certamente h!>, de tomar-se de alguma admiração, nmigo e collega não tem razão. nesta sua opíuião, direi 
vendo s. homogeneidade de vist.as que existe entre o ne eata com anhia a enss solicita o riv' e ·o 
~nu· · · · pe e garantia nem subvenção . ... 
versa rios. . O Sn. C. MAliUllEI1U :·- Ha de pedir para o f'Oturo 

Parece, Sr. presidente, que a maioria que em 1860 no por ora só pede privilegio 
senado reformou e emendou o projecto de 1859 , a 
maioria qve neata--casa o anno passado refiez-io-a--le·;..· --1---....(J~~J.m~ml-!ll\&.Air.-. -; ...... ..-.-.. n~e favores que do one•. 
aqu.ella projecto, tinha um pensamento reservado, pen• rar os catres publicos ; e~ não vejo .r~ão ~ara. ~e se na--

. samento reservado que só muito depois havia de ·vir á. gue semelhante concessao á provmcla a .Ba la,_con-
luz; p~~oreee hoje que aquelles que tomA.ríio a peito na c~ss~o que. vai dota.r ·~os de .uma es~rada qut:~:.! 
sessão passada a. adopção de semelhante-medid.a.,~--1--_j}i.stiictoa.~ip.o:rtB~.ssj.Dl(IS;1~1U!U&-W~IZll~~l&HilWII----
a.qu~lles que se tomárão impopulares, porque affrontá· mina3; e pela. g-rande l?opulação que já. contém, com 
rão a opinião 1>ublica , . presumindo-se escudadoa em. o litoral da provincial 
uma maioria. firme, estíí.o hoje completamentll a bando- (H e~ tim apart~.) · ' 
nados. Ser& uma tentativa, e niío é a nôs que compete matar 

Sr. presidente, era este o caso em que um observador desde já essa tentativa. Se não se reali:zar a empreza 
audaz, um observador que não eu, pudesse dizer as com as condições que se pedem, entíio o go~emo por sua 

_mesmas palavras quo disse o priucipe de Schwatzem- parte não está. obrigado a cousa nenhuma; e eu estou 
berg, primeiro mini.stro da Austria em 1849, -por occa.. certo de que se esta estrada existisse, as scenas de mi-
sião do grande aux ilio prestado pelo imperio do. Russia seria que se derão por occasiíio da ultima secca não se 
para domar a insurreição hungsra. :bizia o principe ; terião dado. · 
c Eu desde- já. me preparo para. a maior das ingratidões.::. Ainda, Sr. presidente, eu vejo qlle no orçamento da · 

Esse observador audaz podia dizer is6o, esse obser- · ~lfiio se devesse fazer, 
.. . s, r. pres1 en , a ques uo posta. dizem que o Sr ministro da. justiça projecta sérias re":' 

nesse terreno, 11ão quero nem posso ngora avaliar se o formas na sua repa-rtição; seria conveniente que S. E,.. 
pn;iz tem-d&-ganhftr-eom-ella-;-digo-sómente-qua.U!Il.P-Iliz degde já nosviesEe pedir as autorisa~ões ~ecesea.rias P.ara 
novo camo este precisa de alguma expansão de c.redito, 

mais conveniente do que para o anno S . Ex. estar coUo-
dCtual em relaçíio á. situaçiio que acaba; mas occn- cado na nece~sidade de vir 'Pedir aqui um bill de indem-
pando-me cieste assumpto, iiirijo me ao illustre.do mi- nidade pelos actos que houvesse praticado f6ra da lei; e, · 
nistro da fazenda, cujos talentos, cuja ~roficieucia nesta nesse caso, parece razcavel que a verba ao orçamento 
o outras matetiu eu respeito : o Sr. ministro, que· respectivo devia set modificada. Se as aposentadorias 
npezar de tudo Ee eahio muito bem da discussiio que forçadas têm de ferir a muitos magistrados, é evidente 
ae moven, e que terá. nl\tUrl\lmente de sahir· t:e bem de que a. verba relativa a e~ se encargo ha. de crescer con-
todas ellus, porque o talento de S. Ex. é de tal ordem sideravelmente, e então o nol.Jre ministro niío terá. reme-
que pOdo marchar eobre eRpinhos sem ferir -se; o 8r. dio seniio abrir um credito extraordinario •••• 
ministro, digo, ha de nccedcr numa supplica qua lhe 0 Sn. Pil'\TO LUl A. d.á um aparte. 
vou dirigir, e é que quaeequer favores que tenhão de 
fuer.ea ao banco do Brazil ~~ e&tendii.o aos bancos das Sa. JtrNQUEIRA : ·- O meu nobre amigo sabe que na 
provinoias.. •• atmospheta. política ultimamente tem apparecido essa 

nuvem de ameaça: eu não dou muito credito a sem e • . 
O Sa. MlNIITI\O DA. FAZE!CDA. ! - Não se trata de lhaute cousa. porque faço do honrado ministro alto oon-

fa.votea, trata-se da intelligenoie. da lei1 e as disposições ceito, para que s. Ex. possa assim desmentir a primeira 
não alio identicas. palavra. do seu progra~ma! ~is q1_1e ~~eonçãó ·de lei . 

O Sn. JJJNQUJ:lli.A : - Bem: eu desejo que o mesmo não é transgressão e v1olaçao de le1. Se1 qu~ S. Ex. é 
eapirito benigno que tem levado V. Ex. a dar essa animado das melhores intenções, e q_ue deseja. melhorar 
intelligencia a respa~to do banco do BrazU o inspire a magistratura; mas para isso deVJa t:ropor ao parla:-
qnando se tratar dos bancos da Bahia, .Pernambuco, manto as medidas necessarias, e não na:ansencia d · · 

_ _ __ ...Jl\I~ar;l:latun.uhw.ii~ G!'anàe do Sul. Essas praças p • • comme er ac os ar 1 ranos, ver a e1ros go pea de·es-· 
ciaes t~rn sua vida. propria pelo commercio directo que tado; porque então a gloria, a que o nobre ministro 
entret~m com o estrangeiro, e níi.o desejo que o verbo aspira, ee esvaeceria.; · e eu co~cluirei repet~d,o o pensa-
do credito vá do Rio de Janeiro para todas as ptovin- mento do grande orador italiano, que tem illustrado a 
cia.s; bem- ba'>ls. a centrslissção administrativa, não tribuna sagrada: c a gloria é como a som'llra, que segue 
'Vamos cercear, níi.o vamos matar em flôr aquellas as· a virtude, que a despreza, e foge da ambição, .qae ·a 
pirações que apparecêrão com os bancos a que chama- pxocura.,. (Muito bem, muito bem.) . . · 

' rei 1le decreto. Eu não concordo, creio que meus amigos (O orador é comprimmtado por muito1 Sr1. dtpulodo.t.} 
das províncias não podem concordar em in~lligencia 0 Sa. GASuauco requer 0 encerramento dadiecuaaio, 
nenhuma que seja sómente favoravel ao banco do Bra-
zU. Hiío de que-rer que aos bancos das provincias se e a camara approva. 
garenta · tambem a mesma intelligencia, com. a qual Posto a. votos oproiecto, 4 approV'ado, e pa8sa &a• dis~ 
aproveite seu commercio e induetii". · · cues~. ' · · 

roMo tv ~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 1128- PÃjgina 8 de 16 

2:1S SESSÃO EM !9 DE AGI)STO DE i86f. 

O Sa. TniEruo l'llilUet" dispeWJa de intersticio afim de 
qoo esta reaolução saja. dada para. a ordem do dia de 
}nanhã, 

Consultada a casa, respondi! a.ffi.rmativamente. 

OB.Ç,UI.ENTO DA lllARil'iiU.. 

parte relativa á despe~a. 
com as emendas apoiaàas. 

~TA. 

O §r. Pereira Pi.11.to (t• secretario), obtendo a 
palavra pela ordem, observa que, tendo o Sr. ministro da 
marinha asseverado na ca&a qne crearia uma companhia 
de n,prendí~es marinheiros na provinciu. do Espirito
Snnto, conforme o orador propuzera em uma das sna.s 
emendas, por isso pedia licença á cnmara para rotirar 
essa sua emenda. 

Consultada a casa, consente na retirada. 
O Sa. BBLLO re uer o encerramento da dis 

e a camara npprova, 
Procedendo~se ã votGçiio do art~go, é elle approva

do com as emen.das ~a com!p-hsão, sen<lo rejeitadas 

OP.ÇAMEPITO DA. AGlUCULTUP.Ao 

. 
parte relativa á despeza do ministerio da agricultura. 

Acha··&e presente o Sr. ministro respectivo. 
l:lão lidas, apoiadas, e entrão conjunetameute em dis

cuesão, as seguintes emendas da commissão : 
Ao n. 2-Em vez de-4:0008 -diga-se-6:00081)00. 
Ao n. 3-Em vezdacultwadac.anua, etc.-digí:l.~se

culturas da canna, algodão, trigo e outros productos 
agricolas. . · 

Ao n. S-Em lugàr àe -55:9438500- diga-se
. 46:0438500. 

para a expo~;ição de Londres-30:0008000. 
Acrescente-se : n. 13- Para. auxiliar a continuação 

da obra Brazil Pitloresco-6;000$000. 
2 ue assu. a ser 14-Em vez de-30:000 

diga-se-20:000$000. · 
Ao n. 13, que passa a ser 15-Em vez de-21:957S

diga~se-12:600SOOO. 
Ao n. 15, que passa a ser 17-diga-se-Obras pu~ 

blicas, comprehendido o palacio imperiaL 
Ao n.l7, que passa asar 19-Em vez <le .... MS:840B

diga.-se-469:840flOOO. 
Aoorescente-se: n. 20-Com "limpeza. e irrigação da 

cidade-205:000SOOO. 
O n. 18 pa.ssa a ser 21. 
Para serem collooadas onde convier : 
1.• Ficá o governo aut.orisado para tratar da novação 

do colittato da cómpanhia do Gaz, no sentido de di~ 
minuir o conalimo qué aotuálmente se faz, e a despeza 
relativa.. . 

~.· Fica o governo adtorisade para adiantar A com
piihhia Btazileira de Paquetes à Vapor seis mezGs d~ 
subvenção com a clausula de desconta-la nas prestações 
meil&!!.es, e para tratar da novação do contrato da 
Iiie•ma. dom auhia no sentido de diminuir o numero das 

, E mais as seguintes: 

« Ao ~ 7. • -Inclusive a quantia. da 200:0008, sendo 
100:0008 para continuação áa estrada do Passa ... Vinte, 
e 100:0008 Jlflt'a abertura de uma qne, partindo da 
villa Leopoldina, se dirija. ao porto de S. Fidelis -
Lima Duarte.- O. Ottoni. -Ferreira Lage. -Mello 
Franco. • 
. c Ao $ 1.• -Sendo 50:0008 para auxiliar a abertura 

de uma estrada entre a c1dade da Itabira, em Minas, e 
a. proviucia do EspiritQ-Santo pelo valle do Rio- Doce. 
- Sal<Jthiel,-.. Silva Nu~s.- A. Pereira P•!!to.-T. B. 
,Oteoni. » · · ·-

~ O governo fica autorisado a appl'()var a incorpórll~ 
ção da comp,,nhia organisarla na provinda da Bahia 
pelo commendador Antonio Peciroso de Albuquerque· 8 
outros negociantes e proprietarios para a construcçí'í.o dtt 
uma via de carris de feno, ou pelo systema tram-road, 
conforme fôr mai c n · · · -
choeira e a Chapada. Diamantina, com um ramal para. 
a villa da Feira de Sant' Anna sem onns algum real do 
thesouro, sem subvenção nem garantia dejuros,equaes
qner outros favores exce to as eonceseões &e ninte;;: 

< .• senção e todo e qualquer direito de importação 
e de expediente e:obre o marerial, m'l.chinas, instru
mentos e utensílios necc!OSarios á execução dos trabalhos 
da empreza. 

< 2. • Concessão de vinte leguas de terrenos devolutas 
nas matas d<> Orobó, ao lado da estrada, para estabele
cimento dos trabalhadores contratados, terminados os 
trabalhos, e par a a cultura do algodão. 

< 3. • Privilegio pare, a exploração, dentro da zona 
da estrad!l contrat~da das minas que a empreza 
descobrir, principalmente a dos pro duetos chimicos na·· 
tm:aes, co~o ~ salitre, nitrato de soda, bo~ax, podendo 

. ' 
pre.:isar, nlém do que se concede para a estrada a com as 
isenções dos direitos. 

~ 4.• A planta, as condições da oonstrucção e o tem-
~ 

belecerá no contrato que celebrar com a empreza, e 
assim tudo mais que fôr concernente á mesma, ~arda
das as condições acima mencionadas.- J. J. Fernan-
des da Cunh1.- J · • -
Souza Dar.tas.- J. Madureira.- Espinola,- Tib~rio. 
- C! Paranaguci. - Pereira Franco .. - Gasparino. -
J. Â. Saraiva. - Pir~to Lima. -. . 

c Paru ser collocada onde convíer: -O governo appli
cará ant!ualmente a quantia de 200:0008 com a cons
trucção de um:1 e~trada de rodagem, qu:; partindo da 
cidade de S. ,João d'El-Rei, pa!>se pelatl.e G:>yaz, e vá fe
necernade Cuyabá, construindo-se aspontes necessarias 
sobre os rios S. Franci~co . Paranahyba e Curumbá, 
bem como nos demais que se julgar necessario. . 

< Da cons1gnaçiío do primeiro auno applicar .. se-ha. 
lo o a uautia de 2~·000 • • :-
do Paranahyba, no lugar denominado Cachoeira, no 
município do Catalão -Arag/lo e Mel/o. -Salathiel.
Oorréa do Couto. - Cyt·illo. - lxama Cet·queira.- Santa
Cruz.-A Fl~ul'' :. 

~ Ao § '7", depois das palavras - Obras publicas ge
r aes e a 11xilio ás provinciaeo - accres-::ente !'>e - inclu
Pive a conservação e melhoramento da estnda doa 
B.ois a Santa Clara. ·-A. O. de;, Cruz Machr1du. - Brêta8. 
- Ottoni.- Mello Franco. - L. Carlos da Fon5eca. :. 

~ Para auxilio das obras da cadêa da capital da pro
viocia de Mato·Grosso, 20:000H -de Lamare.--Oouto.:. 

~ Ao n. 4. --Descobrimento e exploração de miw&s 
de carvüo de pedra- accrescente-se:- e outros mi
ner~.es. 

~ Ao n. 6. - Em vez de 2,483:0008 - diga-se -
2,408 OOOS, em virtude da reducçuo de 25:0001 com • 
companhia Jequitinhonha, extinctn. 

<Ao n . 13, accrescentado pela commissão.- Em 
vez de 6:0008 -diga-se- 8:0008 desde já, aendó 
4:0008 por cada volume de texto e estampas, relativo a 
uma das provincias do Imperio.-1. de Al:ncar.-Pinto 
Lima.-C. Paranaguá.:. 

OSr.I<'erroe,ra da V~l a: -Sr. residente 
CIVl 1saçao e um povo se mede pela importancia, pelo 
desenvolvimento de sua industria ; e a principal lndns
tria, talvez a unica do nosso paiz, é sem duvida alguma 
a agricultura. . 

Jzifelizmente; porém, como reconhece o nobre minis
tro, a agricnltura definha entre nós, continúa a soffrer 
sérios embaraços, j a devidos á irregularidade de esta
ções pouco benignas: j a. produzidos por causas que 
podem ser removidas pelo esforço humbno • 

Cumpre que essas causas f'ejão !'eriamente estudadas. 
e que ». can·ara, compenetrada desta verdade-que só a 
agricultura pôde fazer a felicida.ie do Brazil-preste . 
toda a attençüo ·a t ão importante assumpto, e J.>rocure 
remover oe trope~s, os embaraços que a tem fe1to pâ· 
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· l'M' com grave saerificio do paiz: assim pensão aq_uelles 
que têrn aqui tratado de .::olonhação, de tla.vegaçrto, 
de estr~<das, e de outras que~tõ~s que se prPndem hlti
mameute á. a~~;ticultura; assim pensão .. quene ... c;.ae, 
conhMendo a fertilidade deste terreno, ,;ntcvêm para o 
imperio melancoli•'O futuro. pol"·1Ue n1io ~e teo' a ro-
vc:ta .... ,.., ... : ___ __ .;,· - ~ · . -.0~ 'lllf?. :t THl.tnrV-7..~ )1/ fldOSf\. 

outorgou i!. terra de ~ant~ -Cruz. I Awiado:;.) 
Não tenho, Sr. pres,dente, u pretev9::io de crer que 

wnha hoje dizer noviilades. que venha t-razer luz onde 
· : · ·· · ' ~ au , o ra, 

trago comigo um pequeno ~ei-:!>o p -wa. o editJCio do nossa 
~grandecimento ... _. Venho repetir verda?es já conhe
cldas para que m:m• ?e tomem vul;2:arír-uaas ; 11em por 
isso pe1·deraô o merito, a virtude que têm. 

Á . prosperidade do paiz, o seu futuro, Sr. p:·esidente, 
prende· se intimamente i sua :.gdC'ultura. Só ellu póde 
dar incremento ao torrã0 qu(l n:>bit»mos, fszê-lo po
voado, tornar-no5 uma naçiio livre, forte e respeitada. 

.As artes e sciencias residem entre os povos la"boriosos; 
os costumes se aperfeiçoão, e a civilisaçi!o, tomando 
grandes proporções, comhate e leva de veucida (>S vícios, 
os erros e os crimes como no d o? r "~ 
tmpc as por orte vendaval, qu_e_ ii.idai -pousar em 
terreno esteril. . 

A agricultura é a profissão naturnl do povo brazi
leiro : as immensas campinas ue se erdem de · · 

· as que se erguem ~o u·e terrenos ferteis, ea-
tações ~ariadas, clima ameno, iimumeros rios e regatos, 
c muitas outras vantageiis que ternos, determinão a 
profissão do Brazileiro, <tne só com -a agricultnr~ 1.1oderá 
elevar o pa.iz ao gt vo v1mento e c1v1 1sação 
de outros povos que t êm couseguido estes beneficios á. 
custa de esforços inauditos, de esforços de muitos secu
l,os,_por9ue seus recursos em relação aos do Brazil suo 
multo hmitados. 

Á agricultura. é a profissão natural do homem que 
nasce sobre um terreno fertil. Os primeiros habitadores 
desta parte do globo tinhão nesta industria sua unica 
profissão, os selvagens que aínda hl)jevivem nus brenhas 
de algum modo a exercem, .,tirão della. parte da sua. 
subsistencin ; nós, geração mais aforttm.ada, não de .. 
vemos abandonar a lavoura, desprezar um bem que o 
instinoto do hoin m 

o eatanto a agricultura definha : os terrenoa se vãct 
esterilisaudo, o fogo vai destruindo us florestas, conti
núa a antiga rotina, teme.-se qualquer innovsção : nem 
tanto res eito eenhores ás trad" -e 

llm anto respe1to á.s velhas usanças ! 
O nobre ministro reconhece estas verdades, reconhece

estes inconvenientes, lembra a necessidade · de ndop
tar-se medidas tend.enteB a illustrar o lavrador por meio 
de um syftema geral de instrucção theorico. e pratic11. 
S. Ex. quér o emprego de processos, mo.chinas e instru" 
mentos usados em paizes onde a ínc!ustria adiantada 
tem Jado grandes vantagens. S. Ex. quer instrucçií.o 
prolieaional, a creaçií.o dQ aulas praticas, aulas da e&tu
Clos agronomicos, a fundoçlío de fazendas normaes noa 
grandes centros proiluctorcs, onile os lavradores aprcn
aiio 05 processos aperfeiçoado& da indnstria agnco]a, 
v~ri6onndo com a vista as vantagens que do\les reault:iio. 

O nobre ministro lembra n.inda a neoBf'sidade de se 
estabelecer uma rede de estra<las menos imperfeitas do 
que as que temos, que liguem os grandes centros · pro
ductores is grandes arterias em construcçii,o; a ~sta& 
medidas eu juntarei outra. não menos importante: a 
navegação fluvial que, além de outros muitos bene6. • 
cios, trará summa. facilidade no transporte das merca
dorias. Á uiado&. 

Tratarei destas questões que particularmente inte
réssão á província de Minns-Geraes, entrarei no des
en-volvimento de uma proposição que t mitti na casa 
quando tive a honra de tomar a palavra na discussão 
de fixação das forças de mar-qne n. provinda de Mi
nas precisa muito de vias fa.ceis de cnmmuuicação; 
CiUanto á divisão dessa provincia, questão de vital in .. 
teresse para ella e que aqui ser~ o meu delend". Carthago, 
eu em tempo opportuno bei de offerecer à consideração 
da.camara. esea idéa.: hei de defendê-la como permitti
rem ás minhas forçasllinite.dt1s; e auillis.do mais pela. 
bondade e .justiça da causa que defendo do que pela 
forÇt de witilia intelligencia, eu espero levar ao animo 

de todos a convicção de que é de ab~luta. necessidade 
que essa idéa seja. convertida em facto. 

O Sa. MARTINiio CAMPOS : - N.~o apoiado. 

O Sn. F.t:naEUlA DA VEIGA:- Sr. presidente, o pro-
c · · · _ sé o mas-
mo qn6 foi inir,iado, ba mais de dous secnlos, pelos 
primitivos lavradores. Derribão-se as m!ltas s~m atten
ção, ~;em privilegio de nenhuma mndeira. de lei ; o eol 
a.~ eecca o fo o as devota· · 
za, planta-se, e depois de uma ou duas ~apinas, colhe
se o fructo que a terra dá. multiplicado. Tudo iate é fei· 
to pelo hraço do homem, só pelo braço do homl'lm. 

Emquaiito o immoral trafico d.a especie bumiUlli. dava. 
annnalmente numerosos braços á lavoura, tinha ella. 
grandes forças; mas este beneficie não compensava os 
graves inconvenientes que o acompanha vão, a esteri
lidade dos terrenos , a destruição das florestas , os 
inconvenientes politicos, os inconvenientes moraes de 
tão abominavel trafico: hoje, graças á Provídencia, está. 
elle extincto ; de dia em dia, porém, vai diminuindo o 
nu~ero d?s trabalhadores, continuando os · males da 

Á cónaequenéíatem sido infeliz; sem forças bo.~tantes, 
e sendo hoje preciso grande trabalho, tun grande esforço 
par~ que se co~s!ga a produc_ção que ha ao a~nos se . 

de , as nossos lauadOie3 vao des-
animando; e eis-ahi a causa dessa constante emigração 

· de um ponto para outro, desta província para aquella, 
em busca de melhor terreno, de terras vir~ens, comó 
dizem. - • · e.-hrui!oll'----- -
d.e ser abandonados. Os gastós de uma viagem· mUitas • 
vezes longa e sempre penosa e di:ffi.cil, a vend11. ·da pro-
priedade pelo preço que eetipula a necessidade 'd.e 
prompta-venda, são sacrificios que se jnntão ás despezas ' 
de arranchação e de alimentação, e que acallãt~ por 
arruinar o J,avrador peregrino, que, em vez da ventura;· 
com quesonhára nessa nova terra dapromissíi.o,Mmente 
encontra a desgraça. . · . · 

Quereis, se.nhores, tristes exemplos desta · triste- ver;. 
dade! A provincia de Minas .é o refugio de muitos, em
bora pouco importantes, lnvra.dorea que da provincia do 
Rio de J&.neiro sabem todos os annos em demanda de 

• 1 v , e -quan a proVlllClS. 
-de S. Paulo com seus terrenos ainda incultos vai sttra
hindo annualmento centenares de Mineiros, que tarde 
-reconhecem o erro dos seus calculas, mas cuj~ h~tia 

- · , - e de ~ão aos-incautos. Nem o . 
rece.io de nm clima diverso, nem o sacrificio das. rela
ções de amizade e parentesco, que se consolidâri1o em 
muitoa·rumos, c que se perde em um· dia., os demo.'fé do 
seu proposito : continúa a. rQmagem a:ventureim, conti
núa a emigraçii'o,oontinuão seus graves incon-venientes. 

As terras cansadas, dizem elles, .demandão 20, 30 e· 
mais annos de repouso para recuperarem a força per• 
dida, e as madeiras do lGi precioão de meio eooulo para 
chegarem ao seu crescimento : qua.esquer medidas hoje 
empregadas contra. este mal não o removerá de proJnptoJ. 
mas, se11Pores, á geração pr96ente compete re~arll! os 
erros da passada, ainda que os benefidos que dah1-re
sultem s6 possão aproveitar aos vindouros {apoiadO&):; 
alóm de que, do emprego dessas medidas grandes be
neficivs Mo de vir de proximo para u })fliz-, que precisa 
da mais abundantes colheitas, e que demandem men~ 
tmbalho. o emprego de inatruinentos a.gricola.s, ao 
mschina.s, toma o trabalhe mais liv-re, mais produotor, . 
mais civt1isado, . e dispen~a ainda grande ex~o de 
terreno, que traa parslyss.dcs immensos capita.es. ·· 

m introduzit·se o Ul!O dessas. machinas, 
de~ses instrumentos agricolas '? Como convenOOr-lll' aos 
homens do campo das vantagens provenientes do se11 
emprego? Crêem-se anlas de estudos agronom.iOO!, es
colas praticas, fazendas normaes nos centres produoto
res, onde os lavradores conheção ~la proprlll vi.ata a 
conveniencia da aJ>plicação das,machinas e inatmmen
tos 11perfoiçoados. Essas lições não hão de ser perd.i<lu, 
porque os exemplos são maiá imitados do que 01 con .. 
selbos seguidos. · 

Quando hn. dous mU annos o propheta Isai&s dhia 
que dentro em rouco tempo o ferro de lanças m~e· 
ras su havião de converter em arados, . não ~a~- gne 
ainda hoje OSilG auxiliar iZDportmte atl"làvoura niio 
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eataria. ainda em uso entre um povo civilissdQ, entl'S 
nós homens lavradores, que, como o santo incredulo, 
queremos ver para reconhecermos os vanta)osos resul
tados do emprego de instrumentos agricolas, de ma·· 
chinas que dispensão muitos braços trabalhadores , 

~ - . .. . 

mentos agricolas, ~proporcionando-lhes estudos agrono- . 
mo3, dando-lhes terrenos devolutas, que geralm.ente se 
crê só podem pertencer ao estrangeiro (I!'P"iados) ; eBta 
colonisa.ção nos convem : a identidade de lingua, de 
habitos e de religião nos unirá a tod.os sempre em de~ 
fesa de uma atria comrnum. 

não nos poderá dar a colonisação estrangeira. No occidente da Europa, 8r. presi ente, ergueu-se no · 
Esta colonisação, Sr. presidente, embala. a muitos meio do oceano uma. pe'luena ilha como um ponto per~ 

que esperão pelo dia feliz em que a. escravidão cederá o dido no meio dos mares; os esforços e o trabalho dos ho-
terreno ao trabalho livre de ma.is afortunada. ente: mens fizerão dessa pequena ilha, desse ponto perdido no 
estes vêm os Estados-Unidos , e offuscados pelo brB o meJO o oceano, o empono as a s, o comm 1 • 
dessa ~ação, ·que em pouco tempo se tornou uma grau- civilisação, a nação poderosa, a Inglaterra. de hoje; 
de potencia maritima e commercial, entendem que, imitamos esses esforços, imitemos a gente denooa.da, 
?Omo os ~stados-Unidos, do uma simples colonia, deu- 6 a Providencia nos auxiliará., porque ella protega o 
tro de me10 seculo, se tornou um Estado grande por sua. esforço humano quando a elle preside um~ idéa gene· 
força, grande · por sua. civilísação, grande por suas r.:>sa. 
emprezas, assim tambem com a colonisação os desertos (H a um aparte.) 
da nosso paiz se tornaráõ em ricas e prosperas povoa-
ç.ões, que ás maravilhas da natureza se juntaráõ as Sr. presidente, a industria do nosso pn!z póde set 
maravilhas da civilisaçíio. desenvolvida a. tal ponto que os generos de producçiio 

Seria, porém, só a colonisação que deu grande incra- nacional possuo encher os mercados estrangeiros; pàra 
mento & União-Americana? t:reio que não. ((Jipoiado1)• iseo porém é de absoluta necessidade que .auxiliando-se 

· uh ·- · · a v ura s fa ilite or to:ios os meios as vias de com-

rJ.ca. Nossas vias de communicações más e imperfeitas, proço tal que nunca po erão concorrer com a pro ucçaa 
a falta de uma lei que regule os casamentos entre pro- estrangeira. . · 
teatantes s catholicos; a oircumstancia de não serem Precisamos de vias de communicaçiio (apoiado1)' e 

• · · infelizmente, Sr. presidente, só temos difficeis veredas, 
tudo a infelicidade com que por mais de uma vez tem wgremes, or osas, ma ngt a , · • -
sjda tentada a colonisação, taes são entre outras muitas mente passão os viajantes, por onde tranaitão os animaes 
81J causas que têm obstado a emigração européa para os de carga que na estação chuvosa. estivão o terreno com 
nossos portos. (Apoiados.) seus ossos. A primeira necessidade do Brazil consiste 

Não creio, Sr. presidente, que dahi tenha vindo em vias de communicação, e essa necessidade se mostra 
grande mal para Q pa.iz; não creio que seja essa a ori- mais urgente em Minas, província central, cujo principal 
~m de nosso infortunio; se todos 08 dias aportas3em commercio se dirige todo para a capital do Imperio; 
âzl nossas praias milhares de estrangeiros, fortes por precisa ir offerecer aos consumidores os generos de sua. 
seu numero, por sua illustração e por sua ambição~ apoucada industria, e o trabe.lho que demanda a con-
pouco a ~uco teriam~s nós os nacionaes de ceder-lhes . ducção desses generos é sobremodo augmentado pela 
o . territono: e a diversidade de raças, trazendo a diversi- circumstanoia de ser essa provincia montanhosa, I) que. 
da~ de idéas, de pr!ncipios politicos e de religião , ~ui to difficulta o transporte das :nercadorias; na esta-

cabem 250 milhões de habitantes!... demoras motivadas pelas enchentes, pontes cahidas, e 
~ Sa. FERREIIlA. DA VEIGA:- A inundnção estran- ou~os muitos contratempos que os pobres viajantes 

g~1r~'-trag~do nossas tr!'dições glC~riosas, nossas ins. .soffrem, amaldiçoando os paterna.es poderes do Estado, 
tat~çoes awda mal consolidadas, acabaria com os nosso& que tão mal cuidiio de vias de communicaçP.o. 
hab1tos, nossa lingua, nossa v.atria, tudo perueriamos Precisamos ue estradas: a industria dos transport~s, 
e os filho~ deste paiz não senão mllis que 08 pariás d~ diz um escriptor distinoto, é uma das mais importantes 
nova soctedade, como o foriio da antiga metropole.... da sociedade; e para provar esta. asserção, contin'dn esse 

U111 Sa.DEPUTADD: _Então considera isto como uma. esoriptor, será bastante que attendamos quantos e di-
h d d" ·d versos paizes concorrem para a producçiio dos menores 
rr:Jn~~a que se ave lVl ir pelos que vivem a.ctual- objectos de qne usamos, que distancias, que caminho 

vencem elles a.tó chegarem ao seu destino definitivo. 
O S~. F.&auraA D& VEIC.A : - Não penso assim, ha. Nossos veBtidos, nossos alimantos provão que nenhum 

um me1o termo ; o que prec1samos attendcr prudente- pa.iz produz tudo o~ue ha de mister para a vida: o mar 
mente á quo da Europll se nos niio mandem a escoria Clá.-nos o sal, du. Europa importamos o vinho, os tecidos 
ds: sua população; os homens atreitos aos vicios a ao e outros muitos objectos, em troca dos quaes damos os 
cr1me, que sa niio vão desentulhar as prisões publicas prodnctos na.cionacs; sem vias de communicaçiio ~ada 
dos .sceleratos para os transportar á.s nos~as praias. pa.iz teria o frncto da terra, a Inglaterra teria batatas, 
Convem destruir essa fatal propagandacontranósadrede mas suas fabricas estariiio paradas, e nós tambem vi"!e· 
espalhada na Europa: não descrever o Brazil como um riamos quasi que em estado de natureza. Forão ases-
novo El·Dorado, não illudir aos incautos com promessas tradas, Sr. presidente, que derão grande incremento i 

---~f~l!lLlJÜ~B"f''leela!.,,-qqull<ee:cnMJunneelat-bh:ãão;()-(dlEeHsgee~r-t:e~tm~i<· iiflltt"HIObratttdo-- t-:-- -F:mteá.-, á-Belgies, á Allemanha, á.~aglaterra e aos Es-
facilit!'r as vias de êommunicação; taes siÍo entre outros tados-Unidos. E', Sr. presidente, nos Estados· Unidos 
os ~e1os de obtermos uma colonisação estrangeira con- que eu admiro o incremento que trazem as vias de 
vemente: e e~quanto, Sr. presidente, não conseguimos commUllicação. O Estado de New-York, que niio tinha 
estes benefic1os, emquanto não alcançamos esse de&i- mais de I,OOO,IJOO de habitantes em 1810, empre-
cüratum, voltemo-~os ,Par~ o paiz, e em sua população hendeu em f815 uma grande obra, o canal que liga o 
PJ:'OCUI'emos. arran3ar 'lllongerados colonos que Dão nos lago de Erié á ba.hia de Hudson, com a extensão de 
custarito milhares de contos: é nessa multidãO de indivi-· 140 leguas pouco mais ou menos; esta. obra, · qne 
cluos.quepovo~ todas~s fregueziase cidades; é nessa · cl)f:aeçou em 1817, a que se concluio em 1825, deu 
multidio que vtve no .oc10,_ na molleza e na miseria, que gra:."ldes resultados a New·· York; tomando-se por 
~em por constante res1d.encia a taverna, e por unica dis- termo a producção desse paiz em duas épocas da-
trnçuo ou trabalho o JOgo, é nessa multidão que deve- à as, n6s vemos que em 1825, no anuo em que se faci-
moa procur&r os colonos, confeccionando-se leis repres· litou ao publico a navegao;ão de5se canal em toda a sna 
th~ da vadinçf\0 (apoiadot), facilitando-lhes instru.. ~xtenaão1 a producção do Estado de New··York mono: 
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ta v a a 15 milhões e 900,000 francos; doze annos de·· legnas, leva su&.S aguas u.o ria, Grande; elle banha sete 
pois, em 18'\7, essa prodú.cção elevava-se :i. enorme cifra importantes municípios de Minas~Geraes; a ana n-.ve-
de 118 milhões; e, senhores, contra cifras não ha argu- gt.yão jnteressa ao sul da provincia de Min8.8 e ao norte 
mantos; elle.a fe.Uílo sem commentario, eUas eão irl- da de S Paulo. 
exorsveis. Eso;es municipios são os de Itajuh&, Pouso-Alegre, 

Qnereis um pequeno exemplo do nosso 'Paiz, cuja ver- Cam anhà Tres-Ponta.s Alfeuas Ja e · -
dede pmi~i!J todos jtt1gar, podeis vetLcar- e. pouc~ contestavelmente os mais importantes e os maie pro-
tempo, Sr presidentf! , aceitando o obsequioso convite duetores d1.1. província de .Minas ; são elles os que-
de um distinct.o· amigo, eu fui em companhia de mui- exp»rtão para. a capital do lmperio maior quantidade 
tos àignos membros deste. .casa assistir á inauguração de porcos, de gado vaccum, de fumo e de muitos ou-
da estrada Uni~ · , · · - os, e c se es es resu ta os appart=cem ní!.O 
tropolis na. provincia do Rio de J aneíro á. cidade do ha.vendo entradas, 1ue vantagens não teremos qnando 
Parahybuns na provincia de Minas-Gera~;; ; essa. estra- seja navegado o rio Sapncahy, q_ue se presta a facil na-
da tem de ext.ensiio vinte e quatro ou vinte e cinco vegação até o.rima. da ville. da Itajubé., ponto que dista. 
leguas; tudo que vi, Sr. presidente, rn.e.rav•lhou·me; cerca. de I) leguas do porto de. Cachoeira, no rio Para-
os pontos por que passa ess!l. estrada vão progredindo byba, onde deve chegar um dos ramaes da estrada de 
admiravelriiente (apoiados) ; as estações são pequenas, ferro de Pedro li? ' 
e elegantes povoações se vão formando, cercadas de Veja V. Ex. qua a ne.vegaçü.o do Sapucahy está. no 
abundautevegetação,enacidadedoParahybtwa.ning;nem caso de merecer o assentimento do nobre ministro, e 
conhece hoje mais a antiga freguezia do J ui~ de Fóm ; estou n.utorisado por S. Ex. para declarar que lhe presta · 
8 cidade do Parabybuna é hQje um arrabalde da grande esse assentimento ; ella está. no pensameoto do nobre 
capital do Imperio; tem movimeato, tem vida, vida e minhtro, pensamento que vem manifestado om. o seu 

-______ lrn~on~·~m~en~t~~~~u~e~n~õ~oiit~em~~o~u~tria~i:urru~nle~r~~o~v~oa~ã~~~~~~r~e~l~~·~~~~~-~:d~~~~~ m error nom mesm~ .capital de Minas; seu com- ]~__!gl_l_a rede de e~:~tradn.s menos imperfeitas do que áD 
mercio se. tem animado, a fortuna particular, a fortuna que temos, e 4Ue ligem os grandeséentros prodnotoros as 
publica tem duplicado de valor, e a. lavoura, que alli ee grandes arterias em construcçiio; o valle do Sapucahy 
exercia com pequeno esforço, hoje se ex.eree com ranue é nm desses cen s rodu or s -

• n e em ll o grsn e 1mp so a e a, re ministro, e incontestavelmente que a esuada do 
facilitando· se o transporte dos generos agrícolas dos ferro àe D. Pedro li é a maior ar teria, na pbrase de S. Ex. 
centros proàuctores para o mercado da capital do llll- (Apoiado!.) · 
})!lr?o, facilitou-se 8 conduc_rão de t~do que abunde. na Não quero, Sr. residente, · ue esta camara vote • & 

, a qnan Ia para a nlivogação deste rio, esejo tão-só-
interior. Nas runs do Parabybuna traueitiio carros, car- mente que o nobre ministro o mande explorar, quG sein-
ruagens; seu commercio tem animação, o p1·eço, o aluguel forme quaes as difficuldndes que offerece e.~ ta. navega-
das casas triplicou, e tudo isto, Sr. presidente, é davido çãQ, que se informe quaes as vantagens que della. podem 
sômente á estrada União e Iudustria, que ninguem dirá., vir ao norte da provincin de S. Pauto e ao aul de Minas~ 
offerece um tra.jecto tiio facil nem tão rapid.o como a que, como V. ;Ex. sabe, tem uma populução dt; mais de-
navegação do canal de Erié. 400,000 habitantes espalhados sobre ·uma. vasta super-
. As vias de c.ommmlicação, senhores, formão tres fie:ie, e por eeta e outras considerações deve mna medida 
classes: estn\das de ferro, navegação de rios e canaes, d~ tantas vantagens para tiíc gt!i.rtde .anmero ~s Brazi·· 
e estradas communs, estradas propriamente ditas. Es- letro merecer a attenção dos poderes do Estado. 
tradas de ferro nenhumas temos na provincia de Minas, • Os beneficios da navegação do rio Sapucahy, Sr. _?re-

, mas a. de D. Pedro li, e::nbora não toque em um aó pa.l~ Bldente, não se estendem e6mente ao sul de múllia 
mo de territorio e · e ce a · · · · , s benefioiees-B-------
empreza que nós ~onsideramos mineil."a.; e folgo, Sr. pertencem a , todo paiz, pois a prosperidade de um Es-
presidente, de sabe:t- que o estado dessa. empreza. é o mais tado provém do augmanto de sua11 rendas;· do 8Ug• 
lisongeiro; formei este juizo pela leitura do ultimo r.e- menta da fortnna publica e particular. Essa prospew 

---latorio-e··ainda- orinfornu ão- ue-~edi ouJár~me o rida•ie s r • lação, pelo 
pres1 en aessa em preza, que tem e prestar grandes e · · êslaõêlecimérito -de-povoações;·· pela. cultura ·1le-terr~O&---
Importantes Eerviços 6. provio.cia de Minai!, por isso qua conquistados a uma uatureza selvagem, e todos esses 
abraça com seus dous braços gigantes, com aeus dous beneficios hão de vir em grande e~cala da nil.vegaçiio 
raroaea do Porto Novo do Cunho., e do porto daCaehoeira. dll rio Sapucahy, que passa por tet'reno9 muito impor-, 
a um lado desaa prcvincia., tem!e a. approx.imar dll capital tantes, por terrenos abandonados~ was que têm muita 
do Impario muitos importante& cent.ros productores, mas riqueza. 
para isso é de absoluta necessidade que f"acilitemos as Nesses terrenos incultos, Sr • . presidE;nte, hão de se 

' estradas communs e a navegação doa rios. (Apoiados.) erguer ricas e laboriosas povoações, onde o trabalho, 
Os rios que na provincia de Minas se prestiio a mais augmentando a fortuna. particular, e por conseguinte as 

faoil e mais proveitosa navegação, ::lr. presidente, são o rendas do Estado, trará para o lavrador uma posição 
Muonry, o S. Francisco, e tambem o Sapucahy. mais avantajada, porque entiio não ser& preciso, como 

O Mncuey já. vê suas aguas sulcadas p:)r l:iarcos, já. hoje, que se consuma quaai metade da producção com o 
4S navegado em grande axtenção; e o florescimento, o in- triUlsporte dçssa mesma producçiio. (.Apoiados.) 
oremento dessas modernas povoações que se ergnem nas o Sa. BARÃO DA. B&LLA-VISTA :-E ás vezes miÜJ~ 
margens desse rio proviio que não têm sid~ hifructife~ 
ros os sacrifioios que o Estado tem feito com eesa na- O Sn. FEna&nu DA. VEiGA:- Sr. presidente, o vallEJ 
vegação. ,Ctunpre que ella não seja abandonada }:>ara do Mississipi com !leus terrenos incultos, cinco -vezes· 
CJ,Ue esses sacrificioa não fiquem de todo perd1dos. maiores do que a FraDç.a, não tinha em 1810 rnais do-
lApoiados.) que 1,500,000 h11bitantes. Nesse anuo porém fazia.;.se na. 

O rio S:Francisco já. foi explorado, e já foi publica- Amcrica o ensaio da navegaçito a vapor; mas &6 em 
______ _jd~o~Jo~im~ºlrt~an~te~~trtru:!il!!<o~§:·~~~_jlSL&ã...r.:tploU!~-~-O---+---~~~~·~·~·~·~~li:--3f~en'•es ~ríi9 navegados por 

qual faz honra. ao seu autor; e interessando a nave~ a- esse novo motor, e esse valle mudou inteiramente de 
çiío desse rio a mais de uma. província, eaton convenCido iace desde que :;e fez o transporte dos homens e das 
q_ue dentro de pouco tempo ella 10erá. levada a eifeito. mercadorias com a conveniente celeridade. 
(Apoiados.) Quem visse, diz um escriptor diet.incto, como eBil'& 

Sobre o rio Sapucahy, porém, nada sabemos. Ainda planices defiertas se conver«!rii.o ell\ ricu e elegan~~ 
não foi elle exP,lorado, ainda nií.o se disse aqui na. tribu- povoações; quem visse como esses terrenoa iaculto• &e 
na qttaes as difiiculdadesqneoffereoe para &er navegado, wrnhi!.o em "xtenaaa e abundante' setu'aa, admirado 
quaes ~ vantagens que podem vir ao paiz a .. navegação de tlio repentina mudança, custaria a crer que todo eaae 
desse uo. beneficio tivesae provindo da naveKaçio de um rlo. 

Sr. presidente, o rio Sapuca.hy, como V. Ex. sabe, Hoje o vnlledo Mississi{li contém onze Eatadoa da Unilio• 
nasce em utn dos pontos da grande cordilheira da Man- Americana, e póde-tiedizer que easea onze Esta.doa cona-
tiqneira, em um lugar pro:rimo ã. freguezia do. Sole- tituem a força e s. civilisação daqnella nação. . 
dade de Itajub&, e dahi, seguiDdo Uill curso de 50 a 60 AB viu de coxmn~cação, Sr. p~iden\0, aproveitio 
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principalmente aos homens pobres, á. classe mais nu- vendo hoje realizada essa idéa, fnnccionando esse mi·· 
meTosa do nosso paiz, proporcionando-lhes objec.tos nisterio, <'ujo orçamento ora se discute. e do -nal espero • 
cujo uro antes niio tinbão, porque o tr11nsporte difficil grandes benefidos para a agricultura, não po81'0 deixar 
lhes dava essAs objectos por um preço exagerado; e 0 de me con~ra.tular ·com o paiz por semelbtmtP> motivo. 
emprego na. lavoura das machinl\s e instrumentos él.e Sendo a agri.cultura, como disse, a principal indns-
que ha pouco fallei, como se poderá. realizar senn.o faeili- tria do p:tiz, à prindpal fonte de renda n&cional, a eila 
tando-se da côrte para. o interior uas pr~vincias a con- achsnda-se tão intimamente li a do o futuro en ande .. 

"Y.. . · , esses ms romenos, propor- c1mento o palZ, bem visto é que os poderes do · sta o 
cionando -se meios fa.ceis de serem elles transportados devem empregar t-oda a sohcituJe, todo o desvelo em 
daqui para e.lli, de um para outro ponto? promover o seu liperfP.iç·•amcnto, em remover todos os 

As vias de commuuicaç!io são con~ideradas um po- obst.aculos ao ~eu progresso, e eleva-la áquelle gráo de 
. · · · · ,ã governo. osp n a e e que or ~uscep tve • · 

Um escriptor notavei diz que a facilidade de vias de ·Ora, se tal cieve ser o primeiro empenho dos poderes 
communicação concorreu poderosamente para a pacifi- do E ,.t,.do em circumstancbs ordinarias, muito mais 
cação da Vendéa. e da Bretanha depois de 1830. Com rigoroso se torna e3sedever nas criticas circumstaucias, 
faceis vias de communicação pôde 0 p:ovemo levar sus na decRrlencia em que se acha a. lavoura por causa da 
seção tutelar a:> mais remoto ponto, pôde fazer abortar falta de braços ..... 
quaesquer planos tenebrosos, antes de ee lhes dar exe- O Sn. MAnTntuo CAMPos : ·- E do abandono do 
cnçiio, e a. estas vantagens ee juntiio a prop11gação de governo. 
idéas políticas, economicas e administrativas, e o desen- 0 Sn. BRETAS: - · E' bem sabido, Sr. presidente, que 
volvimento de relações sociaes. o serviço da lavoura no noFso pa1z era executado por 

Convicto, Sr. presidente, dos innumeros beneficios braços escravos que nos vinhão da. Costa d' Mrica, :for-
que nos trazem as. vias ~e c<!mmunicação, e?- me anim() _ _ __ ::___n_eçidos p .ue.-existia-entre-estH--

que e pa1z; en en eu-se, e enten eu- se multo bem, 
que os intereFses do Estado reclamava a abolição do 
trafico; foi elle abolido, e deade então começou a la
vouTa 11 sentir os effeitos desta falta. 

ou emenda que me parece deve ser approvada, por isso 
que traz mui in~ignificante augm.mto de despeza. E' 
u:na autorisação para. que o governo mande explorar o 
r1o Sa ucah · · · · 
vegação até um lugar muito proximo ao porto da Ca
choeira no Parahyba; e autorisação ainda para o go
verno mandar examinar os pontos por ond.e deve passar 
uma estrada ue sahindo da cidade de • 
c1a e mas,e ·paesando pela villa deJacuhy, se dirija á. 
cidade de Campinas, na provinci.a. de S. Paulo, onde deve 
chegar a estrada de ferro de Santos. Essa estrada tem 
de p~sar por um terreno todo plano, o que mmto a fa
cilita, até ligl,\r á. cidade de Campinas muitos e impor- . 
tantes mUnicípios do sul de Minas, importantes pela 
l!ll.& p~ncçã? 'de fumo e café que já exporta em grande 
quantlaade, unportantes pela gn~.nde exportação de 
po~;cos e de gado, por euas minas de ferro e por ontras
riiuita.s 'riquezas que possuem. Essa estrada só percor
rerá 18 leguas de territorio mineiro, tendo !;1epois de 
segUir pela provincia de S. Paulo; interessa portanto á. 
p·~vmeia de Minas como á de S. Pau , res epu
tãdos desta provincia. que venhão com a sua palavra . 
~erosa coadjuvar-me neste empenho. (Apoiados.) 
•sr. · presideut~, pouco pedimos nós, os deputados de . 

---.Jol:Mil.l.llli.U:~ • • ' • ' 
da aeputaçio mineira eu dirijo ao governo, julgo-o 
sufficientemonte justificado. Só com vias de commu
llicação, só com subvenções dadas i companhia de 
Paquetes n Vapor para as provindas mar1timas do 
Imperio, despende o Estado annunlmente mais de 
2,500:0001, nlto obstante o grande auxilio que prestiio 
!s provincias do norte os vapores das companhias ingle
za e franoeza, qu.e diio uma viagem por mez; a província 
de Minas reclama ser tratada em perfeito pé de igual
dacle, protesta contra os privilegies que se pretende dar 
a outras com inteiro esquecimento delln. 

Quaesquer concessões feitas á província de Minas hão 
de ser r~tribuidas com muita generosidade, 6 até cem 
~~a ~nra. Este juizo não repous~ .sobre · calcnlos 
qtie poasãó falhar; o angmento do rendunento da alfan
d.ega da côite, que, posso dizer, é tambem alfandega de 
Minrui.:Geraes, mostrará. em pouco tempo a exactidio 
d9 cfúe. &Çal)O de dizer, se merecer, como ebpero, a. appro
V&.Çio da camllra a emenda. que offereço & sua eonJide-
ra tio. · 

Tfexw . u1 o. ut o em; musto tm. 

O Sr. Brêt .,ti a- Pouco tempo tomarei á. camare; 
slo poucas e ligeiras &s considerações que tenbo a fRZer. 

Em um paiz como o no.so, onde a agri~ultura é a 
sua 'Principal iodustria, a principal fonte da renda na
cional, a crea'ião de uma repartição publica em que 
fOssem ee~d.adas mais acuradamente todas as ques
tõt-s' rélativaB ao seu melhoramento era um objecto de 
anmma u\iUdade, ·era uma medida ha muito vivamente 
eentida. Foi convencido disto q_ue na sessão do anno 
passado votei ~r um projecto de lei crE'arido o minis .. 
.. ~ ~~ l'gliOultara, commeroio e -obra& publicás ; e 

' esforços empregados pelo governo, os sacrificios feitos . 
pelos (\Ofres publicas niio foriio compensados cqm resul
tado satisfactorio, estou convencido que por não se achar 
o paiz preparado nas condições necessarias para receber 
acolonisação. E em vista disto me parece muito aoortada, 
muito assisada a opinião de se limita r o governo a proteger 
aa colonias existentes, a. tornar a. sua. sort/3 mais fellz, 
porque desta fórma se se conPeguir que o mt>lhoramento 
da sorte das colonias existentes seja uma realidade, servirá. 
isso de incei:!. ti vo para. a colonisação espontanea, que, como 
todos reconhecem, é sem duvida a mais conveniente aos 
interesses do aiz • elo meu os and iio s n • · 
servirá o me horamento da sorte das oolonias actaaes 
para facilitar a oolonissçã.o subsidiada. . 

Pelo que diz respeito ás estradas, Sr. presidente, en
tendo. que á uma das necessidacies mais ur entes mais 
pa p1 antes a avonra, que seguramente não· só o 
meio mais eflit1az de preparar o paiz pnrs. 1'. colonisaçio, 
como o melhor, o mªis prompto, õmais vauta.joso auxi
lio que se põde prestar á lavoura existenw. Desde que 
se pudor d1m.inuir as daspezas de transporte por meio 
de estradas que se nossií.o dar ao paiz; desde que, dimi
nuindo-se essas dêspezas, ficarem ao lavrador sobras 
da venda de seus productos, com essas sobras reauimar
se-ba a lavoura.. Desde que a lavoura 11presentar um 
a specto mais favoravel, os braços que lhe forio tiradoa 
pela falta do interesse lhe serão restituidos, e o la.vra
<Ior, estimulado pelo interesse, se esforçará. -por obter 
uma quantidade mais considerav6l de productos,e assim 
colher de sem esforços resultados mais vantajosos. 

UM Sa. DEPUTADO; -Como o h a de fazer sem b~s! 
O ·sn. BatTAB: - Pócie- o conse~r facilitando.:se- · 

lhe o transporte de seus generos, diminuindo- se-'lhe os 
gastos por meio de estradas e de outros aux.ilios. 

Mas a.sgrandesestrada.s que se achão em construcÇão 
n ão bastão para satisfazer ás necessidades do paiz; mas

i e c nc u1 as, vm o a p~s ar o serv1ço e 
que são capazes, ainda assim niio satisfazem; não são 
ellns as nnicas com que se de\'e dotar o paiz. 

Cumpre abrir novas estradas, mas : 1ão tão dis~n
diosas, e cuja despeza níío comporta o estado doa cofres 
pubücos; cumpre dotar o paiz de estradas mais ba.'fatas, 
que, embora menos perfeitas, possão-estender-se. possíio 
aproveitar á maior parte da população; estradas não 
feitas a esmo, mas que tenhilo por fim abrir communi· 
cações doB centros productores cqm o litoral, com as 
grandca estradas geraes, com rios navegaveis óu com os 
grandet mercados. E' este o meio em que· mais confio, 
é o auXilio melhor que Eepóde prestar á. lavoura. Além 
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ele que, esllu estradas st.rão ontros tantos pontos para 
nalles se estabelec.er novas colonias d~r nacionaes ou es
trangeiros. 

Porém não é sómente com isto Que teremos ben~-
6ciado ' lavoura; alguma cousa mais é preciso na 
aetaaliàaàe. Proporcio · · • 
mio modico e s. largo~ prazos ó outro beneficio, é outra 
necessidade que considero urgentíssima. (.dpoiados.) 

Uu Sa. D&PtJTADO - -

urgentes -estradas e dinheiro barato. 

O Sa. BatTAs : - E' sabido que a vida do lavradol:' 
entre nós é uma vida onerosa, sobrecarregada de mui .. 
tós trabalhos ; presentemente accumuladoa, talvez para 
ci futuro sej[o separados, e constitniio outras tantas in
dustrias ; é sabido que entre nós o lavrador tem ele 
occorrer a muitas neeessidades ; elle tem de .Prover a 
sua lavoura de braços livres ou escravos parap amanho 
das terras; tem de prover-se de o.nimaeG para o custeio, 
da mesma lavoura, e para o transporte de seus generos ; 
tem além disto de construir machinas .para a preparação 

tratou da neoo.a&idade da e:xplóraçllo da navegabilidade 
do rio Sapncahy. • • • 

A navegaçã;) deste r10 nad.a menos 1mpo.rt11 que a liga
ção de seis municipios agricultores e productores em 

. grande escala, donde sahe para o consumo desta côrte, 
me já. ffis~, segn-ra:meatG metade do gado vttccmu, 

:!Uino e lanigero, além de out-ros geoeros que exporta 
para aqui e para outros pontos; nada. me!lOS importa, 
digo, que a. ligação de seis im~rta.ntes mUllícipios com 

rro deD. PeG.ro 11, qM ~mci!da&'teteeelllfll'l'-. - - -
no Porto da Cachoeira, mediante a extensão de 10 a. 12 
leguas de es\.rada. já existente entre este ponto terminal 
do ramal da estrada de íerro e o ponto em que o rio SQ 
presta á. navegação. · 

Já se vê pois de q_üanta vantagem é & e-:rploração da. 
navegabilidade daquelle rio, cuja extensão desde sua 
origem até sua oonfiuencia comoRio-Grandenão exce
derá. a 60 leguas. 

Pelo que diz respeito aos templos nessa parte da pro. 
vincia, os que alli se encontão são construidos, re- · 
parados, ou mantidos á custa da piedade dos fieis,. á. 
excepção de um ou outro. 

a. EllB.EIB.A DA. v Eiia: - Comcfaeãiftece com a 
igt<eja matriz de. cidade de Pouso-Alegre, oonstrnida 11o 
expensas dos fieis, sem auxilio algum dos cofrespublicos. 

'd SÕllS mais fracas para. outras mais seguras, muitas vezes 
onerosos, a com estes emprestimos serão absorvt os os a grandes distancias, sendo .por ess11. fórma arrancados 
lucroói q,ue lhe poderião ficar. da seu modo de vida btaços qn~ niio raras veze& sü.o o 

Cons1dero portanto como as medidas us mais .ngentes, unico arrimo de numerosa familia. , 
salvadoras da industria agricola, primeiramente a aber- Relativamente ao serviço do correio, é eUe tão mal 
tura de estradas proporcionadas ao estado dos nossos desempenhado, que muitas pessoas se têm visto na ue-
cofres publicos, pequenas estradas, ainJa que m~;nos oessiçlaue de reccorrer a emissa.rios proprios, afim do 
perfeitas, mas que po8siio caber á maior parte da po- manter a sua correspondencia com diversos pontos, e até 
pulnção, tendo ns condições que disse, de communica.r com a capital da província Mas semelhante meio se 
os centros productores com os portos de· mar ou rios torna excessivamente oneroso para. os partioula.res, que, 
na.vegaveis, com estradas garaes, e com os grandes entretanto, não têm outro recurso, principalmente de~ 
povoados; em ~egnndo lugar' o cr.~dito agrario, para nois nue forão 6U.PP.timidas algumas agenc. ias do correio~ 
que o lavrador encontre os recursos de que preci~a. r "1 

prinmp · . gra ~ po- radinho, Carmo da Escaramuça, Santo Antonio do 
VOI\dos, onde os terrenos estúo ja estragados, cansados Machado, Alfenss e s. Joa.~uim, as quaes freguezian 
e necessitão s!lrem melhorados por meio de processos reunem maia de 40 eleitores, 
adaptados, onde existem mesmo muitos terrenos eban- Foi supprimida esta linha decorreioqueserviaa tantas 
donados, taee como alguns apRúlados que podem ser ~ovaações, e:;tabelecendo-se uma outra de Caldas a 
aproveitados e convertidos em utilidade da lavoura., me- Cabo- Verde, e sem lucrar esta ultima povoação com a. 
diante os processos de esgoto e outros; mas para o inte- nova linha de correios, porque já gozava do beneficio~ 
rior a necessidade urgente, palpitante, é a do estradas, ficárão Jelle pri.adas as povoações acima ditas. A 
porque, apezar do tose", do rude processo de rotear as &uppressíio foi em 1854 a 1855. 
terras seguido pelos nossos lavradores, tão fertois são 
as nossas terras que, :l despeito de tudo, corrend(\ regu- (Ha díverso.s oportfl qm cobrem a GOZ do OrtJilct' f 
larmente as estações, as colheitss t~tio abundantes com- n~o nos permittem ouvi-lo.) 
pBl'ativamente ao trabalho empreJl:ado; mas faltüo estra· Foi em consequenaia disto quo na. legislatura de 1854 
chs por onde se transportem os seus productos. forão dirigid11s a esta oaaa representações doo habitan• 

Tendo feito esta!! coo.siderações geraes acerca da. la- tautes daquella regiiio fazendo senr.it os soffrimentos e 
voura, passarei a dizer alguma cousa pelo que respeita privaçõea de que vião- f e vexados e pedindo con10 um 
á minha província, e8peaia1mente' daqueUa. parte de que dos remedios mais effi.ca.zes a creação de runa nova pto-
tenho mais algum conhecimento ha onze ~nnos a esta vincia. (Apoiados e nlJo apoiados.) · 
patte; f11llo daquella que fica ao sul da provinciá Essa O mesmo motivo determinou segunda vez represen-
região RSsaz popnloaa e industriosa.) sendo a sue prin- tações por parte dellesnalegielatura de l851,e na actnal 
cipal indU&tria a agricultura e a creação de differeutes e terii! ainda re etido ae m -

ec1es e ga o, pro uz n o os generoá a unonticioa aqt:clles povos não confiassem no zelo dos seus repreaen- · 
necessario!l ao seu consumo, além de outros que ex- tpntes p.,?r aqu.elle diatricto, conta.udo c.om a .certeza de 
porta para differentes 
mente metade do gado vaccum, suíno li lanigero que A tal respeito um dos meus dignos coll~gas por aquel-
aqui se oonscme, imponando c.ons\deravel qnanti· le districw, que comigo e mais outro honrado membto 
dade de fazendas aeccas e molhndas para o seu con• t~m sido t-estemunha ocular e auricular de quft.nt:o h!! 
11umo , contribuindo p'>r esta fOrma, quer directo, occorrido neRses lugHcs, já. têm alçado n sua voz, í. que 
quer indirectsmt>-nte para o au@mento das renJ.as ~eraea uno a minha. E' yorda.:ttl que não julgo na presente 
e provinciaes; es&a importante parte da provinc1a nito occnaiii.o opp<!rtuna 1\ crcaçilo da nova provinoia, porque 
gozalk esti.Uldo nestas oondições, daquelles beneficios, tra.rá. avultadas despozal', para as. quaes nito ae achlto 
daquéllas vantagens a que tinha direito; el.la não tem actua.lmente habilitados os cofres pnblic.os. Efsa medida 
estradas, níío tem pontes, não tem navegação fluvial, lS em m~aa opinião queetiio de tempo: quando a es-
qnando aliás tem rio quo a isto se presta. tra.da de ferro tiver chegado ao interior da provincia da 

Já. o meu nobre collega que me precedeu h& poueó Minli.S. 
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Uw Sa.DEPtlT4DO :-Fioari para. a3 calendas gregas, 

O Sa. BatrAs: ...;Presentemente não é possivel, por
quanto accarreta ella necessuriamente despezas que o 
et~tsdo .fiuanceiro do pai:;: não podendo tolerar, ver-$e
hia a noys. provincia na dura necessidade de carregar 

, ass1 , em vez e azermos um 
beneficio ~quelles povoe, iriamos actualmente ecpeiorar 
eua sorte. 

São. ~stas u observações '\ne julguei dever fazer a~ . ' . . 
aideraçiío, com o que prestará um ser~·iço ao paiz. e es
pecialmente áquella parte f.ht provincia de Minaa. 
(Apoiado•. Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Viria to:- Sr. presidente, a força. do dever 
chama-me á tribuna para tratar de acontecimentos im·· 
portantes de minha provincin que cutendew com inte
resses geraes do paiz. Alguns d.elles s:io graves attea
tados contra nossas mais F agradas garantias conatitu
cionaes, que parecem ser desconhe~idas inteiramente do 
presidente do Maranhão quando tão desembaraçada· 
mente investe-as e s.s destróe, scm attentar para os . . 

Eases acontecimentos de minha província me têm 
impre.9sionaJ.o tão profundamente que, tendo de tratar 
d.Bllea na presente discussão, grande esforço me ~ pr~-

' que é devida. á tribuna, De•de já peço ao honrado mi-
nistro que me h.onra. r.om a sua attençãoque me advirta 
ee eu. proferir aigum~s exp~essões. que não ~>ejiio dignas 

ou contra algllm de seus honrados collegas. 

O Sa. PEBEII\A. PucTo : -Isto é attribuição do pre
sidente da camara. 

O Sa. VmrATo:- Logo que tive conhecimento dos 
actos illega.es e impoliticos do administrador daquella. 
província conheci qne Ilii.o era possível declinar a pu· 
blicidade delles pela tribuna, sem comprometter minha. 
posição dé representante da nação, sem compromettcr 
mes~ o gabinete. Inscrevi meu nome na dis~·ussão dos 
differentes ministerioa da lei do orçamento, mas não 
mo coubl' a fortuna de oder usar da alavra Es ero 

presentar!... Sr. presidente, se V. Ex. Ji.ão !ôr conven.;. 
cido da conveniencia de minhas ob3ervayões quando se 
diso:~nt~ o orçamento do ministerio de agncnltura, com
mareio e obras publicas j se julgar-me ainda fóra. ua 
orde:w, faço ;,ppello para a. b.enevclencia que V. Ex. tão 

que me têm pzecedido, e espero que se ester1da ~:obr-e 
mim, em attenção á altura da materi& e á minha posi~ 
ção na occasião, obrigado a defender os interesses de 
minha · • " y• • 

. . Como ia dizendo, fu.ctos graves e que levão-me a re-· 
ce1nr consequencias lamentosas se dão na província do 
Marl!-nhiic, a~in1strada hoje ~elo présiden~e Primo de 
Agn1ar; nasc1dos todod da posição em que lnfe1iztn(Onte 
collocou··se, e do impensado e da violenci~ de seus actcs 
no exercicio da &l.ta. missão que apronve ao governo· 
conferir-lhe. · 

Nome~.~odo presidente para o M:aranhiio, o Sr.- Primo de 
Aguiar nas primeiros dias de sua administração deu 
logo principio a uma reaccão,na proviucia inqualificavei 
e sem causa conhec:ida. e pr,1cedente. 

O cap~tã? do por~o, o capitão Jacal'andá, dos qliaes 
, U B 9 a OS, lDCU• 

tind? esse procedimento da primeira autoridade·serios 
rece1os a toda a província. Forlio demittidos o digno 
promotor da coll!arca do ~r~jo, l_?r Fernando. P~reira~e 

h -

cipsl em longínquos lugares da provinda; Pastos· Bons, 
e Chaf'ada, merecendo notavel menção honrosa nos rela"' 
torio!l do-conselheiro Nabuco; e o tenente-coronel Lino, . . - . . ' 

J• circulo da provincia, e a policia toda da importante 
comarca da Carolina, nas margens do Tocantms. · ·• . 

Parecia que esfe presidente tinha sido uomeado,depoia 
da inspirada demi>são de seu· ant-ecessor, para uma 
missão especial que tratava. de levar a fim, ou q1:4e lhe 
fallecia aptidiio necessn.ria para dirigir a governação da 
provincia. Seus actos posteriores ainda são mais nota· 
veis, como V. Ex.,, Sr. presidente, e o honrado ministro 
que me ouve.m vão conhec·er: com a maior leviandade 
impôz officialmenta o nome do ministro da marinha para 
candídato pela vsga deixada na camara temperaria pelo· 
Dr. Dias Vieira, escolhido senador.... . ~ . 

O Sa. PEREIRA. Pino dá.. um aparte. que me consmtao OJe, pe a grav1 a. e os actos que 
vão ser por mim expostos, que meu discurso corra todo 
1.1obra elles. · O Sa. VrauTo:- Eu não trato do merecimento do 
~· Antes de entrar na exposição dos. factos apre.z- me .... ~-· ---- ncme.Jmpoato..:_rol!s_quero_di:?_quejll}e é ~~j di.,g11o de. 

ar · o 1 e Rc ua a 010 aos o 11ran ao gua e-se para em mpn azer 
acontecimentos que se dão em minha provl.ncia, por- largueza com cera de casa. Nomes di&tinctos de. minha 
que não posso .suppêr que nm gabinete que apregôa illustrada provincia concorrêriio para. terem a honra de 
princípios de justiça, compo~to Q.e cavalleiros tiío dis- a reprePcntarem no l'nrlamento. 
tinctos, queira ser rosponsavel pelo que pratica o seu Os eleitores estavüo feitos, e era. o corpo eleitoral 
delegado naquella província, Ntio pos6o suppôr que o que ia fazer a escol~ a d'tmtre ellee. Aquelle pre,eidente 
nobre ministro da. justiça, de cn.ract~r tiio eevcro, e devia saber que o ministro da marinha, desconheci-
oondemnando sempre da tribuna os abusos du. autori- do no Mo.rnnhiio, b11ldo de meios para &luta em ~rre·• 
clade para que a autorid&de tenha a força moral DecaR- no legal contra pretendentes nota~eiR pelo talento, o 
saria oara s sua missüo civilisadora, soffr:a impassivel, demaie filhos da província. nlli conhecidos , nilo ara o 
indlft'erente a continaaçiio do desregradG procedimento catJdldato que em tal oconaiiio devesse aer nomeado no 
cio aeu delegado no Maranhão. Marauhii.o, desacostumado a soffrer tae11 impoaiçi5eJ; 

O Sa. PaBBIDEKTE:- Davo pondern.r ao nobre depu- ss:Jvo eejé.tinha. em ll~imo lançar m!\0 d.e todoaoameloa, 
tado qne este negocio niio está. em discussão. nao r~cuando a~nd~ ~um te dos mata VIOl?nto~, e dea-

. moraheando a pos1çao que occupn.va. E' mfeltzroente o 
O S.a. VJ&JATO : - Estas cousns, Sr, prestdente, têm juizo que devemos formar de seu proposito ao enootar 

IJ!.&ia rel.ação do que se pensa com a mataria em discus· eua admicist~ação em yista do ultimo attentado. que 
eao. {Ru<~da•.) acaba. de prat1car o preSlrlente do Maranhão • . 

No estad~ social os differentes ramos da administra- Depoiil de remetter emissarios militares para todos ós 
çio pu~hca. são tiio ~utimament~ ligados que, quando • c~llegios do 1' districto eleitoraldaqoella provincia,.com 
ae desv1a da barmon1a eatabelec1da alguma das forças cuculares suae em favor do ministro da marinha e o 

• , m n a a ys emqunn o nra ameaças e perseguições no caso de resistencia, fez calar 
essa oondicçiío anormal. na rovincia. a imprensa da opposiçiio !.... , . 

. . to 
segundo a altura G importancia do .movimento desorga
pisador. O progresso moral e material d8 sociedade 
deve paur em.qusnto durar o obstacnlo com todas as 
auas relações. . 
_ Como esperar bons resultadll& da nossos esforços em 
bem do commercio, da agricultura, da industri& para 
uma parte importante do imperio, quando alli a lei é o 

. ·cllct!'me da paixão do poder, quando o cidadão se v~ 
, privado· das maia ·consideradas garantias de nossa carta 
·. cons\itucional ? 
· · E' o que ee dá na provinc ' que tenho a ho11ra de re-

Sr. Primo de A~uiar com as doutrinas, com o program
ma do gabinete de qne é delegado. V. Ex. ver& qne esse 
commiesionado do governo se aprazem ser no Maranhão 
um dtammtido continuo de doutriaas e progamma do 
gabinete , que se compromet(.:: defendendo. o, con-
servando-o. . 

A opposição nesta se11são , condemnan.do a formação 
do gaoinete com membros que niW tinhiio aseento 110 
parlamento, denominando-o gabinete 11Cio parlam1ntar, 
ouvio de alguns dos ministro!! a consignação de doutri
na inteiramente oppoata. O gabinete julgava couaa mui 
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ao~dental ~~m. os ministros tirados do psrlament~, e ... 
11Ao me recordo ee p'l'eferia. me&mo os 'princlfJios da· 
quelles que oplnio pela escolha . de ~soal fóra do 
piU'lalnento. Então liouve alguns membros da casa 
!ille se iulgár!o com fundamento para dizerem que os 
uüui n:ih:üf.t:os sem !!!!!ento àq parlamento, o da f a.-

- . • • 6- • • 

\'!ola o segredo daa C\l'taa no oomlo1 &bl'intl~ u 1!11& 
tão. dirjgiâ~s para os diff81'9ntes pcmtoa .. da prorinoia, e 
para a.re_presentaçio xnaranhllll!e neatll oôtte, por agent!õa 
que rondio e guardão a repartição do correio ,_ ; todu . 
as horas. E' certo qlle as cartaa eio hoj' remettidu a ' 
r.e~s. destinos com tode.s as ~autelas por proprios, p,gos..., 

la. a menor eo11I1an9ã n.:; · -
dlpul~l. o gabinete protestou contra esees receios oomio. . :. 
mímifestados na. tribuna, e creio firmemente que nUo Eu mesmo, senhores, recebi as minhas oa-rtu .de: .. ' 
ea ~•iio uo o presi<lente do Maranhão, um 11eu dese- maior importanoia, as que de90revU!o-me o lamentOso· 

_ __ jJ" ~L.Il~~:!Ll!IDI~~~--Wl~llll:~· .U:CTfl~~D.tS.&ll1:1-0--t----es·tado de minha infeliz provino1a, por mãOs partioijl&- .. · .. 
nOUle. dq Sr. conselheiro Joaquim José Ignaoio 11.0 corpo rea, e com sobreacripto a possoas allildesconhecidas ou i 

~i~ral da provineia. . estranhas aoa negocio publicas. O Sr. conaelheiro Val-
O procedimento do Sr. Primo de A~uiar, que era en- lasques, sen&.d~r do imperio, entregou-me outaa ~ :· 

eontrado t.OOo ~ pensamento do gabmete, podia faz~r importantes, vmdllll por tal modo. Estes aotos pratt- ' " 
crer que e~e Irulnobrava sob 88 ordens. desse ga~inete, clio-se certamente sem conhecimento do honrado &dmi-
que se hav1a tão solcmnemente _pronunc1ado na. tnbuna. nistrador dâquelle correio, o Sr. Sebastião José de Ma~- . 
O programma do gabinete, da fie\ e:xecnçiio das lei~, de tos. Este bom empregado porém não póde da~ remedio ., 
jaetiça e moderaçiio, foi completamente rôto em m~a a essa immoralidade, quando por ventura seja protegida ·'~ 
provincia pelo delege.do do mesmo gab~ete o Sr. P;uno pela primeira autoridade da provincia. E di~opõe elle dS" :. 
ae Agniar. O .desconhecimento cll\ poht1ea do gabmete minguado pessoal, e no qual não devo ter p1ena con-
por parte daquelle fnnccionario foi manifestado com au- fiança. Dizem-me ue não escrapulisiio : em abrir Ullla. aacra descommunsll A reacçiío a mais violenta, o des- · · • · -

· " o, 1 pra en , se os en a a 1 scom- mo de Aguíar, on a algum folioulario la.ra estampa-la 
medidamente~ . . . .. nas columnas de flOU jornal, resguarda o pela prernden~ 

E quando o nobre ministro da j t atiça explicava no cia .•• , 
parlament9 sullB idéas ácerca da influencia. eleitoral do 

~o-em--b . • . • , • e 
Aguiar resolvia essa questiio impondo á. província do 
Maranhão a candidatnra de um ministro, collega do 
honr1.0do ministro da justiça, e níto escoThia meios para . . . . 

. minirtro,. sem ·attenção ao cortejo de violencias, A cor
.~~'1-upção que para. issó emprega, ji era um commetti

meato qne pedia severa e solemne reprovação do minis
teria. E, o que~ mais notavel, o ministro da marinha 
aoaba de declarar nesta casa que não ó candidato, e que 
nio lhe enconunendou essa obra I 

Finalinente, senhores, quando· se tratava. na oamara 
c1ot deputados da. providanoia. ou nito providencio do 
principio do direito. de reooluç:Zo, e que o honrado minis
uo da justiça appellava como argumento robusto àe 
IURB convioç~a, condemnand.o esse direito pa!a os 

· meios ne temos ara dia nsa-lo ns arant1as àe 
nossa carta ccnsbtuo on , n tribuna, 'herdade da im· 
~rensa, direitos eleitoraes, liberdade d11s umas, o Sr. 
Pri!Jlo de Aguiar violava as urnns com as demissões, ns 
amea911 com a corrupção t E mab.va a lm rensa.... -

:UK Sa. DEPDTADo:-E' born mostrar os meios · de 
qtle elle uou para fazer calar a imprensa. 

·O Sa. Vn.u.To :-E quem ba ahi que ignore quaes 
eejão enes meios de que usa o poder qnando niio tem 
por norma. de sua conc\ucta os p~:mclpi.:ls de justiça e de 
!Xloralidsde? A imprensa da opposiçito foi mortll na 
provincia pela força do recrutamento, pela ameaça aos 
typograplil)s de violenoias, o qtle aempra produz efl'eito. 
A imprensa. da O.Ppoaiçlio vai reapparecer, ma.a aoccor-
tida pelos typoa da província vizinha, o Pará. • 

Ntv. t\ possivt\1, Sr •. presidente, que este gabinete 
queira continuar a ser reB~nsavel por taes actos con
aenando aquelle seu delegado; não 4S possível que se 
bl.ulte a naçio por tal mOdo; que apregoando-se os 
principios de jaatiQa e moder~ão, se abandone aquella . 
provincia a uma adminiatra~ii.o tiio nociva; se conserve 
o· ~tdmininistrador- que desmente, que nüo sabe pôr 

. em ptatica doutrinao tão aolemnemente emittidas. 
A provincia do Maranhão tinha nutrido a esperança 

beUl fundada de um faturo brilhante em res i to s 
agncu tuta, ao seu commerc1o e & sua industria, com a 

z e r;ocego, com· os eafor • a de seus filho_s ; .e os tem 
l • 

presidente daqnella provincia, pelos seus acto.a, parecE! 
que led.ta a missão de matar .essas eçperanças, e 
de precipitar a provinoia para os lamentosos tempoa da 
retoluçiia assoladora que alli teve lugar, em é~a em 
que figurou com tanto brilho o honrado min1stro da 
agricultura, que me ouve. , 

Aiéi:n deuaa violenciae, que tem abalado o socego pn
bütX, na provincia, pa.m alcançar o fim que aptegôa 
eem . commedimento o pree.idente1 de fazer elee;er de· 
putado o miniatro da. marinha, <lizem.-tne dalli 4lU8 ae 

TOMO IV 

OSa. Vxau.To:-V. Ex. admita ·s&Tinfelizmenteó 
exs.oto o que acabo de dizer; e ao lado de V. Ex. está..: . 
uma essoa . · . • a i.: . . 
província, sabe e'tla perfeitamente em que estado de -· 
pressão se acha o Maranhão.... · -· 

Eu posso, na relação, quo faço destes factos, citar al· 
guns1\ll.omas de pessoas que estão a coberto da. acção do .. , 
Sr. Primo de Aguiar; outros nomes oiio citarei, porque . 
tenho medo por elles; porque cumpre não entrega-los As .. 
violenoias, ãs vinganças, ás I>En.'segn!ç?es· · . . · . .. 

O que é verdade tamilem, Sr. mi.JU6tro, é que er;te!J ' . 
factos já. principiíio a produzir fructos b~m ~argos •. qs · 
tsxcessos §. rea.cçio do presidente da _proVIocla do Mara- .. 
nhí.io infelizmente viio tendo as mats ~v-as r..onseqnen-. : 
cias. As comarcas de Pastos-Bons e da Cuolina ag\.:.. . - . . ; or-
denou .. se que fosse _presa a pessoa influente da comarcà 
de Pastos-Bons, o Sr. Neiva. homem de posição ê de'· 
conceito ~aquello. localidade; mas eata ordem não pôde· 

V. Ex., Sr. preaidente, concebe bem quão melindroso 
t\ o . estado de uma looalida.de onde uma. ordem de pri~. 
silo, emanadA. de uma. autoridade anperíor, não é cum
prida, porque a .'Par1.e contra quem tal ordem. é expedida,: 
firmada em direito de justo. defesa. e na aua posição, 
resiste. Dous grupos apparecêrio lle&&a coma-r~, 1Ull 
<;.aereado executar a ordem de prisno, e o out.ro reais~ 
tindo a essa ordem como illegal, e parto .de vinpnças 
odiosas, sendo capitaneada pelo proprio Sr. l\etva. A 
prisão não se effectuou, e li. estai. a comarc& de.Pasto!'· 
Bons no estado de agitação que é de prever .depois.dea-:-. 
tas oceurrenclas, que vem conaígnaeiaa no prop!"lo re
latorio do Sr. Primo de Aguiar. · • . 

A comarca da Carolina, importante, o que se bga oom 
a provincia de Goyaz, e que JIOS promettia, pela sua po
sição, um esperançoso pol'\'ir, acha•so ·igualmente .e~ 
nm estado lamentoso de dsaordem, e não sei se a eat& 
hora em completa anarchia. . . . ... . . _ 

Existe alli, commandando um deatao.mento, um .. ~ . 
brinho do Cl& itiioJacarancU. intimo am' do St.Primo · 

e gtuar; para orao . am .m cms sevaru COlltl'a 
os inimigos deasa pessoa, que pri!a com o p~idents. 
feita com leta mudança na.s autondadea·polioi•, .en-. 
tregan o- se es rtmtes • peeeeae .,.e~ 
cli$lnas de os occupar. · · . · .. ', •· 

Estes a. ctos. produzirão o que era de temer • . Eu~ .. 
a ler ao honrado mini&tro um artigo ele .um periOdi'!C) 
íla província do Maranhíio mnito lido e bem oonoei.mado 
a respeito do estado ~e agitação~· qne aa.&oba a ao-
marca da Carolina. {U.) · . · · .. , .... , ~ · 

« À anarchin a maia cotnpleta existe hoje neaa'im
portante comar~; e ae o · governo· ~o. ~~· &Ir 
pro111pto remtilio; reatabelecend<J. alli o unpeiri6 ·~"léil 
. 29 -
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e P.D.oPinl}o essJJ.<; J!.utor~d!\des criminosas, a d~ordem será I 
o ~$9 f.a.tlll d!! to4os ~~ apusoa. · 

~ Í\~ estllJDOil declatlla.nd<;> e~ vão: descer~mos a. I 
si~ factos, qQ.e síio elles tll.ntos, e cada qual t.ao gra-
va, que' rei~~8,-los um por u~ levar-uos-hia. longe. 

f: Q çcn:nmandQ.I!.te interino do destacamento, .o Sr. 
Archidilw.J J~CaiiiDd' além {ta diutw.-n&m.ente insultar 
o juiz e · ·reito interino, porque tem trata o e cor~ar 
abusos e ªrbitrarieds.des deUe e da gente insignificante 
e ca\'iloS~_'qlle o cerca, por ultimo pregou-lhe na por~a 
uni'iri,$Ul.tnMo pasquim•contra eUe e o promotor pubh-
co~ on . e, n re ou ras c ummas e c;ymcas expressoes, 
am~çava-lhes a vida, ajuntando ás palavra.s um car-
tuÇ~o eJD:bal!).do para a vigorar ~ais ~ as~erto. • 

•·Descol:)fiando de que o offi01a! de JUStiça! ~loren~~o 
R. G-~~~onja, fqra quem o· denunc1á~a e ao JUlZ munlcl
pa.r sul;lstitutó, o Sr. Pedro Perena J a;omttBezerra, 
comi;) autores de tão infamante pasquun, mandou-o 
arrastar de 'casa por dons scldados, que o eapancárão 
dahl'até i cadêa, · onde ainda soffreu insultos e espan
cam.'ento.s~ .. . ' . . . 

é "Não p?dendo o paciente obter do commandante a 
nota -de culpa; requereu ao juiz de direito, na confor-

·~ · . - ., . 
habea!:.corpu~, que lhe foi concedida. • 

é O ·commandante, em vez de cumpn-la., post<>u uma 
força na porta ~a pris~o, s oppôz-ee a entregar a vict~~a 

. . a 
recorrer aos meios suasivos o de prndencia, e ter empro
gatto o juiz muniCipal e o delegado como medianeiros e 
conselheiroe,'nem assim obedeceu o commandante, que 
só de ois do meio-dia é ue ~ntre óu o reso. 

c Nãa confian o os mag1stra os no agente o corre1o, 
costumií.o enviar sua corre~;pondencia official para a 
Chapada. ,Doas vezes que empregáríio nesse mister a 
soldados "do deatacamento que para alli seguião, o Sr. 
'Archidamo Jacaràndá foi os esperar em caminho, e 
apoderando-se das cartas particalares & officios, a brio os 
e andou-os mostrando publicamente na cidade da Ca· 
roliria. ,. . ' . . 
· b ·honrado ministro que me ouve, o Sr. conselheiro 

MànoelFelizardo, pacificador da província do Ma.ranhiío, 
com o honrado presidente do conselho de ministros, na 
rGvoluçiio que esmagou o. prosperidade e riq_neza daquella. 
provmcu~o, sa e per ettamcn e que as causas o mcen 1'> 
qtie lavrou.por toda. ella erão d\l proporções muito meno~ 
res . ás que. hoje surgem de pontos tão import.antes, 

- ~v1da~e~s1nrprml~n~ililnto:actu~ryr~sl en e 
, -

çii'O do nome do ho11rado ministro da marinha para ser 
éleito deputado por aUi. Um pequeno gnipo resístio ao 
reemtnmento na comarca do Brejo, (I formcu elle pot si 

· s6 o'nucleo da grande tormenta que assolou minha infe
liz __provincia , quo a co brio de lo. to por muito tempo. 

:E pata dar a medidR do genio e capacidade do aotuRl 
admin~strador do Maranhiio, consinta a camare. que 
eu leia. o final de aua circular, impressa. na folha offi
cial-o PuliUcador Maranhenu-imp~;>ndo aos eleitores 
o ·nome do· m'inistro. Depois de fazer um desgeitoso apa
nhado das necessidades mais palpitantes da terra, con- . 
clue aquella circúlar - lan~a~do o anathema contra 
aquelle& que niJo votarem no mamstro. . 

: " Estudando as cansas deste deploravel estado de 
cousu;não podemos deixar de reconhecer como unia das 
mais 'l)roximas o :pessimo ests.io do nosso porto, que 
tanto concorre para. que os negociantes do exwrior não 
queiríio arriscar os seus capitaes enviando seue navios 
em· busca-de -porto tão perigoso • ...:.A falta de navegação 
eatran~eira traz éomsigo, além da diminui ão da im or- · 

· ;· apouca proclU'a · os nossos pro ue~os agricolas, 
que' ·vêm assim a ser vendidos por preços mui baixos, o 

1!6 • r certo não acon.teceria se o nosso ort ffi .. 
NOesse ·outtn.s proporções. · , 

c Ora, sendo deputado por esta provinoia o Exm. Sr.· 
Joaqúim José Ignacio, hoje ministro da marinha, có
nheóedol' ·por exper:iencia propria da maior necessidade 
qué temos; ·e lilém disso profissional na mataria, por 
certo que · 'Dos prestará o maís real, o mais valioso, o I 
mais importante serviço que é possível, conseguindo que · 
~ ~. ~gs 9.8 tra~~b.os proprios para que se remoya 
~~~_, ,or).gem d,a tib1eza,ou melhor, enfraquecim~to 

_ \li?:~}lq~ ~ 11\vo:w.;a, .~o $)0ll!U_ne_rcio ~ 11a indust~. _ . 

~ Sito estas _!}s reflexõ~ que n(\s aahe~ qa }UallW·.~O. 
correr da peima, sujeitamo-las á opiniã~i-dôs Sr&: eJet.:. 
tores ; pedimos-lhes que pensem bem . e~ sua. 'j!scolh~~ 
Se ella fôr b:}a, serão elJes ()s autores da fellc\!lad.é'~ 
nosea terra; se fôr mal penliada, serão e~le'~ 'os Çiii~âdosf 
no primeiro caSQ, ganbaráõ as· bençãos d~ iódq~ os 
bons ~,fat-auhens.as a no õa-undo- :w.-'d.!~~..;. a.~~,..-.... ~1.;: 

os home~s; porque, conform?. o pénsaw-a:nto da ·~m 
santo escr1ptor, é a ser& ~alatto aq_uell~- q~ poª~~~ 
fazer bem faz mal. ~ .. · •··· · ·- · · ·· .... ·· 

Qn&nlio estes acontecimentos assão · or ilmto de 
n s, sorpren e-nos · em nossas crenÇas e c 'L Iilaça«?, . 
de progresso na vida pratica do sy~>teml\ r~IJrese~t~_ttv~, 
arrancando~~os tod~ a illusão1 tod~ a esp~;ra~çl\, ~f 
luta··se-nos o cor!lçao, magoado por t~n~ ã?cepç~()~ 
Em q~e .tem'(>OS VlVemos nós? u~ -presidente· JUlga-~ 
com dt:etto _do dep~rt!lr, na provinciâ.' do M~to-.arosso, 
a um ctdadao brazüe1ro que pela "'mprensa.' censurava 
seus actos ; outro na illustrada ·a importllnte próvinda 
do Maranhão ousa fazer parar s liberdade de impr~ins~-, 
affrontando todas as considerações, rasgando a oonstl"' 
tuição ! - · . - I 

o Sa. :rtfEr.Lo REGO :- Neste facto ' nii() vejo prov .. 
c er a accusaçao que 

O Sr. VIRIATO :-V. Ex., consultando sua coriscien .. · 
cia, conhecerá. que infelizmente para. o Maranhão, para 
o aiz, são verdadeiros ·os factos os · couimet · d. · 
pres1 ente o ara. ão, e que com dôr são narrados· 
por mim ... (Apoiados . .) · .: , • · · · ., 

o sn:; MELLO REGo:-Em minha consciencia não sei ••• 
. ' . . . . , _, . 

' • • - • 1 a a pro-
víncia a nomeação do Sr. Primo de Aguiar para admi~ 
nistra.-la. E minha província era digna, a todos os res- •'·
peitos, de melhor sorte I Rica de filhos que a hoariio pelo 
talent'> e illuatração, patria. de nomes que suo hoje co
nhecidos por todo o paiz e que fazem sua gloria littera
ria, não era para ser esmagada, amesquinhada por tal 
forma, por um administrador inexperiente . e violento, 
que insulta·lhe os brios impondo-lhe uma caniidatura 
eEtrunhu, nílo. natural, e tentando conquista1'-lhe. as 
urnas pelo poder da força e das ameaças. O ::>r. Primo 
de ~guiar ha do con~e_cer, porém tar~e, quo o Maranhão 

U:M Sn. DEPUTADo:-- Nilo apoiauo; o Sr. Primo de 
Aguiar é moço de talento.... · · · · ' ,.,. 

o Sn. VmiATO :-~otalento só aesacom -8l1h~~ 
a.pt1 ao para govornar povos 

A província t\nha fé em seu fnturo, envidava todos 
os sens esforços pn.rn oFpnlho.r OB eonhecimentos uteis e 
os melhoramentos ngricolas com sua imprensa, com eua 
escola pratica de agl'icultura na capital, excitava nob~8 
concurrencia entro ~eu" distinctos filhos, ps.~i ·~!l~orar 
sua no.vegaçiio fi uvial a vapor, seus estabeleàfriientoa de 
croctito; animava a industria COJ? sua!! · e~posiçü~a 
annuas de trabalhos notaveis de artlSta& ma.ranhenses •. 
E guardava-lhe ns esperanças e tranquillisava~lhe o· 
espirit<' publico na~ conquistas do progresso, g_u~ ~e41~ 
tava·a fé que depos1tava no governo supremo do p1Uz~'1lll 
constituição do Imperio. _ - ' . · ·_ : :. 

Vierão estes deploraveis acontecim~ntos perturb~-lb~ 
a marcha, e talvez condemna-la :í. anarchia t : . 

Concluindo :neu disc;_urso, acabando de c~piir ~ 
dever de honra, como representante da provinda do 14a~ 
ranhão, que ninguem desconhecer-á. por certo, não p41sso, 
senhores, deixar de protestar solemnemente contra a· ad
ministração d.o Sr. Primo de Aguiar e seus actos. r: ' _ 

• o o o • • , s ~~ u· -
meios de conservar sempre naquella provincia, que'_f9~ º 
lugar do meu nascimento, que me tem honrado com lUJ).!l 

· aàmiaistradore& qua aahuem, ii: 
prot.ejíío sua prosperidade, que se liguem p11ra e1J6e 
com seus dit;tinctos filhos, que sEi tomem com ell~ 
emulos esforçados no trabalho nobre dl,\ obra. d!) pro~ 
~sso e da civilisnção. (Apoiado&.) 

Tenho concluído. 
A discussão fica adia.Ca pela hora. 
Dada a ·ordem do dia, levanta-se a sessão· á.s quatro . 

horas da tarde. · .. ·. · _ · · - .,, ---·- '· 
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-~ ·' .. , 
l>B.BSTfiENCIA DO 61\o 'VISCONDE DE C.UUIU.GIJIE, 

8\i'!iaÂ~io. _;E:ÍJpedi.ent~. -Ptdião àe documentos.-Or-
- J a · • · rso 

d'ó ·sr:.·. barl!o de Mauá.- Orçamento d-a agricultura. 
..Q~Cúrso~ dos Srs. Vieira da Silva, Jo~é Bonifacio c 
Ltandro· Bezerra, 

Ao meio-di\, feita. a chlüllada,e achando-se presentes 
osSrs. visconde àeCamaregibe, Gnma Cerqueira, Vieira 
g~ Silva, Calazans, Salatbiel, Lamego, Carneiro de 
!4endonça, Angelo do Amaral, Eepinola , Saldanha 
ldar1.Dho, bariio de Mauá, Martim Francisco. Gaspatino, · 
Costa Pinto, Villela T!lvares, Ferreira da Veiga, Me~lo 
Rego, Corrêa de Oli"eua, Paes de Mendonça, Macnr1o, 
,l?ernandes Vieira., Paes Barreto, Silvino Cavalcanti, Ti• 
berio, Làitã.o da Cunha, Nebins, Virinto, Ferreira Lago, 
t'iti.~Q 4e Campos, Brêtas,.DioRO Velho, J .;}\iaduxeira, 
:Vnrt~dp, . Lima e Silva,_C, Madureíra, .1!. Octavia.,-

ciha.do, Luiz Carlos, Amaro da Silveira, Mnrtinho 
C,amposr: Renriq\lel;l, . Ottoni,_ Ara.uio Lima, Lessa, Cy
i:illo1 .Barbosa .. da CUDha, P(lreiia Franco, Santa-Cruz, 
·& .Fon · 
~Jliare, , ·.Gomes, <k Souza, Epaminondas, Pereir!l -d~~o 

~ilva, .. PsrllJI.ag1Já., . Raposo da Ca:mara,Souza Mcnd!)s; 
:;)i.q:uei,ra .Menqes, Pedreira, EsFeridião e Carvalho Reis, 
abre-se asessão. 
· Compii~ecein depois de áliertâ· a sessão os Srs. ·C as- 
~1lô.:Bra'Xico; Barcellos, Silva N. unes, Jaguaribe, l'aulli 
SantO~; Fléttty, Carneiro da Cunha, Sergio de M a~edo~ 
C'~rãb, Paulino de Souza; Zaca:rias, Mtllo Franco; 
Leân,~o : Bezerrá; Junqueira, biirão da BeU~-Vist~; 
RlbêliQ da Lu·.- ·Paranhôs; . Felix da Cunka., Joeé Bo·
nifá01ó·,~ Belló, :Lim" Du~rte, Couto, l;>antas, ~ Aráp;üo à 
Mellb~ Silveira d~ Motta, barãoà.e Porto-Alegre, B8lÍ-
4iili'ã.d&MeUo,· Sayão Loba'io~ Cruz Machad(), Carla~ 
dti.'LüZ)' Bézeria Ca.valêanti, Pintó Li.mà, Brandão e J. 
dê Atê!lear. · . · 

í\'aí].tão:~· )lil' '&ttkl"p' - ':. ·· · · · • . , · 
d~',BaepetÜfy, tflixei~ Junior é Serra Carneiro. 
LS·~~ e approvâ-i!e -a-aeta-da-antooodo~ .. ... 
· · Sa: 2~ SEcli~iAitlo· lierruid d 

EXI>El>lENTE. 

';. uJ.i -óm8iÓ .. do minisW-rio do imperlo ' envirui~o à 
ãut'lieíitíti'à ·aaa ac~ila dâ. alelÇíto primaria a 9.'!6 se. pro-. 
ceaêU na parochiii. ae· Nossa 8eD.hora da V1ctur1a d,a' 
~ó~üib~ do '.Marailhio pa~&. · substituir. a que se .· ~ez· 
em . :De~em:~ro do a:nn~ passaclo, e que fo1 IUlilUllada.
N co'InDillíaio de' poderes. I . 

· ~.iti.n~ r'~p~~taç.iio a&· éoo~~daCie .Auxin&d:àra . dit"in';'.' 
ci~l\~r~-"-~~Qnl!l,Jl;lol!trllndo .~.necessidade 4~ serGJ;ll mo
~-~os,.algÇ.S""~gos ,dl\ .l.~í.de_,28, d~ .A,~o~~ A~ 1830_,:: 
~~~v",4- .CQºces~ão_.~e_preiillO~ ,~ - pnvileg~,os ans :nvel;l-. 
tores oti introdnctores de inaustria.s uteis.-A com-
mi.s.são d(!. COID.mercio, industril\ e artes; . 
·. UiÍf teqüerimento de João Moreira de Queiloz, á-pre-:
~tánao a :plantll. e projectê paro.' edifica.ção de um pa-' 
lil~.~ impêrliJ no .morro de Santo Antonio, . e pedindo fiS: 

-'\idencie -á &ua reallia · ão com a uantia.· necess ·a ' 

~ u . . . , . 

é• U-se, é apoiado, e logo approvado, o seguinte reque-
rimento: - · 

•·· ~4ueiro que pelos CSllses competentes se solicitado 
gt)\ôPi '., :c~pi~ _dl!o c~r~es~onde_ii~i~ havida. er.ti-e o xriini~-

.\tc' guerra e o'tmmstro brazllell'o em Londres) relnh
vai.ll.-.üte á. compra de peças de artilharia; e bem·· _ássim 
dec~o do numero destas qne por ventura já tenhão 
chegado.:-:= S. do Rego Barro.!. 

- ~ =~ . 
Pínr,!ÉrRA PARTE DÀ oÉD.EM Do Ii!A. 

O&ÇAMEN'!'O PARA. 1862 A 1863. 

Entra em 2• diSCtii!São o -projecto que má.nda vigorar 
noex-e:tci · -- -.- -~ · - .. t'-'-,_ __ _ 
exercício de 1861 a 1862. 

O St•. Bal'ão de Mauá. pronuncia um discuteo 
qt1e se acha. no Appendice. . · . 

s e apo1a as as segum s eme:?- as : . . , 
< O governo, ouvido o conselho de estado, fica auto

risada para discutir e concordar com a administrn«;ti.o do 
banco do Brazil, bem como com es dos ontros bancos 
creados por decreto . do poder executivo, nas fllterlJ,ÇôeS 
que forem necessarias em seus rolipectivosestatuto!l, afini 
de que esses estabelecimentos preenchão o fim. para que 
forão creados, harmonissndo-,se .os interesse!! de sans 
accionistas com os do publico, com tanto que. não. sejG 
ampliada a faculdade emissoria que lhes foi outorgada 
pelos actos que os incorpC!rárão.:- Batl'Lo de Máu~. ~ - .. : 

< Aos ara rS: Ii:oa do árt.l" se additem os. se · tes; 
ica ptohlbida qualquer de~peza exced~te. as 

verbas marcadas nas leis do orç!Unénto, sõb ·pena .d~ 
responsabilidade para todos os fnric<iionarios ciue derem 
ou executarem a respectiva autóriss ii.O. . · · 

< • s emprega os as eecre ar1as e .!'IB a ci.. o 
equiparados em vencimentos aos da'secietá.ri'a: ·a~ eàtti & 
dos negocias da fazenda •. Q gove~:no não .pr~~cberá. o~ 
lugares UQ vagarem 1!-té. -~; defuliti\'~~approvâção . dà 

• s -
tõres fió'iiQ ~es(ie já. sU:pprimi!ios. . , ·. : : ·. . ·, ··.· 

< s;• A accümúlàçíio de emprE!gos não dará. ~itd 6 
a<lcu?.tulação de ve~cimentos_ al~m .. ~a te~~ p~ dos 
venc~men~os do elllyrego ou empregos .ILCf:!~~qqs, ,. _, 

< 4. • ·:B 1ca . reduztda a ~OO:OOOB a verba .· coDyhoolo~ 
nis'açito e terias publi~ás. () gov~mo, eil~~~·~~~9ã. 
cõm a AssociaÇão. Central ele Colo~uaçãn .l_)~a ~~·-P~ · 
findos qtiaesqtiér à.justes 'é trausacçõeS.en~e a-illee~JU~o. 
associação e o govérrio. ' . .. . . . . ' ' • . :.,.,; .· .,. 

c 5. •·Fio~ ~ulla~o o credi~o ·ae ~,c0.0;9~0l vo~(lo, 
para a colomsa ~o, quer no seu ~eatl.no.prlllll~l.VQ, quer 
no des i ·· · ·· ·· ··· · ~~ epte. , . . 

< 6. • O governo fica autorisi\.do a pàg&;l4§~ jâ a 
Sua Alteza.o Sr. conde d'Aquila ll importancla ao ·doto 
a-que-aa.-obrigou-pelo-contr-ato-de~&&amentO-daqueUe-

rinci e com Sua Alteza a Sra. · z · , · · · 
cessan o a prestação de alitiumtoa aos fUhoa ae · Stiius" 
Altezas.~ r .. B. Ottoni.-F. Qcta.,i.ano.-Marlínho Cam .. 
poa.-:llfello Franco.-Lima l>u«~rle. :. 

A disonseão fica adiada pela hora'. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA .• 
,:· . 

OliÇAJU:MTO J)Á A.GaiCUL'I'111U.• 

. ContiDtia a 2• d!Sc~são da pro~~ta door~ento :iiil · 
parte .relativa á de~pe.za _do mimaterio lia agricultura; 
coni ~ e~en:a~s !1-.p<>la.d~~~ .. , .. · .. ;.: , .. . _ ;· . · . 

AcP.a· cia presep.te o Sr. ministro respectivo. · , e • · : 

.· Vêm á. '~esa, são lidas,'apoiadâs e entr~éó"ft!bí\cti·.· . 
mente em · discussão as seguintes emendàii': · ·. . . 

,c Ac~reacente~se . á segn~da emenda da'éQintriiík~ • . 
relativa á companhia Braziléira. de. PaqnetéS ã"Vaj>~r; · , a clausula-.llesde já.-C. Paraf!a9uá.~Péntô L&a::.;;.:.. 

lhoramentos da. ctiltura da canna, etc.,-inclusive-wn 
auxilio & esci>la rtiral de D •. Pedro ll, esta\Jel~idil na. 
provinda do Gt-ão-Pará.-:-Angelo Thomaz do Amaral ....... 
Leitllo da Cunh<J.-:-Siqueira Mendes. ~ . . 

. < .Ao § 6· aecrescente· se, aepoi& chs. plllavras:-Sl.lb;;;: 
'~nçãi> ,'ás_ c<i~pimhia~ ~EI navegação á vapor, - iilclu-. 
sh!l tnn ~~ouXilio á. naveg~ão .que se. estabelecer entra ·a_ 
capital do Pntá. e os "Po:tos.de Muaná; So~, Chaves -~ 
Mac~pá, ~e confol1D.ídad_e ~Qm a lei provincial'n. 359 dó 
ariil.o proxuno p1188ado. ":'"""'Angelo T.homaz 1ilo.•AftJaraz • ..;;.. 
Ftirlado.- Lêitao da Cunha,- Siqueira Mendes. • 
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<r Ao·§ 6• aceresoente.ae, de~is das palavras-Sue
v~~ ás companhias de .navegação n vapor,- inelu· 
El"VO as deapc!Zilli necessar1as eom uma viagem mensal 
ao pon\o do rio M:adeira mais conveniente ao" interes-
1188 da provincia do AmazonBS. -Ãngelo Thomaz do 
.Amaral. - FurtadO. - úit~o oo Ot.m!u.!. !-

c • m voz e 605:681SB06Uiga-se l,OOO;OOOB• 
~ SaZa.thiel. • 

.I Sub-menda ao § 7.• Onde cliz.- partindo de 
S. Joio d.'El· • - · - · ' 
epwando.por S. João d'El-Rei e Goyii.Z. O mais com~ 
eati. -Lima Duarte. :. 

c Ao§,. accrescente-se- sendo SO:OOO~ para. aber~ 
tura de uma estrada que commnnique a villa do Rio
Pard~, na provinci~ d~ Minas-Geraes, c.om o porto do 
ÚRChimbo, na provmc1a ds. Bahia.. -Paula Fonseca. ,. 

c .~o ~ 7"- accrescente-se - inclusive 30:0008 para 
auxllie Clas estradas e obras da provincia do Piauhy. 
- C. Paranaguá..- Sotua Mende1. ~ 
, c Ao§ '7. • Para continuação e conclusão do cães d~ 
~antos, 100:000 • - Rib~iro de An 

c Ao § 7• augmente-ae a verba com mais 50:0001 
P~ª' _a nllvegaçiio entra as provinoias de Goyaz, :Ma
rimhao e Pará pGl.os rios Tocantins e Araguaya.-
Santa-Cruz.- · 
!ku'11·I-Siqueir-a .Mende1.- Yteira da Silva. -Aragllo 
e Mello.- Yiriclto. ,. 

. c .Ao § 7.• accrescente-se, - e exploração desde j& 
' l o 1 

a sua foz, no rio de S. Francisco.- Carneiro de .M~!n-
donça.-Cn.cz lla.cluldo.-Fert"eira. da Yeiga•-L• Car
le~~-Gama. Cerqueira. • 

·•· <Ao § '1~ accrescente-se- Orçamento e planta de 
!l~a estrada ·que da cidade de Passos, na provinoia de 
.minas-Geraes, passando pela villa de S. Carlos do Ja
e1i;h_y, ·· se _dirija á cid.ade ae Campinas, na província de 
S.· Paulo, ponto tenrunw da estrada de ferro de Santos. 
~Ferr1ira da Yeiga.-Cn.cz Machado.- Ribeiro da Luz. 
-Bre~~~ ~Cyrillo.-Ferrtira Lage.-Salathiel.-Gama 
6wq!Usra.-L. Carlo1.-1. o. Nebia~.-Coata Pinto.-

dão, a personâttdade intelleetnal, e a. llnn fortuna pú--
ticular. . - · 

Em relação á personalidade. ph~sioa, ~a~u ao está~ 
tomar em consideração: em pr1me1ro lugar, ~ populatao 
do paiz, relativamente ao territorio e a.os me1os Cle sub
aists:;oi;;., iiã' ii. -- w:a itomover o augmenw dõllã, íitijii 
para. procnrar repruru- o. • · · _ . 

C alie mais, em segando lugar, tomar em constderaçao 
a saude ·do cidadão tanto quanto e't.cede ãs forçaa doa 
articulares, porque di!!tG trata a hygiene publica. Cabe_ 

a x. ar as qnes es que 
de meios de subsistenoia; dahi a necess dad.e dos soc-
corros publicos e de outras providencias. . . 

Em relação 4. personalidade intellectual, ca_ba ao ~!• 
ta.do velar: 1•, J,>elo desenvolvimento e aperfmços.mento 
das faculdades mtellectuaea do cidadão ; 2', pelo énlto 
publico; 3", pela moralidade publica; 4", pela forma';ãO 
e aperfeiçoamento do gosto. . · '* ·, · 

Em relação á fortuna part1culnr, ao Estado cumpre: 
r, facultar em geral meios de adquiri-la ; 2", garantir 
os bens jl. havidos; 3', remover os obstaculos que por 
ventura possão impedi-r o desenvolvimento da. fortuna . . . 
ustria, animando o commercio, c prestando protscçio á 

lavoura. · !-' 
Postas. estas .bases, vê··se, Sr. presidente, a multiplt:-

· que correm pelo11 di:fl'erentea ministerios ; eu, p~r~, eni 
virtude do regimento e dos estylos desta casa, CJn.gtr-me• 
hei na presente discussão P.penas i'i.quelles sernços 9-ne 
se rendem ao ministerio da a ·cultura commer01o o 
obras publicas. - · · · . ·' 

A primeira questão, Sr. presidente, qne nos ea~ta. ~· 
olhos, reconhecida a falta ae braços, é a da colom1açao• 
(Apoiado&;) Promovê-I!' pelos meios ao seu alcance dS 
tarefa de que sériamente se occupa o governo. -A tl!lte 
respeito occupou a. attençíi.o da. oamara -o nobre G. dia• 
tinoto deputado ~lo 2" districto da provincia d~ !d~ . 
Geraes, por occs.siiio das interpe1lações que à1r1g1o. no 
honrado Sr. ministro da agricultura. C~m ~ 1uzee; 
com os recursos de que dispõe· um. orador tao diatineto, 
um cavalheiro que de ha longos annos se tem votado aoe. 
melhoramentos materiaea de eeu paiz, bem podla ter . . 

• · ara a a er ura as estra s entre ~aiz; Das causas legislativas, isto é, provenientes doe a cap1tal do Pará. . e a cidade de Braganç~ e entre o 1 té e 
ponto m.aia convenienta do rio Capim, na mesma pro- efeitos de. nossa legislaçi!.o actua , e a mesmo na 
vinoia, e a deGoyaz.-AngtZo Thoma.:doAmaral.-Ltitllo causas physicas. Longe, porém, de entrar ne!'ltll in• 
da Cunha.-Siqu~ira Men.du. • dagações, tslvez por entender qne eUo.a exigi.rlAo doaen

V('Ilvimento mais largo, mais amylo do que nquollo que 
, c Ao§ 7• aooresoente·se-e exploração desde i! do convinha á discussão, S. Ex.liautou-ae tll.o·a6mont8 a 

l'io Sapuca~y, desde ItajubA. até sua barra no Rio-Gran- apontar o defeito da nossa legiala9iio, que opp~ 
de.-Fe,.eera da Y1iga.- Ribeiro da Luz.- Cru.: Ma- obataculos sérios á. marcha do progresso da emlgra9lo 
cMclo.- Carnlâro de Mmdonça,- Brétat.- Cyrillo.- estrangeira para o irn:perio. Este deteito procedo da 
Gama CerqueirCJ.-F8rreira La.ge.~Salathill.-L. Carlo1. falta. de uma lei regtilanilo . o casamento civil, o _quo 
-{· o .. Nebia~.-r.o1ta Pinto.-Barbosa dG Cunha.- R o- ::;. Ex. consid&ra, e com rii.Ziio, como um grave impecllllo 
dr•go StltHJ.-caZa.zam.-Li1T.a Duarte.-Paula FomeCa.~ para . a nossa colonisação. Esta necessidade, poriin, 

.c _Ao~·~~ acorescente-se, depois das palavras-Cate-· me pnreca 11a.tisfeita desde o moment~ em que nesta casa 
cbese e crnlisação dos indios-inclnsive um anxilio de já ss procurou acudir com remedio- a este incon-
H:OOOS BDillJ.aes ás. casas de educan.dos da provincia. do veniente, ·o quo o seuado actualmente se oocupa. do 
A"?qzonas. -Angelo Thomaz do Am:.ral. _Furtado._ mesmo projecto de lei. • • 
Léllllo d4 Cunha. :t · Se, pois, concordo com. o nobre e dis~cto M1ne~ro, o . 

· que não podia deixar de ser, uma. ve1: que_ se co!ls.1dera 
- d ~ Sr. Vieira da Silvas-:- Sr. ;presidente, tendo o casamento como a base de toda. a sociedade ctVll em 

e oll.ar sobre~ orçamento doministerlO da agricultura, rela iio ' eu aivirjo de s. Ex. quanto á. interpret - . 
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UM Sa. Dutrr&DO: -Mas não 2e pôde atiribuir ' 
rellgião. 

O Sa. Vu;nu. DA. SrLYA. :-N >Ill eu attribuo J digo 
que não tem appa.r.ecido reclatu:.ções; que não &e te1ll 

~~~ f~~~~~:d:.~~ta casa para ttcabar com aeme· 

que axcedão do vinte pessoas. di~?, ao, já. so não tives~ lembrado dessa. classe desanJída. 
··E' assim qne, em relação aoti czzltos calvinista e lu- Tratwdo da coloBisayão

1 
o nobre depntkdo pela pro• 

~cr~o, determinou-se que os seus ministros fossem vin.cia de Minas 8inda deixou de examinar se o mal 
.... rsnce:?:es, e quo não pudessem ter relações com potencia provinha da legisLição do paiz ou se 'provinha da xni" 
ou nação alguma estrangeira. Nenhuma 'alteração pó de ' execução daa leis e regnlamentos eXIStentes; · S. Ji:x. 
dar-se na sua disciplina sem autoriss.ção do governo. apenas notou -1ue os males que entorpecem o progres50 
Vê, ,pois, o nobre deputado que tenho razão. · dà colonisação entre nós provêm dos. age]ltes aubal~· 

C1tarei, como disse, as palavras de M. Vhien nos nos, e quiz; enxergar nisto .uma responsabilidade, .não 
seu~ Estudoa Administr:ltivos, e que vem tanto a pro- para o ministro, mas para o chefe da repi!X'tiçio das 
1\n"lto ·• ·- bl" 1:"- . wuBS pU lCBS,.,. 

. « A legislação dos outros povos em mater:ia religio- O Sa. OTToJu :-S. Ex. foi sempre :ministro desta re• 
aa. offeraoo tos intere - · - , ·ao ministro perpetuo. · . 
nosaa, mas não modelos a seguir. Roma -vive sob ore- ' 
gimén da theocracia. Em HespiUiha, em Portugal, Na- O Sn. Vumu. DA SILVA.:- Sr. presidente, eu entendo 
poles, Florença., nas &publicas da Amerioo. do Sul, a que. não ha responsabilidade, nem. !Ir& o lpiniatr!>1 .f1 
reli ião catholica. é dominante e exclúsiva. Entretan 2nu1to menos · s 
a eraneta az pregresso11 nesses palZes; os ireitos da nostes casos; poderia~ quando muito, haver uma'res~ 
consclencia começão a aer reconhecidos ; o fogo da!'t ponsabilidade moral pela mé. escolha dos em'Pregados, 
paixões religiosas vai-se acalmando, se nãoest& extincto. e isto mesmo quando a. autoridade persistisse em eonset-
Póde-se mesmo prever que a seu tm:no estes ovos virão \lar na colonin o empre ado ue se reconh~~CeSse :ni~ cer-

cramuto, ou será um COlltcbel'Jrlo .ua phra.se do direito já nossa época o imperio fosse conheci o nt. Europa; 
romano! comquanto jé. Maximiliano I da Baviera tivMs& man-
_..-.Vemoa uma emigração espantoea de e&cravos que da.do Martins e Spill percorrer o nosso palz,_ e posterior• 
amue em todos 08 vapores, procedentes du províncias mente o percorressem tambem, e as ana11 obras thenem 
do norte para. a c6rte e prov;ncia. do Rio de Jaueiro, e, sido publicadu, estas publica~& eataviio apenu ao 
•enhoreJ, quantu.a vezea 0 11enbor barbaro não teri 66.. alcance dos homens inetrnidos da Allema.nbAi a J»t\88&• 
pe.rado a mulher do marido: 8 0 marido da mulher? Os da. fOPUlaçíio nio tinha a noii!D respeito idéa alguma •. 
:ftlhos, ob]ectoa t.m'bem de especulação, ~r isso que "ão Asum, a oolonisaçi'ío feita. neue tempo era mais ditJioUr 
melhor reputados, não são vendidos a diflerenttl$ se- e porisaomeamo de melhor gente. A Allemauba ~lim· 
nhores r E 8 estes infeUzes não valem nem os laços ds oontintia a oocupar-se do Brazil, e bojt'l existe uma infi .. 
natureza, nem as leia de humanidade! E estes homens, nidade de noticias sobre o im~rio. AindA em 185& 
que -vem arbitrariamente quebrados os laços q.ae hsviãÕ quando fni "Munich, levado pelo desejo de comJ.>rlmen" 
contrabido ·em :face do altar, laços indissolnvms segundo tar e ter a subida honra de beijar a mão ele S. M. • 
a igreja~ aegundo nõli mesmos lhes dizemos, poderião ter Imperatriz, fui encontrar o Dr. Martins oooupa«Ü) com . 
escrupulo de contralqr novo case.mento? E a moral, e ;:~~~~~o~obre o nosso pait, pelo qual mostrr._ ain~~ 
a religião tolerará. isto 'l A emtgração por conseq,nencia foi maia QU menos es-· 
. O Sa~ S1Qu.&lu MElO.lES i -Não podem contrahir ;. pont!l.nea; os colonos t.Uvez trouxessem capitae.s para & 

Geria um abuso. . . colonia; e ás noticias que fizeríio cbega.r Mil seus ami·: 
gos e aos seus parentes naturalmente concorrêrão para o 

O. Sa~ VJEIJU. DA. StLVA. : -E' uma immoraüda.de é _8 eolellia, e teria eiOO tll11Ítio m&iar a emi· 

tribunlies tx>r crime de bigamia T Que seria de conside
rações se não offerece ao espirito sobre este assumpto ! · 

l>isto sé ·ae~e occups.r o governo, disto se deve occupar' 
a igreja brazileira. . . 

'Maia ju•~s erií.o os Romanos, que não consentião que 
se separassem os filhoa dos país; que a vender-se o mem· 
bro de uma familia, fossem todos vendidos. Havia dia
posição legklativa a semelhante re11peito, e preveninilo o 
abuso. E' esta immoralidade que condeDlllO do alto da 
trlbunr.. (Apoi®ol•)' . 

.,_ . 
do nestas materia.a, devia tambem ter entrado na inveati
gaçiío de toda~ as tentativas que se fizerão dentro desse 
periodo, para melhor convencer-nos de que esse primeiro· 
período qne eatabeleceu foi • idade de onro da coloni-
aaçio no BrazU. . 

Na. m.iuha. provincia estabeleceu-se nos annoa de 1862 
a 1856 as coloniaa do Arapapahy, Santa Izabel, Santa 
Th~:~r~~Za, Pettopolis e Perican; tod.aa j& d91&partc(!tio, 
menos a de banta lzabel, onde oa colonoa vivem fe
lizes, e d'entte ellea alguns na safra d~ 1859 mio que 
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cli'JiÍtã6 a íirar4004Ilquid6s. Entrebinto, pelólacto de 
Jiro.sperar essa coloDla, não se póde estabelecer a~ t~r;.. 
~o de oomparS.ção entre ella e as futuras co1.on~as 
qué por ventura se procure eBta.belecer na provmCla, 
para ia~er. crer. qu? o primeiro período da coionisaS!ão 

, ' 
nias desse periodo, excepto uma, não puder_!io vingar. 
O nobre d!:putado pelo 6" districto de Minas, quando 
p~idente_dii pr~vincia, ta,ntoconhec~ q~e a colonisa:-

~nvmht{, que deu um córte nas grandes despezns que 
a· ,ptovincia. estava fazendo, e por uma vez pôz termo ás 
espeéulaÇões desta ordem. Foi um. serviço assignalado, 
e qu~ fólgo de reconhecer nesta occasião. 
. O, ~R.. O~oTI:-E• o que quero que se hça em outros 
lugares. 
· · O Sa~ VIEII\A DA SILV..l: -0 nobre deputado consi-
derou em segundo lugar.... · 

O Sa. CARVALHO REIS: -Infelizmente dos 6,000:000# 
amda não chégou nada para a nossa província I 

_ _ 0___5n._YJEIBA. n.LSn. u..:-=_ü__nohuwi ntada· sáhe 
que a grande iepugna.ncià em emigrar-se pata o norte; 
a düierença do clima e outras ca.1sas que não menciona• 
rei agora oppoem-se ao desenvolvimento de colonisa\lílO 
ri.à DO~sa ptovinci a j é l'eciso ue· O O'!erDO fa a r andes 
es . r.~os ar en.ca:mm ar a em(gr!lçao para a . ; e~ 
roíifio que o fará opportunamente, e espero que delle ~~~ 
ha·~ee<?ilsegttfr alguma. causa a este respeito~ · 

ctS:iL . . rroNl: - Por orâ âi màdindo terras. 
O Sa. VtBIBÀ DA SILVA:- Passando ao segundo pe .. 

riodo,- o nobre . deputado o considerou como a idade de 
ferro da colonisa.çíio. Eu tenho pezar, Sr. presidente, de 
qll!l .. 88 houvesse extraviado uma obrinha. que trouJ.re .da 
AlletniAUha em ~8ó0, na qual se tratava àa colonisação 
n,o llrazll~.Ahi se dava uma noticia dos obstaculos que 
entorpecião o progresso da emigração para o nosso paiz; 
e:~ caus~~s que havião compromettido o futuro da 
nobsa oolollii!ação, remontando ás tentativas mallogra
àas e aos abusos de caàas i:lommerciaes incumbidas de 
en•ajai e e~pedir colonos para o Brazil: · · "' 
; .. Só llOm arando todas as tentativas mallo · radas com 
o _que: .ex.u · esse segundo }lertodo, eu pó eru'l. convu 
que f8ra. a colonisaQiio nessa;paca mais vantajosa pari 
o_· p• do que o tem sido no terceiro periodo. -; E' certo 
poli que tratando-ee hoje de introduzir em maior 

nos, os enganos ser1 o mn1s a aes, e ma1or o 
oampo .1\berto As especulações. Infelizmente está. provada 
a znd. fá .e a traição de alguns agentes do governo; mu 
lletm por iaso se 6egue que o govemo tenha deixado 
cumpiido o seu dever. . · 
, Fillou o nobre deputado ta.mbem sobre o preço par 

que ficava cada colono nos differentes 'Periodos que citoti, 
domoJ~,atrando que na colonia de S. Leopoldo tc.oára 
llo;csda um a q_uant.ia de 331043; e na colcma. da. compa
nhia Unillo e Industria l97S. Querendo e3tabelecer um 
tel'PIP d8 oomparação, .foi pl'ocurar d'eutre as colonias 
estabelecidas pela governo aquella que mais obstaêuloa 
tola ,tido em seu estabelecimento !1 colonia Santa. Leó
PQldin&, e,. segundo o' nob~ deputadb, cada colono .esta~ 
bel®ido_ alli , tem custado aos cofreli públicaa 1 :OOOSOOO ~ 
.:..~~.&1:.presidente,:; .tendo.o honrad~ Sr. minist~o dfl. 
~<ndttlra, . commerc10 e obras publicas respondido a 
esta parte do di.scurso do nobre deputado, e respondido 
C01D ,dados ~ffietaes que eu não possuo ou que pelo me
llSl~. ~ii,p. pod~J;~, consultado .pata a presente discussão,· 
fi(!ou,demoWltrado u c d · s em anta Leo·· 
JtOl. • a estava por 260S355. Ao que disse o nobre mínis- , 
tro.llÜida~accrescentareique para ser exacto o calculo d~ 

v~ em linha de conta todas as despe:i:as feitaa com co,-
- lc:lnoa,durante os dous periodos para nós termos o ter
mo~ médio do custo de cada colono introduzido no im ·· 
perio. E qual é o paiz, l:)r. presiJente, que prin~ipiando 
a.~over a ewigrayüoniiotem encontrado obstaouloa! 
Nenhum. Eu citare1 pata exemplo a Pruaeia. Qnanào 
i'~ Guilherme, em 1721, quiz estabelecer colonias, 
claaPendeu zs,milhõea de thalers com o estabelecimento 
de 20,000 oolonos até 1 'l28. 

O -Sa. OT'I'cnu: - Mu esta experlencia nos devia. 
~~- ' 

O Sa. -Vl!í1ü :ôA Sri_v.t:- FrederiJ~·.:o~q~M.Mt 
tnbeleceu 42,000 familias em 539 aldí!as. Ma~ qu~ fo1 
o resultado desta colonisação'? Pes~~mo. Diz ~m ~sçrip,
tor allemão que os colonos tendo s1do ~~trah!dOSJ~el~ 
distribuições que o governo lhes conce(1l!ra, ctep(ns. _qu:a . ... -. . .. - , 
até se persuadirão que a outros ~a.b~a á.. custá do. th.e~ 
souro lavrarem ns terras que lhes tinhao ~1do dada~ gr~:
~úitamente. Dohm diz-nos que vio ~olon1as, refermdQ-;
. · · ·- " v a -úatro 
mãos differentes. Calcula-se que ce.da colono esta.beli).:. 
cido na Prussia merldion!ll e na Piussia. oriental. cns
tãra ao governo 1,500 tha'lers, ou, pouco mais ou me
nos, 6,000 francos! 

O Sa. llfAnTrnuo CA:.rpos: - Portanto, continuemos 
no mesmo syatema. · 

o SR. VlElllA DA !:iri.vA:- Não digo, qu~ continue: 
mos; observo sómeute que m11itos outros pa1zes.lut!riio 
com embaraças iguaes aos que temos ençontrado; e q~ 
esses embarat;.os não devem produzir em nós o des-

- _animoJ __ _ 
o o :un e. que a ng atetra, envtan o em . cp':' 

lonos para o Canadá, despendeu cpn;t cada :0.~ n qu&.Il~!l!
de ~- 22, en~rando ss despezas ,de n:i.siallaça9; forneCl-:
mento de Vi VeteS por 6Spa~' de doze tll6Ze8, etC~ .I . 

. ass o menca u, o que vemos n s, . ... Bl'l.~ 
'bido que, tendo o ;sov~rno da Re~ub~ic~ . ~e V ~n~~qel(' 
concedido a emanc,paçao dos eecravos2 v10-sê forç,a<1o.. ~ 
pracúra.r meio d? substituir .a falta de bray.O_~ a~e !~~ 

vir colonos allemã~s como mais ptopt~os p~râ' _ ·~ 
trabalhos agricolas~ e o coron.el Coctazzi, em 1.84_2]. ~~ 
gio ~ governo uma propos.tá p~a est:e fim; sendó ~~~~l 
pr.rbo pau:a o !lavre, e de_ lâ voltou .. co~. ,69 .. ~a~~1 ao todo 200 em1gtantes, com tts qnttea funllou a c!old-:
nia Tovar, a sete .milhas de Caracas. ... · ., • 
. Mas 9-ual foi o resultado deste ensaio de coloni~aÇ~ 'l 
Tristiss1moi porqúa os colb:i.tiifhá.Jiií.i:) .si~o· .tirad.ó~ d~! 
ê_l!álll!e da pópulaçiio·que menOS.~~ - ;pr~sta pil~â ~eté~~l. e.:. 
Clmentos aà tal ordem. Amator p~te e!ão· pobt-es,J~ 
por culpa proprü~, "á pelá'~or ~· d_o '~u· destiiJ~;_ e,· o. 'l'll:~ . . . . ' . 
quistârem pelo trabalho uma- sórfé maide i . . . . . .. ~ ' 

Aqtielle estado, pois, não foi _mais feliz d?. q'li~ tp?~O!J 
sido; mata não desanimou; e o go!_e~o tratOu ~e. a~.~ 
as associa es ue se estabelectlrao em Caracas Vâlefi .. 
ela, Cumilna e Chacara.hypo, no mtttitó' dé . tfió · ó'v~ 
para a republi~à a. omigta\'!ílo_ estMngeita; a~1lll _ com~ 
promulgou a let ~e 24: de Março de 1845, e o decreto de 
2 de Julho do mesmo anno, determinando as ·Hlsç&;ii 
<le colono a colono, e destes _para com o proprietarlo1 e 
estabelecendo a ooncesfão da.s· lierr111 b11ldia.t para· a 
coloniBa<ião. Entretanto, nem por isso a colonisaçlio tettt 
melhorado na Republica de V eneauela, como vemos doa 
dados ostatisticos apresentados . no seu relatorio pel~ 
ho~ra~o ministro da &~cultura, quando eompiU'.a a 
en:ugração que tem sahido da Europa para o Bruil " 
para Venezuela. , . , · · · . ' 
. -Assim, Sr. presidente, em todos os paizea a coloniaal( 
Ção tem encontrado embaraços, e os h a a e eneolltrarA" 
Removê-los é dever do governo;. porém. querer qú.e este 
~Sejs.. infallivel, que não póesa errar. ne.·eacolha 40i! ·IIQUa 
agentes, é conaa superior á natureza, á organisaQão..hu.-, 
m:ma. Attendendo-se á posição dos homens .ctne. _abu-. 
sárão da confiança do . nosso governo, ó facll co~pr~~ 
henderque, qualquer 'ue fósaê ô triiliistto,·P9clia ·ter siao. 

• • - , , t .•. . 

V amos agora ao relatorio do nobr~ lll~~tro_. . . .' ; . 
. Diz s; Ex. qç.e senão deve estranhar o lacto de ~r.~~ .. - ' . . - -

bido, os Estados-Unidos só virão Rviiltar o .n~~.d~â.· 
seus emigrantes depois. ,Ie deeretRds. a sua lei de medi-, 
Ção, demarcação e vencia de ~rraa. . , , _ . , . 

E• isto Um.a verdade. Eu apresenta.rei aiguns clados_ 
estatisticos em apoio desta asserção. . . . . . , 
~m 1751, Frankli.n calculou~· nurilero·dos· Ingle~~s. 

ex_~etentes~ nas oolcma.s da ~menCJl do. No~e e~ _um,l 
m1lhão, dos quaes oite.at~ m1l s6m~~ .t~n. h ... ão enugr. ado .• , 
da Europa. De 1190 a 1840 a em1_graçio europés. ~01 .. 
de um milhão e meio." Mas de S d~ qetembro . d~ 184~ , ~( 
31 de Dezembro de 1856 o algansmcr dos· em•gràittes• 
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s
1
u_!'lo

7
! -ªl.?~8 ,a.~i' ~~-;;lo _g,l~ >.61~ _do ~ex o masculi11o, e 

.-w ;'<ISS ·uo ·fem nmo. · · . _ 
'Véfiúiios"'qtjá.l''f(,i'~ ·emigração ds Ingla.tena de 1841 

a 18'5.5~ ·-P.ara ella é '"Verdaàe que ooneórrêrão · diversas 
catiS.ts; cómo f()sÍie o descóbriwentti das minas d!l Ca
litóiiü6 ~ · ê~ Ari.etre!ia, e a fome da. Irlanda. En tive 

~a· fiÜniliás · int\lira.s de ItlBlidezes cobertos d\l an a
jáâ~''tititand'ti de frio~ e motiendo i mingoa! Então pre· 
seJ:cl~r·~~~1 prhn~ii.·~:vez na miuha vida. o espectaeulo 
d& mxsena· da. Jl:ll&ena. na} UtulCI\ eu VIril. CO!l10 não 
aonheeãtrios llO riossó paiz. . 

'En.pâàso á lar"á: oamara os dados estatisticos a qne m,é· .mnyo · ': · ' · - · · · • · · · · · · 

Em 184'7 pelo msnoe. -. 25S,ooo emigrantes. 
~- 1848 -~ > 278,000 :. . 
:. 1819 .. :. . 299,000 :. 
> 1850 )> :. 280,000 .. ,. 1852 .. ,. 368,000 >-
:; 1853 J' ,. . 329,000 )> 

:; 1855 j ,. . . .. 176,000 > 

. .. 
Em 1844. 
- )> 1845. • 
.. 1846. • • .-

• 43,000 emigrantes. 
• • 67,000 ,. 

94,000 ,. . . . . ' )> 1848. . . • . . 81,000 ,. 
,. - 184~. . . . . . 89,000 ,. 
)o\ 1850. . • o 82,000 > ,. 1851. . . • 112,000 :t 
» 1852. . .; • . • 162,000 > , 1~53. . • 156,000 .. 

' • , 1854. . . . . • 250,000 > 
' ,Quer a cam!Lra 11a.ber quantos emigrantes allemiioa 

e•istião '~m Ntlw-Yórk? Em 1852 contava .. so 118,!)00; 
119,500 em 1868; em 18M exccdiilo a 1 'iS,OO(}. Aselm 
Yemos tie om 1852 tendo emi~rBdo d1~ Allernanlta. 

, m lV\ uoR, n.penn~J • 3, O se mgirt o p1Lrl\ ou .. 
troa })9tto&: em 185S aponaa Sd,õOO dei:xMITo de sogulr 
P!U'O. N aw ~ Y ork. .. 

· O nobre mlniBtro indicou tambo•n oomo uma das .onu-
uo m a a o o c ONOil\1() v m n ollllgrn\)uo 

páta o nono plllll 011 eeforçoiHJ.UO tom c!lnprogudu divur • 
101 Ettado11 pura Impedi· lu. . 

Sonb.orcs, c•ta nr.ti~VOtii',IÍÍ.O do nobre mlmstro tnmborn 
ocxaota. 
. .Calcula-M quo, tendo otnlgr~do da P:un~lll, do 1R4S l\ 

1849, 8,'780 poa•oa&, lovltrl\n 1 17l3,lf'/0 thulcra. DI\ Jl~ .. 
vlara eahlritO com pormhano officlal 4!J,SOO omlgran .. 
te1 do ilnno de 1844 a. 18~1 , luvando um onp1tal do 
1912331000 ílorin&. Julga. so que B ornigrnçiio uu. AllD· 
mÍI.Uha 01\frega nnnn!Umente do 20 a. 30 InÍlllilBB de 
thaleí:à, ou ..,6 al12 milh!les <le francos. 
~ota mais o nobre miuist.ro em &en relv.torio quo 

~if!.~epl )ei;i concoi'-1do p_!lra diffic~har a: emig~açiío 
e~tr~get.rs paF.a o . unper1p os escrzptos que D.l~tms.
monte têin ~id() espalhados. na Allemil.nha por inJustos 
iqimigoa; no intnitó dédesyiar da nós a emigração~ . 

E,~ ~ão)ig~iJ?lport'anda a·~sses pa.mphletos qu~ se 
têm pu~licaíl~ na Europa. ern relação á nossa. colom~a
~~o. A ~~~,anna ·é paiz ~mtó illustrad.o, G ess~s. espe~, 
cnladores sao muito conhecidos. Em todas as c1dades 
e cérta unportanc1a extstem asaoc1ações a eo.llgrantes 

qüe fol?-e~e~n'mror~~ções scnrada.s; .e ·que p~ocurão da 
li~~ ppge~ a.~ not1pas que .trllilsllll.ttem áquelles que 

-~~tàs ii.ssoctáÇões não proinovem a immigraçii.o; poréiil 
ac'b.jio:;se habilitadas com à.ados estatisticos a respeit~ 
ue ti:ido · qnanio po~sa interessar aos immigrantes. Não 
ligo pois importancta ::os esforços d.eõses espectlla.dores, 
que; uma vez conbee1dos, só merecem desprezo. 
Entretant~ entendo q_u~ o govemo deve preparar tra

ba.Ulos · espeóiaes a respe1to do paiz e sobre-tudo quanto 
po&~a intef~s~r os imtnigrantes e favorecer a ~m..tnigra
~~ -~~ s~~~-~t~m,~.o ~ pag~r .a U1D oa outro 1mp~ssor 

qul! publ!!!ne urna o~~a Qbt!\ ~~rc~ .~e_,çQ!qlli!f~~~,· 
po-r!J.ue .~ao basta neste~ C!lBOfi. o esf~rço ~c:ijVld~~l) · 9 
P~~li!O qu_ e o goyet"!lo, _1:0~ os re_cu~sos -~ .. e ·qu\l.~l-~.PP~_ '. 
sfe mcu~ba de f~r orgamáar o()m e~~PW9 ~---~~ ~~ 
ormaçoes. · ·. · · · · ": . · .. · 
·O Su.. Ouo!U:-.. \pcildÓ. V á. O!' !l.hi. 
o SR.. Vmru D4. sú:n:-Orgo.nisad9S estes dados, 

ou á. proporção que forem sendo obtidos·; ctimpre ''qijb-o 
governo os f~:v;a chegar aóa sewi iigerites' c'ónsúlaréa:·' iul' 
Europa, ~.s nossas le . ea 'ãftm. · de··,CYem ü"b • - · ... · 

0 ~n. 0TTGNC ~§. 'wn ap&rte. , ' . .,. .· ·: ~. ' 

O Sn. Vnnu DA. ~Ir.VA: -Não a.cho oonveniente que . 
o noh.re deputado sirya.-se das mmbas palilvru para 
d:n·~lhes uma applicação odiosa. . ··· · · ... . ,. 

O ~a. OrroNI: - En façó dellas o uso que me COJ1· 
vem; faça. o nobre deputado as ?eserns que lhe paréc.er. 

o Sa. VIEIRA. DA SILVA. : - Eu não ténho r~servM ~ô 
~ue _digo; fallo com o coraçã.o· nas miio~, e faço : plen~ 
J:UStlça ao elevado caracter do nobre mmis~ro da agri-: 
cultura. ' 
· Portanto, entendo tlB .os residentes àa ro1dnc 

--8~&18-.proprl.OB para prestar. &O_go:Yecrlil . .W,aj'! cÚl,O . 

f\')rmações e todos- os dados esta.tisticos, não só em rel,a\liio 
ás povoações com~ em r~l!lçiio ~s col91,1ias, euas . yi~.~G 
communica.c;ão, distanma, doi:' povoa~os, .e .~tio uantp-

s . 1 _,c ?P. ao ov~~o a.z~ org8IU
sa.r Ulll traba).ho conSCl~OClOBO na, repartlçii.o & CIU'g'O d& 
S. ~x •. para s_er pnbhcado nos J!'~aea li!' E~op~ dé 
maiOr ~1r~ulaçao, tf)rn.a.ndo-ae a.sstJll .? p!ili tn'IU~q mais 

· Não b~ta que o mundo scientifieo o ot)nh~. como 
de facto . o conhece p~rfeita.mente ; . é preois~ q'lle .. as in-: 
formações ilheguem a todos, convmdo para iseo G_Ue se 
:façií.o distribuições gratuitas de noticias sobre o llrazil~ 
sem ol~ar~sa para o pequeno dispcndio que por vontnra 
roaulto de me<ltda. tilo util. . . . ··. 

Eulembrnrei ainda ao nobre ministro que existem em 
I;lnmburgo, Bremen, Berlim, Francfort e Ca:rbruhe u.S"·· 
sociaçõcs de emigrantes com. as quaes talvez convenha 
manter relação, sejn. p"r intermedio da Assoçiacii.o· Cen~ 
trul de Colonbmção, seja pelo dos noasos consuladDB on 
le R õea. Estas nssooin õea siio as se uintes : · · 

D6r 1\mburg~::r. V ureiu :tum Sohutze von Auswau-
dcrcr ; . . . 

Dns Nuchwelsungs - Bi.i:rea.u für Au&wandercr in 
Dromoo: · . 

or cn rn vcro1n i. r eu &o G uawan erunga und. 
ColoniaBtiowt angelege11beison in Borllin; . . · - -~-- -. ..:.-'-

J)or hadbeho Voroin fUr de11teohe Auawandel'llilg 
in Ca.tl.~uhe. · . . : · :. 

Esta ultimo. n~~aooio.çiio 1\caba de prestar um serviço ao 
n~a.1.il proced~ndo, por útdom do governo, a. uma ana~ 
lya~ escrupulotll\ sobro o pamphleto do Dr. l·llllemánt, 
sob)'e o qual prolo1·io u111 juizo q_u$ noa é favora.vel; se" 
gnnclo leio .nos annoxos que acompanhüo o relatorio do 
J;lobro miuiatro. ; :· 

Eu poderia entrar om diversas outras considerações 
sobre cate assumpto, me.s, receinndo fatigar a oamara; 
pasao :\ tratnr de outro que lhe é connexo1-da catechea~. 

Nos eatados do Maranhiio, que tinbio uma'legislaÇiio 
especial, o indio foi objecto de direito atél755, época 
em. que o marquez de Pombal entendea que.devis. ,tornúil 
de direltf) e de facto a liberdade dos iDd.ios. .. . .. .;..,. · 
· Além da lei de 6deJunho,e~padio-setam~mo.al-vari 
de 7 de Jun.h~ de 1755, que tirou aos ~issionarios jeatll.:· 
t as a adrmmstração temporal que· t10hiín ·:no.s 'aldêas. 
C.:>m a ublics ão da lei e do alvará da 7 .d · , .. · 
17 55 nas ::apttwnns do Maranhão e Pará, . o capitão 
gener11l Francisco Xavier Mendonça Furtado expadio 0 
r;eu dir~c~orio, _que é 4e ~ de ~aio de 1757, :egulando 

• 1td:e dt~a 
ultimas leis do. metropole os aldeamentos que exi6tiíio 
farão convertidos em villas e lugares, conforméo nú~· 
mero de índios. · , 
. A historia da allministraçíio ~Uls directore;, que etão 

nomeados pelos capitães· generaea cu peloa governado• 
res, é a. mesma dos no~so~ dias. De&&f\ épcoa em diante 
os índios fotílo desapparecendo, devido ato talvez c.os 
seus bllhitos de liberdade, que ()~ cnnvidt.~io a '90l~r 
para as ;n_11tas, ou a . ;~erviço& exceuivot a .q,~o: Orfo 
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obrlaâaoa,e ele C{uese locnplete.vlto oseapitãee-~nêra!!s, paiz não est§. tiio atrasado e. este respeito, ·~~e na , 
~ clfdmeiros, os protegidos do governo e os direotores. senda do progresso e da civilisação em qua oa • amos 
'NuthU!na tentntiva mais se fez de catechese, nenhum. já. alguma. . couaa. existe em ordem a aati&fa::er taea 
~·cleaéiniento mm& se operou, nenhn!lla 'bandeira msis pe- necessidades. Di documento desta "ercl&de a reforma. à.a 
netlou noa aeTtões, excepto·em um ou outro caso. escola eeutrt.l, onde o 1• e z &.üil.üiõ oomprahendcnn Um:. 
F~i ,~em 184~ que se tr!lto!l outl"!' vez da •.• ~c;a;tec~.;h~es~e~-1--~p:a~r~ted;es~a~en~o~ial~p~ar~e.~o~e~n~s~infcoinfin~d~m~tnff·Bl~.;õeiiiiiiiiii. iefi~---a015 mdlOB na Jhmha ptoVlnCla. Fol n~Sl se nven en com o lllSbtuto conunerctal 

·Sr. mat:quez de Caxiu, que na margem direita do rio que -possuímos e com o 1" e 2• annos da escola c.nt.tal 
Pin~é mandou fundar, em uma legua ele terra que estabeleoor-118 o curso industrial, que o g!>verno poder& 
" pto-,inoia colÍlprou a um articular, a colopia do crear designando aa materiude que elle se devooom r. 
S. Pedro. Mau tarde o · • • , m !!s nossas neocss1 a• 
em · ou.· 1853, es~beleceu mais d.uas colonias. A des, quando as eircumstancias forem outras, quiUldo o 
eorte cleates a\deamentos, e istô COD~ta do!l relatorios, governo puder dispôr de maiores reaul'I!OB pecuniarioa, . 
á JQiaerabUisllitna ; a falta prlncipnl que se nota é de · poderemos enti!o estabelecer o instituto poly~hnico, 
administradores que Ee compenetrem da sua mlsstio. tomando por modelo o qn~ existe em CarlSruhe e do 
· Foi assim, Sl.'. presidente, gne vi com satisfação a qual se têm tirado innrunerlljS v:antagens. Li no re-

propost& -do snperior da missiio dos padres laze.ristas latorio .do nobre ministro que entra nas -viat&s da sôcie-
, neata côrte, e ctue faz parte dos snnexos do relatorio do dade Aux\liadora. da lndustria Nacional a Ole&Çio de 
~~terio ·do itnperio, para ~rearem.-se missões na~P!?- . • lltna ~la pratica. do indu!itria. . . .. 
VU16lllB do Impe.l'lo que coadJuvem a catechese e cmli- f-'' No pai~ ·}Wis prepara-se jA. o terreno para a craação 

_aação doiJ indios. Vejo que est:l. em via de ser aceita ele umltletituto p.>ly~ch';nioo,t~eu vejo. que nãn oatã.parl\: 
esta proposta; eu agnarào della. todos os benefici.1s que · longe a reali~ção desta i~éa. • . . 
dahi podem provir e que o paiZ deve esperar. · Eu Sr. rea1den ' m gra.OO uma 

• e u o e ver a e quatro a seis contos de ~is para atixiliar esta 
· 1845, elle de mo o algum satisfaz as exigeucia.s do ser~ associação pa.tri.otica na. realização ô.eete seu penai.-
. 1'190; assim o ponderou o Sr. conselheiro Pedreira, menta • 
. quanao ministro do imperio, em um dos seus relatorios, ·- Limito-me ao ouco u ss . 

· a e gora, r. presi ente, em relayãoaos interesses mate- · 
· honras militares, de modo algum podia corresponder 110 riaes da sociedade, em relação á. fortuna pa.rtioular do 
fiin qut ee propunha. · cidadão, eu disse no principio do meudisourso que ao Es..;. 

Ora, estes te(l,ulfltnento não marcou v..:en~o~i~m~e:n~to~sipf-ara~:----t-~t;abd~ort~rlu;m~p~re~fa~o~ili~·t~ar~em~~r~al~a~os~ci~d~a~d~ão~s~o~sum~·lllQ_~.'--· __ _ 
os direct.orea pat"iaes,--e-eat6-ê~u · . -
serve para. le~alienr u extorsões fettas aos indios. O di. ' uma verdade que não p6de ser contestada qne mui-
. rector g~ é uma et;tida.cle i nu til, e <iue na~a. sabe do tu -vezes a legislação consigna restric~ 'faculdade de 
qae wpnssa a respe1to de · catecbeEel Na m1nha pro- adctuirir, e é isto Ulll defeito da· legislação. Ãseim reco-
Yincia nem o director geral hoje tem tempG para curat' nhecemos no nosso paiz uma classe de homens qua não 
~es.te serdyo, ~ netn me consts. ~ue em temP? algum aão sujeitos, e sim objeoto de direito, que nada podem 
?lutasse um. aõ aldeamento. 011 d1rectores parcllr.es, b~tn adquirir e tudo quanto adquirirem ê para outro. Fallo 
~···sito, · salvas honrosas ex.cepçMs, ou homens da escravidiío. · - · · · 
lsiDorantes onde instinotos má.os, e que'não &6 se uti- Sobre esta JnaterJa já -vê V. Ex. qne eu me Dão alar .. 
lii«o dosaerviços dos indios, como provocão acenas de garei; ni'ío entrarei mesmo .nella. e apenu a ~prea&nto 
turb'alenoia., e cujo desenlace muitns vezes 6 o assas. para jaahfloar o que acima ha\ia dlto, para indicar que 
atnato, cDmo h a pouoo acontect!u na -qilla da. Batra. do ainda teconhecemoa homens que niio gozio do direito de. 

---~C::'oÃrd~a~ • ...tftiitn-.lii1iffii~\ifi:n.llr.\IT;nR~tl\l~~~id.:c--r-~~=· r,-o que d am defeito da nossa legielaçfio e que 
Oa brl 1n os aoa 1n os · nito ~oa aiio dletri· a6mente com o tempo poderemos l'Eimover.-

clot, e anta• ~tr\'em para alimentar R cobl9a. dos dircc- A Inglaterra em 1834 • quando eraancfpou os eeut 
·waa parofae.. Pnn nSuizar da inauffioienoln do regu- 600,000 a 700,000 eaoravog, dea~deu 'finte milh~ de 

. 'lamento . de quo trato, baata !em brar ue o ro rio · o- lb ~om aemelhaote saerlftolo. 
---1'f'fllftmtt0111111l , so provn. com a vor ,, quo Umn. out.ra reatrioçüo ao dil'elto ae aclqu!r!r foi COB• 

ele ha multoa anno11 detigna noB oroamentoa para aa algnacln na lel doa morgados; felh:mente nio acloptf.moe 
clUJ*II oom a oateoheee na provtnola do Maranbl!.o. nestll p1nte a legbliiQlío ~rtugueza, e esta proddGtloia 
Apenu 1:0008 ó a. quantia que de•Una G governo geral tomou-aa logo no prlnolp10 de noaoa organlaaçlo pGli· 
par• ute Nr9lQO ua minha provfnofa. tlca. Por coneogufnte, ano 411toa os pontos em que oabe 

Irei reaumlndo quanto puder. . ao gonrno faollltar em gerl!l ao otdadlio meios de ad• 
Tratando da personalidade intollectual Jo cidadilo, qulrir bens. 

eu pouoo tenho a dizer, tMlrqnan\o oabe ao minlsterio Agora vnmos ao q11o cumpre ao governo, quanto 1 
elo lmperlo a parte mais unpo.-tante deste ramo da pU•• garantia que deveproatar parn a COJUlet"\llÇio cloa bens 
bUca ac.Jmlniatra91\o. I.imitar-me-hei a fallar eobre o j6. adquiridos. Em relação ao Jniniaterlo de agti011itliN, 
attzdo faêiutrial no nouo paiz. N4o póde aer índitfe.. 66 posao oonalderar a questão-debaiso de quatro pontoa 
rente ao nobre ministro ela agricultura a sorte daquel- de vista. Todos nós sabemos qne a propriedade ~ 
lei quo 18 dedlciio b artes e é. industrla. aer destruicla ou damnificada. 11elo fogo, pela inunda• 

A aociedade não se compõe nnicaxnente de homens çíio, pelos animaea damninhos·, e pela molestia dos.ani-• 
Cllle a aervetn com seus talentos ou com suas forças maes. Neste ponto, asaim como em todos oa outros, o 
ph]sioas; o'bingoom dirá qaa o negociRnta. qna o fa- :rolstorio do nobre miniatro satisfu.:me cabalmente. 
mtcante a servem com os seus brsç::s. Recoohe~ida esta Contra os incendios en vejo que existe creada na 
Yerdado, prooi&o á crear no nosso paiz o ensino indus~ . capital do Im.perio a companhia de bom~iros, com a . 

· trial. · · , qualsedespendem60:000S. Estaoompa.nhiaesU. dividida 
Eu dividirei o enftiao inclust.rial elo paiz em escolas em cinco secções, ~ando tres auxiliares. O gove:rnotl'ata de 

ao 1• e 2• p;rio3 e instituto 1 teoh · . R · os ~tric:os, de maneira que ae oommuni-

, a as B em para se 1 

a que eií.o chamados, seja por falta de meios, seja por entender eate ser-viço á aatisfac~o;. eu acharia de 
. outru cauaaa. Aquelles porém que podem e querem grande conveniencia que se estendesse o mes~o benefi· 
oontinuar a estudar pa11sar6õ para ae escolas indU&·· cio, se nüo a todas aa capitaea de algumas provinciu, 
triaes do 2" grAo. · como por exemplo a ele Pel"'lambueo, tlp importante 

Nettu eac(llas, Sr. presidente, deve ensinar-~ mathe- pelaa anaa telaçõea commerciaea e que pela sua ediftoa-
matleu pul'AS, geometria pratica, mecanica, alemen- çiio eaU. mais sujeita aos inC'.mdioa elo que a capltal da 
toa de obimiea, etc., com o desenho a arte de modelar, minha provincia, onde a edificnçlo e exC:ellenta. 
~t~uaç&o dG estudo dtul liu~as, ~eogr11;phia, hiat.ot\a Quant.o ál inund.a9&a, eonhtÇO que no no"o p&\1 o 
PhJlOlpalmen~ na parte telativa. i. mdUiltria, ili cl61<»· governo nio p6de desenvolver toda a au~ aotividade ezu 
bertU e ao. ooduneroio. O curso deve ser de tres a quatro otdem a evitar 01 preitüzoa que pc:lr?entura clellaa poealo 
UDOf· ~~ deto fOrém dizer nesta eccasião q~e o DO&so . nJmtar : a extenJio <los aos101 rio1, a dlstanola-em qae 
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estão oa povó!ldos e os e&tab(1).ecimentos, e mil otttras na\'cgação subveneionalla em todos oa rloa elo lm~lo! 
causas; o impedem; mas a r<ispeito dos animaes dam- Certamente que niio. : ''. 
clnhos não acontece o mesmo. Um dos fiagellos na. mi • Eu vejo, cv:tSnltando o orçament<11 que com OI Ju:tOS 
nha·_provinoJa. da ..Iavou.ra. são os anima.es damninhos, garanti doa a estradas de ferro, exe-ew~o ~eita da. de 
taes como o ca,curlo, o pulgao, o Mador e outros. Em S. Paulo, cuja. despeza n.inda não esté. mclmda no or-
um oudou.s dias ss~s :mimnes aniquUii.Q as e&ptranças çamento, _o governo des~ende 683:69\8'114. Com a ,es-

___ ~d~e-'um~,;.IWll~~o~d~o~l~o;~rr'-.!!a~d,lloi'f..!.'---"E~' :!.l&..=e~·Lt;JJ~-D.tL~~~...w:~-t-~l'a.Q.a ela eampanhla ü'tiliia e !nd"tbif\ liO:OOO,, 
sua colheita; mas não procura estudar os meios de re- com subvenyões ás companhiaa d" navep:açliQ a npo,r, 
mover o ma.l. · a despezt!o orçada é de 2,433:2708. Retmidlta estas som:• 

. Convem que c) governo senda a isto, e mande nm maa, veremos ue a despeza a fazer-se com eatea ser .. 
homem . habilitado e consciencioso e ne che ando alli -vi s ' • ·· 
Da es ~o propna examine as oausfi8 que entorpecem Creio que muito f&Z jã. o governo a· respi)ito au es• 

. asei~ ? desenvolvi~outo da. produc~o agrícola. nas tradas, dii. navegação cost-eiro. e fluvial.... .· ' 
pr~vi.Ilc~ns do Impeno. A lagarta tambem persegue os p .::~• .s .!1 
atgodoeuos, como 00 animaes jã. citados perseguem-o O Sa. MAJl't'INRO CAlllt>OS:- ou.ia não "ar nau&. 
arroz. A molostia do oafezeiro, que tambem veio aggra- O Sa. VIEtllA. DA SILVA~ '"!"O nobre depu~o ssbe 
vara sorte dos lavradores no Rio de Jaueiro, é um. mal que de 1850 para cá. a situação do paiz tem melhorado 
<tne deve ser estud_ado. E' s:~.bi.do que o governa tem consideravelmente, e que ieso se deve em ~de p~ 

·dado providencias a respeito, e procura tomar conhecida aos homens que de então para· cá. o ~m dirigido. · · 
a cansa do mal e o remedio que lhe deve oppôr. 
. Ha porém uma questão importantíssima, · para a qual (H a díverNOt aparteJ.) , 
chamo tambem a attenção do honrado ministro, e é a Mas, Sr. presidente, niio posso deixar de cham!n'._a 

. ,molest.\a. dos. animaes. Eu, Sr. prasiderite, quando pas- nttenç1i.o do nobre ministro pa.ra a companhia Brazileira 

. &oi_ pelas ,bellos e fertil~simQs .ea · . • l. · • • 
çíto, na minha.provincia, vi com 11ezar que o gado ca.- gnma. cousa. a respcit~, em ordem~ satisfazer ~e~gon-
vallar ia desa.ppa.recendo em virtude de uma molestia a oias desta serviço, que é de grande alcance . pbr& as pro-
qnechi'!Ilão 1scancha. Çri~dores ~ue na vespera po:~suiiio vincías do norte. Talvez fosse conveniente fazer-se' o 

, ·, à()ptar se e que 

veitarãõ á. maior parte dos individuas que no nà~so paiz responde ao progresso do pal.z; a dospeza excede muito 
preparíio os roçados e fertilisão a terra com o seu suor. n receita. Davo pois existlt al~ma C!811D& que convtmt 
Para estes serve a creaçiill das fazendas-modelos, ondo avoriguar. Sei que o nobro minutro ae oconpa. disso, 
se adquire o conhecimento dos meios de applicar-sa 0 tanto assim que commissionon a1guom pa.ra oatuclar a 
systema do.trabalb.o que se desej~ empregar, 6 a coDvic~ manoirn por que foriio orga.nlsadoa 01 00~011 em fn• 
çio de que e1>se systema é o melhor. Os resultados niio g1aterra. · 
viráõ logo, mas nem por isso deixemos do proseguir, UM Sa. DENlT.lD6 :-E para ieao supprlmii'Go·IO dozct 
nem por isso elevemos interromper a obra que empre- agencias I Poupou vinte doua ·contos para OJ dat a eaao 
hendemos de regenerar a nossa lavoura.. commissarlo. 
· So a lavoura concorre para a Sf1.tisfação das necessi· 0 Sa, MnnsTao D.l AoatcULTllU :-Eeti •en-.. ~; 
dB<ies do homem, a indilstria torna de utilidade muitos f h'· ~r-
dos productos della' por meio do trabalho e da sppUcação osse serviço foi gratuito, esses contos orlo UJtonRI• 
de oapitl!eg. Acanhada é ainda a nossa. iLdustria; e para O Sn. Vnmu. DA SJLY.&: -Quem sabe; Sr. preslcle.nto, 

. CC?mpro11ar esta asserçiio bastará. recorrer ao r!'latorio do se com a reducçiio dos portes .das cartas, reclucçito qtle 
. · nobre ministro, em que declara tem-se concedido no anno talvez fosseconvenientefazer-se, quem sabe so Dão obtc• 

passado só dons privilegias! Comps;rado este resultado riamos bons resnltados'? Pó de ser que dahi noa· venh~ o 
. çom. o .que .l!e passa nas Estados-Unidos, na. Inglaterra mal. o que eu sai é que om França DO tempo ao enor 

e na. França, porieremos fazer uni. juizo seguro do atrazo procurou-se elevar a tál:a dos portes de cartas, mas 'áeis 
.em que nos achamos. · . · · mezes depois a l13i foi ?evogada. . · · · · . . 

Qaant~ ~o commarcio, é assum to tão andioso ue Em In laterra co ar d s • • · · létíj,,.o'----
nao me anuno a a or ar nesta oecastão. a mesmo que, adoptada a proposta de Rowland RiU feita· em 1837 

· porf!ue muitas questões referem-se ao ministerio da. fa· _11ela. lei de 17 de Agosto de 1839, a renda liquida, (Il!a 
. zeada e 110 dos ttegeoeie~ eRtl'augei.ros pelo q1lcfU:eSj_~· tL-t--:~d~e~i!if1~6~0~l~~~~l~O~-p~as;·~so~u~·in~o~a~n:~:n~o~se~gum:·ite~·=a~· s~erlacl~BL_ 

aos tratados de commerc1o e navegação. . ;e 410,028 ; .a u nmn1ç o er , ·· 
Aoa interesses da agricultura, da. industria e do com.. a renda liquida foi t. 863,206. · · . 

lnGl'()ÍO prende·se a creação de vias de commnuicação. Note .. se porén t a ditferença no numero das <:artaa.; li. 
Romena G noticias, anim como os productos à a in- uma differença i llluito notavel, e para · a qual · chamo s 

duat.ria e da ·~cultura, devem chege.r Com a maior atten~o da Cal% tara. Em 1839 o numere dás' ~joi 
segurança e brevidade ao ponto a que se dest!niio. de 7 ts milhões; em 18'1 foi de S29 milh~ l . 
· A agricultura pdncipãl.mente preoisa entl'ft n6a da Apresento o s eP.inte quadro, q".le nio p6qe deisat' de 
Yiu ao c:onunun\cqçlo, noa&oa tio'l> care<:tttí do Mr nt.~ \ntereaaar ã oa' .a, do rendimento bruto e d()· rendbneillto -
vega.dos. Mas, aenbores, poderá. o catado oom uma. va· llquldo, auhn como do numero du ca~ ·reeeb\Clt.s DOI 
ti.llua mnyicm fazer &urdir aa estradu, o Pproscutar uma. corroioa ingloa :oa: · - · · · · _ 

rmw n· 30 
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llenda bruta. 

1838.0..1839 .•••• 
1840 .... . 
1841. ... . 

> I 

1844..... :t 1,705,061 
1845..... :t 1,901,680 
.1846..... :. 1,978,293 

Liquido. N.dascartas. 

1,601,910 75,000,000 
410,028 168,768,000 
4<17,993 196,000,000 
47~,479 208,000,000 

) 

610,724 
660,791 
724,757 

) ' 
242,000,000 
270,000,000 
aoo,ooo,ooo 

A' vista do .resultado colhido em Inglaterra, p6de 
bem ser que, tornando menos pesados os portes, quando 
nio possamos augmentlll' as rendas, que se consiga 
mantê· la no mesmo pé, lucrsndo muito as nossas rela
ções, seja com a provincia seja com o interior. E' está 
:um assumpto bastante importante, e ao qual eu vejo 
que o.nobre ministro presta toda & attenção. 

O direotor geral insiste por algumas reformas; nos 
!lllilexos ao rela.torio do nobre ministro li alguma cousa 
no mesma: sentido : uma vez que se queira reformar o 

-q_u:e existe; evite-se a pt~ci itação; faç_a~~ - alguma 

· o paiz da reconhecida illustraçiio do nobre ministro. 
-Em relação ao correio da miDha provincia, en lembro 

a V. ~lt. qu~ o edifi.i!io em <~ne está.. a .. repartição não é 

' ' . . das conuições exigidas para o fim a que foi destinado. 
,·Lemb;o mais 'J_ue a .re~ribuição pe~os serviços dos em
pregaQ.ü;; {! mruto dmunuta em v1sta do grande tra-

governo melhore a sua sorte. 
Aproveito igualmente a opportunidade para dizm.· 

a V. Ex. que o pessoal das agencia3 na provincia do 
Ma-ranhão é pessimo ; os eidadiios não têm garantia a 
:respeito da suas cartas, que muitas vezes não chegão a 

.stms,destin-os, principalmente em épocas eleitoraes, pelo 
· que ~omos ()brigados a pagar de nossas algibeir1,1s 
.:propnos.quelevem ~o~sas cartes aos difierentes pontos 
do interior da provmCJa: · 
. 'Q ~~~ :M.u'fll'fUO CAHPos:-Não tem havidô um só 

·ministeriill que não tenha ccnaurado ao nobre ministro . ·• " 

o sa.. Vnmu. DA. SILVA:-En 'Dlit> censnro o Sr. mi
nistro, que níio tem culpa no que os outros fizerão. 
~Além ~to os~ou expondo o 61ltado das consas e pe-

-Agora, Sr. president~, que já fallei largementà sobre 
-e D.Wi.torio doministerioo<laagricultura,n.ãoposso deixar, 
eonol~do o meu diScurso, de prote&tar energicamente 
por ~i~& vez oontra a actual adJninistração da minha 

. Jll'C!VlllCla. -
Nlio quero, acompanhando 'o men nL>bre collega. e 

amigo defutado pelo 2• districto dn, provincia doMara~ 
nbló, qufthontem fallou, a,L~resentar v. casa. o quadro dos 
males q_ue necesso.riimlente devem influir nos destinos 
da provtncia pela sua administraçao actual. Limito-me 
J.IOl' cuquanto s ·protestar <'-'>ntm a administração do 
5r. PrimO de Aguie.r. Comi~<> protesta a scisão que 
S. Ex. tem , eatabelecido e alimentado na familia ma-
raii~. (Apoiado,.) ' 
· Co~~o protesta a maioria ficticia: que S. Ex. creou 

. na a~sexnbléa provincial, composta de homens· de~peita.

. dos, .~ que tra;lem para a àiscuasão s :té a 'Vida privada 
.de nossas familias. (Apoiados.) 

Protesta ainda o recrutamento acin·toso a que S. E~. 
tem mandado rocederna rovincia i ·w or um modo 
· esconune t o apoiados) e por agel: 1tes consignaios a 
~rtas e determinadas influencias do interior. Apoiados.) 

:.. OIXllgo protesta contra e.s6a a mm 1.straçao a -
. ~ do dele~ado de S. Bento, transacç ão vergonhosa de 

votos. (Âpoaados.} -
. .Comigo J?rotesta ainda, Sr. presiden te, a imprensa ae 
minha. provtnClB, que S. Ex . fe;~; emmut lecer· mas em um 
paii livre não se fa:: calar a imprensa i mptd.emente, e s 
1mprensa persego1da no Maranhão 1 :em orgü.os nesta 
~a.sn. {Muitos _apoiados.) 

Houve quem pergunta.sEe hontem do que meios o go
varno da pro-vincia se servío plll'll. aca.J1a-r com a iin
J)renaa. Quem. o iguora.? As ·promessas, as ameaças, os 
~lll~nho$ C< o dinheiro~ são meiQs que g~ . .rantem. MS go·, 

vernos desmoralisados o bom resnitado. Os meios são 
muito conhecidos,--é a corrupção! (Apoiados.) 

Além da todos estes meios, outros ha de que se pôde 
usar com a maior spparencia. de legalidade. O com
mandante-superior da guarda na.cion~l cba.'1la. os typo
. r~phc:l a s~-rviço de destll,!'-1\mento, e lato IlQr um, doua 

ou ma1s mczea. ( po"' o:. 
O Sa. !lhnTINno C&;uJ>os: - Al>sim tambem Eou 

ministerial! 
. . 

ao ministerio, que, sabendo de~tes factos, expedia or ens 
terminantes à presidencia da provincia do Maranhão 
a respeito da cauilidatura do Sr. ministro da marinha. 
Tambe::n protesta contra essa administração a dignidade 
e os brios altamente compromettidos do nobre ministro 
da marinha. (Apoiados.) 

O S11. MAnTINBO CAMPos: -Oh' elle não aceitará. o 
dipioma l 

O Sa. VIEIRA DA SILVA: - Contra essa f\dministra
ção protesta ainda o grupo a. qne se acha ligado o a.ctual 
presidente; -e -sobre o qual pronunciou-se pouco mais 
ou menos nestes ermos o onra o ex-pres1 en e o 
Maranhão, o fallecido Dr. Olympio Machado: 

c Os actuaes bem-te-v1s não são os genuínos e puros 
liberaes da época da organisação do partido. Assim 

!tu representa 
idéa 'fOlitica ; p,erve apenas, p!l.ra o partido que a traz 
ínscr1pta. em suas bandeiras, de talisman com que acrek 
dita. nas o~casiõea de necessidade poder li.ga.r· se ás 

dos turbulentos, ao passo que, á maneira de piratas, 
aceitão carta da corso de todos os partidos que se achão 
llO poder. > (Apoiados da. deputaçao do Mara'llhlJo.) 

O Sn.. Cauz MACHADO; - Apoiadissimo. Tudo quanto 
o Sr. Olympio Machado disse eu o reconheci pratica
mente. 

O Sa.-Vu:mA.DA. SIL'VA. (continuando a ler):-< Allis" 
dos naturaes dos luzias, nunca íorão saqu~~oremas. Sec
ta.rios do terrorismo, de~is que se sujeitá.râo á. direcção 
exclusiva do grupo da. Estrella, composto se;n exage
ração dG ua.tro individuo&, não podem' ser sustentados 
por governo gum que seJa, l n>J.o 1go onea , . re~ 
guiar. (Apoiados.) A J;Olitica deste grupo tem sido df;ls
moralisadora pelos me1os, esteril pelos resultados, por
quanto despendeu a titulo de eP:1ras publicas al~s 
c es e 1s, áo para as a;l-
giboiran de agentes eleitoraes. lntroiluzio em .grande 
escala no processo eleitoral o systema da fraude e- da 
"iiolencia, na convicção em que as duplicatas e aotas 
íalsas serão preferidas ás verdadeiras pela olllllipotenta 
ca.m.nra. apuradora •• ,. :. -

O Sn. Cauz :MACIUDO: - Apoiadiesimo; as tlctas 
fals1U!. . 

O Sn. VIEIRA DA SIL"fA.; - c .As eleições nesta pio : 
vmcia são uma causa monstruosa e desprezivel. A 
opposiçii.o, os indifforentes, os homens que pertencem. a 
outros grtl._llOS1 e até OB menos desmoraliaados do propfi.O 
grupo da. Estrella, deixão de comparecer ás uruas por
que sabem que, ainda quando lhos fossem aceitas .~s 
listas, não appareceria nos editaes o resultado d.ellaB l :. 

O Sa. Cnuz -MAcJl.\Do ~-Apoiado • 

o Sn. VIEIRA DA. s~LVA (uoltan<lo-se para, o Sr •. Crut 
Machado) :-E a V. Ex. coube a gloria de te&tabelecer 
com letru:nAnte na provincia do Maranhão a liberdade -

Protesta tambem, Sr. presidente, contra a adminis
tração do a.ctual presidente do Maranhão toda a. repre

. sentaçlio da provincia tanto nesta c amara como no 
senado. { ~ poiados.) 

Protaata contra es:m ad.mlnistração a. confis~ão do 
honrado ministro do imperio quando declarou . no se~ 
nado que ia ex~dir ordens a. este pr~si~ente para q~e 
n,tirasse a candidatura do nobre lllllllStro da man
ilha. Prot-esta finalmente contra a administração do 
Sr. Primo da Aguiar a illustração e a moralidade dos 
membros do actu111 gabinete em geral, e em pllrticnlar ~~; 

. ' 
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a melhor e mais insuspeita prova do modo pelo qual se çamentos não têm resultado algum, porque V. Ex. bem. 
vi\ó executando as leis e se hão de economísar os d,i.. vê que desapparece o principio da especialidade da!J 
nheiros publ}cos. O progrnmms ~o governo additar§. verbas. 0!1 ~otivos que _ns jus~ificão mo~em de&de. q~e 

. o . 

. Sr. presidente, o protesto fdto pelo nobre deputado á ·discussão calma e ampla de todas as nrgenciu do 
pelo Maran·nrro não era seguramente necessarib, porque paiz a discussão ,J.?reoipitada da resolução, sob pretexto· 
os orçamentos q12e se têm discutido e a r6solução quê de que os deputados hão Je retirar-se se houver pro• 
ocoupou em primeiro lugar s nttenção da camara, são rogação! Bella explicação para condemnar as camaras) 
uma das maiores penitencias impostas ao governo ac- mas que todavia envolve o governo na censura que ful-
tual, e mesmo uma sentença coudemnatoria dos prin- mina, porque o a.ccusa de impotencia e fraqueza.. 
cipios capitaes do regimen representativo. Sr. presidente, no orçamento do ministerio dB' agri-

Quando, Sr. presidente, o paiz luta com tantas diffi- cultura havia. muit!l.s d.espezas a reduzir, e nenhu,nia. 
culda.des; qunnâo Q di v ido. publica é immenea; quando dessas reducções se apresentou, continúa tudo no.:mesmo 
o juro desta divida nhaorve ccrcn do. quarta parto da estado. E' difficilcomprehendereste descanso e ecmbinnr 
renda da nação i quando o Sr. ministro da fazllnda nos o procedimeuto dos Srs. ministros com os desejos · e p'tó-
declara que em sou rclntorio siio nlavras sun·s -ó reei- me;sas dos relatorios ue fizerão. Á ·nova éra.da n -
soque nno s nuo crocu1 uovn.s onpozns, maa qne tambem çno as e1s e as economias inaugura-se ttistemente; etn. 
COrteis por aquellns ·que já BXiRtOm-; quRndo temos frente .de circnmstn.noias pt>tiCO snimadorns1 8 quando 
dilwte c.os olhos urn fW.uro m<!donho i os orçamentos se o crescimento das despezas :1ão guarda · propoT9Jio 
seguem uns aoa outros som quo os Srs. ministros pu - eom o desenNlvimento das despezs..s eu não ·sei o '118 

, 'n 1 ns que evomos, po1s, pro .en e o governo. ep1 ogo e M as soas 
esperar da actunl ndministratii.o? Pois os o.ctos não pro- rações se resume em poucas ,Palavras: para econoinisar 
testiio contra as palnvrns 1 augmentemos ~> divida publica, não toquemos em nada 
·o sa. MAnTINDO CAMPos~- :Muito bem. mais, fique tudo como está. e pague o futuro todoa'o11 

nossos erros! A doutrina é eommoda, mas nào é bcsa 1 
O Sa. José 13oNll'ACII): -Quantce orçamentos, Sr. pro- E' preciso ter a coragem do pod~r, embora pesadoue-

aidentQ, têm já. pnssl\do nesta camara? c que.os iorfio jão os encargos e dura& as provações. Monos do que 
as ooonomills fc.itas? que querem pois di1.er as bonitaa força o podor é idéa, e representando a sociedade, deva 
p.hrnses do quo se servi o o Sr. ministro da fi1Zenda? Niío llaber pensnr e sentir como ella sente ·e pema. '. 
poderiúo ser tomadns como uma defesa prévia, que de Sr. ~residente, as causas taes ~uaea aa apresenta o 
antemão preparou o minis te rio 1 Nilo dir.i elle no fa- Sr. min1stro da fazenda, do deol'e&Olmento da renda pa-
tm:o: eu pedi economias, mas os deputadoa não as bllca i as c:ausns que eltplicio a dinrlnniçito ha~ida nos 
quiZerão fazer? ultimos annoa, que segundo S. Ex.,. devor,ríio o sal• 
· Notai, senhores, que esta indifferença não transpare60 do de 11,000.000$ do anno do 1857, existem Ilg reduo-

sómente nos orçamentos que se descutem, 'ê~ee ainda çíto de alguns impostos, nn grande imuiobilis~íio de 
na discussão de que sm primeiro lugar llC occnpou a. capi~ses, na defioieneia de bra90s, e na .oontrao9~<?,· do 
ca.mars; se a administração realmente quer que discn- credito , resultado . de uma grande ant~o1paçio dó un'"' 
tamoa seus orçamentos; se realmente quer . economias; portação. . · 
s~ deseja uma. discussão digna como deve ter lngar n'um Essas causas ou podem ser removidaS ou riiio;. Sé 
governo representativo, então, senhores, o que quer di- podem ser removidas, é necessârlo que ós Sra.'Irifuis;;. .. 
zeressa.resolução'l Nii.o éellaa. destruição de um prin- .-. - ;~;n•at>.,;;-',.v.,.l ...... ~ ... ~;...' 111a·aHa~-o .. ~---

-----ea~·p~io~cffia~pl~·t~~~da~p~re6~~·~m;~·~~-~-~~-~~~;;mm~-f---u.~~~~~~~~~f~~ 
protesto contra os orçamentos'l Não é ella a negação .das r:.,·que os Srs • . ministrM açao o mesmo. que· qualq.uer 
pretendidas economias? Como podemos ajuizar das ne- particular, quando se v8 obriga~o por um á escasseZ' 
ces!udades pub · · ae recursos; gastar menos e o unico meio, desde ·qne os 
orçament-o passado servir zmpoe os e os a ptill!dos pela8 Hx-
bitrio~ cumetancias do pBlZ l· · . 

Como os Srs. nrlxiiStros hão de repente,' a merios que. 
O Sa. PREsiDENTE: - MM o quo está em discussão tS creem novos im~stos, que 0 pait não pôde aupportar, 

o orçamento do miaisterio da agricaltnra, comrnercio encher 0 deficitT Como os Srs. ministros hão de rer.enti~ 
e obras publicas. namente desmobilisar toda easa ~rçã.o de _capl~l\68? 

O Sa. JosÉ Bo~tFACto :-Perdôe-me V. Ex.; apenai! Como hão de repentinamente fazer ~appsrooer a defi-
estou apresentando as razões por one nílo voto pelo or· ciencia de bra90s' Como biio de repentinamente, de,üm 
çamento; torna-se superfluo des~e que pede o governo jacto, fazer com q,ne deaappareçlo todos oa inoonve-
a ~lução que se dis~to; rcsoluçíio quo níto corta nientes da contracção do c'l'OQito t Nlo o, pOHO com· 
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Plthttndet, como não comprehêndo todos esses sacri· balhar no que é seu s.o trabalho por conta de ontrem.; 
ticloa que se estio impondo ao futuro I Só_emremotostempos, equandohsjasl!yere.bundan~ de 

E o que resultar& do nosso deleixo, a persistir tudo bra90s, a hypothese de S. Ex. se realizari. As antma-
COJ!!O est•! ResultarA. que as cansas serão aggravadas, çõas dadas ~lo governo, os aux}lios ~o _!lgt,ieultor serãc 
e é J."•ts.mente o qila sa vid fa.-:er ue:iw caso, visto que em pura pera.a. cmquanto a preterenc1a. de S. Ex. predo-
S • .r.x. e sens co - · · · sde que sempre ba esperanÇil de obter terru, 
ex~p e.cortar por despezas desnecessaris.s ou in- e tudo por parte do governo, rl.esde que eat.ese.in~ere 
uteul ~mittir }<ilhetes do thesouro nllo é pagar dividas: como c.oncurrente e regulador dos interesses pnvados, 
ó preclSO, quando vencidos, ter · dinheiro ou capitaes desde que os direitos não .estã<? suffi.cientemente firma-
para pagn.-los • se os não houver a divid cr sce •• 

• ~· }?l'eSl ente, se o Sr. ministro e seus collegas níío mental entra com I) arbitrio em suas questões, como 
dnnmw.rem as des:pezas, desenganemo-nos, não se obter b~aços, e me&mo como querê-los? · · 
abate ·o deficit, augmeritn.-ae; crêa.-se nova divida, e Eu não sou daqnelles que condemnão a pequena pro-
pnra o ft3rcicio que vem, em vez de 10,000:0008 dedeficit, priedade :.a constancia do pequeno prcprieta.rio, os ha-
teremos 18,ooo,ooogooo. Se, porém, o Sr. ministro e bitos moraes que dá. o amor da terra, 08 mtereBses de 
II8US collegas entendem que é possivel que a renda me- conservação 9-ue suscita, são factOs reconhecidos • • A 
lho!G, e por oonsequencia os bilhetes do thesonro qu~ influencia pohtica, economica e moral da pequena pro:-
emtttirem por nntecipe.ção serão pagos em tempo, per- priedade é Teconhecida em todos os paizes. · . 
mittão-me que lhes di~a que então o calculo de seu E' .preciso porém att~nJ.er .que, não · dispondo dos 
orçamento é f&lso ! O· ~r. ministro da fBZenda no seu mel\mos recursos da grande propriedade, e menos amiga 

-Z.ililtorlO-é-explicito, e está. em completa disooncordancia de melhoramentos, produz menos e peior, e não offereca 
com a eommissão de fazenda. as largas perRpecti v as da cultura em· gTÍlnde e~!)3la. 
· · ~ meu ospant&-se · . · , o en r ao es a o o pB1Z, J quau o 
·m&o empregado com estas phrases que pertencem no ás condições da propriedade~ já. quanto ás entras insti-
Sr. miuistro ·da· fazendo ; ha defici6Ilcia de capitaes tuições. Não se, emigra ,Pelo gos~ de emigrar. Em re : 
1lactuantes, ha contracção de credito resultado do sen gra vai e~ ~rocnra aa. ~elho.r~s condiç.ót!s de vida, 
abuso, a renda niio deve melhorar no e • · e crvil, politrca àu rehg10sa do que 
vem, a divida fluctnante ClJ)sceu por necessidade de na patria que se deixa. · 
acudir ás despezas publicas! E em vista disto, o go- Tudo mais é sonho; é gastar em vão. A agricnltara 
verno achari. capitaes, isto é, poderá. com vantagem fenecerá, e o governo com as suas c.olonifls seri antes 

------~u~~~~d~o~cre~m~·to~qpuue~co~nud~mn~n~a~n~os~p~ar~t~icnuu~a~r~e~s,~a~-~~--~~~~~~~~e;Na~~~e~et~e~r~a~a~d&e~s~ 
ment.ará. a divida publica., e f ar& as suas emissõas? E', do paiz. Quecer ligar as necessidades do presente ás 
confesso, urna logica que não entendo: parece-me su- contingencias de UDJ. remotissimo futuro, não é prova de 
blime de mais, e só tendente a. dar ao governo o que boa política. Leis .não faltão ; porém umas têm sido 
te nega á sociedade em geral. . mal concebidas e outras mal ~ecutadas. 
· Eu não contesto, Sr. presidente, que um bilhete com Eu chamo a attenção do Sr. ministro para as ex.igen-
. um prazo qualquer não é em tudo identioo a uma nota. · cias da act.ualidade. · 
do buoo; sei, e tocio o mundo ssbe, que a simples de- Quando teremos esses gTandes nucle~s em condições 
mora ditJioulta o gyro ; mas tambem é iucontestavel que de sustentarem-se a si mesmos, e de fornecerem braços 
a emissão desses bilhetes exerce uma influencia no es- a quem delles precisar'? Este meio certamente nüo ·é o 
tado ela circulação. mais proprio para remediar as circumstancias actnaes. 

Oa Utull)s tiduciarioa, diz um -economista, repre- Eu niio comprehendo, Sr.! presidente, nada de abso-
tentlo capita.es nio avaluados ou capitaes avaluados luto em s stemas de cultura· não com rehendo nad à 
~ • · o. es a segun a a S'J nto em mataria e colonisaçii(?. E por isso não 

olaue ~noem não só a.s letras de cambio como os vejo razíio para seguir a opiniüo, ·ali &a adoptado. por 
bDhetea do theaouro, e todos elles aiio substitutos da. outros, de promover-se a~lonisayiio-por-pequenoa .p~o .. 
moeda, todos ellea sito aceitos pelo credor como dinh~iro prietarios, ao menos com refercncia. 
a áoeber ; todo• ellea siio aceitos pelo de o 
dinheiro a pagar. A unioa differenço. que encontro O Sa. MJNI&rao DA AGIUClfLTI}BA diz algumas pala .. 
11t6 no emprego du economias: nos paizes pouco vras que niio 09vimos. 
c!YllJJadoJ enthcsoara-se; nos paizes mais adiantados, . O Sa. Jost Bo~IFACI9: -Eu <.'lltendo'que nRS cironm .. 
eatea tltuloa apparecem ou como instrumentos de troca, stancias actuaes .do paiz essa colonisaçi\o eat& condem~ 
ou como lnatrumentot de accwnulaçi\o I Meu eapanto nada como meàida pàra o presente. 
I polt natural, e· mul~ maia avulta, se lnvooo " Iam- Quaas são os inconvenientes que sa oppoom ao desen-
ki.Dça ele cliacuuGel ainda recentea. volvimF.nto da agTicultura entre nós 'f Creio que &e 

O ncbre múúatro, multas ver.es em cl!acuaal!ea me· podem resumir nos seguintes pouco mais ou menos : -
JDONvlil no MD&do e -= aeua relatorioa, reconheceu e defioienoia de oapitaos, concentração da proprledado 
attrlbalo as dUBcaldadea do paiz em grande parte i de- (apoiado'h.espirito de rotina, faltl\ de eatrllda&, ausen-
preol~ dA moecls, aaaim oomo i cliliolencia. e oapl- cia de crel1ito territorial. Silo estes os obataculos prin-
ta•11aoluantel;_proposlçio esta que em parto me pa- olpoes qne empeeem o incremento da nous agricultura. 
uoe Terdadelra. Mu ~tio nlo ~ei eomo se possa com.- Naa circumstancias actuac3 do pa.iz, em·que· nlo ., 
blnar essa opiuilo com a emissão de bilbatea do the- poaeivel modi6.car repentinamente as condições de e:zie-
S()11r0, que a!i&s põde exercer uma influencia pmúcio- t.encia da. propriedade, como é que S.E-x. ha de estabele-
Jt.IObTe o credito do paiz. Parece que aquelle8 que são cer essa colonisação de pequenos proprietarios 't Ha de 
.~gos da reatricção do credito e como o governo oolloilà-los muito longo, u::uito f6ra das proporções! E 

· ,puse delle em larga escala, assemelhão-se a .Diniz-o- como prosperaráõ sem estradas· ou navegação 1 Não 6 
·Antigo, quando roubava o manto de ouro da estatua de sómente esta razão que ~e oppõe á preferancia dada pé>r 
· Jupit.er e o aubstitnia pelo seu de lã I Sem duvida o S. Ex. : nós t os · · - · 

lS O O qu~ O palZ. Q SBJ& Orte ser modificada de snbito, 6 qna atá hoje tem tido pouCO 
· · , · •. definhando sem 'bra~e. · · · 

. ··-. sr. preaidente, o Sr. ministro, reconhecendo toaas as · Ora, um dos defeitos da ~uena propriedade, oomo 
· eaUJU do no!SO estado, devia recommendar alguma. S. Ex. não desconhece, é a 1mpossibilid&de de ajleriei.~ 

Oo\11!& de notavel para alliviar oa nossos males; no en- çoar os seus pro\)CSsos de trabalho tanto como a grande; 
tanto nada se nos diz, e algumas das idéu àe S. Ex. níío tem os mesmos recurso3. 
me Pl'recem OC?Jldemn&veis. · N11. grande t:ropriodade põde líaver mais ~coaomia 
·· ~ p~ferenma dads. á oolonilação por peqnen"pro- de wmpo e à e trabalho, emfim t.odas as cond1ções que 

pnetan01 pód.e eer um. beUo sonho, mas não é meJ.o de consti~uem a. applicaçao razoavel de grande principio 
· ~~M~ 0a mal~ da aotuaUdade: s. lavoura quer b,.-a- economico, a divisão do trabalho appareceu. 
p,·e 011uuollos que eapera S. Ex. transformar em vi- Niio · é e6mente por considerações economicae, mlll 
ftlfol, onde poiS& o agricultor provet'-se, .nio me hmbem por motivos de outra ordem, que eu entendo 

·~de bom agouro. tie a propriedade lhes é conce- .que convem não du preferencia. á. pequena propriedade. 
aida aempre pelo go~erno, por certo elles preferirlõ tra·· S. Ex. deve lembrar· se de que a agricultura do no310 
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pai:!: wm direito á sna att~n9iio : não é oom pequenos porque Wl. volta as vis.gens do nort~ pod.esn Wf ~flgoa 
proprietarlos qaa S. Ex. ha ele dar trabalhad.oies o.os por causa das ventanias. . . . · 
fazendeiros do Brazil. E uma. das grandes garantias de Mandou-se inspe~cionar o estado d~ np.vio: pbrtanto, 
ordem nesta terra é a propriedade territorial. - a _eommissiio para. julgar que podia ir pua. o norte e 

Não .sõu tao;bel!l parliô.ario da. parceáii i mã.õ julgo !lft') ~!!:!!. o !!nl devi" declímt.r oual era · ease eatldo. 
que entrs o pnme1ro o o Eego.ndo systema. ha systema (H a al um a rt.,. - ... . -. 

da. propriedade, e no principio da. associação a grande o Sn.. Mnctsno DA. ÂIHUQULTUU~ : - Deu noticia ae 
alay®ca 'lUG póde dar forya aos pequenos proprie- tudo. · · 
tar1os. O Sn. Jost .BoNJFAcJo:- Mas essa estado a.e que 

Parece ainda mais que, sendo um dos obstaculos op· deu noticia ers. não satisfactorio ~ 
postos á. colonisaç:lio e á. cultura das terras a falta dessa . 
Classe intewediaria que existe nos Estados~ Unidos, , O Sn. MELLO RE~;I) : .._ O cex-to tS que foi e veio o va-
a applicaç!o conveniente destes principias poderia. crea- por Ceru sem inconveniente. - .. 
la, reorntando~a já. nos nossos fazendeiros, já na colo- O Sn. JosÉ BoMIFA.cto:- Em fim o vapor Ctre~, quero 
nisnçiio nacional. Vou to~nar-me mr.is claro. acredita-lo, niio se .achava no eatndo de navegar Dem 

se· fosse possival, em vez de buscar direct.amente para o sul, nem parao nor.te, fosse l& pelo q'!le fosse f 
colonos, animar os fazendeiros a arrendar suas terras Sr. presidente, quando wn dos diqnas do Estado esti 
forlll'lln o estabelecim t s ter-se-hia -mei d rom to e outro não levar& muito tempo a conatruii--se. 
crear essa classe iuterméàia.ria. que removeria os obsta- como exp oao-se as eapezns ouoas que ea azen o ; 
eulos que actualmenteexistem. Esperará. tambem o emprestimo p&.~a. tal fitnt E 'quem 

Em todo o co.so, Sr. presidente, não descubro na precisa emittir bilhetes empresta dinheiro e faz presen-
doutrinB de S. Ex. meio satisfactorio da sanar os males tes do juro'l 

a actun 1 a e. as 1 -
No entanto vejo uma verba excessiva no orçamento) paza. Ests companhia. só um navio bom possue, :ô 

e essa verba. para. continuar a ser gasta nos mesmos· Oyapock; nenhum dos outros a.cha-se em bom estado. 
serviços em que até hoje se tem despendido .aem ter o Esses 500:000$ não serviráõ para renovar o seu mat&. . - .. ' .-.. 

1 . s cança o van ag m s gam • , .• 
Não· pretendo fazer entretanto uma censura a S. Ex. Vão talvez prolongar-lhe a agonia. . . · · 

Affirmo sem medo de errar que aqueUes que aem paixão Esta companhia, que diz niio ter fnndos, e tanto qüo 
estudarem o estado da colonisação em nosso paiz, e vem podir.nm emprestimo a.o corpo legislativo, e a-pró-· 
attenderem ãa sommas de capital despendido, hão de )!ria quo cantraton a rebocagem . da barra · do Rio 
espsnta.r-se considerando que os Su, minisLros possí!o Grande do Sbl, comprando dous vapores que · faiião 
querer co.ntinuar na mesma estrada., e não procurem lA aets serviço. Não limitou-se a isto; comproo.' . .na 
cousa que melhote a situação presente. Gambôa terrenos no valor de 160:0008, onde vai .oona-
. Essa. verba, pois, pelo menos, devia. ser reduzida. Mas trair um~ mortona, na qual terá de despender grandes 
não admira que S. Ex. a não reduza, 9.U9Jldo aatorisa. quantias. Se não tem oapitaes, como os emprega eiJl 
um emprestimo de 500:000$ á Companhia Bra2ileira de obf!~B de ssmelha~te natureza 'f Se os tem, para que v~ 
Paquetes a V_apor, verba esta ue niio comprehendo que pod1r um emprost.1mo'l · · · o ue é verdade senhores á ae esta com mhia eat' 
que as subvenções fossem a1'gmontadas, esta companhia em pessimas circamstauo1as, e que o empre1t1mo 9.uue 
tinha as su.as acÇõe• apreciadas e com grande sgio. Se vai fazer nito servirá senüo para. autoria!\t o que ie tein 
est' em mio estlldo, a si o devo o a . ..mo.is. ningy,em. ·feito até hoje. · . · · 

Em rimeiro lu ar Sr. residente uin uem i-'o::r::a:-o=--- f--- hotc-Be-ilue-se o nobre mio istro e 8 honrada com-
eatado dessa '!ompsnhia; todos sabem quenão tem eenlio m suo querem avoreoer as a nave~& t... • ou 
um vapor e·..1 estado de navegar; que na subvonçt5Ga vão meios e sem sacriticio dos cofres pubhcoa • .!!'' facU obter 
sendo dadas só~ent.e para quo com maia facilldo.de esse fim e chegar a esse resultado eem emprestnr.:}Jíe 
posaa em qualquer dia metter centenarea de peaaoaa no 600:000$, diminuindo o numero du viagens e augmeil-
fundo do oceano, e que nilo poeauo todoa oa navloa com tando o numero de diaa que ae devem gaatar em cada 
as condições do contrato. uma. ... . · 

A proposito, eu deaejava que V. Ex. nos dlsaellao se & O angmento do numero de clin cU como oonsequeii. .. 
aubvençao tem sido até hoje paga por inteiro. ela manor gaato de oombu&tivel, po:que oa vapores ·po-

OSa.Mtrmrno»1AGÍUc11tTuu faz ll'gnala.ffi-"'lvo. derilo navegar no eegundo gl'i.O de e~pansiio, "todo o ...... ~ mundo !aoo que o augmento do. volocláade não guarda 
O l:ia. Jo•il Bo!CIFA.oto: - Eatilo tenho de perguntar proporção com o augmet~-to de combuetivel. A diãünni· 

a V. Ex. se no programma de exeoaçllo daa leis não 9io da deepaza t:oria grande. · • . 
compreh~nde o pagamento das snbvençllea a companhias Demorando-se os navioa nos porto• maia tempo, ba-
que nuo hajilo cumprido as oondiç~oa ezpreasaa dos aeu verá. mais fiscalieação no emba.rque e gasto do carvlo, 
oontratos. , e mais possibilidade de obter carga. Alám ditto~ :Da 

A verdade é que nenhuma doasas o6na.içuea tem sido linha do sul poder·se-ha alliviar, sem. granae mcoli-
cumprida, e iatl) prova que a interveuçilo da autoridade veniente, a companhia da viagem 8 Montevid~: lia 
neste pa.iz não serve nem para fieca1isar a.quillo mesmo para lá. duas linhas eatrangsiras. . . · . . . : 
que se está. passando ante aeu11 olhos. · Sr. presidente, e eu sinto necessia.acle de maiânma 
. . O ,-~po_r Gere:, ~r. ~r~idente, foi decla.ra!lo por UD.l& vez protestar ~n~ro. tocla a especle a.e intetvenç~o .(}o 

• overno no domm1o do trabalho, salvo casos e&pecuüla; 
dia seguinte annnnciou-se a sua viagem para 0 norte. en con emuo mesmo as su venç s, qne em mia 

analyso não são senüo imposições sobro cert('B trai.ba· 
O Sa. nnsTao • os em f&.vor dos que eiio protegidos. Assim.c<imo 
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t di ~ • a· penslive's cuja presença põde legi . l succedem, e examino a fraqueza, hesitação de apoio 
ti:;>~ i~f::v::ç~~ do Es~a'do. O poder contém tre; - que mostra o mini;;terio actual, em frente da situação 
elementos ne<>essarios: um material, pessoal, e uma nctual, me }Jarece que posso considerar as suas pro-
crg:.ni~:ção. E' do rei c d::. scciod.ada que tira o goYõiJJO me~6a.s como sendo mais um en~ano com que S6 
o pessoal para o desempenho dos serviços; é da sooie- pretende Gmbalar o .paiz admiradl). O or9amento que 
dade qu~ lhe vêm quasi e.xclusivam.ente ?s recursos de se discuta é mais um capitulo dessa histeria. 

· r. e:~n:t ro ezerras- r. pres1 en , sao ~ 
ganisação, que pela sua unidade encerra duas grandes tres horas e meia da tarde, a casa eetá. deserta; e em 
qualidades, a concentração e a unidade. taes circumstancias não teria animo de vir á tribun6 

Saber' Elle nii.o o póde tor mais do que il sociedade se ·não fosse o receio de perder-a occasiiio de falla.r neste 
que repreeeo.ta é. origem de .sua for9a é ori amento, quando posso fazer patentes ao governo, â 
scianoia; farão-se os tempos ds.s classes pl."'ivilegiadas, e camara. e ao pa(z as primeiras necessidades da provincia 
nas sociedades de hoje é difficilcomprehender, se não que represento. Queria ter maior força, qneri:t mais 
impossível, fócos àe luz no meio das trevas. O governo ouvintes, para que ficasse bom gravado o esquecimento 
é o retrato da soeieàade. om que tem vivido essa provincia, embora com o doce 

Quanto á vontade, salvo caso raro, as necessidades nome de irmã. Eis por que lastimo fnllar a taee horas, 
reaes e verdadeir!ls do p!!iz, sentidas pelo g<;>verno, e não porque tenhu. a protenc;.ão de agradar nem de aug-
deveráõ com mais força se1' sentids.s pela soc1edade. mentll.l' idéa. á mataria que ~e discute. · 
Não ha, pois, para mim, legitimidade na intervenç~o ·Tendo de pela primeira vez fallar em ma teria politi-
goverunmental, seja qual fôr o meio empregado; eenao ca, e questão de confiança, V. Ex. comprehende a no-
quando o serviço exige unidade, ou quando é preci~o cessidade que corre-me de dar a razão por que tenho 
despertar a iniciativa social, e só pelo te.mpo necessn~(l acompanhado o actual gabinete prestando-lhe o meu 
para entregar r. si mesmo esse desenvolv1mento da actl- fr c 
v1 a e m us r1a • Sendo homem novo nesta casa, desconhecido pelo 

Sr. presidep.te, por quorer ser tudo no ~razil, e tudo paiz, talvez alguem supponha que presto este fraco 
pcder, o governo é a victima expiatoria deste paiz , é contingente, pura a vida do actual gabinete, por paga-
ctlipado de tudo; mas é culpado porque o quer ser; por·· manto de uma '.li vida contrahida ou 

1 e por u o ; com razao respon- de colber fructos no futuro; mas :;e taes maliciosos 
sabilisado. existem, eu declaro desde já. com toda a franqueza e 

Dominador omnipot~.nte, que de tudo dispõe, como palavra. de cavalheiro, que nascido tão sómonte do livro 
póde queixar-se? Elle, e só elle, ~.ue tudo faz o ~de,deva voto de bom e dedicado nmi o, outra razão não moveu o 

e preciso íiunlmeuto reduzir llll doepczns publicas, romo- que veio como filha ào céo, como :e.ova religião rege-
cllo unico que ti:mo!l m~ nctuuliJ~:~do o quo está declarado ncro.r o paiz, e fratcrnisando a todos leva-los por um só 
no programma do governo. caminho {1 fclicídnde da putda; daquelles que considaríio 

O nmor un intorvcuçiio ~ovt•rnnmcntnl ó grl\nde om n. c•mciliaçao como deosa, ácerca da qual devemos proa-
S. Ex. ; cllc b1·i\h:t, cllc upp1u-cce em t<eu rclntorio tar humildes cnltos atá a consv_mms.çiio dos seculos. 
qomo o grande instrumento de um rn·vp;~· ~~o, mno; ni\o Aiucln niío ~ou do.quelles que, julgando comprehender 
como doviuer; por~m eu cbvolombru r n ~. Ex., que tRn- n eituaçiio1 clo.mão: --Os nnt.igos partidos pertencem á. 
tafó tem naiur.arvouçiío,quc nitoó po~~ivol comprollcndcr histeria; a conciliação po.saon, estamos em cáhos; e do 
um governo ii11bio, promovendo por todm~ os meios n pros- choque e daa idóas do govetuO, do purlnmento e da 
perldâu&--tliH!eu-·pt~i~,-f!em~ue t.'lml)6m 110 encontro no imprensa 6 que ha do rc:s-;xltar a !uz, o dessa luz então 
mesmo p:üz oo maios para quo cllc vh·n por r.i: n oxpa- 011 novos pn-:tidos-. Sr. presidente, cu não pen.~o como 
1·iencin wm-nos cnutado c!\ro. Unjo. libcrrllldc parao go- ostos, como nquelles, e menos como aquell'ouf:ros. 
-i,.t"mo c para a sociedade; ntubos-U!m uma lnrgn missuo, Os partidos politicos partilhã.o da condição de toda 
Q o destino do primeiro ó garantir o cxercicil) o dc~en· humanidade: no principio tem vertigens, vertigens que 
volvimonto de todus ns ncth•idadea qu~ funccionilo bar- motivúo pRixões , p:uxões quo trazem lutas, lutas 
monicamente á. &ombra do Estado. Comorve· se cada. que até custão snngue; mas, embora isto, não per-
um om suo. osphera; além de c'utros resultados, hnvetá. iiem o nobre caructer de sua origom, e nem dei.xão de 

·menos csbo.njnmento e mais economia. caminhar para o .fim para que naecêrão. Os nossos anti-
. Não sou dnquellcs que vô:n na nutor-!dado um ini- gos partidos tiverfto a.s faltas, filhas da propria natureza 
migo, que vên: na ~i.storia manüests. ent!e a liberd~- em seu começo, mas tnmbem não tiveriio elles o qaa é 
de e o pnder; nao cre1 . nde e generoso'! Não çinmos a confiança esp&·· 
di&soe)iabile3 principatum et libe:·tattm. > Pelo contrario, lhada entre todas as fileiras · li ando com d d' -

-i--'--:----Jp~r(}o:~ · ~: - ,, , so a os aos genera.es? ão ·dcscobriamos a fé rol)usta. 
e ser livre é ser forte. A. carrnpçüo c fraqueza do poder c pura u.travcsss.ndo as lutas, como estrella guiando 
e da liberdade siio irt:lãs c vhem juntas. Com o desap-- os e:xercitos? Ah i Sr. presidente, eu lastimo as pai-
pareciiDentc desta ~ome-se a justiça que qualifica aquelle. xõas e as lutas de sangue, porém tenho saudaile do 
Quando o poder se enfraquece, pelo contrario: a liberda- resto, e comigo muita gente <lo paiz. . 
de fica sem defesa : n'um cnso :marchia, n'ontro des- Os excessos fizerúo como necesssrio um armísticio, se 
potismo. pensando qne do repomo resultasse a correcc;:ão, o que 
: O governo, pois, que tomou por bsnd.eira.-e::ono- se devia esperar se niio fos~e a pretençiio da al.llimça. ou 

mia e justiça -, deve proteg~r o. libm-dade em seus harmonia de todos, e a isto que chamou-se concilia• 
desenvolvimentos, 13 coufeHso que j á vou descrendo da. ção. Pen;ou·se eucontra.r um bem, o achou,.se um 
v~ia ~o programma, mesmo li~maà.o ao sentido que mal: paro. e~te cnlt..:uludo o não natural entender· dos 
he d'eriio. QUlUld.ó contemplo o~ orçamentos quo se gener,\es coutrarios, para esta communioaçíio forçada o 
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sempre de desconfiança dos soldados dos campos diver· propriedades territoriaes, qne exist!l o ~redito r'll!~• 
sos, .fci uecessn:tio, eu o digo firmado na coragem de porque sem capitl!.es não pód.e o homem, amda que mvt-
mi.n)la!l convicções, que houvesse corrupção dos homens, 1isado, entrar nas emprezas proprias de.sta,nova ordem 
e assim se procurasse m!!.t!\r o" ~obres estimulo~; do co- d~ cousa"l. Cre~o necessario o ensino agricola com o as-
ração. ~pezsr, porém, dos esforços do calc.ulo, homens tahe1ecimento de {azmdas~'tiiüdelo.;, par~ qne o estudo 

-------.IÜ-'tC~ál-l';rã , . - • ã _ n e, eor1eo, por m am em pra 1co; 
posto de honra; e nas escaramuças nos campos eleito- para o que se deve dar proteção e maior Jeõenvolvi-

. ·raes temos sempre. visto os soHados olhan·lo para sua mento aos institutos ngricolxs existentes, e crcaçíio 
vel~a bandeirs, cumprindo .as ordens dos seus .antigos de novos em ss demais provincias. 
che es. C · · - · - ,- ':tamento de nossa 
pertencem aquelles qne amaldiçoão o passado, e nada propriagente, que se,ndo bem dirigida pôde subst>.tuir os 
querem do futuro, que não seja a confusão em que bu.s- br!l.çosafricanosnas granrl6s lavoura~~ e muito produzir 
cíio emrol ver ·o presente, donde pé de re~ultar proveito nas pequenas, mas convem offerecer garantias, e que o tra-
para homens, · mas nunca o bem para a nação. balho eeja feito com esperanças. E aqui mo seja per-

. 0 Sa. PRESIDENTE: _Peço ao nobre deputado que mittido dizer que antes t Hnto dinheiro gasto cow a 
110 cinge. á mataria em discus3ão. colonisação estrsngeira tivesse sido empregado em 

coloni&açiio nacional - serist um meio de :educar o 
O Sn.. LEANDI\.o BEZERRA : - Obedeço a. V. Ex. ; povo, moralisa-lo, evitsr a misf'ria, diminuir os vaga-

mas permitta -me concluir o men pensamento, restrin- bundas, e de alg!lma maneira cottar a origem de 
gindo-me o mais poesivel. tantos crimes, porque, como sabemos, a oe-iosidade é 

~e portanto vindos do passado, nascidos com a nossa mi'.i dG vicios. Ainda ml" s~ja. concedido l~mbrat a 
f6tma de governo, embora crotin;]t~ra;r:::i~ab=do~s~p~eli,o~c~al;;culrtr;o~e,--+--'-'~1ajiniit~a~g~e~m~q~u~e~o~d~e~rjia~m~o~s-;t~ir~a~r~c~oiiim~e~,s~ta~b~eilefec~im~erln~to~s~--
interesse das hamens-;---os--p11 • · · · 1guaes a<iue es eXIstentes na Suissa, com a enomina.-
povo, na imprensa, no parlamento ; para que se negar çiio de As!( los Agrícolas, 11oncepção dos tres_ philantropos 
este facto'!! Respeitem~se as tradições -que dão união e Partalozzi, Wihily e Fellemberg, esses homens que 

· qn!l servem de talisman querido de no:osa vida, auimem- ~iveriío por fim curar a sociedadehelveticapelaraíz,cui-
--------~s~e~o~s~sruowld~a~~~~~~.~ha~~~,--f---ttmrn~~ieuuucrua~ç~nlootaa~t~nEaftn~c~laalpPiellõo~raaOI~Iooc. ss~g~nRc~owa~---

:os dispersps ás antigas fileiras, e em rente de todos do . Sr. ministro de agricultura, que conhece dos bens 
faça-se tremular a velha bautleira, embora sobre ella _produzidos por esses estabelecimentos -naquelle paiz, 
fação-_se novas inscripções : assim como os soldados de comprehende por isto o quanto poderiíio lucrar as 

_ _ _ _ __:__!~·'-'1':;-:ív~·n~;m_!W.!":!~(:Ii·io.l· 't:l~~.J:U· 1.,-J~JB.-®-~~·~>-l·llQQJ>----t---ploev~-eirut-com-tses beneficios Esses asylos estão mllis 
da Italia entrárão em Pariz, com sua~> tradições, suas em rell~ção ao nosso estado do que essas companhias de 
.vestes e bandeiras de peleja, entraremos nós pn.l"a as aprendizes menores pal"a. o e:~>.etcito ou marinha. Quanto 
JlOVaB oonqui11tas; o campo seja o da paz, e as armas á colonisação, em tudo conformo-me com o que já aqui 
sejão a. impr.ensa e a tribuna, e o fim seja tão-sómente respondeu o nobre ministro. A unioa que póde prometter 
a felicidade do paiz. . - esperança ,r a espontanea, pol"que daforçada ou pÇ>r eu-

. . Sr. presidente, por estar eu CQt?,vencido que ó actual gajamento.já temos triste e custosa experiencia. · 
gabiaete não quer a confusão e neni póde alimentar a Sr. presidente, tudo que hei dito .P9de ter .applica .. 
seita que ha entre nós, presto-lhe com dedicação o meu cação á. província que represento, po1a é essenc1almeute 

. v_o~. Os partidQs são congenitos · ao syBtema que nos agrícola; porém devo pôr mais em relevo suas necessi-. 
rege, e o ~ue :negar esta verdade e proclll.'ar abafa-la dades, e pedir o remedio que j~go correspondente; 
não pód.e ser cha-mado verdadei'l:o amigo do Brazil. Nenb.tim terreno talvez exista. no Brazil tão fertU 

Sr. presidente, quando eu disse que em as nossas v.e4 eomo () do Ser . e es cialmente ara a. ca.nna de a s -
• • ser ançn as novas mscnpçoee, car, e por isto em outro tempo muito valor tiveriio; no 

. tinha in~ncão de apresenta-las e desenvolvê-las; mas entretanto que dep-reciado se acha hoje, e a razão é~ 
não quero abus!ll' da bondade de V. Ex., por isso entro faltado outro elemento de producçíio' -os braços- por-
já :na mataria em discussão. . que a extinc~o do trafico tirou sua origem, .o cholera-
-sr. pi:eSidente, adiantados va mor us arrc atou centenares, e o s m ,at o 
P?l~t.iCll, transportado temos leis c princípios dos p~izes milhares; a honra e brios dos lavradores compromet-
Olvlltsados, e não ha quem uão conheça. o.s regra11 e tidos em seu éredito motivado tem e centinuíio a moti-
caao.s especiaes do governo representatlvo da Ingla- v~ este ultimo caso. E .que remedio daremos,, quando 
terra, da. França, da Belgica, .etc. i mas 2e este ele- não par.t estendoJ.'O a cultura aos terrenos amda co-
mento civilis.ador tam recebido J.esenvol>Vimeuto, ontro bertos , ao menos para cousenaAa em as · terr~ 
talvez mais essencial para o povo nhi se acha em pes- que vão cada dia ficando abandonadas? Na colom-
simBS ciraumstanaias i eu fallo da ind.ustria. A nação sação estrangeira. não confio para o serviço.de nessas 
é como o homem, que sem trabalhar niio póde subsistir, engenhos, apenas me chega á lembrança a idéa. da or-
e se nii.o trabalhar com as verdadeiras regrt!,S de cul- ganisação de companhia de trabalhadores, como ou-
~uril., sempre será. pobre, pobre sem inilependencis, aem · tr'ora existirão em a.Jgomas provinoias_, concedendo-se a 
mdependencia fazendo triste figura entre as demais na- taes homens certos privilegias, como Isenção da guaxda 
eões, como em taes circumsta.ncias o homem no meio nacional, recratamentos, ato. Ainda mais, a tlistribuição aa sociedade. . de. ins~rumentoa agrarios e machin:r.s por entre os prC?-

A nossa açricultura. quaei . que se acha em primitivo pnatiU'los, pois qne, como sabemos, é nm grande melo 
estado, princ1palmente no norte. Afcrtilidade de nos- de supprir .os braços. . · 
sos terrenos, a introducçüo continua e franca de Afri- Pelo que hei dito mais acima .se vê que os atrazÇ>a dos 
canos! e a barateza desses braços, muito concorrêrão proprietatios tem concorrido para a f.Uta. de pr()d.úcção, 
para 1st9 ; o pouco trabalho, spezar de bruto, sempre e dahl já se pôde concl11ir a necessidade de um estabe-
produzia quanto bastasse para a necessidade indivi- lecimento bancario, nã.osópara remediaro mal existente, 
dual; ·3 até mesmo social ; mas, depois que o nosso o- como ara dar animo e for a. ao desenvolvimento d 

, p o 1a 1 n1 a 9 . o raz , evou a e e1to. a ecpNzas proprias da situação. Agora. cabe-me pergun-
extineção do ;rafico, os braços forão fslt~mdo por esta tar da tribuna a razíio púr que niio foi estabelecida a 

- :- como or outras a. colonisação send caixa filial do banco da Bahia, como creio era de obri-
g<:~ral, mas eó cabendo ao eu , auan o onvesse, n 
podendo ser aproveitada pelo 1istado de ignorancin, Sr. presidente, ~ergipe continúa a pedir alguns capi- · 
assim sem recursos e sem meios, a rotina não podia taes á. Bahia, e está. desconfiando, como deve desconfiar,. 
produzir; a nossa lavoura definha e morr~. Além dis- dns nossas circu.mstancias, vai faltando, e em tal estado 
to, dantes ainda o commercio .adiantava capitaes, mas desconfio muito do nosso futuro. 
agora pelss fs.ltas havidas e re_ceios do futuro, esses O instituto agricola alli creado não pócle medrar sem 
emprestim<;s s~o feitos tl[o-sómente em poucos casos. suxilio do3 éofres geraes; :::.ssim assevero por ter em vista. 

Pclo que t~nho dito, e é real, não podemos consi- o pcssimo estado financeiro da provincia e dos particu-
derar a nossa lavonra em crise ? E tal estado não deve ·tares; e confio que este auxilio será prestado para não 
atemorisa.r-nos e dar sério cuidado so noi\So governo? sa deixar em embryão uma grande ídéa, donde se espera, 

Julgo que a primeira .cocsssidnde é a moblliMFio das tantos PeDS"' 
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As boas vias de trans~rtes sempre te?Virlo de gran .. 
de auxiliar ás indnatnas, principalmente A lavoura, 
'POrqae de nada serve o produoto quando nllo poDsa ser 
levado com facilidade a.o mercado. 
. As ~strada.s de Ser~ipe são pesslmas e qna&i lutran. 

&1t~ve1s em tempo de mverno1 e nonbuma ha que possa 

' systema e direcção de taes viu eó pa em ficar com 
fandemento exe~utados depois de realizada a gran
de obra da canalisação da província. deadc o sul 
até ao norte ; este era e s • · 
brazileiroo Dr. Manoel Joaquim ~ernaudes arros,reve
lado em todas as occasiões,e até em seu relatorio quan
do tice-presidonte em 1836. E sobre istn escreveu um 
homem habil em cujo estudo se deve confiar, o p!U'a 
eer comprehendida esta grande idéa niio lerei, mas 
:faço nesta parte do meu discurso transcrever este bello 

· escript~: 
c: Illm. e Exm. Sr. -Tem a província de Sergipe DG 

seu cnrto litaral qua.tro barras navegnveis (niio mettenw 
do em conta a da Japaratuba) a d.o rio de S. Franclsco, 
a da Cotin~iba, a do yaza-Barris, que é a da capi~ 
tal, e a do R10-Real. Ac1ma. do ont;al do norte dest 
o ra e quatro a cinco mil as, do re. o rio em chreoçiiO 
pa.ra o norte, e nella apresenta um espa9o de seis legnas 

-de navegação franca., subindo pelo braço denominado Rio 
Fundo de 160 a 200bra.ças de lar ra,eatreitandono fim 

ar ao po o as a.rlD as. esse ugar a c a r ... 
·um canal paracoriimunicarcoma.sagu1111do Vaza-Barris, 
nellas se filiaria a naveg_ayii.o, aseaz oonhoold&, at6 u 
cab~iras do rio Sa.nta Maria. , braço do dlto Vasa-

' cabeceiras abrindo-!!e outro canal para communlco.r 
co~ &.'I aguas da barra da Cotiugulba pell) rochlm, 
ahi se encontraria a tres ou quatro mUhnt Mlma deaaa. 
barra o rio Pomonga, braço do Cotlngulba com di
recção para o norte por espaço de no'e loguaa, em cujo 
termo · ou cabec11ira. est6. veri6oa.do eor oxequlval a 
abertnra de um canal a communicarcom o Japaratuba. 

.c Com as indicadas ~berturas nos trea pontos1 oabe
eelras do Pomonga, ditas do Santa-Maria e a.o Rio· 
.Fundo· no porto d~ Farinhas, na.s qnaea todas nilo 
llavexá mBls d? que t~es legua~ de terreno a cavar, 

·conseguiria uma navegação de 85 legnas , se não 
mais; . pois perto da barra do Rio-Real acha-a e tam
bem-franca e muito franca nave~açõo para o sudoés-
te até arto d rr 
mesmo Ric-Real e em parte por braço elle denominado 
· Maraca.naby, de so.rte que nestas 35 leguaa aberta fi .. 
cava a ·communicac;ão por aguas navegaveis da popu·· 
laçíio da Japaratnba com as villas do Ma.o:oim, cidade 
de Larangeuas, villa do Soccono, capital da j)rovin
cia, 'cidade da Estaucia, villa de Santi\-Luzia e villa do 
Espirito~Santo, e tambem com as \'illas da Abbadia e 
do Conde da provincia da. Bahia, e vice-versa.. 
, c: Não pára. porém nisto esta grande conCeJ?ção . ue 

progresso, podmdo-se com algum esforço m:us obter 
uma nav·egação de 90 a 100 legnas. Pessoas conhecedo
ras do terreno do Japaratnba para o norte nffirmiio que 
delle se póde abrir commanicação até o rio de S. Fran
cisco peló riacho Betume e outro intermediaria; e sendo 
o dito rio de S. Francisco navega.vel por espaço da 40 
leguas de sua foz até o porto das Piranhas, estava dest-a 
arte feita 11. communicação dns cidades e villas já. apon-

- · tads.s com outras villas de Sergipe, }>Orto da Folha, 
Proprií. e Villa-Nova, e mais com a cidade do Penedo, 
villa .do Traipú, Pão. de Assucar e outros pontos i~-

pertencente~ á provincia das Alsgôas, os qnaes sií.o ~ 
· mterposto do commerdo de outros pontos im ortantes 
do interior, Tacãratu, Matas do Pão- ran e e gua· 
Branca, Bniqne, Palmeira. dos Indios, Mar-V crmelho,l3tc. 
Immcnsa e incnlculavel é a vantagem que desta inno
vação deveria resultar, mõrmente na nossa. época, com 
o uso dos \'Bpores ! 

c: Deixando aos que têm conhecimentoa topographi
cos dos pontoa· do norte o descreverem as proporções 
que lá. otterecetn as localidades para a realidade dM aber·· 
tnr11•, limitar-me-hei a expor o que Eci a rc~pcito do 
CriiJSI <-ntrc c L'orto dits l?' :l!:nh~ts e a~; agul\5 do Vaz~&-
Uarri•. -- · · 

c: Subindo a enchents da maré algumas braças acima 
doporto dasFarinhas;e encontrando-se com o brejo, que 
fórma. a nascença. do riacho, já ee.v.ê que facll é, m!
diante o conducente trabalho, contmuar a naveg&.çao 
além do dito porto. Não longe termina esS& brejo, o 
il.esse ter-mo dever-se-ha pl'o~urar ~omper par~ a La~ô~~ 

meia legua. pouco ma.i11 ou menos, até encontrar o lago 
do Tijuco : é este de boa profundidade e fôrma um per
feito canal, preci13Bndo sómente • de ser .limpo, não em 
toda sua extensãos parecendo fs.cü sua lilllpeza. ou pre
paração para a navegação, principalmente na. parte por 
mim conhecida, porque não ó bordado de grR.naes arvo
res, das quaes cahindo algumas pt>ssão tê-lo obl!truido 
ou tornado muito trabalhosa a limpeza. , 

c Sei por informações que o Tijuco estende-se sem
pre fundo até encontrar com os brejos das cabecei
ras do riacho Imboaçnba, o qual desagna perto da 
barra do Vaza-Barris soffrendo fluxo e refluxo da 
ma.ré, e por consequeocia o erecen o .~avegaçao 
franca. Não tive ainda o'lcasião de exiUD.inar · tudo 
isto, limitando-se o meu exame ao que fica relilta.do 
de~de o_ oito das Farinhas até encontrar o Tijuca; 
mas o cer o que azen o-se uso nas a nas 1 
di{ Sergipe de canôas feitas nas matas ~o Rio-Real, e 
sendo o costume mais frequente condnz1-las em carros 
do porto das Farinhas para o do Pa.rni, aco~~- al~·· 

~ z u , 
para essa conducção por carro, ou q,uerendo por animoso 
e esforçado evitar a despeza, ajnnta.~se com cama.ra.da.il, 
isto em ·temp,o de inverno, e ora navegando, ora pn~
do a. canôa. por sobre os capins ou juncos dos breJOS e 
alagadiços, dá com ella nas aguas de Sergipe. · · 

c: E como assim é, indicada está a direcção q.ue deve 
ter o canal. Resta porém ainda examinar se, .de1xando o 
Tijuco, lá onde elle encaminha-se. aos brejos do Jm.;. 
boaçaba., convirá antes tomar uma.direcção para oParui, 
porque desaguando aquelles muito perto dafoz do Vazâ!"' 
'Barris, forçoso viria a ser navegar em a as quasi 

extremidade sul da Pedreira, ter-se-hia de atravessàr 
sómente o lugar chamado Ponta.-Gróssa, e demais ·o 
Parui por si é um canal de duas leguas com boa pro-

. - a e ·ã an uissima com fluxo e refluxo. 
c: Realizando-se a navegação das sguas do Rio-Real 

para as do Vaza-Barris, feitn.-esta\'a a communicaçíio 
entre a povoação da Itapora.ngr., capital, cidade da 
Estancia, villas de Santa-Luzia do Espirito··Santo, 
estas de Sergipe, e as villas da Abbadia e Conde, do. Ba
hia; de uns destes pontos pare. os outros se ,exportaria 
necessariamente o superfino de cada um, formando-se 
assim um commercio proveitosissimo, e consegindo-se 
a desejada abastança, e nada. mais é preciso dizer sobre 
sua utilidade no presente. _ 

c A capitsl de Sergipe, por exemplo, receberiá do sul 
azeites de mamon!l. e de côco, taboados de · construcção 
civil e naval, toda a sorte de madeiras de que necessi
tasse, capados, aves de todas as qus.liclades, farinha' e 
todos os grãos cereaes, e em troca daria sal, que aliás 
já fornece em parte, principalmente para a feira ·do 
Priapú, em Santa-Luzia, porém cem o grande detri
mento e dispendio da conducção do Parni para o porto 
das Farinhas por carros na extensão de tres legnas, pro• 
curando os mais pontos men~iona~os seu fo!Decimento 

l -
gação costeirR.. "E no meu ente~der a navegação pelo 

todos de producção à.e a'ssncar; cuja totalidade excede 
de vinte mil caixas, deveria. trazer a crenção de uma 
alfandega na capital da província, ou talvez com mais 
proveito plll'a os particulares e para o estado no. cidade 
da EstanciR, franqueando-se o commercio 110 estran
geiro, o que é, como se sabe, de summa vantagem. O 
Brazil actual com a repressão do trafico de Africanos, 
e indepéndente mesmo .iesta salutar medida, deve em
pregar todos os meios de adquirir popnl~ção traba• 
lhadora, e outra não temos com· que mats poss8!Do!l 
contn,. senão a europóa: chamP-mo-la pCir todo:o-ós 
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modos, J' franqueando-lhe a naveJte.çlo dos portos, 
onde nunaa tocArão, já o1ferecendo-lbe proporções 
para ee lhe sntolhar vantajosa a cultura. das nos
na terru, e a melhor destas proporções é sem duvi
da a a:bert11ra de canaes, ·o melhoramento das es·· 
tra<Jes. N!o se deonide Sergipe destaa importantes viaS', 
mar~euciai àe proeperiàade peia& quae ·~ · · ·-
lia~ e bem•eatar de um povo, e seu íuturo não remo
to sed, lisongeiro. Faça. a provincia o que está da sua. 
parte, e os poderes geraes niio lhe negaráõ o que estiver aa 81111. . 

' 1í i di~~Se que obtendo-se fazer canaes ~los qnaes 
&e n!lv~e interiormente do sul ao norte, do Rio-Real 
a~ o Rio do S. Francisco uma navegação se obteria 
de perto de cem leguas desde as Piranhas até a vilia do 
Ccnde. ·Isto j& é muito para o uugwento de qualquer 
paiz, e o Sergipenso patriota de,·ori~ empregar todas as 
f&OB& força& para ver realizada esta idéa tão rica. de 
grandes resultados, communicando-sa por navegação 
quatro cidades , dobrado nu1Dero de villas, e muitos 
povoGdos existentes, f6ra muitos outros que ncce·ssa
riamente eurgiri~o como por encanto em lugares aliás 
ermoa_ hoj~ e completamente abandonados. ~ 

• , 1 • s propnas expressoos o 
I) r. Manoel da Cunha Galvão,em seu lucido relato rio como 
direotor daa obras publicas e navegação, direi que os 
planos o ea~udos neceea(l.rios para levar a ef!el.to os ca-

, em 
trazer a Sergipe, achão-se fe1tos por en~enheiros babeis, . 
o do primeiro pelo· engenheiro inglez Hutton Vígnolles, 
o dct aegnndo pelo engenht>iro francez Ensebe Esteveane. 

Amlioe os canaes--aiio de utilidade, eo v 

mais, porém o que pede nrgenoia pelas vantagens que 
póde oft'ere061" de pro1Dpto é SOlD duvida o ultimo; e 
onça•ae o qne ainda diz sobre elle o Sr. Dr~ Thomaz 
~Vft!! ~m seu · relat{)rio dirigido á. assembléa daquella 
provmc1a• 

. • Não ha duvida alguma que o poder legislativo desta 
provinoia, compenetrando-se dessa obra, tem tomado as 
merlidaa que tem podido ~ara. levs.-la a effeito. Assim é 
9..ue dec!etastea o e1Dpiestuno de 180:0008 com a garan
tla do juro de 8 %• o qual, como já vos foi referido, não 
pede ser contrah1do. 

c T&Dlbem o Dr. Tobias Rabello Leite narido re re
supp en e es proVInc1a com assento :na ca.-. 

mara dos deputados, tentou ver se o governo geral dava 
• os cento e 01tenta coutos para a. construcção do canal. 

c Ess11 tentativa feita mais d~uma vez foi mallograda. 
'- cunen o o governo, o 

seguinte foi communicado ~r aviso do ministerio do 
lmperio de 2f de Setembro de 1860, - que tenJo sido 
ouvida a socçii.o dos n~;gocios do imperio do conselho de 
e~tado, e conformando-se S. M. o Imperador com o 
pllre<:e~ da mesma. secçiio, exatado em consulta de 14 
àe Agosto ultimo, houve por' bern declarar que o 
actuar estado financeiro do paiz não permittia que 
18 ·adoptasse o· alvitre lembrado no officio desta pre
aidenoia, e que o governo imperial apenas poieria 
cqncedor urna garantia de juros <lo 5% ao auno sobre o 
capital do emprestimo, dependendo esse favor àa ap
pJ'ovaçãD da assemblé11 geral , garantia que nas cir
cumstancias .actuaes não era possível conceder, reser
vando.se ll direito de mandar fiscalisar as obras. ,. 

. Este canal já. tem onst-ado aos cofres geraes e proviu
oi~ talvez mais de.ao:ooos ; e apezar de imperfeito 
DC'U!t> 118; acha, orz antes de ·rego como é, já tem pres
tado muito serviço, porque alguma navegação já se tem 
eatabelecido, e uma parte dos productos do valle de Ja~ · 
pt.ratu- tem por alli passado, mas isto mesmo vai 

· , q o go es quas1 to o o strUJ o. sem·· 
triste decepção ±icar uma grande populsção privada 

possue 130 e ~antos en~e~h~s de assucar, tem as duas . 
unportentes Vtllas, a de M1ssao e da Cspella, h a ns.s mar- · 
gene do rio grandes culturas de cereaes, com sua na
Yega~ã.o os productos serão embarcados quasi que na 
po-rta, e desappareoe»do, têm de percorrer por terra 
uma .,xtensão de 4, 6, 1 O até 15 leguas por c&minhos 
pessimos e · intransitaveis em est11.9ão invernosa para 

· tutií.o ehegat á. cidad~ do Maroim. s~ M. o Imperador 
ee · ~nou . uaminar easa obra, fazendo · para isto 
~ vl&gelll incommoda; não ha relatorio · de presi~ . 

'1'01'40 IV 

1 

dente que ne1la nito falle, e ate em muitos relatorioa 
do min1sterio do imperio ae e.eba i~r menção~ se, ~r
tanto, está. comprehendida a utilidade, se esti estnda
da a obra.. por homens da. profissão, porque nio bs. de 
ser ella fe1ta? . 

A garantia de 5o oft'ereeida. pelo governo d~ nada 
~~<: ,., patta nm~& prOVlnCill. &tli.X\ capi~, a cujo credito 
terá sem duvida soffrido por causa dos seus atruos. · E · 
para que não ha.ja o receio de fazer· se uma despez11o e~ 
tndirectamente productivc., eu offereço a id~a de se es-

. 9s pro no s que passarem 
naquelle canal, o que segundo um calculo feito re
sulta uma renda. s.nnual de 20:000f. e. não se amorti
zará. assim em breve 150:0008 ou 1,0:0008 que se tenh& · 
gasto! Confio que o nobre ministro não se eacusad. de · 
fazer esta despeza, sendo tão prodnctiva por todos os 
lados considerada. 

Por fallar em navegação, lembro-me de tocar na com- · 
pmhia bahiana de vapores, que se entende com J?rivile
gio n. ponto de privar que os va.poresdacompanlua per• 
nambucana toquem nos portos de Sergipe. . . . · 

Sr. presidente, Deos me livre qna tal parecer vigorej 
or ue deste do é · · ,. • 
avoura e pequeno commercio. Nlío temos commercío 

directo, mas queremos ao menos a. concurrencia de maia 
de uma praça, e se concebe qne dessa concnnencia po-
demos a\can ar muitas vanta ens. &o • 
cons1 erar qne erg1pe é coloDia ou com&rca da Ba
hia, como sempre se tem considerado; a nossa indepen
dencia não seja uma ficçãD, mas U'llll!. realidade. Peço 
llesta ocoasiãa ao nobre ministro para que d0 suas ordena 

s vapores nao P'r ao a a aem 
que levem as malas dos vapores fra.ncez e inglez, que 
daqui pa~tem a 8 e 25 de cada mez: creio que para este 
meu pedido ter lugar. só basta a demora de um dia. 
Deste modo u correspoudencia. daqui para aquella pto~ 
vincia serâ feita com toda regularidade, niio sucedendo 
assim de lá para cá, porque o desencontr-o dos vapores 
é continuado; e tal acontecimento me faz pedir, que 
quando· não seja Da ida ao menos de volta toquem !la
quella barra os vapores da companhia brazileira, vindo 
fóra o vapor àe reboque re~ebor 8 correspond~cia. do 
norte, e entregar a. do sul. · 

Fallando ~ ~'-. eJemn----
esquecimGnto a sua.· associação, f01:raada quasi. e'ltclusi ~ 
vamente por homens lavradores, os quaes, compenetra-
dos pelo patriotismo, niio se esousarãõ de empregar 
soas pe uenD.s economias fazer sa · • . • 
rem a província desse grande melhoJ:amento ; . essa 
dedics.cão tem produzido muitos bens, mas não tem 
prestado meios para longa vida da em preza; o qll8 
lucra não ten:t chegado para o custeio, e já se v~i en
trando no cap1tal. Espero que o governo .não delDrá. 
m.orrer esst\ primeiro frnct!> de nossa associação, que 
tantos malesremed.!ou, e que tantas esperanças prome~te. 
O encargo da praticagem da barra. á. grande peso pa..rll 
a · empreza, e a reforma. do contrato tal qual se pede é a 
sua auatentação. · · 

. Sei que não é da repartição do orçamento que se dia· 
ente, mat~ sirvo-me do lugar e da occasiiio para pedir um 
estudo nas barras da provincia; e se todas têm merecido 
esse favor. é de bem que chegue elle até alli. Oa nau
fragios que uma vez por outra appareeem naquellas en- . 
6earüu mostrão a co:nveniencia de serm()s dotados corn 
pharóes, porque as atab.iase:x:istentes s6 servem de di-
reoçiío durante o dia. · · ·. 

Sr. presidente, já temos o contrato pua a baixa. na
vegação do rio de S. Francisco, e · E<lll breve teremes 
a nelas n as sulcada • ·~ 
entl'(j.r um dos grandes elementos de civilisação, porqne 
outro não menos importante clementG não ha. de entrar 
m suas mar ens? Devemos cuidar rimeiro doá cen-

tros pr uctoTes, para i ' · 
transportes. Os terrenos claquellas margens são 'proprioa 
para o arroz, para am8Ildioca, para. o algodão, ai~ do 
especial prestimo para. a crit:ção do gado, e assim po-
deria . o goveroo ernprehender para alli a ooloniaação-
creio que não seria semente lançada setn colheita. ·· 

Etn terminaçiio ao qne tenho a dizer sobreSergjpe, 
lembro ainda ao nobre ministro o· apl'Oveitamento dos · 
habitantes daa antigas aldêaa de S. PedrQ, Paratuba, 
Agt ,. .:.1i:-~Qa e Geni, cujos wrreno11 forão conaideracloe 

I 31 
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d6.volutos. volvendo assim ao dominio nacional, com o 
que entendo se fez uma grav~ injustiça, porquanto, em~ 
hora não existão os que recebêrão a doação, vivos se 
achão os setlll descendentes, que se oonservíio ainda li
gados á. propriedade de seus pais e seus avós; esses po
!!_res ~omens têm clamado perante todos os poderes do 

, por u1 uüii esperâllça. J Ao ~.~em c~ c -v a ... c 
os seua clamores até á altura da l!orôa. E quando niio 
lhea valha o clireito de snccessão, não mereeeráõ elles a 
compaixão e espirito de h~manidude? I Se os estr~ngei~ 

, b, 

favores se conceda a esses nacionaes, entregando se lhes 
esses terrenos, embora com direcção e regras de coloniss. 
Contio que as minhas pnlavrM não fiquem tiío-sómente 
solta& no espr.ço, mas ~ue sejíi.o ouvidas e attendidas. 

Sr. presidente, fazendo os pedidos que tenho feito, 
naturalmente se me perguntará. : a vossa provincia 
concorre pa.ra os cofres geraes eom somma tal que se 
julgue com direito a ser satisfeita em. su.ae rr.clamações? 
Re8pondo a quem me faça semelhante pergunta, digo 
a V. Ex., e as~evero á. c!lBa e so paiz que, conforme os 
dados estatisticos consultados, aquella. provincis entra 

ara. a renda er111l com 700 ou tiOO cont.of• Pe tal an-
tia não figura na receito., é _porque quasi t0dos os di~ 
reitos de exportação e importação são cobrados na Ba
hia; assim se vê que com direito se pede protecção dos 
oJeres do Estado • 
. r. prest ente, eu con eço que a ora. está. mn1to 

adiantada, vou por is~o chegar ao fim. Nótt :uü;; acha
mos em.um estado especial, que:.- considerado pelo lado 
politico, quer pelo lado induatrial; mas achiio~se no 

s p.:ovcrno omens q_ue, sns en a os pe u pa r1o lS
mo, 'guiados pelo l!aber, podem levar o paiz á. prosperi
dade tanto quanto deseji'io os amigos do Brnzil, e com 
elles o orador que aqui conclue. (Muito bem.) 

A discossiio fica adiada pela hora. 
Dada a ordem do dia, levanta~se a se~são ás quatro 

}!.oras e um quarto da. tarde. 

A.eta da sessão em 2t. de -~gosto. 

PRESIDEJIICU. DO Sr.. VISCOlrnE DE CAillARAGIBE, 

Ao meío-dia, feita a chamada, achíio-se presentes os 
Srs. _visconde de CRmars.gibe, Gama Cerqneira, Yi!lira. 

' ' ' Marinho, Ma.rtim Francisco, Angelo do Amaral, Cunha 
Figueiredo, Araujo Lima, Sala thicl, Souza Mendes, 
Gérneiro de Mendonça, Costa Pinto, Gasparino, :Mello 
P,ra.nco, Ottoui, Martinho C11mpos, Fialho, Luiz Carlos, 
Ain&ro da Siheira, C. Ottoni, Leitão da Cunha,Pees de 
Mendonça, Manoel Fernandes, Tiberio, Pereira da Silva, 
Fernandes Vieira, Lessa, Ribeiro da Luz. baríio de 
Mauá, Nebias, barão de Mamenguape, J . Madnreira~ 
C.orrêa de Oliveint, U, Madureira, Henriques, Ferreira 
da Veiga, Cruz Machado,Jsguaribe, Silvino Cavalcanti, 
Diogo Velll(~, C11.rneiro da Cunha, Rodrigo Silva, Pinto 
Lim~, Pa-tauagná, F. Octavisno, Santa-Cruz, Paula 
Santos,Furtado;Sergio de Macedo,Gomes de Souza, Fiel · 
de Cana.lho, Paranhos, Ferreira Lage, Brêtas, Cyrillo~ 
Figueira de Mello, Mello Rego e Pinto de Campos. · 

Debtiio de comparecer os Sra. Silva Nunes, Siqueira 
Mendes, Carvalho Reis, Viriato,J. de Alencar. Macario, 
Bandeira de Mello, Araujo Lima, :&o,zerra Cavalcanti, 
Raposo da Camara, Epaminondas, Sá e Albuquerque 
Re o .Barros Tavares Bastos Es ridião B~n·am· ' 

aste o- ranco, eandro Bezerra, ala.zans, Fernandes 
d.a ~unha, SaTaiva, Pedro Moniz, Espinola, Junqueira., 
Pere1ra Franco, Da.utas, Almeida. Pereira, P .. ulino de 

ouza, ayao o a , rma 1 va, . 1 ve1ra o , lllla 
Duarte, Fleury, Couto, Carrão, José Bonifacio, barão . 
da Bella-:-Vista, Barboaa da Cnnhà, Sih•eira da Motta 
Zacarias, Çarlos da L'Dz, barão de Porto-Alegre Bar~ . 
oellqs, Bello e Felix da Cunha. ' · 

·· Faltão com participação os Srs. conde de Baependy 
Pereira Pi~ , Teixeira Junior, Brandão, Villela. Ta~ 
viR'ea, Ser 'ameiro e de Lamare. 

O . Sa. l:>a.Eilll'El'fR dechtra não haver sessão, e que · 
&. ardam: ®. dia cl a 1Wifma anteriormente de&ignad~.. . 

Sessão e1u ~2 tle Agosto. 

l'JlESJDENCIA llO sn. 'VlSCONDE liE: C.UU.IUGIBE, 

SUMMAII.ro.- Ea;Ftdiente.- Proces-:o contra fJ de~la~ 
... .- , 

1862 a 1863. Di&curso do Sr. Tiberio.~ürçamento de~ 
agricultura. Díscur1os elo Sra. ministro da agricultura 
e Viriato. 

A's onze horas e tres quartos, feita a chamada, e 
nohando-so presentes os Srs. visconde de Ca.maragibe, 
Pereira Pinto, Gama. Cerqueira, Vieira. d11. Silva, Ca
lazsns, Salathiel Martioho Campos, LR.mego, Barbosa. 
da. Cunha.. Fernandes Vieira, Luiz Carlos, Carvalho 
Reis, Ferreira do. Veiga, Furtado, Anp;elo dG Amaral, 
Corrêa de Oliveira, Carneiro de Meudnnça, Pereira da 
Silva, Rodrigo Silva, Aragüo e Mello, Ottoni, Jaguaribe, 
:Mello Fr>1nco, LeRsa, Saldanha Marinho •• J. de Alencar, 
Arnujo Lima, Fiel de Carvalho, ba1•ão rle Mamangnape, 
Mello Rt!go, Espino:a, Tiberio, Si e Albuqueraue, 
Leandro BA7.erra, F. Octo.via.no barão da Bel\a-Vista 

aes e endonça, e reira, 1tiio a unha, Diogo 
Velho, Sergio de 'Ma.\1edo, Silva Nunes, Paula Santos, 
C. Madureira, Martim Francisco. Cyrillo, Raposo da 
C amara, Ferreira. La~e, J. Maclureira, Castello· Brap.eo, 

e o, an .a- ,ruz, re as, Pnnqnes, os n , 
Gaspsrino, Junqueira., Pereira Franco, Paes Barreto, · 
Silvino ( !avslcaoti, Pnranaguã, Bandeira de Mello, Ma.-. 
nocl Fernunde:, de Lamare, Paula F'onseca e P.~ranhos, 

Comparecem depois . de aberta a sessão os Srs. Bar
cellos, C. Ottoni, Souza Mendes, Fleury, Nebias, C ar~ 
neiro da Cunha., Pinto Lima, Siqueira Mendes, Dantas, 
Espetidiiio, Paulino de Souza, Viriato, Cruz Machado, · 
Ribeiro da Luz, Lima Duarte, Zacaria:;, Sayiio Lobato, 
Pinto de Campos, Ta vares Bastos, Couto,. barão de 
Mauá., Silveira da Motta, Bezerra Cavalcanti, Carlos da 
Luz, Epaminondas, Lima e Silva, barão de Porto-· 
Alegre, Carrão e Fernll.ndes da Cunha, · · 

Faltão com participação os Srs. conde da Baepeudy, . 
Teixeira Junior, Brandão Serra. Carneiro e Villela .' 

a vares. 
Lê-se e approva.· se a acta da antecedente. 
O Sn. 1• SEcRETARIO di conta do seguinte 

I:,'XPEDIENTE. 

Um officio do ministerio do imperio, responilei!.do ao , 
officio desta camara pedindo informações !\cerca dQII 
requerimentos em que diversos empregado& qa(a(lulda~ 
de medicina da Bahia F.olicitão o augmento de seu8 
vencimentos. -A quem fez a req,lsição. · · 

Outro do mesmo ministerio, remettendo o officio di
rigido á presidencia da provineia da Bahia. ~~., juiz 
municipal e delegado de policia do termo do Cami11ão~ · 
contendo as informações solicitadas á.cerca do processo 
instaurado ao 2" juiz de paz da fre~zia de Ss.nt'Anna 
daquelle termo, Manoel dos Anjos Grnmido. -A quem · 
fez a requisição. · 

Outro do mesmo ministerio, enviando a c6pia.. dálf 
setas tanto da apuração dos votos para eleitores da p~
rochia d~ Parnahyba., da pr~vincia de Mato-Grosso~· 
como da mstallaçtio do collegw do mesmo nom!t, e da 
s ura ão do votos ars de utados i as~embl · · · 
legislativa, feita no dito collegio.- A' eomJ;nissão de · 
poderes. 

Outro do mesmo ministerio,, cotnmunioando ifue . 
orão requtsl a os pe a p e. zden~a da provfncfa doa

ranhão os diplomas de deputados da.dot< por tf08 veres.,. · 
dores e tres supplentes da camara municipal de Caxiaa . 
a cidadãos· cuja eleição não foi julgada legitiwa, bein 
como o officio da mesma camara que os acompanhou, · 
documentos estes qne devem servir de base 110 processo , 
de responsabilidade que tem' de ser instaurado contra op . 
dit<ls vereadores e supp1en~s.- A' mesma couunitl&ão. , 

Outro do l:)r. 'Visconde d;, Jequitinhonha, participRnno · 
que no dia 19 do oor:ente1 em uma dafi talll.e da aecretaíi\ · 
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<h estado dos negoci.Os do imperio; foi instaurada a 
commissão mixta nomeada por ambas as camsras, en~ 
Cllflegada· de dar parec.er sobre algumas duvidas · que 
offereoe a letra e o espirito do acto addicional, sendo no
:me~o presidente da dita commissão o medmo Sr. vis
QOnde, e relator, perante a came.ra, o Sr. Luiz Pereira 
&! Gente Ferraz, e perante o s __ _ ...,.. _ ano 
FQI'reira ·Penna.-Inteira.da. 

Outro do 1" secretario ào senaà.o, enviando as emen
das feitas e approvadas pP.lo mesmo senado ás ro o-
· , provan o as ~;~eas es con~edidns 

a D. Csndida. Fraga Neves, e a. D. Candida. Rosa Pe
reira. Nnnes.- A imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos • 
. On.trQ do mesmo secretarip, euvinndo a. proposição do 

sen&do que substitue o actual syst~ma de pP-sos e me
didas, e outrosim participando qui} o mesmo senado 
adaptou, e vai dirigir á sancção in•reri'al o decreto sobre 
casamentos mixtos. - A propcsiçiio vai a imprimir 
para entrar na ordem dos trabalhos; e quanto á. segunda 
parte, fica a camsra inteirada. 

Outro do mesmo secretario artici 
o. c1os o mm1ster1o os negocios do imperio const.ou 
ao senado que S- M. o ImperariorconBente nas resoluções 
elevando a 800/J o ordenado do porteiro da academia des 
Bellas-Artes, e approvando a ensão annnnl de 300 

· • o apt ao re orma o o exerCito ,Toiio Fran-
cisco do Rego Barreto; e bem assim participando que o 
senado adoptou, e vai dirigir á sancçiioimperial, o de
crete;. que l'.ixa a força 11aval para o anno financeiro de 
l . 

· Um reqneriment.o de Domingos Forreira Lopes, pe
dindo uma medida contra a rigotosa execução que lhe 
:move a. fazenda publica. - A' commissiio de fs.zenda. 

Uutro de Antonio Pinheiro de Agaiar, pedindo que 
se j,nnte este re_querimento aos que tem dirigido a esta 
C!Ullara a resp!llto do mothodo Bacadafá - A' commis
fíii«> de i:nstrucçiio publica. 
' Ou~o de Hugo Frederico Guilherme de Klass, pedin

<lo dispensa de tempo para. se naturalisar cidadão brn
zilt'b:o. - A' commissaão de constituição. 

. PJ,\~SSO CO.M'RA O·DEPVTADO PEDRO llJ: CALA..ZA.NS. 

. Lê-s~, e é approvado sem debate, o seguinte parecer: 
ss es reum as e const1tu1-

ção ~· po res e de justiça criminal; acompanhado do 
c.ffi..eio do respectivo j~ de direito, o processv iustau
rt.Uo, por erlme de respo11sabilida.de, oontra. o de{lutado 
pelo 2" districto da provincis de Sergipe, o bacharel 
Pedro de Calazans. 

. c: Procedendo-ee em Julho de 1800 á inquirição de 
tes•unhaa em proceseo de responsabilidade, que, na 
qu.alida.de de promotor interino, o accusado intentára 
contra o juiz municipal do termo de Santa Luzia da 
com~a da· Estsncia d~ueUa província, o ba.chiU'el 
Alltom.u Jos~ de Castro Lima.; e exprobando este aquelle 
empre~o a ineinuação de um dêpoimento que se to
:ma!a, derio-oo reciprocamente ~ntre aqnelles fnnccio
nan~s offensas pbysicas, a qne sepôz tel'IIlo com a inter 4 

V~lloO do juiz; dedireitointerinoqne preeidia aoscto,eque 
peclio para ficar tndo sepu\tad'l· no esquecimento ao qu& 
Jwcedêrão proseguindo--se. no feito. 

c Levando-se o facto, bem como a demiBBií.o que ti- · 
vera. o promo~r .interino,· ao conhecimento da presf~ 
d.encJA da rovmc1a, approvon ella o r c d r 

---~juiz e 1 , e mau ou que fosse responsabilisado o-
merido empregado, que sendo na denuncia contra 
elle apreentada. or outro promotor interi · 
~curso nos art3 .. 1 S) 1' e 2', 139, 14:5 e 206 do 
codigo criminal, tbi afinal pronunciado em Novembro 
.s6mente no& arts. 139, 145 e 201 do mesmo codigo. 

c Seguindo-se os termos do julg~mento, e tendo 
o acCtxsado rénnnciado o . prazQ concedido por lei para 
Pl'oduzir sua defesa, foi elle ab::.olvido em Dezembro 
Cloacirimes dos arts. 139 e 145 do codigo criminal, ·a 
que cbm restricção da. pronuncia se 1\mitán. o libello. 

c Appella.ndo-se por J?atte do ministerio publico da 
l!®tall~ do juizo de direito, foi esta refomada em 

Março deste anno pela. relação ao dlstricto:; que annullou 
o processo do libello em diante, por nã.o estar de éon
fonnidnde com a pronuncia, mandando que fosse elle 
ultimado. 

< Concluida a exposição. do facto, cnD;lpre agora §.s 
commissões, no desem enho de seus v recia-lo . 
se cs aspectos juridicv e pv'litioo, s~günd.v &. amplitud.o · 
que reconhecem á prerogativa desta camara em favor de , 
seus membros, com relac&o a processoa em que por
ventura. se achem envolvidos. 

• 10 enclllS e fi ensas p ys1ce.s que foi: 

sobre um dos autores recahisse ex:clueivamente a seve· 
ridade da lei, de andsmenio tão vageroso e em uma 
quadra. tão agitada de aspirações políticas a que 
não era estranho o sccusado com ca -d · · 

a to o o funda~ento para suppôr que manejos "repto-

c x. ea es rmos s11o as commtss s e parecer que não · 
continue o,, rocesso contra o deputado Pedro de Calazans. 

c Paço da oamara dos deputados, 20 de Agosto· de · 
1~61.,-R. F. de Ji,.aujo Lima.-L. A. L~ de Oliveire~ Bello• 
-J. Madureira.-F. X. Pae., Bcwreto.-1. R.Barc•IIOI.• · 

PRIMEIRA PARTE. DA OE.DEM DO DIA. · 
., t ' ! 

Ollç.utE!\TO PAU 1862 A 1863. 

. <::ontin\ia a 2" discussão do. JlrOject<LquQ manaa. ,vi
go-rar no exerci cio de lfl62 a .1863 o orçamento qu reger · 
o eJ.ercicio de 1 tH • 

Vem á mesa, são lidas, apoiadas, e entrão coDjuneta. 
mente em discnl8io as seguintes-emendas: 

c F~cão axtinctoa os lngares de consUltores ~~~ ee ... . ~ 
c O arcbivo public(l ficará. a cargo da secretaria do 

imperio o extinctaa. repartiç~o existente sob esse nome.,. 
c 5upprirua .. se a. despeza. me&cionada no $ 36 do 

art. 2· (col'Xlmi&são scientifica). ~ 
c A cousign&ção decretRdà. no· S) 48 do art. 2' fica. 

reduzida a 20:ooosooo. , 
c Supprima-as· a despeza mencionada n.o ~ 52 cld 

mesmo art. 2' (prestação a João Caehmo dos Santos). • 
c Reduza-se a 80:0008 a verba do . § g• do. ~. a• 

(gratificação por commissões extraordinarias). , . 
c ·Reã.nza~se a verba do ~ 23 do art. 6~ a 150:0001 . 

(extraordüasria. ds nurrinha). , . . . 
c A verba consignada no ~. 7' do ar~. .6· fica redu: . 

zida. á necessatia para pagamento do pe&aoal . que na. lOJ 
de fixação de forças de terra ~. decretado. ~ . _ . . : ,. , 

c Os emprego!' que vagarem nas &emoetarias· d&· es
tado, á excewão dos de directore• 8 chef.eas . de ~, 
dei:ur!õ de ser prondos ernquan.to .excederem ·em nu
mero a àous terços dos que se aclíão creados.peloiJ res• 

tivos re · .. -
c Ficiio isentos de sello .. fixo ou proporcional : · · 
<: V As transferencias de apoliooe , da divida publica · 

eral ou rovincial. 
< • • s requer1men os oo m1 1 ares; u VJuvas os. 

militares e dos ·officiaea ou praças reformadas, uma vez 
' que digão re~peito a serviço militar, obtenção de sold~· 
ou outro semelhante objeeto. . · · 

< 3. • At1 licenç&~~ com venciment-o ou Bell1 elle-a,pr~· 
ça11 de pret ou a Qfiiciaes dG exercito ou da armada. 

c 4. • Os processos criminae&. ~' 

c A multa. <le · 4 % que substituir o impnstt> de 2 % 
de chancellaria fica reduzida a 2 % , e será realizavel : 
anws .da &entença. , . · 
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~ Todas-u obra! publicas de qualquer natureza e 
den.Olninaçíio que sejão, correrá.õ pelo ministerio da 
tlgrioultura,commercio e obras publicas.-!oaquim SaZ
"Cianha Jf atinho. :. 

O $r. Tlberlo ( •ilencio pro fundo)_: -Sr. pr~siAente ~ 

o aca~hamento n~tural de quem pela pri~eira vez vai 
at~r as at~n~õe~ de uma c amara que conta em seu 
smo taatoa e tao brilhantes ornamentos. Na obrigação 
porém em ~ m.e 11.cho, for~a é que me ven~a f 
um ~crific1o sobre mim mesmo,senii.o por esperar trazer 
algulr!a l!lz á discussão, para mostrar ao menos que a 
conactencu~ do dever é capaz de lev~~or-me ao sacrifioio 
sempre que o exigir. 
~~vo nesta camara, e não tendo ainda apparecido na 

politica fôra da. minha provincia, talvez devesse já ter 
pro~!U'ado ~c~iiio de me manifestar', porque, senhores, 
o P~~ tem dU".elto c!e conhecer-nos n nós todos, exigindo 
postçotl.'l dt:~as eoclaras. (Apoiado1.) Mas, pe1·suadido 
P?r um lado . ae que minha pequena vida publica me 
t1vesse preverudo, e ohEervando por outro qne o abuso 
das palavras lhes têm tirado seu ~entido roprio (apoia-
o~ , e o mar1o ve· as empr(.gs as para expnnurem 

O~ mverso do que significílo, quasi me resolvêra a defi
ntr-me só pelos meus aetos, appàllando pois para o fu· 
tnro; se me niio cabia a fortuna de confiar n'algum 

O ~a. JAGUA.tliBE:-0 seu nome já. é muito conhecido 
no patz, e ~mito honrosamente. (Muito.t apoiaclo.s.) . 

commissiio para que tive a honra de merecer a coilfiança 
da ~amara. deci.de-me a enfada-la por um pouco, e o 
fare1 oom a brendade de quem deseja conaluir soccor
xendo·me da. benevolencia de V. Ex. e da indulgencia 
dos meua dignos collegas. . 

-. Depo~, Sr. presidente, do~ !argos ~e bates que .aqui 
~m liavJ.do no terreno· da politica, aVIvando-se princi· 
plos e dogmas do nosso systema constitucional, e recor
(fando-se factos de nossas lutas inteatinas • aquelles 
llém duvida per se julgarem esquecidos com' a tregua 
doa partidba na vida da conciliação; e estes para lem
brar-lhes suas crenças, seus erros e suas lorias; miswr 
era _que eg~~mos ~ o _Jecto e mmor vantagem 
pratica, de mal& 1mmed1ato mteresae para o paiz, o que 
.aotualmente nos ·occupa-as nossas finan-yas.-Longe 
poré~ est?u de condemnar a apreciação da politica, que 

1 s rn ; e ano miUs, quan o repu 
necessa.ria !l . existencia dos pa:tidos, que, pelo embate 
de su~ op1mões, pela emulaçao que fazem brotar de 
s.uaa _ d.ivergenoias, IJ pela constat1te vigilancia ou :fisca. 
lisaçao qne mutuamente se exercem, silo dos mais pode
roso~ elementos de ordem, ·de civilisaçiio e de progre11ao. 
(Ápo&aclOI,) 

:Menos ainda. lastimára eu como perdido o tempo que 
ee ba oonaumido nessas discussões quando reconheço 
& i?:ttima ligaçiio da política com a boa. adminietraçilo c!o 
p8lz nn qua t.ein relação com o desenvolvimento da ri. 
queza publica: houvessomos nós acertado de mais tempo 
com sua-melhor · direcção, que não teriamos agora âe 
astacar ante o dosagradavel estado das nossu finanças· 
as necessidades publicas teriilo sido melhor t.preciades' 
nosso& recursos naturates melhor conhecidos, as de11peza: 
do Estado far-se-hiito com maior criterio em propor
ç~ d~s nossas circnmatancias, e a arrecadaçiio e fisca
lts!:9~o d.os imJ>ostos não aggravaria a sorte dos contri" 

clbutn~s ·nem mtorpeceria o desenvolvimento das in-
uatrias. · . . 

d 
e~êra ~u e::!!:ceder-me, Sr. presidente, oualastar-me 

o. ObJeoto em discussão, se a resolução que se di&eute, 
aorangenao toâõs os mmtswrt , 
breves considerações, que ácercs de qualquer delles, ou 
de algum ramo de serviço possiio ser apresentadas. 

Trii.uquillise-se porém a camara, qne não pretendo 
abusar· de sua benignidade, renovando as que11tões 
nca.demicas qne a<pli. se têm levantado : se da revolução 
ae p6dlf fazer um diretto, nem por isso será. seu exerci cio 
procurado com maior confiança, porque a par do bom 
aebeo d~ popnlaçõe~ ill~stradas ahi estão os governos 
com a I1~o!osa obngaçao d~ ~uffoca-la {apoiados); e se 
têm os mrmst_ros responsabilidade legal pelos actos do 
pode_r moderador, não espero vê· la mais effectiva do que 

a dos actos do poder executivo~ sObra' que aliü nlo hà 
contestação. (Aptliaàos.) _ · · . 

Questões são essas pois ele nenhu .n ·alcnnce pia.tieo; · 
e- que, apenas concorrendo pua fir1nar a verdade doa 
principios, servirá.õ pan recommendar a intelligencia 
e o estudo dã- ·· elle- .. ·-- -- 3

--... --~v'-êrão cv=. ant· 
proficiencia c lucidez. · · · 
~as l:.reves considerações que tenho de fazer eerei, · 

Sr. presidente, um pouco positivo, deixando as altas · 
re "ões em ue ful urão os brilhantes te.lentos e as 
aumm1áa s po 1t1cas, para. occupar-me com o que tiver 
mais lige.ção com ~ ~ecesaidsd.es publicas, e espeÇlial· 
mente com as provmctas que cumpre não fica.rem es
quecidas, sendo, qua.ndo nada, os élos da grande ca.dêa 
da nniiio. (Muitos apoiados.) 

Felicito, Sr. presiden~, o•paiz pela nova face que vão 
tomando as cousas publicas; os partidos politicos cuja. 
ex.is~ncia_reputo. necessat:ia vão resUTgindo; mostrão 
as U.tscust~oes que têm hnvtdo que elles têm j' deixado· 
os arraiaea de inverno, cada qual vai .. se chega.odo ia 
fileiras em que pretende combater; e se uns mais \imidoa 
ou decididos qu& outros, todos -reconhecendo snae ban-. . . 

' puritanos, naturaes. verdadl:liros ou falsos, todos con" 
servadores ou liberaes. 

E' isso _por certo. de grande alc~ce; e Co!ftquanto, 

principias en~arnados estes naquelles, a quem seguem on 
em quem ma1s confiiio, em breve será só o e8plrito pu
blico que os determine, e porfiando todos pelA sorte d() 

• e- - s • · · s d • · 
g_resso, de qu2 o trazia arredado a perni\liosa in~uen
Cla das relaçoes pessoaes, a afilha!lagem e o nepotismo. 
(Apolado.Y.) 

9 Sa. MuTJl'fllO C~o)llllos : - Que ainda hoje eão u 
un1cas potestades. 

O Sa. TlnEnio. - Tão nobre é o enthmíasmo aom 
que todos I!O afervorão, que reclamaçõea tl!m ha'rido 
contra a distribuição de patentes q_ue se tem suspeitado; 
e reconhecendo a 11eoessidade de abrigar-me tambem 
de equivocas, direi que, por maiores provações que me 
teJ;ilião cabido, sou ainda hoj~ o ~esmo <J_Ue • ~N , . 
do paiz (apoiado•), sem repellir as reformas e os me· 
lhoramentos que si.io indispensavêls a uma oonservaçio 
prudente e esclarecida. (Muito-r '!poiado1.) • 

espero uão recusar o meu \Oto, nem mesmo aos adver
sarios, no qne não entender com 1.1.s nossas clivergenciu · 
politic_as; sou pois ministerial, e nilo só da data dà modi" 
ticaçiio do ministerio, seni\o desde sua primitiva orga~ 
nisação; oomquanto 11. principio razões espeoiaea me 
trouxessem nm pouco prevenido ácorca àba negooios da . 
minha provincia; oa nobres catactares, porém, que dei· 
:xáriio o miniaterio, tinhiio principio& que lhes da vão· 
direito 6. minha confiança, e só a negaria coagido por 
aeus actoa. · · . · 

Sr. presidente, & resolução que a primeira oommissio • 
tle fazenda teve a honra de sujeit'lr i considera~ da . 
casa não importa uttla medida nova, não dA noticia de · 
uma providencia que niio se tenha em outru ~pocae · 
tomado; tem sido de tedos oa tempos, o ele todos os ~o· · 
vernos ; e sendo seu fim wüco mandar vigorar no futuro · 
exercioio de 1862 3 186~ o o!çamento ~e 1861 a 1862, 
emqullllto o daquelle nao for convert1do em ·lei, Dfto . 
merecia por certo a opposiç<io que se lhe tem . feito. 

Já. o muito illustrado Sr. ministro da fazenda, em 
ao onr o · • · -

Geraes, teve occosiã.o e convencer a cass. da improoe-
. - ra a reaolu ão forio 

exhibidas .... 
o sa: F. OcTA.VIAI'fO:- A casa já estava conven:. . 

cida antes disso. . · 
(TrocliO·•e clivtr.llis aparte.r.) 

O Sa. Trs.:tuo: -.,.;e pois, en não me animaria ~t· 
adduzir outrM considerações se níio fosse a hisistencia 
dos dons nobres deputados que tomátíi() ultimamente· 
parte no debate. 

Inutil, Sr. presidente, se tem ditn qne é a rc•olri~~itt1; 
lnas osta accusação de&appareC'.e d ~a.do <jn3 ~>~ Ób!lt:rvu ., 
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qus nos achamos em meio dos traba.lhos do orçamellto, 
e que poucos dias faltão de sessão. Inutil pod.er-se-h10 
ella tomal',, m~o& dahi nos virá. conveniencia· por vigo
rar antes o orçamento geral, determinadamente feito 
para o DOVQ exercicio; esta inutilidade depende do pro
~!nt.o de cam~rg ee não demcra: ma.i5 a. ~~&Q·· 
gem a resc ução e empen ar-se na adopção do or
ç~mento. _ 

O Sn. 'MARTJNno ÜA!IPOS: -Isso é com o :ministerio, 
nã é c m · 

O Sa. TIBEBIO:- Diz-se, porém, Sr. presidente: pro
rogue-se 11. sessão, se tempo falta. 

• Sr. presidente, se bastasse uma. prorogação de poucos 
dia!, como em diversas occasiões jã. se tem dado, sem 
duvida que o no?re deputado pela provinoia de Minas· 
Geraes ~ão fi~ana só no postQ que promette guardar 
até o tJ!tLmo d1a dos tr~ballios desta cama r a (apoiados) ; 
elle teria por companheuos todos os seus colle~as (apoia
do,), especial.menta os membros .da raaior1a. {muito1 
apoiado$); mas prorogação de um G maia mezes1 como 
!) mesmo nobre deputado ·ul ou necessaria. para. con-
clusão dos trabalhos s6 a · · 
nobre doputádo, como outros que habitão neeta côrte, 
desconhece os sacrificios que ella custaria. aos que não 
têm aqni sna.s casas, sua.s familiaa e seus interesses. 
(Muitos a oiado.!.) 
._ sn. . por , r. pres1 en e, na cuseão e 1guaes 
mater1u, lançar á culpa. do governo e das maioria.s 
perda. de tempo; mas tão infundada se mostra esta ra
aão, _que quasi me contentAra com deixa-la só com a 

_ & a ppo1.11çao compe en para. 
pôr limites á. liberdade da tribuna. (Muito& apoiado1.) 
. o sa.- MAB.TINS:O C A. mos: - Com. o regimento desta 

casa e sua ex~ção o ministerio e a maioria não têm 
d~sculpa. ·· ' 

. Q Sa. ~IBEato: -As discussões, Sr. presidente, têm 
D:!ar~hado de accôrdo com o regimento, alternando~ 56 os
dil!cursos pró e contra. . 

, O Sa.'l\ún~s:o CA.KPOS : - Não, s~nhor ; atá a.lgun11 
ministeriaes ·se têm inscripto contra para levarem mai& 
tempo. 
· . · • _ . • - , . o o ro os s-

cursos, occupar-me com a e:J:tensão delles, não ficará. de 
melhor . a · opposiçã.c. (Apoiado1.) Para isao bastar& 
lembrar os que ;aqui forão proferiãos na dis~u!são da 

que, posto que luminosos e importantes, foríio pr~nun· 
ciados pelo nobre deputado por Minas-Geraes nas inter
pollações que fez ao Sr. ministro da agricultura, além 
de outros · que aqui se tem ouvido. , 

Se porém so quer attetider á perda de tempo em re
lação 1 importan_cia das ma terias de que se tem tratado, 
"tf!-se que mais de dons mezes forão consumidos com 
a discussão da verificação de poderes, discussão em quo 
o govflrno não podia ter procedimento diveno daquello 
que guardou. (Muito1 apoi<l/lo3.) 
• O Sa. EsPIMOLA.: - Logo, é justa a prorogação. 

O Sa. TinBIUO :-Log~, é justa a resolução. 
Depois de mais de dous mezes consumidos nessa im

:portante ·discussão, em pouco mais de um mez qae tem 
Cleconido, discutia-se e votou-se a re~posta á. falla do 
throno, discutirão-se e votãrão-se as leis annuas de fi
xação de forças de terra· e mar, e já. nos achamos em 
:tneio dos t:rabalhos do orçamento. Poucas vezes, a camara 
o tem testemunhado, nos temos occnpado com apre-. - - . . 

' ou com outros interesses (Apoiador.) E pois, 66nhores, 
onde está. a perda de tempo ? 

Mu, Sr. pNaidGw, a nobre nppnsição ·-
reito de censura até o ponto de faltar á. ooherencia, ~r
que é ella a que na mesm!l occesião nos diz que um dos 
Srs. ministtos deixou de res~nder a intetpellações que 
lho foroo dirigidas. De maneira que para a nobre op
posição ha malemfallar e mal emnãofe.llar.(Apoiadoa.) 

Sr. ~residente, o nobre deputado pela provincia de 
Minu-Gera.és foi certamente injusto com o honrado 
Sr. ministto do$ nego~i<>s estr!l.ngeiros. O mesmo Sr. 
ministro, interpellado accidentalmentc na occasião em 
que blterpellaçõea forão dirigidas ao ssa nobre ooll~ da 

agricultura, foi por eate- inteiratnt'lnté prevehiclo; e es
tando pois completalnenti'l ·satisfeitas as"interpel!ações 
do nobre deputado, tomar o.quelle a palavra seria in~ 
correr na censura que tão u1justamente se tem feito. 

Tambem o digno Sr. ministro dos negocias eatran· 
-elrvs dai::l.on. de r~"'e::.de: s. um. discu...-rso ilue foi nrq-
ferido na discus~ão do orçameuto a sua repa ção pól" 
um iliustre deputado pelo Rio-Grande do Sul; mas,. 
Sr. presidente, o objecto a que_ elle poderia dar resposta 
não guardava relação com a discussão do orçamento1 
para que umcamen e o . . 
preparado; e, pois, retirou-se elle declarando no nobre 
deputado q_ue logo que colhesse informações sobre o 
objecto teria o p·.:azer de satisfazê-lo. _ 

O Sa. Ax.uo DA. SJLVEIB.A. : - E' verdade. 
O Sa. TIBERIO : - Procedendo por esse modo, llara 

se adiantarem os trabalhos da casa, como ;10dena o 
honrado min!stro incorrer em alguma cenaur~ '! 

O Sa. MA.aTrNs:o CAMPOS : - Concorreu. para 58 la.,.. 
vanta.r a sessão antes da hora. 

O Sa. TIBEnto: - (J contrario faria elle se tivGSI!~. 
m resae em mora- oe. 

Sr. presidente, a camara e V. Ex. niio deaconheood5 
que sobeja ao nobre ministro dos negocias_ estrangeiros 
a necessaria aptidão par~ se occ~pe.r COI!l os altoiJ inte-

I 

habito guardar sempre a lei das conveniencias soeiaes, 
não faltaria com ella na posição a que o chamou a con
fiança da corôa (apoiados), e. mnito menos para _com esta.. 

de que~ acabou de receber o maior testemunho de cotr_. 
fiança, sendo votado o orçamento da sua repa-rtição sem· 
que uma voz: se levantasse em hostilidade. ·(A.poiailor.) •.· 

Mas, Sr. pr~ideute, ainda. se disea : <Quereis a re
solução, porque ~ão q?ereis orçament9, u~o quer,eis dia· 
cussão, e quere1s abngar·vos das econouuaa que tendes 
promettido. :. · 

Os Sas. MARTINBo CaPol B 0TTONI:- Apoiado. 
· O Sa. Trssato:-NIIo querdi.r orçamdnlo, fi!JO qtUr1l1 

di.!cwsllo. Sr• presidente, protesta contra isso a redac9io' 
da re~olução, e protesta tambem B mtrolla niio ln.ter..-

em uas partes, par~ ser a principal dellaa appllcada. 
unicamentà a discuBBã'> dos orçamentos: a resoluçio 
é a primeira a declarar que só ter& vigor emquanto não· 

"' • • , • , r- e 
orçamento, e nílo se quer a discnssão, qaando se deixa 
livre o eampo em que posaão 01 nobres deputados enoa· 
rar OS interesses do poiz1 dando livro expansão 80 ICV. 
patriotismo? · 

Quereí1 abrígar-:Jol da1 1conomia1 que prom81leltll. 
Sr. presidente, essas economias ou dependem unica
mente do govemo, ou t&mbem de disposição legltlatl .. 
v a: se dependem só do governo, niio preciaa ell~ dO' 
acto algum desta oamam para as ir realizando na con• 
veniencia do serviço publico ; ec porém neoosaitl!o do lei 
iniciadas ou propoa\081 tendl> o governo conheoimen~ 
dellas, it-se-ha prepuando para teva"laa o. elfeito logo-· 
que sejiio os or9amentos pnolicadcs. 

Mas, Sr. prendente, ~~itta a c~!lra que eu ~nova· 
a reolamação que já. fo1 fe1ta pelo distmllto Sr. miniatro--
da fazenda. · , 

A oppoaiçiio, Sr. presidente, tfiU todo o d.ire1to · do• 
censurar as opiniões e os actos do ~ov~o ; mas -D;io- . 
tem por certo o de entrar em _suu mtenções·, e mmto
menos d~ duvidar da sincetidade de promeesas aolemn&-
.Il 

O Sa. OnoNI: - St1 não tivesse o direito de duvidar, · 
menos teria o de fazer opposição. 

O Sa. TtBElliO:- ego o ret e en -
tenções ; os nobres deputados não se limitão a duvidai' 
que o governo realize as economias; ci!ze~ positivamente! 
que nilo se quer o orrtu.t~<::tto para nu.o ae querer ecoup~ 
misar! A{fu.:mão polB a.quillo que não poderi~ afiin;Dal' 
sem devassar a.s intenções do ministerlG. - _ . ·. 

Ainda os honrado11 collegas vão a . on\ra sorte. J.e con- : 
sideracões. . 

A résolução, dizem elles, é contraria á constituiçio· ~ 
porque eata quer que se vote annualmente um o~-· 
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meJtt,o; e ·não que disp6aiç<$as tlncontr~das vigorem ao 
MG$mo te.mpo sobre o mesmo objecto. 

. :A:...·oonstita.ição quer, Sr. presí~nte, o orça1nento vo
tado todos os annos ; mas, o que liDporta. a a.dopção da 
resolução que se discute'! 
- Não contieis, senhores, na mi.úha opinião; consultai 

. · -en es, e que nao vos seJa.o suspeitas:-
abn os Annae.s do Parlamento, lêde o Sr. conselheiro 
So!lZa Franco, e vereis sustentar elle que resoluções 
dest~ o!dem são vru.~ade~ro~ orçamentos,- com quanto 

. • . _ , , ' s, _ a. ao prece1 
a constltuwao, negaüdO··se ao paiz o orçamento que a 

co.Q.Stituição exige ? 
. Sr. presidente, se niio ha por esta parte inconvo

mente na resolução, menos póde haver qnauto â exis
tencia de disposições encontradas sobreomesmo objecto, 
arguicã.o feita pelo meu nobre col!ega. pela provincia 
da B~huil: a resoluçiio é concebida de maneira que só 
terá · execuc;ão emquanto níio fôr publicado o orça
mento; até essa época pois terá de vigorar uma só lei. 
Quaes portanto ns disposições encontradas? No mo
mento em que passar o orçamento cessa a resolução; e 

rtanto a dis osi ão se · 

.. O Sa. JuNQUEIB.A. -O orçamento niio se põe em 
execução o.o mesmo tempo e;n todas as provincias. 
· O Sa. T1nsruo: -Mas o inconveniente está. em exe-

• 1 o encon a as no mesmo ugar; 
emq~to não se executa ~ma lei nova no lugar a qu~ 
epa. nao tem~ohega~o, estao em execução as que ante
~ormen.te vJgor~J,vao,. e não sei que haja Disso mal 

• · · · r c e -se e 
maneira q_ue fiCIUIS6 O paiz sem uma lei de orçamento 
não .. aG vot4mdo a resolução que e-e discute; nisso por cena. se:dacia inconstituciona.lid.ade. ' 

· ( Cruzllo-~CI diver1oupartes~) 
· llfas, disse o 21obre de_putado pela ~ba pto:vincia que 

a re~olaÇifo nao attende a todos os mteresses do paiz, 
n~ d~ve ser approvada, . porque existindo hoje um mi
JUS~<novo, -não está. elle:compwhendido no orçamento 
~ v1g0r que se manda continuat. Esta razão, Sr. pre
s~dente,. o nobre deputado foi o proprio a . dissipa.r, r
que elle. mesmo lembrou-se da distribui ã . do c · 
com a q -a o presen~ uneciona o ministerio, sem 
~~· l)rej_uizo para os interesses que por elle corr~, e 
B,BBUD: contmuará em todo. o caso até que. seja executado 
o. orçamento que~. deve pettencer. 

(H-c~ um opariCI.) 

. Diz o nóbre deputado que me :fie& em frente qud o 
tempo gasto com esta dÜ!cussão é que está. prejudicando 
o· orçamento I Senhores, não é possivelque a maioria. 
deixe. se~ resposta as accusações que lhe são feit.BB. 
(~poiadot.) . 

Ux 8&. DzrUTADo:-Esta 1'811ob19iío arraoja. para o 
ministerio dous annos de orçamento. 
·o S.a. TUIBBJo:- Dispa-se pois, Sr. presidente, a 

nobre opposição de seus escrnpulos ; níio se deixe poa
euirda prevenção deser-a resolução uma lei de confiança, 
a· que portanto deva nega.r seu-"VOto, porque nunca póde 
eer de confiança a lei qno não é de arbitrio, e a resolu
çio·, 6Pi lugar de estabelecer o, arb1trio, tem por fim 
p?e't'eDi;.lG ·~r coarcta-lo. ( Apqia.dos.) Onde estar I!. mBior 
coufi~~,, na concessão ao governo de um arbítrio plc
nit-para tOdas a8 necessidades do Estado, ou. na decreta
çlio do o~amento em· vigo-t pa.ra o novo eMrcicio? 

· Sl-. P.teaidanto, nem ha nisso alguma novidade; are-
· ~ m J em ou os empos s1 o 

apresentada. e sustentada mesmo pela nobre opposição, 
que então lhe não achou os defeitos que agora lhe de!-
wbze .... 

U•:Sa.. ·DEPUTADO~-E então os amigos de V.Ex. 
aQbáriio-a inconveniente. 

'()t Sll. TIBBlUO : - Vi nos Annae.! do Parlamtnto de 
1~ a·. dis.:ms~ão de resolução igual, em bem da qual 
nllcJ'M davã? as mesm~~;s n~Zôes que milltão em favor da' 
q,u!_or& se dis~ute-~ e f01 ella sustentada pela nobre oppo
auçao quehOJB a lDlpugna. 

!J• Sa. DBPU'l';\n~_:- E impugnada pot muitos quo 
~OJ~· ut:ito 11a. ma11>na, 

OUTao Sa. DtPUTao: -A outra tinh& eirownetlll!
ciu mais fa.voraveis do que t-::m a actual • 

. ÜUTiiO Sa. DEPll'UDO : - Naquella occ!Uiiito havia'
um~ oppot!iÇ~ acin~osa, e ne!1te anuo não tem havido' 
oA_ .. ..,,.. ............ A.n.~"- ._ .. ,., ....... .....,n.:lo•ori• 
W'U.U.1.4-V "'l't'""~·~-V .-w.J>."'V ...,."'.,...,.• --•,.;,. 

O Sa. TinERio :-Sr. presidente, a nobre opposi~,. 
porém, depois de invectivar a resolução por essa fórma, 
~xando-a de inutil, perigosa, arbitraria e inconstitu-

, o 
cance desse seu procedimento? Não se trata do umilro
jecto, combatido Eó por incompleto ou inutil, trat&··S8 . 
do que se diz ser inconstitucional, e aquelles que o com·· 
batam querem delle aproveitar-se preten&ndo fazer 
no mesmo comprehender suas idéas ! _Assim, pois, ou 
não gt1ardão os nobres deputa-los coherencia entra suas· 
opiniões e seus actos, ou têm por certo cantado a. pali-
~~1 ' 

Ulll Sn.- DEPUTADO: - Queremos diminuir o mal. 
O Sa. TinEnio : - O que quer a nobre opposiÇão á~ 

sõmente embaraçar, e mandão por isso emenda_s, na e~;~-
ça e qu evan m e ns 1scussao que :mu e 

a resolução demorando suá marcha. 
Ux Sa. DEJ?UTA.DO: -Não tenha medo,. lá. está. o en:.., 

cerramento. 
O Sa. TinBaio :~Sr. presidente, nas emendas· da no

bre ~.~ppoeição ha idéas certamente· aproveita vais, mas' 
não me é preciso conhecer o alcance de sua pretenção-' 

ar& ·- · · · · 
quando ellas envolvem reformas de repartições, alte..;
rações de leis que devem ser aqui discutidas pelos meiosi . 
competentes; formule· as pois. a nobre opposiçíiD por 
maneira regular, e corite que a maioria não a d.eiDri.IIÓI 
naquillo que entender de conveDiencia para o pa.iz,~ · 

0 meu digno collPga pela. Bahia, depois de ae ter oc
cupado com a resoluçii.o, lançou uma vista d'olhos SC)
bre os artigos de receita e daspeza-, e deixou_ ~tiO esca~ 
par uma censura á. commissiio de qúe façu parte; porqne' 
tendo. annunciado a e:xistencia. da uin· defieit, nãO m
Q,icára ao mesmo tempo os meioe diN:ombatíHc; o, nobre' 
deputado, porém, esqueceu .. se de que não era oocuião1 

, u o cer a com 1ssao n o es 
discussão, terà da ser apreciado na.. do orçamento. para~· 
qual se devêra gnatdar; entretanto, se attend.esae 1UJl 

ouco o mesrno p~re~r! veria que ~ commiuão não· 116, 
, - . ,, 

appellaudo depois para. ss economias e-para algum e.ccres-
Clmo de renda, em vez de appelle.r [>ara empreatünoa1 ou 
para novos impoatos. 

Sr. presidente, comquanto reconheça não ser a QC

oasião competente, á vista. da increpação do nobre 
deputado, e não tendo ainda sido ~ui apreciado o or9fl .. 
menta da fazenda, permittirá. V. Ex. que alguma OOU8& 
adiante a seu re11pe1to. 

A renda do Eatado, Sr. ~reaidenta, ajndadn pelo cJH .. 
envolvimento natural do pa1~, e por alteraçõea em alaM~ 
artigos de sua r&ceita, marchou sempre em progreuo 
desde lfl44 a 1845 até 185'7 a 1858, em que aJireaentou 
um augmento de maia do dobro da.quelle primeiro exer
cício ; esse augmento porém tornoU-IIG· maia eenahel ·de 
1850. a 1851 em diante, e especialmente noe exerclcioa. 
de 1856 a.l858, em que se elevou a. quui um tef9C) ~ 
de sua importancia. anterior. . -·. · 

Nos ex1!rcicios porém de 1858 a1860 sotfreu a rimdlt 
uma reducção consideravel,. havendo Deste ultimo exer. 
cicio de 1859 a 1860 um~t differen a de 6,000:000Smàll08' 

o que em qua quer os antenores e a 
Por sua. parte a despeza foi tambem eni pro~so 

mais ou m enos g· a.dual desde o mesmo exerciClo de 
1844 a 1846 até e àe 18ã~ a 1953, em que chegou a 
30,000 000,11, quando fôra a daquelleprimeiro uercicio, 
de 25,000:000S, á excepção sóment.e do exercício. de· 
1851 á 18 >2, em que por causaa espeeiaes elnou-se a : 
42,000:0008. De 1853 a 1854 em diante ganhon.pcrém. 
a de.speza maiores proparçõas, de modo que. teodo sido 
de 1852 a 1853 de 30,000.0001, a de 18S3 a 1854 eleYou- . 
se, a 36~ooo:ooos; dahi foi a 38,000:0001 e 40,000:000,: -
e nos ultimos exercicioa conservou-ae entlie 51,000:.00& : 
oS2,000:000/J.isto é, 10,000:000$ a 12,000~000S·. maia
do que nO& eXQrciQios inwnol'Qs. 
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!fos oito exeroicios pois ultin:Jos, houve, Sr. presi

dente, um augmentode despezs. na razão d.e30,000:000S 
a 52,1lOO;.OOOS, quando ncs oito exarcicios anteriores foi 
o augmento o que vai de 25,{)00:D006 a 30.000:0008; 
iato é, no primeiro periodo foi de 5,000:000IJ e no se
gundo de 22,000:000f, e note 11. cama.ra. que :n~is àe ~e .. 

I 

& 1858; e não tendo a despezs. descido desde então de 
5l,OOO:OOOS a 52,000:0008, devamoê eutender que De 
rem tor~a~ or4inaria ?esta i~portancia. . 

' . ' o n,P~so actual estado financeiro : .a receita diminue 
quando a despeza augmenta. _ 

Q Sa. F~ OcTAVYANO: - En acho que não estamoe· 
nesae estado calamitoso, DOrque o Sr. winistro da fa·· 
~~nela cala. a boea no parlnmentQ a respeito destas 
questões. 
.-O Sa. TtiiERJO : - E repetindo-se, accumulando-se 
os dtfi.citt em prejuizo dosexercicios subsequentes, iílfal
livE:mente nos vuã.o sérios embaraços, se de commum 
com o governo não envidarmos esforços para. evita-los. 

0 , A TINH CAMPOS : - uando tiver . 
nisterio que q14eira. st;!iamente economiae. (Apoiadt>s da 
opposiçllo.) 
-O Sa. TIRERm_: -Mais ainda se ~eve aggravar esse 

nho!!, ou· se tiverem de realizar 'outros comprometti
rnentos ; e-comquanto seja _então faoil recorrer a opera.~ 
ções de credito, e a emi~são de apolices e bilhetes, 

reciso é ue 11ão nos illudamos r ue assim só 
adiaremos o mal , e póde ser fatnl o adiamento, tor• · 
nando-o incuravel. (Apoiados.) · 

Sr. presidente, no posto de honra que nos foi confia~ 
do é miater não faltar á.lealda~e, ter a coragem de. 
franqueza, para esperar em compensação a coadjuva
çilo do paiz. (Apoiado• da opposiçllo.) 

Saiba, pois, clle a verdade toda inteira, mesmo para. 
que niiu pese a responsabilidade da aitunçlío sobre aquel
les-que nlio têm para ella concorrido. (Apoiadot da op
poli,llo.) 

O Sn. F. OOTA';'IAICO:- E' por isso que o Sr. minis
tro da fazendo. niio fall!J.. r 

O Sn. T•nEnlo:- Snpportamos uma divida enor·· 
mlsaima, temoa compromettimcntos qu~ noR trazem 
vergados a seu peso; o oomquanto o nosso credito se 
tenha até bo'e mantido não é ollt' illimitndo e não ' 
escapari á observnçiío dos noesos credores. 

Assim, Sr. proside!itc, achll.rtío o paiz os nobres ca
racteres que oompocm o actunl gabinete; at'dua e bem 
lirdua. ó a. tarefa quo lhes coube ; mn.s muito gloriosa 
para. ellea que, llGJlt.indo o JlCSO da oitunçito, n~o vacillá .. 
ráli anto n reaponsabil!daâe que tomevilo, inscrevendo 
em sou progrnmma a pa.lavra-economla-que tenho fé 
seri realiuda, tornando-Hc clles su~riores n outra 
preaal'lo que não soja a da~ necessidades publicas. 
(ÂpoítidOI.} 

O Sn, M'AnTJNno CA!IPO& :-Aindn. niio vimos factos. 
O Sn. TlBEB!O: - Sr. presidente, estará. lembrada n 

camara de que no aeu. parecer diaee a com~nissão, da que 
faço pll.rte,.que o d~flcit provavel do exercício de Hl62 
a 1863 era de cerca de lO,OOO:OOOH; se desde logo não 
se de#-ella ao trabalho de o demonstrar foi por entender 
que ~hum inconveniente ha~eria em reservar essa 
demonstração para o acto da discua:::ão. 

Des.de 1850 a IBõl , Sr. presi!lente, só tiverão receita 
propria superior á. despeza. os tres seguintes e:x:eroicios ~· 

e . a , que e1xou , ; ; o e a . _ , 
qne deht:ou 13,664:0008; e odel856 a 18h7,Je queii
cá.riio ~ 1 ,8'79;0008; saldos que sommárão 20, 18B:OOOSOOO. 

A! excepção desses exercícios, todos !lS outros so:ffrêrão 
faltas que forão supprida~ por aq~elle saldo, o qual poia 
ee foi reduzindo a tê extinguh- se no exer~icio de 1859 a 
1860,_.QlJ.jO deficit já nã? teve forças para. m~t!lr. 

Pesará P9is, Sr. presidente,_ sobre o exerci CIO de 186~ 
a 1863 n i'io só a. despeza que lhe f ôr pertencente, mas 
t ambem a. - importaMia dos deficits sccumulados dos 
exercicios anteriores. · 

O·Sa. MARTJMI(\ CA.!IIPOB :-E o ministerlodescanÇII.! 
1) Sa. Tlll111.to: -:-E' peis, St• pre&idente, a demone~ 

tração do ·defidt, de que a commiss!to ·deu :parte; ;• ae
guinte Yeceita orçada para o snno finsneeiro -de 1862 
a 1863 é de 50,127:S04$, e a despeza de 51;112'7:81581 
dando· se uma differença d;s l,399:923R81õ. - , · 
_ ~ esta ~ifferença aMresce o pagamento de exercícios 
nna.os, catouiado em 35ü:CtüOS, e a im rtancis:cie cre. 

os espec1aes para co omsação, Hlue e ponte e Per
nambuco, na s~mma de 950;0ooa. Esta.s despezas, uni;. 
das équella differet:ça, dii.o o !Uficit de 2,699:9238816.-
• Note a <;am.ara que-ahi não .as!ão comprehenliidos 08 

' - ' sa ida de ordinario não é inferior á. entrada.. 
A esse deficü, porém, se tem de juntar 011 de{!r.it• 

aocumulados, que já fiz -notar, a saber: de 1859 a 1860 
na importancia de 1,754:3748009, de 1860 a 1861 nade 
1,759:763H142, e del861 a. 18S2 na de l,9l2:07SS624; 
sommando todos tres 5,426:21087'75. 

Accresce ainda o pagamento dos exarcicios findos de 
1861 a 1862, na iroportanci& calculada de 350:000S,e ao
banco à o Braz i! pelo resgate do papel·moeda no mesmo 
exercício 2,000:0008 ; sommando pois o Jeficit total 
10,476:0008000. . 

Abatendo oahi Sr residente o UG .-~s i ta' ~ 
ga.mento do banco, par~ o qual já. a lei determinou a 
fôrma, ficará pesando sob're o exercício oito mil e tantos 
contos. aem c ~mprehender a differença proveniente ue· 
oscilla Õe!! do Cbmbio e os ·uros do ultimo semelitre dó 
emprePt'mo e ' ~ , por se ter e1to o c cn o doseu 
vencimento dentro do exercício, quando é no ultim() de· 
Dezembro de 1869. 

O mesmo deflcit, por-:m, Sr. presidente, terá de sei~ 
s . or vo a Bll', com· 

a continuação, por exemplo, da amortização do ·papel, e 
o p::gamento das, prezas hespanholas do P,.io da Pra
ta, etc. 

O S~t.F;Oc1'A.VJANO:- E com o angmento de venci
mentos da secretaria dos negocias da agricultura; e dé 
outras repartições. 

O Sn. TIBERIO:- Sr. presidente, depois de 'conhe-o 
cído assim o desequilibrío fínanceirtJ, é preciso lançai' 
uma vista d'olhos sobre as suas principoes causas. -

Não me occuparei com as que respelti'i.o á despeza; 
or ue nin uem i ora ue em rande arte das su 

ver e,s não têm ei o muito atten idas as necessidades· 
do li:'stado nem as suas circumstancias. (Apoiadoa dei' 
opposiçilo. ) - · - · : 

Niio me farei cargo, Sr. presidente, de indicar a ui 
o as as ver as em que se p e a.zer ma1or eoononna, 

do verá correr isto por conta da discussão.... · ' · 
O Sa. F. OcTAVIANo:-Devia. correr por conta do go-' 

vcrno. · 
O Sa. TIBEI\IO :-.... mesmo porque se tomaria de

masiadamente longo o meu discurso, se me quizesso 
occupar deste objecto. • 

Mns, Sr. presidt1nte, não posao deixar de referir-mQ 
a um vioio que se vai tornanao um verdadeiro cancro, q 
muito nos ameaça : refiro-me ao funccionalismo. 
(Apoiodo8 da oppo! içllo.) Deve realmente incommoda.r, 
ee.niio esmo~ecer, o grande.numero de empregados pu':' 
bl1cos. (Aposado! da oppost,lto.) • . · 

O fnnccionalismo vai invadindo 11e~aas rcpu.rtiçõea 
e tomando dimens~ espantosa. (A poiado1 da cppotiçào.} 
Desgraçadamente 11e tem entendido que só á custa doa 
c~frcs publicas é possivel viver, que outras oéonpa~~ 
nao offerec:em ma10res vantagens, nem m8$mo tanta 
honra •. (Apoin~o' ~ opp~siçiJo.) . . _ 

Prec1so é po1s, Sr. rres1den~, que a camara coadjlivq 

que se podem fazer em semelhante o jecto .... 
0m1as 

O Sa. SALDANHA MAIIlNHO: ._A opposição tem apre.;: 
sentado emendas a este res_peito, e é certo qae serãO 
rej eitlidae I · · · ., 

o l:iR. T!BE~O : - Não podendo deix~~.r de reooÍÜI~.!
cer que ~ande infiuen,çia tem tido nesse estadà de <:o·q.:. 
sae a facihqade de crea.r emprego!!, e de dota-los com 
ping~es vencim~ntos? f!l.!tsndo·ee até oom a j~sta·.pi-9';.;_. 
r.orçao aos que Já. ex1st1ao e a. empregos de oi'd~m s~pe.;.. 
nor, que c11mpre serem dev1dam~.nt.e r emunerados em 
~~r~tl~ lll)_ ÇliiDO do ~erviç9 'l.ne pre~tio · ao ~~adv~ 
\npo1aw1. - · · - · ' 
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; Descanso no patriotismo do governo que nos deve ã 
~)'espeito e:noaminbar, e espe!o q~e nii.o·deixuá o poT 
der sem mostr&r por actoa ·a Btnce·ndade de ~uss pro-
mesps. (.tpoiado1.) · . 
Q~p!>r-me-hei, po~, Sr. presi<l:ente, das caus~ 

attine~tes -á nossa reoetto. ; e quanto á.s nnturaes, naa." 

' eve uma grande parte da reducção da nossa producçiio; 
deve-~ mm á. irregalaridade das estações e ás criaea 
alimenticia.a e epidetnicas que temos at-ravessado. 

)bs , Sr. presidente , se Eê · • • • • 
p6de remover os eifeitos de taes causas, sem duvida 
qne a ttttenuarão delles póde ser obtida com os esforços 
de umaa<hnimstração zelosa. e patrioca. Se muito temos 
5Clf'rido nessa$ orises, o devemos por certo á carencia. 
de melhores vias de oommunicação, essa. das mais im
perios»neeessidades do povos civilisados. (Apoiado3.) 

OiJ aoecorroe, Sr. presidente, prestados na occasião do 
eoffrimonto, pouco aproveitão, e custii.o enormemente 
aos cofres pnblioos. 

O Sa. F. Ocnvwco :-:Apoiado. 
O Sa. TIBEato.:-Digão-nos os nobres collegaa que 
m aasen o nes a casa, p en o o sei ao . 

Bahia, elles que presenciárão bssea soccorros na ultima 
crise por que passou noasa provincia, que virão 1\ fórma. 
por que forão distribuidos, informem-no~ qu~s forito {}S, 

' -popnlação faminta, o preç.> de suas conducções, é se 
forão capazes dll presorvar a população do lamentavel 
es~taculo de serem abandonadas povoaçõell inteiras 

procuravão emigrar. 
O Sa. C. Mü~UlltiB.A.:-Apoiado. 
O Sll. TraBato:-E' precieo, Sr. presidente, que en

tendiiO oa governos quo as grandes necessidades que de
mandAo grande~~ empregos tornar-se· hão de difficil, se 
nio impossível remedio, se não se tiver a, constancia de 
cami.nlíarpouoo a pouco, aproveitando os pequ~nos re-
curaos de todos os dias.· . 

E nu estradas, que foriio theatro de tantas acenas de 
d6r, ele tanta desolação, siio as mesmas que communi
oão a ca lt&l da rovinoia com o centro do seu maior 
eommercio, e que tam em o e suas unpor an es rB a
\)i!u com provinciaa limitrophes, e com todo o altcf ser
tio do Rio de S. Francisco. 

Ea~aa estradas, 'Sr. residente, cortão terrenos lerU-
11unoa, m nas var1 u1 1 • , as 

em favor das quaoa se t~m desde annos implorado a 
proteoçilo do governo .... 

UMA Voz :-Sempre inutilmente! 

· O Sa. Tri:Earo: - ... protllcçlio ineigni~cante sem 
a}gum onua para os cofre11 .publicos, e toiiav1a govornoa 
llláa patrlot1cos a têm recusado: Permitta, porém, o 
&otna\ miniaterio quo me aproveite desta occa.aião para 
u;~.r mluha debil voz; 6. de meus dignos collegaa, implo
rando eu& maior atten.ção para essa gt·ande neceBBidade 
~ minha provincia. · 
, Os escropulos do illnstre deputado pela Bahia, que se 
lenta em frente, rdpeittio s6mento â ~ncessão de pri
~egioa ou celebração de contrato ; attenda porim ello 
e a camara que quando se trata. de emprego de cspitaee, 
nlo bastão probabilidades 1,) presump\~Ões, é mister ga-

. rantia certa e determinada. (.Apoiados. ) 
Comquanto, Sr. presidente, devamos entender em re-· 

laçã~ a eu& empreza, que qualquer .g~rantia se tornará 

tão n() mer011do de Londres em relação a outras em pre
zas, ácerca desta me consta niio acontecerá. outro tanto, 
considerando-se Eer a empreza Paraguassú a qne pro
t,nette vantagena reaes e m~is importantes ; t<>davia a 
~artmtia do contrato é indi!~nsavel para. maior Jegu
rança dos..capitaes que tiverem de ier empregados. 

· Nio aio , Sr. presidente, as estradas Decessarías Eó 
para attenuarem os eife~tos des causas ~atora~s ; ellas 
Clio·: tambem poderoso mcremento As mdnstr1as e 110 
COJiléquente destnv9l'liment.() da riqueza publica.. (.ilpoia
.to•.) llludem· = pois os governos, principiando por es
perai que lhes estenda a mão supplicante uma depnta. 
çio IDteira para verem.:se depoia obrigados a malbara· 

ter por mil modos no rigor das crises, que tudo düli-
cultão e nulliíicão. (Apoiado•.) -
. Sr. presidente, segunda cauaaencontro eu naraduação 

elos braços da lavoura • .Nós sabemos que o paiz é essen
cialmente · agrícola; suas naturaea proporções e sua 
adülese®oia a. alla, c tem ~ct*; entr~ts.nto golne fatal 

, a es e que os o r1 anos 
· for?io-lhe tirados, braços a que ella estava affeita, e que 
talvez fosaem osmaJ.s proprios, principalmente t cultura 
da c'!-n~a, . que constitue a. mD.lol' riquez& ~e algumas 

O Sa. F. OcTniANo:-Depois de um discurso desta 
ordem, naturalmente o governo ha de mandar encerrar 
a discussiio, não ha de responder ao orador I . 

O Sn. TIBERIO:-Sr. presidente, à'' se devêrn esperar 
que o mal resultante da suppressão o! braços africanos.· 
se aggravasse ao ponto que hoje estamos testemunhan
do; no principio, comquanto fioassemoslogo privados da 
remonta das fabricas, não se fazia. clle bastante sensivel ;. 
hoje, porém, já se nos tira o pouco que ncou-Ilo&, porque 
sa tem estabelecido a lei da concu:rrencia, e a agri.cul~. 
tara mais f.raca não pódc concorrer com a que é maia 

Dahi, S~. presidente, nos vem essa exportação cons
tante de braços do norte para o sul, exportação qus 
ainda niio diminuio, apezar da. g~ande imposiçã~ que 

. . 
acabar por ver nossas grandes fabricas de assncar redu-: 
2idas a casas e terras ••.• Que substituição podemos tão
cedo esperar? .... .. 
talvez, e sem duvida a que presentemente mais actua e 
prepondera ; refiro-me â ttne procede do actual estado 
ao nosso meio circulante, a que se prl!nde as questÕ(3õ do 
credit{), ese refere á e~ecução da lei bçosria. · · 

Sr. presidente, não tenho certamente'!i~bilitações para 
ocoupar a attençiío da camara em tio importante es-: 
sumpto (nllo apoiados) ; elle depende da solução de p7o~ 
blemas ela mais acurada observação, do mái1 serio 
estudo ; e felizmente cedo ao devet de não aceitar o 
debate nesse urreno, quando se trata de mnn discus, 
eiio ligeira pata fazer passar uma lei de necessidade. ·_ 

Por em uanto orém di i ue se a rande ex ansiío 
o ~re 1to, azen o pert.nadir a muitos que era. valor 

aqudlo que apenas o representava, nos trouxe os mais 
s~rios embaraços, fazendo levantar impensadas aspira
ções, demasiado heroico foi tambem o remediô ue con-' 

sse ma se qmz app _ car, e emo que seu e e1 
sej~ antes acabar com o enfermo rlô que com a enfermi-
dade. (Apoiador.) · · 

E' prec:iso, Sr. presidente, ter tiào em vista o eapacta
culo que otl'erece uma província em que se deu ao credito· 
ma;or desenvolvimento,. como seja a da "Sabia, para co
nhecer-se o offeito do seu pernicioso e fatal abuso. O 
eommercio da minha província p6de-se considerar ex
tlnct.o; a nossa lavoura niio existe realmente porque, 88• 
nhores 'r Quem niio ter A. sentido a influenc1a da noTA 
crise, que infelizmente perdura T Força d pois com'pre
henderJ Sr. presidente, que nlto ora na occaaii'io em que 
soffria a producçito taut.oa contratempos, depois de ae 
terem todas as industrias engolphado nos efi'eitas da li
cença. que se deu ao credito, que se dev@ra tltar ó.a moa~ 
mas judustrias os meios de lentamente de•embaraçar-ae, 
(Apoiado,,) •$ .. 

Dahi, Sr. presiuente, as fallencias da todos treaias, 
dahi a completa ruina de noseas pequenas fortunâi: 

O Sa. BA.Blo IIB MA.v!: -A depreciação de todos os 

O Sa. TIBEa.Jo : - Sem duvida. E é uma ques~· 
dessa ordem, Sr. presidente, que pôde ser conveniente
mente tratada neste terreno, no limite de uma disçull;. 
aiio, como a da resolução de que nos Õccupamos! Para 
ella desáfiemos todas as nossas intelügencias, e opa-.. , 
trietismo doa nossos homens de Estado; para ella pro-" 
voco o nobre depu~do a form'llu suas idé~, atim de 
abrir aqui um deba~ franco, em quê ~samba todoa 
concorrer para o acerto da solu~o reclamada pela crise.-

0 Sa. C. MADUJ&EIU.:- Fica para o annol 
· O Sa. TIBnro: - Hoje o ofi'eito de. medida do nobre 
deputado seria a6 ou do precip~tar a deliberagão da ~ .. 
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~ara sobre objeetl') de t~nta. importancia, ou de emba
raçar a passagern da resolução. 9nestões desta ordem, 
Sr. presidente, não ~e decidem de momeuto eem grave 
risco do~ interesses a que ellas se prendem. 

O SR. M~RTJ~no CAMPos: - Adia-la indefinida
mente é. mais. commodo. 

O Sa. TIBERio:- uanclo, Sr. pres1 en e, não bvesso 
pr,>r es11a. razão da negar o meu voto á emenda do nob~e 
:leputad.,, de pedir mesmo ao governo que niio a. nccl
ta.ase or em quanto, eu o faria observando que ells 
pnnc1p1a por au nsar a t11scussao e o assen 1 
com os estabelecimentos bancarias~ de maneira que im· 
ptie obrigação ao governo de receber a lei dos mesmos 
estabelecimentos.... · 
; O S!l., Bulo llE MAUÁ: - Não apoiado. 

O ~a. TmERIO:- .... autorisando-o a discutir e 
.s6mente a concordar .... . 

• O Ss. BuÃo J>:tl MAuÁ: -Sem duvida, porque . ha 
um contrato. 
' O Sli.. TJBElUO: - Q que não fôr à. e a~côrdo com 
elles não estará no limite da autoristi ão. 
. epo1s, Sr. presi ente, essa autorise.ção não 1n1porta 
.senão a revogação de. uma lei, e lei tão importante como 
·a de.22 de Agosto, que to\ tão de espaço discutida, e 
·conside;rada. tão profuudamente pelas capacidades de 
. , 8.!' ss camaras: es a e1 que se qner _ o 
.antonsar o governo a. reformar. 
. o· Sn. F.' OcTAVIANO :-Mas se o mal ó tão grande, 
.como V.- Ex:: intou Y ... 

· O Sn.. TIBERio: -Perdoe·· me o nobre deputado; o mal 
·estará sem duvidii. ua extensão ou limite da faculdade 
· eiilissoria, n1(~or ou menor expansã-o do credito ; e 
quanto a este ponto a emenda nada alterou, porqne 
marcou como hmite de qualquer a.ccôrdo a: faculdade 
emilmoriá concedida nos actos a.e iucorpora.yão d.esaes es-
tabelecimentos. · · 

·. St. presidt~nte, amda uma nova. causa, e cansa pode
rosa enxergo eu no ~ande peso ã.as contribuições que 
·supporta a nossa proa.ucção; e isto especialmente por
que} Sr. presidente T Por cansa do estado de confusão e 
'de lata qm ne · azcm. os odores ernl e provinoia~s 

O Sa • . C. MADURJUI\A.:- Muito bem. 

·o b\a. TinEm o :-Debalde tem n imprensa dado todos 
os 'dias a. ve-r t:es~luçüos ~e. oonsulta. (!UI5 negão ás as~ 

a<tuelles nr~igoa; debalde nos siio essas resoluções tra .. 
zidaa o communicadaR pelos ministras'-om eeus reln
torios; é inoxplioavol a nossn impMaibiliilade; nnda 

. temos feito sobre aemelbnnto objeclo I · 
O Sa. F. OcTAVIANO :--Depois prcaitlu-so de uma in

terpr~taçilo. 

· O Sn. Tta~:mo :-Entretanto, Sr. prcsldo~te, no reJo. 
Jntorio do mlnlsterio do lmperio se nos observa quo ó 
da dotorzninaçuo positiva do que respeita n. ce.da um dos 
poderes que resulta a harmonlB entre olles; e no relato~ 
rio do nobre ministro da fazenda encontra .. sc a impor
tanto revelaçi'Lo de que o caso a grave, e cumpre conju
rar () mal quento antes, instando-se nfinal por provide.n
ci":!~~O '\ ue temos porém feito 1l • 
~ fo1 por outra razão, Sr. preSidente, que eu acom

panliel aquelles dos meus nobres collegas . que votárão 
-.. a favor do convite feito pela camara vitalicia, notando 

então que os honrlldo.s deputados, que se dizem me.is ami· 
,gosdas franquezasprovinciaes,fo~semo!proprios quere-
. ' , 
de que a aceitaçíio delle não importava logo uma re-

. fôrma ou interpretação, e que mais co:avinha :fitmar_ao 
certo as raias do poder provincial) do que manter esse 
e&tado de luta, qu~ desco!lceitna e que perde as nossas 
assem~as. (.4poiciàos.) · 
:. Sr. ~idente, quando se falia. em dotar melhor as 
proviricias sinto que de muitos se apodera o receio por 
cil.usa das finanças do Estado. Mas, fl o ptoprio Sr. mi
nistro· di fazenda que no seu relatorio nos díz ter sido 
menos ajustada a partilha feita com as.p-rovincias, e ser 
llOd.a.nto .mister te'iê~la. . e retórma..la, dotando-ali de r~· 
cursos compatíveis com assuasnecessid.ades.(Apoiados.} 

TOMO IV 

I 
ltonra pols ao nobre ministro que teve .a QQta.g&~ .de 
as~i:U pronunciar-se! Ell~ qu~ dê á.s sllU 1dê~ o dé&en· 
'V~ v1mento e impulso neceasar1os para. que tenhM quanto 
8lltes sua realização. . · · 

Sr. presidente, pouco mais tenho de Mcupar a at~n
-;ão d!l. ~11sa; não posso deb>.ar de re~erir,:-ma a Ulll,S Qf!-: 
tra cansa dos nossos atrazos · trato dos.vexarues .ao 
fi~co. (AJlG~ado&.) A nosi!ltl. producc;ão não ~enca , . .a, 
pelo peso dos impostos, é ta.mbem pela ftagell~ aos
necàssaria da t!sca.lisa9ão para. a arreoa.daçio dos im•; 

ostos. (Apoiado3,) . • 
· O Sn. OiTONI:- Apoiado. Muito bem! 

O Sa. Trnf:Rro:- Tenho ouvido, Sr. presid.ente; na 
minha provincia espeéia1mente, clamores . immen.soa a 
eemelhante reepeito. (Apoiados.) O commercio, ·para 
quem o tempo é a vida~ e r;o~re o qual P.rlncip~enté 
actua mais esta causa,. d1z mmtas vezes: unpOullao-ncs 
quantos 'tributos quizerem, mas desembaracem~Do~ 
promptamente. (Apoiados.) .. 

Sr. presidente, no anno passado alguns regulamenf4s 
farão publica.dos, e entre e}les o da alfandcga e o do I!Oll~, 
regulamentos que jogão c.om interesses de gra~ .im-

. com Ucadaa dis oai ~s ainda e 
não têm uma execuÇão completa, mesmo ainda nQm 
esti:i.o bem estudados. Além disso, entendeu a commísaiio 
que esta camara, representante da. opinião do paiz, Pã~ 

odia faltar ao seu dever deixando de atteni{er aos o~-
mores que do toda a pa.rte se evan a.o con a .~ 
regulamentos, c pois autorisou o governo .. rever ~ 
segundo, reeommcndand.o o mesmo quanto ao primeu~, 
·pnra. lhes fazer as modificações que forem aconselhad~ 
pe as uzca a expenenota. · · . . · 

A commissl'io, Sr. ·presidente,, t~m. entendeu qúa 
devia propô r a extinc9ão cie uma 'Verba. da receita; "'erba 
que ee o governo não est.~va preparado. a ~ea.Uzar, não 
devia figurar no nosso orçamento, prescmdindo . meamo 

·da inconstitucionalidade, que parece prejndica-la. · · 
· Em tcdas as observações que Unlio tido a ho:aara: de 
oft'erccer á consideração da camua, Sr. presidente; não 

. sei se sou acompanhado pelos meus dignos collegaa~'e 
pois tomo-as sobre mim' só, respondo por ellu ~e sub ... 
mett.endo· as ao pa.triotismo do governo, confio que elle 
não se iar~ esperar nos beneficios com que hcmver : de 

Tenho concluído. (Muito bem ; muito,bsm.) 
(O orador é felicitado por muito& Sr&. deputadot.) 
A discussão fica adiada ela hora. 

SEGUNDA 1' ARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAMENTO lU .. A.GlUÇULTUnA.. 

Continúa o. 2' <liscussão da. l_)ro~ostn do orçàmentó-tià 
pa1•te rolt\tiva ii. despeza do ministerio d~ agricultura, 
com as emendas apoiadas. . · 

Sito lidas, npoiecias e antriío coiljunctamente em.dis· 
cunsiio as seguintes: ' · '• 

· < Ao~ 7,• accrescente-sê:;...P•a as ciespéz~ ~.ll:l a 
ltbertura da estrada.entra S. Ilfàtheus, na provJ.Dclâ ·do 
Espirito-Santo, eS:mta. Clara, no Mucury, a qua.ntia:ae 
40:0008.-A. Pereira. Pineo.-Silil,a Nunu~ ~ . : :· 

·c Ao~ 7• accrescente-&e:- }>ara. . a faat~rá_ dt\~ina 
ponte que communique a cidade da.. "\Tictona.,. iia pro~ 
vincia. do Espírito-Santo, com a terra·.fir.me na dfrec
ção da estrada geral que segue para ~inas ' " q'IUÜitia 
ih160:000H. -A. Pereira. Pinto.- Sil1JaNum1. j : ; • 

< Ao § 7 .•- O go'Varno fica autorisad.o a gal'a.tltir o 
· juro de 7% a urna companhia que seorga.D.isar.para 
navegar a vapor o rio Qt, s. Francisco e aeus conftu,en· 

· tes.- Saldthiel.:- L.· ~rlo.s.- Carneiro ele Mendonça. 
·-Cruz Machad->.- Pau~a Fonsectlo - FM'1"4Ír4 ~-Kei
ga.- Gama CerqueirtJ.- Ribeíro da Lur. -Brl(lU.-

. Cyríllo. :. · · ' ' · · ' : .w 
c Ao § 7" - Sendo a quantia de 50:000# pàra.a:~n· 

clusão da ponte! de Sanbaná., na P~yba __ do No~; -
Silva Nunu. -:- c~rneiro JI,a Cunha. - Diogo l'•IM.

.· He11riqt.u.- A,-agaa e Mdlo.- Ba.rl!.o de .ICGtn<~t'lgUGP•• 
' ·- Costa"Pint;c. :t ' · · · 
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c Ao~ 'j• accresc~nte-se :- Inclusive 200:000S pur:l. 
auxilio dn.s estradas geraes da província de S. Paulo> 
e especialmente das que c.;,mmnuicão com cs portos de 
mar.- Lesw.-R1brú·o de .4ndn:tda. ~ 

· c Cori.tinúa em vigor a disposição do § 31 do_ orç~
ento vi cute relativamente ~ cunulísa ilo do rio 

Çeará.mirim e desobstrucçilo do rio Cunhaú, na pro
vinda do Rio· Grande co Nol'te; e mais fica o go•;e!'l~O 
nutorisa.do a fazer as dcsp~zas necessarias com o levan
tamento da lsnt!1. e construc .ão de nn1a ontc ~oure o 

. r1o ga o, na caplta a 1ta provmc1s.. - aposo a 
Camara.'-- Junqueil·a.- Corria de Oliecira.- Vieira da 
Sjlva.-Miauel Fer1andes Viei1·a. ~ 

, . « Ao § 7• accrescente-se: - Sendo 20:0008 para a 
exploração e ahcrtnra de uma estrada commum desde 
já., que, partindo da povoação do Peç9.nha, da comarca 
do !:lerro, da província de llfinas, termine nc porto do 
Sow:a do Rio-Doce. -Ct·uz .iJf acharlo. - !'aula Fonstca. 
- Pereira Pinto. ~ 
~ O Sr. Mtni~tro d:a Agricultura 1 - ReBpon .. 
dendo, Sr. presidente, aos i111portantes discursos profc-
. ·- · "5- m o m· is-

terio a men cargo, devo fszez refiexõe3 muito resumi~ 
das sob eeus ditlerentes topicos. Não .é pogsivel, á vista 
tda hora adiantada. em que começ9 a fallar, dar-lhes 

o des n olv'm n o. 
O Sn. MARTL~JJo CAm'OS: :..._V. Ex. tem muito tem

·po.; s6 se não quizer. São duas horas, e eu muito dese
jaria ouvir informações de V. Ex. 
. R. 11'11 Jl.i) A. G ICUI.TUR :- aO 0 
bem permittid.o tocar senão naquellas :materias que 
mais relação têm com o objecto em discussão. 
· Sendo -a agricultura a nossa princip!ll industria, e 
talvez a uoica, mereoe r,eguramentc toda a atteução. 
Foi, pois, com toda a razão que alguns honrados repre
sentantes da nação, e principalJ:r.Jente os primeiros que 
ocoup.ú:ão a· tribuoa, um p<>uco largamente tratá.rão 
dos meios mais importantes pr..ra lhe dar desenvolvi
mento. 

Entre os .apontados figurão em primeiro logar as vias 
d_e communic~ção_, as estrados e o melhoramento dos 

Concordando, Sr. presidente, com os illustres @pu
tados, reconheço ,tambem OI! efleitos, aqui indicados, 
que produz o ?Wl~~rnmento das vias de comm~xlicação: 

ao menos minorar consideravelmente o fiagello da 
fome. (Apoiado.t.) · 

AB estações nüo podem em geral correr irregnlarmenta 
em toaa a e:xtensiio de um J>O.iz tão vasto como é o 
Brazil; em algumas regiões p6de-se dar falta ab5oluta 
de generos alimenticios, e em outras não : na ausencia 
dos meios d.e communicaçlio , as regiões fiagelladas 
-soffi:em horrivelmente, ao passo que outras gozão da 
mni01" abundnncia. (Apoiado.s.) Depois de mellioradas o 
desenvolvidas a3 viMs de communicn.ção na Europa, 
cleaa.ppareoêrão os terrivois efteitos da fomo o da carestia. 
dos generos alimentícios. . 

.Se penso, Sr. presidente, a respeito das vias de com
mUuieaçiio como acafei .de exprimi'r~me, evidente é qp.e 
estou dísi>osto a empregar todos oa meios compativeis 
com. os recursos do thesonro para desenvolver o mais 
possível este ramo do serviço publico. 

Tudo quanto se possa :faz!n" em estudos de rios nave
gaveis e direcçiio de estradas de pêqueno cnsto, por 
consequeneia. dentro das força~ do orçamen~o, e_?I me·: 

' de empregar todos os meus cuide. <i os para. que se con-
·1!iga. Nota-se, e com algtlDls razão, que a3 vias de com
municações acnbatáõ completamente c.om a emigraçuo 
. que temos em algumas proyinci:ts . de lavradores de 
npls.B para outras localiàades.f' Não lta duvida que as 
estradss têm. essa tendencia ; mas p$ira. que tal facto se 
prodnza são.precisas muitas outras cir~umstancias; a 
questão da emigraçi.io de lavradores de uns para outros 
pontos prende-se á dos difi'ere:tttes systt1mas de cultura. 

A cultura das wrras dívide-se em e~ttensiva e inten
Íiiva: a primeira é propria dos paiz,es novos, como o 
nosso, em que u terras t êm pouco valor pela s~a abun .. 
dimcia, ao mesmo tempo que de caplt1 \C'Il c do hraços 

sente-se d.eficiencia. A cultura. inten!!i"a, a.o oontrario, 
·é p-ropria desses paizes em que a população especifica é 
grande. onde ha muitos braços, abundancia de capi
taes, e ·pouca terra •. Os dou~ systcmlls .são ra.cion!les, 
são Rpronriados a dwersas cm:nmst.anc1as; nos pa1zes 
nnvn"' m·Õcmra-se obter a maior somma de productos 
----,- .~..- --- " ..,. . . ... -
ços; nã~ se presta. muita attenção ao terceiro elemento 
da proà.ncção a terra, porque esta não tem. valor, on é 
diminutissimo ; e como nos productos agncolas, a na-

.. , , - .. 

toá.a a tarefa da produc.ção á natureza. Nos paizes an
tigos, }Jelo contrario, a terra falta, o~ capitaes e os 
bruços abundüo, então emprega-se ma1s o que ha de 
~obrR, e poupa· se aquiUo de que h a deficiencía. 

Ss no estado em que nos n.chamos quizessemos em
pregar o 8ystema mais aperfeiçoado de cultura, ba
viamos à.e tirar muito menor porçíio àe renda liquida, 
e por consequencia muito maiM VHgarosamente se for
marilio novos cnpitnes, se il.csenvolveria a riqueza ; 
devemos pois marchar e.onforme as nossas cireum
staucias, não devemos abandonar completamente esse 
systema chamado barbaro, porque é o proprio, mais 
()l)nvemen ·e s c1rcums anci s ac ua_s 1 a oca·· 
Iidades. Eu tive occasião de ligeiramente tocar nesta. 
materia, e disse que cmqmmto os gastos de transporte' 
não consummissem o cxc_esso de re:'da que ,os terrenos 

"' ' - 0:. 

terrenos novos, que o limite da cultura em terrenos 
novos é determinado pelos gastos de trnnilportes, ou 
pelo. astaclo das vias de communicação. 

' . . systema. extensivo rara o systema 1ntens1vo, o melhora-
mento das estradas; é preciso qne o .lavrador conheça. 
a natureza do sólo que possue, ns a1,terações ·que lhe 
deve fazer para torna-lo mais produêti.Yi>'l e productivo 
daquellea gsneroe que mais vantajosos são ; é preciso 
qne ssja bastante instruido para conhecer as vantagens 
de maehinas e os meíos de applica-.las ; é preciso em 
summa a instrucção do lavrador. 

Este segundo meio de dar desenvolvimento á. lavoura 
vem immediatam.6nte depoia do melhoramento das vias 
de communicaçiio, e não basta, Sr. presidente, ins
rui os n s os avradores é reoiso tambem creer uma 

classe, sem a qual a instrucçiio dos lavradores de pouco 
lhe eerviria, a classe de trabalhtidores de instrumentOs 
e mnchinas applicaveil!l á lavonra; logo que se quizer 
om re r machinas Hlra ou ar bra ·os . a arecerá a 
necess1 a c e que_m as aça. e concerto conven1ente~ 
mente. 

Em pnizes mui adiantados da Europa em civilisação 
o industrin, como a Belgica, por exemplo, o governo em 
1850, para que as machinas pudessem ser applioadas á 
lavoura, vio·SO na uecessidad6 de crear escolas de offi·· 
cios mccanicoe ; de qu~ servirá um arado muito 
aporfeiçoado, ou qualquer machina. de lavonra no nosso 
sertüo, se em pouco.temp~póde inutmsar-ae uma ou ou
tra.peça, e não haver quem a concerto! O systema, por·· 
tanto, apropriado &lavoura, esti intimamente ligado não 
só á instrucçiio do lavrador, mas tambem & instl:uoç~ 
daquellas classes quo concorrem para a Iavonra. 

O ensino, pois, Sr. presidente, tanto o agricola pro~ 
priamente dito, como o das ertes mecanics8"', deve con~ 
correr muito para o progreeso da noesa lavóurr.. Por 
muito tempo não precisaremos do ensino snperior~
cola, bastar-nos-ha a arte agricola, escolas praticas, 
semelhantes ás que se chamão em Fran9a- éco1u ftr
mes j de~en se: iie .grande van~ag0;,m, ~as sua propa-

- ' ensino não póde deixar de marchar lenta e progressi-
vamente. 

O Sa. Vtnu.To:-Já ha tl.mn. estabelecida noMara .. 
ndão, que muito coll·•inha V. Ex. protegesse. 

O Sa. M:INISTBO DA AGRICULTURA: -Eu acho conve
niente, e eutenà~ que devem ter toda a ,protecç~,_,as es~ 
c?la~ desta espec1e que se formarem em 'lualqlm pro
vmcta. 

Pôde haver muito boas estradas, ser o lavrador ins
truido e querer empregar machinas, mas faltar-lha d.l
nheiro para obtê-las; meios um pouco faceis de haver 
cnpitacE, do certo que é util para. a lavoura, mas os ca~ 
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pitaes, Sr. presidente, não se improvisiio, nem podem 
ser fornecidos senão pelo paiz, e tirados dos eristec.tes; 
ora, não abundando os capitaes circulantes, necessaria
mente deve haver difficuldade para o lavrador obtê-los. 
Os estabeleC!itnentos de que nós todos temos noticia., de 
cradito, agrícola ou rural existentes na Europa, não 
~· • . z; acons 1m-

çiio da nossa. propriedade rural é muito differento, e 
grandes difiiculdades encontraremos na creaçuo de b:m
cos ruraes ; mas por ser difficil não se ueve deixar de 
procnrar com todas es io!'ças estabelee~ .. 

que a es es smmaes, a extensão iramensa dos nossos 
cafesaes, fazem á ptimeira vista reconhecer a impossi
bilidade de com proveito atacar o mal; mas como elle 
sômente agora apparece, e a cultura do cafâ entre nós 
J gu as ezenas e annos, mmto e presumir 
que o desenvolvi.,mento deste verme seja devido a ~ausas 
passageiras, que tenha alterado um pouco a atmosphera, 
e que cessando taes c:msss, àeixem elles àe sD roprodu-
. - · s nam n e os 

cafeseiros. 
Folguei , Sr, pte,aidente , quando ouvi um illustrado 

deputado peli' .Pf~Viilcb. do Maranhão reconhecer a. ne- · 
cessidade de' se estudar as epizootias, e de procurar os 
meios de as combater. Nós temos provincias essencial
mente creadoras ; nellas ha annos o gado vaccum sof
freu terrivelmente. Desde o Rio-Grande do Sul até o 
r~ri os carrapatos fizerão grandes estragos ; depois veio 
outra molestia. a que chsmáríio mal trüte. (Apoiados.) 

Nos paizes novos a população dobra. em 25 n.tmos 
pouco mais ou menos. Se temos hoje oito rrilhões de ha.·· 
bitantes, quo é o menos em que se cal;:ula a nossa popu
lação, no fim de 25 rulllos sstará ella pelo proprio des
en volvi~ento elevada a 1 ~ milhões; sendo o accrescimo 
annual de 300 e taa · · 

oderemos esperar qu!l nestes 25 anuos mais proxi- · 
mos a im migração estrangeira sela. muito superior a · 
100,000 immigrantea ? Sa nüo podemos ter ossa espe
rança, o que acoutecer:l. ó ue a nossa o uls. iio 

n o como res, quru.1 o a popu.nção proveniente 
da immigrsçüo auenas podendo augmeutar como um 
nos tornaremos êada vez mais fortes numericamente. · 
Assim, nem pela intelligencia e energia, !lera pelo nu~ 
mero poderemos ter receio da iromigração. 

Não póde, Sr. presidente, leventar- se no pa'iz .op!nilio , 
contraria á colonisaçiio á. semelhança do que vimos nos 
Estados-Unidos. Alli as classes mais elevadas se reuni
rão com os trabalhadores para. se oppôrem á immigra-· 
çiío, donde resultou o partido chamado- New nothing. 

Os trabalhadores recaiavão a concurrencia dos immi·· 
grantes, e sua consequencia necessaria a diminnição . .. ·-,.. 
idéas democraticns importadas pela. immigtaçito. Entre 
nós os que trabalhão a jornal são em pequeníssimo nn·· 
mero, e ·o serviço que ha a fazer é e:xtraordinario; não 

ód o . • . • 7 • . 

e a. ponto de baixar consideravelmente O!! jomaes. ~ão 
tememos seguramente as idéas que a immigtaçlio possa. 
impcrtP.r. 

Procurou-se Sr. residente inda ar uaes erão as 
causas que avião até oje contrariado a immigraçã,~ 
para o paiz; e se disse que innocentes, ou de nenhum 
effeito erão as · calumnias que contra o Brazil se têm · 
na. Allemanha propalado. • · 

A primeira e principal causa que tem contrariado a · 
emigração para o Brazil é !lo falta de conheoimentG .qne 
na Europa ha do noseo pa1z. Apenas somos conhecidos 
em um ou outro porto de commercio que tem relações 
com o imperio, e ultimamente por ·alguns ami~os e pa
rentes de immigrados que existem no paiz. Mesmo os 
homens altamente elevados na Europa ignorao· o que é o. 
Brazil. 

Na. província do Pn9 a raça cavallar foi horrivel
me!lte atacada. e quas1. aniquilada por uma moles tia da 
espinha. dorsal; 6 este mal se vaj prop • LLVEIB.A. DA. OTTA :-
todo o oéste do Btazil. Na província e llbto· Grosso 
ri.íio é poesivel conservar cavallos, c deva receiar-se que O S!l. MrNlSTRO DA AGRICULTunA:"-Tive occasião do 
a. molestia se propague por todo o paiz; niio convirá. - verificar isto, vendo que um homem que occupa hojG. 
estuda-la'? ara estuda-la é necessario r om r - · · - · a~ 
pnos, veterinarios, e muito superiores. Bra.zil com os outxos Estados sul-s.mericanos. · 

E' uma idéa. minha antiga a necessidade que temos E' preciso, Sr. presidente, que nos façamos conheci-
pelo menos àe uma escola veterinnria; mas para que dos; niio pódc haver ~ontade de vir para um paiz que ss~-
ella produza. todos os seus resultados é ueceesario fa.- nüo conhece. Por isso concordo com o nobre deputado 
zer-se não pequena despeza. pela provinda do Maranhão n& conveniencia de t:spa-

Uma escola vet.erinaria não póde ter menos de oito ou lhar noticias eatatistieas e outras n respeito do Brazil. 
dez professores, ' um hospital proprio onde so trato dos A falta de conhecimento do paiz é· a primeira e prin• 
animal's domesticos. São precisas muitas outras condi- cipal causa que tem embaraçado a immigração pata eUe. 
ções, e tudo isto trRduz-se em b:tstnuto dinheiro. Quando uma on outrc. vez se tem rrocurado .obter co..t 

Comecei a formular o projocto de umn escoln. vcteri• lonas, o moi•• empregado (e nito podia ser outro) foi 
nari!l, mas nito continuei, niio o levei mesmo 6. confe- t~empro o de e:mnrogar alglim agente J.e itllmigraç{io nà 
roncu~ do11 meus collsgas, porque fez-me parar o alto Europa. J.mmodlntamente que esse agente eucarrega(IO. 
· algaru;mo a que a despezn. devia chegar. do obter colonos começava a dar os priméiro& passos. 

Reconheço com tu elo que qualquer que so.jo. n clespeJ:a, todos os outros, ou por dume, ou porque er!o oontra-
ella. tem de ser depois compensa di\ pelos beneficios qua riadoe em Eeus interesses, trataviio de oppôr todoa os em~ 
os veterioarios devem fazer ás provindas creadoras. baraços imaginaveis. e .o mais faoil er~ deaacrc_ditar o 

'Não posso, Sr. presidente, concordar com a opiniiío paiz p11rn onâ.e se quena os colonos. ··. : 
de um honrado deputa,do de Minas-Geracs, que enun- .A imm.igtação para os Estados-Unidos é feita prinbi·~ 
cioa a idéa de q-J.e :1 immigração nos podia ser fat,al, quo palmente pelos armadores dos n~vios ; · cotn um oom.-
fa v o recendo a immi~ração corria mos o risco de ver a raça mercio ímmenso , com abundancia <le produetos !inb 
brazileira avo~sallada pela estran~·u:a.------~-~------11-----<liet)ftl'. !00--Ge~~na~'eilHBe--ctêm pequeno villér, os Esw 

Não poderíamos, Sr. presidente, ser suplantados pela . t.d.doa-Unidos empregão navios muito grandes. EBI!el!_ 
raça estrangeira. seniío' por dous motivos, ou porque vasos levão carga. completa para a Europa; m·as ·em 
ella seja muito superior em intelligencis. e em actividade retomo, como têm de trazer generos de grande valor sob 
8. raça brazileira, ou porque o numero de estrangeiros viria pequeno volume , fica--lhes capacidade immànsa des~ 
a ser em pouco tílropo muito superior ao dos habitantes oceupada, e lembrãrão-se os annad.óres de cotnpletar o 
aetuaes do paiz. frete por meio de immigrantes.' • · .· 

Ora., eu creio que esee nobre deputado não nos fará a Para is~o relacionárão··se com os chamados agen~ 
injustiÇa de nos rebaixar tanto em relação aos estrau- da emigração , que esteridêrão uma vasta rede por todá 
geiros que temos visto desembarcar nas nossas praias. a Allemanha organisando f_,rte e constante propil~di\ 
Não é, portanto,daenergiadcstesímmigrantee, não é das sobre as vantagenil da emigtação pura' os Estados-ttni• 
suas altas faculdades, que poderemos receiar _o avas- dos. O tendeiro, o ptoprio pa&tor, o tllbelll,âo d~ ald@a, 
sallamento ; será. por ventura pelo numero? Creio tam~ todos erão mais ou menos interessados em mostrll' ia 
bem que ·n;w. · . vantagens da iillllligraçiio parto áquelles estàdos. · · ' 
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. O la~dor infeliz que da terra apenas colhe o neces- 1 

earlo ~a viver, que não vê futuro para setlS filhos senão 
na beiuificencia pnblics., ouvindo todos os dias fallar em 
uma terra da promissão, vendia a. sua. pequena herdade, 

. e com o producro à.ella apresentava·· se ao agente de 
immi ra liono orto da embar ue· ahi a ava o trans-
porte em somma t quq c egasse psra in emnisar o 
a:mador do frete, e ao mesmo tempo repartir pelos alli~ 
c1adores. 

Eis·a ui como em regra se tem feito 9. emigração da 
a para os s a os- m os ; sao os arma. ores, 

são os interesses do commerdo que tem levado a emi
gração dalli para aquelles Estados. 

:A emigração da Irlanda é devida a Gutra cansa. Todos 
n6s sabemos qual era a constituição territorial da Irlan
da, os horrores que se deriio pela molestia da batata. 
O governo inglez e sociedades poderosas empregárão 
todos os meios para fazer emi.gr!l.r os Irlaudezes, e os 
lev9"ão a tal ponto que a emigrnçiio Irlandeza foi 
chamada-o Exodo • 
. Forão principalmente estas as principaes causas da 

emigração destes doue puizes ; na Allemanha. o in te·· 
s Q'l"n'\Prtn as· I · 

o dos capitalistas inglezes querião substituir os peque
nos proprietarios irlandezes. A nosso favor não tem 
actuado nenhuma dessas causas; portanto, a immigra-
- _ ara \1 Brazil não odia ser tão crescida como tira 

os stados- nidos. 
O que devemos hoje fazer é excitar o· interesse dos 

armadores, dos EXPEDIDOREs de colonos, a dirigi-los 
tambem para o Brazil. Para que esce interesse se'n. ex· 
01 a o pret'uo azer-se guma. espeza. mquanto a 
torrente não estiver encaminhada, é preciso cavaw-lhe ·
o leito ; ·isto não se faz sem algum dinheiro ; são pre
cisos alguns J>remios a titulo de commissão, como já. 
tive oocasião de expôr nesta casa; é preciso tambem que 
depoia dos colonos chegados ao paiz encontrem meios. 
laceis com que se poseão empregar com vantagem. 
· Um honrado deputado pela província de S. Paulo ac

eusou-me por adóptar exclusivamente o ssstema da 
cnlonisação de pequenos pro.Prietarios. Nunca, Sr. pre:. 
aidente, eu áprese.ntel um untco systemn de colonieação; 
DOS meua discnreos e no .q!I~ tenho escri:pto não se en-

f!Úe devemos prestar toda a attenção no systema d~ 
C:{)lonisaçito de pequenos proprietarios ; porque sendo 
o grande dii&.Uro,um a immigração espontanea, as colo-

• de uenosro· ·s- · · 
DO numor. tempo posai vel, fazer com que a torrente da 
lmmigra.çio espc..ltanea se encaminhe pars o paiz. Ella · 
INHmcaminhou e se manteve nos Estados-Unido.sc, por
«Jlie oa colonos_ podião ahi ser com facilidade pequenos 
proprietarios. Não se tem encaminhado para ae pos
•esa~a inglezas, porque os Inglezea, sectarios da dou
uma de que a grande lavoura é BUJ>erior á. pequena, 
~ 15rand!)8 embBraços Á creaçiio de pequenos pro
prletanos. 

, Para que a Inglaterra tenha po~ido levar al~s 
1lillhares de colonos para a Australia tem despendido 
eommMS mnUo oon&1deraveifl. 

O Sa. OrroJn: -Cada casal custava 15 .e. 
O Sa. Mnna•rao lU. A&aiCUL'l'URA :-150S pouoo mais 

ou meno• da noasR moeda. · · 
O Sa. OTToKI:- Ficão··lhe mais baratos que os 

qossos. 
O Sa. MIMISn.o'»A AGiliCULTUilA:- Toda aimmigra

ç§o póde-ec di2er para a Australia tem sido á cnsta do . . - . 
' monto de pequenos proprietarios. 

9r&, se nôs queremos chamar cem a maior rapidez 
po~~~~ivel a immi~ação espontanea, devemos seguir antea 
o ~!tema amencano . do qne o systema inglez. 

Ku 10 en tenho dito que a colonisaçiío pelo sys
Hml de ~uenos proprietarlos deve merecer toda a = ao governo, hei tambem &CCreSCBntado que 

1 empregar todos os meios ao no~so alcance para 
411' bn~ '• fuendu eatabelecidas. E neste sentido 
tlai.,. fel &o tu to qur.nto 6 possível fazer-se ; ·mas o 
... ...-.1~ alo dependo a6mente do ~ovorno, e sim 
...... elos Pl'Ofrlttarioa ; ó nOCGuarlo o concb.r!o 
... dau pu..,, f km falado o do u~nc:. Ni\o é for· 

t!Ulto com justiça que se me accuson de Jliio querer 
favorecer a lavoura. exiatente. 

Não é lugar proprio, Sr. presidente, de se entrar em 
nma ~Jscuseão sobre ns vantagens da grande lavoura 
sobre a pequena. o nobre deputado peia provinda de 
S. Paulo deu referencia á rimeira. E' uestiio ainda. 
debatida quanto á quantidade de productos que a mes
ma área de terreno· pos~a dar, cultivada pelo system& 
da grande cultura, com grandes capitaes, com todofl. 
meios qc.e a sciencia ensina, ou pelo timples trabalho 

o propr10 proprte ar10. omens que naopo em se s 
peitos, como Stward Mil!: dizem que em parte alguma 
da Inglaterra se vêm melhores searas do que na Belgica 
cultivada. pelo systema da pequena cultura. Mas isto é 
questão de que não nos podemos occupar agora; entre
tanto basta para defender-me da accusação que se me 
fez o que tenho dito. · 

O mesmo honrado deputado s. quem tenho a' honra 
de referir-me, pargumou como, tendo-se gasto tanto 
dinheiro inutilmente com a colonisaçiio, se quer conti
nuar com o mesmo systema. Nã.o se quer continuar com 
o mesmo .sysJ:ema. 

aproveitar a boa vontade que mostravão oe purticula.
res de provocar a immigração para o Brazil. As tentati
vas porém que fizerão, pela mór parte forüo infelize!:', 
e a imm· ra iio ia-se de11moralisando. Jul ou então 
governo que lhe cumpria tomar a si a em preza colonial. 

De dous a. tres annos a ellta parte é que adoptoa o 
principio de formar colonias suas. Uma colonia de tre!J 
snnosé um estabelecimento nascente, não pódedar gran-

es resu ta os. or m 11pezar e o a a m von a e que 
se hn. manifestado contra a immigraçã:> para o Brazil, 
:nenhuma queixa se tem feito na Earopa contra as cqlo
Dias do governo: os colonos que alli e.e achão estão mais 
()U menos satisfeitos. · · '- .:. . ·· 

O Sn. ÜTTONI:-·Não apoiado. 
O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA.: -Isto províio os 

convites constantea q_ue dirigem aseueparenteseamigos 
existentes na Europa. · · _ · 

Outr'ora os colonos não chega vão ao Brazil eem que 
suas passagens fossem pagas per quem os mand11ova vir; 

• · onins o frete dos olo-
nos pago pelo governo desceu de m&is tres quartos, 
apeza.r.... _·.-· 

O Sn. OrroNI:-Então está. reduzido a um quarto 'l 

~el\. JNISTRO DA GRlCULTUUA :- 'S re UZl O a 
SOS e a menos: e~pero que a muito menos se reduza. 

O Sn. Ü'i'rolu :-Eríío os preços artificiaes qua o go
verno tinha fP.ito. 

O Sn. Ilfi:-.rsTno DA AcnrcuLTUn.\:- Niio erá o go
verno quem os, fazia, erão os particulares que mandá
riio vir os colono5. 

Tem descido os fretes consideravelmente, opezar da 
propaganda. horrível que Stl to~ feito na Allomanha 
oontra nós. · 

T(tl é o effeito que produzem as colonina nascentes do 
governo quo jtí. se hão recebido innumeros pedidos de 
pcseoas que ec qu3rem transportar para o Brazil. Níio é 
LSto um pdncipio de immigrar,iio espontanea? Não se vai 
ella encaminhando para cá.? rem sido inutil quanto ee 
hmM~T· -

O Sa. ÜTTONl : -Tudo terá. sido em pura perda. 
O Sa. MtNISTao DA. AGtucuuuaA. :- Se, apezaT dos 

embaraços com que temos ltitado, já. gastámos sómente 

porte dos iiiimigrf1lltes, não será. gtande injustiça dizer
se que nada se ha conseguido? Se para o ~mio vindou-· 
ro em lugar de 100· fr. despendermos 50 fr. por cada 
nm colono introduzido ; se daqui a 4 ou 5 annos os ar
madores e expedidoras de colono3, r.onhecend<l as van~ 
tagens que i·esultárão de encaminha--los para o Brazil, 
fizerem em relaçiio ao nosso paiz o que têm feito pnra os 
Estados· Unidos, não estar& estabelecida a immigração 
espontanea? 

Nii.o é para admirar que nos primeir?s. tempos • f e 
gastasse dinheiro sem nenhum resultado Vlstvel : ass1m 
acontece em todas emprezas humanas: nos . primeiros 
eneaioe tudo é deapeza; depois vell1 o proveito. 
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O Sa. Mu'l'IN'BO CA.MPOB :-Quando as empl'azu alio 

como as que o governo tem dirig!do, as wnta.tivss hão 
du ser semnre infelizes. Quer V. Ex. fazer o favor de 
esclarecer-ine a respeito de um ponto? Por qaanto tempo 
devem os colonos receber as sub,·enções'! Será isso sem 
fim ? Po relatorio de V. Ex. não colhi informações 6 
es respm • 

O Sa. 1\:fnmTRO DA. AGRICUf#'Ul\A..: -Eu satisfarei a. 
pergunta. do nobre deputado. 

Entendo ue devemos sc11.bar com as subvenções aos 
cc onos, passa .o certo tempo ra.zonve • 

O SR. MARTlNlto CAMPOS : -Muito breve. 

O Sn. OTToNr : -Nas colonias do gQverno ha muitos 
que recebem subvenções deede nlguns annos, e estão 
runda. mais UODgraç~dOS, 

O Sn. MuriS1'RO D.l AGnrcur.TURA:- Em regra não se 
deve dar subsidio por mais de seis mezes: em uma ou 
outra circumstancia extraordina.ria póde haver uecessi-
dade de se continuar p:>r mais algum tempo. . 

O Sa. O'l'To:u: - N(Õm uma decima parte dos coionos 
do governo tem deixado de receber r mais de um anno • 
. O Sa. MI~ISTRO DA AGRICULTUnA:- Entendo que é 
um mal dar subvenção aos colonos por mais tempo d.e 
que é preciso; resultarião dahi a ociosidade e os vicios. 

Es o rd c m r d u o· · 
tenho expedido ordens terminantes. 

Os correios forão objecto de graves censuras. E' ver
<Jade que não aíio novas. De toda. a parte clo.m.ando~r.e 
contra os correios não 6de deixar de haver funda.men-
to em que1xa tão extensa. as ser1amos astante jus
tos attribuindo ao pessoal dos correios todos os males 
que se sentem! Tem muita culpa ; mas niio tanta 
quanta se lhe querattribuir. 

O SR. MAnTINBo C.a.MPos : - V. Ex. tem conscien
cia. disso, porque eetá. á testa. da repartição. 

O Sa. MINISTRO DA. AGRICULTURA. :- Em um pa.iz tão 
exter..so como o nosso, com tão poucos meios de com
municaçiio, de população dispersa e isolada em· diffe
rentes nucleos por matas e embaraços nataraes, como 
queremos estabelecer regularidade e celeridade nas 

• c- • " • • • 

" Ha de haver portanto nesses lugares longiquos e de 
clifficil ncceeso necessariamente moita irregularidade 
no serviço dos correios. · 

O Sn. MtNISTao DA AGnicuLTURA. :-Eu não quero 
innocentar os empregados do correio ; mas é necess&.rio 
ser justo com elles. 

O Sn. :MA..nTJNno CAMPos :-Apoiado. Peço a V. Ex. 
que seja justo com elles e com a população. 

O Sn. M1NUTl\O DA. AGnicULTUnA..:-A primeiraaifn
culdade que experimenta " correio da côrte é a do 
eàifioio em que trabalha. Sem espaço, sem o primeiro 
elemento de ordem, não p6de haver bom serviço no 
correio. 

O Sa.. MAnTJNBO CAMPos :-Remediar isso está nas 
mãos de V. Ex., quo é o ministro da repartiçiio. 

O Sa. M!N13Tn'o DA. AcniCULTUBA :-Nã~ tenho 6di
ficio .... 

O SR. MARTINS O CAMPOS : - Passe a caixa da amor·· 
tização para o thebouro, que é o lugar onde deve estar. 

O Sa. MHiiSTJ\O DA. ÁGB.ICULTuiu: -Além disto con-
correm para o resultado que se nota os pequenos venci
mentos que têm os empregados do oorreio. 

O Sa. MAnTINBO CAMPos:- AÓho grandes ' vista 
ào serviço que prestiio. 

O Sn. MtNI&Tno DA. AGntcULTURA.: - São obrigados 
a trabalhar slli até nos domi11gos e dius·santos desde as 
6 ou 7 horas da msnhil até alta noite. 

O SR. MAaTJNHo CAMPos : -Melhorem o serviço, e 
terão direito 1$ melh1>t ordenado. · 

O SR. Mx:,.;JsTRO · llA AGBICULTUnA: - Os ordenados 
aiio tão mesquinhos que não convi dão a quem tiver auffi
oieote capacidade. · 

l 
Se entre as q':lt>iJae gue se tljm fortnnlado contftl ~ 

correio algu,mas são fundadas, outras menos juata.s se 
têm levantado. 

Folgo de annunciar ã. camara que em outras parte& 11a 
faz mais justiça. ao serviço do nosao correio. Eu vi n•nma 
carts. dirigida pelo director-geral das postas em França 

· . uar i · . ·a. • • 
cultura, elogiando a regularidade com que o serviça do 
nosso correio era feito em relação á. França, e aecrescen.:. 
tando que se-ria ocoueio de França mnii.v !aliz se outtaa 

• ssem aeompanhada. · . . 

O Sn. MAnTINBo CAMPos : - Isso nito póde ser senão 
ironia. 

O Sn. MnusTno DA AGnicuLTUaA..: - Elle avaliava·o 
por aquillo que experimentava. 

Fallerilos agora das agencias. 
O Sn. Mumiao CAMPos:- Eu pediria a V. Ex. 'que 

informasse quanto rendiüo esEas agencias, e quanto o 
governo despendia com ellas. 

O Sn. Mll'ns•rM DA AGniOULT11R.A.: - Rendião talvez 
menos de 6008000 .... 

O Sn.. MuusTno DA AGIUCULTURA.. : - Forão, creio eu; 
informa ões e e d r- · 
12:000~000. 

Dire1 a raziío que tive para supprlmir algumas agen-
cias na. província do Rio de Janeiro. · · 

poucas, para V. Ex. dizer algumas. 
O Se.. MtNISTl\0 DA. AGRlCULTUB.A:- Vinte sete sãQ 

algumas. . . 
(Ha diver:o1 apartes.) .. 
Sr. presidente, entrando para o ministeria, recebi pe

didos para crear differentes agencias em.algumas pro· 
vincias..: tratei de examinar em que'estado se achava 
esse serviço, ' e conheci que muitas \'illas do Im)?erip. 
não tinhão agencias de correio. Os individuas nellaS mo..; 
radares e9ta.viio sem meios de communicação i o governo 
tambem não os tinha ara transmittir suas oraons b 
autor.1 a es muD!Clpaes ; ao mesmo tempo ee me disee 
que na. província do Rio de Janeiro havião agexioias em 
todas ou q~asi todas . as freguezias, e que vinte sete 
destas sgenctas determma.viio despezas com estafetas .es-

1aes; ora, l gsn o eu que o correi'> ave prestar· &a · 
ao serviço publico e depois ao particular; que as agencias ' 
das freguezias siio menos importantes do que as 'das 
villas, porque para. aquellas pouco ou nenhtltlla .COID
munioaçiio official se dá, emliuanto quo para as villàs. 
deye .sempre haver m.ais cu menos? j~guei ?eyer sup-. 
pnmll' todllS as agencias de fregueztas,que OXlgtiio esta
fetas espeoiaes, e ir oreando, como tenho creado, agencias 
nas viUas que niio pcssuissem estes estabelecimentos. 

.. deixei agencias em todas as freguezias por onde os es~ 
tafetas geraes passavão, e no restabelecimento que de 
poucas tem-se feito aeharealizado economias em relação 
ao que anteriormente se despendia; eni lugar dos estafetas· 
partir~m da côrte ou de pontos da bahía do Rio de Ja. 
neiro, tendo-se creado novas estradas, novas estações 
fez-se de cada uma destas uma agencia particul:~.r dJ
oorreio : as cartas até ahi nenhuma despeza determinoo 
e se tem creado uma ou outra agenda pagando-se me;. 
nos aos estafetas, que terão agora de and11r um terço oà 
menos de caminho .... 

O Sa. MxNIST~.o D.o\ AGnrcur.TUn.A.: -O que eu asr;e
guro ao nobre deputado é que alguiZlas ap;enoiaa que 
tenho creado t êm sido per ,informaç15es que aupponbo • 
insuspeitas, e não para auxiliar parentes meus, quu 01 
niio tenho o,u nüo conheço per esses lados ; n11. frogueaia 
onde tenho mtereeeee não h&: estafeta pago pelo governo;, 
para uma ou outra agenc1a que tenho restabelecido : .. 
depois ~e minucio_sas irilormações, ~~ rodn09(5e1 coDil~ ' -
dera.ve1e em telaçao f. despeza. antenor. . .· · · ·· · ·• 

O Sa. lt!A..B'l'li'r~o CuPos: -V. Ex. t6m conti~u~do , 
a fazer no restabelecimento injuatiça relativa; wa M- 
vido informações só de um ladO.... , , 

.. 
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O Sn~ MIN!STao DA. AGaicULTUu: - Estou prompto 
a ouvir o nobre deputado llempre que queira dar-ma 
algumas informações; recebê-las-hei com muito prazer. 

O Sn. MARTJNHO CAMros:- Daqui da tribuna estou 
prompto a dá-las: direi só agora que tendo V. Ex. por 
motivo de economi11. supprimido vinte sete agencias na 
provmc1a o 10 e ane1ro, s em crea o exenove em 
todo o Imperio. . 

O Sn. MINJs·mo JlA AcntcULTURA : - Snppri!Iii as 
'a do fr uezias nra crear as das villaa e se são 

dezenove as creadas, é natural que muitas outras se 
creem, logo que se conheça que são villas que têm fa.ltn 
destes estabelecimentos.,;, 

lTM Sn. DEPUTADO :-A. Leopoldina com sais fregue
zias tem ngencia de direito, mas não de facto, porque 
por 30$ não ha quem quE:;ira servir. 

O Sn. MutTINBO CA.Mros: - O contrato que o goM 
verno tem com o. companhia Uniiio e Industria pro
mette. no P?-b~ico correio diario para .o?~G h ou ve~e?l di
ligenc~as. d1ar1as, com pequeno sacrdiClo: h~ dihgen
cias d1anas para alguns lugares, ma;; o duector do ,. ~ . .. 

compatiliia, .não quer estabelecer o correio diario, isto 
não· importa augmento da despeza para o governo, o 
que prova é mâ. vontade pelo serviço publico. . 
do que este aparte. 

O Sa. MINISTRO DA AcnrcUI.TUlU.: -Se fôr possivel, 
sem au menta de des eza, dar correio diario, asse uro 
ao nobre eputa o que se a e esta e ecer. 

O Sa. MAaTINHO CAMPOS:- Afianço a V. Ex. que a 
proposta está feita por escripto, e tem um documento no 
contrato da companhia. 

O Sa. MIIIiiSTRO DA AGRICULTtmA. : - Eu não a vi, e 
examinarei isso, e darei as providencias para que po~sa 
ter lugar a. correspondencia diaria. 

Sr. presidente, passemos a um outro ponto : cate-
chese e civilisnção dos indios. · 

E' serviço este quo continúa mal feito, por vezes o 
tenho annunciado,, c e~ um d?s meus relatorios, tra-

logio dos indioa. A administração dos indios ó pessima, 
temos directo1·es ·gcraes sem vencimento a.lgJlm, direc
tores parciae3 que tambem, nuda recebem do thesouro ; 

ainda no s directores eraes m re assem o m 
que lhes sobra. d9 seu ser\'iço particular em cuidar da9 
aldêns, elles niio poderião exercer a conveniente fiscali
aaçíto sobre os directores parci:~es. 

As aldêas estilo espalhadas por toda e. extensíio do 
paiz, algumas vezês muito distantes du capital, e ó um 
facto que muitos destes directorca parciaes têm r.busado 
horrivelmente dos Indios: s~mpre porém que o govarno 
tem disto conhecimento hn mandado procerea··lcs ·' I) 

tem procurado fazê-los punir; muitos disturbios de 
que temos no~icia siio devidos a malversações desae~ 
directores parcial3s ; ms.s com a pequena somma. votada. 
para a catechese é impossível f azer um Berviço muito 
melhor ..... 

O Sn. ÜTTONI : - E' bom explicar-se se refere aos 
ultimas disturbios do Mncury. 

O Sn. :M:IIIIST Ro DA AcnwoLTUnA: - Não, 5enhor, 
fa}lava. doa indios aldeados ,não. me r eferi a isso, referia
me especialmente nos disturbios havidos na barra da 
Corda. Eu entendo que um dos elementos essenciaes 

ara a catechese e civ'lis~ - · · · · -
rios; difficulàades têm havido para obtê-los; o governo 
se esforça em remover os embaraço": lego que possamos 
alcançar re1igio~os em numero :;ufficiente eFpero que 
cate ramo de se.rviço caminhará melhor .... ' 

UM s~. DEPUTADO:-Não comprehendo mis~ionarios 
engajados pelo governo. 

- Ourno s!l. ~El't·:ADO: - E ganhlmdo mais do . que 
os posses VJgariO!!· .. 

UM Sa. DEPUTADo:-Diz.Em q M vem Elgnrn de Gneta I 

:-0· Sn. M INISTRO r.. .o. .AGa iCtrL'runA: - Passarei §. na "f e- . 
gação a vapor: este · r Emo ·de scrvic;o custa o e · certo -

muito caro ao thesouro; despendemos com elle 2,400 e 
tantos contos, mas não está no pod€r do governo reduzir 
essa verba ; toda a despeza. ou qunsi toda é feita por 
ecn.tr~tca qno têm dô durar pür s.lt5uus srwr.;s ; üü1i, 

grande parte delles se acha approvada por actos legisla
tivo~,.~utros dependem d9. approvuçiío das ca~aras. Na 

vém ou níio quo continu~ ; d6pende isso sómente à as 
camaras. 

u" Sn. DEI>UTADG:-Proc-uraremos descutir meio de 

O Sa. M•~;IsTno DA AGaicULTURA: - Lembriío-se al
guns senhores de que a economia se póde fazer na sub
venção da_ companhia principal, isto é, da companhia 
Brazileira de Navegaç[o a Vapor, reduzindo a urna as 
linhas daqui ao Pará, e mais meia linha sómente do 
Pernambuco ao Pará .... 

l)M Sa. DEI>UTADO:- Sentido; não se vão offender as 
provindas do norte, porque é esse o nnico meio de com
mumcação qne tem com 3. côrte. 

O Sa. MINISTRO DA AGnlcur.TURA :-Hoje temos por 
ez duas · n · • 

mensacs de vapores francezes e inglezes até Pemambucm 
lembrão·se tambem os senhores, a quem me referi ha 
pouco, que, regnlarieadas convenientemente as linhas 
intermedias d:1. Bahia Pernambuco e Maranhã 
modo que cheguem nas vesperas da partida dos paque
tes inglezes e francezes, poderemos com uma só viagem 
ao Pará ter aqui noticias de todas as provincias tres 
vezes por mez, isto é, de doz em dez dias, e em ual-.. 
qnflr as ypo 1eses poupanarnos a vez a quar a p a 
de despeza que hoje se faz. 

O Sa. MAnTINIIo CAMPOS : - Poderemos ter muito 
mais, se o governo quizer. 

O Sn. BARCELLos·: -Sem dinheiro. 
O Sa. MAnTI:\RQ CAMPos: - Sim, senhor, sem sub. 

vençüo; havemos de lembrar este meio. 

O Sa~ MrNrsTno DA A GRICULTURA.:- A companhia 
a que acabo da referir-mo niio tem os seus vapores em 
bom estado; t~dos el;os, tal.vez ~xcept~ um, carecem àe 

diqua comece a funccionar. 
<..!om os meios actuaes niio se pôde Íflzer um pe'{ueno 

concerto em qualquer destes barcos sem grandes despe·· 
zns • elo contmriQ adendo elles ser admittid a ·-
ql!c c postos em secco, o trabalho· de um dia muitas· 
''ezes será bastante parn tornar prompto urn vapor inna-
vegavel. . 

A companhia se nCJha sem os meios da poder satis
fazer os compromisso:~ n que se obrigou. Heeorreu ás 
camnra.s pedindo um nuxi.lio, níí.o subvençüo nem do
nativo, mns um emprestimo correspondente ás subven·• 
çõcs que já tem, e pelo tempo do seis mezcs. 

Este simples udinnt:J.manto foi aqui combatido nnto· 
hontem. , 

O Sn. C. M:ADUREIRA:-E sem razão algixmn. 

O Sn. MiNISTRo DA. A GnicuLrnn.A. : -Sr. presidcnto, o 
serviço qu~ faz hoje a Companhia Brazileira de Paquetes 
a Vapor é mdispansa'l"el. (Apoiados.) Se é um serviço in
dispcnsavel, não temos outro remedio seuão subven
ciona-la, senão paga .. lo. (Apoipdos .) 

Se é de absoluta necessidade auxiliar a companhia 
com alguma quantia, não ha m eio menos oneroso do 
que o de adiantamento ; o beneficio quo se lhe-fará não -. . . . 
pelo t empo da mora, o pagamento se irá fazendo todos 
os n:ezes por deducçõcs n::t3 subvenções que se forem 
vencendo. 

Que a companhia se ach a em m:ío este.do finenc~iro, 
parece-me fóra de duvida : e não póde servir do argu
mento ein.contrario o ter ella. ha p ouco tempo comprado 
um terreno , e estar conf.trnindo uma mortona. E' por 
falta de officinas c.onveniente3, de meios de concertar a 
Eecco os navios, que a con;punbia t em chegado ao esta· 
do em que se acha. (Ap~iados. ) 
_E' para evitar os extrsordiuari'?s gas~os de repara

çao, de. concertos, que a compsnh ul. .rnmto bem obro-q 
adquirindo e!:'SCS terren0s C procurando COnstruir uma 
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mo!tona. Longe, portant-o, · c' e ser moti•o para censura, 1 O Sa.. :MuTrNuo c.urPos: - O orçamento de Y. E'lt. 
ore1o que 1\ companhia obrou com discrição, e fez muito pede sommas mais avultada!! do que justifica nas ta-
bel~?- procura~do todos os meios de fazer o serviço com bellas; por ex:emplo, na verba _;.. Correios. , 
ma1s aoonvmap,. (Apciadvs.) 

Não foi, Sr. presidente, um escandalo a viagem do O SB.. MINISTRO n.\ AGnrcuLTUR~ : - O facto é que 
Ceres. O gerente da companhia communic:m-me em sô estes tres ministerio~ fiz;erii.o rcducções na importa.n-
tempo que, na falta absoluta de va ore cia de 1,300:000SOOO. · · 

n a . re a o o vapor Ceru. Peui ao Sr. ministro da O Sn. MARTINno CAM1.'03: __; Sobre 50,000:000SOOO." 
~arinha qu~ fizesse pelos peritos do arsenalexa.minar as 0 s M 
Clrcumstanclas dessa barca. Feitos todos os evames os a. INISTB.o D~ AGRicUt.TURA: ..;....Ha serviços que 

- d •· ' não admittem economia. • . 
_______ pe~~n~t~o~s~~ec~l~a~rá~r~ã~o~q~u;,e;;o~c~a~s~co~d~o~va~o~r~e~s~·t~a~va~e~m~b~o~m=---r---~~~~~~nnaaeous. 

, que sua cons rueçiio era. -raca para ser 
empregado na. navegação dos portos do sul. 9 ~n. M:AnTJN!lo CA.l!IPos: - Quanuo sa tem um de• 

O Sn. LEITÃQ DA. Curou.: -Cujos mares são muito fiett o.e lO,OOO:OOOS, o que se fez é uma ninharia em 
differentes dos do norte. vista. do muito que se pôde fazer. . 

0 s O SR. MINISTRo DA A& RI CULTORA:- Não era pos&ivel 
• 1\. MINISTRO D~ AGRICULTURA : - E sem portos e fazer economia, por exemplo, quanto ao pagamento de 

abr1go. · . juros a companhias de estradas de ferro e de navegação· 
O Sn. BARCEi.LOS: -Mas agora temos a esJ:lt'lra.nça do a vapor e O\ltros assumptos. E note o nobre deputado que 

das Torres, e eu peço ao governo que não se esque~ s~ ms~o vai talv.ez; metade da sómma pedida para o mi~ 
delle. ~: .. · n1ste~10 da agncultura ; despez;as todas determinadas 

O Sn. MrNISTRo DA AGRICULTURA : - Ora, não con;· em lel e por contratos' e com tendencia de crescimento, 
vindo de~ orar a sabida como é a do pagamento d& juros ás estradas de ferro. 

J 1!-nteriorment~ tinha falhado uma vi!lgem, entendi, e O Sr., M•n.TINHo CAMPos:-Era possivel faze~: muita 
cre1o que entendi bem, que o Geres pod1a ser .applieado economia no pessoal das repattições de V. Ex., segun, 
em uma navegação menos arriscada, como é a do-norte, do opiniões manifestadas no senado mais de uma vez;, ·e · 
e que o vapor ue estava destinado ara r demonst 

. 0
8 c~s~o. do vapor Ceres achava-se em bom estado, o SR. c. M ADUI\EIRA: - Sem duvida no J).CSSQal; 

tem feito repetidas ex:periencias n\ls mares do norte, nesse grande exercito de empregados põde-se faier 
sem que dahi proviesse o menor receio uanto á se - grandes .-edU;cções: · 

. e os passagenos; por consegwnte, não n. INISTB.O D~ Gli.ICULTURA: - er1a om es·· 
podia haver nenhum escrupulo na viagem do oeres para. cer " particularidades, e não enunciar a proposição 
o norte. geral. .. . · 

0 
~ Perguuteu-se-me como quer o governo comllatel; ali 
...,a. LErrio DA Cmuu.: -E fez uma bella· viagem causas que t êm contrariado. o uesen.volvimento da'"'- ' 

redonda. •· q~eza, e sobre este thema citárão-se algumas opiniõ~ 
: O Sll.MINISTRODAAGaxcuLTUnA : -Nãoé vapor igual mmhas. · · · 
R?S outros em construcção, em tamanho e em commo- Tratando de questões economicas, tenho na reaUdS.clQ 

-didadea; mas não havia outro. . ·· emittido algumas das proposições que forão aqui entÜl.;. 

O. s M. c v · ciadas, isto é, que tinhámos diminuído um pouco o 
R. An.TtN.uo AMPos:- • Ex:. fica satisreito com, • 1 

a ~utorisaçiio simples que se lhe dê para fa%er esse nosso cap1ta circulante, immobilia:mdo-o em p;r!Qldes 
e.d1~tamento á. companhia? Não seria melhor nUla au- P!-"Opor~õest que ti?ha.mos mesmo. em em prezas te~era~. 

::~~~ã:er~i=:mpla ~ar ra 0 com quem que por novos meios estabelecidos no commercio, e peiJ 
rece1o que os capitalistas inglezes mantinhão ·da · depre-

0 Sa. LEITÃO DA Cui\DA:- "Faça· se o que se quizer; oiaçio do nosso meio circulante, muitos capiia.es estran-
conte·se com o meu voto 1\ra se conservar a nave ~- eiras · · · "nhio ·au-
Ç- • a ao ar , po1s se1 o que são essas nave- sentado do pn.iz. Es~s proposiç®$ eu tenho po; vezes 
gações intermediarilll!. enunciado. · 

O Sn. MIMsTno DA. AGlltCULTlll\A:-Disse-se aqui: Mas pergunta -se-como· quereis combater estascau..: 
-Succedem-se os or~'amentos uns aos outros sem que sas?-Niío se pôde combater cansas que já. produzirão 

Y todo o seu effeito; o que se deve fazer é evitar, tanto. 
appareção as promettidas economias. quanto fôr possível, que ellas se reproduzão, o neste sen- , 

O Sa. MAnTINIIO CAI!IPOS :-Apoiado. tido creio que alguma causa se tem feito. · 
0 s u Cenaurou-11e a emissão de bilhetes do theaouro , 

- 11• . .... nuSTRo DA. A&IucnTui\A:-Esta. proposição, quando se reconhecia a deficiencia de capitaes ciron-
bem como o-apoiado-quo se acaba de dar, me pa· la.ntes. 
recem muito injus~s. Eu entendia, Sr. presidente, que Be pudesse oeusu·• · 

O SR. M.ARTINHO CAMI'os :-Não apoiado. rlir ~causas que derão lugar á emissão dos bilhetes. 
O S11.. MnusTno DA, AGRICULTURA:-Tanto 0 honrado do theaouro, isto ~' as despezss feitas; mas, realizadas 

deputado pela província de s. Paulo como 0 honrado estas despezas, consumidos alguns capitaes., a etni.Mão 
d~putado p~lo município da côrte niio prestArão a de- de bilhetes do thes~uro é pagamento de :1ma. divid.a,, e, 
V1da attençao aos orçamentos. não immobilisação ou destmiçiio de capitaes; estes. jâ 

estavão empregados; estaviio consumidos antes. · · · 
O SR. MA.RTINBO CAMPils :-Acho as provas até nos Se o thesouró níio tinha meios para pagar suas din_:.. 

orçamentos de V· Ex. · · das, ou devia fazer o que de certo ninguem quererá, 
O Sa. MnnsTao DA AGRICUJ.TUI\A:- Confrontem-se isto é, tomar-se bancaroteíro, ou haver dinheiro por 

___ _ _j~!.QDlmas...:rotoadBS..J[l()...;ImJ:w-ult.il" n&-eeJn-ittH'Itllmtit-IS-1'te.~--ll---1!~-®&-;res-nle1"'• impostos, dwiàa fundada e divida 
didas nos orçamentos actuaes para os mesmos serviços, fiuctus.nte: em qualquer deat~s casos seria. obrigado a 
e ·chegar-se-ha no res'ultado que vou enunciar. tira: dinheiro do mercado. Não se pôde, portanto, cen-

0 ministerio da·marinha pedia menos 500:0008 do surar , como se fez, a emiseito de bilhetes sem ceu11urar 
que antes sa tinha. votado; o mioisterio da guerra pedio ao mesmo tempo todos os meios de que o governo ao po-
menos 420:000$, -e o ministerio da agricultura pedio deria servir para pagar divida.a quo existiüo o occorrer 
menos 380 ou 390:0008000. á.s necessidades do serviço publico. 

O Sa. MAaTINBO CAMPO&:- A' custa da verba-Obras . O Sa. MARTil(BO CA•Pos :-Não comprehendi agor• a 
publicas-, unica productiva. prooodencia da. a-rgumenta~ão de V. Ex., que aliú 001·· 

tuma ser t ão claro. · 
O Sn. MINISTRO nA AGlUCULTURA: - Se quizer atten-

der a todos os córtesquefiz, verá que se elevâc•a '790:0808. O Sa. MINISTa~ DA. AGB.ICOLTUBA:-Pois eu creio que 
.Ahi temos cerca de 1 ,SOO:OOOS cerceados nos tres minis- fui bem d sxo. , 
terios que mencionei; mas isto r.iio serj. ecou,omia? . Mas disse-se-emlttir bilhetes do t!lesouro é contra~, 
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rlar o principio que tendflB esta.helecido de restringir o 
!!~diU:>. Senhores, quando se ~tabeleceu o :principio 
absurdo de reetriec;ão de credito'? Eu não WnhG idél!. 
disto; a ninguem j&mais passou pela iJéa o absurdo de 
restT!D ir o credito. · · -
tant-o expansão ao credito, mas expansão devida. ão 
ha maior inimigo do credito do que o abuso do proprio 
credito: isto é que mata. o credito ; nunca a França 
teve menoa credito do ue de oi& do s stema de Law 
o sys ma pnp ro e e empreza& exageradas. 

Aque;'Ues que .combatião .o syste?D-a que parecia que
.rer-se mtroduz1r no Brazll quenii.o estabelecer bases 
seguras para o credito, não querião que chegassemos 
ao ponto de cessar inteiramente toda. a confiança, todo 
o cre~to,_ porq~e credito e confiança. são synooymos. 

.Fo1_, ·Sr. prestdente, fortemente censurado nesta casa 
o presidente da província do Maranhão, e aepois da 
~nra pergnnton um ho:~.rado deputado : - Esse pre · 
s1dente atnda n~o foi demittido 1 E' assim que se respei
ta a bandeira da justi9a ? 
.• Sr. presidente, quando . o Sr .• Dr. Primo de A.gu~ar 

do norte (não foi immediatamente para 11. do Maranhão), 
o govemo guiou-se nestà escolha pelo conceito de que 
gozava o Sr. Pr~o de Aguiar. . 

• 1 

O Sa. MnnsTB.o DA. Aslltcnx.ToaA. : - Elle é conheci· 
do por homem dE! talento, de muita. instrncção no ramo a 
que.se tem a licado caracter "usto e moderado. 

O Sa. VratA.To:- Muitomoderado'l 
O Sa. MlNISTao DA. AsarcuLTURA:...:.... Sim, moderado, 
O Sa. Vnuuo: - E' o que eu nego, perdôe-me 

V.Ex. 
· O Sa. Mnusno DA. AGlltcmtuu: ';'"" O Sr. Primo 
de ~~i~ nii!J estava ligado a nenhum dos partidos 
polittcoa i podia desempenhar sem nenhum constrangi·· 

. mento o programma do ministerio. ::ie eUe no d83empe
nho da nonrosa coromissão quo o govemo lhe confiou 
tem renegado o setL passado, se tem praticado todos os 
actos de que tem sido accuaado; e mesmo niio todos maa 

en e, quem o& no rt's eputa 011 certos o 
<,1U8 o governo tomará as devidas providencias. 

O Sa. M.~o:a.Tnuro CA.lllros: -V. Ex. não tem juizi) . 
nenhum aobre essas ueixu ~ - · -
un a as ou não? 

.o Sa. MII'IS'I.'.RO DA. AGIUCULTVRA: - A justiça Fede 
qJle ni~guem seja condomna.do sem ser ouvido; ó prc· 
Cl&O po1a que o governo •••. 

O Sn. VtniATo:- E a deputação inteira do uma pro~ 
vincia ní\o deve ser acreditada 1 S6 se deve crer no que 
disGer o Sr. Primo de Aguiar? 

9 Sa. M1N1sno DA AGatcuLTmu. :-VV. EEx. falliio 
niio por conhecimento proprio, mas por informações que 
Ulm tido de sua provincia. Não posso ter a menor des
confiança dos nobres deputados, mss podem estar en· 
ganados, O gover)lo devtl proceder com alguma. xnadu-
J'eza.~ .-. 

O Sa. V1aJATO 4iz que Dü.o ha engano quando se 
assevera ter aquelle presidente imposto a candidatura do 
Sr. ministro da marinha. 

. O ~: MtNisTao »!' AG~~cuLTOllA.:- Asseguro que. o 
Sr. lllUUstro da marlllha xuto é can<iídato pela proviDcla 
do Maranhão... · 

Ç'lll: Sa. DEPUTADO:- Assegura. que elle niio ser:&. 
t~le~toT 

. O Sa.1tfrNrsno DA Acar<itrLTtrlU.:-Mandou-se dizer 
muito ~eiti v a~ ente ao pre$idente da provincia que cm
P.tegMEe os me1os ao sen alcance para desviar a can
CH~tura do Sr. JoaC!uim J oEé Ignacio, que dissesse 
ma1to claramente que elle niie era candidato. 
· O Sa; M.u.n~uo CAMPos: -E porque não se fez o 

mesmo em Serg1pe! O Sr. ministTo da marinha é peior 
do que o Sr. ministro da fazenda! 

· O Sa.. VtnuTo: - Mas as condiÇões n ão são as 
JD&mas. 

O l)n, MnmTI\o DA AGmcunvnA ~ - . 'Concordo, Sr. 

1 

l 

presidente, com a. maior parte das observações feitas 
pelo honrado deputado pela provincia de Sergtpe qua.nto 
á conveniencia de algumas obras que elle indic~u ·como 
necessal'ias so desen\Ohimento diio ir..d;;.:;t.:i:'l. ds. eu~ 

· · si f sem ellas com ati eis com as for as 
os· cofr6s publicos. 
Quanto ás emendas, Sr. presidente, que se eohiio 

sobre a mesa, direi em geral a minha opinião sobre 
ellas. 

A verba. - bras pu c as ~ernes nlls provmctas ~ 
auxilio ás provinciaes - é mu1to limitada ; creio que 
c::hega. apenas a 605:0008, e a applioaçiio · q_ue pelas 
emendas se quer fazer <festa verba anda pot' maia de 
1,200:000S. ·Ora, não é possivel com 600:0008 fazer 
despeza. _correspondente a 1,000 o tantos . 

UM Sa. DEPUTADO:- !la ama emenda elevando a 
verba. 

o Sa. llfiNISTno DA. AGlUCllLTURA..: -Ainda com este 
~ug:nento não chega ; e ficará.õ algumllS provinciaà sem 
~ · · ilio algum dos cofres geraes pa.ra suas mais nrgea-

ssida.des de obras ublicas. · ·· i 

Não julgo acertado o meio adoptM;o até aqui e.se 
vot~ somma para obras <J..Ue não conliecemos bem. Sem 
informações um pouco mmuciosas, sem plantas, sem 
or amento corremos muito risco votando uantiu u& 
se azer o ras. u pe 1r1a aos autores e o. gumaa.emen
das que esperassem que se conhecesse melhor a natureza 
on a qualidade das obras que pretendem que se fação 
para depois votar-.ee fundos para ella.... . 
· Ulll: Sa . .. DErtrTADO dá. um aparte, observando que 
neete caso níio se acha a estrada. do Passa-Vinte, que é 
obra já. bern conhecida. 

O SR. M·I!'fJ&TRo DA AGarcuLTURA : - Creio qtie tS 
obra talvez a mais importante qne se possa fazer em 
Telação á:l provincias de MinaB e Rio de Janeiro. 

lia uma emenda sobre a mesa concedendo favores a 
uma estrada. de ferro d.a ~ahia. para o iÍlterior. · · 

Se estes favores se limitarem á isenção de ditei~s, e a 
outros que não . se ~raduzão em go.ra~tia de juros ou 
qualquer somma sah1da dos cofres publicas, eu niio ta
nho a menor difficnldade em a oi~~o·los uma vez· ue 
1sto se de are mruto pOBltivamente, para que não se 
venha para o futuro pedir .. se guantill de juros, · em-
prestimo, ou cousa 8emelhaute. ' · 
. Convem declarar .. sQ isto mui~ positivamente. 

O Sa. MAII.TJl':no CAMPo'i: -A obra é inexequivel 
sem asses fR.Vores, aos quaes terã. direito desde que 
V. Ex. aceita a emenda. 

O Sa. Mausuo DA AGarcuLTDI\A.: -Tendo dado a 
minha opiniüo em geral sobre as omcnda.a, termiuo 
aqui o quo tinha de dizer. (Muito lmnj muito bem.) 

O Sr. Vil• lato s-Sr. presidente, pedi a palavra. e6· 
mente para protestar, com mui breves observações, con
tra o que disse o honrado Sr. ministro da agricultura, 
referindo .. se ás aoonsa~es feitas por nós na tribuna ao 
presidente da. província. do Maranhão. · 

Pareceu·me das palavras de S. Ex. que ainda duvi
dava da veracidade de3saa accusações, e precisâva de 
provas. E' força tornar bem claro isto... .. · 

O Sn. MINlSTno DA. AGaiCüLTUl\A.:- Não fui bem 
comprehen.dido por Y. Ex •••• 

O Sa. VnuATo:-Qnando articulAmos as nossaa· qnei~ 
xas contra aquelle presidente, fizemo-lo baseados em 
informa as exactas dos act:>.s raticados em nossa ro-
vmc1a, e que são o om1n10 pu tco, m ormações VIn-
das de pessoas dignas de todo o credito. . . 
· Se S. Ex. attentasse para o primeiro procedimento 
desse delegado do governo, promptamente ~e convenceria 
de que 08 actos posteriores são verdadeiros, e tem• sido 
. onsequcncia necll1!saria daqnelle. O l,lresidente, sem au
toris~ do nobre ministro da mannha,- de seu .motu 
proprio, segundo affi.rma-nos o gabinete'e aquelle mi · 
nistro, apresentou·o ·ao corpo eleitoral do Maranhão. 

O honrado ministro da marinha é digno de ser eleito 
deputado pela província do Maranhão ou por qualquer 
ontra; mas apresentando-se filhos aa provincia illus
trados e dignos de competir com S. Ex. a. pleitearem a 
honra. de representa-la no parlsmento, J?àra o :pre
sidenw obter n. realizaçUo de seu intento tena de lançar 
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mllo.da corrupção (se~ ~ttnpção pud.esse ~er e~pregad!L I 
com StlOCesso' ' no Maranhão) 8 .dos m&los VIolentos. 
Socoorreu-se destes, como os mms procedentes, e con·· 
formes ao seu genio e educação. . 

Al.& ... t1A nutn.s consideracões, que devem pesar no 
~ni~;-do--nobto ministro, e que JÍão-indi<lO por ser d.es-

• - -
eentad&& pela doputação inteira :le uma _provinc!a., J)e!os 
eena membros do senado que recl!lm~ pravtdenc1~s 
promptils. Oa representantes da provtncul. d!> ~aranhao 
não· dirião da tribuna ue a uslla admmll!tra ão é 
pernlclosa provincia, se o niio fôra .... 

'Tambem se tem instado :EC!r provas sobre o f~cto ~a 
perseguição. é. imprensa no Maranhão. Essa eXJgc!lcul 
não ó jtatificavel. Se fosse nossa intenção levar o aotual 
presidente do Maranhão aos tribunaes para que f esse 
condemn~do, teríamos necer.:sidade de offerecer _ ~ocu· 
mantos, justificações e outras ~rovas de cnlpa_b:_lidaàa 
que aale1s requerem para serVtr de base .á. dec1sao dos 
jliizes. Mas niio sendo eRte o nos~o propos1toi basta que __ 
avancemos um facto que é publico (j notorlo,, e que.,!, ' 
afiancemos, sob nossa palavra., para que se ace1~e1 a ,v~.i.·: 
ncidaiie da asset'ção, e se não julgue necessar1a ~e~ 

Os factos por si' só na. especie presente siio as provas 
d à pressão, das perseguições que têm ~ngar na. minha. 
p~óvincia ; ellea denuncião nma autonàlide reactora ·e 

.' Mas se diz qne o presidente é homem illustrado. Não 
recusei jAmais illustração a S. Er. como .lente da a.c~
d9mi~ militar ; o _ql!e digo é que S.~~· não era o ma1s 

O Sa. C. Üftoru :-Apoiado. • 
·O Sa. V1atA.TO:.....; Al~m disto, consta--meque S.lk. 

6 'de uni gemo arrebatado, sem a moderação ,e ~ res~rva 
. necCssarias para bem administrar uma pronnc1a. : 1stll 
p()r ái. só constituis. um defeito muito . grande, ~ém de 
on~os que não nomeio, e que o excluem da Vlda ou 
prôfissão que parece querer abraçar. · 
. ·. Terminando estas observações, affirmo ~ S. Ex. o -
Sr. ,ministro, 9-ue me honra com aua attençao, q:ue á o 
Interesse pubhco &ómente que nos leva a dese3arm~s 

ue. a nossa provincla.. niio se} a entorpecida. no ~am1-. 
minietra~!o ; e a procurarmos pelos meios que as leis 
noa dão, cumprinão. o nosso mais ~~:Ito dever,_ leva-la 
~ponto de prosper1dade de que é d1gna.. (Mu,to lmn ; 

' , A disoUllsito fica adiada -pela hora. 
Dada a ordem do dia, levanta-se a saasiio ia quatro 

. bous m.euos um quarto da tarde. 

Sc11iio em 23 de .!~gosto. 

PlBJrDE~CIA 110 IIBo VISCONDE DB CAJI.UU.GUIB. 

Smnruto.-Expedienlf,_:_ÁnneroaçiJo de territorio. ·
Ordem do dia.-Orçamento para 1862 Gl863. Di•cur~ 

. ror do1 Sr1. m(nútro dtJ {annda e F, Octaciano. Vo
, tagllo.-Orçamento da agricultura. Approvaçllo.-Elei· 

çloth}'nnambuco (2" dillricto). Di1cur1odo Sr. Corrta 
. ,Jr OUmra. . · 

A'• onze horu e tres qnarl;os da manhã, feita a · 
, - s n s o rs. Vll!COn o a 

Oamaragibe, Pereira Pinto, Gama Cerqueira, Vieira 
da· su,a. Calaans, Carneiro de Mendonça, Salathiel, 
Salaanhà Marinho, Pet'eira da Silva, Ottoni, Leitão da 
Cunha, Ferreira da 'Veiga, Cunha Figueiredo, CorriJa 
da Oli-reL-a, Carneiro dB Cunha, Figneira:~.de Mello, 
Lamego, Manoel Fernandes, Rodrigo Silva, Brêta&, 
Angefo do Amaral, F. Octaviano, Paranaguá, Saraivà, 
Fernaudea Vieira, J aguaribe, Me,.·: .1 Francisco, 
Barbosa da Cunha, Nebias, Serr' arneiro, Mello 
Franoo, J. Madnreira, C. !dsau.:~;:tta, Espi~ola, 
'Furtado, Carvalho Reis, Junqneira, SUva Nunes, 
Ca&tellO-Branoo, Bello, ba:ão de; Mamanguape, de 

TOMQ IV 

' 

Lamare, Martinho Campos, Araujo Lima, Pedrei!a, 
Costa Pinto, Gasparino, Lima Duarte, Henrique&, ba
rão de Porto-Alegre, Diogo Velho, J. de Alonca:r. Fiel 

,de Carvalho, .Paes de Mendonça, C. Ottoni, Lessa, 
Pinto de CampOs, F elbt. da. Cunha, Silva Mendes. Ser
gio de Macedo, Paula Santos, Couto, Aragão e M&llo, 

sessão. 
. . .. . e-se .a 

Comparecem depois de aberte a tsessão os Sra. Para:. 
nhos,l~a:>oso da Cama'l'a, barão da Bella-Vist.a; Ribeiro 

, , , a onsooa•, aes 
Barreto, Uyrillo, Silvino Cavalc!lllti, Pereira Franco 
Leandro Bezerra, Silveira da Motta, Mello Rego, Fer~ 
reira Lage, Z::.ca.rias, Tavares Bastos, Cnnha li'~i
redo, Sayão Lo bato, Bezerra Cavalcanti, barão de Mauá, 
Santa-Cruz, Bandeira de Mello, Tiberio, Rego Barros, 
Luiz Carlos, Lima e Silva, Pinto Lima, Viriato, Paulino 
de Souza e Dantas. · · ·. 

Fnltiio com pa.rtic'ipaçiio os Srs: conde de Baependj·, 
Teixeira Jumor, Villela. Tavares e Brandão. 

Lê-se e approva-se a acta da antecedente. 

EXPED%El'ITE. 

officio do mmisterio da agriatlltura, en?iando o 
u eneux: aarenoe por 

dez &nnos para introduzir no lmperio um apparalho, de 
sua invenção, destinado a fazer gelo e liqnidos refrige.:: 
rantes. - A' commissão de commercio, indnstria ··e 

Outro do 1" secretario do senado, participando que 
·por oftlcios do ministerio dos negocios do imperl.o cons
tou ao mesmo senado que S. M. o Imperador consente 
uas resoluções approvando as pensões annuaes de 1:200f1 
a D. Esoolnstioa. Bazilia de Seixas; de ,208 a Pliilliã 
Broom; e de 30011 a D. Josepba Crnz e ~va. de .An .. 
drade.-Inteirada. ·· • 

Outro da presidencia da provincia do Paraná, envian
do dons exempla.res do relutorio apresentado á. as:~eln· 
bléa da referida provingia em sua segunda sessio orài
dinaria da quarta legislatnra.-A arohiva.t-se. · · 

Um requerimento de Andrelino·.de Azevedo Marques 
o ont'l'o, segundos conferGntes da alfandega. de Santos, 
provinoia de S. Paulo, pedindo uma medida legislativa 

ara ue a rcenta em ne recebem ·a i ala 
os prlJllell'os.- comnussao e azenda. 
Outro de lgnaoio Antonio Machado, pedindo ser· na

tnraliaado cldadiio brazileiro.-A' commiaaio de colléti• 
tuiçiio. · 

ANNEXAI)ÃO DE '1'81\B.I'l'OB.IO, . 

L(! .. se, julga-se objeC!to de· deliberação, o vai a impri
mir para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte pro
jacto: 

c A aasembléa garal :resolve: . 
c Artigo unico. O territorio comprehendido ao lado 

esquerdo do rio de S. Marcos, desde sua foz no rio Pa.ra
hyba até i barra do Ribeirão .doa Arrependidos, per-
tence 6. provincia de Minas-Geraes. . . . 

c Paço da' ca.mara dos deputados, em 17 de Agosto 
de 1861.- Carn1iro de Mend?~a·- L. CctrlO&. 11 

. o Sa. PtllEillA DA. StLTA requer Urgencià para diScu
tir-se na sessão do diaeeguínte as mesmas materias ?<?m. 
que se tem occupado a camara d.urant~ a ~ana, e 

lio re uerimentos como manda o e · · · 

Consultada a camaia, . responde atlirmativameDte. 
' 

PRIMEIRA PARTE DA. ORDEM DO DIA. 

OBQAJIBln'O P.uA )862 A 1863. 

, Contintia a 2' '- discussão do. projecto que m~da 
vigorar no exercicro de 1862 a 1863 o orçam.en&o ~ 

\ 

reger o , e"Eetcicio de lQ61 a ~862, com aa em.e 
/ apoiadas. 

Vem mais ' m"tl!a, ê lida, apoiada, e entra êOn~ 
·junctamente em dilcuesão a segtdute: 

• ', 33 
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é Os empregad.os qna exi.Siião na repartição àe fa.-

1 
zenda antes do decreto de 14 da Março de 1860 fioão 
dispens~dos das provas exigidas· por aquelle deareto 
para. a. sua. promoç&.Q. - F. Oclaviwno. - Saldanhca 
11--:-J.... ,;. ..,., wr •nr•V• • 

Sr. presidente, reconheço a necessidade de abrevi~r
moJ quanto fôr J;OBsivl!! a presente discussão, porque 
cer~amente o prOJecto a.e que se trata tom;u:-se-hia 
in~til11e não a.ssa.'lse &em demora. Mas 
e~au ar~, attendendo a que os discursos ultimamente 

profl;!ridos e~igem alguma resposta da minha parte 
resposta que procurarei resumir como as circnmstanci~ 
o exigem. , 
. q nobre dGpu:ado pela provincia de S. Pedro do 

Rto.,Grande do Sul occnpou~se com a intelligenoia da 
lei de ~2 de Agosto do s.nno passado, na partA:< relativa 
ao banco 4o Brazil. Já. tive a honra de declarar á ca
mara, ras~on.dendo ás. interpellações do nobre deputado 
pels. provmt,ta de M1nas-Geràes, qual a intelligencia 
que o governo dá á lei de 22 de Ago&to nos pontos em 
queatão, e COillO a tem cumprido, segundo se vê de ac-- . . .. . 
me, portanto, escusado repeLir o que então diss~ e esfdr: 
cei-me por uizer co!D a maior precisão e clareza ao no
bra deputado por Mmas-Geraes. (Apoiados.) 

insiste em sustentar quo a dedncção dos lO,OOO:OOOS de 
pa~ do governo, retirado da circulação pelo banco do 
B~azil, e que entra no calculo do seu fundo disponivel 
nao é c nform os • · ' 
~ã~ ouvi ao nobre deputado pela provincic. de S. Pedro 

do R1o-Gr~de do Sul razão alguma plausível na qual 
s~ . possa firmar !Bta sua proposição; e, pois, con
tinúo na pereuasao de que não é possível deixar de 
computllr no calculo do fundo disponivel do banco 
como .Parte do seu capi~a.l realizad?, os lO,OOO:OOOS d~ 
cedulás do thesFo retl.radas da cuculação,pela banco. 

O nobre deputado allegou, em apoio da intelligeucia 
que dá. aos e.stat~tos do banoo, o seguinte facto: que, 
quando se discut1o no senado a lei de 5· de Julho de 
1853, o Sr. visconde de Albuquerque fignrára a hypo
the~e de q~e o ~anco do Brazi~, '!.r~nchendo todo o seu 

_Ç) Sr. visconde de Itaborahy podia admittir. a re
!enda hypot~ese, sem que hoje dahi se deva deduzir a 
illação que tirou o nobre deputado pela. província. de 
S. ~edro do Rio-?randa do Sul. No começo de suns opa· 
raçoes, quando awda o banco do Brazil níio havia feito 
res~ate, a!g-.Im de _papel do _governo, podia eup~r··se 9.ue 
01lep. capttal te~ado estlVesse todo ou quas1 todo d~
ponivel, e oonsegumtemente que sua emissão fosse igual 
ou g_uasi igual ao dobro dessa eomma. 
•. Q • S~. 0'l"l'ONI :- 0 :resgate do papel-moeda estava 
pre~to, _ . 
.O '·Sa. -Mnn~ DA F.A.ZER'DA:- Maa, não havendo 

amda ~gata fetto, a hypothese él'a admissivel. Isto me 
patece m:cont.estavel. 

• O nobre.deputado a quem me tenho referido, apre• 
cumde. a ~e~ de 22 de A.Jt~sto, nos disse que os aeotarios 
cl;~s Prlll.Clplos que essa let consàgra costnmíio attribuir 
Q8 malps ~e uo~sa Situação financeira á superabundancia 
~e nl911> cucnlante. E' a mespta_proposi~ que ouvimos 

q~e li.e ~s'ponde ii.o.ta.ndo tambem que os partidarios' do: 
prm01p~os co~~ranoa não vêm remedio á nossa situação 
finalUl&'il. aenao. DA expansão· do credito bancario isto 
~, no !iugmento mdefinido do meio circulante. ' 

Creto, porém, que nenhuma deatu duas proposiçl>es 
abso.lutas é exa.cta. (Apoiado.s.j 
Nm~ém· contesta a grande utilidade dos bancos d 

~!ii;ü. ; mas o que se sustenta é que elles dei:z:aráõ d: 
. l!el' uteu; desde que s~as operações não sejão prudente
mente ':8~da~ (apotat!o&), uma vez que clles aseentem 

. sua eQ511Bao1 nao sobre trsn.sa.eções reaes e legitirzu~ 
maa S?óre espe~ ii.cf.i~, tem~aria~t; ou m!i 
g~~~~· w.~~·l .. 

A. baixa do cambio externi) entra nós, dbse C) nobre 
deputado, tem sempr.a coincidido com mingua em ~OB!!a · 
producção, ou clepreci:l.ção de nossosprodnctos, nos mer-: 
cados consl}~i~ores. Es~a _proposição t~mbem !lã~ ~e 
parece veraa<1ena; e, am<1a quando o tosse, nao ~ena 
a meu ver o alcance ue lhe uiz dar o illustre de utado. 

Agorentada a pro ucção do paiz, por qualquer c~us~ 
que f{)sse, ou depraciados nossos artigos de exportação 
nos mercados consumidores, a conseqnencia natural e 
ordinaria seria contracção do movimento commercial 

o pa1z, \mmu1çao na massa e suas .ransacçoes m
temas, e, portanto, desnecessidade de uma pllrte do 
meio circ!lla.ntl.l que a..utes exiatia, o qual baixaria de 
valor se es8e excesso não fosEe !atirado. 

Ora, a historia eeonomica do nosso paiz prova que as 
mais notaveis baixas de cambio entre nós têm provindo 
do estado do nosso meio circulante; e não ó pret'iso di
zer muito para demonstra-lo ao nobre deputado pela. 
província de S. Pedro do Rio~Graude docSul, cuja ex
pariencia e saber profissional ningnem mais do que eu· 
-reconheue e respeita. . · 

·.Em 1821 o par metalliao entre o Imperio e a Inglaterra 
1 • • .• . 

de conta; então a oitava de ouro, segundo o nosso pa
drão monetario> valia. 1$600. Em 183S esse par tinh" 
dos~ido de um modo permanente a 4.3 1/~ dinheiros es-

subira ao valor de 2$500. Em 1846 o cambio pàr entre 
os dous paize~ era de 27 por 111, a a oitava de ouro valia 
4fl, seg!lildc o padrão legal. 

A ui temos ois ue a marcha descendente do cambio 
externo nos tres perio 08 que se assi~nalão pelas datas 
e factos que acâbo de citar foi prin.c1pahnente devida a 
depl'eciação do nosso meio circulante. Assim o. reco
nhecêrão todos os n?ssos homens competentes, aasim. o· 
rcconhecêrli.o o8 legisladores do Brazil. · 

Não p6de portanto dizer-se, c'bmo creio ter ouvido ao 
nobre deputado, que as flnctuações do cambio no Brazil 
devem ser exclusivamente attribuidas a outras causas 
que não ao excesso de meio circulante, e á baixa de valor 
qne lhe é conseq,uente. 

As despezaR publicas têm crescido; e o nobre depu
tado pela província de S. Pedro do Rio~Gra.nde do Sul . - . -
do cambio. Não ha. duvida que as despezas do Estado 
têm crescido, tWJto ns que se fazem dentro do imperio 
como as ue siio pagas no exterior ; m&a o nobre depu-

'~ . 
servir a em prezas nacionv.c:> e realizar serviços de utili
dade publica; por consetJ.uencin, ellae tendem tambem a 
dar actividade ao nosso commercio e industria, o que, 
segllildo os principies geralmente aceitos, o maxime I&• 
gundo as opiniões semprtleustentadas pelo nobre depu
tado, deve produzir effeito contrario ao q.ue elle indicou, 
porquanto maior ~imaçiio no commerc1o e nos· traba
lhos industriaes deve por via de regra tornar neoessa .. 
ria maior somma de meio circulante, em 1'ez de enfra
quecer o seu valor actual. 

Mae eu não pretendo contestar ab:solntamentc a pro
pnsição do nobre deputado; reconheço que nossos pa
gamentos no exterior, que hoje avuitão mais qu!t élll 
tempos passados, concorrem até certo ponto para as 
oscillações do cambio, ,quando as circu'mstancias finan
ceiras do paiz não são ordinarias, como actualmente. O 
que sitn contesto ao nobre deputado, é que as · remeà!las 
que faz o thesour() nacional para LondreS p:>ss~o i!et 
apre~entadas como a causa principal, on mesmo como 
uma d!U; cã.nsas mais im rtantes desr.o henomeno. O 
governo proc e eempre com tanta prn enc1a e pal'Ol•: 
monia a esse respeito, que a eua concurrencia não póde: 
na maior parte dos cS.3os tomar-se muito ttensivel, ou 
causár forte pressão sobre o cambio. . . · .. 

Não acompanharei o nobre àepntado em todo o dea;;.' 
envolvimento do seu discurso, já por'iue a maior parte 
de suas ?>nsideraçõe3 ti verão por fint s~stentar as tdéas 
que ou.v1mos ao nobre deputado por Minas-Geraea, e a 
que em outra occasião respondi tanto quanto me er• 
possi vel, já. porque tenho necessidade de ser muito breve, 
~fim. de nii<' prolongar o presente .aebate , tomando 
mut~l a resolnçã!J que o governo apresentou como un .. "'. 
medida preventiva e indispen2avel, a.ttento o atrazoit 
tr11~al~os legis~tivos. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11:30- PÃjgina 3 de 17 

SESS.:\.0 E;.~ 23 DE AGOSTO D.E ~89;1; . - . . . 269 , .. ' ··· 

O nobre àel)ntad:Õ· disse-nos, queixando" se do rigor 
Õ6 álgamas disposições fiEC2.eB, que varias tÍtulos l!Ujei-
009 ao i.u;posto -do sello t-êm sido detidos nas estações 
publicas; e,.segund.o as informaçõ~s dadas ao nobre 
deputado, a importancia-desses títulos monta a cerca de 
dõuil mü contos cie réis. . - - • e 
alguns papeis ou títulos, que pela lei estüo sujeitos ao 
imposto do sello, têm sido retidos, lJem como outros de 
diversllo ~specie, porque as ultirua:; disposições leJZ;aE:s 
ll.!!sim o de~erminíi.o q.u!ln!io probibem R qualquer i · 
viduo a emissão de bilhetes ao portador, e sujeitíio os 
Uúractores ·a ·um processo administrativo que tem por 
baee a apprehensã.o desses titules. 

Desde que o possuidor d_e· um titulo sujeito ao paga
mento do sello nilo satisfaz a esta conUição, isto é, desde 
que o imposto não é pago dentro do· prazo mt\rcado na. 
loi, incorre na pena da revalidaçíio. Ap;:csentando o ti
tulo á. repsxtição fiscal, é do regulament(} vigente que 
elle seja retido afim de que t-enha lugar o pagamento da 
taxa devida.. ' " 
-· Eet::. :Ii::posição, que é hoje expressa no ultimo re:~· : 

gulam.ento do scllo de 26 de Dezembro do anno assada 
se· tzer que 1mp c1 amente ex.1stía. no regulamen

to anterior de 10 de Julho de 1850; não é portanto dis;,. 
posição ·inteiramente nova. A detenção do titulo tem 
por · fim evitar que o portador delle, mudando a data, 
ou pot outro qua · ra 1r-se a o n~ 
-ga~ão leg&. 

· O SR. · PAULA SANTos: - Mas anteriormente nã.o se 
detinbão os titulos. 

O Sa. MINISTB.o DA FAZENDA.:- Eu já disse que esta. 
disposição não era expressa, mas podia-se conside-rar im:. 
plicitamente comprehendida no regulamento de 1850; o 
D010 t'egalameuto não fez mais que torná-la expressa~ 
Aqui não ha violencia; reconhece-se uma falta com.:. 
mettida por d6lo ou negligeneia contra os reglilH.mentos 
fi10aes, e detem-se o titUlo pare. que o imposto seja sa
tiaieito promptame11te e s11m recurso á fraude. · 

A mâi~r pa~.d.os titulos detidos, e a que-provavel
mente. ae rofere a informilçiio d11da ao nobre deputado 
pela provincia de S. Pedro do Rio-Grande do Sal, pro
vém, como ·á disse de outra ori em· são bi 
escnptos ao porta or, cuja emissão em ge1·al está veda
de. pela lei de 22 da Agosto do rumo pllllsado e pelo seu 
regUlamento de 17 de Novembro do mesmo anuo. A 
importancia dos titulos desta especie retidos la.;rece-

a-. a co nao e e a , , como ef\· lS!e ao 
_()bre deputado, fioa muito áqnem desta quantia. 

'faes bilhetea, illegalmente lançados na circulação, vão 
& -autoridade competente para. instaurar o . procaaso ad
miDiatra.tivo, meclia.nte o qual deve ter lugar a imposi
ção da multa., de que sãll passiveis tant.o o emissor 
como o portador. De conformidade com o regull\mento, 
muitos desses titulos têm sido devolvidos a seus donos · 
sem 9.,ne lhea fosae _.pplicada a pena da lei, por ve
rificar-se qu~ sua. emissíio estava dentro do prazo que 
o_ ·me·sm· o re~lamento e;xceptua.. Os que forão emittidos 
clE!pO~: da ~~i o,u con&ervados na circulação além do 
prazo em qu.e o , regulamento os tolera, estAA de certo· 
sujOito& .& niulta legal. Ma~, ainda a respeito destes, sa 
QB,inte,re~~eaÜqll .provarem pelos tramites legaes que .os 
emitijrõ.Õ de -boa fé, porque a lei então era . ainda. pouco• 
col)heoida, óU: que não puderão substitui-los por outrO!Ji 
ti~Qaleg$es' por motiv.os independen~B ,de B.U$ .von- . 
taAA,.hu~rá 11o necessaria equidade dn. parte do governo 
e d.u autoridades incumbidas desse processo adminis-
trativo. HP ·e orém ue a.s novas dis oai es -. 
oç . ecunento e to os, se apparecerem e forem appre-• 
hendidos laes titulos, ninguem com reziio poderá qu9i
xar-se da pesada. muJta que será obrigado a satisfazer. 

A reapeho do. pagamento do sello, o nobre deputado 
partichlarisou dous factos , sendo o primeiro o de um. 
titulo :cJ,Ue ·devia ser apresentado ao e eu es tabel.ecimento. 
bÍU).I!ano ne&ta côrte,,e que, indo á es~çio competente · 
para pagar o sello, ahi s~ exigia uma taxa que ao porta-: 
dor·na.receu inde.vjda, resultando que este abandonou o . 
an· à.()~ento,erecorreu ao nobre deputado quesupprio · 
essa falta pelos meios que esta.vüo ao seu alcance. 

.o. primeiro titulo de que . .fallou o nobre.depntado, 
~MO'- recebedoria dn côrtecm 7 ~e Novembro ul-

thno, contém <loua docw.nentvsdh~sos ,P9r sua. nat~ez_a. 
e por suas dil.tas, posto que ambos p~Jssa.doa no m8S;JD.o 
papel. E' uma carta de credito · com data de 27 de 
Março, e nma. conta corrente com data de 15 de· Outu
bro do a uno nassado. e!'llll'intaR nn n,.ovinda d~ S. P~_ro 
do Rio-Grauête do Sul. Ambos-é;~s ~:scri tos esta vão 

o rsgu amen o suJeltos ao ee o proporo1onli , e â ~~ 
tação fiscal da, côrte sasim exigio ·o pagamento ·do 
il;nposto. A part-e porém recusou-se, abaudon?u o s~n , 
t1tulo, e Sllguio-se dahi o que o nobre deputaao refeno 

amara. Não hoave portanto neste caso nem illeglili
dada nem vexame, e ainda vigonva o antigo· regUll\
mento. · 

Quanto ã letra que o nobre deputado disse ter :;ido 
passada na mesma província de S. Peàro do Rio-Grande 

.. do Sul, e que encontrou tnmbein embarac;-.os na recebe
doris. dR êôrto, pal'a e pagamento do sello, embaraço~ 
que Eómente cessárão medillllte a interferencia. de pes
soas nota.veis, devo dizer á camara qu_e o facto é eJtacto, 
mas que a interferencia dessas pessoas não teve o ca
racter e effeito que se poderia presumir do modo por _q~e 
o nobre deputado expôz o· C!lso. · ' 

À.Gsim o no o m o ·a ti . 
prazo dentro do qual deve ser pago o sello das letras, o 
esse-prazo, cujo minimo é de trinta dias, varia segundo · 
as distancias entre o lugar em que o titulo é piLnsado e Ó 
da· esta i:io fiscal mais 1roxima. com e tente ara a arre;. 
ca açuo o- 1mposto. A ·recebe oria.- da côrte:. ,..onde 01 
apresentada. a. -letra de que fallo'!l o nobre deptit&~ot 
tinha calculado a~ distancias para fixação ·do·. p~() 
legal, por modo que pareceu á · parte muito exa era-:: 

• u sse ca_cu o, o se o · m a . lX o . e 
·ser>pa.go no:devido tem·po, e por·oonsequeneie. estava._o 
titulo suieito á revalidação. Entãointervierã.o as·"Pes!loàS 
-a que alludio o nobre deputado, '8 que, conhecêdbras dwr 
localidades da província de S. Petko do· Rio·: Grandê dó 
Sul, .informArão 8obre ··as verdadeirns diatancias. ' A! 
vista destas informações, julgou a r.~çebedori!l- que o :ti.!. 
tulo-estava ainda dentro, do prazo legal, e que po~to 
só · tinha · l1;1~ar o . pagamento do imposto simpl~, ~ .n.~d . 
o d11 revalidação. . · ' · ' · · 

Níio foi pois necessario que essas possoas inf!u,is~m 
com rogativas ou ,por qualquer outro modo ·~.~gnoi:cie 

. . . - ~ . . 

' eeu dever .: intervierão nesse. negocio e6mentEt'Coino inw: 
formantes merecedores de toda a contiaaca; e istO sobre 
a questão das dietancias, . da.qual dependi\\ conheeer.;se 
se.o titulo estava ou-não áu'eito á ena d te nlida - · 

O Sa. Bulo · DE MAu Á.: - O que eu ce~~o- ~ o)e-: 
gulamento que crea essas difficuldades. . . 

O Sa. ,)ruuarao D.t F AZBKDA.: - ·Mas o regul~mento 
llio p~e de~ de.maroar w prazo para o .pagammto: 
do ,ünposto., •• : ' 

O Sa. BAaio DE MAu i :..-·Mas o que se achava ,os-· 
tabeleoido antedoimentcnão t'tazia estes hi.c(jri:{~~~- : 

O Sa.. Ux.NxsrB.o DA..F A.Z:Il~"-: ..-.J:>erdQ8:"me .ó nobre 
deputado."; é· a meima disposi~ com pequçJta al~o, 
talvez mais fayoravel; no·. reg111$nento: apterior:, '11~,10 .: 
de_Julho . de 1850, fi~va-:-se o mesmo,_pruo de::30 dias,. 
ou rn.!'iOJ: segundo. as distano~e ;, a di~ etre:.um . 
e ou~o c_onsiste sóm~n~ em c.oa~-ee . o. prazo ~,_data • 
da letra ou do_ ~u ao&itll· , Se 4C?je o ,prazo n;ão ;é:conta.do ' 
da data do . ac~1te, .tambem .é certo- que ounpoato,p6de ; 
ser .PB$0 ~O lugar em qqe ·~ .verifiCar a neg~~O 
aceite ·pu o pa~amentq. . · 

O&. PAULA 8A.KTos dl.·um .aparte. 

pouto; e a prova é que, sén.do o antigo regl1olamtmte 
nesta parte quaei ideatico ao actual, nunc.a se reclamou 
contra aquelle. ' , . · . . · 

. O Sa.. PAu'-A.SAm:os:- V. Ex. niío acha que ore-
gulamento deve !ler alte~o! · . 

O Sa. MnrrsTao DA. F A zEn A.: -Noprojecto existe uma. 
autorisação para que o governo possa rever esse reg~~ .. 
mento; e sem duvida alg-Uma, ae fôr autorisado,o gover« 
no ha de tomar em séria consideração esta medi~a, a 
corresponder com o maior zelo e escrupulo 8. confiança 
da cama.ra; adoptatido ae modüicaç&s que a cXperiencia 
mostre smm n~arfas~ Créio 1n&amo que a ~perien·· 
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(,i~já.·tem, tndiea.do a n~sidad.e de alguma alteração, 
iJé n!o no espirito, pelo lnWlOs na letra desse regüla
mento. 

O Sa. PAULA SAftTOS : - Estou sat.iefeitQ, 

O Sa. Mnusrao :oA. F J.ZENDA.: - Isto não im rta. de 
e~ o urogt>.r censp.ra ao n mento, porque os ante
nores tambem forii.o altor os, á. medida que a pratica 
revelava algnma lacuna ou defeito. Seu proprio autor 
teri~ de mOdifica-lo se continuasse no ministerio. E' 

n e com o as as c asses a eo 1 • 
dad~, quasi todos os actos da vida civil estão sujeitos 
ao.J.mposto do sello; por consequcnoia, é materia que 
muit-o depende da experiencia. qnotidia.mt. 

O nobre deputado pela provincia de S. Pedro· do Rio
Grande do Snl quiz saber qual a mi.Dha opinião ares
peito de uma tarifa especial para. a sua. provincia. A 
~aposto. a est'.l. .per~ta do nobre deputado esti no meu 
relatorio. Eu vote1 nesta oamara. o anno passado pela 
autorisaçãc ao governo para uma tarifa especial na
quella provinoia, isto é, para que se estendesse a ella 
a mesma providencia jé. adopt.ada. para a protincia. d& . . -

que á destinada, poTq,ue com ella não se põd.e evitlloi' o ' 
contrabando que em grande esO,jl].a. e por muitos modos 
ee faz pela frõntcira da provincia, tanto por terra como 
~orlo. A.poiador. 

u eu me o-me am a oplDlão que m este1 no 
voto ctne dei o a:mo passado. 

Ctelo que ao menos seri& conveniente adoptar-se 
essa medida como ensaio ou tentativa. Não é de certo 
·a ~üa· que poderá por si só evitar o contra'bando; 
emquanto entre a tarifa do Brazil e a dos Esta
doa vizinhos a differença . fôr tal que compense to
das u despezasde transporte t'ara que os goneros impor
tados no territorio eatrange1ro sejií.o . tn.zidos §. nossa 
honteira com vantagens, o contrabando sa ha· de dar. 
Mas, emfim, a tarifa especial p6de atê certo ponto atte
~uar esta mal ; e a barra do ~io-Granlle tambem j~sti-

lnustrea·. representantes daquella l>rovinoia. 
O nobre deputado pela provino1a da Bahia, que orou 

na sessão ~e liont.em,.proonrou demoDJJtrar á cama.ra- a 

deve reger no exercicio de 1862 a 1868. S. Ex. nos disse 
quaes as razões que teve a illustrada 1• commissão de 
Of9&mento pars ~ dar ~~a demonstração no seu pa
recer. Eu JÁ lhe tinh11. mmia~rado os dado11 que estavíio 
ao meu alcance, e estimei que o nobro deputado ante
cip~sae e11aes esclarecimentos. 

Não me empenho ta.mbem agora~ Sr. p~sidente, nes
ta.demonatr~ç~, Eorque me parece que o seu lugar pro
pno t\~na disC118sao do orçamento da fazenda; por em
quanto reporto-me aos eaclareoimentos que se achi\.o n<t 
meu relatorio. Ahi existe a marcha da nossa receita e 
~espeza desde o exercicio de 184:4 a 184:5 ; a.hi existe a. 
ltnportancia da nossa divida fluctU:ante ; e na. e:qloei
ção sobre o calculo da receita e deapeza l'ara o exerciciõ' 
da ~ovalei ~ncontrão-se ontroa·dados e Indicações. Ea
tas informaÇões.parecem-me por emqnanto sufficientes • . 

· R1lservo outras ·conSiderações para a occasiiio oppor- · 
tuna, para quando discutirmos o orçamento da receita · 
geral. De passag~m direi sõmente qu_e o defioit orçado, 
segu~do . as prevlBões aotnaes, monta a 8,000:0008 

O,OOO:OOCB, · ~as chegou a est.e algarismo oomp;ehen"' 
dando a quantu de 2,000:0001 destinada ao resgate 

, do papel-moeda no ex:erc~cío de 1862 a 1868. 
Esta deepeza,,segnndo a autorisação dada ao governo 

· D? orçamento_ v1gente, e que ::.e reproduz para o excrci
ClO futuro,. nao tem de ser feita pela renda ordinaria, 
ha. de_ realizar~ ~e por em~ssiio de apolioes ou J>Or outra · 
operaçao ~e cre~~' se asstm fôr indispenaavel. 

O .de6c1t snbtra a mais de S,OOO:OOOS oom as ver
baa decretadas para pagamento elas reclamações hes
panh~las e b~azlleiras, b~m como para o das prezll! das 
guerras da mdependencta. e do Rio da Pro. ta. Este se
gundo pagamento jA está Rutorisado por loi, mas o eu . 

credito especiELl ioi.tevogado por mna dinpoâção gene-
rica da lei do orçamento vigente. . · 

E~õtas e outras decretações de despeza ~r um lado, e 
as reducções por out-ro, constituem ma1s um motivo 
parã que não possamos ji calcul41' a differen~ entre 
a recet~a e ~ despeza do novo exercício com sufii:oient8 

Dir-se-ha que, sendo indubitavel o. exiatencia da 
nm defi.cit avUltado, á visto. doa dados com qne pre
sentemente se devem culoulat os encargos e TeOur&OS 

, · éa geral 
ou augtnento . dos impostos actuaes, ou a oreação de 
novos meios de Tenda. 

O governo porém- entendeu que as redncções qub já 
tem feito, as que as camaras estilo dispostas a votar, e 
que elle procurará realizat na maior escala possivél, 
poderáõ diminuir em muito n importancia de deficit. 
Além desta ponderosa consideração, temos a espArança, 
que não é iDfundada, de que a.s tendas publicas cresção 
no exe1·cicio corrente e no futuro, por modo que eate 
augmento unido ás economias suppra em grande parte 
a d~ficiencio. que ora. se prevê. · . · 
' Pareceu--nos na não seriR rudente , nas ·ctrcum-
stancias actuaoo dopwz, aconse nr scamarae que au .. 
çassem novos encargos sobre a população sem que esta 
necessidade se tornasse indeclinavel ; e por outt'a parte 
tambem ·ul amos ue ninguem sustentaria. como· cousa. 
pro. tcave uma · re ncç.ao nas es IL8 c s , 
desde já, qne dahi resultasse :ficarem estas niveladas 
com a recetta. · -

As províncias, disse· nos o nobre d~putado pela Bahia, . . . 
esses sotfrimeutos. O nobre deputado fará a justiça do 
crer que o govemo tem em séria. o.ttenção esse estado 
de causas ; aesim oomo ha do reconhecer oomnosco que 
o remedio ao mal de que se queixão as provincial não 
de[!ende s6mente doa poderes geraes. .· 

O estado financeiro dellas, que é geralmente Jameno. 
taTel, niio provém cfe falta de medidas ~r part.e do go
verno geral; essas difficulda.des são devidu principat• 
mente ao uso infeliz que as assembléas provinciaes têm 
feito dos recursos postos á. sua disposição. 

(Ha diversos apart11.) 

Creio que esta franqueza niio me deve ser letrada a 
mal; convem que digamos toda a verdade, porque em 
dizê-la tamb!!m. ~a popularidade nestes caso&, e J;~clo 

que as essembléas pra'linci&Csncm sempre têm precedido 
cem (apoiados), que nem sempre têm dado a mfllhor 
applicação aos recut'sOB das provindas 6 entmciar uma 
verdade <J_Ue está na consciencie. de todos nós ••• (JCu(IOI 
apoiado8.) . 

(He~ divmo.r apartt.r.) 

c A divisão das rendas entre a administraoito geral tJ 
a provincial, observão os nobres deputados, á dofeituo
aa, convem altera-la., E o nobre deputado pelo dii· 
tricto da côrte, que neste momento· se ·acha & minha 
dire}ta, como q_ue hontem exprobrou ao ~iniaterio não 
ter 1á. apresentado um projeoto nesse sent1do. 

Espero, porém, qne o nobre deputado pelo destricto 
da côrte, e aquelles que como elle pensão, não deixará.õ 
de reconhecer que a materia é uma das mais diffioeis 
que a a.ssembléa geral pôde ser chamada a resolver; 
e que nenhuma medida. p6de hoje tomar-se a esee reS
peito, sem que primeiro se fixe a verdadeira intelligencie. 
âo acto addioi?Dil:l, quanto á fa.cu~dade qne têm ~ u.:. . . 

O muito illnstro.do Sr. visconde de Jequitinhonha 
prestou relevante serviço ao paiz promovendo a no
meação de duas commissões, uma. desta. camara e outra 
do senado, pata o fim de firmarem a genuína. ihtelli
qencia d.o acto addicional no que toca a essa faculdade. 
Os esclarecimentos que devemos esperkr àoa illnstraclos 
membTos que compoem as duas eommissões serão de 
grande vantagem para o outro projecto que se tem em 
vir.ta. O governo por sua parte prestar& aos illustres 
senadores e deputados encarregadOs de,tão honrosa ta
refa todo o auilio que delle de~da. · Snpponho quê 
ninguem duvidarf. d.a ~iDceridade desta promessa. 
_(Apoiado•.) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 30- PÃjgina 5 de 17 

SESSAO EM 23 DE AGOSTO DE 1.861. .261 

Sr. presidente; passo agora a comiderar os paragra- l 
phos additivoa que forio offerecidos ~la illustrada op~ '.· 
posição. Sinto ~~agrr.dar aos nobres dep~tados auto-
·ree dcs~- :.d.dltlwus, mM u® JIOijt$\1 prestar-lhes u 
meu voto pelas considerações que succmtamente vou 

·CJXpÔr. 
, re1 &u on aç o • 

~z o nobre deputado J>ela provi.ncia de S. Pedro do Rio· 
Grande do Sul, afim de que o governo, de accôrdo com 
os bancos, altere os ~tatutos destes estabelecimentos. 

administrativa, não tem grande alcance, e pó ele portanto 
ser feita de conformidade com a lei vigente. Neste caso, 
os ~ancos devem iniciar as reformas que julguem con

·vententes em seus estatutos, e pelo intermedio do go
verno submettê ·las á approvação da assembléa geral. 

·Se portlm não se quersimplesmente uma reforma ad • 
~inistl'ativa, mas alterar as bases organicas e essen· 
c1aes dos bancos de circulação, a autorisação é da maior 
importanciu, e seria mui notavel contradicção com o que 
·ee votou o anno passado depois de largo debate. 

O_ Sa. MARTil'IRo . CAMPOS :-Aqui não houve. dis• 
' . 

terl~ de que V. Ex. fez parte. 
O Sa. MINlSTa.o DA. FAZBNDA:-Deelinar das camara.s 

,para..o governo, e por modo tão indefinido ou díscricio-
, n e cer um passo pru ente. 

O Sa. 0TTOI!fl :-Ha muitas disposições que não. se 
prendem cotn a emissão , e que estão dependentes 
do co o le • la\ivo sendo muit e IJ 'm rtant-es. 

mo que até &e tr!lta da craação de caixas flliaes. , 
o Sa. MliUSTI\0 DA. FAZENDA :-Mas então converiha 

o nobre· deputado em que ás directorias dos bancos in· 
cumbia iniciar essas reformas e apresenta-las em t6m
po ao governo para serem apreciados pela assembléa 
goral. Uma autorisiLI(ão como esta, bem que muito hon" 
rosi& para o minister1o, não deve ser aooita; recaiamos 
não corrO!ponder ás vistas daquellea que no-la . offere .. 
cem, e sobretudo entendemos que as questões concer· 
nentea aos bancos dQ circulação são em geral tão im· 
pórtantes quo só pelo poder legislativo devem ser re-
10lvldas. · 

(Bo ol(JUm opart11.) 
Outro addltivo revogB a lei que autorisa os creditos 

aupplemonta1'Cis, o reaponsc.bilisa a todos os funcciona· 
x u u au onaaçao esp z 

o:z:oe onto l.s verbas oone1gnadaa na lei do orçamento. 

O Sa. ltbnTIIfilO Cu1rc1: -Certamente V. Ex. vai 
oonalgnar isto •. 

O Sa. MnnaTao DA F AZ&NDA :-Não posso aceitar esta 
medlda, porque tambem V. Ex. não aceitaria se eeti-
veue na minha poeiçlio. . 

Eu concebo que os nobres deputados possi!o desejar 
&lguma alteraçlto na lel vigente a rea~e1to dos creditos 
aupplementareai mas revoga.wla pura e stmt>lesmente,niio 
me parece conveniente. E' preciso attender ! maneira 
pela qual os orçamentos são feitos en~e nós, maia de u'm 
anno antes da é~oca em q_ne devem ·vigorar,e havendo 
falta muito sensn'el dos cfados estatistícos necessarios 
para .bem orçar as despo!za.s e a receita. ·. Dahi resúlta 
que n'uui ·ou n'outl'o ramo dos serviços publi.cos, se não. 
em todos, não á possível calcular com approximação, 
quanto mais com e:z:actidão mathematica, como parece 
qü~8lu~em os nobres ~epu~ad~s, as .respectivas des-

(lia div.,rlfOI aparter.) 
Ha mais dons artigos additivos ..... 

O Sa. 0TTOIII: - Dêm-nos as pastas, e verão. 
O "Sa. MnusTao DA F AZBICDA.: """": Tomamos nota par& 

exigir opportunamente dos nobres deputados o cumpri· 
Diento da sua promessa. {Apoiado• .) · 

O Sa. M.laTINRo CA.xPoa dá um aparte , 
O Sa~ Muusno D.\ F ..U:BKDA :-Os &oua additivos quG 

que ora tanho debaixo dos olhos dizem respeit'J ás secre
tarias de estado e á. a~umulação de empregos. 

Todos reconhecem que esta materia é summamente 

importante, e por isso mesmo não é poasiv~llegillar e. 
respeito della por semelhante modo. Adm1tto. que ·tl:l 
regulamentos ds.s secretarias de estado ex:ijão modifi.w 

- .. . . . .. . ·----1--~--caçoes, e aprec10 a convemen;:lln. a.e qua as ~cu ..... w....,....... 
de empre~os publiClos sejão reguladas por let, c~o por 
vezes se ha tentado. Mas fazê-lo por maneira tão d~w 

1va e com an a. pree1p1 a a , n 
do acerto com que a camara dos Sre. deputados quer 
assellar todos os seus actos. 

O ar~igo das accp.mulações, B!l p~sass~ t~ qual, 

respeito de quasi todos os empregos; alteraria as leis 
organicas do thesouro, dos outros miuisterioa, das fa
culdades de direito e de medicina, das escolas milita
res, etc. Não é assim que o poder legislativo deve pro· 
cedei' em ma teria trio grave, digna de uma resolução eew 
pecial e completa, e não de um enxerto neste projecto, 
que só por sua urgencia. c repelle. . 

Estes e os outros paragraphos additivos estão por 
tal modo concebidos que antes parecem ter por fun, 
como li em uma das folh&S diarias, suwitar discussão, cio 
que manüestar um pensamento que os nobres deputados 
·á tinhão fixado em seu ro amma e ueirão a ora 
tealizar. 

Pelo que toca á colonisação, discute-se o orçamento 
da. agricultura, e ahi está o lugar proprio em que os 
nobres de utados derão ven\ilar esse onto • o ahi 
que evem propor & suppressao que J gao convemen ~ 
Aqui estão desl<~cados esse e os outros additivos: q.uando 
não houvesse outra razão, bastaria a de urgencll~ para 
mover a camara. a. rejeita-los. 

m ss 1 ao • 
'Vogar tódo o credito dando para colonisaç'ão, nicJ são , 
economias aceitaveis. Como seria feito .esse impo~:taute 
s~rviço I Pois porque se modificou o systema, ~e r-e~u
Zlriio as despeza.s ue passagens que. até agora se faztão 
para attrahir emigrantes ao imperio, se~ue·se que nada 
mais tenhamos que fazer a esse re5pe1to, e que tn,do 
daqni em diante em ma teria · de colonieação será. rea-
lizava! !em a menor despeza. T · ' 

Á Associação Central de Colonisação tem ainda sim. 
fim muito importante; a Associação Central á encar
regada de .rec~ber os colonos 'luando elles ohagn~ .. a.o 

nar-lheá emprego no paiz, 80~ o a deman 0: ao bra
ços que lhe tenha sido feita. Pôr consequencia, nlto é 
uma cousa. inntil e prejudicial, 

O Sa. 0TTONJ:- E' dnnu:•inha. (Nilo apoiado•·) 

o Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Eu pasi!O a outro 
artigo additivo, que por sua natureza é digno de parti-
Ciliar attençito .... (Lé.) · 

Esta. antorisação é inutil. Já tive occasiiLO de oppôr 
i opiniiio dos nobres deputados a que o governo suatsn
ta R respeito dos alimentos dados aos principes filhos da 
augusta princeza a Sra. D. Jannaria; agora aooreacen· 
to que semelhante autorisaçiio é inntil, porque esti pre
venida pela constituição do Imperio, pela lei de 2' de 
Setembro de 18H, e pelo tratado de casamento da mea-; 
ma august!\ princeza. Eis-aqui o qo.e disp_õe, nas hypo-· 
theses de que trata o additivo, o dito tratado de 26 
de J axteiro de 1844 : · · . ·· 

< Art. 11. Sua Alteza Imperial a princeza im~ 
D. Januaria Maria, e seu augusto esposo o pnn\Up&' 
D. Luiz Carlos Maria, fixaráõ sus. residencia habitual 
dentro do Imperio emquanto S. M.. o Imperador não· 
~iver descendentes ; m~s tendo-os, de ma.ne!_ra ·que se 

sugustoB esposos ausentar·se temporariamente doBra
zil, com licença de Sua Magestade o Impsrador, e ~esse 
caso não ficarAõ de maneira alguma alteradas as dispow 
sições dos artigos precedentes. Quando porém, por achar
se segura a successão do throno, os dons augt!stoa os
posos queirão fixar a eua residencia e domicilio habitual. 
fóra do lmperio, então cessarA a dotação de 96:00011 
de que se trata no art. s·, e o patrimonio descripto no 
art. 7• reverter! á. nayio, ~omo no ~aao de extincçio da· 
descendencia de Sua Alteza. lmpsrial a princeza D. Ja- · 
nnaria Maria; e a Sua Alteza Il:nperial se pagar& oomo 
dote, por uma vez s6mtnte, a quantia de 750:0ooaooo, 
segundo o padrão monetario do Brazil. :&_ • 
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E' pois manifesto que a convet·são da. dotação e 
patrimonio em dote, desde que Suas Alt.ezas tenhão 
fixado sua residencia fóro. do Imperio, está estipulada 
no tratado, e que portanto não b.a necessidade da. auto· 
:rl·;aç~. 

Eu loo.vo o Z6ÍO com que os nobres deputados se inte-
1 "men esses ar 1gos a cons 1 utçao, 

e attendem a. esta quota da despeza. publica; mss peço 
tambem aos nobres deputados que acreditem no zelo 
com que o. governo impe:ial tem ~gu~mente em vista a 

' . acha estipulado com relação aos augustos príncipes. 
São estas as explicações que julguei do meu dever 

offerecer i consideraçiio dos nobres deoutados antes de 
terminar esta discussão. (Muito bem ;·muito bem.) 
• O Sa. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. F. Octa

'Vlt>no. 

O Sr. F~ Octa"iano '-Eu? Não me recordo de 
a haver pedido. ( Pavsa.) 

Mas, emfim, não é favor de dcmrczar-se.Fallarei para. 
dar ao nobre ministro da fazenda uma breve resposta 
relativamente e.os additivos que occupá.riio a atten.ção de 

• x. es a J re1 a • x. que nao 01 s,mp es 
curiosidade de nossa parte a respeito das opiniões do 
governo q.ue nos levou a apresenta-los á. consideração da 
casa. As circumstnnciaa do paiz, descriptas nos relato-

• • • · , a , u u ev 
rigorc;so da camnra. iniciar na lei do orçamento todas as 
economias possiveis, não as deixando sómente ao arbi:; 
trio do poder executivo, que tem tanto direito como nós . . - . 

~este ponto divirjo do hoiJiado deputado da Bahia. 
que hontem fallou tão brilhantemente, e divirjo de seus 

· &mi~os da maioria, que entendem que em um 9JlllO de 
aenclt por occasião de fazer-se a lei de orçamento, 
deve o corpo legislativo cruzar os braços, e confiar do 
governo as reducções de deapezas, de sorte qne obtenha·· 
mos por favor 011 mercê do executivo o que deve ser 
objecto de lei e depender eó de nossa vontade. (.Apoiado• 
da oppodçllo.) A doutrina defendida pelo nobre depu
tado, D&turalmente como orgão da maioria, de que ó 

• ~mento devo a.::r amplo, deve ser uma prova de con
fian a em resen a. elas tristes circumatancin.s do · 
n pO e merecera. minha. aaheaüo. 

O Sa. PnEIBA DA. SILT.A.: -Perdôo; não ó essa a. 
vercladoira lntelllgeneta daa polavras a que se refere. 

O, Sa. F. OcTAVIANo:- Entendo, Sr. presidente, que 
a garmtla oasenoial do noaao aystema de governo é quo 
o 01'9arllOD&o loja -.cto das CILnlaraa e aocommodado ás 
olroumatanclas financeiras do prüz. Somos nós, os pro
ouradorea do ~vo, que devemna cuidar das economias 
e roducçõea do deapeza.~; e por isso protesto contra easa. 
tbeorla doa amigos do ministerio, declarando que por 
maia confiança que me merecessem os honrados cava
lheiro~ que ee assentiio nos conBelhos da corôa, nunca 
deixaria de cumprir o meu dever esperando qne elles fi
zessem o que a lei me .tem incumbido. (Apoiado8 à<e 
oppon,llc.) 

&mhores, a lei do orçamento não é um voto de graças: 
é como que um contrato que fazemos annualmente COti1· 
o~·· declarando-lhe as condic;ões com que queJ:e-
1P08 11er governados em materia de finanças. E' pois 
nesta· occMiio que o govemo fica sabendo quaee slio 
os seT'!.ifos que. achamos urgentes, !1-qnelles que acha-

. . 
ver .realizadas. Sem uma. declaração expressa nossa, o 
gov.erno p6de fazer ou deixar de fazer taes economias, 
sem responsab!lidade alguma, e depois inculpar as ca-. 
maru, oomo estã. hoje em moda. 

E, senhores, ainda se poderia. allegar essa confilnça 
na.s t300nomias do governo, se collStantemente não 
"rissemoa o ministerio transgredindo o seu programma. v*,. por exemplo, annunciada a viagem -de um vaso 
de .·~ brazileiro para ir aos Estados-Unidos estudar 
t.Iegraphis. eleettiGs. suhm&rlna, ao passo que ae cortio 
08 fios do umoo t.elegrapho desse genero que se havia 
ensaiado. Vejo mn terrível ameaço de economia nessa 
~· dcvor do nobre minis..tto <la agricultura para 

o ensino sgricola, como meio de dal' valór aô seu minis
teria, que talvez não tenha com que se oc.Cnpe. V. Ex. 
sabe, Sr. presidente, que não podemos viver sem um 
monstro orçamentivoro: ora. chama-se colonisação, 
vriõ. di~tmu.-se commissõe> scientiíic~~os ; ugura lltl ch~~owa
rá. ensino agricola. As dimensões deste ultimo monstro 
po em prever-se pe vs seuB pnmetros ensa10s uo ar 
Bo~anico da Lagôa e uo Passeio Publico da cidade. 

O Sn. MAnTINHO CUII'OS dã. um aparte. 

c.ommettido a uma capacidade naqnolle ramc, a um 
cidadão digno dt\ respeito e consideração pela sua es
crupulosa probidade. (Apoiados.) Ba um anno que elle 
chamava a atteução do ·governo paro1. um novo regimen 
do estabeleciment'> por conta do Estad.o, regimen que 
traria gradunlmente a ex.tincção da verba respectiva do 
orçamento, de sorte que no prazo, c.reio que de cinco· 
annos, esperava elle poder administrar o jardim ssm 
dotação e com os proprios recursos. -

O que fez () governo porém? · Sdm autorisação l~gis~ 
lativa entrega o jardim a uma associação }>articular, 
na qual diviso nomes muito respeitaveis, mas que segn-

ão eu s a e ecer os sens po eres a empre-
zarios de cnltnra de plantas ; c o entrega com onus 
maiores para os cofres publicos, concedendo coneigna.
ções que nunca teriio :um paradeiro, COJ?O o poder~ãO 

- -
se que as familias dos ·escravos da nação que alli 
se achaviio ha tantos annos vão ser desmembradas '; 
diz-se que a smpreza nova te~ o direito d!l alu ~esses 

lembro Je ter lido o que o governo fez neste sentido; 
parece que nem se publicou. Entretanto é negocio muito 
sério, e pt\ÇO ao Sr. ministro da agricultura, que ao me.: 
nos por espírito humanitario, quando não sQja ,~ 
zelo dos interesses publicos, olhe para ess.es à~sgra
çados. Quanto a mim, farei quanto puder para aoom· 
panhar a S. Ex. passo a passo !leste terreno. 

O Sn.. c. M .. ulUn.EinA:- E eu tambem. 
O Sn.. F. OcTAVIANo: -A lei do or911mento consignava 

2G:OOOS e tanto para as despezas com o Jardim Bota.;. 
nico. Des~a verba s~ se gastava creio que 20:000IJ, ~-

e curativo dos escravo~ da nação. A despez~ pois com 
o estabelecimento era de 15 a 6:ooos. Entre~anto o go
verno vai dar ara esse serviço 12:000$, e isto para oo-

' · em destine e sem pão 
antigos empregados do jardim, e que se fazem estas 
coneas-sem se ouV:r o rrolissional qu" alli se achava na 
direcção, quando maiB não fosse, pelo respeito que sê 
devia a quem foi mestre do chefe ae Eatado. 

Se é assim que o nobre ministro da C'g:icultura "" 
iniciando o seu systema de eóonomias, jf. vl! o nobre 
deputado da Bahia que nrio '}lOIIBO aconlpaõhR-lo no11 
hosannas .e ·eantioos ao governo, nem na confian~ com 
que subst1tue no orçamento a acçil.o do poêler legiilatl1'6 
pela do executivo. (Apoiados.) · · . 

AtG])liAIJ VoZB6:- Esqueceu-se do Paasei~ Pnblioo~ 
O Sa. F OcTANIA.NO:-Lembriio-me os nobres dçn .. 

ta.dos que devo tambem f.Uar das ooonomias do Pãa
~eio Pll'blico. 

o Sa. :M'AB.TINHO C.urPos:- E' mdispensavel. 
o Sn: F. OcTAVIANO:- Sr. prelddente, sou repre~ 

sentante do mtmicipio da côrtt,; tenho todo o üite-
resse em favonear as obras de utilidade e mesmo dê 
divertimentos para o publico desta capital; .maa·.recel6 
que se a au onem as pnmeu-as pe a extensão qúe .sé 
der ás de divertimento. Sem embargo, eu nadà. queria 
dizer a respeito do Passeio, para afastar toda a idéa 
de questão pessoal . com um membro estim&vel desta 
casa. 

O Sn.. MA"ltTINuo CAMt'os:- A nossa questão não é 
com elle, é com os ministros. . 

O Sn. F. OcTAVIAl'IO: -Peço licença a ea!e collega.. 
para acceder ao convite que me foi feito. declarando 
desde já que ae sua parte nlo houve maia do que lim 
desejo real de pllstar um bom eerviço. Da parte do 
governo niio houve porém o zelo neoeasario para adiar 
esse serviç..o. 
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Creio que foi em fins do a.nno passado que sa con·· I 
tratou o embelezamento do Passeio. Conhooia-se ji ou · 
l>tevia-se que não esta vamos em circumstaneias de en-
trar em obras de gosto e recreio, preteritldo outras de 
n ente necessidade. ~as se o ministro desse temp~ não 

actual Sr. ministro a agricultura, que pertenc"ll a um 
rai~isterio eeon6mico, e que llescobrio ou verificou o 
deficit. (Apoiados.) Porque o Sr. ministro, conhecendo 
o zelo e dedica ão do em rezario das obras não se en-
tendeu· com eUe já. para reduzi-las a proporçõ~s mais 
modestas ? Os nobres ministros que despedem empre
gados antigos por economi9., como não procurão econo
misar ~e~ te ponto!. Se .continuão assim, desani~ã~ a 
sua ma1ona. enthus1a.strca, que abanuonou os mrms
trcs defuntos p:tril exaltar a SS. EExs. porque reaonhe
céu que agora, sim, íamos ter um governo, zeloso e de 
bons princípios. 

·,Não se enxergue ~as mi?has palavras uma ce~sura 
ao em prezaria; censuro n 1.déa do contrato El a ~ndo
lencia do governo em não melhor-lo, para benefic10 do 
thesouro • 

. O Sa. Fu.Luo :- ão solicite1 esse con rato; ace1t.er-o 
dep()is de relucta.ncia minha. E o governo ouvia os 
brado!! do nobre deputada, que, como redactor em chefe . 
do Correio Mercantil, apregoou que o Passeio Publico d~ 
c r Q era. uma vergon n. e e e1xo, m a o 
facto- de, quando !oi vis~tado pelo principC: austrin~o, 
ter-se este retirado 1mmediata.mente com amao no narlZ. 

ÓSn.F.OcTA'I'IANo:- uemne aainda.ho"e ue o 
Passeio precisava de policia, e que o e etxo o torna.va 
pessimo? Mas não é com a con.;trucção de chalets suls
&\)s, grutas e repuxos que se hão de..destnpar os nar~zes 
dos príncipes aUemães. (Risadas.) Asseio não quer d1zer 
O'B tentação de luxo·. 

O SB.. MABTINBO CAMPos:-Nem quer dizer arrasa
~ento de arvores. 

O· Slt. FIALIIO : - Precisava de uma roforma com
'Pieta. O muuicipio neutro er.a digno de tnl beneficio, o 
homens m11i altocollocado11 spregoí\o quo nuncn. se gasta 
de mais quando se truta de divertir o povo. Quanto A 

. . . 
prova.r que sabe o que so cstll. fo.zenuo, o quo n:.~nrvoroB 
substitutivas do!l troncos tí!m o merito dcAtos, dnrel 
a mito ' pn.lmntoria. 

. - . 
o Sr. Octnvitmo ó quem tem n pnlnvra. 

O Sa. Fu.Lno : - Foi umB &implet o:s:pllcl\9lto. 
O Sa. F. OOTAVU.NO; - N6a nito tinh!lmos notictn 

offioial dll! obras quo so ostito fazendo no Pn.saoio ; a 
oxplicaçito do nobre deputado ia-nos dnndo algumaldéa: 
assim v. Ex. podia. deiÃa-lo co::1tinuar. Eu por mim 
agradeço ao nobre deputado o eou come9o de noticia.. 

Sr. presidente, vou abandonar este topico: fui arras
tado in.a'lnsivelme.nte o. tratar delle. O nobre deJ?utado 
não se· de\le agastar comigo: S. Ex. niio tem obr1gação 
de fazer economias por conta do governo : quem é o 
culpado dos excessos não é o nobre deputado, são os 
ministros. Mas nem os Srs. ministros nem a. maioria 
querem lima discussão regular de orÇamentos, para 
evitarem a franqueza nestes assumptos. Esta reso- · 
luçiío ser§. votada c0m toda a precipitação : · a 
maioria deseja retirar-se, e o governo aproveita essa 
excellente disposição para fazer votar uma medida tio 
estraordinaria quanto inconveniente. Quando a chamo .. ' .. ' . 

' - . . 
alcancó contra os interesses pnblicos; não me refiro aos 
interesses do gabinete. Para o gabinete, esta resolução 
é muito conveniente, e quando o não fosse por outros 
motivos, ao menos por este que vou lembrar á nobre 
m'aloria, ·e que deixarei á. sua meditação. 
· Os illustres ministros, que não têm querido descer s.o 

.rxame das necessidades rea.ea da administração, agitá.
rão porém no terreno politico questões graves, nas.quaes 
tiverão o peza.r de encontrar resistencias de membros 
i~portantes e grupos .notaveis d: ma~oria on. da opinião 
conservadora. N~te fim de sessao nM ha msso grande 
tto~o ~ mas tia s~ssão seguinte é prova.vel que os ~m-
bara.ços s~ tornem calamitosos. . . . 

O minist.erio prove que niío poderá governar .doce é. 
suavemente com a maioria que ostenta ter aotualmente. 
Ser-lhe-ha pois necessatio usar de algum meio mais 
energico para obter apoio compacto em Maio futuro : 
como esse meio vem a ser a dissolução, e ;;ará. preciso es-

r a · - -
pra)1;o do orçamento vigente. Assim os nobres ministros 
calculá.rão bem: prorogando-se o ot-çamento por ea~ . 
resolução, o governo estará. armado para dissolver a ca
mara., or ue não lha fazem falta os votos tendo de anté· 
mão esta oa. e1 quo o e1xa azer o que qub;et. 
(Apoiado3.) · 

O Sa,_l\fiNIS'l'B.O DA J VSTIQA. :- Nnte quo V. Ex. é· 
que está agora usando do que se chamou aqui ardil ela. 
ameaça. (Apoiados.) . 

O Sa. F. Ocuvu,No:- Ameaça da. parte de um.e. 
opposição tão fraca! E que opposição I Opposiçã.o que 
níio tem tactica, opposição oue toma. a si as medidas 
odiosas, -mas necessaria:; para uma boa administraçito. 
do paiz, e as offerece no governo I Digo que não tem. 
tactica, porque a~ pa_:so que ell~ se sacr~fica.va por bem' 

a mandava insultar pol' isso mesmo na sua folha elo 
peito. (.tpoi~dos.) . 

O Sa.. MtNlSTB.o DA. F A.ZENDA: -- Não apoiado. 
:- 1 , • pr s1. n , o g~ 

verno não g_niz comprehender o nosso acto; o governo, 
qne nos ped1a boa fé, teve a boa fá de fingir que não 110s 
comprehendia, e expôz-D;OB b iras do interesse indivi-

O Sa. MlNISTao DA FAZENDA. :-Nuo apoiado. Respon
s~bilisamo~·nos só pelas nossas palavras ou esoriptos~ . 

O Sa. F. OcTA. 'V UNO :-E vejamos, senhot~s, esses 
additiv~a que nos morocOriio os insultos da imprensa 
govcrmata. 

Quanto ao primeiro, d o mesmo nobre ministro quem 
r<~conhoce o. BUrl necoDsiclade: elle reconhcae que ()s mi- . 
Qisterios antoriorcm, dos quaes S. Ex. tem feito tambsm · 
parte, haviilo n.buur.do estrondosamente dos cred.itos 
supplemontm•os. 

O Sn. F. OcTAVlANo:- Nitll o disse ti\o crnamontet 
mns dn.s cxf>rcl!~õca dQliolldna tle S. Ex. resulta a mesma 
oonsc uonc- n, S. Ex. uor ue nilo se acabo com todo 
o syatomtl o' uroc itoa supplomenta.rea, ma• con.fessou 
quo algumn. oouaa. cumpria fazer ~m attenção no pas .. 
a•ulo roprohonslvol. 

O Sn. !lfi!'IIITI\0 J>A. F .u;e~~:nA: - Niío d.iseo reprehen· 
slvel. . 

O SI\. F. Oo'I'.LVJA.l'IO: 4 - Mas so núo d repl'ehmaivel, 
entiio é bom, o não precisa. de a!taraçüo; mns V. Ex. 
roconhcoe a nooesaidalle de alteração ; logo, reconhece 
erro3 no passado. Talvez o. esses erros chame do louva
veia; eu só nisto é que diso1·epo, chamo-os reprehen" 
si veia. 
. Cheguemo!\ porém a accôrdo: tanto eu oomo o nobra 

ministro queremos uma medida a. este respeito. A diffe
rença estP, em que o nobre ministro não a qner para já:.· 
e eu penso que nunca ella foi mais opportuna. Estamos . 
na cnlmadas economias; cumpra aproveitR~la para es
tarmos abrigados quando chegarem os dias de trovoadlt. 
Um ministerio esbanjador não consentirá. que no seu 
tempo se tomem prGvidencia.s contra as ditisipaçõea,:e 
por conseguinte sustentará. o abuso dos creditós liU e-
men rt~s . 1 por omenagem ao ac na mu:u_ster1o 
economico qne apresentá.mos ã medida agora :'ie elle 
a não fizer pass;lr, dá. uma triste idéa da sinceridade 
de seuprogramma. (Apoiados.) · . , . 

Demais, senhores, na nossa historia parlamental' anl· · 
ta como uma época gloriosa e importantisaima a. da 
opposição de 1858 • 

O Sn. MABTINBO CAMPos : - Gloriosissima. 
O Sn. F. Oc.nTUNo: -Pois bem; foi então (eu .ei

t::wa no meu tirocinio) que Bllrendi o .bom pr..nclpio 
consignado no additivo. Diziii.o os nobres Q.eputadoa da 
opposição, e ho1e da maiotia, que o ~;y&te~Qa repr~n.,. 
tativ~ !ôre. desvirtuad'? pri.Jlcipalm.eXJ.to pelos creditos 
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aupplementaras, e cenaUl'avão com t<>da a aerim~>nia ao dora.a seria a adopç~ do additivo que entende eom as . 
S~. msrqttez de Olinda por ter ·aberto creditas para acoumulações. , _ -

~b~=~~~nr:~ -~~~ ~c_~~tl3n~-C~m~.,Y.:: .. ~~: .• ~e~á. -~~a~~! . O . Sa. OnoNI: -Porque &ão ellas o viveiro dessas 
~. r•uDlUCl '"'' ,.uu.u ~;:u.c "" v ..-•uv• ""'"'""v t'..... ..... entidades, (Apoiado.!.) 
&a opiniões que no Brazil se chiUiliio conservadOtW!· 

o sa. MELLo RnGo: -Jt as tem. O Sa·. MAl\TINBo CAMPos:- O o },-
r- es a guerra, mas não ache. opportuna a occasii!o. 

Sa. F. OcnvrANo:- .... devia pois não perder (llí1adas.) , · · · 
eeta li~o que aprendi em ISSS.... O Sn. F. OcTAVJANO·:-Qunnto á reducção da vetbá 

_O Sa..Mnn&Tl\ODA.JusTJÇA:-Não a aceitou então. arl\ colonisll·- - ·-· - · - - · · · · 
• . - az .. me • x. mjust1ça. v1ço, convenho com o nobre ministro da fazenda qae o 

Lembre.-se '\U6 como redactor principal de uma das fo- lugar mais propric seria o orçnmento da ngiioultnra. 
lhas diariu, npezar de ser entiio governista, transcrevi Mas se niio teremos orçamento este anuo'! O nosso dever 
e elogiei o artigo doutrinal da estréa do Tres de !!aio. era, pois, sprov~itarmoa n. resolução que se discute. 
Nesse artigo dizia··se que era. nece!~Sario voltarmos ao Finalmente, Sr. presidente, che~o ao :1dditivo ares-
regixnen da constituição, tolhendo-se nof'. ministros o peito do dote da Sra- princeza b. Januaria, com .a 
arbitrio dos creditoa supplementaroo, e fazendo-se da mesma consi(leraçíio c gravidade com que o nobre minis:. 
)ei do orçamento uma·verdade. tro tratou d~ste assumpto; nem julgo qne objecto de 

0 Sa. MnUI!TJI.O n~ J usTic. A : _ Cred.itos supplemen _ tanta monta, e que se refere a pessoas tílo respeita~is, 
pos6a ser tratado de outro modo. O Sr . . ministro nos • 

tares ee abrem pela. extrema necessidade par& conclusão Leu a disposição do contrato de casamento de Sua·. Al:. 
de obrap, já. decretadas: esses outros erão abertos para tezn. Peço liaan. ~- p&ra dizer-lhe que essa. dis;siçiio~. 1 
obras que não tinhão ainda sido decretadas. . _,_ __ ~ r:- S -- -~--

~---=-~~~~~.,;.:;.~~=--rr~~=-:;;:~~-.:,~~~~--r--~GS-ef&-ethm~n.u&~" que, por ess~ moiivo, . x • . 
a. • tTA VIA NO: - á. vejo que V. Ex. neste r~conhecer a C?~onancia. do additivo da opposição oóm 

assumpto tem. modificedo alguma couso. as suas opi·· a letra e espmto do contrato. Niio pretendemos -~-
Jriões. Mas ·se o nobre ministro nas regiões do roder tUhar com os governos a gloria do. offànder os contratos 
nll:o pensa tão rigorosamente como nP.. nella uadra e 

os J:lrtnctptos e t oll na sna escola, 'o Su. ÜTTO"RI :· - Apszar ae sermos innovad.oies 
~rei á. camaraque refiicta bem no que vai fazer. Este · · · 1 · • · 
add.itivo é a garantia da. realidade do orçamento. ~gosos e revo uclonanos. · : 
(Apoiados.) E' aquelle por que nós da opposição quebra- c 0. Sa. F. OaTATJ.+.No ·- 1D,-811PJ)fie 
mos taW!a &1 lanças-c mtnltl ro a azen a. a ypo esc e circumstancias que podem ser apreoia<las 

., A maioria faça. o que enteuder, e ahi está. o. paiz que tanto pelo governo como pelas cama r as. Ora , quando. o 
nOS julgará. governo de ba longOS aWlOS tem manifestadO Ji inteDM 

Séguem-ae os additivos eobre os empregados da~ ção de fechar os olhos i verdadeira apreciaçãO deàsa 
secretarias e sobre accumulações. Ligo a sorte de um á. hypotheae, o rel)urso que nos restava era submet.tê~la a 
do outro, e mesmo, na occasiüo da votação, pedirei que mn exame e decisão do poder legislativo. • . · 
ae voto primeiro sobre as acoumulações. Niio está nu. O nobre ministro, porém, apezar das reservas de súa 
nossa mente reduzir os ordenados doB officiaes de secre- posiçiio, que comprehendo e respeito, faltou ' por_ tal 
taria sem se rednzir tambem os dos altos fnncoiona- modo que nos deixo11 entrever um accOrdo entre o noeM 
rios ·que acoumnliio vencimenton diversos. Se a camara. eo pensamento e o do governo imperial. (Apoiallo,.) Se 
rejeitar a medida que propomo& sobre as accumalações, o additivo servio piLl'a. e&ta oxpUcaçiio,j& niio foi pet~do 
então tambam nilo deve a}.Jprovar o arlditivo a respeito todo o nosso tetnpo. . 
daa secretarias. Fô · • • • • , • e sn me tez a oon· 

· os desta camara poupassem os grandes e só cahis- oeeai!.o da palavra aómente P-Rra roaponder ao no}lre 
1IB!21 sobre os I?oqueno&. (Apoíadn1.) ministro ao'bra eatea pontoa. Não mo jnlgo doa m&ia 

Não discutirei. mesmo o addítl.vo de que se trata. A cornpotento• po.u reAponder a S. Ex. naa material 
camara eom rehende uo ni'i.o do v • · • llu ao cuidado vlgUante ele ora· 
em mar a respcnaa li nde de unm medida odiosa, dor"' que mo prececl!!rno. Dema!ll, vt!jo a maioria e-
quando o ministcrio a evita., quando o Sr. ministro d~ cio•~ do oxercllr o seu dirolto do enom:~mento, nfiO a 
fm~rlo, que no senado pugnou pela neco11sidade do dimi- qutuo oontrarliLl' por mala tempo. · 
nmr oa ordenados eatatieleoido& nas reformas de 1859, O Sa. MELLO REGD requer 0 encerramento da dllou• 
recda dian~ do interesso individual.... aüo, e aonmara approva. 

O Sa. KuuaTao DA. Jo&TJÇA.: - Ni\o recda : aoha que Posto a votos o projeoto, 6 approvado em tod01 01 
do ' neata lei u. ocoasiiio opportunn. aeu11 paragtaphos, e paeea. i s• diaeuasão, aendo te}ei..: 
. O Sa.. F. OoTAVIAJ.I(O: - Mas no nlio inaiatimoa no tadas todas aa emendas. -~ 
todditivo que oa Sra. ministros declari\o inopportuno, in· 
aittiremoa, e muito, na necessidade de cortar pelu acou·· SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DI.\. 
mulaçõea. O Sr. ministro da fazenda apena objeetou~ 
nos quanto á fôrma : Mha. S. Ex. que eate asoumpto 

· pede uma lei especial. Senhores, se se tratasse de re
gular definitivamente a materia, teria S. Ex. toda a 
razão. Mas esta medida que apresentRmos tem, como 
outTas disposições do orçamento, o caracter de transi· 

· toria. Não sei se no Brazil, mas seguramente em outros 
paizes, naf. quadras difficeis creõ.rão-Ee impostos ou de
Ciuoções 10bre os ordenados. Este additivo tem 'igual 
natursza.: é uma deduc ão é um ~ c · .· 

a • 
Devo dizer a V. Ex., Sr. presidente, que prevendl) da 

~rto do governo alguma repugnBDcia a varios dos 
ãd.diüvos, nunca suppuz encontra-la no tocante a eate. 
OJIII.iniaterio, além de economico, é apregoado no circulo 
cloa .el\1 amigos como animado do louvavel desejo de 
resistir a ee&e governo ex temo, ou superior ou iqconati
tucion&l, a iMo em fim -.ttue allndia o digno ex~miniat.TO 
d& marinha q!'ando ciizia a seus succes!orea ~ne gover· 
JlatMm JKlr 11. Ora, · se o ministerio tem desejos tão 
uinlaYtls, parece que o melhor ensejo para pa.tentea,los, 
a melhor cleolaração de guerr11. ta entidades domina·. 

O&ÇA.KEIITO DA. AGl\JC'OLTUl\A., ' . 

Continua a · 2• discnsaiio do orçamento na párte rela~ 
tlvo i despeza do ministerio da agricultura, com. as 
emendas apoiadas. . .. , 

O Sa. PINTo nr. CAlll'OS requer o encerramento da 
discussão, e a camara approva. · · · 

oee!lendo-se i votação do artigo do orçamento, d 
eUe approvado eom todoa os 1!8US pata.grapbos eo'Dj~o· 
tamente com aa 6lD.endaa da commissão, e maia a quo 
autorisa o governo a approvar a iticorpor&ção dá ÔOtn· 
panhia organia'l:la na provinoia da Bahia . pelo . éom
mcnd~or Antonio Ped.roso de Albuquetq'lie e outros 
negociantes 9 proprietarios para a conatruC9lO c1& ·uma 
via de.earria do ferro entre a cidade da Cachoelta e a · 
Chapada Diamantina <lOm um ramal para a vUla clr. 
Feira de Sant' Anna, aetn onua algum real elo t.'huouro. 
aem subvenção nem garantia de jul'oa e quaeaquar outrot 
faYores, excepto isenção de qu».lquer direito de ftnpor• 
taçii.oode expedientetobre o material, machinaa, ip.tt.rll~ 
mentoa e atenauioJ neoes•artos I. execução elos U.~• 
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2LEIÇlÓDE rEnNAMnuco. (2' districto.) pelo ct-ntrario é mais parcial do que eu, porque ent~:udo 
que a peior patcialid!lde é aquelta qu" se a<:ha apimen .. · 

Contin\ia a discussão do parecer da commisaiio de tada. pelo despeito resultante de nrua derrota. .. _ . 
.Poderes sol"· re a eleiçíW das freguezia2 d.a ci.·iade ·de' 0 Sn. PAES BAnB.ETO dll. um aparte. 
Goyana, r ertencentes so 2' districto da província de 0 SR. ConRÊA . DE OLIVEIRA : _ Não entrarei em · 
Pemambu ·o, ·com o voto em separado. ' - maioras de~cnvolvimeutils por ora.· . - . ... :.· .. . 
· ' O Sr. Corrêa de OUr•eh•a J -Sr • . presidente, Sr. presidente, v Ex. sabe como se acha.o ~onStJtUI- · 
depois de tudo quantp se fez. antes e durante as eleiçõeB das 85 duas parclalidades politicas de G"yana ?ara., 
pnmuias das freguezias de Nossa Senhora do Rosario não alorigar a oiecussão, deixo de J?OStrar. por v~li?~~s . 
lle Goyaua, de S. Lourenço de Tejucupapo, e de Santo considera\!ões qne os meus adversar1os eat:>~ em mtn,o- , 
Amaro de .Taqaaretinga., para que as mmoria11 vences- ria e ue só odem t r -
aein em f · · ' . : o governo, servindo-se· delles co~o !nstrtJ.metitoe~ ,lhes.: 

etancias de que tem conhecimento. Provocado por mim approvada. pelo gcvorno do quo S .Ex. f.Rzia p~rta. · , 
~ara que o fizesse, accrescer1t_ou o nobre deputa~ que·~, o ganho ou a. perda das ele1çOoft muntc1paes nllo 
~ra diatinct& nessas ele1ções, não me pod1a sah1r prod , z n~>!essariAmeute o ganho ou 11 perda rt~ .al~i9GeR 
bem do. cllsoa.ssii:o~ . ae elllitores: pôde um pnrtldo ganhar ns . prtm~lraa o 
. Sr. pre~ideuto, .V; Ex. vê que hn aqui umu. insinuaQiio perder as 86gund11s: mar. ó pros~mpçito •. Cc\taval quu 

· cruel contn. os meus amigos e contta mim. Qua.ndo o quem 11CDce11 aqt1oll11s ha de voncor esta3. . . 
uobre deputado a fez eu prot~~toí ím~<Uat.a.mente . Não quero porém tirar argumon.o de$1a pre11ump .. 
contra ella, e a~ora não posso de1xar de re1ter11r o des- ção. O facto que me convém monoionnt ú qu.e o~ v,o.us 
&fio qufl então lhe dirigi. Diga o nobre d~putado tudo ami~os vencêriío .a eloiçilo da mosa por ~n1~B veto!• 
quanto sabe, instituamos so'bte a conduota d~a meus As maiorias uas turmas .de elcitores .. c ~upt-~~~nte~,.~.u~ 
amigos um debate franco; niio tenha compaixão de ordinariamente .lixas, e portanto .não havla,re<;.e!o, .~e 
mim, e denuncio ao paiz t ·dos os meus máoa actos. ·• perder a mesa aquella parcialidade que .a t1nh.a.J~1to 
, Os meufi amigos, e:.ees. G.ne o nobre deputado ~onBl- em Setembro. _ . . . •· . , .. · ~ , ·. , · 
dera iantores da · immoralJdades, nada podem :recezar da ·p a·ra ~hegàrem . a es~e resultado, . v tato que }~e.s~ .. e!a.. 
cliscussão: são pessoas muito d~atinctas, que D_!lAca ~à necessario o. poder abus1VO d(l re_Clltõ&r '>;O~o~, n_B9 ,}:lo:u.ve 
Ulanchil'ii.O Cllm torpezas, e CUJO. boa reputa~ n~O empenho, não .bÓuve promessa, UM.~OUVG 1~~e-~~ ~~ 
p6de .ser destrnid~ por nin~em. Qus.nto a nmn, 11ao qúe .Dão fizessem US() os roens adv~tsax~os. ~~~~a: !!~AQs. 
temo que s; exh1ba um só fact.o que me .envergonhe eleitoree, sobre qúem eEos~s , .me1os. tu~;~ao . l~fl.ut:gC)!I,, 
(apoie~do•); estimarei que seja. discuti~a .a couducta que vot.aasem em li& ta~ dadas. na o~astao .. d~, p;.~~~r-
que tive e~ todas as eleições ~o meu ~8ttin~c;to;_:;~e~~~ão;,j;é_-l--~8e~á.~e~le~1~ãog;;;d~o~s~m~e~sa~r!'!lº'os~~l:!!OUC<fh!m>ud~all!!.~~· J.!U. ~, ~.u.---
16 esta a dl&CDS~~ prime.iro juiz de pa::. . . ·: ~ . .. ·. , , 
toda a minha vida a.c 25 annós e lneiõ paruer exami- Conhecida. esta exigencia, sabendo~se , q~l! .~e et:çpr~-
aadl debaixo de qualquer ponto de·vista. Niio me con· ga.vão os m!ÜOte$ e~f.o!ç?s para. obter··se ~or1a;11_a ~r-
lidero um homem puro de todoa 01 defeitos, llAo: os h a ma dos elelLores, d.ir1gtrão algo? e ~estes o offic1~. que 
Hlnz a .. lm 1 e ~>e 011 h a, oon•tltaem ama peqll8na·ex• eu vou ler, ao president-e d!!. prov1nc1~ . . . '· : • . -; 
oeP9'0; Dl&.l estou certo de que ni'io !18 me poder& lan- E S A · · d e1 • """~-" d 
-r- fa"" um actoindoooroao. (.4.,oi~aclo• .) Ifortant.o, fi- . ~111m e xm. r.- pproxnnf:'n O•l!e a . Ol-r...... e 
y• .,_ "'" r f eleitores deata. patocbia, e Cónstnodó que bs da parte do 
quo aabendo o nohro deputl\do que n~o me 0 um r.er- ch~fu do uma <lu pa.roie.Udadoa o plllllo de ex1gir dóf; 
n\)0 com as I>UI\1\ reserva!!; eu acei~ a dilcusalio neata eleltorea fraco• e maia ou menoR dependentM q-oe .otem 
ternno como um grnudo favor. , p!Lra membro• 4" DlOia parocbiü claramen\8, d~:m~o 

Dltae eatas palsn•aa, queo jnlgnoi 1ndlspe~aav~. não '}UO so}a conhecido o voto do cu.,daum, tolll~ ·~ hoQrà de 
~l 'tdutaçi\~ doa. argument~ prod\Waoa oontta . oonault.ar a. y. Ex. 110 6 ·.llto permiUiclo;·:ac<lot~a 
0 ·pateaer que 88 dtacuw aem declarar quo· o nobre do•. 

34 T6MO IV 
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eonvioçlo q'l!e -n~ o.~, ptimeira.mente porque~ um ~9 
de obter uma eleição contr .. ria .A vontade li:vre dos elei
torto..s • em .,aguado lugar porq,ue, estabelecendo o art. 5• 
do d<i~reto n. I 8 2 de 23 deAg<•st~' de t ~56 que tu.l elei-
9io ..e :ls~a eu1 ··e·i~la.~ ~ão assignadas, des~a rusposiçã.o 

.• Nes~e~ sentid~ E"olicitamos ~de V. Ex uma decisão, 
da qutü J-O•·a tllr c nhecimento o jmz de paz mai" vo
ta~o, p .. ra exig-ir D>& çccasião c.:>mpetente que a vota~u 

~ Tamb"m ~amos a honra de consultar a V. Ex. se, 
aohando~st~t:efto o eleitor João José da Cunha Mt~nt!Z->s, 
e. tendo eid.o por este ml.tho coul'iderado vago pelo go
verno imperial o Jujl;ar que elle servia de escrivão de 
cupe1las A re~iduos, p61le ser admittido a cont.:orrer para 
s eleição da me~a parochisl ,. 

Este offi io tem a data de 19 de Dezembro de 1860. 
O presidente da provincis respoudoa. em 26 do mesmo 
mez, foi portador do sell officio o com.mandante da 
força, 'iue -:hegou a Goy~na no dia 29. Não lerei a 
dedsào de S Ex., mas direi á camara. que nella se 
declara que nenllnma disposição de lei pre!.creve quo os 

. o p •. 
occasião da organisação da mesa. psrochial, e que por
tanto não se podia prohibir {são palayras do officio1 que 
o fizessem de mario que. ~udesa~m Eer conh~cidos os 

devia. votar paro. mesa.rioP.. · 
Não tratarei desta segunda parte da decisão do nobre 

mt· presid~nte de Pernambuco .... 

R,. ACA.RUI :- e a 
O Sa. ~~otu~ot .L DE 0LnEil\A.: - •••• mas não posso 

·deixar de citar contra a. primtlira o aviso de 14 ~e Ju-
lho de 1860 ~ 2·, que explicitamente declara ~er por 

' e&crutinio sPcreto a eleição das mesas parol'hiaes, àe 
conformidade com o que implicitamente di~-põe o art. ti" 
do decreto mencionado na consulta que eu h . 

Entre todos os meios empregados pela parcialida.Je 
do l" juiz de paoz. para desfazer a. maioria que os meus 
amigos t.i.IIhiío na turma dos eleitores, merece especial 
m.enção um, que està. provado d.ocnmeutalmeute, e qne 
é apontado no parecer da Uluetre commi~aii.o de consti-

ao • 
juiz de paz, Sr. presidente, tendo da convocar os 

eleitores para a eleição de 30 de Dezem,bro, officiou di
versamente 11.que\les com quem não co.ntava :. nos que 

' um en~mo, convoi'\Oil para o dia SO; os fazendeiro~, ·os 
qne moravi!o a gtandê distancia. da mat'riz . foriio cha
JDados para o dia ultimo do mez, lato ó, para o dia 81~ 
quo tantoK tem o ruez de Dezembro. 

O Sa. ZAoUI.IAS ~ -Mus todoa vierio. 
O Sa. Col\1\h DE 0L1VEIRA: -Vierão .... 

O Sa. DtzEnM 04VALC.4NT1:- Logo, o facto não tem 
importmoia. 

O Sa. <.Joub DB OtJYEJRA: - Tem muita; ~ um 
facto que revela esforço~ prt-paratorios empregados para 
a conaecuçio do fim a qoe os n.eus advenarios se pro
JlUDhê.o; á Je mais a mais uma. prova da má fé do juiz 
(le paz, que eu det;ejO tornaT bem clara para m~lhor e 
mai.B fat\lilmente se poder acreditar a fraude escanda
losa. que elle praticou no. orgauisação da mesa.. 

Nã.o podend.o o nobre ex-ministro da mllrinha nep:ar 
ess~ facto, que esB provado pelos proprios offi.cios de 
C?tivocação, pre~deu destrt?r o se~ _valor. E o. que 

poT editaee, e que portanto não era. poesivel que os elei
tores se enganassem. 

Mas, Sr•"lresídente, quem é que não sabe que os eiii
taes entre nós não servem de aviso'? e como é qne editaes 
aftixad?s na porta de uma matriz rodem chegar ao 
conhectmento de pesso11s que morão a grandes distan
ciaa-1 Elle~ qnasi sempre não são lidos pela~ pesPoa.s que 
,Porão · pert.O do. igreja; em todo o caso não podem ser 
oOODl'id.erados meios mfalliveis de aviso A mesma lei, 
f)rt&erevendo que. se faça p(>t outro meio a convocação 
;aos ~leito• e• e &upplentes ummez anres ..,odiadesign~tao 
.para O COJJlt!ÇO doS tTII ba1h011, SJÕ.O confii.!U nOil editlleS. 
. « O Qia 16 e& ta v a deiiga.ado por loi) oa aleitares não 
•:pejiie~. ~ 

· .. Se o nobre depulôs.do admitt~ clesotüao ·e engeo dà:. 
parte do jui1: de paz que tinha obriga9M de saber a dis .. 
p(\1'\i~lão dale\ para poder cumprir um dever do &eu eargl); 
como uã.• a tmitw que os eleitores pudessem iguora..;la·l· 

Mas o ioiz;ie pa::. niiv pro ·edeu assim nem por igr.o.;.· 
• .. :.... Jlrt..T"':.- .,.._..,._,...1 ..... --- .:------

.,.. ... ...,.'-'A.._ ~ .. :u..• l"V& " ' \J4. 

cia., potque elle f,·z " cou vocaçã.. de 'luasi todus ·os· 
eleito. e· para ~ dia 30 : nf10 proceden por descuido, 
~a._s ~im d~ prof>os to, porqu_t~_ só "e enga~ou ~os offioios 

fBzendeiro~, aos homen, qne têm totla a. attenção con
centrada na·· 11ua- o•·.cupações htibitue.es, e que podião 
ter not•ci~ de que a eleiçiio era no fim do mez, ma:> não 
saber com eerteza. se no dia 30 ou se no dia 31. 

A cirenmstntlflia de terem .. ido dou" desses officios 
diril!idrs a.ozs chrf:K da parcis.lidade opp~>sta ao jui-rde 
paz, nada prova em fa.vor deste. üomo fazende1ros que 
são, podia o jJJ.iz de pa"t alimentar o. esperança. de iliu
di lo;: e niio foi s6mente com eUes o engano, outtos 
eleitores de fóra da cidade recebêrão a convocação para 
o dia. 31, todos adver,;arios do juiz de pe.z. 

O 'a. Bw ER C uc l'QTI • - enhum illud.io· se • 

O Sa. Coaai':A c& OuvEJRA: - A questão ·não é sa• 
ber-se sa algum dos eleitores foi illudido, e nem msamo 
se erão suscep~i~eis de illu&íi.u. O 11ue eu quero tornar 

Nao sei em que se funda o nobre deputado para dizer 
que os adversarios do juiz de paz, achando-se em mi,. 
noria ua qualificação, só tinhão o reéurso de org~~ar 

"· 
Qu~es siio os factos q11e autorisão esta crença? 

O Sn. BEZERRA CAVALCANTI :-A eleição pa!lsada foi 
feita de partilha, e. obrigada pelo presidente da,l:'rovincia.. 

O Sn. c:oaaEA DB OuvEtnA :-A eleição d& 1856, a 
que o nobre deputado se refere, fez-se por convenção 
dus duas purci11hJadea, influindo para isto muito ..:onve.. 
nientemeute o governo. Se o oobre deputado prescindir 
tie~::.a el.P-iç:lo, na qual cebsou a luta, •Ó achará em .todas 
as . outras, snteri· ·res e posteriores, primaribs e secun
daria!<, provas de quo os meus amigos està.o em gcand~ 
maioria. 

O Sa Coaii.~A DE Oa.TVElR.\: ..,-Da crenç.R erronaa 
em que esta o nobre· deputado r Pernambuco ácerca 

• • • • • 6 . 

G.,y .. na. exttabio S. Ex. uma constderação favoraval 
ao juiz rle paz, qnanto á má. fé que se lhe Httribue na 
redticçiio dos officios; mas esta cousidt~ração é d~strniW. 
pelo que eu j a di.sa em relação /J. condnctq, que os mens 
adverz>arios tinhilo com o lim de obterem maioria n-. 
mesa paro('hial. Isto era a uuica. esperanç11, o unioo 
recurso delles; para um tal fim não pouvavio meios. 

Argumentou tinalmente o nobre ex~minb!tro da ma
rinha com outros erros de redacção que se notão noe 
offi.cíoG. · At>sim nell.es se diz, de um ILilno q,_ue corria. •. 
atino proa7imo findo. Isto no entende:- de S~ Ex. 116 ·1'9· 
vela engano e simplicidade~ Eu, que conheço bem o juia 
de paz, niio lhe Fosso attribu1r simplicidade: attribu.o~ 
lhe erro de redacçiio no empre,~~;o dessas palavras QU8 
se vêm em todos os officios ; não posso concede~ porém 
que haja a mesma explicação J;>&ra. um 11ngano em quo 
o juiz de paz cahio muito intell1gen\emente, escolhendo 
os eleitores com qnero se devia engaflar; não . é possível 
acreditar-se que haja em tudo isso simples engau.ot 
mero acaso. (A.potado1.) • 

O Sn. ZAc.uuA.s-dá um aparte. 

O Sa. CoadA DE OJ:IVEJU:- Repito o que jé. UDl8 
vez di~se: desde que se póde m<>st.rar que o juiz de pU· 
praticou um acto de má fé, condacent9 á fraude da que 
é accus~do M acto da elei~ão, ·ha uma consideraçãO 
muito valiosa a·Pdduzir · •'! epl apoi•J do qu6 se diz rela
tivamente á. accusação principal, on um argnmento pa~ 
provar a. e:ltiswncifs da fraude, revelada posteriorment.a 
por ontros factoa, como eu mostrarei. 

O Sa ZAcARJA& :-Prova de mais, nem vale a pa!la 
fRllB.r nisto. · 

O :-la. Buuu CAv.u.c.uTI:-E o dia <la elei9" 
ettava. marc&do pela~ · 
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. ~ S... ' ~lllltÍ!k'DB Or.o!'Rfui:- E' tarde, preciso ser 1 
~e •. e por. is_to deix-o de responder ao aparte- do nobre 
deputado pelo Rio- Grande do Norte. 
. d Sa. 'BE:r.-snRA. C.t..VALC.UCTI:- Não 11ií.o apart~s liBra. 

iutllrrompe:, são rec!HmnyÕ~!! áce!'(!~ de f:!ctc~. A lei 

çil() de Noa&a.'S'enhnra do· O\ e àbi'eread&·nma n<?~ pa- _ 
rochia, canoni•ament.e provida Não· tRndo .:sse. Cl.~lld!o? 
por acto algum conhecido, feito opção de· donmnho; fo1 

l~~!~cj~~t:ºJ:n::I~~:=~~~ f::~;=~~~~=. ~~!~~d:~cl; 
· ' .. pa pr~·'' en e o co egto pnr• ·c ta ·· e con-

tra esta ~uslincaciio nã.o reclamou.•'aprichando algnem 
O S'a-. ConatA DE O IVEIRÀ:- Sobre isto já respondi ror exP-Iui-lo desta freguezia, interpi>z rer·urso paTa o 

~nobre dep,tt.ado por PeTnllmbuco. ' conselho munl,cipal respectivo, e este o mandou eliminar 

- ___ .,· ,;s;tr;;·-JP~r~e~sitd~e;;n~t.e;,~em~piire~g~a~d~o~s~t;;:o~d~o::_A ;lo~s~mf.e~i~os~;'ai;,n~d~a;o~s~-r--:~~-~~08 >,•eta.ntes, lletêm reeorrendo. se dessa decisão 
• · · • • para que a mRtona. os e eitore~ se p9S· para o tribunal da relação do districto, e~ta.por ncór-

easse para os mpue adve~~at:'os, e tudo sendo improfieuo, dão dt! \7 de Julho do anno passado deu pro~m>.ento, e 
o· que havin. de sug.zerir n hnbilidada de. juiz municip~l mandou qne 0 dito Martins do Valle, bem como outros 
de segunda var-a do Recife? muitos cidadãos, fosse incluído na lista doe qualificados 

Esse qenhor se achava em Goyana, dirigindo a clei- desta fregnezia, ~mo prova o documento n. 2, e assim 
çi'io . em favor do seu amig:o, o actual pre~i.dento de reconhecido votante pelo poder c.ompetente. a quem a 
Alagôas; até ao dia 27 de De1.embro não tinha espe· lei confiou 0 ' direito de decidir sobre taes-questõee em · 
TIUiças ·de ganhar a eleicão da mesa, todos OI! Feus es· ultima instsncia. Isto posto, sendo chamado· aquell!! 
forças nada tinhão ~produzido ; portanto. resolveu ü· cidadão a tomar parte como eleitor na formação da 
buscar força á capital. A's duas horas da tarde p!l.rtio mesa. a ieso se oppôz o juiz de paz, assistido de seus 
ás carreiras para o Recife, andou quatorze legur.-. em apaniguAdos 0 sustentado pela forço. P.resente, em~or~ o 
pouco mais de cinco horas, e :is 8 da noite foi visto no mesmo dnadão reclamasse o exerm~to de · seu d1retto 
p_alacio do gover11o, O que eo pas • · coa JUVa 0 por uma assem . a quss1 unan.tme. nvor> '-

. Barros e ·o presidente da provincia. não sei: f.. pr· vavel mos s falta de jurisdieção que tinha o'jutz de paz para· 
que aquelle tivesse figurado a comarca de Goyana em tomar por si só .uma. semelhante decisão,, invocámos 
~mpleta. desordem e auarchia, e que, acreditando o que a doutrina do:> av1sos de 4 e 20 de Junho no anno pas-
w lhe disse este se tives' es · · • _ • 1 o es ur a· 
c 1a. certo é que no dia 28 sahio da capitn.l um carro a. qu'e pertencem ~s questões de domicilio que se sus-
que conduzia o Sr. B!irro~, juiz municipal, e o Sr. citarem ácerca dos mesmos eleitores. InvocáJl'IOft emfun 
~arros, major commandante de 50 praças de. linha, que a disposição do aviso de 15 de Janeiro de 184>~: !-lue _?('!ga' 
ião manter a orJem em Go ana unidas ·a 30 ue · · · · · · -
· av o. <' 111 nOite entro•t essa força na • 

cidade i e della no dia :>o, antes de começarem os tra. 
balhos da eleição, forão ""st.adas na m11.tnz trinta pra
ças por ordem e á. dispo~içiio do juiz de paz. 

A's nove horas da manhii, tendo compareoido os elei
tores e supplentes, o juiz de paz não c_umpr·o as forma- , 
!idades dde1 minadas pP.la lei , niío se con•entin que as 
duM tutmas se c.olloce.s3em nos seua devi no~ logarPR ; 
l\IJ immediações d,mesa foriío octmpadas por .zen te do 
jui% de pu : os eleitora~ e ~upplento11, confon•lidos com 
~povo, pediio deb11lde que a lei fot~ae t>xe,.utada. Erão 
nooeasarias a de~11rdem e a confu~ii.o p•ua que a fraude 
proj.eotada se coll8Uma . 

·Antes de fazer a. ,,ham11da dos elE>itores, 11nte11 poia de 
J'eOeber e apurar OS seus VOtolt, mandou O juiz de pAZ 
que tomasse!D asee~to na m6sa Ser11pbi~'ll }:lv~~ .da Ror1~a 
Baetos 8 Joao Panhno da Cuuhs Gouvea mch 
i.io· sor votados pelos seus amip:os para Jl'lf'sarios, e que 
deviito eê ·lo ainda quando não tivesser.. maioria de 
.atoa. 

Forão recebidas 3t cedulas, tendo comparecido 32 
oleitores. Nilo 88 qoiz qna votuse o eleitor major Anto
nio Martins do Valle. O jliiz de paz decidia por si só, 
oontra esse eleitor, a questão lnantada pelo& meus ad
veraarlOt. Occupar-me· hei deste facto. que é o ne~ndo· 
fundamento do parecer impugnado pelo hobra ex-minis· 
tro da marinha • 
. O nobre depute.do, sémpre inexii.Cto na narra9ão d<>& 

footoa .... 
· O Sa. PA'•• BA.aaETo: - Sempre provando·os oom 

d0011mentds. . 
o· Sa. Coaat..\ DE ÜLIVEIIU.: -o quefoi que v. Ex. 

ptóvou com documentos ' Confesso . que não vi provar 
eouaa alguma. 

Dizia eu, o nobre deputado, sempre inn:Mto na nar
raçio dos facto$, ~6 vendo nos papeis da el•'içüo n. que 
lhe faz oonta asso er - · 
tina do Valle colll!t.ava apeoas de uma jn8tificaçãn a que 
S. Ex. não ligon importa.noia. A oamara vai ver que 
tiemêlhanto facto eeté. plenamente proTado. .• 

EUe consta da representação dos 16 eleitores e 2\ sup
plentes que ae retirárão da matriz para a igreja do C ar·· 
1Do, D85~es termos : 

· c Era Xl8CMII&rio ainda. um l.>nt.ro eecand~lo ant~ do 
desfecho do drema, e esse escandalo verificou-se. O 
major Antonio Mllrti~s do Va\le, eleitor . por e•ts fre
gu.eda na legislatura que acAba de findar, tem fazt>nda 
de· li.!sncar em Nossa Senhora do o·' e C38S neeta cidR
cte, oude reside por c.erto tempo do anno. Suc.~deu po
J.jm que em 1860 fosse por lei provincial desmembrada 
dista fresuez:ia uma porção comprebenniva da povoa.~ 

el~itores . Nada foi nttendido, po-rque es~e juiz def'larou 
solemnement.e que se achava. as8essori.a.ilo. e que }lão ' 
adn it.,.ia. que a tnrJl'\a deliberasse a -respe1to fia que•tao.~ 

E~ta é a na.rraçiio fiel dn f .·. oto qne hO nobre _deputado 
aprouve referir muito diverPa.noente. Em apoto do que 
d•z' a representação te~hl• l'S ~e~!ntt>~ dornment.os: 1•, 
uma declaraçiio do ele1tor exclm11o, na <lUat elle affir~a 
que, tendo rompnre~ido pa1'a votar c.om 011 meu~ ~ml
gos, fôra excluido da. .turm~ de elettore" P~lo JU·Z de 
paz e refere us violenmas e 11bU"os de que f,,l tl'stl'\mu
nhA' Of'lnlar, em perieita conformidade t:om · o que· eu 
tenho dito e lido; 2' . uma cet:tldão do e~crivií.o do jui?.O 

e paz. o met~mo que escreveu a acta a matrtz, a. qn 
é concebida ne11te!o termos: 

c Em cumprimento do despacho 11upra, ol'rtifico que o 
aupplio·e.nta (Antonio Martins do Valle) cn01p11re.,eu · no 

lG. , <' l'zem ro O DDn•l prOXIUJO !J&fl. B O . mo 
elt•it.or 6 cllamoda da igreja matriz d efltA cidade para 
com 011 demais eleitore11 votar noe membro" da mesa 
parochial que Be ia installar para procerl&f· ae á eleiçio 
de eteitore~~ da corrente legislaturA, e que não. V?tou p11ra 
n. <'ompo•ir.:iio daquella mesa em ra:r.lio. do JUIZ d~ J;~U 
pre,tdente Joaquim Ropha.e\ de:MRI.loJunlor ter de~tdtdo 
pur si eó essa qnestão, não consent1ndo que os ~leJtOrel 
·deliberhssem a reapaito, como reclamou o t~uppboante o 
outro11. O referido é verdade. do qnR dl•U fé Dida.de de 
-GOyans, r8 dG Jaubo de 1861.- Oeacrivãudo j!:Wo de . 
P.RZ, Joré Numr Monteiro. ,. ' 

O Sa. AuoJo Lnu. - Este f&eto tambem ooDJta d& 
acta da matriz. 1 

• 

O Sa. CollB:tA DE 0LTTEIBA: -Diz muito bem o rio":" 
bre deputado. a exclusão do eleito:- MartinR do Va\le 
con~ta- da prcpria a;-ta da _mP-triz, e ent.t·ets_nto .o 11?-bre 
ex ·ministro da mannha dtsse que-~6 constaVIl, cl~ Jn&
tificsção. accrescentando que o mesmo eleitOr 'de~istira 
de votsr 1 

,_l\, AEB ARilETO!- U Sl 8 · eXp cal' a U 

mais esse facto, Sf me tocar a palavra. 
o Sa CoRBtA D~ ÜLJTEJl\A. : - Como o nobre depti

ta.do deduz d11 ~Ôl" politi·~a dos indiviàuos·. a fnrç~ · doa 
documento~.> em qne elles figurão, e:l tenho necesBldade
dE.>-declal'ar QUe o escnvão cuja certidão li nii'o per
tence 11. parcialidade que me honr! com o seu apoio : . é 
arlh~u~nte â pari~ialidade do juiz de paz, e com elle vive 
em intimas relações. 

\ 'ra constando dea&a. CPrtitli>o que o fllle\toT Vt~lle-re
clamou com outros oontra o arbitrio do presidwte da 
assemhléa parochlal, e defendeu d!lbalde o 'eu direito, 
niiO póde o nobre ·deputado oontllluar a dizer que elle 
desistira de ooucomr para a fonnarlO'tia'm-. · 
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. 
r·:Q .SS...BE,:uu· CAV4J.UNTI :--Desistio aconselhado 

p&,l.G ,eleitor· Dr. Firmino. . . 
·"0· SR.. Collllh ·DE Ouu1u:- Já. li documento ein 

contrario. ·. 

.';.'o' SR, i>:u:::"!!:..'n.t<:::íü ; .-- Prqve que a excl!19ão foi 

- ' Gi:>ya.na. · . , . ~. . . ' 

... o S!l.. CoaatA'!lE 0LI'VEI8.A:-Aqui tenho uma cer
tidão ~o s~cret!Ui.o d~ camara m~n~cipal, d~ q.n.al se vfl 

I-
doa· eleitore11, porque não conta-va c-.>m ~ me.ioria d . 
votos. E' uma consideração que convem não esquecer• 
' O Sa. BEZERRA GAnLcA.\Tt :-E eu digo qué o eleitor' 

'Dr. Firmino acon~u~lhou ·g_ !!eeir.tcnoia do Vvw por não. 
coritar oom maioria • 

dopotado teria valor se estive.sse pr~vado que o juit de 
paz · appellára para a deci~ilo dos eleitores, e que neass · 
eec:u.ião algum eleitor, o mesmo Dr. lt'irmino, da par .. 

\ • a A • 

Joa-'"uim.Raphael de Mello JuEior, sendo em sua maioria o· Sa Buuà.A. CAVAl.OANTI :-A acta da. matriz refere. 
comp >e-O. de meus. adversarios, incluio na lista· dos vo- que Martms do Valle deixou de insistir em votar por 
ta.ntes da freguezia de Nossa. s~nhora do Rosario de: conselilo do Dr. Firmino. 
G.üyana o. eleitor Alltvr:io Martins do Valle, como mo- O SB.. Coaai.:A.. DE OLIVEIRA.:- Já provei o contra .. 
r.a.dor no 7~ qtutrteirilo do páteo do Carmo. O seu nome, rio. mas quando &ssim foso;e, r.u tiraxia dessa ciroum- . 
dii:' a.·certid:io, se aoha escripto a fi. 30 v. do livro. dt;.. stan.aia argumento em meu favor. 
qus'ifi.cação ·pela fórma ,;eg11inte! " N .. 189. -Antonio· Se um eleitor, meu amigo, não podend.o vencer o 
M~.rtit)s: d!> V sUe, se~senta a11nos~, ~cas~a~d~o,~a~ri~c~ul~tgor!:!i~,.~-1-___,~~· ~· ~il' rjl' n·~~-!llrtcõlfiÕons árguriiezitõs, não po• 
·-;~~uhomais·-uma cer~idão---ao6scrlvao nomes o para- dando demovê~lo do proposito e!ll que estava. de proco· 

st~rvir "OS pro:·essos de reeurso da. qualilicaçãn; donde'se·· der contra a lei, para e•i.tar desorâem, no mtuito 
vê. que por acórdão de 17 de Julho de 1"60 a rele.~ii.o do mesmo a ... - tirar ao jm.·z de .Paz o primeiro pretexto para 
districto 'ui ou o ·cidadão Antonio l'rfattins do V U ' 
morador na ddatie de Goyana. Tenho finalmente outra;. tal conselho; isso s6 revelaria confiança na maioria dos· 
certidão do eec:retario .da camara municipal, provando- eleitores, possibilidade da perda de um voto sem com-· 
que.,em ;virtude do acórri.ilo .. citado se aobs o nome do P.,romettimento d. a eleição dos m.esario~, com~ depois 
:tnr,,smo cida!ião escri to na li.sta su lementar doa vo- ' 

n n1o ar 1ns o a e, reoon ec1 a pe a . t ' 
relação;·me. pa.reca que é forço&o confessar 0 seu domi- c1ona o sen nome nas acta.s respec 1vas. 
cilj.Q,.nli. -cid~de, e não na paroehia de Nossa Senhora·. .O Sn. MELr.o RsGo: -Porque a eleição do Carmo foi. 
do,Q',. (.4pQtados.) . · . continuação da que começou na lllatriz. · 

"'() Sit 'PAEtButaEro:- Explique como não era elle :. O Sa. CoadA DE Ouvs1u:- O aparte do meu no..: 
d!lfregu.ezia do 0', sendo h votado pará juiz de paz. bre amigo responde perfeitamente bem ao argumento 
··o :s.a: eo·na~A. Ji& OLITEIJU.:-Podio. ser votado em' do honrado deputado pelo dietricto do Recife. Oe mesa-

maiS de nma.·freguezie; nem isto, nem 0 facto de ter · rios eleitos na matTiz por dezeseis votos, e expellidos de 
sido qualificado na fre~uezia de .Nossa penhora do 0' · lleu&l'!!gares-, tom.t.riio assento na outra mesa· ao Carmo,. 
p~;ova, . con~ra , o domic1Uo em Goyans. Factos desta1 e procedeu-se em oontinua~ão {1. e1ei\)iio 'dos outros dona' 
oriie'!li.~>!1 reprod~em todos os dias quimdo os in <li viduos. pela turma dos supplentes, depois de ratificada a elei· 
se:.achã!> ·nas · meemas condi' es do eleitor Martins do-· ção dos primeiros. . . · 

a .. ,.e,-, en o. càsa e res1 enc1a em uma- regne~ta e. . n.. Ac.uuu:- er oe-me ouvo. 
f~.eil,~~ ,em . out.ra, onde passa graude pa:te do tempo· ratlS.oaç~ão. 
Bõ., o·n com 'sua familin. O s •. BBZBl\lU. CuucANTI :-E eomo P._Odiii.o elles ter 

(f sà. p A.ES BAnllETO : - Então niio dezcs 8 • (\ s 'l S6 odti\o r 
attestado do viga.rio de Nossa. Senhorà do 0', que de- votos. 
clar~: !ler. elle morador em sua froguezia? O Sa. Cou.tA. S>~ Ottvz1u :-E' ~lA razão que aoabo· 

'() Slt. Conal)~ nz OLIVJUIU : -O vignrio de Nossa ds dizer que o eleitor Martins do Valle núo aasignou a 
Son11ora do O' merece-me muito credito e muita ocmal- aota do Carmo; nolla e6 figa.rlio oe eleitores que vottl.rlo 
deta9iio; mas o que ollo diz niio deetrõe o domicilio re- na matriz. 
~n?ecido · pe~a relaoi\o, Ello nttestn com vordn.dc que o Respondarol ao apa!'te com que Jlle honrou o nobre 
lTiB)or' , Antomo Martins do Valle tem engenho em eua dopu.tãdo polo l•o.raná com a. seta. Eis o que diz ella: · 
fréglietil\, u que ahi residindo po-r a\gnm tempo o " Foi por cato• 1depoia de menciona-r 011 nomes dot: 
considera aon parol'hia.no. Aeslm ~uccede 1\s ~Bst!OI\S naa eloitol'!!l preoentea, e do referir qne o juiz de paz, pre .. · 
condtçõea de11ae eleitor: tem maia de um domtcilio, m~~oia sldonte da •lei91lo do Carmo, deolará-ra que ia procéder 
de uma quaUdcação, mais do nm vigario, oto. no recebimento doa votos) -reclamado ao jnlz de pu, · 

E~ tambem deat.e modo que se explica a ann eleição prllaidente da assembléa 11El'roahial, que fizesse tomar 
p~ra jnlz de pas em outra fregueziB, e Isto se tornará assento os dons cidadãos Dr. José Joaqt1im Firmino e , 
rna.i& clato se eu disser que antes da froguezia de Nossa co.pitiio Antonio Pinheiro de Mendonça., que haviiio 
Senhora do 'Roeario ser -diYidida, antes comeguinte- obtido a maicria de 16 votos para. mesarios, os qnaes 
mente de. crenção da fregnezia de Nossa Senhora do 0', forão repellidos com toda a fraudo a violencia. pelo juiz_ 
o major Válle era sempr~ vota.do para juiz de paz de- de paz Joaquim Raphaelde Mello Juniorz apoiado pela ' 
Goya.ninàa, diatrieto pertencente á nova freguezia., e força ue primeira linha, composta de so baionetas que. 
no::qual está. o seu engenho. Depois da divisão,. tendo. se achava dentro da matriz sob o com.mando do caJ?itãD 
este ~.esmo cidad~ preferido a -residencia na fr~gu~zia Pedro Affonso Ferreira. á disposição do referido jutz. ~., . 

, . \ t: ' .. . 

de paz, continuou a ser votado. . · · nhüo obtido s6mente 15 votos cada um, sendo· esteS· 
Q~ a :exciusiio .do eleitor em questão foi iilegaJ, eu Joã., Paulino da Cunha Gouvêa e 8erapbim Alves da· 

provo facilmente, Sr presidente, com os avisos citados Rocha Bastos, o que sendo tudo de inteira not~riedade, 
na representaç~. Em virtude delles, quando ha duvida e p:esenciado por eUes eleitores.- mandou o jui% de paz, 
á.ce~~ do do~tcibo de algum eleitor ou snpplente, com- · presidente da mesa, que tomassem assento os refendos 
pete á.-~unnarespet~tiva :resolvê la. Isto se allegou ao jui.:: cidadãos Dr. Firmino e capitão Pinheiro ue Mendonça. -. 
ae pnz' qnando ep.e commetteu o abuso de recusar por s1 ,. Sa não houve novo escrutínio, houve manifeata.çio, 
sô o: ~otci d'> elettor tr.ntss vezes mencionado, e não foi . que equi..-ale a. uma segWJda. votação. 
attendido como já provei O juiz de paz decidindo por Creio, Sr. presidente, ter respondido a todos os argu-
si sô,~xo-rhitl)u de suas .attribuições: logo, é evidente que mentos do nobre deputado por PerDambuco &oorca dO. 
n e:g,clu~ão tal como se fez foi illeg~. segundo fu.udam.ento do parecer que se disct1te, e pare-

E .;lqui, Sr.l'r~id.ente, cabe-me dizer que o juiz de ce:-me que provei a illegalidade da exclusão de um elei-' 
paz ~~o ~W.z &Ubllletter a qqeetiio_ aQ juizo da tunnlf .. • . tor. (Apoiados.) _ · · 
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Pa!so a. outro pónto. Vai a (!amara var como o juiz a.e I' Vejamos eomo. o nobre deputadb ~--~ ~ 
paz apurou &D 31 cedulas recebidAs. · I tercmo ftmd&mento do parecer da oonmuea!.o da oo~ 

. Não houve escrntinio secreto; não convinh& ao iulz ela · I tni9M e "'Jdl!!'l!~; i!IW é; s, leitura ino::r.troeta. ~ . ,:ultima 
Paz. que o houvesse, e para esee procedimento "illegai 1!.. cedula. ~- Ex. co!l!liderou ieto o Achillea da eo~ 
h.aVI.a o fundam~nto d~ deci.são do presidente da pro• t, rsiio,e convidou a oamara para ver como elle i& ser feridO 
VlilCUl de que en J& fa.Ue1. Qu1nze eleitores entre ellea o JLottalmente em mais da rim ponto. 
~ · · · - ' · . · ,-antes ele tutlo eu duo chamar a a.t•· 

acompanharão o .~hefe da parcialidade do j~z de paz, ;· tenção da e amara para estes ponto11 :-porque o jo.iz dt 
á proporção que 1ao sendo chamados, reoebião de suas paz não verificou. a votação? porque nio proõocleu'' 
mlios a cedula. que havilio de depositar na urna Euú nova. eleição 'l porqQ.e confundi o aa cedtllaa '! · · : 
cedules ~Btingu1i~n· se das outras, om quO-Va,a.1ni0'-08'---f---~5m~)_IllWd~n.c:ctUIIlL..IIbtll.!lm~.rr:e;ev~eªl!!a.!a~fn.~u!"d'l1e~d~e~q~u~e~4~aoou~~ .. :_ __ 
meus am1gos, pe o tj\manbo: erão maiorea. aado o juiz de paz, fraude aliás provada pelo teste• 

~~colhidas com as outras 16 á. urna, foi ao juiz de 'Daz munbo da maioria de ambas as turmas, · a quem 00111• 
faclltmoeseolheE as que lhe erão favorneis,e apurou-as petia. a eleição doa mesarios. 
todas, que derao 15 votos a Joíio Pauüno da Cunha O argumento do nobre deputado ll o a~~e: w 
Gouvêa e a SerllphimAlvesdaRochaBastos préviamente m&earioe do Carmo erão eleitores; logo, nio }ll)dilo WC 
assentado~ na mesa .. Depois r.omeçou a apn'rar as o!ltrSS 16 votos; se votáríio em si mesrnos, commlltterio am 
que lhe era o_ co?tranas ; ~ quando chegou ao nnmero de crime e uma fraude, que não lhes pôde apro~eitar. 
15, que derao Igual numero de votos nos ·meus·amigol! Em quem votárão esses doml eleitores, candidatos soa 
d~scansou um pouco, e disse: c Está empata~ a vota! lugares de mesarios '! Nos adversarios! · O nobre depn• 
çao. > • tado mesmo repelle esta supposição. Portanto, votUio 

Observou· ~e que ainda faltava. uma lista pOrquê· erãO· em si, eu o eonfesso, e não vejo neste acto um crime: 
81 os votantes. ' · primeiramente, a. lei nito o qualificou como tal; e :.!ID 
.. Não pOde o jui p r oa r· se e euc a e • o u a , · 

aos individaos da· p~rtioialid9.de do juiz de paz lugare& o Sa. Z.a.c~au.s: _ Esti no relatorio do minis~ 
ROr tré.s:delle para mspe~cionarem a apuração como ac da im-rto. · · 
lei perm1tte, reclamárão tnstantnneamente e um a at'- ~-
roa ~mão .d.o juiz, pronnnGiando os-nam,es-'-q;u~H!E!dtl!a----f---'---:V:'o~z!!!K~&~.:::-~C~o~n~tin~U8~~d~e~is~ler~i~o~a~:vlSO~·::..:·:__ __ -r:-__:._ _ _ 

· ~ntlll;ha, tsto é, os nomes do Dr. Firmino e do capitão O Sa.Cout.a. DsOx.tVEIBA. (depo" decügumG fGUICI =-·. 
Pmhetro de Mendonça, em favor de quem era desempa- O aviao pOr mim citado diz que, embora aeja repugDa&Ltt 
b.ds a votação . . que um eleitor vote em si meamo5 nilo deve ser Uf;lill.· 

9 que h~via. de fazer o juiz de paz, Sr. presidente! lndo o seu voto, ainda. que eUe declare que efectita• 
Deixon clf_!lll' a ul~ima cedula sobre &s outras já apura- mente votou assim. · 

. ~as, e :Joao faulino da Cunha Gouvêa coDfimdio-u o s .. ·. BuB•". CA.VA.LCA.fl'i'l: -Aincia que ene ,cto· 
tmmed1atamente! · ..... 

Esta hi&turia é narrada pelos 16 eleitores •••• · fizesse maioria o infl.uisse na deelsão! 
· · · · (E' lali•f•ilo o ptdido do orador.) 

. O Sa. BuEau CA.vALaA.NTÍ: -Hiatoria lnveroslmU... o Sa. CoadA. DE ÜLIVZIU :-VeJamos o que dl& cr 
O Sa. Coad ... o!i OLJVEIIlA.: - .... e vinte e um 1111p~ aviao (U}J: c ~ 2;• Que, comq,uanto seja repupaute o 

lentes ue se retiráriio ar 0 o facto de um eleitor votllr em ai mesmo, niG ee ile~e; em 

•' 

momento em que elle foi praticado, subio de ponto; ma- Ora, em virtude deste aviao, niio póde ser amnülado 
nifestou-so grande indignação; de todaa 88 partes 80 o voto que um eleitor deu om ai, xuliil mesmo em cozae .. 
eleváriW reclamações; o como se res.t><>ndia. a ellas 'l Da quencia de declaraçiio que elle faça; e meno11, digo eu, 
esquerda do juiz de paz, nm seu amtgo, em cuja caaa poderá eer annuUado aquélle que se deaoobrir por outrow 
se. acha vão hospedados o juiz municipal do ReCife e 0 meios ter sido dado assim. A votaçio deve ser mmtid&. 
capitiio Pedra Affonso Ferreira, o mesmo que oomman· em ambos os oa&Os. Port.anto, devia ser respeitada a 
dava 1\B 30 praças que eatavilo na matriz, arremeasou 0 elelçiio que se fez na matriz, embora dons eleltoru 
tinteirO quo havia sobre a mesa contra a cabe9&: do tiveaaem votado em ei mesmos, por força do arilo 
eleitor JoaqUim Jos~ Moreira de A~iar, que peclia a citado. 
'Yerdade da eleiçiio I Olhou·se com iudUferença para 0 Mas eu quero admittir que taes votós sejlo mnlloa ; 
sangue que corria da tosta deaae elelwr. Toda a f01'9C. qual é a oonaoquenoia 'l Das duas uma: ou prooedls.•ao 
quo &!> acnava na cidade foi collocada dentro da f,:t', a novo esorutl.riio, contra a decisão do governo, deola ... · 
cortada desse momento em diante por uma dupla • a ra.ndo-se aos eleitores que não podião vo~ar em ai mtl•· 
de soldados, com as baionetas 1188 c11pingardaal mos e entilo elles, de accôrdo com seus amigos, ~-

Perguntou-se a:; commmandante da força se elle sua-. lherlão outros mesarios, que seriio eleitos P'?r 16 vo•;· 
tentava a fraude do jqiz de paz, pedio-se-lhe que aoon• ou sondo reputado nullo o veto que cada eleitor clett em 
se!huse nova v'?tação ou verifi~çilo da. que se tmha si, haveria empate; fioarião quatro individuo& vo~· 
fetto ; o quando ta· parecendo qtie l.Sto tena lugar, man· com 15 voto:s cada um, e neste caso a eol'te dec1airi1L1 
dou o Dr. Anujo Barros dizer ao juiz de paz que não quaes deviil.o ser O!l mesarios. 
cedesse. Então a ultima alavra do ma· or commandante Em nenhum caso' podia. o juiz de paz declarar mem• 

a força f~i : • ~antenho a decisão do juiz de paz, são ros a mesa os seus amtgos, 
e,;tae as mmhas tnstrnoções.:. · Os Sas. BEZKBJlA. C.&T.U.CA.KTJ E PA.'EI B.A.aalTO dM 

A ca.mara comprehende que não nos resta,va outro re• apartes. · 
cure o além daquelle de que lançámos mão. . · · 

Em taes circumstancias era loucura disputar a elei· o Sa. ContA. DE 0LITEI1U.:-Como ~ possivel oon .. 
- p · · · · d testa.~ que tivessd'm sido 16. os eleitores da minha. par• 

çao .• ~ q:ue nCis ser".?'la a ma~ona 08 votantea; ciali!iade? ~rão .17, um foi excluido, os outros vo.t.arão. 
quana.o. nós vtamos que nao se respeitou a dos eleitores t ' 
leetir•mo-nos, pois, e fomo& constituir ot..tra mesa no na matriz contra a. parcialidade do jniz de pu, ro~ • 
Carmo, e fazer uma. segunda. elei~o. rio-ae depois para o Carmo, protestirão.... . 

Fez-se um protesto anignado por 16 elei.torea e 21 · O Sa. Pus Bt-nETO:- Um foi allioiado depo\1 éla 
!!lllppleutea, aqui está ~ mortrando); todos elles auigna- eleiçio. 
rio a acta do Carmo, todos reprMentirão i camara doa O Sa. Cobt.A. t>• Oa.1vs1u : -Quando o no'bn dt-. 
Sra. deputado. contra as violenoias de quoforlo nctbnas. putado fallou e~bre eata quutlO, 10 eu lbe da'a apartei I 
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SBSSÃO BM 23 ·DE :AGOSTO :00 ~i861; 

·8.-;Jiti '&t.esaft maü dó que ~ eo&'\ame, e repreheuwa
-.com-.oa forte; &gora n.:.O cassa dé interromper-me. 
! .. .Q ~. ·P•ti Baa.iTO: -Eu dou a.pa.r~s rele.tivos á. 
~~-iGWãüÍie. 

O S11.. B~tzz11.u Cu~1::~TI :-Eu darei os ue "ul ar 
ccmvemen es. 
'' () Sâ.. Co11.11.IA. bB OLtVEIJU. :-Terei paciencia, e irei 
~entando como puder. Cortão~me o fio da pa
lavra a cada ni m 

. ·"\tóD:s:-v~ por diante, não se importe com os apartes. 

· ·0 Sa. Coa11.b DE · Oi.l'VETttA:- Dizia eu qne não era 
possível negar-se que 16 tivessem tido· os votl)s dos 
meus:· amigos, em resposta aos apartes dos nobres de
pt!táilós; I,JOrque. !!empre e11tiverão do nosso lado 16 elei
tOieS, e além dbto •••• 

o· Sa~ BEZERRA. CA.VALCAl'ITJ: --Mas como prova a 
~bstituiçãp' dos nomes que continha a ultima cedula '! 

· • O Sa. CoadA DE Ouvs1JU :-Pela inspecção ocu
lar .d~ 16 ele'~~s e 21 snpplentes que se retirArãq, pela 

peh)s Bl'gti.mento& que tenho produ~ido e_ continúo a 
~cinzir. • 
_.. Disse o no~ro de'{lut~do por Pemambuco que ? 6l.ei~r 

a aota do t::srmo, fôra alliciado posteriormente á eleiçii'> 
Y,matrz pelo juiz municipal para <ieclarar que havia 
votado 'nos mesarios do Carmo, quando aliás era sabido 

ue o sea voto fôra fav l' e c· ar d · iz d.e 
paz. Mas em que se funda o nobre deputado para fa· 
er. ':&ta a&fleveração 'l 
·· . P-rimeiramente em tl.n' sido esse eleit-or sempre ami~o 
dàll.JDlOtU 'adversarioa, especialmente do Sr. Antomo 
F~cüéo Pereira. 

~r. praaidente, V. Ex. comprehende bem qna.nto é 
~ ~~~ ~rgu~ento. Ppucos individaos se vinculiio 
perpetuamente a uma am1zade e a um partido, e so o 
eleit-or de que sé trata era amigo dos mena adveraatloa, 
iambem era amigo de pes&oas que estão muito llp;adu a 
JIÜII'i. Na_ eleiçifo de Setembro elle ajudou com dedica.
~-meus íii.W' • , e anteriormente já esta v~ rotae u 

l>etri·.-üs·~os um eleiror,· e não fallt\moa neÜe. 
i· E~zuegundoJugar fúntiou-ee o nobre deputado u 
iéc\~ que eu pauo a ler, oonvertendo em anna . - . 
1un.datnen. ta que eUa te,-e pe.rr. ac~dit~'l' <tU& erio 16 oa 
eJI!IifelreB contrarios SI) juiz de pa::. Eis a declaraçlo l a 
~ver& oomo Q n-obre deputado enganou•aG. 
, , _ _. . Bu abaixo aaaigll;do declaro peraate o pnblloo inM 
tti!G~ e junrel, ae fôr preoiso, gue aendo eu um doa 16 

. eliltmw qa.e se retlririio do dia 30 de Dezembro pro· 
-., puaãd.o da matriz @ata oidade para a igrejP. do 
~rmo, t.fim de prooeder- &e i. elei9ão parochlll, teuclo 
.. lanaclo O pro~etto que fllemoo, e & &eLa da lDatalla
~lo·qa mosa, fui por dlveraaa '9ezes rogado e am~•llo 
pllh ·ueigDr.r tambem a acta , da matriz; porám u1o 
qurendo Ceder, por jé. haver manifestado o meu penM
mut.o, forlo hontem á. mlc.hr. caaa As 8 horu da noite 
G CDrOael Antonio .F'raPo.loco Pm~ira, o bacharel Fran. 
C.OO • .&,ra~o Barros, juiz municipal d.a 2' vara do Re. :.--q,• ··t ae aclia, e Joiio P~ulino da Cunha Gou
W.,~JP~é.rio a. principio por m .. io de rogos o de}>5ria 
~c1.1lle&9J'S . contra miD;l e contra me11.8 plhoa de~ 
~ ... ·•·ausignar a ·referida acta, 'riato que eu me 
llavia recuaado a ir hontem .mesmo a uma. rewüiio tnn· . . . . 

·.. i ' ' . 
C!OU.iclado por uma cartinha· do dito coronel Antonio 
~cisco l>ereira. Outrosim declaro scilemnemento 
que' ntlo'~signéi, nem pretendo assignar, a acta da for
ma~ da mesa da matriz; porque fui testemunha oca
hr'dlt inâuiÜ~ ha.ud.e que praticou o juiz de pu Joa
'qüinl ·Raphael de Mello Jnnior; e se em dita oota appa-
~:1l .minh~ ass~i~atura, ou é falsa, ou a fiz coagi.
do-por,ferça UTea1Bt1vel, e contra ella protesto. Goya-· 
na. 6 de .Taneiro de 1861.-Manosl Baptút<J Rodrigmt .... 
.. ~\a,~l~ão conClue O nobre deputado qae llS 

meu àmigos não confia vão no eleitor que a fez~ e que 
~.PJiO"I~ a .au aaseveração. Disae maia S. E:t. ~ue o 

· · · ~ em ··}*te 'alguma deoWaa. ·comt>· lia. Via 
. i - .. - . - . . 

~tt.d.9, e iine.lmente que o faeto de ha.'9et aid.o<}l!HlleU
rado pelos m.Pas adversarioa revela que era um bomem 
destes, e não ligado aos meus amigos. · 

EÃplkíú'i>i &. óxisiiencia da deciaração, e nisto consia,. 
tirá. a minha resposta. 

• esid.énte de ois do ue ass u na ms.triz o 
juiz de paz e . aeus amigos pr.1cura.vão fervorosamente , 
mais uma. assignatura. p~ra a sul\ acta. da eleição da 
tne~a; recorrião a.todos os meios. já. se contentavão 
com a assi natura do um doe etoitor~s que não com-
parec riio, por oeotes, eleição. sto o ngou-nos a 
pro.1urFtr as declarHções que aqui e-tão !mostrando), 
como documentos jantas á representação dos eleitores e. 
f!upplentes. 

A primeira é do eleitor Joaquim José Cardoso de 
Mello, a segunda do t}Rpitiio Barthdomau Gomes de Al· 
buquArque, ta.mbew eleitor: a terceira é feita pelo a1fe
~:es Victorino Moreira. ole Sou'tl', ainda eleitor. Quanto 
~o primeiro, forão tão grandes os__jlsf9.!ÇP&3mpr!lgado.s . 
para vencê-lo, que o illustre Sr. Dr. Ferreira de Aguiar 
n>eu distincto amigo e companheiro de luta, teve neces
sidade de r~querer. ao juiz municipal qu~ se tomaes~ por 

doente, 11 _graud.e distancia da cidade. no dia em que se 
organisou a mesa parochial. Aqui tenho o requerimento· 
e o ter~o de ~eclaração fliito no dia. 5 d~Janeiro,qna.ud~ 

-cidade. (U.) 
O eleitor Manoel Baptista Rodl'igues tambem foi in.s

tado e ameaçado, mais do que os outros, para preeta.r f 
eua assi natura á. acta da matriz. A couea cbe ou ao 
ponto de sua senhora ter medo e ir pedir scccorro em 
casa Jo Sr. commenda.dor João Joaquim da Cunha Rego 
Barros, quando se procurava violentar e. consciencia de 
seu mando. Er.te :fpcto é d,e notoriedade publica em 
Goya.na, e é a explicação da existencia do docnme11to 
que eu li. • · 

NesBO mesmo clocup1ento diz o eleitor que o assigncn 
que foi taBtemunha ocular da. frau~e commettida pelo 
juiz do paz na mo. triz; e como duvidar-fie, pois, que ella 
tivesse votaio com os meuOJ amigos 'Ainda mais: como 
diz. o nobre dRpntado que es~e eleitor não declara o eon 
voto 1 Sem elle nilo haveria deze~eis eleitores contrario& . . .. 

' . sldade da raude que di10 ter presenc1ndo. 
Mas, quando mesmn nií.o hoaveesa tal declaraQão, 
rgunto ou, a preeum?Çiio da q~e ~anoel Ba.p~iilta Ro-

nl\o 6 p\entm&nte deaT.tnida por rnnitos factos T 
Pl\ra mim, Sr. presidenw, esta prosumpçio não tem 

valor, Gnem ~6de aer scsita,sabendo-se queoditoeleitor 
foi um doa ifozeaela que se retirAr~ da matriz para o. 
Carmo, um doa deze86la que a~sign'-rõo a act.a da compo
alçlo da aogunda mesa, um dos dezeseie que assignáriio 
8 repreeenta91o cUr glda 1\ eata camara contra a élelQio 
da matds, 8 anal monto um dos quatl'o que reaistirio 801 
empenhoa o amoaçaa com que se pretendeu obter maia 
amlô a&i\gnatura pua a aeta.do t• juiz de paz. (ApoiGdDI.) 

Não pasaaroi adiante sem lbmbrar á. camata que taea 
empenho• e ameaQU, que eeae esforço empregado para 
obter-ao ~nals uma asaignatura bem revelão a mh:ioria . 
em que de feito eatavão os amigoa do juiz: de pu aa, 
ttirma dos eleitores (Apoiado1.) 

Tratarei agora, Sr presitlente, da aUiciação que ci no
tire deputado di98e ter sido a éausa da. de1la•açiio feita· 
pelo eleitor Baptista· Rodrig11es, e V. Ex. verá. como. 
este caatello cllhe por terra. . 
· .NI.o poi!ISo deixa! ~e lamental' a cme}d~de c:Jom que. 

reputa~o como o uobre deputado, um iuiz cujo t1nico 
defeito toi não querer ser instrumento dã eleição do Sr. 
Souza Carvalho I · 
. Pa.ndàzer-se idéa, Sr. ptesidente, do que são os meus. 

adversarioã em Goyana, 't!asta ver-se o modo descome~ 
dido a selvatico por que at.acão oa jaizes daquella 
comárca. Q 11anto não tem soft'rido o-digno juiz de direito 
o Dt. Frei tas Henriquesl ( Apoia.dot.) 

O Sa. Pl'ft'ro »~ C.&.M1'0S!- E' um wagisiTaào aUb 
que s6 meret!~ elogios. (Apoia.do1.) 

. O Sà~ Coad.&. DE OuVETBA. : - MagU!trado fntalli .. 
gente e honrado, ctu• cmmpre euotamento oa H1JI· df,. 
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çríea injustas .e punido abusos. Estou corto de que 
S. Ex. repetiria aqui o juizo que particnlarment~ tem 
m11nifestado. 

Uma das calumni d 
mente o Sr. Dr. Hircano é essa que o nobre à.epntado 
po~ PetnnmburJo, dando ?red.ito aos sens amigos de 
hoJe . ••• 

O Sn. PAES B.uRETO:- Amigos de hoje'? Sempre 
forão meu11 amigos. 

O SR CoaR~A DE 0LJ'fi!InA : - .... repeti o na trf
buna. Par11 det>Grui-la, aqui tenho uma certidão: . 

c O escrivão Co11ta Leite, Bew perda de tempo, certi
fique ao pé desta o seguinte : 1•, se .a falleneia dos ne~p
cia.ute!l· nii.o ma.t\'iculados nelita c1dade Jo~é . Bapt1sta 
Rodrigues & Irmão foi instaurada ex-offitliO ou a reque-

----..J:ime~ ' . ·, . . . 
fallencia; 3', que tempo mediou do de~pacho de aber • 
tura ao do qutililicação e pronunoi11. ou não pronuMlo. 
do~r faUidos, e qu~l a rnziio desta delllora; 4•, qual o 
juiz que proferia este-despMCàO Q6 l{llalifiOII~i\(1 0 fJf 
nuncia ou de!! pronuncia, e a razão po1· qno; 5", se além 
da plltiçi\o inicial, ca~o tenha ·sil\o a requorimento de 
credores aberta a falleuc: a, existe alguma outra.uos autos 
pNmovendo ou não a decisão final da. causa; 6•, se 
algum credor por ai ou por procurador cêmparecen aos 
aotoa da fo.llencia. para 9-ue foriio convo<1ados; 7", final
menta, se o andamento tinal da causa foi ordenado. pelo 
juiz, qual este, em se pelo oui'ador da maaea.-Cum
pra.-Goyana,a deJulho de 1861.-0juizmunicipal, 
J. HircanoAlt>U .Maciel.-. 

< Eu escrivão abaixo lltlslgoado certifico, quanto ao 
primeiro quesito, que a falleoci" dos negociantes niio 
matricmlactos nesta cillade José Baptia~a Rodrigues 
& Irmão foi instaurada a roq_uerim• nto de seus credorea 
Gnimsriies e Alcoforado; quanto ao segundo quesito, 
ter sido o actual Dr. juiz xnunicípal João Rircano Alves 
'Maciel que abtio e:; ta ialleneia; quimt.o 110 terceiTo ·quo. 
aito, que mediArão treze mezes e um dia do despacho de 
-ab6rtura ao em que foi julgada a fallencia Je casual, 
dos fa~dos, sendo. ~&ta d·emora mo~itJada pelo loflgo . Wilpo 

' qual lhe •erulo continuada em data de Sllh Julho de 18~0 
para re.Jponder áurea do requerimento do advogado do1 
credort:~ fot1Jo entregues peta dito c:tlraclor em. data de 22 
de ~~fJerttro do ·CCJN'Ilnte ann.o; ao quarto questto, que foi 
~ ·juiz municipal, '2• «upptel'lte em eroercicio, capitll-o An
tonio Gutdes Go'Tidim, que proferio o de~pacho julgando -de 
cxuaol a (allencia, porque do balanço apresentado pero 
J)r. curador fiscc.l u tJia que o acti'IJo é &uperior ao Jlel#sttlo, 
e do~ eroi:\IM& e depoimentos daa CtsCemu7\hru mnht~m4 
protla r~&ullav~ contra O.' me,mo:_, antes ~1~es erllo f ar;~. 
raTJeis; ao qamto que.uto, que a exce~o do requen· 
meuto prilnurdial pata a abertur~ da. fàlleucia, nenhum 
oatro e:mte promovendo a dee1sio finlll dá ·eaU&a_; 

jutz. úm processo abandonado, que ningne~ pro~ur~,- -
6 qtiasi sempre o ult.imo -~ ~ despacl;tado. ··. . , ·· ·- ~ 

l:t~iualmente o activo da casa era superior ao . asstvo. 
niio.be den motivo al nm elo ual a uebra · 
j ga a rau en a ou c posa; a. sentenÇa., PQr~_an~j-
julgando- a c_asual, e niio L~ndo sicl9 d11da p~lo ])r. ;~:!.ir~ 
cano, mas pelo juiz mu01cipal _2• supplen~, não ,pódt,t . 
ser considerada de modo algam o rosnltai:J.o 4e Jl4Q~ • 
t.ranso.cção entre aquelle e.o eleitor Ba.pti~ta Rodriguei_, 
,cuja adhesão aos meus am1gos, datando de .época~~~:- _ 
rior t. eleição de 30 de Dezembro, teU?- e:iplicaçii.o ,~ui~ 
diversa. {.Apoiados.l • • . .. .. . . " ~: 

.Sr . presidente, Manoel Baptista Rodr1gt?-es é u.m ex
cell~nte pai de familia, proprietai:'io abastsdq; ~ ho~éll,l . 
que sempre viveu {'OD'l iodapenden~ia. 'Dotl.!i nlhd~ aén, .. 
estabelecêrão um a casa de negooto debaixo <le -SUa cU,- . 

- - rapo boa ey>nea dfrsi, :mu . 
ultimamente, quando a crise comroercialla.vron :pOr 
todos os pontos da província. cassá.riio os seus pa~en~ , 
tos Aberta. a faUenoia. dos filhos, o pai prttendeu:diiJI!. 
cmbara -o · e ·s · · - · . · 
entre o~ eeos antig6ll amigos. Is~o é~- as franquezás -~& . 
descobr1ano outro lado determmâ.rao-o, talvez, ·a .des:.. . 
prender-se de sen!J compromissos politiooá. . () que• 
verdade é que já. em Setembro nas .eleições unudcipaiell 
elle deu-nos o aell voto.... ·· · 

O Sa. PAEI BAII:auo : -'E eu digo o obriiratio _: ~ · 
vista do attestado a~ue. 

O Sa. CoaatA DE 0LIVEraA. :-•••• e isto, que oert.a• 
. xnentb não é deatruido pela deolaraçiio de que falia .'O 
nobre _deputado, contesta a allioia.çiio pollterior á ew~ 
çilo de Dezembro. · . ~ . 

Em todo o caso, a. -~xistencia d() proceaao ·nio eram 
motivo c11paz de influir para a mudança. de <~pini~ do · 
eleitor Bnpt.ista Rodrigues, vil!to <!Ue não havia. fand.a- . ·. 
,mt-ntv 11l~um para a pronuncia de neus filhos. {.Ap~ 
do~. i . . . ··. ··· ' ·- ·~ 

P11ra provar que o juiz municipal de Goyca eiil 
:capaz de fazer a traneacção criminosa que :lhe implitotit 
trou:r.e o nobre deput.ado um facto -que relatou come~ 

. nmeiro sem um documeu · 
. 'ts.va q_ue !lm juiz. só póde eer accusadG, e qualq'llàf 
pessoa, em v1sta-de boas provas.... · . · ' - :. 

o Sa. p A'E!I BA.li.RETO ~.:.....Invoquei o testetnunho ac. 
~x -presidente de PernaiDbaco qlle e~t1ita· presenü. _, 

O Sa. ColUliA. 1>& ÜLlVEltu. ~-Vou referir o factOlii'! · 
.como se passou, o nobre ex-presideute:de Pérn'liinbuco · 
está. presente, ts.mbem eu invooo o "Seu tesl:éáltnihb:, · 

, colllpromettendo-me a prov&l' o que disser, sé flio ·hoje:. 
em outra qualquer occasião. São t-enho agora doetilhbftto 
toa relativos a essa segunda aecuea~o, e dril> o · que li 
em relação ao prooeaso de fallencia AqneR• ~ts.e 'lil:l&tlO. 
ds.ri.O ordena Cl'&q,ui,.para queeaa :Goyima*'~ 
iQ uma xepteSontaçiO contta o i~ xntmicipal) o 10 do·: 
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manto naquella. cidade dos til h os do eleitor BaptiSta logo n Sr. Dr. Bircano a injustiça de acousa-lo tão forte_. 
~ia da eleição. Não os leio po!que a. hvra es~ muito ine.ate . ••• 

au\acla.;.. O Sa. BBZEl\D.A C.uuc.A.NTI: - Corno juiz politico 
O Sa. Hau.o R&Go :- Póde inclui-los depois no seu aõmente. 

aiecuno. O Sa. Coaa.tA. 1111: OtrvEiaA: - •••• sem provas, e só 
. O Sa. CoadA 11"E Ounru: - •••. e porque isso não com falsaa infcrmaç6es .... 
wm importancia desde que se prova que não h~ via. um 
orime a punir-se. uem criminosos a prender-se. . O Sa. Pus BA.BB.ETO: -E' um juiz muito envolvido 

Mu, como dizia, Sr. presidente, se o juiz municipal Ol;Q politica na r;ua comarca. 
não tiveue sido advertido em Goyane. pela acquiaiQão : O Sa. CoaatA. .Dll OuvEnlA.:- E' um juiz n.uito 
~ r.rovas, que se pro~r.ll'l& fazer, e!'taria eu hoje inba-· honrado para. manchnr-Ee com os actos que o nobre 

· o lha imputou, para fll'<:er transa.oyôes . crim1-
po4q14o e6Itlente fazer uso da minha palavra e do ll~M e tl'apac;aa ignobeis. · · · · 
t.es&emunho dos Dl6UIJ collega.a 'POr Pemnmbuco, quo o Sa. Pul Bua"ZTO~- Censurei o. comojuiz poli~ 
tazem:jtUtiçe. ao caracter do Sr. Dr. Hiroano. ... . 

O fACto do recurso · - · w()l). 

e tOgto () r. commen a or João oaquirn da Conlla p o, que 4 multo pronuncia o em politice. 'l 
~ Buro&. V. Ex. ,sabe, Sr. presidente, que oa melll O Sa, SILYI!\O C.Av.ucA~Tt:- E' injusti9a da párfe 
uftl'tarios, a.ahando-se pormeroaoaso de posse dajunta clt V. Ez. Nilo pódo apresAntarfactos que o deslustrem. 
=oadora DO principio do anuo f>as8ado não quali- ()S.; Pu• B.AUETO: -Apoiado. 

· . .,otmte o Sr. commendador João Joaquim, para 
qt~ae&t.e Jlio. pudesse como primeiro cleit()r que era. da O Sa. Coaab os 0Ltl'EJllA.: - Dirigia na clei~ãó 
~a oonool'l'Ot para a eleiyilo da mesa eiU Setembrq llDl& daa parcialidades politions do seu termo. . . 
o clepola.... . . . · . O Sa. Sn.VIe(O CAYA~CANTI: - Nüo é exacto. · . 

·o Sa. Ba&lla.A Cu.&LoARTI: -Não foi qualificado .O Sa. Coaa~4 D& Ouvr:uu.: ~ Creio que te .não 
pOrque aiora. na freguezia ·dos Afogados. · .. -· Póae oontaatar o que acabo de di1:er : é· notorio que o 
· 'O Sa. Cos:d.t. DE ÜLJYEraÀ : ~ Perdôe·me, tem ca8• Sr • .Dt>. Vellez é muito pronun<liado em politica. · 
ao Recita, naas!\ freguezia de que faUa o liob:e cieputa---il---....e....--'lh;......-c~~ .... -=--;o;-;:;:;;:-;;-;r.;------~--,----
ao ; ;tom fazéndas e Cllli8S em tres OUtras fregue:tlllS, e 
~~ .. o tempo por divorsos lugares; mas sua tet~i-
clencla habitual foi sempre em Goyaua. Já que to.. 

uei nesse facto não deixarei de oham 
ara para esse empen o, que os meus adveraarioe ma

Dif~tavio de!de Janeiro do anno p88sado, recorrendo a 
~ m&lo tão odioso, como a não qualificação do chefe 
cl!l 'areialidade contraria, para !JOnBeguirem maioria 
11a turma dos eleitores, e poderem .fazer a mesa! _ 

O acórJio, Sr. presidente, que mandava incluir ~ 
Uit&' ela qualificação de Goya.na o Sr. coron~l Joio J oa~ 

. Clnim tinha as fórmns de uma sentença do tribunal; 
m.u outro, que o juiz municipal recebê:a depois, tr$ O Sa. Coaab JJE OLinmA. :-Ignoro qne elle seja 
lilaripto em uma folha de papel fino, fo1 entregue ~r meu J)arente; era afilhado de um meu tio, que o ma.n~ . 
IUD ~rtador particular i e a 8tiBignatnta que levava, dQ clou educa!te deixo:u.· lhe alguma peran~a •. Por ventura 

. rr-1cleD\t da relação> combinada com a do primairo e Sr. Dr. wroano fez o que fizerao os JUizes de Nsza-
ao6!dlo; a1reeentava alguma diflerença. reth T Não é verdade que elles cabala vão ás escancaras, 

Eaw CU'CUtnltancias movêrão o juiz municipal a que lntenieriio direclamente nas eleições, e que até 
ooa.lllw o presidente da relaçiio, para saber ae era. ~cv.rárito obter da camara municipal diploma para 
.-trcl&cWro ou apocrypho aq_uelle acórdão. Foi o q~o o Sr. Dt. Souza Carvalho, aconselhand:> que ella annul-
mui\0 ~tea ela eleição; mandando o officio por um wu coUoKios eleitones T · · . · 
es:pnuo, fez o Sr. Dr. Bircano, e o declarou a Bento Sr. p~•iaente, V. E.z:. sabe muito bem que foi. essa 
JOI6 ela Veiga, portador, por .cnuitas razõesauapeito, do uma du onntrariedades com que eu lutei na minha elei-
IDIIGlO ac6rdão. EsEe homem, Sr. presidente,· parti~ o. De propoaito deixou-se a camara municipal . -de 
~~tamente pua a capital, e dirigiloo'-lall(OHI:JlrrÉei&&tiÊdleel.il:. te---l-----jfllKinndllla&:,:=-Act~~eibxÜomur.-~selrllaf(!Jca!Dmmiarl'lanJm:ítun~, cclítlipaalhlâeeiG)(oi'/yisanna.a,;-aa---
b ._pronncia uma representação contra o juiz muriicl- clclacle maia. importante do segundo districto, qnaai no 
~~ u qual, ~tre outras calumuias, referia o facto centro, pua ae constituir camara apuradora a de Na-
íal como o fanta11ou. ... • · . · · sareth 1 Eu comprehendi a raziio da iDjustiça que so 
' O .Sa. PAI&I BuaETo :-Fai!tasiou, não; 0 facto 4 fes á cidade de Goyana, que não ~ó é a mai_s i!Upor-
~. . · tante elo ~do districto, mas tambem s. ma1s Impor-
: · 0 s.. Couh ,Da Ouvsnu. !-Não 

88 
deu do modo tante _da•proYinoia depois da capital, qn!liido tive neces-

b d a.d f • aldado de empregar muitos worços para. que s. gran-
por que o no re ep~t o ore er1o, que é exactamente d'maloria ele ~otoa qne ell ha':ia tido sobre o meu com-
~ JDHDlO por que f_?l narrado por Bento Jor.t is. Veiga -t.taor foaJ& apurada .... 
.. ·~ua Apresente~. · r-

: · Si o juiz municipal houvesse tido a i 1__ -~do nio · O Sa. Pn• BnaaTO:- Tudo i&BO é uma historia, 
.~ ~ ao6~ da relação. comprehende-se que o leU C!De cu oontnto por ueg•\)iío· 
~t.o 8GnA . ~tro, Dio coDa'Qltaria· oom -~ O Sa. C•aaU »• OLJYaJaA:-c E• a pura verdade; 
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8!1 tive necessidade d0 ~oo.orrer. ao pre&iden~ da_provinw. 
c1a, pan. que o meu d1re1to fosse reconhootdo. • 

O Sa. P .us Buu'l'o: ·-Não é ex.acto; mu se as fizesse 
isJKI,_ se~ia e, ~xemplo do qlle se fez em outros ponttls da 
prOVlDCll\. 
. _O Sa. C~aaíiA. DE_ 0LIVBIB.A:- O nobre deputado 

. · a o o que o, nao 
negar um ~a c to de notol'ied:de publica. (Apoiado.r.) . 
. Sr • .pres1dente, lutei muito para ser eleito contra a in· 

terven_ção ~e ju.izes e da policia; tenha a gloria d~ di~er 
' , 

co~juvação ~e autoridade&, e finalmente que não me 
iorao nece•sana!'l remoções de magistrados nas veeperaa 
da e!eiÇão, como a outros tem sido. · 

O Sa. BEzERRA. c.~VALCANTI:- E' a primeira vez aue 
apparece aqui, e está. arrotando estas causas.; '" . 

O Sn. Coa atA DE Ouv:mu:-Digo o que é verdade. 
O Sa. BEZEBRA CAV..U.CAN'l'l:- Sfío baforRda.e. 

O Sa. PAES BnuTo: - Cad~ um falla de si como 
quer. 

O Sa. C(,ll\Jlh DE Ountu. : - P 11 efu o no r 
ep~tado,. se póde, o qu~ eu digo: disse-me que eu não 

podia sah1r-me bemdad1soas11io: eaprovocóatranqueza 
ilo nobre deputado, d.esejo que discutamos sem reserva: 
a núnha ele1 ão e oa ne ooil)s do 2" districto. Por ue o· 
n~o az. 

O Sá. PAES BA1UlE'l1H- Deixe-se de historias. 
O Sa. CoaatA DE 0LIVJ~:InA: -Sr. presidente, eu devo . . . ' . - . 

darei resposta acertos a.pattes com que sou interro.;.,pido 
pBia. não azedar. a discussão; vou responder ás ultimas 
cons1derações fe1tas pelo noõre deputado por Perna.m.;.> 
buco é.ceroa. das eleições que . se discutem. S. Ex. 
QOncluio o s_eu diBOUrso, dizendo que a eleição do Carmo 
é nalla: 1•, por incompetc.naia do juiz de.paz; .. 2•, por 
incompetenctá do 11JgR1'1 e 8' 1 ror falta da lista de quali.., 
ficação para a chamada. dos votiUltes. 

O Sa. PAÉs BAB.RETO:- Eu disse: 1•, por incompe .. 
tcncia. do juiz; 2'' incompetenoia dos mesarios; s·, 
in~petencia do lugar, e 4', falta de lista de qualifi .. 

:o Sa. Coan#!.~ DE OtrVEtllA : - Sr. presidente, dou 
muita importancia á. presidencia do 1• juiz de paz: é a 
autoridade que a lei colloca entre a maioria e a minoria, 
representada! na mesa paroobial, com o fim de de : . 
8.8 questões entre el\as. A lei presumia que o juiz' di 
paz fosse a pessoa boa, capaz de fazer jllStiça a todos, 
e dotado dl\lO qualidades que sii.o necessarias a um j1ii.t 
conciliador. · · , · 

·Quando na mesa ha. maioria e minoria, a nec"ssidade 
da presideucia estabelecida pela lei é indeclinavel; mas 
~uando os quatro mesarios süo de uma mesma pa.raia~ 
lldade, sendo os seus votos vencedores em toclas as ques
tões, é C}QfQ que aquella DeCeBSidade desapparece. ··• .I 

E_m tolio C~U;a nilo &e pôde .deixar de d~r mais valor 
_aos qna\ro mesuios, e masmo a tres, do que·ao 1" jlm; 
de. paz isoladamente, ou com mais um ui.esario. . · · 

Além disto, Sr. presidente, quando . o 1• juiz de .I>Ílz 
n§.o está. no caso de preencher o fim ela lei ; quaniio; 
como o da Goyana, longe de ser uma- garantia· de jnli• 
tiÇa para os partidos, commette frand\ls em favqr de 
um delles, eu não sei ligar importancia á sua comp6-
tencia; que se torna meio de contrariar, e .não. de .execu
tar o penaam~nto cio legislador em bem da vordadé .da 
eleição. . . · · . 

O Sa. BEnaa.t. CAv..U.cANTl (com •ironia}:- Excel·
lentes princípios ! ·· , · . 

:. 9 Sa. Qon.aÊA »'1!: Ouvntu: - O principio da corii
petencia do _1" juiz de -paz, levado. ao p<?nto d(l. _nã;o 
vater s. eletção que elle não prestde, tem contrl( si 
muitas d~isões desta c amara, e é u~ . gt'&nde pêrigo. 
E' um grande perigo, Sr. preeidente, ·pórotue; dâda. 'a 
hypothese . de ser uma freguezia que cle~ida. do pleito 
entre gs candidatoa, se o juu à.e paz fôr ligsdo ~ 'mi
noria real do distrioto, · poderi ·facilmente· perttt.roar ·a 
eleição da. sua freguezia, conseguir mesmo que_ . nella 
.não. haja el~ção, e deat'arte a minoria rel\1 io ~lia-

• h > - . ,.. . . ·: . ... -

TOMO IV 

tric:.tc se converterá. em maioria de o~asião, e fa.d. os 
deputados. { tlpoill<loB ·I Era. esta s sitnaçio do·~ dit• · 
tricto de Pernambuco; esperava· se que li luta seria'·· 
decidid '\.em Goyana ( mn.s nisto ·se .enganarão_ ,os· .. ~ens . 
~dversar1os), e por esta rr._zão fez-se tudo quanto eu. 
Ji referi. - . . · 

· Mesarios com etantes são a uelles ne são eléttos · r · 
maioria de votos das dua!;_tunua.s; assun forã.o e ettos os.-: 
do CarJllo. Em uma. turma, a de eleitores. tin~íiO O!( 
mona ami.gos, repito, de:,;eseis votos, ema.is.mn que não•· 
pôde ser dado, o ·do major Martins do Valle, de quem:: 
. _ o aqu1 ur.pa: ec araçao aut en 1ca,_con ,es~ n !> _ · 
1a votar nos meus a.mig,,a. Os _meus a•iversartos t1nlião' 
sôtilerite quinze. Na <JUtra turrna eriio 21 "lót~ con.ttà.~· · 
rios ao J• juiz de pa~. e só doze favoraveis. · · · · · '. :· 

A incompetencul de dons mesariosda:eleiçiio à.oCamlO . 
é um corollario dos factos, como os expôz o nobre dapu-~ 
tado, mas não da. verdade que eu demonstrei. Veriâc;a
s~ portanto a bypothese que figurei de se achar 4e ~
l~d_o o 1" juiz de paz, e de outro os quatro mes~oa le .. ,'. 
g1t1moe. · _ · ·· ;. . 

O Sa. BEZERRA C A. n~ocANTI ~ -E' essa legitimidada~ 
que estã. em questão. · ' ·. .; 
. 1\. ConP.h DB LlVRIRA : - a epo 8 . e r 

mostrado que os mea.s amigos tinhão lU!Üoria de \"otoa !:, 
O Sn.. BEzEauA CAVALCA.NTI:- Não está. próv~ .• · > 

. . 
penée como quizer, nflo vol~a.rei á questão. · . ' - : ·· · , 
• 'A incompeteacia do _lugar é argumento _que não pre"-". 

c1sa ser refutado em VlSta. do que expuz. Houve motiv~: .. . ' . .. . ·.:: .. · 
Quanto finalmente á.' falta de lista da qualifi_caçioí-: 

aà.nliro que o nobre deputado não tivesl'e visto· entre:~~ 
papeis da eleição do Carmo os documentos que· eu: VIJ11. 
_mencionar. Parece que ·S. E:::. e6 '!io o que lhe fazia~ 
cont.a. · .. · .. . ·; 
. . Aqui está {depois de tlr procurado entre · 01 pap~il l 

uma certidão passada pelo escrivão do juizo depaz.·q•, 
seJ:Vio na matriz, da qual consta que a chan;1a.da· :«los 
votantes . foi . feit& nessa igreja pelo livro da qualificação 
em falta da lista authentica. Consta mais.4est&l m.eSma: 
certidão que a dita lista havia. sido fornecida pelo l~ j-Qi.Z' 
de paz ao cónselho ie qualifica ·ão ·da' guârda na~ion~. 

emQS uma. ou a r 1 • · ·· · · . ·_ · ' 

c.arm~. da .. qual . consta quo a_ liata. f. ôra reqpisif:il~·.n.~ 
dia 30 de Dezembro ao commanclante·supenot. :da. 
guimlll.,.naciono.l pelo j~iz de paz J>re~idente da 11~gup~~ 

·tez a 
eh;m'adâ dos 'vot9.ntes. · .. ·. · ·-·:·· : 

Uma terceira cer~idão. do secretario do· con5e1hó di& 
q ualificaçiio da. gua~da. nacional, pessoa. insuspeita~ por~ 
quà é um dos eleitores que ficarão na matriz~ prova qúe 
a dita lista ~e achava no archi vo do inesmo conselho. ·•· ' 
-:o Sa. l' A2S BAllRRTO :-São documentos arranjados 
posteriormente. · - · : ' ·::,. ·_ · 

O Sa. ConnilA. DE OLn&tnA.:-0 que -tem illtof :A 
data_não destróe a fórça desses documentos, que ·'aiib 
níio deviiio ser procurados anteS do :faotO, P.Bi't!. cttji 
prova são,~ra::idos. Finalmente, Sr. pte!<i~e'}~' jlm_~ a 
essas certidões está. um atteatado do commandante l!d?. 

f:~ti~a~~eJe1h!af~iu;:::i~i~~~:~· ~ts:~1:1~!~1~~tt 
na secretar!a do c.óuselho! o por ell~ rem~id~ ~o' 'jufi.: 
a.e paz pre!udtmte da mesa do Carmo no mesm:o cüa30:cle 
Dezembro, em qne se fez a requisição. · ~ . ' : '1 .' ~ 1 

. Disse o nobre deputado : c Os documentos sãb a.S!!ig>· 
nados por pessoas interessadas na quest'áo. ~ _ E' q êott ... 

: . . . . .. .... ' . . , . 
a. prova daquillo que o nobre deputado nega, são p~ 
da.s por pessoas da. parcialidadé do t• juiz de' paz,- o á'8U 
escrivão, e um dos eleitores que i fil:lál'ãG' ·na· ma~; 
novamente eleitor por essa eleição que:. eu combato. 
Ta.mbem psrgn11.tou o nobre depntado: « que tempo 
houve no meio. da agitação propria da occas~o para 
fazer·· se o que com ta dos documentos t ~ . - ... 

A aota do. Carmo responde a e4a objeoÇ"ão. ·.D~a '&e 
vê que o dia 30 de Dezembro se .. consumio óom;a.~rg~
nisaçã<>.da mesa e com etlaas requisições; ~o dia 3.1 fez-ãe 
a. primeira chamada. De mais a mai11, Dão cotnproben~ 

. que foBBo ntQessMio Plvito tein~ pa.r. a en~ ~: 1Üil 
3.) 
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óffi.cio, Q ~&ra a satisfação do pedido que elle continha, 
ei:Xl uma c1da.de onde tudo estava perto. 

Sr prl'sidente, a hora está tão adiantada, que eu não 
me animo a continuar; em outra occa6;âo r.-~pon •erei 
mais largam .. nte no nobre deput!!do. A~ora direi mais 
do~ palavras Acerca das eleiçõe9 de Taqunritinga e 

Entende o nobre depntado que a eleição de Taquari· 
tinga deve ser adiada para. quando houverem chegado 
u fuformações que ~. E"K. julga necessarias. 

MQ p~reca, Sr.}fesidente, quo n.ã • 
desse adiamento. 'm minha opiniiio poucas elciçõe~ têm 
v!ndo a El!!ta-casa tão liquidas como a daquella. fregue· 
:zta. Consta. das actas respectivas que o primeiro juiz 
de paz, depois do organisada a mesa, se retirAra pretex
tando, por lhe ser contr~ria. a eleição dos mesa rios, que 
havião inter•indo no processo um eleitor e nm Bupplente 
que não esta vão qualificados. Das mesmas actas consta 
que os votos . desses individuo~ nüo podiào alterar o re· 
snltedo da votação, poia que, cxcluidos nrubos, ainda 
assim t·S m<>sados eleitos terião maioria. Foi e;hamado 
o lit>gnndo juiz de paz em falta do primeiro, e a eleição 
~ontinuou rcgulannente. · ' 

· · - · · , s eguas e 1Stanc1a. a 
ma~. t-6 fez. oqtra e!eição pre,.ididtt. pt>lo pri" .. iro juu~ 
de p~ e com mesar10s para CUJa nomesçãc. vot,,rlto 
p~mltlcuamente alguns snpplentes de j 111z. de paz ·com 

. . 

Essa segunda eleição foi :feita. debaix<> da. direcção do_ 
ten~t(l AZevedo, primo do Dr. Souzh Carv!tlho, e a 
:respetto de qu~m tenho O~< E~guin~e ·· a...,ontamen~os : · 

l'at'_ em diligencia, no interior da provinéia, por orctem 
do oommandante das armas. em virtude da do presl
élente; em 29 de Dezembro do anno passacto, e recdhtou-
119 ao batalhão em 6 de Fevereuo, por offido do mesmo 
commandante das armas.:~> Niio me conflta que esse of 
ficial 'fizesse outra "OUsa mais do que pedir votos para 
Àtl primo na -comarca do L1moeuo. 

Sóbre este ponto concluo dizendo, Sr. presidente, que 
cdmiro muito que ·o nobre deputado por Pernambuco 
"fiene ~r em duvida uma eleição •••• 

. o s~. p A.BS B ARB.ET.o : :-~ão sei de nada de~>sas par-

.O Sa. CoadA iiE ÜLIVEIBA: - Não se trata de in
lrigu~nM.<~ nata-a8 de uma eleiçiió feita ·Mlas influen
cias mUlto legitimas, e como taes 1e utadàe elo nobre· 

n .a o, quan o sus ntavao sua caudidatlll'a em 
lBõu •••• 

O ~a.'PABIÍ BuaETo:- Para que isto? Sempre ar
~~ oà hominem I São esses seus ar~meutos favo- · 
ntos. Ai'gnml!llte com os documentos que tem. · 

O Sa. Coub DB 0Lrv5IJU.: -Sinto ter causado in-· 
~m.modo ao nobre deputado, níio era ~sta a minha in
t.en9fi0. 

A el:elção de. Tejucupa'Po merece ser discutida larga
mente i mas vt>jo (olhando para o relogio ) que isto não 
6 mafa possivel hoJe. Reser':'o, pois, para outra. occa
&ião a longa. narração dos esca{ldalos, violencias e infa
mias pr.atica1aa em nome do governo por um subdet.e
g~o, que estava processado, ao tempo da eleição, por 
cnme de furto no termo de Ign!lrassú, e que e&t:i pro
nunciado no Recife em crime de resi.stencia pel<' honra
do juiz D1uniuipal da 1• vara o Sr. Dr. Hermogenes, •8-
gqn.ao cartas que recebi ultimamente. (Muito bem; muito 
b.•!'l·) ~ . 

' l>ada: " ordem do di11o, levanta-se a sessão as quatro
~01'11 e, m~a da tarde. 

Se88ão em 2"'- de Agosto. 

PAESIDE:\"CU. :DO SR. VISCO •DE DE CAIIIAR..lGIBBo 

(t' districtr> )- Approraçllo.- Ele•çllo do Rio cú Ja. 
miro ( 9' districto ). Appro·vaçao. - Orçamento da 
guerra. Disc.urso& dos Srs. C. MadureirB, Carlo• diJ 
Luz · 

A's onze horas e tres quartos da manhã, feita a aha.; 
mada, e achando-se presentes os Srs. vise nde de Ca. · 
maragibe, Pereira Pmto. Gama Cerqueira, Vieira da 
Silva, Salathiel,Saldanha Marinho, Lamego, Luiz Car
los, Fernandes Vieir>- , Martim Francisco, Villela 
Tavares, MeUQ Reg ... , Carne1ro de Mendonça, Cunha 
Figu~iredo. Pereira da Silva, Manoel FIJmandes, Corrêa 
de Ü!iveira, Jaguaribe, Fialho, Paes Jk.::i'eto, Silvino 
Cavslc>anti, Araujo Lima, Pinto de Campos, Mortinho 
e.mpos. ~~. e ~ lhuquerque. Mello Franco, Pilranaguá, 
""r ai .-a, Viristo, H"'l.er-.. Cavalcanti, Silveir~t da Motta, 

- , ' .. , ·OS 8 j_n O, . ~ 
MI-'Drl( nçs, D1o11:n 1:elho, Leiriio da l~unhH Ribeiro da 
Luz. Si'{ndr" Mendes. Carvalho Re'"' Tiberio. Pedrei
y,., RapoRo da Camara. F.-rreirs Laj:!e, ~arlos da Luz, 

, - ~- .l ~ , • 

' ... .. ' ' da. Silvetra, Ortoni, Lt~an<iro Bezerra. barão tle Ma· 
lDanguape, Férreira da. Veiga Cruz Machado Fi<>l de 
Ca!v>tlho, Pan!a Fon~ecs, Ga~ arin~, Aragiio e Mello, 

Espiuola. Barcello!! Nebia><, Furt11d'l, Belln Bhndeira 
de Mello Pereira Franco e Paula S!I.Dtos, ~~obre~se 
a sessão. 

CompaTecem depr.is de aberta s !'e!'Riio o~ ~-:os. Silva 
Nune!l, Zacari .. s . Juriqueir!l: Cyrillo, Rodrig..., Silva, 
Re~o Bs~ro~, l'!lrboRS. da f'nr.ha, T-vares Ba~tos, G. 
Ottoni, F1enry, ba· ito da BP-lla- Vt~<ttt, Pauliqo de Souza, 
Cal~tzans, Um .. t1 Stha. C. uro, Santa Cruz, Fernandes 

:·da Cunha, Pinto Lima, E11perioiiíio, Carrão, Castello
Branco, HHnriques, Sayii." L••b11to, Fdix da Cunha, 
Darota~>, ParAnhos, Lessa, l.."'arneiro da Cunho. e ~arão 

• I 

Fa.ltão com p• rti~ipa~ão os Sra. conde de Baapendy, 
·Teixeira Junior e Brandão. 

L~-se o ~tpprova· ~e a. &.cta da antecedente. 

O Sa.. 1" SEcRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIEI'ITE. 

' Um officio do ministerio do imperio, enviando atJ 
·authenticaR d!ll' act11s dlll' e]e;çÕ«f' primarias a que se 
prnue •eu em D.-zemhro do anno pa·sBdo nas parochias 
do Desen•bo~ue e Sacrhmento. pt>rten<·entos ao 4:' dia
trir.to eleitoral .da provincia de Mi.Bas; Garaes. - A" 
.commie11ão de poderes. 
. Outro d'l mesmo minist.erio, enviando as antbenticas 
daR setas da no v li Pll'íçiio primatiB 11 qu" se prnbe<~PU no 
mez de Julho u•t mo nu vsrocbia rle • 'h ·P· tó, iJllrUm· 
cen e ao I' <ii:;.trieto G.a. provwc1a de Mi11as Gerae!!.-A' 
mt>sm11. eomrni~'<i.o 

Ontro do ministerio da guPrrfl.. envian~o ad l•opiu 
das mr!A<>f' fl:X od, .. ~w• .. "}r<R>. l(•g&QIIO em Lon<iTes para 
acqniBiçâO ·1e art.ílhRriR rat"<ia, e bem I!P.Rim. dos offici05' 
d.ll'I,O.e~u ~e6_. ... . _ so:.·_ ;. ~ljntu. llCOWi·' ... hados 
do a 1 mr. d r: ;-o .- .,., • r " • 
m€1nt<> de &emt:Jhaute qn. .. itaade. e daS idorwações que 
do di•ector do f>rsenal de rcnerra e da commisr.iio .de me
lhoran•entoto do material do exercito·sa recebêrão, todas 
relativas é artilh&ria vinda de B.espanha. - A quem fez 
a requisição. · ,~ · . · 

JlEFORJU.'DA ADJ[JNIITilAÇÃO DA JtrSTIÇ.\o 

Lê-se, e a requerimento do seu autor é remet\iclo- â. 
commiasão de justiça civil, o seguinte prójecto: 

< A assembléa geral reaolTe: 

" ~rt~ 1. • 011 c~~"'! ~o PQllçil!! ~~~ ~~J.!li,~~ ~·~~ 
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o8 doutores e . baebareis em direito, revogada assim a 
limitação da primeira. pal"te d~ art. 2• ~a lei de 3 de 
Dezembro de 18 t l. Perc&bel'a o os vencimentos que 
actualmente recebem. · 

c A~t. 2. • Ficii.n abolidos oe cargos de juize11 muni
cipne& nos termo~ Elm 'lue r~>s d~rem os juizes de _direito; 

aquelles jaize~ m .. rcst1as Jio titolo 2" dH lei ile 3 d'.t 
Dezembro de .1841, e as criwinaes e pulic1aes do capi
tulo 2", titulo 1 • para deleg dos de polici~t. Nos termos 
em ue nâ.t• res1direm os 'uizP." ·u~ direito contiDUIIl'áõ 
08 jU1ZbB n:junicipa.e• com t<•d'tS OS 'U8.8 bttribuições 
actu~o.es. á excspçfio da d<• juogamentn bnal da" c-ausas 
civi11 e provedoria, o qual perten. erá aos juizes d$ 
direito. 

t: Art 3. • O numero dos membros do !luppremo tri
bunal de justiça. será. red,.zido a onze: da. relação da. 
capita! do lmperio a rlezese•s desembargadnre .. ; e das 
demais rela~·Õe!\ a ddZ; e creatia~ m .. is tres relações; 
uma em Ou10-Preto, outra no Rio Grande d• Sol. e a 
terceua nu c ;.ar , ca<ia uma com nnvtl de•embarga· 
dore&. pasl'aurlo·Hl para ellas o numero ex•w.dente de 
membrob das. aetuae• rel_,:_õa .... e Wlll'CBIIdo-lhes o go· 

h • 

.. Art. 4 Par~ o julgam• n<o na.• relações será est.a
beleeido ~ se~inte sy!->tema apllellac;õe~ civis, aggravos 
e prornl[a,.ões de inventar}o po! tyt-s ·•esemb~~;rgadnres; 

soa de pronunda e pronuncias por um, nãc ficando im-· 
pedido para o jnlg .. mento o juiz lia pronuncia. 

t: Art. 5. • O or·lenado .ios membroR do supremo tri ... 
· · d a · ·a. i e 4:80Cl c a 

tificaçã.o em 4:0008; o do& desembarga lores em ~:09011 
e a gratifica~ii.o em 3:600$; o d·•s juizes de dae1to em 
2:4008 e a. gratificac;li.o em • :6008: o rlo!' juizes lliuni
cipaes t-m l :OOOB e a p:rHtificaçi.io em nr.os: o do- pro
motores pnblioos em 800S e a gratilk!tçii.n em 60fl$ As 
gratificações são só e unicamente concedidlls pur exer- · 
cicio effectivo. 

ê Art. 6. • Os promotores publicas serão tamhein cu
radores-geraes. dos orpbíios e pessoas ausentes, e pro. 
motorea dcs residuos e capallas; nas grandes capitaes 
haverá promotores pnblicos especiaes do civel. 

c Art. '7. • Fica. autorisado o governo _a expedir os· 

1861.- J. M. P~reira da Silva.:. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA. 

BL'EIÇl.O llE PERIUJIBUtci. (2• districto,) 

Continúa a discuseíio do p~>retler ds <'Ommissão lie po
deres sobre u ele1çlio <las fre~ue:ia" da cid.,de de Goya
na, pertenoent .. s ao 2• districto da provincia. de Pernam
buco, com o voto em separado. 

O Sa. FnREIU » . .&. V21GA. requer o enc-erramento da 
discussão, e a camara approva. 

Procedendo· se á. votação do parecer, é elle approvado 
em t<>das as suas conclusões, julgando-se préjudicado o 
voto em separado. . 

BLliiC]l.O DO lllO D'E lAlfElllO. (3• diltt•icto.) 

disc são e a rovado sem dehàte o a-
recer da oommissão de poderPll sobre a eleição 11 que se 
procedeu ·na parochia de No~s~ Senho~a da qouceiçã.o 
da Bempo~ta, pertencente ao 3" distncto ele1toral. da 
prcívin?ia do Rio de Janebo. 

. l:>EGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

OlllÇAJIENTO D.A. GUEB.IU.o 

Entra. em 2• discussão a proposta do orçamento nâ 
parte relativa à despeza do minieterio da guerra. 

Acha-se presente o Sr. ministro respectivo. 

9 Sr. C. Madurelra (1ilmcío) :~Sinto, Sr. Pte-· 
sidente, ter começado a discussão deste orçamento 
alguns minutos antes da hora marcada, nio estando 
por conseqnencia presente o Sr. presidente do conselho~ 
para dar· lhe já de antemão os parabans e annunciar
l~e as bosan~a~ qne lhe eanta a commissão por t~r pe-

fact<> f'str.-ndoFo nos annaes do nosso parlamento, qne e 
commissã.o se regoüja de li'nnunciar á casa, porqn0nto 
pedem-se apenas 12;596:00011 par& uma forQa. de 14,000 
· ra as nando dantei.. ara for & de 16 000 ra 
pedião-116 13,029:000S; de sorte que com 600:0008 de 
diminuição s.chou a commissão que o governo eetual ' 
tinha descoberto a incognita da ~cot~mta na gestão doa 
ne~ocios pnblicos, e que certaroente pela pr•meira vez: 
vai appare"er, a se realízBrl'm as prorn~es .. ~>, que nos tem; 
feito o governo, de economia e observancia rigorosa das 
leis. 

Sinto porém niio poder deacobrir-a--meBOJ'--ooonomia--
no pedido que o ~overno fez, comparHndo a.a forças que· 
ee deeretiio Mm a cifra que •e pede. Se o minibterio 
pasilndo , pe•iiorlo 18,000 praçtis , contentou· se com 
1~,000 :000$, como não se havia dP. cc•ntentar o nobre 

(Apoiados) · ' 
Parece-me que o · governo actoal foi qne pedio de. 

mais, e portnnto na repartição da guerra vai ·falti.o o· 

E' fíwil •·omp.,rar· o orçamento actual com a despeza: 
de 1859 a ll~fiO. Com 'a secretaria de estailo, naqnella 
época, fez -se a despeza de ~·S.OOOS. 11gora apensa aug-~. 
me 1 • aia· " - · 
cento e noventa e tanto" contos! 

O Sn. C. n.\ Luz: Hll.diminui(jão; então ·acontã .. 
doria e o quaTtel-general tinbão suas verbas aeparadu,: 
agora e~tão todas reunirias nessa. . · ·. 

O Sa. C. MAnUREIRA: - Para o quadro dó Uef• 
cito pede o governo adual 6,6'66:000$, para . ~·- fuea~ 
ma verbR pedio o ministerio de 18!'i9 a 1860 5,55\:UOOJ~ 
onde está pois a diminuição? Creio que ~ ministeri~ 
daquella época. gastou menos ·com o exerc1t0< do. ~tl;8 
agora S!l pede (apoiado&) , salvo ~e a reg:e. ~·~~à 
a ser, como tem sido sempre, ped.ir- se multo dinhettó; . . - a· ossu lemsnt . . 
e depr is a.pparecer um saldo, e dizer· se...:. o ministerl,ô; · 
economias 1-Será. esta a economia prorue~tidn.? · .. 

1
, 

Apparece uma verba para eventuaes e diversas . des-· 
eza.s· é um edido contrario ao il stema re resentstiVó' 

é realmente uma embaçjl.del e pe 1l' m euo ao corpo. 
legislativo sem dizer para que ; isto não é querer reali• 
zar o systema. representativo. Para esta verba. pedem~s~ 
agora 71l":0008, e no balanço de l!l59 a 1860 eu vejo 
õ3l:On!\aooo 

SenhnreR, eu não faço o papel deot>po~icionistaquand~ 
assim ftill.,. rc:rct bi Dtste imtante esta Syncp•1; oe O 
continuo m'a não tivesse di,tribuido, eu nil.o fatiá ee~ 
reparo Ma.s, infelizmen~ pera o systcma de economü1· 
apl?arece uma Synops~ da receita. e deep~ia do. mW.-: 
teno chamado esbanjador (como têm s1do tôdóll ~ 
no!lsos ministerios), e fo.zendo a comparação, está om.i~ 
nisterio esbanjador, em despezos, muito abaao dó mi• 
nisterio da ~conomia I 

Então quando havemos de ver reali&ado esté p~ 
gramma de economia ? · 

UM sa~ DBPUTA'DO: -Para 88 kalendas gregu. 
i O Sa. C. MAnuuraA.: -Tomei a pala'9ra, Sr. pte
'sidente. nesta diseu&8iio pela importancill qne d81l 10 
aystema de se marcarem as despezas pelo corpo legl.tl&a 

IVO, O 
trabalho como a dos immediatos representantes 
nação. . . . . 
~ Senhores, um governo que faz despezas qne não •'"' 
tíio autorisadas, um governo que aceita ou promove ma 
orçamento nesta casa para despezaa que nio t@m J' 
uma lei determinando"u, viola o eystema repreflenta• 
tivo (apoiado:); porque o governo repre~cnt~t\vo tem a 
sna. base, a !!Ua pedra angul&r ns. deareta~ifi d&e il_. 
pezas annuae, e deapezas 1" autorisada.& p')l' uma. lfd. 
(Apolador. \ . . 

Não se podem por exemplo votar l9'l:OOOS p&r• a • 
cretaria 0tt para qualquer outti · 'fCtrlta · IMtlll ta hlflil 
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uma. lei (Íae eiltàbeleç~ ·as déspe%aa a que fica sujeita essa . \ . doU.-los, niio pôde fazer a: menor des1>eza que nlto ~teja 
v~ba na lei do orçamento. . 

·Com muita. razão a opposição apresentou um artigo ~ S(mhores, eu queria qne th•esseJllos um regimento 
t·ára que nem o governo nem os selll' delegados ou su· que nos obrigasse a não vatarmos verba' alguma de 
b&lternos potiSãO exceder uma SÓ verba do orçamentO deSpeza, li exeet)ção de obras publicas, que não 8StiV8S$8 

------~~~e~m~nM~p~o~ns~~~·uu·~~+4~-~~~------------~~--t---~~~~.-~~~m~l~ei~an~wrwr. . . 
Eu vou &diante ainda. da opposição, porque ella, tal· A asliembléa provincial da Bahia, que é uma assem· 

vez por mode;raçii.o, ou porque se foése chamada e.o go- bléa que tem merecido muitas re{ltehensões, mllitos 
verno não queria ver-se embaraçada ( apoiado3 ; risadtu), reparos .•• 
deixou de exi ·r ou · - · -
pudessem decretar d~pezas senão para objectos já legis- n oz: - e quem: 
la.doe, @eiilio para · empregos jé. dellretados por lei espe· O SR. C. MA.nuuxilA. .: -Do governo, da cs.mua, 
clsl. ~esta re~a fosse segu·da, não terião os ministros ou de quem quer que seja. A assembléa da Bahia tem 
passado·s orgamaado com tanto arrojo, com tão · grande nm regimento muito regular; não se . pó de alli votar 
profusão as suas &ecreto.rias. uma. verba de despeztt 9.ue não esteja decretada. em l~i, .á. 

'
. U!:I _Sa. DE_ PVTAIIO: _ A camara foi_ que os au~ori€ou. exeepção de o~ras pubhcas, em que se dá. livre srb1tr_10 

ao governo. . . 
O Sa.. C. MADUn.Exu. : -Mas não o8 autorisou pnra A regra do system& representativo é que o orçamento 

. ~ - :reformarem._em_1iQJIUU,f<J'8gJPU8cSJSCil!Rlllaa~ .. ._-----------~-----i~mprebende despezas para. ;;ervi~o que .estiver decre• 
· ta do em lei, estabeleoondo-se então no orçamento a 

'o Sa. F. OcTATIA'l'{O :-A camara não ou,torison a quantia. para. esse serviço. E' por iss~ que não tem jus-
JIOmeaçAO àe ccnsalto1'8S. tificaç.ãG algnma um orçamento provisorio quando ee . 

tario!l ·nove contos e tanto, um officia.l chefe de secçiW 
~m cinco oontos, um simples . offi.cisl de secretaria 
com quatro contos e tanto, 'etc. Isto foi além de toda a 

--------lZDIDedicl&; :a camara niie tem feite u s - . 
mando conta:l aos ministros; pelo contrario, continuou 
s autoriaação de reforma de eecretarias. · · 
.. Pois · o governo passado . e o actual podião reformar 
u ·secrétn.rias creando empregos com 
dos ·e dando e.posent!ldorias, ·quando niio · bn. uma lei ge .. 
ral que aa regule 'l Em que lei se fundou o governo para 

. aposentar o'fficines de tecretaria não aó antigos como 
modernos 'l Pois a aposentadoria de um magistrado vem 
A camara para ser por eUa approvada, e o governo apo
HDta a seu arbitrio otliciaes de secretaria '7 

·Poi• havemos d13 votar estas verbi!JI sem haver lei 
que· 2$ antorise, se1n se acharem e3sas reformas appro-
vadasf · . 
· Nós ji approvámos as :i'eformas das secretarias! Os 
Sn. minis~ros nos têm obrigado a recuar porque se diz 
que o actua.l governo niio aceit'l~ essas reformas, e arece 

· as, e am a nao em po o tratar 
cleue objeoto. · 

llaa porque o governo não tem chegado a um accôrdo, 
. hav~~s nOs vo~llr essas despezas para. quando a como 

· 'Ein que differe ~o n~sso systema do de Luiz XIV, 
quando recebia o bUbsidio das diversas dietas ou repre
toilt&Qões d~s. provincíns 'l Elle gastava. como queria, 
os ·nossos mamstros fazem o mesmo! (Apoiado.r. J 

O qne nos falta é que nos venhiio db::ercomoLuizXIV: 
-Para. que hei··de estar a fazer·-voa prome~sa8 para nno 
tnuni>ti~las, a pedir-vos muito para que me deis pouco'! 
J>ecl&to·vos quo não preciso de vós para governar o Esta. 
elo, porque o Estado sou en. - O Brazil 6 o ministerio 
(tspoladil), elJe Ó A ClOnstitniçãoj .6 O sr~ma represente.
t'ivo,' ~ tudo entre nós. Como corollar1o da constituição, 
o que teínàà nós! Podermos approvar as .verbas quê se 
nos. Pedem; oiio ha refCirmas, ní'io haemfim cousa algu
ma· ae utilidade publica que seja feita por nós; apenas 
autoriaamoa o governo para que as faça. Desta autoli· 
aaçlo o ministuio abnsa em larga f:SCida, e depoia'nlto 
podemos melhorar nem reformar o qne elle fez. 
Tem~_poi~ retrogradado ao tempo de Lnlz XIV. · 

~O n:uusteno noa engana constantemente; pede-nos 
muito dinheiro, embora recise astar ono • ro-

------~me.o..t m 1 pro\'lnetaa, e n& a ea dá ( apoiado• ,, etc. 
. Por ~so dig? que a .opposiçíio teve razão; e eu tinha a 
~esma1d~, ~d.a mtus larga, m~>snão _apr~nto · apara 
nao t~r a 1nfelic1dade que t êm os da opposlçiío,(Rita• 
dar.) Desejava que se estabelecesse q-oe não pudesse o 
~rno abrir creditos supplementares nem extraordi
D.krioa • . ~ates c;_!ldito.s não têm assento n!' ~ystema re- . 
preseotativo. N110 se1 para q-.:Ie n~s retlDllllos, pois que 
a.ão not l'e"ta nem o <Ureito de estabelecer e regular o 
Nl1i90 publioo. · -

' . A J.Xara !lugular d\) systema representativo é deere
. tatem"Pe pelo corpo legislativo os serviços, e ~epois de· 
CftttNID•I'l ~ despezas que o governo b11 do fazer eom 
.... ~rvf~; O ffOVerJiO Jli O póde ct"ear empregoa e 

e ar um or9~en ore~ ar. • · •• 
Eu queria po1s, Sr. pres1dente, pedu· ao nob_re mmls

tro da guerra presidente do conselho que houvesse de 
inspirar 1\ commissão de fazenda para. estabelecer esta 

a, - que nAu possa o ministerio, nem OI\ seus dele
gados, nem os ogenws subalternos desses delegados, 
f8Zer despezn algoma. que não coteja decretada no orça
meato, sob pena de i.mmediata res~~abilidad~; não 

"tos supplementares. · . _ 
Os orçamentos não deixãodesera.pproximadosquando 

siio regulnres; e_6 níio podem ser a~proximados os ~rça
mentos provieor1os; os 'regulares R ao sempre apJ>roXIma
dos, até porque o ministerto que os apresenta deve a si 
imputar as íaltas que nelles hou,.er de exactidão. . 
. Para se fazer effecti"'a a eoonotnia aeTia bom que 

S. E:z:. inllpirasse á commissiio e~ta idéa. Não digo que 
se serviese dos termoiJ com que a opposiçio a formulou, 
para não parecer um plagiato, mas por outra fórma que 
julgasse melhor, porque esta idéa não é uma velleidade 
da o osi -o é o verdadeiro deeenv · n o o s 
gy8tema representativo. 

o sa. SALJ>..lNB.l MAnll'fBO:- Apoiado. 

. . O Sa. C. M4DUREI'II.A : - E eu estou rauadi o 
que, a m1tt1 a a regra eg1e atiVa e que nilo haja 
ser~iços creados pelo governo, e sõ Jecretaqps por lei, 
e que estes sl'rviços niio possiío ser pagos @enilo consig
nando-se no orçamento quantia pa.ra elles, tudo :rgais 
que o ministerio fizer póde-se .. }he perdoar desde que 
elle ez.ecute este primeiro principio do systema repre
eentativo. 

A comtniasiio lembra quo dotemos as provlncias com 
aubvençlSes ou soccorros para pagarem a sua policio. . 

Nno acho esto arbitrio vantajoso. Eu jé. tenno ennn~ 
ciado .aqni a opwiiio de que 111 províncias núo precisão 
doataa esmolas nem des~as subvenções; desde que se 
:fizer a distribuição das rendas com regularidade, as 
provincias :nllo precisaráõ estender ll mão . ao centro du 
1mperio para fazerem as :.ua.a despezas. 

Aa previncias actualmente niio tnm os meios oecessa
rlus para oraarein eetes corpos policiaes bem regulares, 
c por isso a idéa do actual Sr. ministr9 da guerra e do 
seu collega o Sr. geaeral Manoel Felizardo, de organi
•ar-seulX!a policia de primeira linha para as provinciu, 

• • o exercito este peso de gqarniçiio, ó sem du-
vida a melhor possivel; mas eu já. disse nesta casa, niio 
ine lembro em que época, que os ministros não se de
vem contentar fazendo bellos discursos nos seus relAto
rios; que 08 Srs. mini&tro<, usando da infiue~cia ~ue 
exercem para cOm as c~IDDitssões do corpo legtslat1vo, 
devião fazer com que elll\8 apresentassem os· seus pro
jactes para aereiJl tomados em .consideração. 

Eu &ei que o ministerio a.ct.ual tem pedido espera de 
tudo para o anno! peco polE a.S~ Ex. qu~ pa_:ra o ~nno 
nos dê essa orgai:usação de yoli?ta de ~nmena lyn~a. 
para as provincias, e que asetm.t1re de mmha prOVlllClll. 
·o péso que toffre t endo aquart-elad'? c~nstantemente um 
corpo de guardas nacionaes, subst1tumdo um a ontro 
mens_alme~ te, 
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Nesta aquartelamento para s policia e guarnição da 
capital são empregados os hómens· industriosos, e a in~ 
dustria muito perde desde que os horrens que a eUa se 
dedioão siio distrshidon parti. um serviço que pertence oq 
á policia local, ou aos corpos da guarnição que são ti·· 
rados do ex.ercito ara. as provinciae. 

O Sa. BBLLo:- Com o hab~a•-corput não 6 pcaeivel 
haver recrutamento. · 
' O Sa. C. 'MADUBEJB.A.:- Então snppõe o nobre de· 
putndo todos os juizes de direito inimigôs . do re
<lmtamento'! AE-sim como não se dá h<lbetu-corptu senão . -

missões. c . e m espen e com com. meir.a in~tancia, que é sem duvida digna de todo~s 
. Na syno'Pse da JMeita e dospeza dü anno de 1859 a e!o~os, Julga.nd~·a capaz de dar habetu-corpllf aos in-
1860 vejo que não se trata de commissões; a verba era dlVIdnos que est~ver~ no caso de ser recrutados. o. 
pa.."'a o engajamento e recrutamento: no orçamento hab•IU-corput fol consJgnado no codigo do processo e 
actual péde-se p~tra. commissões diversas e recrutamen. podere~os .suppor que uma lei quizesse esta.belecé; a. 
~. Não sei se será. para IP"atificações aos voluntariós. lmpnmdade ? .. ou então baverá. algum partido, . alJn~ma 
Primeiram~<nte peço a S. Ex. que acabe com o systema bandeira que possa admittir que se de8obedeça :í. lei 
de d&r gratificação aos recrutadores por cada recrutado. q~e ella não .se exec.ute, qne se exerça uma pressão no~ 

c1dadãos a t1tulo de recrutamento, a:remedando-se o o Sa. PaESIDENTE DO co~a~l.ao: Já. acabei:-·-----!--..::;ar::e::.:sp:..:o::.;:t:;.is""m--'o::_, o governo absoluto ? 
O .Sa. C. MADUB.BIB.A: - Dou agradecimentos por Arg~J.tnentou-se, mas sem razão, com artigos exem-

pane de minha província a. V. Ex. or esta medida. plificativos,. que pens? que não. restringem de modo 
tn a o annC' passa o en o serve1 na corte e 1 , tarta~ so er nma 

mente, um grande. barulho no modo de recrutar porque pnsão ou um ccnstrangimento illegâl poderá. recorrer 
os recmtadores, percebendo esea Jl:l.'atificaçio, lança.viio a~s magistra~o~ para ~he.darem halieas-corpw.-Eu não 
uma rede P.ara. pescar recrnta~; como não psgaviio d1go que o JU:Z de.dire1to possa dar hab1cu-corptu a0 

. \ \ "' 1.'·- -1. o o 
de serem re<:rntados, ião agarrando tudo. armas ; mas a relação, cujo tribunal é jniz desse com-
.· Já sei pois que as gratifica~~s nio são para este mandante das armas, não pôde passar essa ordem. de 
.ilerviço, ·e .sim para otltras commissões. Espero 9-ue 0 liabea.&-corpu.J ? Não sabemos que a relacüo é o jtú~ co~-

diminuir essas gratificações de commissõas, quando não que se infrin~irií'io as regras de herarchia adminiat.ra-
'poasa acaba~ de todo co!ll. ellas. tiva se. os tr1bnnaea pudessem conooder hab~Ja~-corput 

A' · respeito do recrutamento, eu continúo a pedir a. aos recrutados illega.lment.e 'I Os juuel! da diTeitn nio 
S. Ex. que, ajudado pelos nobres generaes qne formão a são os juiz_es dos delegados, d.os subdelegados e doajni-
maioria do ministerio (risadas), inspire a commissiio da. zea munictpaes, l)ncarregados de ordinario do recruta. 
casa para estudar, no intervallo da sessão, 111na lei do mento? Poi~J são juizes para processa-los, pro~J,uncia-
recrutamento, ainda que seja provisoria, como S. Ex. los e julga-los, e não têm autoridade para. conceder 
nos lembrou. _ . habea&-corptu ao~ individuas fOr elles presos .a titulo de 

Haja alguma cousa que seja_lei de recrutamento, e recrutamento? Pois têm. jutisdicçlio ordinaria sobre 
que seja brava, para que os recrutadores não continuem elles, e nüo po~em ter essa jnrisdicção extraordinaria.? 
a desculpar-se dizendo que nas dive1sas disposições quo · Senhor~, ~uand~ d!l nós o habe(J3 corpm, tirando ao 
ha r ahi 68 alhadas sobre este aBsum to nii.o dem corpo leg1slat1vo o dire1to de crea1· P.mpregos, de votar as 
estudar bem as suas obrigaçõe31 e vüo recrntando 11 , s I r sen 1vo ao consa 
torto e n direito. E' necesRario que se estabeleção as alguma ; então acallemos com o. deapeza que se faz com 
condições da. isenção do recrntamento, comprehendenclo as duas camarall. 
os lavradores, porque a primeira industna do nosso paiz O Sa. F. OcTAVIAftO:-Apoiado; podemo!rdar uma au-

O Sa. C. MAouuuu.:- A província de S. Paulo s~ber o nome desse JDinistro que I;nçou um tal aviso 
deu sómente 18 recrutas, e a dnsAlagôas creio que pas- dizendo que seu antecessor tinha estabel .. cido um direito 
11on por &lto. · novo. E para qne estabeleceu esse ministro o· direito 

O SB. B.acEI.Los:-Eatretant{) ha nella freguezias ~o.vo'l Pàra b~lar o syste!D~ eleitoral, para tirar ao 
que têm 4,000 votantt>s! Jl!-lz. de paz m~ vota~o o d1re1~ de p~esidir a eleição, 

O Sa. F. OcTAVIA.l'lo:- Apoiado. direito que a 1& respeltou tanto que, amda procesSado 
elle deve exercê-lo. ' 

O S11.; C. MADUilEillA·:-Tambem espero que o no- O que vemos nós por isso 't Vemos qne na n~~ma 
bre presidente do conselho, em observancia. uo nosso pro~cia, em um districto (os nobres deputados pela 
!ystema constitucional, do qual sei que é amigo verda- Ba~1a podem attestar), em um districto o jniz de paz 
deiro,. r evogue esse aviso ant.i·constitucional e illega1, . mBl_s votado nã~ pôde presidi~ a eleição por uma cer~a 
que rçcase a salva-guarda, a garantis dQ habt~ corpus raz.uo qne o p:es1dente descobno, por ter dado po;- ~xem-
'IOB recrutados indevidamente. · plo ~~ tal tempo um desp~ho cQmo ~niz mw;Uoil>a 
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11upplant~; em outrO distrieto nm juiz de paz :nn8 mes
mas circumstancias póde exercer essa iuncção. N'nm 
caso, diz o pre,iriente eo juiz da paz, o aviso e'>tabeleceu 
um dil'<:!ito novo, 6mbora_ não fo~se ~enã.o uma u:mrpa~ 
çii.o: •ujuitai- vos a ~liP. : n·a~ a outro porque lhe faz 
conta que 11r~~·i!" à elei?ii~ diz- V. pó•l6 pelo aviso de 

Ora, senhores bto produz a anarchia das idéits, con
tm a qual o Sr. mini~tro da ju~tiça tanto se pronuncia; 
e eu-esp~ro que acabl'l com eli a, porque realmente é peior 
do ue s auotrchis da revPlu ·ii.o. .. 

Eu ainda insisto com o n bre mini~tro da guerra, Sr. 
presidente, p~trll que de~p.,ça. das fileiras do exercito oa 
voluntatins ou recrutado" qul'l là. &~t~verem com o seu 
tempo "cabado. f.OUJ ob11ervar essa regra tia ~ahir um por 
tres queentra•em. prirwi..,almeute ~'Spe•all'lo S. Ex. go
vernar com f4,00n ... r .. ças De"eJat'ill me~mo que com os 
voluntarios :se celehra-~e u•n contrateo J.·Or escriptura 

----}luhlica;· porqua-emre -n6~-tendo· se feito -um-contrato 
com o governo tem se direito de miÚs. 

Se eu não ~ives~e tanto medo do" eontra.tos que se 
têm feito com In~lezes para estradas Jc Íllrro, que se 
têm feito com admmis_trlldore~ de ol-ras, que s~ fizerão 

' porque quem tem o seu coutraro até resi~>te á lei, pe<üria 
que 09 voluntarios tivessem os seus cuntratos p(lr 68· 
criptn.ra public~. _ E para este caeo é ... ~ue :;e pG~lião 

acoumularem-se eaws aos notarios, visto que para se 
salvar a crise fulanceira. a falta de renda, para termos 
uma gr$nde receita, vamos f11cilitilr as esoripta.ras da 

De sorie que o estrangeiro, lendo a nossa. resolução, 
dirá sem duvida-os ecouomist!l.!! doBraz1l descobrirão 
um meiofucil <ie restaoe1er ~'U!\S iiuanças vendendo··se os 
esor6vos com todf\ a facilirlade •. - E' verr!ade que devia 
haver a oondiçiio de ~;er esta fsdlidade ~6 na mesma pro·· 
vincia, porque o mesmo nobre membro d>t com missão que 
a&signon o projeclio qut>ixou se da 4ue a escravatura do 
norte viesse para o sul por venda, apezar dos embaraÇos 
que oppoern a este trafi·~o aR w•sem bléa!• provinciaes. 

Eu ;ni\o faço esta queixa por-tue 1ealmenta antes da 
revolução dos EstadO!\· Unirl"" d··"ejavtl -tue o Brazil se 
constituiAae assim- o n ·rte •em es ·•ravo•. e o ~ul rico 

m seu11 es ravo;-, porque a escrMva ura praga que 
nii.o nos f~tz ialta, ao meno:; na minha provincin ; m11s 
á vibta de~ta de~ordem nii.n o desejo, porque podem 
tambem os nortistas ptomover ~es01·dens _cont.ra os do 

• l· 
qUüZa. do Aul, prin•,ipalmente em-tnant•• fôr de escravos •. 

O Stt Be· Lo:- Se não tra.t11rem da coloni~ação, hão 
de sentir a f11lta. del1as. _ 

O Sa. C. MADUREJU:- O aparte do nobre deputado 
me fba; tocar nwete ussumpt.o, porque enteudo que o Sr. 
minh•tro da llUerra, pari\ poder a ·har entre nó~ braços 
qu" nilo fa~li.o falta A lavoura. pttra poder reorntar de 
modo "{Ue .,reencha o exercito com sua~ l4 noo praças, 
é precito promover a colnni~ação. Basta a fulta 4ue nos 
fazem os nascidos no pa•z de pa.is ~strange1ro~, que 
seguem o ~'St~<tnto p~skoal. Eu a eqta respeito enn o mais 
condes•;endente .>oeshel com o ministerio, porque, jul
gando a col•nisaç"o no Hrazil. principalmente no clima. 
do norte, um problema d fficil <ie • esolver, auimo o mi~ 
nist'!r~o co~o Achilles, como Mioerva, etc : desejo que 
o mml8teno tenha todos os meio .. , tente todos 011 1\ys-. 
temas de coloni.;hçílo ; aceitemos todos os l'ystemae, 
porque entre n6:. não se pôde a ar preferen: ia a um 11obre 
outro!de _eort~ que se. exclu~ algum delles; seja a nossa 

. . . _ . a 1recçao a casa 
pemtencun!l: nao haJasy"'tema preferido, sigamos todos, 
porque se~~ a falta de systema é um grande mal, e todavia 
.sega.e-se 1sso, devemos proceder assim na colonisação, 
por:qu_e em S •. Paulo, por exemplo, o systema ne parceria 
é bom, ~o R1o-Grande do Sul o E-Jotema de colonisaçã.o 
voluntarta espontauea tEm produzido bens· as nossas 

-colonias subvencionadas pelo governo, diz ~ 11obre mi-
nistro .da agriculcura, em cuja palavra. devo a.ereditar 
mesmo em falta de melhor informação, siio optimas. Por~ 
tanto, para a colonisaçiio B<>.eitemos todos os systomas 
an,neu,:os o ~~verno do~ selltl 700:0008. E' verba esta d~ 
que nao pedir1a reducçao, por11ne quero que recá.ia toda . 

a responsabilidade da colo~isação 110bre o governo; 
ainda queestives.-e nos bs.noos Ciaopposiçiio, não quereria 
essa re~pr.n~abilidade: quem tem aa vnn_t.~op;:ns do mi· 
nisterio que resolva o problema da c.olonlllaça.o. 

O Sa. F OcTHIA.NO: - Apoiado. 

faltar a's c~nd1çõe• prec'sa~. Nó< ~iv.-.u.i.:~s ~ma lei de 
medição de terras. uma lei que fulm•nou mmto aos.po
b~es proprietarios, um!\ lei <.~UP tirou rla~ vie:arios o re• 

. . . . ~ I 

registro das terras: emquanto a lei ti•a do .. t .. beltiães, 
escrivães e outros officios pnblicos o regi"r.ro das terras 
e os pasta para os •igario•, lança sobre et~tes . que devem 
estar bem com todas as suas ovelhns. 11 odio~id11de de 
fulminarem o seu rebanho f'nm multas! E temos já. 
uma cifra de duzentos e tanto!' C'cmt-n· rle rpuha~, ten· 
do-se podido cobrar H penal' . 4 o nos E fJflra qu-· e~!'IIS 
multas tiio injustss no~ nobre& ccr·upaott.ef!, ,; bindalllais 
nos proprietarios de terra!! 'I 

Gnardeni·Ee eBtss terras p11ra li colonis· çiio e~pnnta .. 
nea, não se mande vender a Brazileiro~ que não ~e dedi~ 
cão á. l~voura, que não cha.mii(1 "?lnno!, que vão _apenas 

queixar -me da venda.- que o gr.verno mandou fazer rio 
melhor valle do diatricto que me nomeou deputado, do 
melhor va.lle que a provincia da B -- bia tem para a co-. - - . 
Rio de Contas, bsnh~do pelo Ja-tnitiubonha, pelo Rio· 
Pardo e pelo Peruipe, pelo rio dl) Prado, cujas margens 
são excellentes. 

da Bahia, a dou"' Br .. zil~iro~, p~ra apparentar o n~gocio 
de estrangeiros, Portagriezes, Sutssos e lt>t~ianos q~e s~ 
estão assenhoreando da~; mesmas terras. D1~pen"árao-sa 
mesmo engenheiros prntissiooa"s para medi las; man~ 
dou-!e para tlUi um moço que viaiou .,ela Europa, e que 
não soi se tem carta de engenheiro. Passo roesmo a re
ftlrir os nomes das pessoas a quem se vendêrão ~os ~rras, 
um Sr. Souza Mendes, o tenent.~-coronel r.hristovão Pe
reira Mascarenl.ae e o Portugnez Mar.oelGonçrlves Bc;r
reir"~ Mas por •tetrss deMte~ ha Port.,guele- Sryi-.os, 
Italianos e out.ro~< Reubores da" terr .. ~ ; por~ue for ... o para 
lá C•·m o tal en euheiro, " o povo igno'I'BDt~ e IJB·. ifico 

11 1, venoio pro<·e er l'e 11 me ••Çao. os m ogo COllSl e~ 
rando como dnnns das terraq, e nenhums. oppo,içãn fize. 
rão " sua po~se Entretanto, es~es estrsn~~:eiros . têm 
tratado de explorar o córte do janarand11 e ir11ped~:t que 
os a 1 an s o açao, 
que acharão j<~ cort .. do, não sendo aliás eflta madeira 
de construcçiio, nem estanrio comprehendida naquellas · 
que é prolühido .,;Ortar. F1cáriio &ll~rim os pnbres habi
tantes do Prado emb11rnçados no eeu commercio licit-o. 

O certo ó que esse bello vfllle, em ve~ de ae'l' ~ardado 
par11. a coloni .. açiio, mandou-se medir para vender-se. 
O ~toverno, ainria que e. sun ao-4uisiçíio sejn feita por 
Brazileiros, níi.o "olhe da.hi vantagem alguma, porque 
recet-oe 5 nu 'O n. por braça c.tuadrad11, o que nilo chega . 
paTa pagar se o engenheiro empregado na medição e 
demllrca.,mo de raoa terroR. 

E dP.··laro 110 ~r ministro rla guerra que tendo man
dado S. Ex. um +-ngenheiro muito capa?, o Sr. Pitanga, 
plfra tomar cont11s a esse respeito, até a minha vinda, 
em Julho passado, e.•se engenheiro estava retido na 
Bahia, apezar da vontade que ti .. ha de cumprir essa 
commissão. porque era preciso que aquelle engenheiro 
improvisado acabasse com a11 medições, e fizesse entrega 
das terras aos concessionarios para quem foi escolhiao 
de ro osito. 

or a ar n1sto, n!to sel em que ePta O Se BC a a · e-
legacia.das terras da Bahia. Sei que houve ordem do 
ministro para não se pagar aos empregados os ordena
dos no exercicío corrente. Mas os ministerios guardão · 
tudo para fazerem de futuro a E eu arbítrio, confc.rme as 
circumstsncias suggerirem. Mas depois desappar~cem, 
e os seus auccessores 14proveitilo·se dis~o para contmua.· 
raro os empregos que elle& julgão desnecessa.rius e pro· 
mettem t>uppr1mir. 

O mesmo succeden com os consultores. O Sr. Almciw 
da Pereira prometteu aqui solemnemeute que não pro
varia oa lugares vagos de consultores; mas dep:>is creio 
qn-a foi clle mesmo quam fez as nomeações, e assim 
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continuamos a carregar com a enorme despeza d0s con- · 
sultores dispenaaveis. aos qnaes :iá.-sA 6 OOOS, correndo 
todos oa negocies importantes cem a consulta das sec
ções do consf'lho de estado. 

En ouço os Srs. ministros dizerem~ c Em nossas se-
retarias ba muitas a :~ -

1\{,.s porque nii.l fazem declarar isto meMmo, e ~upprimi
rem 612 os empregos por lei 1 Por-tue não aci:hão as 
emendas Que rerluz.-111 o nomero dos empregados? Não 

nerem; h a de ser ao seu arbitrio · ureco ·o nA no~; estão 
azen o graças. 

Não ~~;cho csre systema bom. Dei!ejo a verdade do 
sy~tema represeil.tathro; mas niio tenho a bosga da oppo
sicão: p;ot<to de upoh.r ns mioistelios na esperança de 
qoe arri .. ie•n semelnante rarreira. · 

O n· bre ministro rc· onhec" a ne<'-essidhde dos coriigüs 
pen!J.· e do proceeso criminal militar, e tambem do cor- . 
recCJons.l. 

Eu insist{) nisto, porque quando fallei na distJussiiG 
da li:xa.çã.o da~ forças de terra, .. nobre ministro fez-me 
a hnnrA. de dar um aparte dizendo que se estava con
feccionanno o c~digo corrt•ccional. O Sr. ta:hygrapho 

brança delle. tOda via nil'o quiz. restabelecê lo, como é 
men costume a respeito <ie ap~ttt>s, deixei voltarem as 
nota;~ como as re-E>bi •. l<.:"pero .9-ue S. Ex. cumpra essa 

(O Sr. prMtdente do Cün•elho faz 8ignal oflirmativo.) 

Para is•o não é necesR,.rio que e.tejão abertas as 
camaras. Penso ue S. Ex óde ôr des 
execução o co digo correcdonsl, pr·rquc nii.o é irei to 
novo, apenai' rt-prirr•e. se o os ~ubalternos a faculdade 
de casti~ttir por mero ~rbitrio. Estimarei tambem que 
os outros codigos no& sejiio r~mettirlos quanto antes; o 
trabalho da" •·omrni•t-Õ"s é indispant~avel. porém muito 
xnoro•o; entret••Dto. de~de •1ue o nobre ministro se em
penhar ss1-e trabalho, upp .. recerá. 

Julgo tllmb~ro indispen.avel que S Ex. incumbiue 
' logo ~JSt .. commis~iio ne estabelecer as rtgras do processo 
do conselho ~<u .. re•no miht11r, para ficarmos livres desse 
poder m tdt'rad,,r que r•iio t•m responsabilidade, que 
mndifi'-'11 ~s p~nas_ do rE>gul~mento do conde de Lippe ao . 

Eu entendo que de~emo. ao~ b11r com e~se poder de 
moderar p onas que o • !On~elho sopremo militar tem; ma.a, 

lo rel11torio de S. Ex vejo que t~str. m~dida só ter• 
• ,j' . ' adu•doa. P&u·oc•l· me muito conveniente que semelhante 

ref.Jrmq, vie.!!e lo~o para o anno, porque é indispensavtJl, 
Vejo tambem no orçameLLto umB quota da 465:000S 

par ... obras militares. 
Qu~ntl.o 11e crE!I•U o mlni11terio de obras publica&, eu 

cuirie• ~ue tudo quanto n•io {oa•e obr" p•rti(sular oa 
pr, v•noial lio~•B!' perkln~endo a ene minlaterio Fni 
e11thu1na ta da aua Ol't'IIÇ"o, per11Uh1hdo como estou da 
que • diviailo do tr .. balho é uwa daa ~o••d•cll\l& esaen. 
ci~~e11 df\ todo~ o11 11ro~"esso•, llt>ndo tambem um meio de 
aperfcnço -lo". Entendi que o mlniatarlo da gut~rra, o ds. 
ju~tiçH, o da f .. zenda. o de estranaeiroa, e quae11quer ou· 
tra11 reparti\.-õe•, euo~<rregando so~ d., obras e da àireo
çilo d811~a matftrial. distrahirii\o a sua attençiio do ob
jact<•ll de alta importaucia.. 

Parec•::. n:e que o ministerio das obraa publioss, para 
o qu11l · eria sempre chamado um cidadão ecreditado 
DA~ta espociali raiA. devia ter a seu cargo todas as obras 
pubhcas ab~olutamente. EntretantG a secretaria que 
promettia. tanta cousa começou rachitica, como o oon-

. ' por'l'le a secretaria de obras fubllcas tem menos di-
nheiro para obras do que a repartiçãc de fazenda, pois 
no &eu orçamento se consignão arenas seiscentos e tan
tos contos para todo c: lmperio, quando o orçamento da 
fazenda ~m :Qlil contos para obras. 

Os nosoos engenheiros militlll'es ou civis eríio os ver• 
dadeiros auxiliares da repartição de obras publicas; 
xnaa penso que têm bachareia em direito, e pessoas de 
todas as protissões, e que o que menos têm são enge
Jlheiros. O que se quiz foi accommodar afilhados, sem 
attender-se aos interesses publicoa. 

A mesma fabrica da polvora. devia eatat a cargo do 
~~~ ~ ~llr~ P\!b~~M.· . 

O SR C. DA. Luz :- Não apoiado. As obras sim, mas a. 
a4ruinistt~tçiio não. . 

O RR. C. MADUB.l'IRA: -A polvora é um material 
do ex .. rdto ; me.~ oem por isso se segue qué aos mili-
tares pertença o seu fabrico. · 

ero que o no re m1n1s ro s.r•a e e to o com as 
cammissõe" de con pra• nos arse .. ses. Os chefes dos 
l).rsentteh ou mere<'em contiança ou não; se não merecem, 
não tievem f'er ch~.f~"· se mereoem, devem ter a seu cargo; 

Para que esPas sinel1ul'as de prPsidentes de conselho 
de compras com 4:00118 aqui na côrte, e nas províncias 
com alguns <'-<>nto& de réi8? Para que? Para at!ignarem 
annnncios, e R''*'itarem a lei d· ·~ contratHdorea que for
mão uma go.,rrilha e arrematiio po1 mais do que o di .. 
rector do ai."SenaJ iJOd~>ria o.justar OS generos COm um 
probo e conscienr.insa furne ·edor. São sinecuras em que 
além disto ha R'•cumulações ; porque de ~.~rdinarie são 
dadas a brigadeiros e a generaes que accumulã.> essas 
gratificações. 

Não p6de haver economia. sem se acaba!' com essas 
dea ezas d .. fullccinnali;.mo do essoal dtlsnecessario · 
ou,. pe o meuos, dispensavel nas criticas circumstan-• 
cias em que estamos. 

Nada P•·sso dizer da commissão astronomit\a. que 
está enç.arregu ·8\)Je dst~rminar as posições das cidades,; 

u ar ns cot çoM y rau 1ca~ os por s. srece ser 
uma comis::;ã&f.mixta cujo trabalho não comprehendo 
bem como será executado, se terá. engenheiros no mar:, 
e offioiaes da armada em terra. 

Sa. C. DA. Luz ; . Não se reaijzou isto. Não e~ste 
essa oommissão por falta de meios. · 

O Sa. C. MADUl\EinA.: - Eu me dirijo na dis
cussão pelo relatoriu rto ministP.rio da. guerra: e nii.o_,sei 
se S. Ex. informou que es'a cowmissão estava extinéta. 

O Sa. C. DA Luz:- Nã ·se chegou a estábeleeer. 
O Sa. C. MADUREJRA:- Acho um pouco diffioil 

reunir · esses trablllbos dn terra e mar na mesma cnm • 
miM são. 

Ha em no~sa legislação a re::;p~ito do meio soldo uma 
lacuna que dt!sejavll que o n• b ra minh·tro, i spiraudo 

· · sa, p u ~'58 • 

A ei que deu meio soldo &s viuv!ls dos militares re
formados estabilecen ~tne estas não p• deriiio ter senão 
o meio. sold.o _da pat~nt~ immediatam~nte menor. ~as 

quo a vi uva do alfAr .. s que foi reformado, 'send · sarg<an~ 
to, recebe 21 men~aes, que no fim do aono montão em 
l8f, tond· · gasto igunl qu antia p ·ra se habilir_ar pe
rante o thesouro. 

Me · parece que esta. intelligencia não é exacta, A 
viuva de ~<lferes ni\u tem direito somente RO mein soldo 
de Sl!rgeut.o; porquA H lei manda qu" o meio 'uldo seja 
o da patente imme liatame••te· m•nor, e o ~argento não 
tem pateottl; a VJuva do caoitlio, tem a met&do 
do soldo da patente dt. t~<nento, a viuva do tenente, o 
aoldo de alferea, mas a viuva do 11lferes não deve ficar 
sómeuto com o soldo de sargento; tendo feito despezu, 
não tem em resultado de s~tl trabalho conveniencia. 
alguma, porquanto víto ao thesoriro receber 28400 por 
mez, levan.do certidões de vida, pagando sellos adian
tados, eegundo esse systema horroroso de flellos; é por 
certo uma calamidade \fü.:l o nobre ministro, que á tl'to 
interessado pela cl~ae militar, deve ver se remedia .. 

E' muito justo~ que receba o meio soldo da patente 
menor o reformado, porqueelle ae reforma com um posto 

t , ' 

não teve outrli. p~tente, deve contar com o soldo desta · 
para a sua vi uva. Eu desej ava-tambem que o. nobre mi
niatro presidente do conselho me perdoasse fallar· lhe em 
diversas matarias; mas como S. Ex. resume o mini.ste- · 
r:.o todo,. e como nio temos tido oocasiio de estar mui-. 
ta.a vezes em presença de S. Ex., temos sempre discu-. 
tido aqui as mais das vezes sem vermos oa miniatroa• 
uma ou entra ocoasião em que S. Ex. apparooe, nã<? h& 
rem.edio senão fallar-lhe de todas as ma.terias que un .. 
portão . ao ministerio a que S. E:x. tão dignamente 
preside. . 

A mataria das eleições é muito melindrosa no ntNO 
~, o ~ ~~~~ ~1Ji~ p~yi~~~, e-.1~· 
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tratamos de reformas, e ea temo uma X'fllorma-para elei
ção J'TOvincisl, porque tentou-se desenvolve~ o espírito 
publico,Uargan.do os circules; mas o nobre deputado, que 
foi um dos· cam~ões desta reforma, jé. nos disse que ella 
nio adiantou nada, que as lut&a ele1toraes são motiva-
das :rcon.6idera -es ssoaes ue ainda o es irito u-

co não estâ. desenvo Vl o. Ora, ~u já. sei que isto a de. 
'rir a dar n•uma reforma eleitoral, para se voltar ou á 
eleição por províncias ou então a círcUlos de dez ou doze 
de utados> conforme convier na ocçasião. 

am m o esta o em que nos ac amos, n a e 
orç!l!Dento, um orçamento provisorio,foi uma das culpas. 
da lei dos circules singulares, com o que o Sr. Almeida 
Pereira justificou a sua reforma, a falta de lei no anno 
de 1858; nós estamos no mesmo caso ; a lei dos tian
gulos não adiantou nada, a camara oão tem lá. sido das 
mais. amaveis, não tem estado em condições norma.es 
com o ministerio, e por consequencia acho qtie se devem . 
.fixar estas idéas, porque a camara mesma, em um dia 
diz que o prf'sidenta de qualificação é quem ?reside á 
elGiçã:~, que este presidente é o jniz de paz ma1s votado 
do ~o em que s~ fez n qnolifl.cacão; outra vez diz que 

vocação dos 30 dias para a eleição primaria, e depoia 
ainda diz que entrando jui-z de paz nov:g, não póde haver 
um juiz de paz reprovado pelos votanW;;;. digo votantes, 
o: ne - • · • 

:uossa legislação falla dos votantes; se já;~ttá. reprovado 
aquelle juiz de paz, não póde mais pre&idir ã.s eleições. 

-Mas nisto ha arbi~rio pat'a o governo; eu achava quo 
era mais re ar ue o ·uiz de sz novo fosse o resi· 

en e, por· ser o vet adeiro ju1z da maioria que unc
ciooa n" occasiiío; mas emfim o que quero é uma regra, 
e re~a legislativa; que se tire eB&e arbítrio que o artigo 
da le1 de 1~46 dei:r:ou. O governo com aeus avisos diz 
agéJ.ra: põde e:1trar o juiz de paz novo; em occasião di
vers-: d1z que o juiz de paz novo ni1.0 p6de entrar, n'ou·· 
tra diz ontra. cousa. 

. O Sa. PazsrDEMB : - O nobre d&putado quer apre
sentar alguma eme:nda para melhorar a qualilic19i0 do• 
fOOrUtas T 

O Sa. C. MAouaznu.: -Sr. presfdento, eu enten~o 

á . côrte é o funcc~onalismo; aqui é que 'dev~m fazer-se 
todas as reducções. 

Tenho receio de que ainda :mais se centralisem as 
àespe~as _nos diversos miniaterios, porfiue nos diz esta 
commtssao q~e apresentou o orçamento, tanto de. guerra. 
como da mannha, que convem ce::~tralisar tudo aqui, 

· ·· CJ_ne se devem fazer tres diques, que ha ele haver o me~ 
lhor.amento deste porto em que se gastaráõ uns 'J?ODCOS 
de milhões, q_ue os arseuaes devem ser too.oa aqul con
centrados, tanto da guerra como da marinha, ~ue n11.da 
mais se pôde fazer fóra da côrte, talvez porque o·mini.s
terió nãô tem delegados nas provinciaa que lhe merevão 
~ça, porqu~ tudQ- h" <to &er Visto e detmní~adq 

immediatamente pelo ministerio. Ora, eu antes ~diria 
ao nobre ministro que fizes~e com que seu collega da 
:marinha se desfizesse dos 23navi.os de vela imprõataveis, 
porque mesmo reduzindo a cinza estes vasos de guerra, 
economieavn.-se alguma comm, não !'e J~;nstsva. com as 
vi ias e com tudo mais ne lhes é inherente na aotua· 
lidada , -

Acho melhor a. idéa do nobre ministro de tirar· as es
tações das-. províncias; não é esse melhoramento _que et'l 
quero para a minha provincia. de uma estação: a esta~ 
çao nava es ar em em :Santa· a arma i ra a 
poderia estar em boas circumstancias , ou no Rio da 
Prata , ou na Europa ; mas ieso é paTa fszer largas 
despezas, porqn~ os nossos offioiaes de marinha não hão 
de fazer figura triste ; devem apresentar -se como um 
ministro extraordinario , e com isso tem de se g; star 
muito dinlieiro para que o Bra:.il não pa!llle 1:1. por po
bre nem por pequeno. 

Portanto, acho bom que reduzamos os .nossos servi
ços á proporÇão das nossas possibilidades financeir>:ls, 
que em Sllnta-Catharina esteja a. estação naval, e que 
vá algum navio faze: v~.agem de }nstrucção,. mas nunca 

o demore, e só venha atravessar o canal com mares tão 
calliginmos no rigor da estação, como aconteceu o anno 

assado, porque certamen~e nós ~ão ~odiamos ter em 

não sei a nossa corveta em França. quQ auxilio. pres-
tava a um principe emigrado. · · 

E' descnlpavel a chegada a Napoles, é deeoulpa.vol 
com muita bonhrmia esse arro·o de e11ltarem em terra. 
nossos mannhe1ros armados, provocan o uma desmtel~ 
ligencia com uma nação com quem não estavamos em 
guerra; até ahi desculpa-se, mas dahi para diante, o 
principe não precisava <telle, nem precisou, porque içou 
seu pavilhão n~ e eu cu ter: dahi por diante, quantO a 
mim, não devia a corveta estar mais ás ordens delle, 
que nê.o precisava deste auxilio, e mesmo nenhUm 
serviço lhe podia prestar em França uma. corveta bl'a· 
6b ·. 

A minha' provinoia esti em interinidade. Creio que 
tambem é da oom.,atenoia c\o nobre ministro, porque 
ente~d~ que não pócle ser provida a presidencia de uiÍ!a 

, 
torio, embora pouco attendida pela sua nimia pobreza, 
11em ser consultado o conselho de ministros. Não fallo 
nisto porque elln. esteja .mal servida., não; o nobre ·~e-

consideraçllo e merecimento, mas soffre essa difficulda
de da interinidade; e Re os presidentes offectivos pouco 
prestigio têm hoje, pouca força• têm pr.ra governai-em, 
116 pela idéa de que as subatltuiçõea entr-a nOs silo muito 
frequentes; que força de governar póde ter um vice
presidente? 

Os vlce·presidentea U.a Dnhia tGm. sido sempre os 
melhore1.1 homens do lugar; cu tenho sempre aqui de
fendido· oa em nlgn•nas occas•õea que so óffer~~eem ; ma& 
reconheç,o o mal da interinidade, e fallt' nbto paro. de· 
clarar por pa.rte da. minha provinoia. (convidando os 
meus colle~as .Para ieclararem comigo o que souberem), 
que a provtno1a da. Bahia não tem o bairrismo de que
rer Bó presidentes bahianos, como por ahi se propala 
muitas vezes. Appello para. o nobre deputado por Per
nambuco que li esteve, para o nobre deoembargador da 
:relação o Sr. Costa Pinto. para o Sr. senador 'Ferreira 
Penna, etc., elles que digão se quando administr!rão 
a província níio acbárão toda. a f1>.cilidade em governar. 

A Bahia não é P!ovincia ~gove~e.vel ; é diffic~ do 

um imperio ddficil de governa;; a Bahia tem fido mal 
governada, assim como o Brazil tem sido mal governado, 
pelas muitas difficuldades que ha e pela pouca vontade 
que hoje ha de governa• ~se bem. A Bahia é muito ex:ten
!'a, tetn muitas difficuldad~, precisa de homeos de pres
tigio; tendo qnalquer presidente estaa condições, será 
muito agradavel aos Bahianos, seja ell~deque -provincia 
fôr. Elles llpplaudem quando é nomeado um homem da 
consideração do nobre deputado pelo Paran6., ainda que 
nãCJ seja Bahianocomo elle é; toda a provincia exnl ton-se 
com a noticia de sua nomeação, e lá. o esperavão de bra
~~~ abertos; infelizmtmte, susceptibilidades, provocações 
1mprudente1, fizeri\o-o de11i'tir (!esta coxnu::issão ; eq 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 30- PÃjgina 8 de 17 

.SESSÃO EM 24 DE,AGOSTO DE :1861. ~81 

PQrém.desejo que o governo maude um presidente, senão 
quer dar ctn"ta. effee!tiva ao Sr. Chaves, mande outro que 
retma as condições de prestigio, capacidade e boa von
tade de governar .... 

O Sa. lt'. OcTAVlAI\O :-Elle é o presidente, tanto q_ua 
sendo dep11tado foi alli em re ado sem ue se dis 

cença a cam.IU'a. 

. O Sa. C. MADtJllEIRA : - Q nobre deputado por Per
nambuco 11ahio da presidencie. da Bahia tendo a amizade 
da& pessoas mais considere.vilis da. provincia 

UIIIA Voz:- EoSr. SinlUllbú. 
O Sa. C. MADUaEmA : -Não faUo delle, porque as 

demonstrações a seu respeito eão notarias. Os nobres ex.
i'residentes o Sr. senador Penna, e o Sr. desembargador 
~os~a Pinto tambem !la~irão dalli bem com toda a pro
vmcta j h«!Uve um per1odico que lhes fez oppoaição, mas 
a ~OVlJICla tem culpa disso? 
· .l!ó ~o- systema represen~ativo póde-se goverD;ar eem 
oppos1çuo, pelo menos da 1m prensa 'I Não é posstvel. 

O Sa. F. Ocuvu.No:- Apoiado. 

um favor que se faz aos ministros e aos pr('sidentes das 
províncias para não se desmandarem pelas delicias de 
Capua, pelas seducç!Ses do poder .. :~ 

amigos. 

· ç: Sn~ C. MADUBBinA:- .... e pelas exigencias dos 
mru os;, este é eempre o maior escolho dos governos. 
· 1a eu-ee agora utt: caso que eu n o 
ooredito, mas qne era bom que o ministerio se infor
masse como teve elle lugar para explica-lo perante a 
_oamara dos Sra. deputados, se é que ella. tem o direito 
\ie saber destas cousas. 
- Procedeu-se a uma eleição no meu districto, em 
conseqnencia de ter a c~ara dos Srs. deputados annul· 
lado a que se havia. feito na época apropriada, com o 
fundamento de ter o juiz de paz, e outros da sua. par
cialidade, exercido pressão sobre os votantes, segundo 
o juizo que a camara então fez. 

.Eu sou suspeito nesta <J,Uestão, por ue tive a unani· 

. devo-lhes ató esta attenção, e tambem os votoa de todos 
oa das outras freguezias do collegio de Nazarcth; mas 
disserão as folhas e uma correspondencia do Jornal ào 
Commercio ue o vice.. r s · d • • " 

ieta, obrigou o chefe de policia a guardar resguardo 
Jlroprio de aoonte (ri~ada.r),e mandou para alli nm ohero 
de policia ad hoc assistir a casa eloiçuo; o quo tornando 
a vencer o juiz de paz e a mosa que tiuhiio feito a elci
~ã.o que &e annullou,entrou de novo em exeroicio o chefe 
de ~olicia. 

Eu nilo acredito '.\uo o nobre vico-proBideuto, meu 
eollega e amigo, o 8r. Chaves, cxerco~so esta preasiio 
sobre '>meu illustro amigo o Sr. Moract:. nem que este 
magistrado doixnaae de ter o nobre orgulho de rccusnr 
o cargo de chefe de policia d.esdo ~ue o vlco-pre&idente 
lhe tivesse impo11to a condição de fingir-se doente para 
oito ir assistir úquella eleição. 
· Mas, ::Ir. presidente, se a intervenção do governo 
como tutela para conservar a paz publica e garantir a 
segurança. mdividual dos votantes é neceasaria, niio é 
muito das minhas idéas qnando se determina que os 
subdelegados, delegados e chefes de policia assistiio ~s 
eleições, quando ae manda até juizes de direito que não 
têm essa.funcç.ão,juizesdedireito vitalicios que nilo têm 

• • ., • • r • 

dentes nomeando-os commiesarios eleitoraes ; mas se 
~h i não. h a escandalo, porque emfim essas autorHades 
estão no districto de sua jurisdicção, e todavia. eu ccu
l!idero isto uma intervenção, porque so~ muito cioso da. 
verdade do systema eleitoral, da liberdade do voto, como 
não hei de considerar uma. intnrvençlio o fa.cto de man
dar o presidente da provinda um magistrado na quali
dnde de chefe de policia csd hoc para asaistír á elei
ção! 

O Sti.. TJBEBio:- Mas o Sr. Dr. Mendes Corrêa era. 
incapaz do aceitar a commiseão de ir fazer nma eleição. 

O Sa. C. M.lDURl;IllA:- A reflpeito J.o Sr. Dr. 

TOMO IV 

aceitar uma . tlil 

• ..+.nmumu.: - r. pros1 en , x. 
ha de permittir-me q_ue em conclusão destas toscas 
observações que tenho feito falia tambem em defesa. 
propria. 

Fui censurado nesta casa pelo nobre.ex.:ministro da 
justiça dt: ter feito rima accusação muito forte, enrter
mos muito energicos, a S. Ex., pelo aviso que elle expe· 
dio a respeito da ivtervenção dos corretores, aviso que 
foi bem comprehendido em todas as praças commer
ciaes, e principalmente na desta côrte, e que s6 eu o 
comprehendi mal imputando-lhe dt;~vidas. O actual 
Sr. ministro da justiça tambem me taxo~ de inJusto 

tão fiz. 
Eu pedi a SS. Exs. que leBSem de novo esse aviso 

.Paris. minha. , fesa; elles també'D disserão ue eu não . - . . .. 
era. exeCutioi/ de uma lei. . , . · 

Nas minhas observações fiz a necessaria distincção; 
pedi ao nobre ministro que fizesse com que se revogas~e 
o uti o da lei ue obri ava o·s ne ociantes achamuem 
corretores para as suas transacções e un os pu u:o~, 
de acções e de outros titulos commercia.es, que têm co
tação, porque os negociantes não erão os que pre·Jisaviio 
·desta. tutela, que na Inglaterra não haVia tsto; e quo 
era. raro o paiz em q.ue semelhante rigor se pres~vosse. 

O nobre ex-min1stro disse então que eu devia· !!aber 
que na Frauça assim s~ praticava. . . ·• 

Declaro que não se1 que na França haJa. este ngor, 
quando nós salvamos os tratados com aquella nação ; • e 
então como é que em França nã.o têm os Francezos miUS 
liberdade do que n6s, se no Bra7.il olles a têm? · . . ' · 
· O ef!eito da lei é, como observou o nobre deputado 

' mais liberdade de negociar do que o cidadão brazlloiro • 
En, portanto, não accusoi nesta parte ao ~rolator do 
aviso ; pedi a ~~vogaçii.o desse artigo da lm, COiitro o 

Agorn a respeito do aviso, eu nüo quero mais do que 
lê .. Jo i coroam. porque elle faz a minha defem; é. 
assim concebido : 

c Os descontos de titulo& oommeroiaes e as mais 
operações do que trata o decreto no art. 1•, devem ser 
feitna por corretores de fuudos publico& competente
mente nomeados, sempre que fo:em por conta de qu~es
quer indivlduos, ainda que commerciantes nã.o · SBJÕ.O.," 
expreasi\o quo seria escusada e opposta ao ~samento 
do governo se fosee sua. i:atenção prohibir absoluta
manto que tB(ls transaoções se effeotuem por outras pes- · 
sons qne não sojão os corretores da classe designada. ~ 

c A duvida que oeeorreu á. direotoria do banco Com
marcial e Agricola ainda menos fundada se torna em· 
vista do art. 45 do codigo commercial, pelo qual se 
deveria entender o decreto nesta parte, sendo. que da 
comparação de suas dispoaições segue-se que os mtetes• 
sados podem effectuar as transacções sem dependencia 
de corretores. • 
1 Estas razões bastão para tornar evidente que sobre - . . 
decreto em questão os bancos só podem tratar ·com 
corretores de fundos publicas, exceptuando- o caso de 
ser a. operação effectuada com interessado. · 

Ora, senhores, h a. nada. mais obscuro do que istoT Se 
a intenção do ministro que ~xpedio o aviso foi q'!la C?S · 
interessados pudessem por s1, por seus agentes, ~...wre14 

ros ou procuradores~ fazer transacções, porq~e disse-~& 
o proprio interes~:~ado o poder& fazer aem a mtervençao 
do corretor 1 Póde-se com razão dizer que eu levantei 
um falso testemunho ao aviao 1 

Não ha quem nã.o comprehenda que o ministerio cllise 
e rcpetio que só as proprias partes poderião deacontar 
suas letras e titulo& commerciaea, que, a não serem ae 

3G 
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propria! partes, EÓ se poderá fazer isto por intervençãO 
ãe corretores. As palavras ~ embora commerciante 
não aeja- querem até dizer que os ne'gocinntes ainda 
mais obrigaâos_ esta vão a chamar corretores. Se não é 
·aeaim, então aprendi mal a grammatica. 

Attribu.ão po1s á mínha falta de comprehensão aquel-· . .- .... . -
e m~o~ á. i.~éa d~ ofiender a justiça; porque níio ha 
para mun uma ma1or offensa do que dizer que falto á 
justiçll, porque a justiça é a deosa que mais adoro aobre 
o terra. Muito bem · muito bem. 

u. Sa. DÉPU'l'ADo:-Apoiado, e tem dado provas disto. 
. O Sr. Carlos da Lu~ pronuncia um discurso que 

se acha no Appcndice. 
O Sr. Tavares Bastos' - Levanto-me para of

fereeer algnmas explicações ao nobre deputado que 
acaba de sentar-se. 

Impugnando o parecer da commissão, o nobre depu
tado form'Q}ou vm-ias considerações ácerca de dull.S das 
idé~!-f~ nelle contidas. Com effeito, são os pensamentos 
C&pl~aes do parecer: 1•, uma nova organisação da íor~a 
P!lbhc~~:, que tenda a reduzir o exercito e a melhora--o . . . . 
outra ' à..isposição 'de ~rsenaes. 

.A' primeira àessas idéas o nobre depnt. . o teve a bon
clàde ~.li ar o sentido e dar o desenv1. ~ nento que se 

:r~ ' 

porém o nollre deputado de fórma alguma t,~:seguudo 
pensamento da commissiio. 

Antes de tudo V. Ex. permitta-·me, Sr. presiden!~, 
res onder a um ~ . 

n~b~e deput~~o~o nãoattendeu bem ao pensamento da 
. .comm1~sao enunClado no parecer relativo ao orçamento 
4a mal'lii.ha, porqniUlto censurou··lhe ter feito consistir 
os.meijloramentos necessarios á armada em aformosea
Jll.~tos de ~áes e em obras de luxo. O que procurou-se 
m~strar. fo1 outra cousa: en estabeleci que devemos 
const~Ulr .certas obras preliwinares, indispensaveis para 
C) ~brJ.g9 &.reparos da. esquadra, em vez de pensar em 
~!lg!ll8Zl~ d_o numEllQ de sell8 .navios, em vez de conser
~ar em sern.ço . com grande despeza muitos profunda
m.~te ~Uiados. Iiidiquei a relaÇiio intima existente 
~tf.o o f]iqu~ e o navio de guerra; os serviços do pri· 

. .. ·~ . . . - a m:uor nraçao o segun o. -
~61 o ~tavel exemplo da marinha ingleza, possuindo 
~da n!L'\'lOB que servirão nas memol"aveiS batalhas de 
~!'lson, emquanto que n68 não contamos em actividade 
um 116 .das vasos-e · · 
. ~ •Obras daquel:la natureza não é passiva!:.. exis~ 

tencu~o d~ uma marmha. de guerra digna deste nome. 
Tal fo1 o pensamento que de~;envolvi; explicando··me 

assim, creio ter satisfeito ao meu nobre amigo deputado 
POl ~ta.-Catharina. 
. ~.e.u qn~sse tratar o ~roblems. da força publica sob 

Q ponto de. Vltlta de Jomiru, da tactica, da estro.tegia, da 
a_rte . mili.t~, eu estaria completamente desloca.ao. As 
~II.!J retluões p()rém aão dii. natureza das que fiz"rão 
o.bJ~ das trabãlhos de Reden; limitão-se ao lado 
adiúinistraüvo, . econoxnioo, civil da q_uestão. 
.. O meu l*lSamento contém-se intell'o nc11tas palavras 
do.p~r:. , 
. ·~ 4 commissiio pensa que os gastos do ministerio em 

qtli!'Bt!io. devem e podem ser convenientemente reduzidos 
~,Ple~ .do maiores s_uppressões no quadro do exercito, 
~do-se a força em tres ou quatro acampa
mdi6II:,tos. u:nc.oa por um ladó, e por outro obtendo-se a 
.. t~f?Jro doa gastos. do material, e suppriminde-se 
-e....., os ~senaes eXlf!tentes. 
• · · . _ ao ~nvo ver em occas1ão opJ>C)rtuna a 
1~ q_~ nao p6~e deLUr 4e consignar aqui. Ella com 
efre1~ Jnlga ~recuo prevenir a. progressiva elevação dos 
~flccu. ~emalBt ~t~de que, mesmo niío exiStindo elles, 
fl!oZ:S(t_ mtster dimtntur ~ despeza com a força. de linha, 
~~·se com um exerctto pequeno, pórém. forte e bem 
~~t;.homoj!;eneo e prompto, subvencionando-se 
Or ~~ qa tOrf6 policial das provincias e o daa guardas 
J9P:.J!Wpael• e dispensando-se portanto o que, á flilta. da
~' recahe'sobre a guarda nacional. :.. 

, .~ .tlDlA époe. a como _a actu.al é sempre opj)ortuno 
ClOI100l't8r para a elaboraça.o da& 1déa.s; convencido disso 
~ipéi llO parecer u palavru que vou desenvolver: 

Devem ser entretanto breves as reflexões que, p.'uma hora 
tão avançada, cabe-me a honra de offerecer á. oamara. 
Quando tem-se dito que quatorze mil homens, ora pe
didos,dezeseis e a tó dezoito mil anteriormente fixados, 
não hs.st:io pare. satisfazer as necessidades d[l. policia 
ordinaria, ps.ra occorrer ao trebalho de guarnição e das
em s r i o ro riamente militar· uando tem-
se visto, e affirma-se que d'ora avante em moior esc a, 
destacar a guarda nacional ein numero !s vezes exce~ 
dente da mil praças, afim de coadjuvar a forÇa publica, 

arecerá. muito temeraria a idéa de reduz\r o exercito~ 
que atn a agora ·procurou-se 1m1tar. . 

Estudada porém em sau complexo, a questão não I?ro
dnzirá talvez a repugnancia que á primeira VlStB 
inspira. 

Em principio é innege.vel que a força publica spre .. 
senta quatro faces correspondentes a qnatrq ordens de 
'interesses, a cnja segurança. é destinado.: hà em pri
r.aeiro lugar o serviço que incumbe a todo o cidadão ern 
circumstmcias extraordinarias; ha ainda uma forç~ 
permanente de terra e mar; ha depois a policia gariUlw 
tidora da ordem nas grandes circumscripções do terri-
torio ; h~ fin.almente as guardas municipaes. 

afim de definir melhor o nosso estado de causas. 
Não é um principio esteril esse de que todos devemos 

á. patria o imposto ~e sangue. E' nas occnsiões difficeis 

espirito pu lico vive e anima umanacionalida . inteira~ 
Para prova-lo eu poderia indicar o exemplo ncita.vel, · 
altamente notn.vel, de uma naçilo, il. França, que' em 
circmnstancias ravissimas recorreu ás milicias como 
a exerci toa regulares. Promulgando o decreto e 23 de 
Agosto de 1793 a convenção levantou uma massa de 
tropas que pôde bater exercitas or~a.niaados. Podori!l 
ta:nbem recordar a. memoria de todas as guerras de in~· . 
dependencia, dos Estados-Unido!!, como do Brazil. A 
instituiçã.Q que nossuimos sob o nome de ~arda na
cional é a..consagiação desse principio. As Dillicias OR 
guaràae na.cionaas porém são tanto mais importantes 
quanto mais vigoroso é n'um paiz o sentimento da.·li· 
herdade, da autonomia, da independenaia, da respon· 
sabilidade pessoo.l. Essa. é .uma instituição de ,todós 'os 

ovoa livres; ~~.por assim dizer, a re.sena, a rotaguar-, 
premos. . 

Desde que a milicia existe creada e póde funcoiona.r 
nas occasiões graves o exercito, machina de morte, 
• • ~ : • 9-})QtltS·------

BlVel, porque então a. sua utilidade toda eonelBte em Bel 
o nucleo da força armada em caso de guerra. Nãe 
amesquinho o papel do exeroito. Progresso em relação ao 
passado, as forças permanentes são tambem um emba-
raço para. o futuro, porque dizimí10 as fontes productivas 
de todas asna.ç_ões, que se conserviio,como asdaEtJropa, 
n'uma indefinida neutralidade armada,. E' por não li-
garem extraordinario lípreço á famosa maxima dos Ro .. 
manos -Si "i' pacem · para. beUum-, que os Estados-
Unidos da Amerlca do Norte conteuta.vão--se sabiamente 
de Ullla milicia geral e de um pequeno exercito oom o 
effectivo, ein 18681 de 12,928 homens apenl!s, corres .. 
pendentes em terra a 86 nav~o11 no mar, sobre uma popu· 
lação de 27,996,717 • 

Destinad;> excluaivamente á. .segurança 01:terior, . o 
e~er~ito pegueno suppi'Se a e:ttis~n~i!' da poli~ia .fie pro
vmcla e das guardas de mumc1p1o, a . pnme11'8 com 
mna leve organiaação militar, e .as segnndas puramente 
civis. 

Não estou senhores fazendo uma theoria só mente· 
estou expon o as ases que a constltmção assentou 
para orga1:1isar~se a força publica do Imperio. O seu 
art. 145 intima a todos os Brazileiros o dever de pe~T 
em armas para a defesa do Estado, e os seguintes do 
mesmo capitulo distinguem e definem a força perma• 
nflnte de mar e terra. A policia de provincia existida 
por ~irtude do art. 81, ainda quando a não reconheoesse 
expressamente o acto addicional, art. 11 ~ 2"; Ullirà 
como teria o mnnicipio direito de constituir as inss 
gtJardas, embora o art. lO~ 4• do me~mo acto Dio 

.. viease confinnu o art. 16'7 da lei fundamental. 
Se taes silo aa base11, o que- tem-so construido sobre 

ellas! Vejamoa, 
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Emte uma guarda nnclonal que faz servico de el.er- A()redito •O tanto máis faailn1ente- qaànto 'iejo o Pe;. 
olto e de policia.~ um ex.ercito que gnam.eoo 'as praças e qu~no e:x.ercitó de 12,923 homens n'tim paiz,os Estaifos:-
policia. os sertões, alguns pequenoa c.orpos polictaes nas Un~dos, cootendo aliAs uma população 3, " vezes 
provinciaa~ mas não guardas municipaes. ma10r que n. do imperio. D'entre os nossos viZinhos, 

Leia-se o ralatorio do Sr. ministro de. j astiça e os de o _Paraguay ostenta. um q~a.dro de 8,000 homem, que 
seus anteCessores,. e notem-se as vãs lamenta õ s 

grau e p~rte su di.vididos em destacamentos esparsos : existente hoje em taes corpos, deveremos ajtmta:( '7 ,000 
pelo"' inUnor ; corpos finalmente sem uma orgamsação praças convertidas nelles ou em guardas municipa~. 
forte e nma diseipli11a. 11gorosa, não constituem :;em A ci!ra d~ 7,000 corresponde á .ctue ouvi di?:er .~rem 
drzvida nma fo capaz de · o erar com robabilidade s 

e eXJ o, as a1 celS evo uçoes a guerra. iiQ ex.agero; ao Sr. ex-ministro da guerra, quando pedio-lhes infor.:. 
o que digo lê-se no relatorio escripto em 1859 pelo ' mação áeerca de tão importante objecto. · 
a~tual Sr. ministro da. agricultura, que confessava os E'mnnüesto que, dispondo de 6,000homens: deáuzià.oà 
mesmos factos. do exercito, teria.mos só o trabalhO' de conseguir m~ 
.· Preciso nssignnlar O!:l effeitos da falta de sufficiente 1 ;000 para completar a p'oliois. N~m Eeria isto pénó!Ó, 
policia local? Lembrarei s6mente que ha muitos exem- visto como aos engajados ofi'erece maior vantagem se\"vit 
p!os de ter-se ttansformado em policia até a força de dentro da propria. provincia, o até do seu muoioipió'~ · 
mar; soldados do batalhão naval e imperiaes marinhei· Além disso, as fileiras do exercito e as vagM da· poliei~ 
r08 têm feito a policia das matrizes em dias à e eleição... preencher-se-hião po; meio de unr recrntammtó. mllis 

·Isto, Sr. presidente, convence· bem· da necessidade de uniforme, pesando sobre todos' os cida..lãós de ooi'tà idàde 
cnmi_~rir-ee com toda a fidelidalie o pensamento coil!!- o onus do seniço militar, mediante listas de pa,roehi&$ 
tituctonal. . e sorteios, e marcado o respectivo uumet-o d.s consori.ptos 

___ _ _;_·'-'C!Qomu. ~effeito, cicwer sa-Jl.ia.eome~ar dissolvendo a:-m~..---l--~ornut-rr>ee~~.rrnuttt111asB";,;-:sS!e!llg'tlunmrldtnu"lOndtõu5-sieib~mn·tctonr~ess;.:-'EEsat~erpuffifõirmnmp~llO)'·c1a:ti~:--
tüsaçiio·vigento das guardas nacionaes, abclindo-se os ignaldsde, combinado com o daeximição· ~r dinheiro; 
c'ommandos, os batalhões, serviço de destacamentO, etc~ e da substituição pessoal, já. fôra indiO'àdo pelo nobre: 
Em vez · disso, procltunár-se· hia o principio do serviço ex-ministro da gnerra. Se ajuntarmos a ooncessiio da! 
obrigatorio para todoà, em circnmstanc· · ·• s na tempo legal, mais faell ainda ~ri o m!lga'jG-
narias; far-se-:bia por uma commissiío em cada proviu- mento e o reengajamento de praças~ 
ela o arrolamento dos cidadãos sujeitos ao mesmo eer· Tratemos agora dos recursos pecun!a.rios~ 
viço; e impor-se-hia sobre elles uma taxR, cujo destino · Temos em primeiro lugar um imposto ouja' cret:ç!Q-' 
fosse coadjuvar _a formação da policia, como indicarei indiquei, e que deve aubatituir o. serviço aêti.vo -a• 
adiante. O exercito,composto só de corpos moveis de com- guarda nacional, uma vez dissolvida a organüa~ 
bate, divididos por quatro acampamentos unicos, da vex.atoria cem que aotuahnente funooiona. 1!ate mr~· 
ci>rte, Pará, S. Pedro do Sftle Mato ·Grosso, aquartelado posto, q_ne todos preferlrilo i ubltradedllcle; aô onus 
em fortalezas ou edificios proximos das capita!ls e fron- militar da guarda nacional, podl•·ee· o.pplle«t deal~-· 
teiras ; apylicado a incessantes exercícios militares, o dnmonte ao eustento du guvdaa muli[oipaea. 081014'· 
exercito, d1.qo, ni\o deveria contM mais de 8,000 p1sçaa lado n'nm Dlinim'lim dimliiuto, 28 por cldadAo qual!•' 
eft'octivas. Cada provinoia possuiria um co~ de policia ficado naa Uato.a doa dheraoa C30mmanclot terlamQI' 
pequene, bem montado, · concentrado na capital, 4oncle 1 ,lM:OOOI, corres~ndentet a 6'1'F ,000 ~que ._ 
alatrahir-se-hia para. o interior am circumstancias gra- contl!.o hoje, segundo o relatorio elo é'r:-mti tro dlll 
ves. Finalmente, o governo economico o municipal~ justiça. . . . . 
cidadea e villas completar-se- hia com a existencia de Tomo uma taxa futct; ao legislador ClODIIlethia lnd~ 
guardaS, sujeitas As auturidades administrativas e po- gar BE' oonv~m preferir a unifornüdácle i cleti~ 
liciaes, COJilO ji existirão na provincia de Minas, por segundo as circumatancias varia'feie de liiglli,·~4 
exemplo, logo depois do acto addicional. . ção, industria, etc. Dissolvida à guardá liaOlOllilj ~ 

Vejamos agora como obter o pessoal o os reClll'BOs appareceria a despeza oom oa seus destaoal!Débto'a, ~ 
peeuniarioe iridispenaaveis e. uma organisaçf4o assim ~alcula.da . no orçamento do rn.inisterio dj t~· . . . 

.Antes de tudo en parto da hypothese de reduzir· se o do exercito por quatro acampamentotnmiéOSlemn · 
exercito a 8 000 homens; e . não é infundada .esta total fie 8,000 homens, é o Pl'O\lrio miniaterió·" :gti!fil 
hypothese. 'i?ara fixa-la, avaliemos por um lado as que nos offerecerá. teclll'S08 maJS ablmdantes, ~g 
neoeseidados militares permanentes ao paiz, e . conside- te& de grandes reducções. Que eeonomia deve a&t8miüiil 
remos por outro o pé de guerra de algumas ·potenciss a eliminaç&O de 6,000 homens do exercito? Vejal'Jl'Otf•· '". 
etn circnmstancias analogaa. O honrado Sr. ex.-ministro Em primeiro lugat, o eorpo de officisea .fi~ atf6 
da guerra. pedia 12,000 liomens de força movel e 6,000 muito menor~ j i porque haverá. menor quantia.de. de 
praças de guarnição ou fixas. O nobre Sr. marqut>z de rraças de pret, jl porque todos sabem que ctnli~ 
Cuias solicita lOtOOO dos primeiros e 4,000 das ae- doe mesmos officiaes exoedemuitodaenQle&sicláda.re.et 
gundaa. Ora, deSde que posGUirmos uma . policia ·bem do serviço, nem guarda proporção c'Om o du praça a~ 
con1tituida, desde que a força de terra não fôr mais do pre\. Portanto, 6,000 homens . de menos determiDariiO 
que aercito e 8() exercito, não bastar-aos-hão sómeute nma reducção de 1,198:222f,·pel, menos; ~--413 /1 
s,ooo J;om~m~' · àa despeza aetualmente, vis~ «1m0 ato al~ t•~ 
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prime a proporção entre 14·,000 e 6,000 homens. Con
templo a reiiucção de }( apenas da despeza com 1\8 
Praças d~ pr.et, afun J. e que as do exercito sejão melhor 
remuneradas; teremos cerca de 820~0008. Orço <.m 
600;ÇI~OS ominimumda.sredncções que effectuar-se-hião 
nas verblll! - arsene.es cor o de saude e commissl:les 
militares.- em virtude só da dimunüção e concentra
ção do exercito, como expnz. Resta ainda. um elemento 
dd calculo. . 

A fonte mi:Us abundante para preencher aa hleiras do 
exerc . . . oJe o recrn runen o orça o, vexa no, sem 
base~.Po1s bem: estabeleçamos o recrutamento da cons
cripçlW. Todo o ·cidadão dentro de tal idade está. obri
gado."-~ imposto de sangue, está sujeito á. prestação do 
serviço militar. Não s<l distinga entre o rico e o pobre, 
entro· o . herdeiro do nobre e o .filho do plebeu i mas 
aquelle, que .não 'desejar ser\ir, que quizer eximir-se, 
esse o .pos.!!a fazer mediante uma taxa elevada. Isto é 
não s6 mais igual, como Bobretudo mais .constitucional. 
Ess~ i~aldade não irá estancar as fontes da pro

dncçã():: desde que os. indivi~uos que representão os 
ca itaea, .as ·grandes mdustnas e f'J pequenQ trabalho 

. , . .. . , - . 
nós nãO có~proin~ttemos. o desenvolvimento d~ prod.uc
ção, o futuro da mdustr1a. Não posso d.etenmnar qual 
seria o product? exacto desse imposto ; mas, concedendo 

cito e poJicie., cem eximão-se paganJo hOOOS, teria~ 
mos lOO:OOOSOOO.. . 

Resumindo, te~n.oa 4,039:222S, dos quaes sómente 
2 618~000 deduzidos do or amento da. uerra cu·a . 
cifra aliâ.s poderia ainda so er muito maior epressão 
que não 'fOSso agora. demonstrar. A fs.lta de dados so
bretudQ unpede-me de fazer um exame maia profundo 
sobre tiio.interessante assumpto. . 

Sr. pre~idente, 4,039:2~2.$, ,e destes 1,300:000$ yro
ClCdOQt.es , da. guarda nacional,. com destino exolus1vo &. . 
formação: das .guardas mun!oipaes, niio seriiio um pode· . 
roso recnreo para cie.r~se uma existencia effioaz á policia 
das provincias e das , localidades ? Com 7 ,ooo home.us 
,que ca~~ulei P!eciso~ a esses doas r~os de serviy\) não 
C011Bum~-se~h1a ma1s daquella ~nr.ntia. · . 

Se dÍllpomos de pe:ssoa.l e de dfuheiro, como presumo 
. . . , . 

vemo entre nesta ordem de idéas, e procure realiza-las 
eatabel'!CBndo . ~m accôrdo prévio com as províncias, que 
a elle se~ão p~m negar. 

' . . . . , .. . 

oito P5>r quatro acampamentos unicos, é, Sr. proaidente_, 
o de facili~ar-~e aos . corpos uma instrucçiio _llratica, 
COnstante e perfeita.. O pequeno exercito dos Estados
Unidos ach~va-:Be dividido em sete . commandos, de 
'ste, oéste, ;I'exas., etc. Eu desejaria para o 11osso um 
numero ainda menor. 

Não pareça q'!le o espirito de innovação ou uma falsa 
logica. é sõment~ .o que leva .. me a expender considera- 
ções deste gene-r:o; niio, Sr. presidente : outros mais ha- . 
billtados·ns . produ*ão :antes de mim. No relatorio do. 
Sr. ex-.min,istro da guerra, a.ctualmente da agricultura, 
contêm· se em ~ermen as mesmas idéas : elle contenta
va-se ~m ~61~ de um exerç:ito pequeno, dividido por 
sete acampamentos urucos, e reclamavaaorganísação da
policia. ·ID.felizmente S. Ex. cedeu das suas opiniões, 
transigia ~ma)! 4o nobre Sr~marqnez de Caxias; .ficão 
pois aa·cousas no .mesmo teneno, e a organisação cons
titucional c:Ontiu\\a. a ser ~udida. , 

Terminando esta parte do meu discilrso, já vê o nobre 
a~utado por Sant.a-:Cathari~a . ue á.cerca da força pu-:-

Fundando-me na báse da i:edu~ção e rus'tribuição .do' 
e:ercito _11oeima indicada&, .eu entendo que não são ne
oenarioa alguns doa arsenaes e muitos dos armazena de . 
.Ugos beUlooa, devendo haver taes estabelecimentos 
•• côrte, Par6, Mato·Groeao e S. Pedro do Snl apen1111. 
11:' u•lm qua ae entep,dem 1111 palauaa da commissiip./ 

, A p~pitlto cUro1 que D1o poar.o concordar r.otn o 
aobni deputado a 'luem reapondo sobre o augmento de 
'fes.tob:nento• clu empregadoa cloa anonaea de guerra, 
pua e atmplet&UOnt.e, 18m por outro lado docretarem-ae. 
inedlduclteoonomla. A o.to roa~lto teaho tcUu geraea; 
entendo quo, para olevar oa v~Qitnent.o• elo• fancoiona· 
rj()l d-. ~artl9-~ pv,bllcu, • rr~!Jo ~ulr o peaaoa!. 

. -. . 

' · 

inutil que em cada uma l!e contém. E como :>bter esta 
diminuição de pessoal nos arsena.es '? Alterando o me-, 
thodo de trab&lbo, complicado e rotineiro, que nelles se 
observa. Desde que facilitar-se o systema de guias, de· 
recebimento, de entrada o sabida dos g.:.neros i desde que· 
o rocesso dos fornecimentos fôr collocado debaixo das 
VlStas immediatas dos chefes destes grandes e&ta e
cimento~.~, funccionarios de perfeita confiança, o mate
rial pod.eri fer removido com maior ce1eridàde; o luxo 
do correspondencia e de escri turaçiio cessará , düni-
num o na mesma proporç a espe.za com.or ena os. · 
D$ssa mBD.eira ser!\. possível retribuir bem; sobretudo 
os chefes de serviço, aquelles que dirigem o sobre que 
recahe maior responsabilidade. 

Ha ainda outro ponto do discurso do nobre deputadll 
a que desejo responder. Fallou elle na conveuiencia de 
reconstruir-se o hospital de Sant11.-Cntharina, mas in~ 
dicou justamente o meio que considero peior e que . 
infelizmente tem siclo observado nas obras publicas em 
nosao paiz, a saber, o de pequenas quotas por longo . 
espaço de tempo. Qs governos geral e prQvincial niio se. 
prop~e~ fater construcções determinadas,. co:n attenção 

hendem simnltaneamliUlte muitas obras ãe natureza 
diversa, além de diminuta im~rta.ne1a, sem um sya~ 
tema adoptado, um ulano comluua.do e seguido, de ma- . . - . - . . 
pequenos gastos. · 

A pnlverisação de nossos orçamentos geral eprovin~ · 
ciaes é o maior estorvo para os melhoramentos mate- . 
riaes. Concentrar os recursos do or amento em certaa 
obras sõmente cada anno, plnneja- as, systematl8a·· as, , 
e leva-la~ por diante com toda a actividade, com o pes
soal preciso e fortes subvenções, é o methodo adoptavel, . 
é o meio economico de progredir com vantagem noa,,., 
trabalhos do Estado. · 

Sa portanto é necessario reedificar o hor;pital de San
ta- Catha.rina., vote-se o credito sufficiente , e de um 
jacto leve- se a obra. ao cabo. 

.Recordarei o exemplo, qneforneco o ministeJio da ma
rinha, de um dique e um cács na província iio Matanhii.o. 

Cada uma dessas obras ~ por virtude .do tal syste- . 
ma. , ficará. ~ustan'do ~nit!l_ mais daquillo em que fôra 

300:0008; já consumio S79:819S, votãrão-se-lhe mais 
l08:000S, e é preciso ainda despender 39l:089S para a 
sua conclusão: ficará. pois custando a enorme somma . . . . " 
aliás de um trabalho, de um acabado e Je uma impor~ 
tancia muito superiores. 

Desde que o material estraga-ao por não ser utili
sado na occasião opportuna, desde que não ha energia 
na. constrncção e desenvol'rimento do trabalho, a des
peza. cresce necessariamente. 

Tenho cumprido o dever de da: expUcaç~,; eo nobre 
deputado. Fazendo-o, Sr. presidente, eu era natural. 
mente chamado a desenvolver uma theoria consagrada 
na lei fundamen~al, a que procurei recordar, lamen
tando que nos tenhamo~ sfastado dos preceitos cons
tucionaes, de que devemos approximar-nostodos os dias. 
(Muito bem.) 

.A discussão fica adiada pela hora. 
Dada a ordem do dia, levanta-se a ooasii.o ás trcs 

horas e tres quartoa d01 tarde. 

~rosto. 

PllE8Jl)JNCIA. JIO &Jl. · VISCOil'DB J)B C.U(U.AGIBE. 

StTKIIIABio.-Ea1pediente. -Ordem do dia.- Orgametito 
para 1862 a 1863. Di1cur•o do Sr. C. Ouoni. - Orç:~
mtnlo da guerra. Di•cur1o do Sr. SaldonhG .Jlarinho. 

A's onze horas e tres qnartoa da manhii., feita a cha~ 
mada, e achtllldo-se presentes os Sra. visconde de Ca. 
marsgibe, Pereira Pinto, Gama Cerqoeira, Vieira da 
Silva, Calazans, Salathielt Tiborio, Araujo Lima, Pe~ 
reira da SUva, Bibeiro da Luz~ Manoel Femandvs, La-· 
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:rnego, Salclanha .)1arinho, Martinho Campos, Angelo 
do Amaral, Ferreira da. Veiga, Mello Rego, Ottoci, 
Luiz Carlos, Bezerr11o Cavalcanti, Corrêa de Oliveira, . 
Silvino CavalcADti, Oarva.lho Reis, Furtado, Silva Na.
nes, Bello, Gasparino, barão de Mamaoguape, Santa·· 
Cru, Fialho, Luna o Silva, Dio11;0 Velho, Villela Ta-

' . " . 
ra, Cyrillo, J. de Alencar, Brêtas, Bandeira de Mello, 
Sá e Albuquerque, Fernandes Vieira, Saraiva, Pn.rana
JtUá, Fleury, Carlos da I,uz, .Aragão e Mello, Pereira 
Franco Nebias Paula Fonseca Fiel de Cnrvalbo Car-
neiro de ~endonça, Paula Santos, Lessa, Espinola, 
Henriques, C. Ottoní, Ferreira Lage,RegoBarros, Paes 
de Mendonça, Castello· Branco, Lettão da Cunha, Pin
to de Campo~, Barcellos, Pedreira, Carneiro da Cu
nha, Feli"J: da Cuuba, Paranhos, Paes Barreto e Serra 
Carneiro, abre-se a sessão. 

Comparecem depois de aberta a se2são O!! Srs. Es
peridião, Costa Pinto, Rodrigo Silva, J . Madureira, 
Barbosa. da Ctlllha, Raposo da Camara, Lima Dns.rte, 
barlto de Porto-AlejO'e, Tavares Bastos, Junq_ueira, F. 
Octariano, Souza Mendes, barão do Mauá., Paulino de 
Souza Fen1andes da Cnnha, Silveira da Motta, Epa-· 
mmon as, on: o, ayao a , aroo a e a- 1,11ta, 
Mello Franco, Pinto Lima, Jagnaribs, Leandro Be
zerra e Cl\rríío. 

Teixeira Junior e Brandão. 
Lê-se ·é approva·-se a acta da antecedente. 
O Sa. 1•. S&caET~ayo, ~or uni.co ext>edien~, d{i. conta 

' querimonto em que o bispo de Pernambuco pede con-
signação de quantia para ser applicada em ordenados 
dos empregados do 2eroinario diocesano.-A' commissi'io 
de pensões e ordenados. 

PRlMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DJA.. 

ORÇA.!fENTO PARA 1862 .l}869. 

EntriL em s• discussão o projeoto que manda vigorar 
no ex~~ioio de 1862 a 1853 o orçamento que reger o 

O Sr. Cbristlano Ottonl (1ilonâo):- Niio de
sejava, Sr.' presidente, ter votado silencioso as despazas 
que correm ala re ~rtição ~ agricalttu"a,_ . co~mercio 

. ' ' tros eaja enmneração não me parece neoeesaria1 eom-
pellião-me, 3ulgava eu, a não dal' simple11mente voto 
symbolico ao orçamento dessa repartição. Entretanto, 
não me tendo cabido a palavra entre os primeiro~, acon
teceu depois que, no momento em que um Sr. deputado 
• quem tocava a "lez de faUar se dirigia á. mesa. para. 
pedir a V. E,:. o obsequio de inscrever-me em aeu lugar, 
como permittom os eatyloa, &urgio-nos por diante a. 
t.lllíma .-alio do encerramento. 

Algumas das rene:s.õea quo entiio deo;c:j u.va otferecer 
I. consideração da casa seniio mal cabidas no preEente 
debate. 

Outras porém li~ão-se ti'io estreitamente 's razões 
pe~s quaes julgo dever negar o meu vot-G & resoluçíio 
que se aiscute, que expô~las ser:í. motivar esse voto. 

A resolução, Sr. presidente, é 'Viciosa. a meu ver, por
que tende a. prolongar por mais um anno uma situ&)lãO 
financeira reconhecida má.. (Apoíadot.) E baeeando -se 
na suppost.a difficuldade de uma prorogação, er1tretanto 
ser& e\la proptia. a ca.uaa principal de tal diffiauldade. 

po1a 01. 
Votada esta resolnçiio, é natural que caJa membro 

da maioria julgue utísfeitaa ns necessidades publicas 
e d.es'lU!pavela. sua retirada; é quasi certo que a camara 
deixarA. de celebrar sessões por falta de numero. 

Assim o tempo despendido com esta disct111são seria. 
sem da.vida melhor aproveitado na dos orçamentos, 
adiantando-se o debate relativo a cada um dos minis-
terios. (Apoiado•.) . . 

Rejeitando a camara o expediente proposto, oompellid. 
o governo a prorogar-nos para votarmos regularmen· . 
te o orçamento oomo é da nossa obrigação. 

lWeriudo-mo especialmento · á 1'6fartiyão dae 9bras .. 

pnbliell4Jt qual pertencem as vias de oommnnicaçio 
eu enxergo n~ eirctunBtaneie.s que actualmente &e dãO, 
na creação novissima deste min.ist~rio, na circumttan
cia de n~o ter sido ainda especialmente d~tado, porque· 
não se promulgou lei de orçamento depois de 1n1a crca-
ç~o ; euxer ? om ·tudo isto tazõell contrarias á. reaolu..; · 

occupe deste objecto com o estudo e attenção que· en~ 
merece.. "' 

Sr. presidente, se eu tive&Se a honra de occm.ptr esta. 
cadeira na legislatura {>assada, é pro.avel qu.e em um . 
ponto ma achasse em drvergencia com amigos a qtielll 
me ligão longas relações e conformidade de sentimento . 
politico ; este ponto seria a creação do min.ietorlo de
agricultura, commercio e obras publicas, porque esta 
creação me parecia uma necessidade dz situação. Não 
tanto para que se occupasse de prestar auilio cllrecto &· 
agricul~ura , não tanto para que ouidaase da fandaçio • 
das es~olas a~colas, cujos beneficios serão mtti lentoa· 

- '· ' enl qne n11o cre1o .... 

O Sa. B.u\c'&t.Los:- Apoiado. 

. • • •••• e 
n;andar vir colonos estipen~íados, 011 se dedicasse prin
Clp~lmente ao estuda doa dnersos systemas de coloui;. · 
saçao. 

o encarava, seda o ministerio das estradas, d~ pontes 0 
d~s ~ios na.vegaveis {apoiado•). Seria a sua mait util 
Jmssao estudar e decretar um syetema ~ersl de .,hil de 
commuuicação terrestres <i fluviacs comhmadas, ligando 
as pr\lvinoias entre si e a c&tJital do Imperio. Rede de· 
estradas geraes, á. ce.r~o ~o govel'llo centta.I, fiollDdo a· 
Cf\r~odoa pode1-es p:ovme1aes. toftas as ramitioaçõeli nos· 
lim1te1 da:s re~peot1vas provwoib. NíW se faz tudo da 
uma vez, eu bem o :;ei, mas a adopç!i:o do systema do 
plano geral, seria uma idéa fecunda, seria a meta pa~ a· 
qual deveramos caminhar, quanto coubesse em nossas 
forças, procurando firmar nosBOS passoa e não rder o· 

por ven u a gan o. ·· 
Era esta a meu ver a grande e principal rnis•!o õo · 

ministerio de agricultura e obras pu.blicas. E por • 
mo.tívo observo com profundo ~zar que a eessilo lt • _ 

aem que 
n_ado. se faça para fecundar aquelle germen de prospe- · 
rtdade. · 

Eu sei, Sr. presidente, que não d tempo-ainda·de per
guntai' aos depositarias do poder publico o qae tizerio 
da faculdade que lhes outorgou • lei. 

Organhado apenas o novo ministerio em occasião de 
~udru.tça de gabinete, entregue á. direcçílo do nobre mi
ntst.To actual, que, ao que parece, nenhuma parte tomou· 
na organissção, é manifesto que l:i. Ex. apenas ter& tido 
tempo_p~a defin~r .a sua propria situação, e tomar pd na 
rep_art1çao que dll'lge. 

Uirei comtudo, lSr. presidente, que já com a leitura 
do r~gulamonto tive de pusar por uma primeira .de
cepçao. 

Não prete:tdo demorar-me na analyse desse regul1l
mento; motlVOs serios me aoonselhão alguma l8S8l"'f& · 
e bastaria para prescrever-m'a al aasenoia do illust.r: 
ex-ministro quts ptomul.gou o reguttmento. 

Ha porém uma consideração que não 9eTo omittir 
porqu~ se Jlrend.e a ~de~ interesaea publiooa; alludo i 

A esta direotorla estão comm~t~idoa OJ inWreue~ 
que me parecem os mai11 eapltaee entre 01 euoargo1 
da nova repartição. E aaaim pensando, ~ bem 11atural 
que eu proenrwe com alguma anxiedade estudar u 
attri~uiçõea da seg'?-n~ direetoria. a que ~enêtm 
as v1aa de ~mmlUUoacao. Encontro porem, Sr. preti· 
dente, no art1g~ q~e define esaaa attnbniçõea, •penu 
uma enmneraçao &tmplea e eecca. de objectos que até 
agora !' cargo do ~iniaterio du imperio, puaão p~a 0 
de agrtcultura; mata nada. Nem uma idéa de melho
ramento, nem tuna espemnça. de caminho diverso a ae-
&rir1 nem uma promessf\ fi.Aalnlente eo p~. (.4roiGM.) ___ . _ 
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· O' f!a~ Gm Clinammu: - E• (I que deve occii~ar o 
~ent, interno da direet.oria, que não sei se Já se 
aclía prompto. . 

O Sa. C. (}rrol.(J: -A <lbsene.ção que ea. tinha no 

da todos os ad<litivos, qd!la que um honraiia depntaao 
per Minas d.enominou~ollação dos innocentes. 

Acredito, Sr. presidente, que foi princip~~ a 
observação destes factos o que levou o corpo legú!lQtlVO 
a crear o ministerio das obras nblica.s. 

' ·umpna., não como até agora rejeitar todB.s as idéas, 
se eu o tiYesl!i6 previsto. Parece que o regula.mento se mas tratar de regalariaar as aspiraçõe!l Que se manifes-
ocaupou pura é simplesmente de ensinar o modo de . tA.rfu>. Tal era 0 meio de evitar aquelle ·facto pouco te· 
eftU1'11C 0"6 papei! da Keretaria. (apciadoa); em outro ~ ne. f6rma

7
mas bem significativo uanto ao fundo. 

odoigo ou· capitulo se d!o as u.ttribuiÇZSse dos ell'lprega " es :a, rep1 .,, a m1ssao prmc1pa o munsteno a 
de Cada diroctoria, e não mG causou menos sorprel\a agricultura, ao qual cabe examinar n~ s() o q""':e se tem 
que; tratando nma de correios, outra de viss de com- de fazer quanto ao presente, porém, 8J.Jlda miUs, curar 
muniat.ção, outra de terras publicas, etc., as atttibui- do que se deve fazer para o fut~o das nossaa 'ViaS ie 
o§es· desses divmos empregados são commnns! Para commnnícnçio (apoi!ldo•), e o.doptat um plano seguro 

. qu· fos:e possi~el este methodo, at?m gran~es co!ltra:. e deserivohido. 
flellSOS, era necessario que o regulamento se tivesse Plano que deve ter por fim satüfazer do modo o maia 
ClOnll8rVado em generalidaded taes, que deix.ão, por assim con11enien!e as necessid<ldes do ·presente; kmp11r oa fundll-
dü!r, .cn embry-ão o beneficio promettido peia lei que mento:: ch melhor futuro ; nao baratear os. sa.crificio8 do 
amou .o novo mmisterlo. ' thuourc ; nao renunciar as 'l:lBntagen: porsi1leu de tae• 

Nada mais direi ãeeroa desse rogulamen~: fi:t estas sacrifi.cior, e fiflalmente preparar para ar gera~líu futu .. 
poueu reftexões; porque se prendem ao meu discnrso, e ras indemnisa~líes ao~ onus que lhts lan~a o prerente. 
nío palo desej!J d~ · censurar trabalho, cujo autor não A · 
as~ pres • · Depois e ~e iix.~~onm a.s idéas neste sentido; depoi6 <te 

A. observação de um phenomeno que se tem ·prod.nzid.o aatarem assentados os principiou geraes; depois de sa.L 
nesta casa aD.Bualmenoo ern mais âe nma legislatura betmoa pare. onde queremos matcnar, ie.eil será. deter-
confirma quanto ·acabo de !ex!po~A~r~· ... T:;em~:-~sa~Jl~.o~t!ad~o~;q~u~~'--+-_:m~in~ar~~u~ae~s~o~s~ri~o~s~~~-~~~{f-~~'f!~~:::,:;---
ha algtms B:lUIOS teda.s--m-vezes que se discate o or de preferencia. a. outros; quaes aa linh!'-s de. -estud~ 
manto surgem dos quntro ponton ciU'diaes d~zenas de actuaes que demandào melhoramentos eonB1dera.Yela; 
additrvos e emendas pedindo consignações de fundos, de pot onde devemos começar as uovM; o que1deve1]l()s 
um lado para navegações ftuviaes, âe outro para melho- f~er em uma alan·a. • 

- · ao.acte Q que se 3 gue mera ·vags.ção o que vou 
de ~ommnnica.ção ; esta multiplicidade de emendas e expondo. 
ádditivos tem sido mal interpretada a men ver ; h a quem 
á tep.ha attribnido ao desejo de ann~r á. popularidade. UM Sa. DE~>VTA&o :-Pelo contrario. 
Insinúa-.sa q,ue cada deputado, escrevendo sobre o joelho o Sn. c. 0Trotu~- Parece-me que, se fossemóa· oa-
4-prime,ira idéa que lhe occorre de melhoramento para tu dar alguns dos principias em que se deve baseal' tnn 
11- sna pr9vincia ou localidade, e sem lhe importar se a gcande plano, é possível que nem em todos os ponlios noa 
idéa será votada, redige simplesmen~ utna. cart&, de re- achassemos de accôrdo; talvez houvesse controver&o, 
~eilda.ção aos respectivos eleitores. Mas este. apre- qne mais necessnria torna a discussão. 
ç~.é~ em roeu conceito,· uma grave injn&tiça f~íta Assim, por exemplo, eu estou persuadido (não sei ae 
eos autores das reclamações a que alludo. (Muifo6 ests á a idéa geral) de que a respeito de vias fluviaes 
apo(44o,.) · . , -· . · não ha que pensar em ~i'te alguma do BrazU em. gt&n· 
• Eu tive o trabslho de colligir e confrontar todas as 11 abras hyc:irftalielll!. Estou t~ersuadid:o que convém 
· a.p as es e anno, e '9ejo que todos esses aproveitur o mais posai velas vi8!1 fluviaea que temos, jã 
nwlboramentos pa.rcises, em apparencia destacados e ~uel.las que no momento preson.te ee prestão 4. nave-
~oonjunctos, tOdos se ligiio e constituem a manifes- gação, jâ. cu~s em qne, com tx;q~enoa saClrificloa~ se 
taçãó Uaitonne de uma grande necessidade nblicà. re~ elmnte a estes saenriftfi....-.- -
-'-Para p - s emen s os pen- cios é evidsntemt:nte impossível, quando fallo em ge.ftll; 
~tos capits.es, quo &.tio : o. necessidl!.de de ntiliasr mas, em regra, parece-me que grandes obras hyclrauli-
exxi , bem do paiz a mognilica. rede de vias ftuviaes qne cas em noasos rios .nüo eerão eeguidaa de vantagem oorw 
ae·eutronca no Amazonas; a aspiração de sabida das respoudente aos sacrificios. (Apoiado,.) 
matas ao norte do Min118 para Mncury , para o Rio- Oatro principio q_ae está em minha convicçito, Dias un 
Doee, para o Espírito-Santo, para Campos por S. Fi- que tamliem não s&11!6 eston de acc6rdo com o ponaa-
delis a providencia com qne se del!eja ligar os centros monto geral, é relativo ã rodagem orcünaria. Eu não vo--
cle P-rociucção do · interior com os ~utos em que se têm tarei em geral por estra~as n:u;.ca.damisadaa .• (Apoiado.t.) 
de luadar es~ àa estrada de ferro de D. Pedro li E' preciso, como eu dizia, sr. presidente, attender ...o e de .. Santos a. Jundiahy; fula.lmente, Sr. preaidentea preeante, e muito mais ao futuro; é preciso, pois, que -

. rt.spirações que tenden1 a ligar diversas via1 de commu· perguntemos a. nós mesmos-qual de~e ser no Bm de 
liioiçãoexistentescom a extensa e importante navegação certo tempo, por exBlllplo, no meado do secnlo s~te, 
superior do Rio S. Francisco (apoiado•), de que me qual deve ser, digo, o estado dss vias de cominunu:ação 
QCCuparei em outra parte dest~ ~queno discurso. no Brazil. En penso qne, ee o BMzil não aspirar a uma 
' Jâ. se vê ~is que essa mnltlplicidade de emendas e rede de e3tradas de ferro, em combinação coro os~ 

aarlitivos que surgem de todos oa bancos da casa, niio rios navegaveis, . deverá resignar-se a representar no· 
er,. aimplea e .unicamente destinada. a armar· á pnpnla · Mappa- Mundi um espaço 9-uasi desoccu.pado. 
~~.)é: uprimião a grande aspir119ão do paiz. (Apoi<~- · lj:u julgo que á sna. aspll'ação deve ser e.sta; quept\ra 
""" àhi devemoa DUU'char com o passo mais 6:me que pU• 

Entretanto, Sr.: presidente, do qne acabo de dizerri.üo àer oa. 
_ _ _ _ _jl&!i!.CO~O~n~cl~nuar...:·J!Íl~· ..cei~LW-_B,_Clll~l"i-~ci.·-SJ~~~~-~f>S--t--:~ten"':::ryt~:si(lão me parece dependente de }ODgãS 

por não ter apprQvado as emendas. Eu pretendo eómen- demoustra~es. Direi unicamente, Sr. presidente, que 
te o'b&enar o pbeuomeno, e procurar a ~us expllcaçiio, ao lançsr os olhoo para o ml!l>p& das nações se ~do a&-
ar&alysMdo et~saa idéas que, bem consideradas, podem bêr quaes são sa mais prosperas, as tnalr:~ pode1:oeas, sem 
8ll•r-ta a um pensam~to geral, c sati~fazer :. ··uma ler as inscripções, 6(!tn coruultar a. co~tação ·geogta-
sraode • 'fi tal neoeaeidad.e publica. phica : basta attentar para a rede da& lmhaa ferreaa. o 

Jta con,.idero a difilculdadc que tem a camara. do numero e e:x.tansíío das estra.!.las de ferro designa O po-
çreclar no momento dn di11c.unlto cndn uma cle~llasidéo.a der das nações ; nenhuma se julga em estado de com·· 
déstacadas; oonheço qu,.nto é difficilmedir a cam~ra de petir oom suas vizinhaa a qualquer tt>&peito, . NSJl ~ue,· 
buP.tO•iso a oxtonaiio do boneficio que cada nm.a dellRB primeiramente lhe faça. concnrrencia quanto ao numero 
prõduzirá; a1 relaçõa& entre o intere&ae l()ctl que se t~ro· de caminho?. de ferro. (Apoia.:loa.) · . 
move e os interesses geraea do pai%, e 6nalm~nt.e o CoDsegnintemente quanto ao fntliro anosea aspit~ 
valol' relativo de todas as propostas para preferir as de deve ser a que expuz. Comprehendo q~e ha uma certa 
m~ vantagem. desbarmonia entre a vastidão do honzonte qne estou 
· »gt11uliffi~, ~t· presidente; resultou a quéda enwa.ndo e a e~>cat1õe.z dos Jlossos meioi Ro _PI.omtnw 
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88 , transVIa-se e • . ergue muito acima das honras que alc~nçou na Criméa 
· · .ao e&ta a m6ta a llue eu d(;:sejo que ó men paiz se e em Solferino. Aa companhias, mediiWt.G a influencia 
!lJlóaminhe, é consequencia que, quando se trata do pre- do govetno, fnndirão-se e1n seisjon sete empf1ll.aspodero-
~ute, eu desejatei naturalmente liatiefazer do melhor sas ;renovàrão-se,os contratos, ficando estabeleCido 

- - - - --JDlD· ' odo-poasive • , - • s e as es s pnuClplOB- to as ae concesàtiea . 
que prejudique o deaenvolvimento futuro. expirar em meio do seculo seguinte entre os tmnos elo 
, Eu pois não opinarei, l'tlpito, por novas estradW! em- 60 a ôO: todas as companhias serão extinc~s com 
pedradas, oom ucepção de uma ou outra que por seu as concessões; e todas as seÇÕes se acharaõ amort1tadtl~ 
grande transito não possa dispensar o empedramento~ para o qne deede j& se demo aa providencias. EntW os 
Eu entendo qne um t>yst.ema. de ca.minhos de terra bem caminhos de ferro francezes se tornarâ.õ propriédade do 
conservados, com declives que tolerem a rodagem na boa Estado. 
estação, póde satisfazer as primeiras :necesaidadesdopre- Pata que se 'Veja o alcance ào serviço que o aotua) 
&ente; e qne os esforçcs, os estudos dos podereiS publicos governo francez prestou ao seu paiz, e a qne nlo •18 
devem coneer.trat-se na inve.stigf\ção dos meios de l!he.;, p6de comparar nenhuma. gloria militar, aorviço que 
garmos a um melhor estado de COW\aB em &eltlelhante ' traz o cunho de nm& sabedoria admiravel; para 1110 ... 
materia. uirMse o alcance desse serviço, digo, ~ · precliiO nof&t 

_____ ..,.;E~n~tr~a~do~s~n~es~t~es~o~am~in~h~o~s?;;--!s~erã.~~t;ªam~b~m~n~~~~-1-~~~~-~~e-cnminuos d~ ferro oo Fran~ impota 
o ar um pouco a r s, estu ar nossos ensaios de eami- no capital de 61650 milhões de fran0011, dos qnft.fll) coroa 

bhos de ferro, protmrando saber se temos errado, e inda.;; de dous terços já. estão empregados, e que esses 6,650 
gando os meios de corrigir os ettos. milhões de francos pertenceráõ ao thesouto eto. melado 

Eu pedirei licença á ca.mara, por ue me arece ue do se · · · 

presente. Mas, Sr. presidente, ê neoaasario compene-, Os caminhos de ferro fmneezes erão PJ()priOOad~ de 
trarri:to-nos de ata " idéa. pufi que possamos chegar · 80 d81.e_nas de compan?ias, mnis ou menos Jorte~, .. mais Oll 
ponto de1:1ejado1 e não nos pareçamos com o viajante m.enoa bem orgaulSadas, oom concessoes divergeptea 
no deserto, que, niio enchergando uma. m~ta no bori- uma das outras. · · 
zonte, nm ponto lnminoeo, uma estrella no cão, vaga, O actllnl govemo france'<~ acabs de prestar a este res-
súi-se do v~rdadeiro caminho, recóa em vez da ro• eito. um ser ,. · · . 

. a s assump o e lmporta.ncul. • de capitaes immobilisadoa não produzirá. msis do que 
e ii:l.teresse(apoiado4), para dizerque, em minha opinião, 3% ao anno; o Estado adquirir&, por essa. mant11~~ 
existem 1nas actuaes concessões d.os nossos caminhos uma. renda addioional de 200 milhões de haneos; H .. 
do ferro,. além d~ontro~ tribnt(IS á. inex riencia, tre3 sultado de nma a lica ão evidente e illustraàa do 

n• prmc1p1o e amortiZação. . . · 
volviDlentos; porque serião talvez impertinentes. Com esta citação não fa~ maiS dó que 

O primeiro erro capital é a perpetuidade daa con~ · · · , · · -
·cessões. • • • • • • eaJemplil in par"o grandibut. uli. 

En i'econhaço que não podiamos entrar neate cami~ M,!lB pàra chegar ~. nec~~arió partir e t:ainbihui 
nho sem t;acriftcios, sem onus, sem o emprego do cre- e po1s, senhores, oammhemosl.... . . . .. . . . . . . · 
dito, sem emprestimos quo vão pesar sobre as gerações . o ee.gu~do erro c~pi.tal, em meu entender, ~ .eem.dn~ 
futuras; Q a perpetuidade das concessões veda· que · 808 Vlda diffic11 d~ remediar, porque é qn~stão que.se preplla. 
vindouros aproveitem devidRXnente os sacrifiClOS que ao nosso credito nos pà.izea estrangeU'os, e ao CUD!pii~ 
lhes imp6mos; cumpriria dispôr as coosas desde a ori- mento de contratos que, bem ou mal feitos, devem o8t 
gem ~,>ara a reversão ao domÍRi() publico. restriotamen.te obooi'vados. · · 

O Sa. BABÃo DE MluA.: - Ha o correotivo daa des.. 0 Sa. BAillo ns 
1 .O Sa. C. 0rroNJ: ._ Este segundo defeito, Sr • . l!fé"!. 

(Ba oútro& apartu.) sidente, eu considero o maior dos enoa econottli~a q,u~ 
O Sa. C. Orrolfl :-Eu lá chegarei. o Brazil tem comme~tido, é a outorga da s-ratttià dd 
Dizia en ois ue se eria ter feito es ri 7 ° r 90 • 'ngle3ôaa. . 

a. a:aGto DE cano:- stava. ee diz pura e ain!pleamente -garantom·eo iuroe-, e.e 
O Sa. c. OrroKI:-Foi depois elintinado. Ignoro oa diz -garante-se um mininnnn de 'uroa-. Neata pala-

motivoe; porque eu ern tal occaeiio nada absolatamante vra !llinimum esti o pensamento-; Bolo certo& oa oapl· · 
aabia da estrada de ferro de D. Pedro llaenlo o que tallatas de que nft.o teriO meDot do trea ou quatro por 
pubUoavão os jornaes. cento de juros. Mu eate mminum Dlo aatiafas coDiple-

Aa estradas de ferro, intercasmdo tio vastas e ezten- mente as ll!pira~ doe capltaes; tS aimplesdltlltAI ama 
eas rele~ •oclaee, embora concedidaa f. ind111tria animaçio para que ellcs vão ~ra.r o complemellto . 

. ,rlftda, devem algnm dia fazer parte do dominio pu- dessas asp1raçõea nBB vantaps dás obl'U que emprt. 
bUco; a outorga pois do uso dellaa devia ser essen• bendem. ' • · Diodo,,} · · _ 
oialmente temporaria. . · A ge· 1n de 7 % qne não se p6de chamar miAítnum· 
~ bem que seja. o princípio de maxiula e~dencla, xnata Nwt'Jetamente o estimulo • . · ·. . . 

c!tarei o exemplo da França, Clljs legis~ tanto co-. E' prec1so observar que o C!'rltal .lnglez Bf dA .... 
pllmoa. __ : m~to ~elis '!V.IIldo obte:m , . JS ';'11 ~· - " 

~ . ---- . ·- --- ,--
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O Sa. C. Ono~1 :-Muitas de minhas observações 
poderão ter applica.ção ás emprezas 9al.l In dias ; mas 

<~ialmente ao prazo de 90 aunc!, e á propria. idéa tam • 
.beni para mim inconveniente de formar companhias in
glezr.a para vir executar obras publicas no Brazil, pon
to este cujo exame pretiro para não o.longar-me em de
.muia. Se entrasse nesta ordem de considerações, teria 
de investigar se acaso sem conces5õea tão pesado.s não 
podwiamoa encetar a construcção dos nossos caminhos 
®terra; discussão que me desviaria c:lemeu proposito, e 
i qual talvez voltarei em ocea.sião mais opportuM, 

Dizia eu que o capital. inglez só em circnmatancias 
para ella muito fa"torave1s de obter em empregos ae-
melha.utes na Euro a 4 ou 6· • 
rec:endo-se-lhe 7 % por 90 annos, e8se capital, se tem 
oonfiança no credito que lhe garante tlio vantajosa 
iau, adq_nhe a certeza de que no fim de 90 annos e8tar1 
amortizado mai& de uma vez recebendo entre· .anto um 
JUro VSDt&JOBO. 
. O ~ital empregado ne~sa!l vistas não tem tanto es
timulo quanto convém pata que o paiz colha as vanta
gens que pod.ent resultar das em prezas tentadas. 

o sae, r. pres1 en e, aço ee as o senaçõea, por
que me yarooe que é tempo de estudar seriam61lte as 
nossas nas de comwunicação (apoiado1), de estabelecer 
um plano, de traçar o caminho que devamos seguir em 
~ossos estudos e tlXpe;'ienciaR. Não pôde estar em meu 
peuamento IX>r maneira nenhuma que;.·ar qne o governo 
i!o pm sophisme u obrigações que contrahio piU'S com 
na eompatihiu inglezas. Ao éonttario, entendõ que os 
óo~}lroini&sos eatabelecidos devem ser fielmente cum
prtdos, . 

Haa reconhecido& os inconvenientes de certas medi· 
aas, deve-se tambem COnsiderar n03 meios de attenna•• 

• 1 ·. • 

~possivel obter alguma cousa mediante ajus~s com os 
wtcressados. SerA talvez oooasião opportuna ·a solici
ta -o de novos favores. 

O terceiro defeito das nossas concessões, Sr. preBi
dente, é ter sido d~i:x.sda a escolha das linhn.a á. inicia
tiva particular. Enxergo nisto gt'avissimo inconveniente 
que .!e complica com os ~ne acabo de inllicar. Sobe de 
ponto o pengo do princip1o pela marcha que entre n6s 
~~tem seguido. Um individuo, n.:az.ileiro ou estrangeiro, 
por Jnuito amigo que uja do paiz, por muita instruoçüo 
q!l~ tenha, !liio encara a em preza em que se envolveu tle 
um pouto ta.o alto como o governo ; não tem mesmo de 
ordinarlo todos os meios. de conciliar as vR.Dtagena ele 
tal 011 t.al locali~ade, que principalmente teve em vista 
com o mteresse geral. E' questão que só põde ser bem 
estudada pelos poderes publicos. 

A men ver d o govarno quem devêra. se pôr á testa da. 
escolha daa linhas a decretar e dos estudos preliminares. 

· Ainda mais, Sr. presidente, os estudos prelimillare& 
ele um~estrada de ferro são despendiosos. O individuo 
que ~ 1111nplea pretendente á. concessão, que niio tem a. 
certeza de obtê-la, e s.ssim indemnisar-&e de taes despe
zas,, procura naturalmente circumscrevê-las o mai& 

E o· reen.ltaao desta.s disposições é qne estes estudos . 
~ . exam~a não dão de ordinario senão uma idéa muito 
unperfe1ta, e ê.s vezes infiel, qner das difficuldades a 
T~cer, quer das vantagens futuras do projecto «iDe se 
tmprehende. · 

·Sem alludir a nenhuma. das em prezas de9ignada
memte, limitar-me-hei a observar que a estrada de ferro 
ae D. Pedro n, Bem duvida a' que oft'erece mais elemen .. 
tos. de prosperidade, não é filha. da. iniciativa part.ieular, 
e •un do parlamento; e os resultados vão pouc.o a ponco 
ptovando que a qnestilo foi bem. estudada, e que o corpo 
legislativo votou uma lei sabia.. 

Ea ·poderia aprtien~ !Xl~~- outroa ar~m.entoa em 

demonstr~o dos inconven ~tes. e ye!~M~ros perigo~ 
de se de1.xar a escolha das h~ha.s á unmat1va partion
la~; mas como me limito a fumar o prin(>ipio t:m these, 
e neste ponto não sou contestado, não de!ejo abusar~ 
paciencia da ca.mara. . · 

· · · ~ ara uma obser-
vação que mo escapou) á. questão da garantia, de,ju;. 
ros, que o govetno do Brazil parecia ter a convicção 
da inconveniencia da taxa de 7%, ou ao menos ch 
sua dura ão or 90 annos uando outor ou á estradà 

e erro • e o , começada com cap1taes nao1onaes, 
upens.s 83 annos de garantia., e marcou iguo.l d;uraçã~ .a 
garantia da estrada de ferro de S. Paulo, oonstrmda 
com ca.pitaes inglezes, Entretanto; Sr. presidente,. o 
q~e aconteceu! Todas as vezes que fo~ yossivel .li" 
m1tar a ga1'ant1a a este prazo, sou o prunell'o a re.co
nhecer a vantagem de tal systema; mas a estrada de 
ferro de S. Paulo, constrnida com capitaes inglezes, não 
se pódo organizar com a garantia por 33 annos. · · 

O Sa. SEaGro DE MAcEDO:- Permitte um aparte'l 
O Sa. C. OnoKI: -Pois não. 

• D C . 
~atabelooido para a eatrada. de ferro de Pernam.buco era 
limitada a 20 annoa. , . · . . , . . • , 

O Sa. C. Ono:m-Não se levou isto a &ll'eito• 
o Sa. OnoNt: --Apoiado; não é o que prevalece~. · 

· O Sa. C. 0no1'1I: -Não sei que haja outro exemplo 
de garantia r prazo menor de 90 annos, além deates 

A ~strada de ferro de S. Paulo, oonstrnida com capi .. 
taes inglezes, não se pôtle or~anisar com a. garantia pelo 
prazo de 83 anno! ; conced@rão·lhe 011 90 annos. · A ea
ttada de ierro D. Pedro li, que . se começou a construir 
com capitaes naeionaes aasociados em um paiz ·onde 
ellee nli.o abuudão, orga.nisou-fle com a garant-ia pelo 
prazo ele 36 annos, o que colloea esta companhia em 
uma condição de inferioridade, que explica em· grande 
parte a baixa de suas acçõea. · · 

O Sa. ·Bulo DB MAu! :-A causa principal é a per• 
sognição feita •o espirito de associação. : · . 

Sll, C. OTTo~t: ·-Sem duv1 a a guma; mas a 
causa que apontei é tàmbem poderosa. 

O Sa. RBoo Buaos d& urn aparte. 

queixa em nomo da directoria da estrada de ferro. TeH 
nho meamo razi'io de crer quo se ella tivesse feito ànbir 
ao governo uma representação a este respeito, niio teria 
sido mal olhada. Mas a observação dos Ultimo& aotos elo 
governo tem suspendido qualquer puso neste senti~p. 

O Estado á hoje accioniata da estrada ·de ferro de 
D. ·Pedro li p:>r mais de metade da omissão ; e este fRe
to , podendo suppôr-se umll iriiciaçio de novas vistas, 
impunha· nos o dever de espera.!' com lealdade o desen-
volvimento dessas ·dst.as. -
· Citai porém a designRldade, niio só pelos motivos i'
expostos, mas para. mostrar &quellea que têm julgado 

· exce.s~ivo o favor outorgado a esta estrada de ferro~ 
levantando-se por emprestimo com o credito · do E;s
b.do a ter';)a parte .do seu capital, para observar a 
estes qne julgão excessivo o fávor, que collocada naa 
circumstancias que descrevi eta itnpossivel que a com
panhia.l~nçaese ~o mercado novas acções; e que o.ca .. 
pit.al então emittido era insufficiente eO para as obra& 
gigantescas. da grande êordilbeira, quanto mais P!ll'$ 

a sabedoria com que a aeaembléa geral decretOu e o 
governo éontratou o levantamento ·do emprestimo, es
tipulando clausulas perfeitamente confonnes á.s pres·· 
cripções legaes. · · 

Deixando estu observações, Sr. fJresidente., voltarei 
ao ponto em que me achava. Convém assentar em npta 
idéa; cumpre saber o que queremos e procuramos obter r 
mas para não me alongar em generalidades; tomarei. . a 
liberdade de declarar á casa qual deve ser em minha 
opiuiãt' o prinaeiro passo a dar. 

Entendo que no.~ circumstRncia.s actuaes o que mais é 
necessario s.o paiz é que ~e cuide mais do. q~e tudo_, maia 
do que toda& as necess1da.dee que r;e ligao a nas· de 
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commtihleaçlo·,·é que se procnl'e ligar a navegação ao 
rio S • . Francisco superior, com a estrada de D• Pedo li 
(apoWJD.r), •ta continúação dos trilhos da estrada .de 
feiro a um ponto que melhor fôr, onde cheguem as 
baraaa da navegação do rio S. Franoiscq, (apoit~"o.r), 
~ não !l;l~no~ s navegação a vapor ni1Jsas aguaa. ·. 

es UUl.negocto cerca o qu ·nunca se a ar e 
maia •. (Apoi~•·) A nav~C~gação do rio' S. Franoi.&co '·é 
de bn~rtancia tal, que eu julgo seria desculpavel ee 
1izetõs~ deUa o .nieu dtlmcla Carthago em tod~a os _annos . 

O governo reconheceu 11. importanoia. desta. ma teria 
mandando. um engenheiro examinar o rio S. Francisco. 
Tenho estudado o rela.torio desse engenheiro: evidente
~e!lte não é unia obra perfe~ta, nem tinha· tempo pa~a 
uso; mas :fornece dados preciosos. ' · . 

Em 'pri~G!ro lugar; Sr. ·pres~dep~, cumpre repetir 
eab facto: exlSte uma navega9ão fluVIal da cerca de 230 
bgtli!S não interrompida,. serv1da de presente por barcos ' 
que aemandiio 6 a. s·palmos d'agu'l; e aos quaes agua. .. 
n.rro falta &;inda no temp1> da maior seooa. · · 

Exiattt esta navegação no Brazil sem contacto algum oom · · · · - · 
. gDM COIÚ 08 ~Itos mlui.timos que não eeja O do trans• 
~ • cós tas de besta5. FaTiando 86 das povoa9Ões ribei.;, 
rinhaa, ha nas margens dori<J, sem incluir os confluentes, 
cerca de tS 000 fo s com erto de 30 000 habitan s 
~ u povoaç&a ai[o em ger cabeças e ·etriotos ha
bitados por uma· poplllação de maia de 100,000 almas. 

,Aio&t7111U TOIEIJ: -Muito mais, muito mais. 

lação que. se COlmil~ca por agaa. actualniente, e não 
tem communica9ão com o oceano. Esta navegaÇão serva 
a movimentos. commerciaes de grande impOrtancia. 

. Não pequenas.massas de generos estrangeiros, trans
portadOJ ' ~.costas de bestas pela Diaman\ina e por on
tras __ estradas, &lca.:nção o S • .Fránci3co com 150 e maia 
lcaUII; o aio distribuidos pele. navegação ftuvial. . 

l.ruitas a&liDas embarcão grandes porçies de sal para 
todas aquellas povoações. · . . 

·O Urubd· e otttros municípios produzem algodão, qua 
o rio trauporta para as fabri'las de Paracatú e outras, . 
de·cu'os. tecidos se ,veate a. esoro.vatw:a e a o ol io · 
~ re a 1t&n em vasta rea as provme1aa de inaa · 
•·Bahia. · 

E:d1te mais grande moVimento da generos alimen~i- · 
cios que doa vlilles dos diiferentes confiuentest e prinoi- . 

e o araoa e r : · ·.1a scem ao r1o . ~ ran- . 
õ.lloo e viio alimentar povoa q:1e habitão terrenos pouco · 
pr()prioa para a ou.ltura. , 

· VA·ae, poia, aimmenaa importancia. de levar-a9 o va-· 
por a esta Da.ega9ão interior e de liga-la ao oceano. ; 

O Sa. Cnv.lLuo R111:- Poia a estrada da Bahia n~o 
aatilfu a esta neoeaaidade'l 

O· Sa. C. OwoKi : - Nilo· sei ae a eatra-la do. Bahia 
••tWaz oomplotamente a eetaneceaalde.de, não eol mea· 
:aw " en diria meu voto de preforencia I. linha do 
Joueiro, oaao se tratasse hoje da concessão. . 

O Sa. CAJTALUo Rara :-A questão é p6r o valle em . 
~unicaçilo para ,o oceano. . . . .. . . , . 
. 0 Sa: c ·. Orroiu :-A estrada do Joazeiro parece que · 

começa sob bons anepicios; mas não sei se esta lier& a · 
melhor oominni:rioação, e entre outras razõei occorre-mo .· 
dizer que a . . estrada .à o Joazeiro ·não alcança o rio · 
S. Francisco acima de todas as cachoeiras. Eati ~im• · 
da de Paulo .. Affo~~ mas. e.m lugar onde a nav .. ção · 

. Eu disse que o grande pensamento aotualmente deve: · 
aor ligar a uavege,çio do rio S. Francisco superi<>r &OI:· 
mereàâoa da costa. Mas, Sr. presidente, eate pensa- ; 
JD.ento deve ser associado a um outro;-ligar granciea 
centros de população, ligar provinoiae .~mportantes i. 
capital do Im~o-; e .•. tudo consideudo, eem. dBI!mete
cer a estrada do Joazeiro, pa»a cuja prosperi.clad8 faço . 
votos, entretanto me parece que a grande aspiração nio ' 
iica coinpletamente ~ati&feita. Ou •ee coneidmm1 ·U 
couau Pilo lado p0litico, ou pelo lado commercial.,.a :. 
ligaçiio.ào rio S. FranciseoÍilapltal do Imperio é,· a meu· 
v~r; a primeira idéa em que o nosso gove-rno deve peDaar, 
e·~ b que o corpo legislativo o deve habUitar. · 

1.MO IV 

Accrescentarei que, a ser 6X&cta, como de'fO auppar' a 
eJ:!X)sição do Sr. engenheiro lialfeld, s navegação. a ~or 
~barcos de 5 ou 6.palmos d'agua põde começar ®2de • 
~i,. Bllm dependenc1a daa obras hydraulicas·por S. ·s. 
mchcad.Ss: com um bom "tegulamento e com os · pratico• 
ue abundio nas voa a ribeirinh · · 

. . . . . . , a uao e que es 1 a l 
s& àoha em Vla de execuçüo. Dentro de Mucr.s ·e!lli'lfall.as 
a <>!'mpanhia·convoeará. pro~stas para !l "oonatruóÇão 4a 
a• eecç~o. · que ee estende da· .barra do Pirahy a Porto 
Novo do C'!nb!l.; .e é sem àuvtda estl) o. br~, q~e dei e. 

xando a nbsnoetra do Parahyba pt>.ra·mtemar-se ·~ 
ma:ta por onde melhor convier, satirJfará completâlilente. 
alg"...m dia a grande necessidade que ind,iquei ~ S.iQ_ e~-. 
tes os. meus· pen::::.m~to!,. que apenas esboço, ~õ\8 cuja, 
magnttude a camara comprehenàa. · · . ·· ·· ;. · 

(HeJ um apcrt4.) • ~. , 

illústres deputados que mais 'p.e empenhlrão pelo vótO· 
clado pela cli.ma~a ha poucos ~das para a estraà c!e Pa- . 
raguâssú ; devo-lhes. uma IU(tiJifáÇãO por ter reCUSado 
aoom anha-loa. · · · · . · ·· · 

Niio _pretendo entrar a esta respeito . em disCudsi[o 
!ar_ga, Sr. pre~idelite;' .mas a'illniltre mai<>ril4 acolheu a1 

1déa com tanto .enthus1asmo, que .o .vot:> d~o por poucos 
contra tal me_di~a, não sendo ex ltcado ·. d8 talvez 8e1' 
a , Jll o a. gum 01ume que e& · oilge <> meu pen-
aam61lto. · • 1 - · · · · 

9 s~~ Tlli~IIIO : - F aramos juati9a.a v. E i:. (Apoiei-
do•·) . . • . .· ·.· ... 

O Sa. c. OnoKt : - Conseguinte~ente p&QO :iicsnça 
par~ dizer que ain4a estou per:m.adido ilt1~ o· voto clado 
p&la oamara para a e*'ada de Paragttas~d )lito fól 
opportuno pelo menos. · · · · . -- · · ·. · 

St. presidente, o argumento .em que mais se biiistio 
para reootlimendar ao corpo legislatlvo a deoretaÇiió .de 
alguns favores que facUite~ _t or ~~ilÇão dea~a.)mp_re:. 

da Bah á,. fol a diftlouldada de· cóndo.Zi.r f!OilÔOri'ôa'em 
taos oooaaiões~ . · · · ·· ··· ·· 

1 ,. 

O S"o.TI&Eaio: - Niio, sephor; f~i um ·d~ a.rgu-

O Sa •. C. O~cmi:- Nas publlca~õea a este ~espeito, 
uma· claa quaas eu aqui teo.ho, em uma brochura que na 

' cala ae cllitrlbuio p&ra e11te fi~, e em que larga e ha- , 
bllmente 118 deaenvolve a ~ater1a, o argumento AchUlea 
' ~ a f'>me ·do · aerti1o. ~ 

Nl\o ~lttid. Deos, Sr. pre~idente, 9ue eu ~eáte 
em oaso algum .e de qualquer modo . md!fi'e~ça p_~ 
com so:liimentoe aemelhantes de noesos ll'IDios ·Nem 
era posaivele;ta inclUrerença, a}ém de tu'do,'pCJrque tiva 
tambetn a . des8t'aça de ver na. . minha' proviiloia uma 
calamidade semelhante. · · · · · ' . 

P.~soaa que. me ~rão ~~t~ente. ligiidas. estiv~rio 
sujeitas aoe horrores da onse; no -se Ji em Minas. o .que 
6 uma carestia de mantimentos, que .mata .os pobres !l 
8IDjiOJ»):80e OI ricos, · . ·• . . . . . , . , . . · . . . 

.~.de~'· ~b, ínanifl!lt&J; tfu:ecti. ,'~u indireet~· . 
JDente a men~r ~dlffmmça ~r ~frrim~tos: de ·~'!;tn..e
lb.&Jlta maSQUtUde. lias, Sr. presulente, cumpre Qllltln:
guir: se tratusemos, no momento da c~e. de acndir 

• - I a1Il' - • . . 
Dlo em rela9lo i IIU& éftioacla; t0aoa oi DiC06 qv.e lbet~~ 

· levassem v~vere1. eeriio .bons. . . . . · ' ·' , .· 
·O Sa. Tiua~o:-E' nisto.que. -•• ; Ul~~· ·oa góftr,._, 

1191; eeper~m pela. hora extrema. . 1 . ·.· ·!i' .... .· .. ' . - -' .. . .. _, · ·. : .. 
. O ~~· C •. Q.n~'~: - O _aparte .do Qo~~ cleput;ado $ 

11revúno o meu Jiu.zo• Se se trataue,.dWa ~, d~ .~ 
iiessaa occaàiões · de levar IOCilOrn& a po~eos i~ 
a!Ric.tos, · todos ca meios erão botu; maa quando ·8:0 tra
ta de prev~ ou rem~ar iguaee males llO futuro, . ê .li· 
cito. pene ar na escolha doa meioí ; ~ .licitó _pex:. gunt!IJ: aos 
nebres c!&Putadoa ae é oonforme c.om aa lida. eoonomi
cu ouictar ~~ ~ar esee movbCDto de ,~ alift 

37.-..... -- ,- ---
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mmtioioa dcf exWior-para o intariorl ~ n:to em sentido 
inverso. E' licito per~tar-lhes, cwdsndo de remove.,. 
a ·necessidade, 86 esses lugares _não estão proximos,ao 
rio S. F1·anciaoo, e 86 o immenso vo.lle. desse rio 6 de 
seus coo.ftooote& não possue terras em que nunca h" 
seoaas a prodm.am em larga escala generos alimenticios. . . - .. . . . 
conciliador todos os interesses, cuidar de fs.,Jlitar o 
movimento ·das tetTa.s do interior, e não de. capital da 
Bahir, para os terren~ fl.agellados. 

~ -' . -
estrsda de ferro qlll'custarA.de 30)000:000$ a40,000:000S 
a de· cónduzir socco~tros na di.rec.ção indicada. Talvez a 
simples navegação a vapor do S. Francisco e de seus 
confluentes que a. a..dmittirem seja bastante para atte
nuar grandemaate os L'l~les dn fome. Conseguinte~®te 
o primeiro argumento a·presentado para a decretaçao 4" 
estrad~ de Paragnassá não é concludente. · 

O Sa. PAUNAGd:- Essa não foi nem é a razão 
capital ; ha muitllS: · 

O Sr.. c. OTrONI : -0 segundo argumento, Sr. pre
sidente, foi eate: dis•e se .que na Chapa~a Dia.m!'ntina 
e suas tmme 1a9 pc- ' , .-
cultura, porque a. população,, enlev~da c,om o attractlv~, 
da . mineração, pouco ou nac.la cutda ae plantar pa.ra 
comer, porqu~ as sobras que por ventura pudessem eXlS-. . . - ·- -
trada de P~:agua.~sú, dando ~a.hida 11 essa.s sobras1. pro: 
moverá a plnntaQão em mats Larga escala de gell'lro& 
alimentícios, · e deste modo combaterá tambem a fome. . . -
perança, deml'l~lltr~-o a experienc~a Primeiramente 
confe-i&ã.o os qué mais advogão _o pi'OJecto que 011 terre
nos e. que alludem sãO impropnos p~ra. 1\ producçiio de. 
generos a.limenticios. • . 

( H a um aparte~ ) 
Assb:n o · dizem elles, eu não conheço esses terrenos ; 

em segundo lugar, Sr. Apresidente, ~ 
0

experiencta prova 
que .as p,ovoaçõee que tem na ,.sua Vlztnh!lnça e ao se11 
alcance minas de ouro ou de a1amau tes, raramente- se ell
tregão Ã. cultura de cert>aes. A idéa. geral de cada um 
dos indivíduos que se dedicii.o á. mineraça~, ainda dos 
mai p vi , • 
culos humanos muitas vezes falhií.o, coino a .seq~.ente 
lançada á. terra na intenfíliiO de que produzà o necessa
rio para o susteato, o mais das vezes p_roduz menos, '-' 

. . .- -. 

preçir;ão. 
Portanto, sem que eu duvide que a e~traola de ferro 

de Pàraguassú, se se levar a efi~-ito, cont.ribuir.í para 
angmentar a população _naque1leslugares, dijit_o que, por 
muito que essa populaçan cresça, t-m-!uanto t1ver o en
godo da mineraç~o, não ba dep].antar para comer. Creio 
mesmo, Sr. prestdeuto, que nao e.Ptr"' em ca.lculos de 
prudencia prom~ver a. emigração do popnlaçi'io pua lu
garQ8 na: &ltuaçao em que os_ no~res dep~ta~os deso~e
yem ~stes, para lugares que se d1z que r.no sa.o pr~rtos 
para a plantação de cereaas, e sómente para procurar 
ouro, diamantes e outros minert~es. -

{) Sa. TIBEB.Jo: - Não é para isto sómellte; a estrada 
atravessa. terrenos fertilissimos. 

O Sa. C. ÜTTONI : - Eu fallava das immediações da 
Chapada Diamantina; mas o nobre deputado diz : -A 
estrada. atravessa. terrenos fertilissimoe. 

Sr. presidente, a informação quA tenho é qne esta 
linha projectad.a atravessará cerca de 30 legnas de ter-.. ' . . . - . 

locomotivas. 
O Sa. P.uu:NAGul:- Bastao rio Pa.mguass"Li em toda 

.~lln& extensão; é um rio que até offereoo navegação! 
· -- O Sa. C. OTToM: - A estrada não margêa. o rio P~
raguassu- :· e observe-se que os nobres deputados pela 
Biiliia nãO oontestá.rão a minha proposição. . · 

Assim, 1<0 não pesou em meu animo a rt~zãode facili
tar a int)x>tti\Ç~O de viveres para os terrenOll deva.r,hdos 
~la &eoea e pel~ fome; ~não julgo prudente promover. 
directamente _a emigraçao de poJ,Jnlação para lagares 
nestas circu.mstancias; se não vejo vantagens economi
cas eZD ~mover eiii, ~dQ a mW.e~~ (\e p~e~:t~uçia 

a qualquer agricultura, entr-etanto. que ·JDIWJ ~~,s ep 
apr~ntão, senhores? , . 
_ Disse-Ee:-Além de ouro e"dinniantes, ha U!XlS. e~;. 
ordinaria riqueza ds mineraes. -Mas quaes são os min.e
raes que pod~m satidazer a necessidade que tem uma
estrada de f~:ro :emelhaute, de transporta~ gr~deil 

ral que em relação a~ objecto nãr1 seja mosqu~ho, i 
exc~pçw do ferro e do carvão, e priucipalmente do c~. 
v~o, ::)e me d~ssessem - ha uma ~raude mina. de · car .. 

a discuti~ lo, considera o como vantagem para a estrada 
do Paraguassn. 

:Ois.se ·se fiualmente que nesse lugares se plantará. 
algodão. Eis a_ unica razão que calou no ml)u animo, 
porque con~idero a cultnr& do slgod!io como uma .daa 
mai.importantes dequeoBrazil deve cuidar. (.ApoiodoJ.) 
Nã.o 11ei se devemos pô-la ao lado da do café: Foo;iõs 
ainda -este anno ameaçados de grande calamiàa.de, ·de· 
dimiouiçii.o, ou extincção das nossas safras de ca.f4: 
assim, pare(le que o Brazildeve tratar, como meio' snbç~ 
titutivo, ~li C'-ultura. do &.lgodão. Mas e!ltá. por ventura 
.nverigua~o que a. maior extensão de terrenos proprioa 
para a cu. ura. _ o go ao ex1ste nessll m a que 
preferida. por outras vista!l: e só se troux,e o ~lgodão 
como um "ccessorio? Certamente ·que não. . 

Conseguinteme11te., Sr. presidllnts, para mi.m a.·· .es• 
" n . . que 

possa merecer a honra que a camo.ra lhe outorgou na 
ultima votllção. . . · · · · 

Eu. entendo, 7~mo já.· disse mais ~e u~a vez, · que a 

" auxilio3 que prestarmos ás empreza~; é preciso estudar 
o systema, é prçciso procu.ta.r saber -~.uaes 011 paStiO& que 
devem .. s dar parll. chegar ao resultado a ·que aspiramos. 
.Por coase-~.uencia, sem c<.,ndemnar abeoluta.mt:nte a linha 
de Para.~uassu ou outra. qualquer, enten:l,o que o ~ais 
que a camara devêra. ter feito era recommenda-lli. ao go
verno, pll.ra que em .seus estudos, para que qoándo eu .. 
tendesse ~ever cham11r a si a escolha, a preferencia da& 
linba3 para oodd devemos voltar nossa atteução, j ulgne 1 
se deve l'er essa a. pnmeira ou outra. Não me persuaJ.o 
que a questiio esteja mais adit~nt,da. ' 

Dizem-me ''r · - s • · o 
com pe'iuenos f11.vore~ e sem oacr.fioio do the~ouro-- St'. 
prosiieoto, cstu é a minha rnz.il" p mcip<>l, e o à.ire; mui ti> 
franoamente,-a estradll, é minha col}vic:çiio, não se faz; 
o, tneios conce•iido, siio erfc:it ·mente illll!Íorios • é ab .. 
solutameate impossivel que a e~tradn. se feco. com ai 
vnllta~~:eus, alias niLO iu~il!niricantes, como se disse, com 
ns vn'tltt~g · ns que lhe CIJncedcil a vot11çiio ultima. 
·Sr. ,,r .. sHento, quem lê us jorn·aes, quem observa o 

estado do nns~·l credito hoje, qn'lm tenha 'estudado 
P.quellas o:.:carreu Jb~ que têm chegado ao dominio pu 
blico dat~ companhb5 extetente~ d.e caminhos de ferro, 
as suas relayÕd:. com o nosso governo; que:ll faz este ea.
tudo chega ~toonvicçii.o profunda de que net!te mom~to . 
uma estrlido. do ferro nova no .Brazii, mesmo com garan- · 
tia de juros de7%, é impoasivel de lançar no mareado de 
Londres. Digamoa a verdade inteir~:, não noa illU.da .. · 
mos ....... 

O Sa. BARÃO n& MAu A :-Apoiado; é esta a verda!la 
int?ira. . -
• . O Su.. C. OrrONt :-Ninguem, infor~a.do do que ailli 
se passa., póde negar esta proposição. Como, pois, con- · 
vencido deJlta vet da de, hei de aceitar de leve a assava~ 
raç~o de que a estrada de Pp.ragua.ssuse flll'á sem garantia 

Mas diz -se-nada. se perde.-Pois a camara dos de
putados, pois o corpo legí&latillo do Brazil póde vot1ô»
medidasde$t8 ordem simp1e~mente porque nada se per~ 
não se levando a effeito'l Onie está. então o decoro do 
poder legislativo! · 

o Sa. FERNANDES D.~ cu~&A:-Em que se offell~e 
esse decoro? · 

O Sa. C. 0TTOl'lr:-Sr. presidente, a impo~sibüida.cle 
é de ordem tal que. sem querer lançar insi~uaçõea .a 
respeito daa intenções de ninguem, acredito entretanto 
que pela força das causas a marcha. dos aconteciJ;llentos 
ha de ~er esta:-A ep1prez~ ou ~Pfe•a.ri911 itM. -~~ 
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·~.s ,hus·ea.'r c'api~a.es; verifié~ráõ ~Ui _a a.bsolnta impos. 
~b1bdade do obte-los; e ent>1o .v1ráo ao corpo legisla.;. 
tivo para o anuo que vem dtzcr-uos:-conb.ecestea a 
utilidade qne h avi~ para o paiz des•.a linha de caminho, 
de ferro;· porque poxs não nos da veia os meios de leva le. 
a effeito? 

corros possa fuzer e~ ta obra .... 

UM SR. DEPC_TAoo: -Então negne:lllC o seu voto. 

quest_ão; niio Jl''~so sub•<:'r~ ver rJfbd\l já. !t HP~a~;. o ;;;eu 
voto; se e. e>se te~po os defensora~ dn. em preza prova
rem a .~ua neces>tdade, ni'iv q'lero íiullr ue~t,t posição 
de capr1cho. · · 

.. O. Sa. FeRt'IAND.t>s DA C uNirA: - Qt1ando se querfazer 
mal, faz-se até com ar~umentos ad (utw·um. 

. O Sa. C. OT1'oN1.- Faz-me inju~tiça. Sr. presi-
dente .. o .estado de co usas é tal que chego a crer que 

. est~ medida, pa~~an-:l.o e-m lei. prt<juiica o nos•o credito 
· em Lo:1d:res ; as ta medida, permiit.a· me a camara a. 
fran· ueza ha de ser con-idertHta em L nll ~ 
pro,v~ e .P!Jn~o crite'l'io doa poderes publicas do Brazil. 
(AP"'ad"~ e nllo 11poiado'~.) 

. Ora, •e 11~ cou~a .. estão neste ponto, já "êm os nobres 
deputfldos que nüQ são pe uenos os inconvenientes de 

au onPar uma w a e e~;tra a e o;rro 1'6 porque 
:não ee ~arantt:m juros PPlo men?s, Sr. preni,dente, es
tas Tazõea pes~to tan•o no meu ammo, que eu não pnde 
ape~ar do ~~ande desejo que tinha·'de conde"cender co~ 

. . s rao _por es a qu a-
tAo. não pude, d1go, annuu a sou deseJo. Ma!! como a · 
~inha inte.nçüo era unicP.menta motivar o meu voto, 
n~o aggrodír a empreza., limitar-me-hei ao que tenho 
d1to. . . · . 1 

A respeito do systema de no!leas vias de communi
caçito , tenho offerecido á consirlet'llção da casa· o mais 
s~ccintamente que pude as reflexões que julguei do 
meu ·dever ; entret .. uto tendo· me occupado especial~ 
mente doa caminhos de ferro, peço licença a V. Ex. 
para aocreecentar algumas pal11vrns tambem a respeito 
aa :necessidade de providencias sobre a administração, 
érv oli • · ' · · 

preciso ·consolidar, quanto actualmente é possivel, ale
. gialaçiio encetada, deixando I. experiencia aconselhar 
os meios do mslhorn.}a.. · 

Dou a esta ob"ecto tartta im ortancia Sr. residente 
que a oont1nuaviio os éiebates da verificaçãll do po
deres , ?Jlateri~ por ~ua natureza ur~tente 1 quando me 
aprosse1 a oil'erecer á caso uma pequllna r6soluçiio que 
devia ablir o debate •obre este asrumpto, approvando o 
regUlamento de 27 de Abril do 1857. 

· · O Sll. Mzuo REGO : - E Acerca da. qual a conu:nia
tlo ainda nll.o deu o seu parecer. 

O Sn.. C. 0TToNI:- Apresentei á c:lsa esta resolu
. ()io . . um mez IUlteB de se ocabar a verificação de po-
·. aàrea; e. pedi então a V. Ex., Sr. presidente, que, , 
· p\\ra.uão perdermos tempo , houvesse de convidar a il
.lttiitre commissão de' obras publicas a · preparar o seu 
tr11b,alho, para que, logo depois de terminada a mataria 
:n_rgente,. entrasse o parecer na ordem da discussão. ' 
, A illustre commissão, por motivos que eu ignoro, mas 
q~e sem duvida híio de ser pond6rosos, não deu até hoje 
pa-recer sobre ~se projecto. Mas, Sr.-presidente; éon-

. aiderando;.:me,'pela posição em qulj. me acho; na obriga-
ção de promover a pae!ag!lm dessa medida, porém estan
do- n D.cido ho"e de ue é iu. s~i el cons ui-lo e 
anno, complGto, tanto quanto em mim P.Etá, o cumpri
mento desse meu dever recordando eata circumstancia., 
fazendo sentir que de mim não dependeu um semelhante 
adiamento. · . 
. Peço ainda licen~aparanccrescent.ar, e estou nutorisa

do :plll'a dizê-lo, que dons mem brol' da commíssfu> têm c pi
nião formada, tem opinião escripta a respeito do reguia
mento a. que me referi.· A spreeentação-do parecer está. 
pura e simplesmente dePendente do illustre relator da. 
commiseão. Sinto, Sr. presideute, queS Ex não tivesse 
em toda a seiisão legislativa disposto de duas horas· para 
atteuder a esta necessidade publica ; mas pela minha 
pa~. ~~~p®l:l9 co~ estas explicações um.s re&ponsa.~ 

'.!'• ' 

bilillade em que me P.chava, e pua o anno seguinte 
voltarei ~ questão. • · • · 

Entretanto, Sr. presidente, os inconvenientes da. 
···demora são serio~; fo.~tos criminoaos; de que por -qentu

:a p6de result!lr perip;o i eeguraaça de todoa os vin
Jante3 <ie um trem, ddxáriio talvez de ser punidos pc;r 

. e i a que aqm se propoz. · • 
coufhctos chd<Js de inc"m·euiente~> abi e&tiio iniportu- · 
nau do <ia tril.>tm · es; · conflictos qne ce~sariãe completa .. 
mente com o_votJ de~ta. casa, vãó ptoseguindo e pertlir-

E:~~es coniilotos, é certo, Sr. presidente. raferem··se n 
um pc:nto qne n~o é duvidoso do regulamento, e em 
que ellH tem força de lei; é wn capricho, a camara mo 
permittirá que assim me exprima, é capricho que uii.o 
sei qualificar, da illnstriesiwa cama.ra munir.ipal da. 
côrte, em querer se ingerir no que não lhe incumba. 

Digo que é cnpricho, Sr~ presidente, porque todas lU! 

propriedades ~os~uidt~s pela companhia, todas as ~?Orvi
dõrli> dependentes della,mas alheias ao serviço dos trilhos, 
todaa esslis, ninguem o nega,estiio sujeitas á. jurisrucçiíp 
municip .. l; a companhia cumpre o seu dever como qu11l~ 
ue~:" outro ciuadãc•; ma.s ue as obras ue as servidõeS 

essencialmente liga as ao serVIÇO os tr os estiJ 
snjeitHs é acçíio das camaras de cada um'dosmuni.dpios 
que ti vermos· de atraveasl!r (porque não ha nenhum pri• 
vilegiado ), é pret~nção archi· absurda, pretenção que 
o regtl amen o expressomen co 
doutrina contraria. 

Ent.retr.n:to, ~r. presidente, a camara municipal da 
côrte, desçorihecendo o que é claro no reg!Üamento, en-

. ' . 
recursos da -chicana. O, primeiro emba:;go em que se 
.iorruulou este caoricho ~oi levantado pelo iuiz ·da l ~ ins.; 
tancia, pelo.motivo expressan.ente declarado dej,$lta de 
jurisdicção, sentença coofil'!Lada por :voto unnnime _da 
re~ação; _vierâo porém novos el;llbargos, e' a chie&.lia 
proaegll8. . · . . ' . ·' ·. · ' ' ·. ·' · . 
·· :'!t um negocio·&n~":,festa~ep~e da jllrisdicç~o do poder 
administrativo entrou nas inet~rminaveis disclls&õsa do 
poder judicillrio: .. . . . · : . · · . .-. 

o capricho é tão manifesto que, solvido o primeiro 
conflicto, bem se póde recear que surjãooutrCiil... · :· . 

é o receio ue me obri a a reclàmli.r com instan-
cia o exame da questão no co~ legislativo. . . · . 

Em uma inionnaçi'io oflicial da.· caxnara, . que :\leio á. 
casa a meu pedido, está. perfeita mente· desenhada a pre:
tençilo estolida da influencia ue ar~asta a ca.mara 
nesta me!lqUl a . os e. ergUll ou- se· o -
cialmente se a <lirectoria da estrada. de ferro foi autoada 
por infracçõea de posturas no que toca ês obras e ser
vidões alheias ao' serviço doa trilhos. Duas vezes .reli• 
pondeú a camara,~por ca~a do uma porta do páteo da 
est~íio e por causa do cnnamento dos trilhos com a. 
1'110. Formosa. - E ca.mara, sem. nenhuma cet6monia, 
chama a estes dous objectos alheios ao serviço ào1 trilho1; 
o que revelaria a ma1s crassa i~or~mcia se nfu> mos
tra.see claramente a . intenção de enredar e anarchis.ar • 
De~oe V • . Ex. uma ou outra apreciação minha que 

lhe pareçâ nimiamente severa,: sou siJnplesmente justo. 
A municipalidade da côrto tem um pMsado glorioso, 
o?às._esae passado é _remoto; o seu passado mais r~te 
é tão esteru, é tão. extravagante, é tão opposto á. .mdole 
da.· iD.l!tituição, ·que. até ee torna, em minha opinião; 'bem 

• necessat:io um exame man4f!.do instituir pelo corpo le
gislativo; tenho motiv0s para não iniciar aidés; Qbser• 
vo a6men~e que a cidade do _Rio de Janeiro merece esta 
prova de desvelo da c11mara tewporaria. Limito-me, 

nanto á. u sti\o l>{mdente, a prowstar que de mim 
não depen e a, se a camara a quo t o a · cnra e 
pertence: não proveu o oaeo com o n.ecessario r"'medio. 

JA. houve quem ee admirasse de que de mim partisse 
uma idéa tendente a restringir o poder municipl!l. ·. 
Ma~, Sr. presidente, o que é o poder municipal em na:

goeios que n ii.o se encerrão nos limites de sua circums
cripçãO tcrritori.al '! Eu creio que o poàer municipal, 
quaesquer que 66jão suas faculdades segundo ae leis, 
não salle das raias do município, e que mesmo. existem 
e se desenvolvem. dentro de .cada m:unicipio .r:elaçõeu 
intere&ses gera.es que não podem esta.t sujeitos a este po •. 
derJocal.. . .. 

Pareoo·mo que a. definiçãO de ~er muilici_pal dada 
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pela:Q)Ditltuiçiio fra.ueeza de 1'191 é perfeita, r1g"kl ., 
-r•lü~e• . q111 M.7Cim . da f'eunillo ct. .tndillid~m em . "mel 
~ Gu em ttt.n di1iric1o. Maa, Sr. pneidente, uma 
.estrada geral 'iile communic11 a capital de um lm},mio 
oom auaa p~vmclsa e .com oa grandes centrot de pro
ducçio no interior p6de ser com~hendida nosta de6-. - , ., 
ditar que quero reatin~ as attribuiçõe& camara 
,J:nunicip&J.,.t,que quero ferir a lei do 1• de Outubro, como 
allega o eaprichoziuho dà eôrte, e s6 porq_ue suatento 
. ue :ta tr · -
·mnm.cipa.UdadsT . · 

· Eu sei tambem que as camara.s mc.nioipaos, colllO 
e~ consideradas no estado actusl das sociedades poli~ 
:ücas,-al6m daa attribuições que são proprias ·de sua 
natureza, exercem na sua circumscripção uma paroella 
do poder executivo, mas tac1 attriõuiçõea, diz Vivien no& 
aeus ./htui.o& -atlminiltrali"08• oiio são easenciaes â ins
titmção, e sendo-lha simplQIImente del~gadas; podem 

.tml~em ser exercida.s por qua.lquer outra entida.de. 
Le1o no Tra~ Juridico da admini•lragllo do1 cam9-

·n~o' dll '(erro, por. Eugene Taignon, arestos nota veia do. 
~btulal dos conft:~tos em França, no sentido das opi-

'toda ·. a especie pro~dentes da oonstrucção ou serviço 
do mn·-caminho ·de ferro á. viação ordinl1.l'ia, ao esgoto 
01;1 eatagnação das agulll!, á pr~p~iodade c{lllfinante, 

empregados da estrs. de ferro. , 
: :· <A rtcla~!Jo contra umo compilnk~ ü caminho dt. 
(erro;. diz 1 pag. 77 .o juriaoonaulto citado , que cortou ·o 
··· •··· .· • . a, :P , · 
~UJ~dtl aoe tr&l>utw, jtsdiciario1. 
·.: c ll(.m hG _di•tlnc,llo mtr1 o juüo tem.porario ~ o pw
~mval4: -~ ambot oi c~Uol toca ao :Poder adminwtratit·o 
!"~'o!""' . e1 qufli t!lo. :. . 

L-~.: : ~bem eea a doutrina da notavelordenança de 
'~ ~I!Jlppe, qul _6na'França denomiuada-aoart. 
=~~.~. de ferro-. E aem querer maltiC cita
, ,. tormblam nesta parte o que tinha a lendo 
~ ob"!:'açllo geral dõ eacriptor que iá clteit e que6 
mw prol'~~· para morallaar certas hostllia..dea wenaa
tameD.te dlri~du A estrada de ferro : 

. --. . . . . 

nla a e ama -vez temos o servado certa hoatn ade ú 
comj)IIlhiu, hostllldado ~e mnitoa dosonvolvem o af
fagfio · Du ·massas para adquirir popularidade ; e tum
bem ~porq~e o funocionaliamo (la bureaucrillí•} aclqulrlo 
nestes ultunos 'empos uma influencia desastrosa para 
os governos e para oa indivlduoa ; ella. corta muitas ve
zes C_?4tra aa co~_v.anhiaa aa. questões maia clelicadae, 
com unpetturbabilídade sem ·tgual. :. 
. y~u terminar, ~r: presidente,_ com uma observação 

dirig1da ao Sr. muustro · da agncu.ltura, commercio ~ 
obraa publicas, que não estã. ·presente, mas que provavel· 
mente me farà. a honra de ler estas reflexõee. · 

Apreaentou a directoria da estrada cie ferro ao go· 
vemo um rolatorlo a respeito da marcha da empreza no 
anno de 1860. Este· relatorio está. appenso ao de S. Ex. 
sob a letra A! mas está. ts.mbem appenso um outro que o 
extrw:t~ a.s~1s,nado pelo chefe da segunda directoria da 
repartiÇao. ~;Ex. no que OB<lreveu no seu relatório parece 
ter-se refendo amtes ao da sua repartição do que ·ao 
nosso. 

' , 
com qu~ ~atu~almente forãO elabóradoa os trabal ·os do 
:nov~ tnmi.Bteno, acontece que as informações trazidsa 
offiCJ.almente 20 corpo legislativo niio estão completa• 
~ em harmoni~ com o d~cument:A;l a qne ellas se 
r~erem. A redacr!lo em tnrutoa penodos modifi,....: •o 
penaamento, modifica-o em_ prejuizo da administr~o 
a.a ~~rada d~ f~o, e em algum ponto ha mesmo po!!i
tlva mexaet~dão. Não entrarei nesta analyse, R.fiir
man_· do ~rém qu, S. Ex. se. <lCU1enGer6. dto iuatiça da 
opsenaçao se quu:er confrontar aa phrases do Bell re• 
la-torio oom ~ do ap~ A. Pensei que o meu &ileDcio 
110b~e e~te ob1ecto poderia . mesmo eer o alvo de titna 
oWqra1· que é mft ·fun 'arredar. · · .. . . - •' -

l 
... Citarei um unieo ponto. No relatorio. da aeg~a dl· 
rectoria ae diz que o governo nunca-eeasou de reoommen• 
.dar á companhia a raducção da taxa dos frete~ de sal, 

.. dos geueios alimenticios e das macbin&a destint.daa á 
lavo'lta, e qu.e já tinha obtido esta. reduoção em termos 
vantajosos. .--

o governo não preciSa recomuieudar reformas de tarifM; 
decreta-as, ouvindo a oompanhia; ma.s deste qut~_pro-:-quo 
-resulta · urn prejuizo, que não estan de certo no. 
• - a acre &ria da estado ue não é menos real • 
A mais gra.vs oensara . que se tem feito tuna 
.estrada. de :ferro, censura que arma a popularidade,con:.. 
. eiate em imputar-lhe um certo espirito ferrenho de ctear 
renda vexando o commercio e a lavoura •. Esta impu· 
tação, como V. Ex. vê, é bastante séria, e a directoria · 
nlo p6de deixar de desejllr arreda-la;de sobre si; entre
tanto que aa expressões partidas da repartição a cargo 
de S. Ex. parecem autoriea-la. . . ·. . · · . 

O fàcto é'porém que o govemo imperial, elo oo~to por 
confiar na direatoria, nunca lhe recommendou a.s tedlJ,c
~f>ea eiP questão, mas li~itou-se e. a.pprovar o que ella 
miciou com a maior espontaneidade. 

08 motivos serios qu~ me acoD.Selhavão a rectific~fio· 
Nada mais tenho a dizer. (Muito b~m; muito bem.) 
A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE . DA ORDEM DO DiA.' ·. 

•. 

Contmúa a 2• discU:Ssão do orçamento na parte reta· · 
tiva á despeu. do ministerio ~ guerra. . 

Acha se presente o Sr. miniatro res~tivo. . 
O Sr. Vieira Ida Silva (pdo or«Um):- Sr. pro• 

8idente,· o ultimo orador-que fallou.na ~ão. de 11•1.J.. 
bado sobre o orçamento ela gú.erra, tendo trazid.o i dia• 
cusaão, não sei ~~= propoeito, o dique que se eati 
ClOnatroindo na m • provmcia, e que, na opiniio àea~e 
nobre . deputado, ó inu\il, eu sinto a neceaeidade e a 

• · d dar ta res ata · e de · reatar á 
camara esclarecimentos a respeito desta o ra, visto 
que eatou na firmo reeoluaçio da. t-::~ta.r doa negocios ·ela. 
minha provincia sempre que o entender acertado. Por· 
tanto consulto a V. Ex. se arares nder ao nobre 

eput o po s 11.goa.s, que, sem acomp ar e um 
elmples arga.mento, julgou dever condemnar a obra, 
posao obter a palavra. 

o. Sa. PaEBIDEIITE :-0 Sr. ileputado sabe. que' nio 6 
poaa1vel dar-lhe a palavra. Não fallou no orçameDto 
que ee discute, e a palavra sõ. cabo. p,ara. r_espon~er a 
um dos oradores que têm fallado qu&I!-do se estabelece 
o debate. - . . .. 

o sa. VIEiu. nA SILu :-Sujeito-me á ·mustr:ada 
decisão de V. E~., que respeito; mas fica consignado 
que darei ao nobre deputado, que imprudentemente 
tomo~ para a discussão o dique do Maranhão, respos~ 
plena e cabal. · 

O Sa. TuuEs BAs-ros~-E e11 tam'bem responderei 
ao nôbre deputado. :. · 

o Sa. V!EIB.A. ,IiA su:VA:-Aeeito a d.isclissão em quàl
qner terreno que lhe aprouver colloca·la, e sobre todo 
e qualquer negocio de minha provincia. A primeira vez 
ue fallar darei ao nobre de utado ras osta lena e~ 

cabal. . 
O Sr. Saldanha Marinho (ati111ÇIIo' silenCio):

Sr. presidente, occupaudo a tribuna nesta. oocasião, ,eu 
sei que me não é dado tratar de objecto que seja estra
Ílho 6. repartição da guerra, e especiiiline!lte ao q-ue per
tence ao respectivo orçamento. Apezar d1ato, V. Ex. me 
permittirá, como simples exordío, duas-palavnura res-
peito da administração em geral. ' ' · 

Devo, Sr. presidente, affi.nna~ ao nobr~fp~iclent.e do 
conselho, ·com a franqueza e lealdade que lhe c:tevo, IJUe a 
poaiç!o que tomei nesta casa em reJ.açio ao gabinete 
permanece inalteravel. · · ' 

., O governo tem dito que· é precilo julga-lo · por 86JJI 
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posição. - . . . 
actos. São oa ae\os do governo que detmniDio minha l 
.B~ simples é e~tamente o p:rogram.ma do go_y~o, 

e, dire;. mos mo, mmto commodo. No terreno polltlco o 
cumprimento da constituição s daa leis, a economia 88· 
verados dinheiroe pnblicos constituam o prógramma Oli-. . . . , 
xem suas crenças, deixa de o proolrmar. 
~u porém me 11atisforia. na actual sitna)lão do paiz, 

.se mse que, mesmo genenco e oommodo como á esse 
ro a.m 

2 por ver o contrario disso que me imponho a obri
gaçao de manter a posição que ca.utelo11amente tomei. 
· · Po~os actos, Sr. presidente, conhecemos do act,;al 
~abineta1 mas .infelizmente· são elles outroa tantos pro-
. testos contra as suas promessas. . 

Apresentarei bole como primeiro exemplo o aocet~so 
·recentemente dado a um empregado; do. thesouro. · · 

Pareoo-me, st1nhoras, que o ~mieioso espirito de pa
tronato que tanto mal tem fe1to ao paiz1 o nepotiamo 
destruidor de direitos e á. força do quiil. se tem eluvado 
tão repetidas vezes. o demerito, oont.inda a exaroer a aua 
influenci~. O Sr. ~;Dinistro da. !azeuda acha-se p~nte; 

ar-me, a o t1 mesmo t.Jll'lgmt a m1 .. 
nha queixa, censW:arel com mais franqueza 8CUS ·actos 
em sua presenca. 1 , • 

S. Ex., tendo de despachar nm 2• escnpturuio do . . . 
I • 

pregado que occupava este lugar des e .10 de Maio de 
1851, outro desde o 1• de Abril de 18541 e onze deede 
29 de J~eiro de 1859, o nm ult~mo despscbado em 2B 

. ' 
promover um desses eropregado&·~ara a claaee immo-
d,iata superior, esqueceu ·ee da jl18ti~".tt..: e eaoolheu o ul~ 
timoJ . r-... . . 

. O S.a. l4ucr11T'D.O DA. F uErm.t. :-Nio ~tava obrigado 
a seguir a · regra. da antigulllad.e: Escolhi aquelle quo 
tinha por si ·informa~ aas pellsoas competentes, dos 
· llet:a chefes. Segundo e11au blfoTme.ç&o..s ·julguei-o mala 
digno que 011 outros na oocuiio do a..-=:..~: · · ·' 
·~ .. o Sa.. · S.u.»ANw. MA.UNao :-o nobro Sr. mhiistro 
dl\ faZen.da. nllo 88 houve tllo .aertadamente · oouio 
eu~ ; 'ulgo o aoto confrontando ~o com a lol~ e uliln 

• I J 
<JlafiiJo eu~llor, I:S. Ex. tom reconbec do d6ade logo que 
DOI protorldoe falleccm babilitaçfioa proolsaa. · , 

O Sa. M'fNJITao DA FuarmA.:...:. Niio apoiado. Tra
tí\•10 de m!Srito relativo. 

O Sa. S.u.DAlfDA M.umtuo: - Sa nio o:Jd.atem eaau 
habUlta~o11, senllo existe a ar-tldgo, deverá 5. Ez. oon• 
senar empregadoe tnes? Parece-me quo nlo; e cleaclo 
que S. E :a:. os con~erva o ao mesmo tem~ oa pretere em 
uma nomeação que fez, entendo que S. Ex. procede 
com injustiça. ( .d potaclo:,) 

; . O Sa.' Muu~no DA . FAZENDA: ~Foi apreciação de 
merito relativo. (.Apoiados.) . . .. • . 

· ·· O Sa •. SAi DANHA M.uuKso :-Sr. presidente, q~ando va..; ·. 
ga em noseo pa.iz um emprego publico, quando unia Jlro
moçi:!o tem.do eer. dec~etada, infelizmente se es~a ar
ranjp á afilhadagem, tr1.umpho ao patronato. Aquolles que 
têm direito a accesso não pOdem tranq:aillos. co.nfia.r na 
juatiy~ que lhes ass~ste. E' mister que C~da um procure 

' . 
preferido o que por si tem maior OI1Ç& de empe:nlío: 
regra. geral assim tem snccedido e vai succedendo. 

O Sa. M xRISTRo DA FAZENDA : - Regulei-me pelas 
informações dos chefes, daquei.les que devem conhecer 
o pesspal. 

o Sn. SALJ>AJm~ MARJuo:- v. Ex. proenra· jus-
tificar o acto.. .• . . . , , 
~· O S!l.. Mt"NI!I'l'llG nA. FAntmt..: - Ps.\'a. jU!tUioa-lo 
inelhor, seria preciso que V. Ex. indicasse qual devêl'& 
t:er o promo~ido~ ... 

o · sa.. ~ALDA.l'iBA 1\:tA.\\lMBo; ~ EowlhQr :~.io ,4 . ~~ 

rar a eamo', ti apreciar o ·que 4S melhor C:tre ·outros., 
Parece,que V. Ex. devcfprovar que o seu de!peeha4o·6 
mais habilitado, e que tem a seu favor melhores .bl:for
mações om comparação com ns pretMidot , que .mtl't• 

· t.anto l!liio trer.e, todos mais antigos, e ontte eUea muitoa 
eom te.ntas ou maiores habilitações do que o ~lhido 

et!BO. 

e~e mos rat qu& 
melhores elo que 

O Sa. S.u.oAl'llU MARJ~Ro,-Diz o meu nobre college 
que me cabe a demonstração de que da parte doa outros 
1iavia maia direito, mais habilit.a.çõeao :Eu respondo._que 
~u.:onset,vação no thesonro desaaa outros prova &UftiClen• 
tement'fla sua aptidão. • · 

Ó Sa. RonarGo Sn.u: -Pro~a o oeu merito relativo! 
o . Sa. 8.u~D.uu1A. MniK~o : - Se elleà nw tem • 

aptid~ n6Clel<8Sl'i~ DÕ.O devam pertn.:'necer DOII emprep, . 
• inju&uça e preterição d~ direitos~ demonstra. qne qua
torze empregs.dos do thesouto todos clignct forâo 1lctl .. 
.maa da força do empanhC). (Apoiudcllf.) . · . . 

~ . . . . 

"e referi á casa o escandalo&o rearut8Dulnto ele um emft 
preglldo p11blico, tive o dl38gosto de ou:rir 'úma ju.tiiica
çiio quo n&da justificou, e que cpenu foi a ·oitentaçio ·46 

'• • • • • " • I : 

Mesmo; a: respeito do aoto do" nobre ministro ela fu•' 
tiça , no aue pertence á e&colha doa deaembaigaa~, . 
'S, Ex.' não DOS aatiffez, porque; éOnaultarido á lei quo · 
regula eeta. nia~eria, vejo.· que não ê poiabel de~ dt 
fuer·ee uma. lista nova toda a vB"eque·setem ele no• 
mear um cleaembargador; e quando esta lia~· nlll1f?a 
póde aer de maia · de 'l.uinze nomes1 o nobre ~tro • 

. ~dou qrganiaar de dezoito'. TOéo dcrpássa~ ii~
faotoe como outras tantas provas de otrensa ú 1àia 1 e 
do IUUlullação .do programma do govem.o. . .·) . ~··. . . 

Sr. presidente, quanto á economia dos dinh~ pu•. 
bliooa, eatamos na mesma. Commitsaõea t6m-.ee ~do, 

gor a um CU OUtrO individuo, a 'nm Otl OUtrO feliZ a ql(~ 
se proporcionlo viagens á Európa á cl:ista do'Eiitado. 
loto dep.ota que o goterno. Dio sabe .cumprir nem a pro• . ~. .. . ' . - . 

economia nií.o pPllsa ele ficção: , . · , . . · . , ~. . . ' 
O nobre mhiiatro d1t fazenda .bem,noa pod~a ~~f·.: 

mar ao menoa . quanto ao proveito que · obte,remo~ ~O; 
ta~ commlsaões. . . . .. , , , . , 

· U• Sa. DBPUTA'DO: -l&encione·aa para .te: expU· 
capio. · · ·· . • . 

o. Sa. SA.LDANIÚ. NUINBO. ~ Slio ~jÍt. do conh~ol-' 
mento e dominio publico . . ~?nsta: por exeÍDP,1o .cine. ~ 
filhos do' Sr. seliãdor Can'l.ldo Baptista db 9llve~ o 
acompanhMão em \iiagem á Europa. aju.dados pel~ go• · 
~mo com gra.tifica9ÕeB qu~ se lhes marCiriio pal'a çom-· 
miasões a p,ropo.sito erea.das. . · · . ·. ; . . .• , . , 
. O Sa. MtNISTao DA J usTIÇ"- : ~Gta.~ifi~ Dell.buma •. 
Consta~me que :um delles foi com licença do. go~o, 
mas sem gratificação. · ' 

O Sa; SALDuuiA Muuuo : -Se V. Ex. á~ae~era,· 
ett · riiio tenho remedio senão a.ceitár 'a d8clàraçio como · 
o!J!~l.' ' ' ' · ·· . . ;· · · .. :_.'. . · 

.. 
O Sa.' SA.LD.uclÚ. Mumso .-Ma&· a!llle9ero thlnbenl a 

v.·Ex; que·6 notorio e conhecido par todoa, e espeelál
m.ente pelos 11.ue mais dep6!"to_oonheoem oilegoclo,que·se 
lhes detão gratific~es. Officialilient.e :põdem'dim!noa 

_ o que quizerem. Muito, senhorea, &e reoet-o do Eatado;. 
e q~e entretanto authentioamente não ee prova. ·· · · · 

Isto. poato, Sr. presideute, entrarei em materia tujelt 
M orçamento em discussão. 

. Quando fallei, Sr. pr~dente,: na fixação ae forç:u ·de 
terra tiye o deepra.zet' de não Ver; nesW. oass o !lobre: 
p~ider.lte . do oODBelho, miniatro da guami. : ~ · · . . , · 

EntiQ le01brei eu~ comll pro~.aquo.Jlo(~ 
. ' . .. . . . .. ., .: · ~· · ~ :. -..- ,. 
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p~emos da grave materia das promoções militares, o 
que me oceorreu em bem de fazer cessar os abusos que 
a tal respeit-o se praticão. 

S. E;:s.. porom não se aahava presente .... 
· O Sn.. PaESIDEftTE DO CoNSEL!IO : - Eu li. 

o que ett disse a ~s~e re· pei~, e ~m additi~o que tive a 
honra _de mandar " mesa, mas que não agradou a nobre 
mabri .. , e foi r~j~itado. 

pretendi mais do qu~ cb~mar s, attenção do gov~wo, em 
bel:!' de resguardar :i. classe militar das injustiças cons
tantes e revoltllntisdmas que ella soffre sempre que se 
trata de promoçõea, e sempre que o ~ove!'no se prevalece 
do :Principia de merr.cimn~to par>t decretar os accessos. 
, A.s o.ffensas a lf'gi ti mos direitos dos. ufficiaes do exer
oito.,são manift!stas, e as justificações que o •governo 
manda succeier a Aen~ actos si.io iguaeJ á. que o nobre 
n,lln:_gt.ro dtt fazenda sgor .. produzia a respeito da pro-

. moçao de empregados rlo tbesoaro. 
As palavras m~recimento, e~colhn., parece, não forão 

ainda oomprehendidt>.s e menos definidas elo overno 
, 1 s, suo prlnClplo que e as etermmão, nenhul:n 

outro resultado temos seu•pre colhido que não injuà·· 
tiças clamorosas. V. Ex. sabe o que é uma preterição 
na vi ili m•litar. . · 

. . a; olin.Ic.o n,TA. : -Sempre não. 
. .. Q s~ .. S~LDANHA MARll'I"IJO :-E' infelizmente a regra, 

D1BU oollega_; e as. pre~erições no ext<rcito são uma das 
causas · - · · · 
desta.carreira:. (Apoiado&.) As preterições no exercito 
.·~ sido levadas M escandalo. (.IJloiacto.Y.) O nobre dé
put~9 qa~;t me deu q aparte não tem razão em não me 
aQo~ nestP- p!iinsamfD.tO. . 
• : 1;)1p:o mais, Sr. presidente, que é tão verdadeira a mi· 
\D;h$ proposicão, que nem um só ministro da guerra temos 
. t1~, I) pe~dc}e:-me.o nobre presidente do conselh() que se 
.~Qha p~~~te, . que esr.eja.livro do culpa, que.nã~> tenha 
ti~9-~m~r110s por actos aeus a este respeito. . . 

o s~. ;&nalGO SlCf.l: -Tpdoa silo falliveie. 
() . ~i.\~. ~~~o\.'\UA. MAur:-ÍI~! -~ Do11ejâva pois que ea-

. . , sem -
tl!r; ao .menos nisto, tive•&(\ 11 gumt. gnrb·ntia. Lem
bra!a-me da e:iatenoia de uma commiaano permanente ... 

O Sa. PauJDl'!l'ITB 11n l"'o:otllr:Lno: - E casa commí.!J-
a va a retponaa o o m n etro 'P 

.O 8a. S.u.:DAl'IB-' MAI\1:\UO:- Gar~te melhC>r ll cor~ 
teia da escolha, e acm duvida o ministro fiou. mala rca,. 
gaardàclo peranto a oplnlllo publica; o mtrecimento ó 
eujelto a um julgamento previo e com recur~o, e assim 
a eecsolba acrl. mala acertada, ao msnoa tanto quanto 
~ poaalv&l. . · 

Eu lombrot tambem quo o mt~amo motivo nito deveria 
·,ervir para maia de uma promoçi'lo ao moamo individuo, 
tiomo aU hoje e coni tà.uto · eacandalo tom acontecido. 
. ~~ com desgosto. presenciado que a protecção, 

ãnobertando-ee ·em· lavor do mesmo officia& com run 
Unicó serviÇO por elle prestado, e sem novas habilita~S 
o tem elevado, . e sempre por 1nerecimento:, de posto em 
~st6 . at6 eo~nel. 

tl · Si: irtnisno DA F AtENDA;-6 •enic;o prestado é 
11m. elomento de merito em todas as classes. ·_ º Sa SúvA."BA MARümo ; '- Desde que l1ih offici~ 
1-é\futa.do·é'Otli triilreoiinento por haver prestado um ser-
Vi retere-os seus camaradas m 1s an i . d sa 
ogo premiado por esse serviço prestado, o qual por isso 

mesmo n~ d~ve, não pó,de continuar a ser,vir de ms~ru
mento, como JOgo para novas promoções, para repet1dás 
ztcompenaas. 

. UM .Sn. DEPtJTADO :-Conforme o serviço. 
- O Sa. SA.LDA.'HA Munmo :- Se o serviço é tal que me
~ça maior recompensa; além do posto a quem o prestou, 
pérgnntoen. Não será. ma1s facil ao governo juntaT á pre
ferencia na.promoção uma. condecoração ou pensão, o-a 
qualquer out~"o· destes meios de galardoar a quem proce .. 
der lie modo a oollocàr-se no grào figurado pelo nobre 
~tado! E.ntendo que s. im, .e q. u. e ee. mpr. e que o Sterviç. o 
. __ 11~ ~ o~t~~ () D,1:~t,o foi Ç,QJ1t~1 j~lgert_p 

e premirtdo, não póde entrar novamente em calculo par 
que novo accesFo ou premio ~e conceda a quem o pres
tou. O contr rio dar-uos-hi1.1., como nos tem dado, a 
pratica de ;;sclir .. dalo e do iniquidade eom que um fa.
vorecirio galga toà.os os postos só .,orque uma. ve~ foi o 
escolhido. 

üo.espero, r. pres1 ente, que o no re pres1 «JD; ~ o 
conselho 11.dopte a minba idéa tal qual li enunme~-, e 
nem mesmo oue 'e di~ne aproveita-la nu es~encià.l e 
·proporcionar' ihe a ~f.ceos,ri:~ P";rf~iç'io, m~smo porq12e 

1 o• eve .,r n , a p {lp >I u p 
ser e.u profii;~ional. Niio o e~peru, díl(o, por partir ella 
da opposi~ãn. Re.i~n11r- me bí11 porém a isto se ao 
menos $. Ex. nos propuzPgse qualquer medida que re
me-iiasseo mül que stJffn·root>. F~çn S. Ex. o que bem lhe. 
aprouver, a mim me hearlo. a sathfaçao de c~o.scienoia 
de haver cumprido o meu dP.ver. 

Passarlli & I'Utra materia. 
Entendo, Sr. presidente, dcnr chamar muito parti

cularmente a attençüo do nobre miniHtro da guerra para 
a maneira por que se fo.~.e·n 'a compraR dH armamen
tos para o excrdto. V. Ex. deverá con<·ordar comigo 

ue eQ ua não se· cal adir a < • • 
pelo menos o é d·.•!l agentes a quem o j;(overllo tem in
cumbido e~tas compra~, que 1:19 têm feitrl sem criterio, 
com manifesto preju•zo da fazenda publica € com prete
ri ões do zelo ue devia residir a um tal ~ ervi • 

. x. sabe que nas encommendKs de armamentos 
nos têm vix:ldo por exemplo Krandes porçõas de e~pii:t· 
gardas de differentes 'ad .. rme~, e V. Ex. sabe também 
os·inconvenientes que dissóresultão. 

Ulll: Sn. DEPUTADo:- lato provém de - serem diveiaas 
encommendas e por differentes ministros. -

O Sa. SALDA~HA MARINHo:- Não aceito a dllscul~a 
porque, por honra. dos differentes ministros que temoa 
tido, não posso crer que cac1a um delles tenha Peils espe· 
oines C!lpt"Ichos,quando alguma. cousa já se havia feito e 
todos deviiio estar accordes na ne<ll!s~idade de nnlformi
dade do .,nriamento dos corpos do exercitQ. Niio posso 
crer que se fação eucommendRs desencontradas, q~apdo 
disto ,Pro"vém lrremediavelmente um prejuízo aos cofres 
nacionaes. • . . . . 

dado ee~ta qualid!-'de de al'mamento, aquelle qnQ 9 &ué
ceder deve pautn~ a encommenda que t.enha de fazer 
pela do seu antecessor. 

O Sa. ' Su»Al'IHA MA!Illl~no: -Ou então pro\'idenciàt 
de modo a que se nullifiquem as ord<>ns relativa& á pn
Jl:lelra encommenda. O que é verdade é que não ha 
alcaide nos armazena dl'. Europa que não eeja importado 
pelo no~so governo, e por bom preço. 

O nobre n:iniatro sabe, pois estava commandando o 
exercito no sul, que para a proviucia do Rio-Grancl.e 
pôr OCC8!1ilio. da ultima guerra forão remettidas p89a& 
ae artilharia oompradaa na Europa, e para o effeito que 
então úrgia, velhas, impropriá.s, e inteiramente impre.~~
ta.veis, tanto que ficáríio nos depositas da cidade do 
Rio-Grande ou Porto-Alegre , desprezadas até hoje, 
entretanto que bom dinheiro custárão ellas ao Ea~ado. 

Ultimamente recebemos um parque de artilharia, e 
que se ácha no arsenal desta côrte. . 

São peças de bronze. e não de ferro como no men 
ultimo discurso en disse confundindo-as com aquellas 
que ·l'epousiio descansadas e para semprs nos armaiens 
do Rio-Grande. • 

~ • s lie uso. 
A encommends, segundo me consta., foi 'de peças raia

das. V. Ex. sabe ~os entendidos o affirmão que na 
fundi~íio de uma peça de anilharia que tem de ser 
raiada se lhe dá uma espessura mais forte do que para 
a peça ordinaria, visto como se conta com o enfraque
cimento que o friso ou a raia, ou como C!ucr que techni
camente se chame, produz nas pared8s (permit.ta-.se~me 
a sxpressão) ou corpo da peça. 

Comprá.rão-se porém peças antiga.'! e ordinarias, 
não raiadas~ maDdário--se -raiat d~pois, e foriio· ncs re
mettidas sem nem ao menos serem experimentadas! 

o Sa. c. DA Luz:~ Ti!l).Jiío sido empregadas na 
g\1eg:~ de Mltrocos.. · · · · · 
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O Sa. Sa. SAIJJA.~li.A MARINHo:-: Já. raie.<las 'f 
O SR. C. DA. Luz~- Sim, se~or. 
O Sa. SALDANHA MAarNno:- AsRevero. ao nobl'e de

putado que se acha perfeitamente onc:anado Nenhum 
uso th•eriio depois de raiada!!, e i&ta se denuncia pelo 

mpo o novo que s o serva no ra a o :]_ue ouve para 
rai~-las. 

·O Sa• C. D4 Lu:: -V. Ex .. já as vio '! 

de artilha.ri~ jll. as examin~rã~ e fazaw dessas peças o 
mesmo juizo que eu acabo de emittir. E tanto é ver
dade. que eu i.nvoco o testemunho do n~>bre ministro da 
~\].8rr&.; 8 Se estivesse na CaFil 0 roeu nobre COllega. 0 
sr. Lima e Silva, eti invocaria tambem o seu. para. a.bonat 
6ste. minha proposição. ' · 

ALGUr~s Sns. DEPU fADos: - Está na casa. 

. O Sn. LIMA E SILVA.: - Eu as não examinei. 

O Sa. SuoANIII\ MA.RINno: -Mas teve as mesmas 
informaçõe~ que .•eu tive . Os reparos que vierão ~ 

mesmos indeleveis sigr.aes do grande e' longo serviço a 
que já. havião sido suj~iws anteH de ser compradas pelos 
zelos• s agentes do no~so govern.o. Honro·sos signaes de 

vãoneUe~! E entretanto nós, que maudâ.mo~ por necessi
dade, sem duvida. bn~car ~ Europa artilharia que nos 
pudesse ~ervil', somos forçudos a aceitar peç'ls cujo uni
co restimo é er1n ·•ceM os nossos arócnaes com reli-
quias da guerra de Marr,Jcos I 

.O Sa.'F. OcTAVIArco: -Vão para o mmeu, para se
rem vistas a~s domingos ptla~ crianças. 

O Sn. SA.LDAI'IUA. .MAB.Il'IRo:- ÜO(\Upnr·me·hei de 
outro objecto. · 

-lnvo ~o do nobre Sr. ministro da guerra muito Feria 
attençíi.o para a no•sa. escola militar Se acaso eu nilo 
tives~e-receio n1Uito bem fund>tdo de que os t'J_Ue ~;ão cha
mados plm i. o ministerio se e.-quacem an apossar-se das 
pastat~, d.s snas opiniõe, rhJ hontem, ch>lmaria. em meu 
auxilio o actuul Sr. ministro do. fazeudt\ sobta este as-

V. Ex sabe que o illnBtrado Sr. conselheiro Para~ 
nhos, profi~:~sionn.l, conhn,:edor d a n'ÍIIttJri", muito •iiRno 
lente da escola. m1litur, já llqui pr<>forl·• h llU1\ ~CflkllQQ . .. . ) .. .. . 
estabclecimeut\l EKpecinlrnouto na. pnrt.o !l..i ~;ntificn 
S. Ex. denunciou~ prov.;u def1lito• irumruwc!s, ~<trus pr,l
mares, e iu~onvouioncirL nwmfe~tlt orn tnl r~guh&
ment.o. · 

Foi ~egnrameote por is~o que S. Ex. dis•o ne&~ll OI\ .. 
ma.ra, na &Ct<6HO do l~ do ,Junho du 1860, ( Quo os .esta
tutos LC~Uires nilo corruo;J<Jl:ldliio ll.t~ neec•sidl•dOs d,o novo 
c)laino militar c dll uoe:lo pnmeiro cstabalooiwontQ do 
soiencias exHctaa. » . · · 

E tlr.ha rnzr.o S Ex. , c.omo eu tenho ainda hojo paro. 
Q t~oompanhar neste pensameuto. . 

Niio se neoest~itií.o grandes e proíiesio.naes conheci-
., meJ?tos da mataria; bastão noções geraes para conhe .. 

cer as inconveniéncias que, por exemplo no systema de 
ensino e na distribuição das matarias; se dã.o pelo re- · 
gnlamento que rege a escola. . . .! 

Ahi se v~ que a physica experimental não abrange a 
telegraphia eleetrica, quanlo esta por sua natureza. ~ 
abrangida naquella. Vê-se tambam que, indep~Wdenta 
de est~dos ~6. mineralogia e zo~lógia, obti~gãO·Ee ?S en-

' .. ' . . ' o estudo da geometria. e rpecanica. não precedo ao da 
physica. ' . . . 

Seria. longa a ana1yse e demonstração dos defeitos 
dess& regaiamanto _pelo que pertence á parte scienti· 
fica; cu n ão cansarei a attenção da camar a com t al 
demonstração, porque p ar a bem o apredar basta,o q_ue 
tenho dito., 

Seconsider annos o regulamento pelo lado economico, 
vemos que elle exeadea ns iiro.ites da. autorisa.ção~ 

'Por mais que se ten\la querido provar o contrario, niío: 
se tem ch~gado a demonst rações, e nem isto será possi..; · 
vel, visto que irresisttvd é a r aziio das cifras. ., ·· -
Nó~ ~itnluunos pelo ®tig9 J'~KQl~ep.to a segui~~: 

de.s~~: com a escola centt~ 78:5208, .com~ de appiL. 
C8J}aO 30:2768, com a do R10-Grande 15:6608; o qne 
tudo eommava em 124:4568. Pelo novo regül&mento 
deepende-se com a escola central 91:4008, com ·a mi
litar 48,4408, com auxiliares, mesmo ad.mittiias sõ 
d as · 
crear quantas queira, 1:oaos; o que tudo somma em 
l46:9tos. T~mos portanto um augmento de idespeta 
de 22:4648000. · . 

Entret!Ulto, Sr. residente, alei a.utorieou o verno 
a mo 1 car o antigo reg mento a.s escolas militarL~s 
eomtanto que (é uma das condições eosénciaes) n~ 
se excedesse a despez.a qut~ ee fazia. . · 

A lei pois foi. trans'gredida quanto á. economia. Por 
outro lado, longe de se modificar unicamente o regula
mento que exi~tia, foi eete raàicalmenee :Uterado. Eu 
entendo que na mente do legislador não estava, auto-- · 
risando 6 governo· s modificar simplesmente o l'egnla- · 
manto; revoga-lo completamente, ·ou inutilisa-lo no 
complemento de seu systema, em todas a.s suas partes. 
Isto foi o que se fez , ~ por conseguinte houve da ·p&rts . 
do pod.er executivo injustificavel exce~so e. a.rbitrio. . . .., . . . , . 
ci~es ~c~e derã~ á. escol~, os quaes, inconvenientes a illire!
feltos como SilO, s. pratlCa os tem <'.ondemnado. Demas1ado 
rigo: é liberali8ado aos alnmnos. Qnem '9-uer que cop-

incmialmente que devia, antes de qualquer preliminar 
exigir de moços ainda não acostumados aos habito~ 
militares a disciplina, a obediencia do soldado veterano 
sem ,se lembrar ue ·, taea t.abitos e disoi lina só a' 
a quirem com o exemplo coust~nte os superioroo e 
com os costumes que vão nascendo do. pr .. tica na elasse~ 

Eu me lembro, ~: V. Ex., ~r. pre,idento do oon&elb.o 
se le1nhrará igualmente, que o tinado Sr. general V as~ 
concQllos dirigio u. escola militar por a.lgune annoa, 
~;em que em tudo o ·tempo de sua proveit··~a adminia· · 
tra9ii0 occorr~s~e nesse estl\beleeimenr;o um f••oto -no• 
ta\ol. de insuborctina9ão o iniliMciplinl\; cntrotanto, cem 
qut~foe~eprotcrida. uma mt•dlda rif(oro&ll contrb on\umuo 
que ~e do~wauduvr~, n11o um. ollll romo qao modi~ 

• ordinuria de ndminirtraçuo, porque o llnn~o gt•norl\1 tra
tava 011 nlumn.-s como Mouu tilh()111 admu~~tt~va•O& 

. I 

·11zor dcllca lwn·, ~oldndos. 
Actu,· lçn 'ntt' nit<J nc~nteco o matmo ~ AR0\'11 tUtl() 10 

quo r oom o~tont•·çílll, o h1t capricho e prof1oWnal• nos 
• -~ 1 ·~ 

tlUll btHTI ~'' po·.lnm uluuuul' lnqUIKltnriAoa,JJolo modo ~r 
qua llil achli11 or~nnt.r,rll•ll n por q•~o proon om. hto, pe,·. 
1·óm, n•\o11orvd IHJul\o p;•rn deagoat111' OI\ znllltarea qua têlD 
noees~tldadll do oatud~r u~quoiiG o~>t.llb.,lccltnouto, o qua 
llO!lQ~r;lti\o ~totfrur torlo~ os rlgoru d9ili lU lola exoepolo• 
nna~ pnr~ podornm obtor ndhmtamonto un. protlallllo. · •,1 

Ainda. hl\ pouco olJ.,orvamoo ntn~& lamenta.;tul oocur-· 
receia. Quntri> alumnoa dn II~Wol" ountral, por oauP.a de 
uma 11implca pcrguotn íelto. por um ddllea a um doa 
repetidores, e:o cuju ro.po~tn forllo·in~ulto& G injuria4 a~ 
alumno, ti verão cle ser Rujeitos a. UII\ processo; Ahi ttão 
so procurou a verdade, o sim &ómente ee· pretendeti 
sustentar o capricho e & irre~ula.ridnde do lente. Os 
nlumnos forào condemuados, e licá.rão com sua carreira 
interrompida, se não cortada de todo, a com manifesta 
injustiça. . · ~ · · -· .,., 

Por esta oocasião permit~a-!lle V; Ex., Sr. ~esidente 
do contielho, que faça um ligam> reparo eobre um ·acto 
seu. V. Ex., immédiat amente que soube ·dó facto, ex
pedio nm a'iitso, 1\egundo me consta, ·á: escola deteJ;ni-

. ~ 

e punido6 rtgoro~amBnle, como o caw eccigia·, ; .. 

o si~:. PaESWENTE DO CoNSELHO :..,-Ccmo ~~'o: 
regulamento. · · · ' 

O Sa. 9-ALD4NBA MARI:\110: - Eu entendo que V. 'E~. 
foi precipitado. V. Ex st.be a influi'Mia qtte; especial
mente na ~:las se militar, exerce wna ordem Jesta~ ,quan~ 
do s,e vlli proceder a nm julgt~.mento. V. Ex. poàia filicr 
parti?nls.rmente ao director <lU commandante da..es{l~~ 
prodent~s recommeodeçõee, mes nunca ex~r ·lQI'l 
aviso que, manifestando o desejo .de infe.Uivel puniçãO;
foi actua:_ilo auitiJ.Q <'J9s j~g~tl9rel3~.pfeJe~d~;.p~ ~lijf4 
os fl.CCtl!Sf"'QS•, . 
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'V. Ex. tabe qu~ ftsM moços foroo injus~mente pu
nidoa com um ou aous annos de suspensão de estudos; 
e y, Ex. sabe quanto é sensível uma semelhante impo
ai~ •. A privliç~ do estudos por um anno a quem prm
cipia a Carreira, destroe n melhor '\'ontade, e mnitaa 
•ezee perturba a vida. mteira de um homem. 

O Sa. Fa.1x DA. CoNIU.:- Consta qna o conselho 
foi ~<lo; nio obrou com tous a liberdalle. 

O Sa. SA.i.1)~1JA. Mu.tNHO: - Não direi com o meu 
' . . . . . 

o Amo o impr=ionon e pre'fenio. 
O Sa. Fsa.n: DA. Cmuu: -Membro! do colU!olho de

.olarárlo lato diante de muitas pessoas ... .' 
O Sa. PauJDMTE DO CoNSELHO: -Pois níio declará

rio a -.erdade. 
O Sa. F.x&.JX u Cutuu.: - ..... que essa manifostação 

ia parte do nobre ministro.... . 
O Sa. PaBfiDBJrl'B :oo CottsEt.ao : - Para se fllZSl' 

eumprir a là. 
·os •. FntxDA.CuNn:-.••.• inHnio ·para' a· deoisito 

- . - -- . 
O nobre ministro diz em san relatorlo: 'Que as -lllte

raÇÕell que pelo ultimo regu'!Jimento se fizeriio naquelle 
es~baleclmento, e <!De 011 melhoramentos introduzidos 
no.sptema do fahr1co da polvora vão preenchendo as . 
TIJtns . do governo quanto á economia dos dinheiros 

bli«M~ me i · d · · . 

brica da poh•ora, a tem collocado em peior~s condições · 
do que 81 em que ella estava quando era regida pelo an- · 
ti~ resnUamento; A experiencia havidll o manifesta. · 

<? nobre mi~tro se recordará. sem duvida que, trans
ferl~a a fabnca àa. polvoi~ da Lugôa de Rodrigo de · 
FreltasparaaEstrella,aproveit!roo-se as poucas machi- · 
nas !{US lá. havia , que podiiío ainda servir ; e forão 
ooastituir o novo estabelecimentó na Estrella. S . . Ex. 
sabe _que a f~brica, soccor_rida à principio· pelos eohe's 
pablioos (o nao com quant1a avultada), tendo o auxilio 
de. cem braços entre escravoa e africanon livres, chegou 
a construir çssas, officinss, ete., no valor de ma~s de . . 

Sabe tgaalment.e que antes da grande explosão· de 
184~ produzia a fabrica annualmente de sete a oito mil · 
atrobas. de polvora. e que o valor da consqmida pelo Es-• 

------~~~~------------~--------------------~-:~~~~~-~~. ~~~·t~ndaquede~erosefazia . 
· · O Sa. SA.t.DANIIA. Mun•Ho:-Não repetirei eom o meu · aos · partic!J.laNs, comp~rado com a eüra da despeza 

~u ou••; ,quan o o prooe&Ro nao res a.va crlmma.
Jldade al~a oontra eR&es moços. 

. O~&. PS\JUIPII:tfrB :oo Co~tiBtao :-Não se póde pro-

nobre ooUega aa infonnaç51!s que a elle forão dadas, · · offectnada no estabeleoJJIJento, dava um saldo de 25 a 
n1o serei éeo do que a r8t'peito correu ~oralmente nes- 30.0008 em f,,vor dos_ cofres publicos. _ · 

----''-5&-'c:Ocw:rto~~e aon o pri•u · · 
_,b!e presidente do conselho niio houve vontade de.po· mente teve lugar, o govemo deliberou reformar esse cs- · 

· tÍtl'f&IDI'ltJ) influir no animo dos juizos ..... · tábelt~cimeDt.o, especfalmento na pa.rte relativa ao fabd-
. O Sa~ Pawo&;"TE .»o Co:'ia&a.uo:--:-Sou incapaz disto; ' co da polvora. · 

$aqa-M·m.e esta JU&Uça. (Apoiado,.) :De ·acc6rd.o comllcommissiio q.ne nomeou, desprezou o 
governo o antigo systema, especl8lmente das offi.oinas de 

O Sa. SAtDAJUU. M..t.aJI'lBO: -Faço justiça a V. Ex., mixti\g e pilõea; pelo de galgas. Para isso se desprezf.-
e taot.o qae n~ attribuo o seu aviao A vontade cl6li- rão aa edi6caçõe11 antigas, as machicaa que se usavão, e 
)alada. ' foi miat.er Oo')nstrnir novas ofiicJ.nas, uovas casas, nove.a 

O Sa. lrrll'if5Tao PA F AZBI'D.l: - A zelo pela cllicl- · macbinaa, no que se tem gaato attl hoje muito mllis de 
pliDll. aa· 81001&. . : 1 ,000:000$000. . 

. O Sa. SA.L1)ARBA. Munluo : -Mas zolo que foi além Cons!a-me porém que e&aas novu machinas v~o eor 
du rez&d&& IIU'a ee tornar • a • ___ _,ioiiiDIH~ue · eeeuioaoa &em davidtt--A--in1fn111>.ll--+-~~i'".n~tre~t~a~n;-to~d!.!!e&!,cl~e!,;l~8~4B~~'-'u!.leui!!Ye~tr~t'-b~a'-::l,-l.t-s·-a-e-m-q~n-e-eo---

eoade'lmlação que lam~ntaxnoa I t b b id h d Eu chamo B at~ução do nobre prefidente do conselho ' en a o t o nen um rean ta o VIUltajoao; o que prova 

C
ara _,. ,...,..,.ulamento e&nMill.l d& eacola central·, ,_...~ que aUl temoa feito euorrnea deapezl\a em pura. perda • 

• .., ,... rwy-: O gonrno. rtanto tem neate aervi -.ldo ml\l&vl• 
m•mo que o modifique. A-uper.i&nciar-1te;amm-~m~Deolla~~rlllc~. -l-------. •• ~o~,~e~m~an;;-nea:;;5~q=u~o :::n~~~~~eLeu=--.:110~n:-:ec~o?.•='a'='&r~i~n~o"'e='=a:ftn='doE------

qu em au& execução eUe tem tXIloerbado om lugar ele · da materia, em bem de poupar despendloa o aaorlfioloa 
J'GbordiDM· Nóa sabemos a necessidade que ha de prn- inntAila. 
tlcaia, pe.cienoia e methodo na oducaçi\o; o regula- . 
meto .. pecialmente como tem aido comprido, deeco· Sapponho S. Ex. em erro tambom quando noa dieae 
Dheoe tal neceuid;Ja. Couaidera 08 alumnoa oomo ao no aea relatorio c que oonAa~a. na admlniatra9i\o da 
follem IIOlcl~ ;oateranoa; exige dellea ame)madiacipll- · f11.brioa da po\vora., Nilo terá a S. Ex. conatndo a mA. 
u, & meama aubo:dluaç.io, o qnasi ctue os mesmos ha· direoçno daquelle estabelecimento nos llltirno'll tempoa t 
bitoa c1e Yelhoa soldado•: entretanto ~ue na escola mill- Eu esperava que S. Ex. ínformas!e D. cawara do qu8 
w N vai' aprendet" tambem a ser diaciplinado, e isto oooorreu Dt. fabrielt da polvora entre o direot.or e o8 sen1 
lflreDcle-ie com mtthodo, com muito geito, e nio com aubordiuado•; e a este respeito permitta s. Ex. um le r.. 
entecipado rigor e á fo~. ~aro meu contra o !!OU procedimento. Parece-me quet 

E o qu flu.et' dizer, senhores, um processo oomo aqtielle S. E~. com oa subalterno' daquelle estabelecimento foi 
a que raapondêrão essea alumnost o nobro presiaen~ maia rigoroso do que com o superior, quando se COil· 
do cosuelho aa'be quo uessa processo podem· se oconltar . tentou em demittir a eete, e entretan.t.l castigou ccin 
01 ~- du testemunhas, que o aoousado não é ouvido~ . r6mo~e8 dispendiosa!! aos outros que provirão sua boa 
lt1181lio pX}e me&mO defender-se, não pôde justifiC&r•IIO 0011auota 8 !e juatificá.rão. 
elo qualqUer calumnia que a má. vomade lhe . tenha . E' ~atal a tend~oi.a que se nota na clasl!6 militar para 
-preparai!>. Bem vê S. Ex. que isto é uma iJliquidade. mort1fioar e oppr1m1r os subalternos com o fim de sal -· 
lJslia tio irregular e !aprovada ordem de pr.oceaso de- . 'Yar O 5Uperior, ainda que este tenha errado, C que seja 
Yer& pet1XWI.ecer em le1 alguma DOBsa t En ermo que llUo. conyenoido de faltar a Mns deveres. Isto é quasi regra 

-------\Ct~hlll&~is a att~ do nobre minis ~a da palvara suspeaden. a 
_pon~. Estou convencido que s. Ex modificar eaae re- um empregado por não lhe dar exoellencio.: e elle era 
puunent.o : ~lher& en~ii() melhor rean_ltaclo do que majoJ' I ' 
bU acmaes OlrC~lDUbllCUUI t.C tem ~btido! ehegari' Us Sa. D&Pil'TA.D0:-0 director é pessoa muito ho-
•os fin!J!~e deieJ:, com meios brmdoa, e amda com nesta. ... 
ma~f · "dada que pela& violencias e vsamea qUP · ~ O Sa. PaassDEIITE oo CoNsELHO : - E o ·direotor da 
actllalmente ~.empregão. 

Nlo é o •pirita de fazer opposição ao gabinete que fabrica da po1vora não foi demittido! 
me lna • •tu e"?'iderações; é a vontade de que int- O Sa, Su~>..a.KBA. :M'.lRJI.'(BO: -Ouço dizer ctue é pessoa 
U'.U~ de ~ ~tere&!e com_ o eata, entre nós, se) lo boueata. PeTgunto : o homem que em sua· ,-ida pr.rticnlar 
~YiltoM»- E' por ltcaO que mtUto particnlatm61lte pt'ÇO é honesto não p6de ter a levio.ndade de exigir nm· tra .. 
a · S. lt:E. aua ~evvb. a.t~x:.çeo pl:óla. e&tP. ma~ria. tamento que lhe não ~~ja. il.evido' Nli.e estou ferindo & 

Fl&ni _&BO!'-• Sr. pres1d~te, ~g11maa obaen&9ÕM pesaoa d8ue empreg~o ; censuro a6meLte os seus actoa 
~~ a fãbriOa ela polfCin dá Ji;atnlla. p&Il»U9ot. · · -
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O Sa.. C. DA Luz: -A respeito de sua honestidade não 

póde haver duvida. . 

O Sa. SALDANHA M~n.I!'iBO : -Consta ~ais que. o di
rector mar( ára gratificações arbitrarias a praças do 
O:ll:eroito que occupava, e que creou e effectuou deepezas 
para. ~s quaes não. estava nutorisado. 

, o em esman o, c egou a 
ao abuso, que eu chamarei crimll, de apossar-se da cor
re$pondencis particular dos seus subordinados, de abrit 
suas cartt~s ~ lê-]ag. (Oh 1 ()~I) Tanto isto é verdade, 

nobre ministro da guerra. 

O Sa. PaESIDENtE Do Co:xsEtno:-Nunca. vinenbums.·· 
O Sa. SuDANH~. MAniNB.o: - Não sei se V. Ex. a !I 

vio, m.as sei que niio ignora. uma tal occnr1encia mesmo 
qno officialmente não chegas~e a sea conhecimento. 
V. E:x; devia chamar a contas esse empregado. 

O Sa. PnEsJDE:;(TE DO ColfSELno : - Já niío está na 
abrica. . · 

O Sa. SALDAN!U. MAniNHO : -Mas ficou nisto. O di·· 
reator, receioso de ~ue algum ~os seus subordinados le-

nio-se de meios officiaes de os indispor, e acc~ava-os: 
por exemplo, de terem. sabido da Íabt:ica. sem licença, 
quando nas mitos dos mesmos empregados existia essa 

I N • -

por bes faltas imaginarias, e c egantlo como chegou 
ao conhec~c!lto da verdade, .nem por isso dosaggravou 
a quem fo1 InJustamente oa&ttgado. 

Consta cue esse director al · 
propnos actos, chegou a declllrar que a sua razilo níio 
se achava em estado normal. · 

O Sn. C. DA. Luz:-Isto niio é possivel. 

O ~a. SALDANHA MAtu:-.no: -Peasoo. muito compe-
te_nte m'o affirmou.. · 

O Sa. MINISTRo liA FAZENDA:-E' mo~o muito illus
trado. Sei que é um dos maia distinctos lentes da escola. 
ntnitar. · · 

O Sa.. C. Ü'l'TO:'<I:~Parece impossivel. 

·O .Sa. SAtDANIIA MARINno : -q certo é qna o E?over-

olvora, mandou syndicar dos factos~ e o demittio. · : 
Quero acreditar que O!l acto11 de~sa director ni!o pro

cederão d~ dcsbonestidade ou do proposito calculado de 
~ ' ) - . 

isto que sou levado n crer que algum dasmancho intel-
lectual ellà soifrcu. · 

Os nobres deputados porém não arlmittem isto, e 
assim mil deixão em uma duvida incommoda. r· 

O SR. MIMsTao DA. FAZENDA :-Como lente é muito 
habil. 
·o sa'. SALDANHA MAnJI(IIO : -Mas a 3Ua habilidacla 

como lente, a sua boa conducts anterior pod(lm dispen
sa:-lo de responder perante a lei pelos IVJt03 que ·prati
cou ? Entendo que não ; entendo que o nobre ministro 
da; gaerta, mesmo a bem do credito desse official, deve 

,. mandar. responsabiliea-!o ; será uma occasião de justi- ' 
ficar;. se. Já uma vez disse, e agora repito: é máo o sys·· 
tema seguido pelo governo de castigar os erros, os cri
mes mesmo dos seus agentes e empregados ·com uma 
simples demissão. E queixiio-se de que a força moral da 
autoridade se vá perdendo I . . · 

Pedirei tambem a S. Ex. informações ácerca do labo
r~torio do Campinho. 

O Sa. SJ.LDANHA MA Rumo :-Um artigo do orÇamento · 
do anno proximo passado approvo:1 a crear;ão desse · 
estabelecimento. Cumpria ao governo dar-lhe um regu
Je.mento. 

Appa.receucst.o regulnmanto, porém em um aviso de 
Fevereiro deste anDo. · 

(H a algum aparto•. ) 

E' minha opiniiío quo um avi~o não ·\ sufficienti para 
a execução de um regulamento. Um aviso &ervo simples· 
mente para explicar um.acto, par11 firmar o. intolligencia 
de uma lei, par& chamar uma autoridade ao cUDlpn-: 

TOMO IV 

mento dos seus devereR. Mas regularisar à e-xecuç!lo da 
lei, dar regulamentos, que é ftlilcção do pod~ ~eoutivo; 
por simples aviso, é, quanto a mim, tlllla irregUlaridade. 
Um regulamento só póde ter.lugllr median~e decreto 
firmado pelo imperador e assi~ado pelo minietro re!a-
rendario; é isto o que a const1tuição quer. · ·_, , 

&. nnSTRo DA AZEliDA:- Embora seja uma ··' 
medida provisoti~, e sem attenção tambem á eu& im- . 
porta.nda'? 

Ha outro" a artes • 

O Sa. ~ALDANBA MARJI(a:-Prevenirão-:me perfei~~. _ 
mente; eu falla.va. dos regulamentos propria~ente • ditos 
e que devem ser expedià.os por decreto, r!i.i.o podendo con- •. 
cober qus no cabos das interinidades pudel1seÍn.eXii1ir . 
tambem regulamentos interinos. · - . · · ·· 

o Sn. BARCELLOS:-Estamos vendo a cada passo' avi~ 
sos revogar decretos. · · ' · .· · ·, ·: 

O Sa, SAL»ANnA MARJNno : ~ Eu fallo ·du· cótun\s ., 
como ellas devem ser feitas, e não conio actualrriente'•::; 
s~ fazem. Se nos regulassemos pelo que constantemente 
observamos, eu principinría por dizer que tudo isto . é·,, , . . ~ - . - .· . 
mente systema representativo. (Apoiados.) 
. O Sn. F . OcuviANO; ':""'"Não vou atéli~ · .. , · 

não seja exacto o quo estou izendo; niio é pw::isso.! 
menos certo que por esse regulamento interino existe 
nme. repartição, cre:í.rão-sc àrdenaclós •• ;. ' · · 

O Sn. F. Or.TAVIA.No:- Tambcm h 
aviso? 

O Sn. SAt.PAliUA l\1ARINHO:-Estão màr~~dos 'Por> 
esse aviso. 

O Sn. F. OcTAVTAI'iO : -Eese aviso entiio ' é bom.· 
(Risl!das.) · 

. O Sn. PnESIDENTE no CoNSELHO !l-Qual é a sua data? 
O Sa. SAt.DA!'IRA. MAJuwao : - A ·data é de 28 • de: F e·;. ' . 

vereiro de 1861. Esse regulamento abrange todas as ·.; 
partes do estabelecimento, provê a todas as suas n~s
sidades, estabelece os ordenados, sendo eó o do di- ~.·.: 
rector 5:000 , nlém da casa.. .. . · · 

·O Sn. 0. DA Luz: - Que não se dá. 
O Sn. SA.LDANIIA MARI!Ii&o:- •••• além da casa que. 

re~~lamento interno dá.... . · 

a. . n •. uz:- 1z quo eve e r, ma;a niTo. m~. ·. 
O SR. SAtúANIIA MABJNno :- •••• o director du labora· ; 

torio do Campinho tem mais quem o sirva, & a ltl'aD.dc , 
vantagem de poup:ir certas despezaa, como a de lenha, , 
etc , de sorte que todc.s estas cousaa reunidll8 constituem . 
vencimentos equivalentes a 8 ou ~:ocos. . · · · 

O · Sa. C. DA. Luz: - N!io tem casa. .. 
O Sn. SAl.DANnA MAniNHo: -Entretanto, Sr. prest- . 

dente, me parece que o laborstorio nas circumatanaiaa ·. 
em que .se acha é uma inutilidade, e neste caso lembTo. 
a S. Ex. o Sr. ministro da guerra que o.suoprima como , 
repartição distinota e o faça uma secção dã fabrica da •· 
polvo.ra da Estrells. · · ·F 

o· Sa. c. DA. Luz : - E' esta a iclén de s. Ex • . ·· . . '; .. ' 
O Sa. SALDANBA MAan•ao: - Diz o nobre depn~àao~ ~: 

que esta idéa é de S. Ex. ; folgo muito due assiin seja~ ;·. 
Esse lugar de .director do laboratorio doGàíÍI.pinlio 'e:., 

completamente inutil, segundo observo. s. ~x: .me fáiiS: ,·; 
especial favor ~izendo se elle o accu~~a co,m ' o lugar ae . 

o· Sa. c. PA Luz:- Vonsta.nteJiiente não '; mas'tànlio . 
accnmalado algumas vezes. . ' . . . -'. . 

O Sa. SALDANRA M.un"Ho: -Mas MCÚDlulti. oa orde-·: 
nados? ,. 

o·sa. c. DA Luz:-Qua.ndo airvo na escola, tenho ' 
nccumulado. _ · , · . . ·.· 

o SI\. SA.l.DANRA M.u.lMUO: ~ JA. vi) o nobre minis- ' 
tro quo o director do laboratorio o. d01peito do que dllt~ · 
põe o regulamento, nno mora no· Campmbo. ·E como eUe 
havia de 16. moral' e exoraer ao moamo tempo o omprogo · 
do lentlli d<t. $3e<ih central? · · 

··- 88 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 31- PÃjgina 15 de 18 

298 SESSÃO .EM 26 DE AGOSTO DE 1861~ 

Chegaremos s uma d~ duas conclusões: ou que se 
póde dispensar o lugar d,!3 dire~tor do lab~ratorio do 
Campinho, ou que o serviÇO alh soffre, enao ó plena·• 
mente satisfeito. 

Eu desejo orientar-me convenientemente sobr~ este 
objec:t<.•. Rltcionalmente ~e parece que ~m dos ?~J60~S 

o 
da guerra é este de que trato ngora. 

Para melhor fumar minha opinião farei ao nobre 
pre:;idente do conselho algumas interpellações. . . . 

Que productos se obtiverüo do lrtboratorio do C~:mpi
nho no anno de l81"'O? 

Que valor têm e~·-tes productos? 
Quanto se tem gasto alli em preàios, machinas c 

utensilios? 
Quanto se gastou em 1860 em ma teria prima? 
Quanto em ordenados, gratificações, jornaes, etc.) 

com o pessoal ? 
O sctnal director tem outro algum emprego, e que 

accnmula com o do estabelecimento do Campinho'? 
Não poderá este laboratorio ser annexado á repartição 

da fabrica da polvora '? 
meu m 1n >lgan o quanto ee gas a naque e esta

belecimento é este: se temos uma fabrica de muni·· 
ções de guerra. na Conceição, subol'dinada ao arsenal 
de guorre.; se temos no mesmo arsenal outra, e se na 
n nca o vora In s seme-

lhantes; e alli habilitar officiaes praticas que em uma 
occasiii.o dada sirvüo convenientemente, que necessi·· 
dade temos de sustentar por mero luxo um laboratorio . . .. . . .. 
gados cerca. de 1 LOOOSOOO? 

O Sa.. C. DA. Luz:- Olhe que não ha outro, temos 
apenas esse. 

O Sa. SAI.DA~RA. M ... nrNno :-Parte das causas que se 
fa:r.:flm no laboratorio do Csmpiuho obtem-se nos labo
ratorios da Conceityilo e do Ce.stello, e podem rer fabri
cadas nesses outros esto.belecimontos. 

O Sa. C DA Luz:-O serviço no Castello ó fazer 
cartuxames para festejos. 

O Sn. SALDA.:\ liA. MARINHO:- E no laboratorio do 
ampm o ll . •· m s psra esses 

mesmos festejos~ ' Ni10 est.mnos Pm caso de guerrs, o 
assim os foguetes á Con~reve por ex:emplo podem ser 
d~s~eusados. Além disto, se fuzem allicspoletas, e o que 

O Sn. C. DA. Luz :-llluni\:í:ío pamt infnntnrie.. 
O Sn. SunANBA. MARINiiO: - Que consta de que? 
O Sn. C. DA. Luz:- De cnl"~uxamc, etc. 
O Sn. SALDANIIA MAnr:-.uo: - Niio estnndo nós em 

estado de guerra, o curtuxumc quo lll' fnz up:orn , o qm, 
não tem logo uso, vem a deteriorar-ee o perder-se. 

O SB. C. DA Luz :-E para o cxercicio dos corpos 
O Sa. SALDA:IIUA. 1\hmNno:- Sorvem geralmente oe 

que se fazem para os cortejos. 
O Sn. C. DA Luz :- Está enganado. 

O Sa. SALDANHA. MARINHo : -O nobre deputado des
pede contra mim uma carga tal de apartas que eu não 
tenho remedio senão pedir a V, Ex., Sr. presidente , o 
fa-vor de soccorrer-me. (Risadas.) O nobre deputado fal
Ia-me de cartuxame para a guerra , cartuxame para 
exerci cios. 

O Sa. SALDANIU. MAJUNBO : - Desculpe· me o nobre 
deputado o metter eu a mão em' seára alheia, mas 
pt;rmítta-me que pergunte : O exercicio de fogo não é 
feito tambem com cartuxame sem bala ? 

O Sa. C. DA. Luz: -O ex.ercicio de tiro ao alvo, não 
senhor. 

O Sa. S.uDANHA MABINBo:- Mas o e:r..ercicio de fogo 
sem ser o d~ tiro ao aluo não se faz com cartuxame 
embalado; e portanto vê o nobre deputado que aquillo 
que se faz no seu laboratorio do Campinho pódc-E.e fa
zer igualmente no do CnF.tello, no da C0nce1çtio

1 
no ar

aeual1 e muito JDaie lll\ fabrica da polvorn. 

O Sai C. DA Luz: - No do Castello não se. faz oar.o 
tnxo com bala. 

O Sa. SALDANHA MARINHO:...,.. Pois então havemos de 
ter um laboratorio no Campinho com um direc.tor e 
grande pessoal só para fazer ca.rtuxs.me embalado para. 
o exercicio de ti1·o ao alvo? 

O Sn. C. DA Luz :-Não é só para isto. 
O Sa. SALDA-,llA MAmNno: -Podemos Clhegar ao 

mésmo fim com muito mais economia, dispensando, 

' - ' pinho, e cujas praças com proveito do serviço militru: 
Be recolher:í.u a seus corpos. 

O Sn. C. DA. Luz:- Qual é o meio? 
O Sn. SA..tDANnÀ. MARINHo: - O meio é, por exem

plo, estabelecer nrt fabrica da polvora uma secção on~e 
se fação as mesm~s cou.sM que se fazem no laboratono 
do Campinho. 

O Sn. C. DA Luz:- E não seria necessario empre
gar ahi o mesmo pessoal? 

O Sn. SALDANILI. MAr.DHo: - Pelo menos eeonomisa-. 
laboratorio do Campinho, porque na fabrica da polvora 
jâ ha um director, e não seria preciso que houvessem 
dous. r Risadas.) 

O Sn. SALDANHA i'.fAniNIIO : - N'este caso eu pediria 
ao governo quo nomeasse o nobre deputado para direc
tor da fahricn da polvora cnearrcgado tambem dessa 
secção pirotcchnics. U meu fim, repito, é que haja eco
nomia. e se o governo n quer fazer, um dos pontos é 
este. E' para lllirn iuquestion:wcl quo podemos dispen
sar o lnboratorio do Cnrupiuho. 

O SR. C. DA Luz : - Deve-s!?. reunir á fabrica da 
polvorn, ní:ío '! 

O Sn. S.unA~n.\ I\hmNno:- Pois V. Ex. não con
cobc que 1111 fabrica. dn pol VLra pó do hav~r uma secção 

1 u:, ~ ll • ;; S l U SEI 
fsr. aett.Í.:ltt'\CJHO no laborn.torio do Campinho'l 

O Sn C. DA Luz: - Sb1 Eenhor, tendo como chilfe 
um ollichtl cnct\rre•~ado cs Jc~inimentc deste servi o. 

O ~n. SAJ.DANU,, MAnL\liO: -Se V. Ex. não faz 
fr.ltu na ~a~: !ep:utiçüo do Ca:npinho quando eatá lec
cionaudu u:, CJ'colu Ulll;tar, :lShllll tambem niio faria 
faltn na f:t:_dca <!:t poh.: rn. o director quando estivessa 
nas olfieiu:>.H uo tallaboratorio. 

O Sn. C. 'nA Luz: - Noto qno nn escola central eu 
niio lecciono todos os diuR, e que mesmo nesses dias vou 
no Campiuho. 

O Sn. SALD.\NIIA M'An!Nno:- Quando toquei neste 
ponto, Sr. pre~idcnt(J, n iio tive em vistas dirigir··me pes
soalmente an meu nobre collep:a; pelo contrario nutro a 
seu respeito sentimentos da melhor harmonia e amizade: 
mas entendo qne cumprindo-me nesie lugar pngna:, 
especialmente ua época em. que nos achamos, pela pos
sivei e regule.r Ct~onomia. dos dinheiros publicos, deve 
principiar a reforma por casa, e é por isso que, tratando 
desta materia, não pr~teri esta especie; peço entretanto 
desculpa ao meu collega. · 

O Sn. 0TTON1 : - FJ].e comprehcnde isto muito bem, 
ano que voou cou ra as accum açoes. 

O Sn. F. OcTA VIANO: - Como profissional o nobre 
deputado está. muito bem collocaG.o. As observações do 
meu collega teod.eru a provar a desnecet>sidade do em-
prego, nada têm de pessoal. . 

O SR. SALDA-''mA MAniNHO:- Sem duvida alguma. 
Ago'ra, Sr. presidente, occupar-me·hei mais positi

vamente do par(l{:er da commiseão que discutimos. 
Applaudo o pensamento da nobre commissão _pelo que 

pertence a d<werem Eer os orçamentos perfeitamente 
discriminados e d ares. 

A nobre commissão diz no seu plU'ecer: c: Que não dei·· 
~ará, d~ ob~ervax: que no jogo das cifras; ~ ainda mn.is, 
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nos calculas do orçamento, é indic;peneavel para a sua ~~ que fazem illegaln1tmte, e que j á.mais serião autorisa. 
rigorosa CQ)lfecç5o, e pera melhor exame do ;:arlamento, das se fossem propostas convenientemente! 
que haja a maior discriminação dos serviços e das ver-
bas que representa cada um. I> UM Sn. D~: ;•uTADO: -E' falta de systema nas re-

l-endo este parecer, e concor.1md o nbsoiu•arnc-ute co;:;:; \ partições subalternas. 
a nobre commissão a tal res eito eu er. .,r,! . I O Sn S.u.DANUA MA 
proposta o orça.meoto dn. desJ,eZ:L d:1 gue;-:::-~ , e c-.om a e systema na!! repartições 5ubalterna.s, porque estas 
qual a mesma commis~iio w conf,lrma, :1lgmn:~ em::~n qu~ fazem o que se lhes ordena. 
se casasse com o ptmr.rnmto enuucis.de. ~Ln ::.:l o. Ao A f~lt~ é do_go~erno, que de~eja estar ~empre annado 
passo que P. nobre çommi~~::ío n-;dm :::c r.xn ·,·ime. e com rle nrb1.t.rw, p01s que é das des e.:;a.s dit;ersas é dos even· 

mar, que eu lhe attribui p!l.ra lauça-la ao govemo. deste genero, e fOl' esse nobre magistrado foi ~ra.to.ita-
E' ve,.dade que o primeh•o cn1pado é a administração, mente confeccionado ; ao paseo que outros individuas 

ê que esta fnlta tem collocsdo ab c~maraR legislativas mais felizes recebêrão por alguns annos gratificações de 
no nosso aiz na ·im ossibilide.de constante e com le r cem · · cnrrega<ios da 

e po er estu ar as contas é!c• thcsouro, e tomar dellas •· tlll codificaçiio das leis militares, e nenhum trabalho 
cabal conhecimento. apreaentárão. . 

O Sn. T_I'I.VABES BAsTos:-.Apo_ iado. Aquillo que se não conseguio, aquillo que se.não fez 
custou ao Estado ata mais de trinta contos u · 

.... n. ALDANIIA A.RINJIO :- or ar em contas o oriio gastos em pura perda; e o trabalho que se obteve 
thesouro, permittir:í. V. Ex., Sr. presidente, que eu ain- e que virá a servir-nos foi gratuito I · 
da uma vez estranhe á nobre maioria o modo por que se Se acaso ha. neceesidnde de commissões desta ordem, 
houve ella nesta casa na eleição das commissões, na se acaso muitas outras são convenientes ao exercito, eu . 
presente scssãr>. Em todos os parlamentos se usa, nfio entendo que o ministro respectivo procederia mais cons-
ISÕ por delicade"a, como mesmo por numprimento do de- titucionalmente, cumpriria melhor o seu dever, se aqui 
ver, no interesse do credito da administração, eleger nos viesse .oanifestar a utilidade de taes commissões e 
membros da opposição parn a commiBsão de exame do pedir autorieaçiio para pags.-las. . 
thesonro; no presente anno até desta commissão nos . O quo resulta da pratica actual é que o governo en-
excluirão! tende que nüo h a dependenoia do corpo legislativo para. 

Era isto como 'JUe um direito adquirido da opposiçüo; ct~ar empregos. Se um ou outro é creado pelo poder le-
mas laDçariio-nos fórn de11t<l dir<lito: Ficamos tambem gislr.tivo, muitos são olo governo sem lei que os auto-
exclui · ·- · ·, · · · - · . ce 
formações para conscienciosamente podermos votnr percebo ordenadoa ou gratificações que r.unca foriio 
1.1esta. casa. sobre certas materias .. Se a~t:im bA.ldos de in- mnrrndos. hto, ncnhore~, é mentir ao syetema. 
formações procuramos eo.ber o que os ministros fizeriío o Sn. O·CT0:"\1: -o_ or~amento é umu mentira. d . . . . . , . ). 
informa;tudoemysterio! n.. • CTAVIANo:- e or lZer:<Ogoverno 

Se desejamos saber discriminadamente quaes .os ob- fica antoriaado a despender a receita publica como bem 
jectos a favor dos quaes devemos nutorisnr uma despeza;. lhe aprouver. " 
ninguem nos satisfaz, e ao contrario nos offerecem ver- O Sn. SALDANHA MAl\INHO : - Se acaso o corpo le-
bas englobadas, e nos pedem qne votemos por ellas I gislo.tivo determinasse quo a renda do Estado fosse 

De que nos serve; Sr. presidente, a proposta como a despendida pelo governo conforme lhe nprouvesse .... 
fnz o governo, sem que nos explique detalhadamente o O Sa. F. OoTAVIA.~o : _ Era melhor. 
que Btl nec5Ssita ? 

De que nos serve dizer-se, por exemplo,- Diversas O Sn. SALDANHA MAniNno:- ····eu entendo que, ao 
dupe:ra.1 e eventuaes -e pedir-se pelo ministerio da pas:;o que o corpo legislativo assim menosprezava os 
guerra 7155:0008 para esta. verba? . seus deveres, o governo poderia proceder com máis 

O que ó isto? O que significa 'I Eu distingo, Sr. pre- moralidade. 
eidente, entre diversas despezas e despezas eventuaes. Nós acabámos de ver, Sr. preeidenie, qne o labora-
Entendo que em todos os orçamentos se deve deixar torio do Campinho está antorisado. Sendo assim, por 
uma qunntia á margem para ser applicnda na satisfação que razão niio vem elle mencionado eepeeificadamente 
de necessidades publicas que occorr~rem, quo não possão no orçamento? 
ser previstas no momentr>: a despeza para que se pedem UM Sa. DEPUTADO : -Vem debaixo da verba -Arse·· 
estes 755:0008 é eventual ou não: se não é eventual; é n11es e a!'mazens de artigos bellicos. 
despeza já conhecida, e se é conhecida, porque o governo O Sn SALDA:O.IIA MARTNIIO : _ Mas era. mais regular 
a não menciona? a não especifica? Não seria mais que se désse uma votação a respeito de cada uma des 

- - - - -\C;uO'llllV-\'leriiente, mais oonforme-a.Go-ls~y:sst~e!fmGa-,,--Biel'lleÍ(. »H~~~-if----,r~aiii. rriliiç>lioiP.s~.~'ll<asiAA's~lmisA"elpn.0\.r;;e~r1f<a~i1z;:;e;;r~q:;;u:;;e~a.~df:e:!sp:;_ez=:a~e~r~a----
jecto por ohjecto e justificar n nescessidnde de despeza deVIdamente automada. o governo porém niioquer isto 
com elles? et:~loba tpuitcs o_bj~ctos em uma. rubrica simples, e ad~ 

O Sa. F. OcTAvx.um: -Porque não precisa; tem qn1re ass1m o arb1tr1o que deseja. E' isto orçamento? O 
maioria que vota, e acabou-se. que é para lcrr:entar ainda mais, ~r. presidente, é que 

ne:'il_ :nes~o nss1m esses orçamentos são respeitados. 
O Sa. SALDANHA MAntNIIO:- Eu enhmdo que um t al .A1eo: uo qu~ ~e veta -eara cada uma das repartiç<ies 

t>roc.edimento importa uma falta grav2, uma ofi'cnsa I couh.ectclas , atnua se duo todas as larg; s, ainda se 
mesmo ao nosso systema. Todos os ministerios (níio con~1gna por exemplo pnrn dupeza1 dit•tf'~cu e eventuaet 
accuso a um só, mas a todos) querem ter orçamentc.s ·J' 755;000$, pnra gratificaç'im 450:000S, c outru.s cousa11 
largos e mysteriosos, mesmo para que as contas não desta ordem. . 
possli.o ser bem conhecidas. Só assim se nrmão de arbi- _Apezar dist-o, o governo sem csm:~polo ultrapassa !I 
triu na distribuição das rendas do Estado, eó as;,im se le1, e, prevalecendo-se de creditos snpplClDOntucs o 
eltim.em de l!offrer procedentes nccusações por despezas extraordinalios, despenda como lhe parece r 
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E qnsndo ~e decretão credites suplementares, q_ua são 1 
entre nós m~is ordinarios do que c~ proprios creditos ~-

, otdinario~, nem ao ·menos se attende para o que se pre-
-eisa, decreta- se.a esmo e por estimatiya. Para. exemplo 
oifereço :i cam:ua a exposição dos motivos do decreto 
n.· 2,726 de 26 de Dezembro de 1860, na qusl se confessa 

t' . • 

SU,I)plementar -ie 1,141:2678087. 
- E _ note a camara que tão pouco acerto houve nisto 
o.u~t() a lei só cons<:_nte a._ decretação supplernentar de 
des eza uando é ell de s id c • · 

ec inavel. 
. Ainda mais : pedindo··Se a approvação desse credito 

. s~ disse que com elle apenas se poderia elevar o ai garis-
. mo da despeza orçada do exercicio a 172:0508998, rnais 

do que o antorisudo. 
· Bem disse o nobre ministro de então que procedia por 
estimativa: as iDformações que elle teve até nos s.lga-

. rismos o illudirão. Eu o provarei. 
Por decreto de 25 de Fevereiro de l8RO se tinha já. 

_à.eterminado o credito supplementar de 1,4.00:0008. 
P,olo decreto que citei de 26 de Dezembro de 1860 foi 
tamb;m cread.? o de l,l41:267S087. Tinha-se votado 

' . ' 14,297:2088885. Mas tinha-se votado para o anno de 
1861 a 1862 a importancia de 12,828:9288065; àava-se 
portanto uma differença, para. mais, de 1,468:280$820! .. .... ~ - . . 
de 26 de Dezembro ·diz que com o credito supplementat 
pedido só se excedia o orçament-o em 172:0526996! Tàl 
é o cuidado que h~ entre nós quando se abrem credites 
&u ~em 

·.Quando alei só-consente n& decretaçiio supple:mentar. 
de deepeza no caso de necessidade cuja satisfação não 
poal!a. ser adiada, o nosso governo a autorisa por eNti

. mat~t'a, :empr" íal!ivel, conforme sua propria.confissiio I 

.. _. lato diz respeito ao ex:ercicio de que não temos ainda 
,balanços. · 
. E. para que balanços como elles se organisão? Hoje ' 
~em é poasivel á. camara. dos deputados poder .conhecer 

. d~s contas dos annos- anteriores ; não se podem tomar 
contD.B, porque as que ·nos remettem chegiio tarde o a 
más horas. 

E :nem 6de deixar de ser assim com o e stema de 
cscrJp uração por oxercic1oe. 

O exercicio é de Julho :1 Junho; além disto, ha mais 
nove mezes addicionaes. Assim, quando nos chogito os 
~ulnnços,sctal nome merece o quopnrnaquinosmandito, 

x os ra a os novoB nos occnp11o, con un em·eo 
af' ·causas, e torna .. se difficillimn a tomada de contas no 
governo, o qual de exercício em exercício vni tornando 
esquecidos os seus actos nrbitrarios. 

. E do modo confuso por quo se orgnniaüo oBsos bnlnn
ços, para que ecrvem elles? Eu os julgo a cousa mnis 

·inutil possivol. Elles eiio confeccionados do tal modo 
que mais confundem ào que csclnrecam. l>or exemplo, 
vemos na conta geral tln ministerio d11 guerra n. rubrica 
-Dupeza nao classificada,- Procuro 11 discriminação 
desta despczn, o recorrr> á tuhnlla n. 140, pnra que nos 
remette a conta geral, o ahi encontro ns mosmns pllln
vras -D~tpe::a n!lo classificada-c nada mais; de modo 
quo ficamos como antes! 

Para que servem, repito, senhores, tnes balanços 'l Que 
necessidade ha de sobrecarregar o thesouro com a des·· 
pe~a., quenüoé pequena, de sua impressiio '?Para que im
primi-los, se nem o proprio Sr. ministro da. faze!lda. os 
entende, e, digo mais, se nem o proprio Sr. ministro âa 
fazenda crê nas suas cifras '! E' des.peza. iiJteirm:nente 
inntU. · 
· em em Vlsta e taes documentos se póde discriminar 
a despeza. que se effectuou, e ao contrario ficão as cousss 
na maior confusão. Em grande numero de verbas não 
8e póde distinguir o licito do qne o não é; o voto de 

_ ·approvação onde desapprovaç:io torna-se de impossivel 
certeza e convicção. 

E me parece, Sr. presidente, é o que convem ao go
.\'erno, e é o q_ue se q_uet q_ue continue, pata que -vi~o· 
·rando o arbítrio se annulle o dever do corpo legislatiVO 
tle tornai' conta.s ao ministerio. 

- Demos · porém a cada. um o que é seu. Eu entendo~ 
Sr. p:esidente que a camara é a principal culpada a 
eate respeito. Ella não tem cumprido o seu dever. Desd~ 

1853 qua não tem ella. entrado no exame eonvcn.iente 
das contas da receita e despeza do imperio. O ~o 
parecer que temos a :respeito foi dado nesse anno, e este 
mesmo parece~ não entrou ainda em discussão e nem 
foi submettido á approvaçüo da camara: até hoje não 
se cuidou mais deste objecto; as nossas commissões de 
.( ;- -
têm marchado por tal modo que até hoje ainda ninguem 
se lembrou de entrar no devido exame dos creditas sup • 
·plemtmtares e extraordiuo.rios, e o governo por sua parte 

em s cana em · stifica-los ara. oder obter o com-
patente bill de indem-nidad~. . 

Esses credites supplementares süo entretanto em t&l 
escala que? p~rmittão-me os nobres míuistroa que àiga, 
tocão ~>O escandalo. Hoje o credito supplementat" é 
11berto até para ~ desp6za simplesmente provavel e não 
urgentemente reclamada. E para que o paiz conheça 
a que escala tem chegaào a (acilidade de se determina
rem craditos excedentes dos votados, basta. recorrer a.o 
que se deu no exercicio de 1858 a 1859. No minis
teria ds guerra o governo excedeu o autorisado em_ 
1,292:0488195, e entretanto decretou 1,942:1348683 
su plementarmentc, e mais 50_;_onos de extr~~rdinariC!_! 

quero ir além sem o:fferecê"la á consideração da. casa. 
Pôde acaso algum dos Srs. ministros julgar .. se a'u.

torisado para decretar um credito extraordin~o par11. 

trncção podia ser demorada para ser legalmente auto._, 
risada? As obras, por exemplo , de que so precisava na 
ilha de Fernando, para as quaes o governo decretou 

0: • . ·- - • 
~sdas para. depois de abertas as camaraa'l Devia. ou 
não o governo pedir autorisação ao corpo legislativa 
para fazer essa dt~spez!i 1 Quando se eentio a falte. delisa 
obra? Ha muito tempo. Já se vê pois que o governo 
não se regala pela lei nesta mat~ria, e que 011 credites 
supplementaref síío abertos á vontade e capricho dos 
ministros. · 

Fa.llando assim não me dirijo unicamonte &os·actuaes 
ministros, mas a todos que têm occupado esta alta 
posição 1 e que pelo mesmo modo se têm desmandado. · 

No exerci cio ae 1858 al85!l, e no núniaterio da guerra, 
houve u;n excer,so de deapeza, compnrado o orçado com o 

, , : , un an-
ço. Mas decretou··~e supplementnrmcnte l,9!l2:134S683, 1 

excedendo assim ao qne era. reolnmndo pela nollessiàade, 
mesmo quCl isto estivesse justificado, em 700 ~086S48B. . . ' 

tlo credito I 

_O Sa. F. Or.TAvr.trco:-E gllbiio·so distol Apresen• 
t1w como um grmdc serviço) <:omo umt\ economia t 

O Sn. SAJ,DANUA. !liAUJi'iJIO:- Tendo o oorp:> legisla
i v o dado em 1853 n 181W, (lm vista na força fixada, 

5,542:61Vh'750, abririio-so mRia crcditos clltnordinarios 
quo oleváriio no totul de 0,2UO:OR3Bfi67 a vorbl\ destl
nadn ilO exercito. Mna snbomos que o oxeroito nllo oho. 
p:ou no ostndo completo o iixndo pGla lei. Como justi
ficar o Rugmcnto dG dcspoza em mnis do MO:OOOS l 
Donde naAceu este excesso se niio tivemos precnchid11 a 
força fixa1ln.) se foi votada quantia correspondonte ao 
numero dG praças marcado na loi? Onde a necessidade 
de se recorrer a credites snpplementares e de gastar 
além à o orçado 554:0008000 'I . _. 

Votou-se, Sr. presidente, a -quantia. de 300:0008 para 
as taes-despe;;;IU dioersas-envoltas com as eoen.tua11t, 
ou por out-:a, para o que já era previsto e para .o qua 

odia occorrer no futuro: excedeu-se em 355:000 
em maior somma o que a vota a. I ão a quem ve
nha dizer á camara o !j_ue forão es3as ev~ntuacs 'I Que 
occurrencias houve que obrigassem o governo a gastar, 
a1ém dos 300:0008 votados, mais S55:000S? Era objec-

" to de que se não pudesse -p-rescindir no momento, ou llUO 
"" não pudesse ter sido prevenido no orçamento 't Credito 

supplemcntar para despeza eventual! E' a mais descom
munal. ctl\a extravaga11cias de que eu tenho noticia ! 
(Apoiados.) 

O Sa. F. OcTAVIAl\0: - Isto não tem questão. 

O Sa. SALDAl'lnA MARINno:-Vi que na lei dt> 1857 sa 
pão votou quantia nenhuma para obras nn ilha de Fcr-: 
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nanao de Noronha; mas o governo abrio tres credi~ 
Ws, um de tsO:OOO$, outro de 12:6128860, e ouh'o de 
11:387 8140; e assim gastou P.em autorisaçAo 7'3: 1488581, 
dizendo-nos ainda que (em verba não existente no orça~ 
mento) sa deu um excmo de credito de 815SU3, quando 
não posso chamar a isto senão e.:cceuo de arbítrio. 

A ro sito pergu11ta:ei :-As àespezas co mos presos 
e respect1va repart1çao na a e eman o correm pe o 
mimsterio da )uõtiça '! 

O Sa. PnEsiDEftTE vo ·coNsBLJro:-Nesse anno assim 
foi. • 

O Sn. SALDAliHA. MAaumo:- Existiã.o então empre~ 
gados de justiça? 

(} Sa.. Pn'EsiDENTE no CoNSELno:-Sim; senhor. 
O Sa. SALJ>A!\HA M .. unrcno:-Neste caso o ministerio 

da justiça era o competente para a despeza. Sa erão em~ 
pregados militares oa que lá se achavão, então tinhão 
o seu soldo e gratificações legaes, e não ha razão para 
despeza. além da prevista. · . 

Como pois justificar o credito e despezs. supplemen· 
tar! 

UM Sa. DEPUTADo:-E ~ diaria dos resos 'l 

O Sa. S.uDA'IIBA MA.IUNBO :-Pois a dia.ria. dos presoa 
corre pelo ministerio da guerra ? · 

O Sa. PRESIDENTE no· CoNSBLBO :-Corre. 
O_ Sa •. SA.Lllt.-~IU. ~bn.lNBO.- Ne<ase tempo'! 
O Sa. CAnt.os vA. Luz:.,... Ha muito tempo que vem no 

orçamento da guerra. 

videnci~r sobie ieto1 porque niio é desp~za propria do 
seu ministerio. 
. Para que obrigar-se 4-quillo que não lhe compete ! 

. . · O q!le lhe pertence é o que toca ao destaca!Mnto e 
gnam1ções de. ilha.. 

O Su.. C&an.Lao R1n1:- O presidio sempre foi con
aiderado militar. 

O SR. S.ú.nA'IIHA.l\hatl.'fao : -:- Mas a despeza com os 
presos civis niio deve pesar sobre o miniaterio da. guerra. 

Passando i verba- Obra~ militaru-direi que não 
osso com rehender a neoesaidnãe de ter cada um mi-

nisterio o"ra9 pub oas a. seu cargo. sulta a 1 con
fusiio tal que nunca o corpo legislativo conhece e:zaota
mente aiJ obras publicas decretadas. 

Eu propuz, Sr. presidente, que passassem todas ns 
o rM pu cns o mperto para o m1ms cr o compe
tente, miniawrio novnmEinte cr~ado, Cll do qual um 
dos encargos é o das obras publicas. Esta zninhn pro
posta foi rejeitada, e -só porque cada ministro quer 
ter 40Q, 600 ou 1,000 contos sob o titulo de obras a 
cargo àe sua repartição, pnra ter mais este znoio a bem 
de -5atisfa-zor seus capriolios. O resultado é niío conhe· 
cermofl cabalmente quaes as obras que se fnzom no lm· 
~erio, e Be aiio ellas neoeesarlaa. Para as da ilha do 
Fernando por exemplo nem o ministerio da guerra pe· 
de autoriençüo; vai fazendo~ as como entende. 

O Sa. F. OcTAVIAftO:-E' porque a ilha de Fernando 
ele Noronha eo considera praça de homenagem para pri
sioneiros de guerra. 

O Sa. SALDANilA MARINIIO:- Vicente · de Paula que 
o diga, Vicente do Paula, a quem o poder judicial de 
Pernambuco deixando de o processar negou habeas-cor· 
ptu, ~ão havendo contra elle cnlpn formada. 

O SR. F. O cu vu.No: -:- Talvez esteja preso para re-
ctu s. or ·sso não tem obtido o habeas-cor us. Ri&a-
dlu.) 

O Sa. SALDANHA. MARIN&o:-Eu desejava tambem que 
se me informasse se existem cerca de cem presos mUi
ares, alguns haxnuito mais de anno, nas prisões, e sem 

. que seji!.o submettidcs a conselho. Se isto é exacto, é 
uma iniquidade nascida infallivelmente de desorgani .. 
aa.çíio e falta de orJ.em judiciaria militar. , 

Tenho ouvido oensurar .. se, Sr. presidente, o Sr. au
ditor de guerra pela demora dos processos. Entretanto 
o Sr. auditor so defende affirmando que muitas vezes 
ee lhe nega pessoal para trabalhar, que muitos procea
llOS não têm tido andamento por demora da nomeação 

dos conselhos , por nito comparecimento de vogaes, 111 

ontros moti~os desta ordem. 
'· Eu tendo que um tal estado niio deve continuar. S. Ex. 
sabe que muitM penas militares não excedeDl de doua, 
tresou quatro mezes de prisão; e entretanto ha presos que 
estão encarcerados por maia de um anno para depoi.l 
Eere COndemnados talvez em pena mwto inferior a 

e J so r roo ar 1 ar1amen • 
Sr. presidente, aproveito-me da occasião, e muito 

principalmente da presença do nobre Sr. marquez de 
Caxias, pre!idsnte do con~e1ho, paro. ch~a.r sua bene-.. , 
a S. Ex. um solemne pedido. Vou tratar da pro\incia 
de Pernambuco. 

No ministerio ha uril cavalheiro que servio nnquella 
prbvincia ..... 

UH Sa. DEPUTADO: - Ha dous : o Sr. Taques e o 
Sr. Souza Ramos. 

O Sa. S.un_\NSA MAnrNHI):- •• ~. e que 1:.em póde 
informar 4 :5. Ex. com verdRde do estado deU~. 

S. Ex. sabe que os acontecinlentcs de 1848 em Per
nambuco tomárão interdicta. para. tudo quanto foi ·bis

. neficio, em regos publicas, e mesmo garantia~~, a. uma 
g an e, no re, por m 1Z par essa proVUlCUlo· 

S. Ex. , hoje calmo, reflectido e imparciRl , ha de 
necessariamente concordar comi~o que muitas vezes não 
r.., o anim? de revolt.a, não é a_mdole da. deaordemt l!e 

gaes. (.Apoiado&.) S. Ex. deve eotar hoje convencido de 
que,· se a. admin1straçiio de entiio tivesse procedido para 
com Pernambuco. c~m maia pr~daricili., com maia r~flexão, 

teriamos lamentado a desgraça. que alli occor.rou, niio 
teriamos tido o desgosto de ver derramru: sem proveito o 
&IUigue brazlleiro. . · 

s. Ex. me fará justiça acreditando que nilo apprcm1 
a desordem, a ana.rchia., oomo meio conducente a ne• 
nhuma felicidade ; S. Ex. porám não ~erl. tambem 
deixar de acomptuüuu·~me no pensamento dfl que, qiWl• 
do o poder por aotos desvairados, por actoa de OcUo e 
vingança~~ de partidos, leva. um povo a fazer deaordcms, 
o crime não é só do povo, é tamtiem do governo, I 

O Sa.. Mnmno DA. .Jve'\'IÇA.: -Isto 6 em referenoia 

, O Sa. SunANRA. MARINHO : - Como eu sinto, como 
eu comproheudo que foriio os acontecimentos de Per· 
nambuco, peço ao nobre minie.tro da justi9a que, ee bem 

' 
!leito, receba. ao menos as minhas expressões como filhas 
de minha. convicção. 

Niio podomos chegar a um aocôrdo ácercfl dos acon
tecimentos de Pernambuco em 1848. Achamo-nos · em 
pensamentos oppostoa. Creio porém quo minha ojliniito 
não ó singular, e entre os oollegns hoje de V. Ex. eu 
cnelontr"roi quem pense como eu: refiro-mo ao Sr. con
eelhelro PariUlhos. 

O t:in. M.u.Tnmo CAMros: -Como pensou ... ; ello hoje 
pensa de maneira muito diversa. 

O Sa.. SI..LDA.l'IB.~ MAn:tnio:- Niío ·o creio, e pelo 
contrario entendo qua tal foi, tal é a consoienei& do Sr. 
conselheiro Pe.ranhos a este r~peito, embora hoje esteja 
elle iipnrtado de nós. · 

Desde 1848, Sr. presidente: que g!Bllde maioria <le 
Pernambucanos, aliâ.s illustrados e dignos, alUa aman• 
tes de nossas instituições, estão, por efl'eito dessa det:
grllçada e infeliz revolução, votados ao oatracismo · e 
subjugad~s po~ intoletav~l. prepotenci!'-· • 

bnco sempre nss mesmas pessoas, sempre;{!Odemosdi
zer, na mesma. familia, tem levado as cousas naquella 
localidade ao ponto de · não ser já. um principio ~litico 
o combatido, e sim se haver alli constituído a dominaçiO 
de pessoas contra pessoas que se não submettem. 

O Sa. S EnGio DE MAc EDO : -Não apoiado. 
O Sa. SA.LDANJL\ MurN&o : - E confirmando o que 

venho a dizer, dirlgir-me-bei ao nobre presidente da 
camara ~ b&&ta-nos o exemplo que temos diante dOI 
olhos. O que vemos nós nesta. cama.ra '! Por ven~ara foi 
~~~ espirito politico que presidio :ú ultimq elel~ c1t 
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Pernambuco? Ninguem o cürá. E' q~~ todos alli, ~h~
mem-se liberlles ou conservadores, pra1e1ros ou gnab1rm; 
devem, sob pena de ostracismo, obedecer a uma ~·erta 
ordem de causas, cnrvar-ee diante de certo~ homens, 
desses homens felizes a quem o governo sempre coadjuva 
e sempre considera I 

Sa.. BEZERRA CAv.uc~TI :-O Sr. Augusto de 
Oliveira já dússe i~Jto mesmo aqui em Hl58. 
. O Sa.. SUDANBA. ~hnnmo:-Esta triste verdade r.ós 
a vemoa àemonstrada Ba camara dos Sr~. deput 
Porventura. nadeptitaçíib pernambucana haverá. alguma 
profunda di vergencia política ? 

UM Sa. DEPUTADO: -O Sr. Villela Tav!lres é liberal. 

O SR. SALDA.NllA MAni~IIo: - Entret!lnto ' 'em os entre 
cavalheiros que se dizem do mesmo credo divergeu
cias profundas, divergencias sem duvida nascid&s de 
excesso de domínio em uns, de digua altivez de não 
sujeitar-se em outros. Isto deve ser cautelosamente 
cori:sultado e estudado por quem quer que deseje com
prehender o estado de Pernambuco. -
· Isto, Sr. presidente, deve influir muito no ·uizo .Ie 

ru en e ; o no re pres1 ente o conselho e 
seua eollegas devem atte11der muito seriamente para 
este estado de causas naquella provinci:t , devem fa
zer com que os Pernambucanos eül gera!, nesta época 

• · - , ItJpos em que o os, 
ama::;trados peln experiencia, têm horror á anarchia, 
em que todos, sem excepção de alguem, querem as 
instituições como estão crcada.s nn constituição, eejão 

--- - l!D.u· ~pa.roialmen.t • . . . . .. 
talentos e -virtudes, ~enhüo este ou aquelle nome, perten
~o a. esta oli iquella familia. 
: O Sa. MELLO REGo :- Felizmente é o que se tem 
feito em Pernambuco ; tem havido tolerancia da parte 
do governo e de todos. 

.o Sa. S.EBGIO DE MAcsno:- Apoi:ido. 

: o s~. S.ü.D.lNIU MA.P.INBO : -Cada um dirá da. ma• 
tal& o que pensar; eu enuncio com franqueza e leal
dade aquillo que penso, 3em que desejll nc!ts occasiüo 
formular qualquer a.ccusação contra pessoa alguma; eu 

---~mwe1J--lim.11'm~re presidcnt 
faça com os seus colleJ!:a.s, á provinda. de Pernaml>uco, 
mais justiça do que se lhe tem feito até hoje. 

(Ba ditf~rentel apartu.) 
~' Sr. presidente, o solemno pedido que ou· faço ao 

riüniatel'io, & tomo por advogado da causa de todos ts 
Pernambucanos ao nobre presidente do conselho: acre
dito que S. Ex. fará. tudo quanto fôr humanamente pos
aivelno sentido de que cesse de nina vez em Pernam
buco o dom.inio de peesoa, pe.ra que seja para eexnpre 
restabelecido o verdaaeiro dominio da lei ! 

O Sa. PazatDB~TZ DO CoxsELBO:-Póde tranqnilll
sar-se a este respeito. 

O Sa. S.u.Duu M . .uuxso: -Sr. presidente, as con
e\derações que tenho feito nesta. casa. certamente não 
})9dem ser attribuidas nem a xná. vontade, nem ao desejo 
Cie.penmbar adi&eu&lliio, nem a algum dosee11 sentimentos 
que ubaido~ representalfte da nação. Comprobendo a. 
altura em que me vejo collocado nesta casa, e cUIIlpro 
omand.ato que recebi com dignidade. (Apoiados.) 

Dirijo-me a um fim, Sr. presidente; eu quero que 
condUZ&~DGS o paiz a nma sítuaçilo tal que nossos vin
douroa bemdigão de nossa época; desejo, amante como 
sou de »osea · · · :- , -
brem com prazer e nobre orgulho do actual reinado~ 
(Apoiador.) · · 

Quando peço ao governo o cumprimento da lei, quando 
peço ao governo a fiel observn.ncia da constituição, 
quando peço ao governo aquillo a que o paiz tem direito, 
não ambiciono senão a prosperidade do lmperio, não 
desejo senão a felicidade public:~ ! . 

Qnero qrie o governo do Estado, procedendo como a 
constituição o exi~e, concorra e se e~íorce para que jã.
maie ae diga do remado do Sr. D. Pedro li o mesmo que, 
em referencia aos de D Manoel e D. João lll de Portu
gál, .. Alexaudre Hercnlano expressou n.estas memoraveis 
fll1anM; ~ V••w oel1literio de podrid.iio e lentejoulas, a 

qtie uma histeria sem philosophis. e sem verdade chamou 
época gloriosa. l> (Muito bem; muiõo bem.) 

A discussão fica adi:;.J.a pela hora. 
Dada a ordem~do die, levanta-se a sessão ás quatro 

horas da tarde. 

!>nE~IDENC!A IlO- Sil. YJSCONDE DB . CUlARAGIBE~ 

m:1ragibe, Pereira Pinto, Gama Cerqneirn, Vieira da 
Silva, Cal~:zens, Haldanh::. Marinho. Carneiro de 1den
donça, Pereire de. Sil'la, Villela Tavares, Fernandes 

· · , mandes, Carvalho Reis, Selathiel, 
Bandeirn. de Mello, P :>.ranagu:l, Mello Rego, Araujo 
Lima, Luiz Carlos, Tib~rio, Ga~parino, Co3ta. Pinto, 
Ferreira da VeiRn, Ribeiro da Lnz, Espinola, bariio de 

ape, Cyrillo, Pedreir~tteira de Mello, 
Lessa, Bello~ Lamego, Mello Franco, Pinto dl!l Campos, 
Santa-Cruz, Angelo do Amaral, Rodrigo ::iilva, barão 
de Mauá, Paes Barreto, S{t e Albuquerque, Rego Bar
ros; J, Mndureira, Fialho, Furtado, Martinho Caxnpos, 
Sergio de Macedl), Zacaru-.s, Nebias, l.eitão da Cunha, 
Ottoni, Amaro da Silveira, Diogo Velho, de Lamare, 
C. Ottoni, Carneiro da Cnnhu, Fleary, Aragão e Melln, 
Silvino Cavalcanti, Lima e Silva, Silva Nunes, Viriato, 
Barcellos e Silveira Lobo, nbre-se a scssilo. 

Comparecem depois de abortn a. scssüo os Sra. PaulA 
Santos, Castello-Branco, Cnrlo~ do. Luz. Silveira da 

~' Raposa da Cam!U'a, Fer· 
rcira Lngo, Bezerra Cavalcanti, Lima Duarte, Cl'WI 
Machado, Souza Mendc!l1 I>~reirn Frnnno, Serro. Gar
noiro, 'Jaguadbe, Ba.tbosB. da <.:unha, Junqueira, Hen .. 
ri ucs bar iio 
Alencar, Pa.ranhos, Par:lino de Súuza, Leandro Bazerra, 
Snyiio Lohnto, Fiel do Carvalho, Pinto Lima e Couto. 

Faltão com pnrtioipaçiio os Sra. conde de Daependy, 
ToixClirn. Junior e Brundão. 

Lú ·se e npprova ·se a acto. d& antece~ent<?. 
O Sa.. 1' SEonEntuo dá. contl\ do seguinte 

J!Xl'E'DI EliTE • 

Um officio do ministerlo do impcrio, envil11do a au• 
thentioa das netas da nova eleição J»rimnria da paroobis 
de Carapina., da p;ovincia do Eapltito-SMto, a que se 
procedeu em Junl1o deste nnno por ter sido annullada 
a que se fizera em Dezembro do a.nnopassl\do,-A' oom
missão de poderes. 

Outro do mesmo ministerio, enviando a copia do offi
cio em que o prosidente da provincia à.e Goyaz presta as 
informncões requisitadas por esta camara ácérca da 

· - eUa prsvineia.-A' mesma 

Outro do xnesmo ministcrio, enviando o offioio do 
presidente da provinda de Pernambuco, acomp~nhsndo 
uma rcprcselltaçiio de diversos moradores da c1dade .. d,o 
Recife em que pedem providencias mais effica.zes do que 
as tomadas pelas posturas mnnicipaes sobre a venda da 
polvora uaquella cidade.-A' commissão de camaras 
mnnicipaes. 

EL.EIÇ'i.O :I NAS- GERA.ES, (7• d&ltricto.) 

Lê-se, e vai a imprimir para. entrar na qxdem dos 
trabalhos, o :;eguinte parecer: 
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c: Na sessão de 2 de Maio foi approvado sem debate 
Blll todas as suas conclusões o parecer da 4• commissão 
d& ~aderes sobre a eleiçfio do 7• districto elei'oral de 
Minas-Geraes; as• conclusão foi :-que se adie o conhe
cimento da eleição parochial de Saut'Auna. da. Barra do 
Rio dss Velhas até que cbegnem as res·Jectivus actas. 

- po eres, examman o as e.ctas desta. 
eleição, que por copia. foriio remettidas á secretaria de 
eatado dos negocios do imperio em data de 26 de .Junho, 
e reconhecendo que foriio observadas as prescripç5es da 

---..... le- 1 .ao pr1m::ma e 
Sant'Anna da Barra do Rio das Velhas, pertencente ao 
7' districto eleitoral da provincia de Minas-Geraes. 

<Paço da camnra dos depatarlos, em 2ii à.e Agosto 
de i861.- R. F. de .4.ravjo Lima,- L. A. L. de Oliveira 
Bello, .. 

ANN'E:uçlo DJi TEnn.n-cnro. 

naquelle ponto com clareza; revogadas as Ui&posições 
em çontrario. 

< Sala das commissões, aos 27 de Agosto de 1861 ·
Diogo Velko.-Ga~parino.-A. Fleury. , 

O tSr. &iha Nunes (pela ordem): -Sr. presiden~, 
. ' orna omm .eco , 

àe hoje, em que vem publicada a acta da sessão de 21 · 
do corrente, ou ante.s, em que vêm publicados os nomes 
dos que comparecí!ríio á chamada. e dos que deixárão ~e, 

tes ultimes vem o meu Domt> em , 
primeiro lugar; entretanto ó certo que eu aqui estava e . 
me llChava juato da mesa quando se fez a chamada'. · . . 

O Sa. GAMA. CEnQUEIRA (2" secretario) : - E'. ex.acto 
que o nobro deputado achava. .. se presente; só por equi
voco pôde sahir ncese l11gar o nome de V. Ex. 

O Sn. Sn.VA NuNES:- Eu pretendia mesmó invocar 
o testemunho do :::1obre deputado 2· secretario} mas 
S. Ex: me prevenia, e eu lhe agradeço. · 

Lê-se, julga-s~ objecto de deliberação, e vai a impti- Não faria, Sr. presiddnte:esta reclam!lção, se em pri.' · 
mir para entrar na ordem dos trabalhos, 0 seguinte meiro lugar fosse a primeira vez que ae désse a inserção · 
parecer: do meu nome entre· os dos ausentes, achando-me eu pre-

_----~lh1tzeJilto;s-e:tftmtnrhn'irttmrtes-<h~rvoãÇiiOiilalPOctras-l:~.t.e,--o--q.ue mais de uma vez tem aeenieeiile ; e se, em . 
• 0 çao c e ras segundo lugar, a responsabilidade da falta de sessão 

de Fogo, sita nos limites das pro incias da Parahyba. nesse dia (porquanto contei os nomes dos presentes e . 
do Norte e Pernambuéo, representão á camara dos achei sessentá 6 um) niio me parecesse recahir sobre : 
Srs. deputados edindo ·a aunexação integral da mesma · · · · · ecer : a · 

Fan·as ~a~·o-es de conv~ni~n~ia publica e commodida~o minha falta nesse caso importaria necessariamente a; 
• falta de ses~ão, que teve lu11;a.r. E eu não desejo que essa 
particular, as quaes a commi3s::io de estatistic~ d~vida- responsabilidade_ rec:l.ia sobre mim. (Apoiados.) 
mente apreciou, como vai expor. 

< A divisa rcconhe . + + n A ORDEM DO DIA. 
vincias era ontr'ora uma c~traua geral que passava ao 
sul do local onde jaz presentemente a llovonção, o qual 
pertencia todo á Parahyba. Lançadus porém os funda
mentos della, o transito publico foi~se c.le;;vienrlo dessa 
estrada para. a. que corta em duas .partc3 a povoaçi!:o, e 
· nesim absorvido o territorio iutco:medio por parte de Per-
Dambuco. ' 

c: Succede po;:tanto que as casas ele uma mesmr. rua 
de Pedras de Fogo pertencem ::i.s ciuas referidas pro>in
cins, conforme o lado para que ficiio, rco-ultando dahi 
gro.vissimos inconvenientes {~ ::~:ninistrnçiio, policia e 
interesses da povoação, como é de immcdiat>~ intui-

u , sen o em ec mav~ necessic!:tcL·3 rllso vP-r n tp.l·~s
tüo, Cle h a .muito existente cub:; r;.s 2u:'s prcvinc:(l.s, 
pelo unico meio possível e couveniE.:lt·J, 'fllC é unne~ar a 
povoação a uma dellas. 

c;ra
hyba sobro to tic1tr esta dcnt~o de 
seu territorio, oxistcm e.m f:wor da :mnexaçiio á. dita 
provl.ncia as seguintes razões : 

c: 1.• O desejo expressado pelos habitantes de ~m 
o outro Indo da povo.;çiio, conforme tem-se por v:mas 
vezes representado aos poderes do Estado. 

c 2.• A proximidado da povonção ú. capital da Pnro.
h;yba., da qual dista dez lcguas, ao pas3o que demorn n 
Vlnte da de Pernambuco. 

c: s.• A facilidaclo do trnw.si.to feito ató â cidnde dn 
Pnrabyba por terrenos planos sem o meno~ acoidento, 
entretanto que para a cidade do Recife siio estes des
iguaes, cortados por quatro rios que na estação inverno-
sa interceptã::~ as coromonic,,ções. · 

c 4.• A conveoieucia. administrativa, que, dadas ns 
circumstnncias expostas, 1·o::,ulta de sujtatar-se toda a 
povoação de Pedras de Fogo :l. ac~~ão das autoridades da 
Parahyba. 

< 5. • Finalmente, a c.1uldnde que, reconhecida, como 
SB não pôde deixar CC l'CCOnheccr, ::1. urgente neCGBsidn.-

x ao aa povoaç .. o a uma as provlUCJ.as , 
manda fazê-In em ber:eflclo da menor, como é a da 
Parahyba., maxime <J.Ua!ldc.o a elo_ Pernambuco, grau
de, rica e populosa, n ada ve;:;1 a wlucr. 

c Em vista de tudo isto, a <'Ommissão, entepdendo 
que deve :ser favoravelme:tte deferida ~ repres.entay~ 
sujeita a seu exame, t€m r. honra de oficrtccr 2. consi
deração desta. augusta camara a seguinte resolução: 

c A asaembléa geral :::esolvc : ·· 
c Artigo unico. Fica pertencendo inta_grolmente á 

provincia da Parnhybn do Norte a povosçao de Pc,iras 
de Fogo, flita nos seus limites com a de Pern9.mbuco, 
devendo o golerno nesta conformidade mandat fha.-los 

ORÇAMENTO PARA 1862 A 1863. 

Continua. a a• discussão do projecto que manda vigo .. ' 
rar no e;tercicio de 1862 a 1863 o orçamento que reger o 
exercício de 1861 a 1862. · 

o Sn.. Pn.ESIDENTE: - Acha. .. :;e sobre a mesa uma'' 
emenda do Sr. Víriato, que não póde ser admittida . 
porque na te1·ceira discussão do orçamento as emend!lt.8 .. 
que augmentüo despeza. são prohibidas pelo regimento< 

O Sn.. VmrATo: -Mas como arti o ad • · 

O Sn; PRESIDENTE: - Nem como artigo additivo 
pMe ser nceita. · 

O Sn. VrnATo:- Peço e. psls.vra pela ordem. 
RESLDE:"iTE : - em 11. pa avra. 

O Sn. VIRIATO: -Concordo, Sr. presidente, com o ' 
qtte V. Ex. acaba de decidir; mas peço que se consigne · 
na acta. n nprosentnçuo desta emenda ou additivo, na ' 
sua ir.tcgra, e 11. resoluçüo de V. Ex. 

O Sn. Pn.EsmÉ:-.Tr.: -Será satisf~ito. 
A eme11:la é a. ~oguintG ~ 
c Artigo. O ordenado dos membros do supremo tri·~ ~ 

bunr.l de justiça é fixado na quantia de 4:800/1, e a gra:- : .. 
tificeção em 4:000/1; o dos desembargadores em 4:000fl: 
e a ~mtificaçüo em 3:6008; o dos juizes · de direito etn' 
2:40oS, o n gratilicnção em 1:6008; o dos juizes muni
cipnes em l:OOOfl, e a grutificação em 600S ;· o dos' prd.) 
motores publicos em 8\JOS, e ':' gratilicaçiio e~· 600S •. 
As gratitica.çõcs são s6 e umoamente conced1das por·· 
exerci cio effecti v o. 

c A di~posíção deste artigo principiará a ser ex.eou;.·-
tada desde i á.- Viriato... · · · ·• -. . 

O Sr. ~e ··c~ i'a da Silva (signau àe attenç~o). :~, 
Y '· 1 • ~ • ' i ao o p~OJecto e , . 

resoiuçiío que a primeira commisslio de fazenda ~:ve. a 
honra de offereoer á. cousid.eração da camara, parll o . 
fim de vigor2.r no anno ür_ancciro de.l862 a 1863 o or-, 
çamento do ann ~ anterlo~, até que seja promnl:~ado 'o, 
orçamento que lhe é relativo. , , · 

B;;m com bati<l a foi ella. na 1• c 2• discussão l passou .. 
por crueis provauça'l ; sc.ffreu censuras amargas; sup .. · . . . 
portou a:ccusnções graves e repetida&. . 1 

De um lado a consideravão in~tll, inconve]1.ien~j d~ 
lnxo; juk:nvão-a outros como ar'!Jhraria, ·até ameaça-: 
ào:m, até inconstitucional ! . 

Cumpre porém, senho;cs, cciÜ€s,sar que ella não oie~ 
recia. sGmclhante trat.amen~ ; nem tanta prostração, 
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~~,em. tanta -illlportanoia! E' o caao do repetir com o O s:a. MuTJNHo C.uu•oa:- Veja a dilfetença~.- •· 
poeta ft;;ncez: O Sa. PnEraA. DA. Sn:n:- A o&t& differença. at·: 

tendo, e peço oue eoja r.ttendlda pela cnmara, para &e 
· c Ni cd tteclt cl'honntur, ni cme indignit6. • demonstrar quê ml\i11 razto ha bole para ae propôr e 

d à · approvar a resolução do que havia em 1858. • _ ·Pe~ á ctUDara ·licenf& para dar-lhe !na ver a em\ Em a sessão -
pb)llionomin, relltit.ulr·jlo seu caracter peculiar, re de poderes. Desde que se abrio o corpo legblativo, co~ 

roa; faltavlío aponu quatorze dia.s para terminar-se ao ministerio da. fazenda, que é sexta e ultima; sus-
aec termo legal, e aluda uoa achavamo6 occupa.dos com pendeu ainda. a camara esta discuseiío para exclusiv~-
a dbouaalo do orçan:ento n11. parte relativa á. repartição mente se occupar da. resolução. · · 
1\a iueU9a. · Actualmente, por ser o primeiro anno da legislatura, . 

lh'fodt. tempo pars. se approvar o orçamento todo 't gastAmos mais da metade da sessii.o annua na verifica-
P6D60 que na camara dos deputados seria. te~minada. a çii.o dos podere!! dos membros da camara; o resto con-
d.iacu•rslo. ldaa no sena.do, para onde devena ser ella sumio-~e na díscilssíio do voto de grll~l! e d11 fixação de 
poaterlormonte remettido'? Poderia. Eer promulgado ainda forças de mar e terra: no dia 15 de Agosto estc.va. ai~do. 
este sr.no pelo governo a tempo de vigorar para 0 seu atrazada a discussão do orçamento, occnpava-nos ainda 
prazo p;rtlcular DO Imperi~ todo' . . 8 repartição da. juatiç!l., que é a :;egnnda na ordem doa ' 

011 o aenado o approvana sem exame, e serla tlrar minis te rios; &Jl~e&ent~mo'B então a resoluç~o, e niio sus- _ 
l.quelle ramo do corp~ l~g!slativo u~ . direi:_to sagrado 

; e a. um ac o anorma e ca anutoso, que se 0 ~overno _a não quizesse <:onstituir tal; elle a. 
P&ra que aomclhante accntecimento se nãodésse; para. · apresentar1a. (.Apo,adof.) · 

que, no caao de não haver orçamentc especial, estivessa Eu porém assim não enso. Qnalquer que fôra o par-
. tudo o governo constitucionalmente aut.orisado para · · · - · · , . 

, - 1m ua. com- dando-·lhe o meu apoio, quer contrariando-o e comba-
miullo do orçamento de propôr a re~ ... -.lçiio que se dis- tendo-o nos bancos da oposição, votaria por nma tal 

. cote, que habilitava. o governo a cumprir o orçamento resolução, como providencia. governativn. e contitucio- · 
ào •nno anterior ató que fosse o novo promulgado. nal, porque nií.o quereria jó.mais deixar o governo do · 

Póde aulm vigorar a resolução um ou dous mezes, meu pait sem lei de autorisaçii.o para administra-lo .. 
nada mala; !llto aubatHuia o novo orçamento, executava- o mesmo digno representante, a quem me refiro··, 
ae aU quo oate se terminasse: tlóde mesmo niio vigorlU' no seu espirituoso discurso de~larou que esta. resolu-
um 16 élla1 p~rquo ae a(lresee o senado a dotar em tempo çíi.o partia do governo , que se niio achava apou1do po-
o pafs oom aqueUa lei Rnnua preceituada pela constí- litica.mente pela maioria. do. camara; e para o fim de · 
tulolo polltloa do Imporio; seria assim mesmo proficua illud.i-la, coD.seguir a sua approvaçüo, e depois, sustan• 
c ràolu9il0, oomo melo do prevenção e cautela consti- tado pela autorisaçiio, que lhe dá.va carta branca e 
tuoional. (AJ~oiculot.) plenos poderes, ameaça· la com a dlesoluçio, no caso de 

Tiroa-ae na oamara dos deputados o tempo applicado nãt> se curvar ao que elle desejava: não passa porém isto 
f. dl.aeunlto do or9amento' de um rot;1e.nce. (Ri1o.) . · 

Nlo, senhora, porque só se tem discutido a resolu- O Sa. M'.UI.TINBO CAIIPoa:- Não tem direito de tra-
~lo na primeba parto da ordem do dia, reservada pelo ta r de r. omance o r.ansa~uento de um deputado. 
AOUO regimento pua negocio& menores ; a cfuctlSllão do r 
orçam.anto continuQu a occupar o espaço de sessão re~ O Sa. PEB.EJU DA. Sn.u : - Nilo tenho a menor 
8en'ado para ella; aasim nio ficou prejudicada a sua intenção de offender: se qualquer de minhas palavras 
àiacuaaão pela da teaolução; e logo que uma. e outra loi t.Touxer esse resultado, retiro-a com a melhor õoa von .. 
reznettamoa para o senado na resente sessão teremos 

· ev cone 1 ucton , e o nenado, appro-
YU o a resolução, dad mais cnidado e mais aturado 
•1íuclo ao orçamento, como nós aqui o praticamos, para 
que seja mais perfeito , e isto sem otfender o serviço 
pnblioo. 

·A . resolução tem portanto todo o merito de uma pro
~delicl.a constitucional e governn.tiva. {.4 poiados.) Não 

· mereoe os epitbetos que lhe foriio proJigalisados pelos 
oradores que a combat~riio. (Apoiado.v.) 

E o que Julmira, senhores, é que a oppotiçii.o ao pro
ieato de ~ue se trata partisse daquelles que uma 
lpal prondencia propuzeriio e apprová.ríio na sel!l&íio 
de ·18681 

O Sa. BuBoa~ DA. Cvi!IB.\ :-Chame-~o 6.cção. 

O Sa. PznEI1\A lt'- SrLu ; - Níio o posso fuer: .Ha 
"romances que são verdadeiros titulos de gloria litteraria ;' 

.. ha romances que valem poemaa. (Ruacl<U.J Se nem ro-
• mance posso e devo ch~ar, quan~ maia fic~fio, que· 
não tem o mesmo mereCllllento'l (R\Iadas.) 

O certo é que me parece inexacta a proposiçiio do 
honrado membro, comquanto lhe reconheça espirito e 
graça. A maioria está e tem-se eempre e co.nstante
mer.ta mostrado ligada p?litieamente ao mtniaterio. 
(Apoiado•.) Tem-no sempre a~iado com u auu •ota
çõee. (Apoiado•.) Os prinoip1ót da maioria aão 01 do 
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mini•terlo, e os membros elo gabinete llahiriio dos ban" 
cos da maioria. -

O 'SB.. Onoru : -A maioria niio mostra enthnsiiU!mo 
por isso. Não o acompanha. · · .. , 

O Sa. Pir~"To DE CAMPos:- .A. maioria níio c!l.reoo 
mostrar-se estre i tosa· res onde ie 
vo os. 

O Sa. PEB.Eru :ru. SILVA. :-Nem é da natureza du 
maiorias mostrar enthusiasmo, e sim manifestar suas 
o iniões com 
suas c_onyicçoos. (Apoiadot.) E necessiuia essa. tmiiio . 
da ma1ona da c~mara com oministerio, para que tenhfio. 
força_, .e, ~calisa.ndo-se e apoiando-se mutuamente, 
possa~ mflwr um sobre o outro, e fazer serviços reae&_ 
ao pa1z. (Ap_oiadot.) 

E nem, senhores, outra politica é co:avenientft nas 
actuae~ ~ircumsta!l~ias ~o paiz senâ() a dos principio& 
de. mauona e do mmtll~no, porque póde-se até avançar, 
sem medo 11e erre>, qne 1sso mesmo o reconhece a illustre 
Opposiçã_p. Uns se tê:n separado do ministerio porque 
desconfiu.o .q?~ elle nao cu!llpra .as suas idéas; outros, 
que na_ opm1~ de ~m d1gno deputado do munici lo 

O Sa. MAn.Tmno ÜAIIi:POs:..:... Na. phra.se do Sr. ml· 
Diatro da justiça. 

O Sa. PBaBIBA 'DA SILVA. - .... &nda no principio(! 
debates_parecêrão querer oppôr idéas a idéas, princípios 
n princ1pios, imaginârão tandenciM do governo pare. 
desenvolver mais a centralisação do paiz, por ne appro· 
vo . 
fim de se formar uma commissão mixta. de membros das 
du~ ~~~&8 do parlament?,. no intuito de estudar os pon
t?B·litigtosos ~o aato add1C1onal á con~tituição do Impe~ 
r!o, e a manetr~ c3:e solvê los; enxerg6rio ainda tendeu
c~ para r~pnnur a l!berd~de da imprensa., quando 
nmguem hoJe ha no pa1z que pense em offender a im .. 
prensa, que é no systema representativo nma necessi
dade indeclinavel, uma consequencia natural das ins- · 
tituições livres, como verdadeiro palladio das gara.ntiss · 
do cidad&o e da. direcção da opinião publica. 

· Abandonárão porém logo estas accu!laçõe!l diante da 
m~ch_~ .do governo e da maioria. E o ue fizeriio? 

1 es oea e ~ 1 1ca, em-se conten- _ 
tado · oom · a ana.lyse e crit1ca de actos propriamente 
administrativos, oscillão de um para outro lado; cada 
orador falla. por seu modo, parecendo até nem haver 
e~~ÍilllÇiio seníio e_m_ dize - n oppo':" 
atçao; é uma eppostçao que não estorva a marcha dos 
negocias, que faz eerviços tambem ao paiz, sou o pri
meiroJa reconhecê-lo, com a critica e o exame dos actos 
ministeriaes, mas quEi não podendo pretender os f()ros 
de llartido político, pareoo que se convence de que a 
melhor politica é a que iniciou e pretenda praticar o 
gabinete, em p:tesença de uma situação livre dos symp
tomas {>rejudicin.es ou ameaçaclores, e propensa á. exe
cução das leis e da justiça e ao emprego de uma eco
n.omia _rigorosa dos dinheiros publicos. · 
, E se a maioria se acha tão de accôrdo politicamente= 

com o ministerio, que necessida.lle tem. elle de ameaça-la:
com dissolu9ão Q.a· camarn T . 

. Disse-se IJ.uc a resolução passava para. não se faze
rem as economias de que se falia; centinuando a vigo
riU' um orçamento feito e elaborado sob bases differen- · 
tes; trouxe-se oomo prova de que a. maioria e o governo 
não . querem economias a circumstancia de réjeitarem 
alguns .ad,ditivos que a illustre opposição pretendeu 
l~gar á resolução, cortanio por despezas que ella con- · 

Estimo ver a nobre opposição aceitar tão de boamen
te a. idéa.da neceseidadederigorosas economias; creio-a, 
e felicito-me. Devamos todos ligar-nos neste pensa- , 
manto. (Apoiados.) F;:,i a primeira commissão do orça- . 
lnento que, apresentando o deficit no relatorio que teve . 
a honra de offerecer á Ca!a,pedio a coadjuvação de todos . 
para o fim de combatê-lo e destrui-lo. . 

_Mas como poderiamos approvar additivos á resolução, : 
quando sua materia. e objecto tão diversos erão?. E como 
entendêrão os honrados membros poder mandar. additi- . 
vos_ á resolução, quando a. ccmsideravão tão feia como a 
p)ntá-rão '! Era barco condemna.do por imprastavel, e_ 

T0:\10 IV 

querilo confiar· lhe seus bans? (liiso.) Mas na rMO,lnÇii!' 
t-ratavnmos de outros objectos; as economia& devem ser.· 
feitas no orçamento ; por algum as lembradas pela illustr;! 
opposiçii.o estou prompto a. votar, quando a.pre&en~adefl · 
em lugar e occasião opportuna, e não f6ra das regras da 
disêussão e lia regularidade dos nossos trP.balhos.Ns. re- · 

- 1 m1 -· , , .' 
para. facilidade della, aqui e na. outra casa -do paria· < 
mento, queria.mos vê-la. pas!!ar simples e singela. como: 
sahio das mãos da commiseão. 

, 
sppare<ltl em. uossas finanças não póde estar contente, ': 
e nem dei:lGJ. de votar por todas as economias possivei! • . 
. o ·sn. PAUL.\ SANTOS :-0 deficit não é. só de cer~a 

de· Io,ooo:ooos, como diz v. Ex. no ralatcrio da çom,;.; 
missão. · · -

o Sn. PEREIRA DA SILVA.:-0 relatorio diz cerca de. 
IO,OOO:OOOS. Vou satisfozeio ao nobre deputado com os 
algarismos justos, on ao menos a~proximadoa. . 

O deficit act.ual teve principlo no anno finanoolro : 
de 1857 a 1858. Havia até ahi um saldo da receita dó& · 
annos anteriores de 11,8'19~61'7 • As des zas ubllcas' 
augment rão tanto nesse anno, que com o seu excesto,; · 
e mais o excesso dos Je 1858 e 1859 e 1859 e 1860_, . 
tinha•se -consumido . esse saldo importantez que··se ~ 

!O'u que era inextinguivel, e eom elle ee podia· gastar . · 
, 1 , • : o e ·-. 

a 18Sl trouxe outro deficit do 1,'159;7438140. O del861 · 
a 1862 deve trazer outro de 1,912:073S624, conforme c ::, 
orçamento; e o de 181}2 a 1863, que é o · de q~e· 

1,699:923~815. Temo111 portan'to nos seis annoa uma dea~< 
peza snpenor á receita. de l9,'705:7t>IJ;e, abatido o s.uldo
anterior a 1857, um defi.cit actual de "7 ,826:1MJ&94.". 
Aocresce!itemos a esta 11omma as oscilla.ções do c!amõio .. , -
com a remessa de fundos para_pap:mnanto de -juros da': 
divida estrangeira, e· da garantia de estradas de-ferro;e:;
de objectos que se precise mandar vir de· outros paizes,p .:; 
porque o calculo é feito I!Obre o cambio de 27 d; por JB ;· 
accrescente-se 2,000:000S que tem o governo de pagar: 
em .1861 a 1862 pelo rosgate do papel .. moeda, já ordenido;'l 
poL" lei, e mais 2,000:0008 para igual despeza no a.nno~:· 
de 1862 a 1868 e teremos mais de 12 000:000 · '" 

er ade · é que alguns espintos · at ados não 9:,ue-· 
rem incluir no deficit estas duas ulti.m.as quantiáS, 
porque sa pagão com o recurso extra'.>rdiUario d~t· 
emissão de apolices ; · outros porém· pensiio, e eu co• · 
e es, que se es a cucums ancta· as asse, en ao au -· 
riaando-se igual recurso para as demais verbas dodeficit, · 
não deveria ser elle assim denominado; assim eu in- ·. 
cluo"as no deficit, porque sE-:> pagamentos a fazer. Se ee . 
accrese&ntar ainda cerca de I,300:..000S que ·a eamara 
votou nos orçamentos de estrangeiros e marinha, e que ·, 
se devem pagar, porque corre-nos toda a especie' de 
dever para isso, porque se trata das prezas da guerra 
da .independencia e··das prezas hespanholas, teremos que 
o deficit real or~a por l4,000:000SOOO. · ·. . . :. 

O Sn. PAULA SAl.IITO!J:.....:. Isso é que é a verdade. . . ": 

o Sa• PEREIRA. DA Sn v A.:- Ora, é triste sem duvida.. 
este quadro. (Apoiados.) E o que convém fazer TA com- ;, 
missão entendeu que se deveria. lançar mão em primeiro 
lugar de economias Das despezas publicas, parareduzi .. la&.' . 
ao equilibrio com a reoeitl\. EntendtJ que eesa i'educçio; : 
das . depezas .é indispensavel. e.possivel. -Lembroa-;a , ... 
para ver se com ella minora ou attenúa o de6.cit. Con- -
fiou Della, e pede-a. á cama.ra. e ao governo. · -· 
. Sim, por · ue não é só mente o governo que 6de. e· deve '· 

ser econom1co. em metos para. 1sso, e o ngaçso e · 
sê-lo, em presença. do que a.presentão as circnmstancias· 
da actualidade. Espero e confio que o governo o faça .; 
dentro da esphera que lhe compete. Quero~ · porém; e 
tambem que o corpo legislativo tome a seu cargo·fazer 
eco11omias~ cortando despezas no orçamento, não_ vot~il
do novas (apoiado&), coadjuvando aEBim o- governo, e 
cumprindo um dever nosso de representantes da n\ção..: ; 
(.Apoiados.) Somos nõs quo distribuimos o cwiito pará; ,. 
as despeza.s que o governo tem de etfectuar ; somos n68 
quo o autorisamos a gastar. Sejamos nós rig:Jrosou1a 
decretação dos fundos necessarios para. ellas ; .. deixemos_ 
nos de considerações, não tenhamos receio de compm,._., 

39 
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mettimentos. (Apoiados.) Façamos por nossa psrteo 
. que nos compete. 

Para que no orçamento ee possüo faze~ ns diminui
çõas p~cisas na despeza, é a~é vantajoso qu~ passe a 
resoluçao, porque teremos ma1s tempo p:c\ra estudar o 
orçamento, e modifica-lo maifl convenientemente. 

seu; amlx>s têm muito que fazer, ro'uitas "prevenções qne 
ar.ros~rar, muitos prejuízos a oflender. Sejamos porém 
supertores a tudo. (Apoiados.) 

Asdes · • 
te nos ult.imos seis unnos a oito. A receita augmcn
tou tambem até aos dous ultimosam10s de 1859 u 1860 
a 1860 a 1861; nestes dous :mnos decresceu. Agora no 
anuo corrente começa de novo a progredir e augmentar. 
Tenho fé em que continuará, porque o paiz ha de cres
cer e prosperar necessariamente. (Apoiadas.) Isto , 
porém, ni'io basta perante o progresso constante da des
pezn. Ahi estilo nos orçamentos as provas deste meu 
asserto. O ministerio da guerra cons.:Jl::le hoje cerca de 
14,000:000$, quando e.m I 853 não chegava a lO,OOO:OOOfi. 
Ha ainda muitas economias a fazer por parte do digno 
e. illnstra1o Sr. presidenw do conselho de ministros 

· - • · . mesma poca. 
para cá qo.asi dobrou a sua despeza annua. Quantas 
reducções se podem ahi fazer? A repartição das obras 
publicas deve muito c<;>adjuvar o. governo nesta empre-

repartição de estrangeiro3 dobrou a s~a. d~speza dt3 1853 
para. cá, e póde-se dizer que ha nella por demais lega
ções de 2:, 3• ? 4' orde~, numero exc6ssivo de addidos, 

O Sn. Orro:-.1 :-Reduzão-se os ministros a um em 
Inglaterra. 

. O· Sn. PEaEil\A DA l:iuvA :-Não vou para extremos, e 
estas 1·edueções se fazem com methodo, ordem e pru
~Dcia; mas póde-se termine.r com a do Perú e Monte
Vldóo; para que a de Boliyia, de Venezuela, DiD.amarca e: 
I;lolla_n da?. Podem-se fazer outras economias (apoiados), 
porque a despeza que chega annualmente a·cerca. ele 
50,000:000B annuaes não passou de 30,000:0008 no. 
~no de 1853, e o paiz não era. peiot servido. (Apoiados.) 

O q.ue é necessario, senhores, é ôr um termo n esBa 
e enorme e empreg<Js pu ICOS. agar bem 

~a ·empregados, tê-los habilitados, mas em_ numero· 
apenas snfficiente para o serviço. (d.poiados.) Estamos 
~yertend<? o nosso paiz em paiz exclusivo de funccio-

; , uue ma. p~ta os. ao se. 
:eresnch~o oa lugares que vs,garem, acabem-se os des
necessar!os. (Apoaados ) Paguemos bem e a todos, mas 
que o numero seja reduzid.o; e niio bem a uns e ma~ 
a outros, como succede com a magistratura, o clero, 
e a. classo militar de terra e mar, que está. mal retri
"bwda. , quando outras clnsses achã.o-se mais bem re
muneradaa;· clindnuamos o numero, que havemos de 
ser m:üe bem servidos , além de ·que extinguiremos 
ess& fogo que lavr.a na sociedade e arrasta a todos para 
o~ empre~~s p~blicos, tirando t~tos cidadãos de profie·· 
soas e offi,hos mdependentes, qne lhes podem offerecer 
melhor e mais independente e segura. carreira do que 
a de ?mccionario da nação I (Apoiados.) 

C;n iemos, portanto, todos de fazer economiM, re
a~md<! P.S despeza~ para equilibra-las com a receita ; 
é o me1o por ora nn1co contra, o deficit. 

O Sa. Bulo DE MA..u.l ~. -· E' preciso tambem de•., 
envolver a riqueza publica. 

O Sa. PEaEIRA.. DA. SILVA: -E• 
~ e~vo ver os e ementos da riqueza publica, diz o muito 

dí~o membro, representant·~ pelo Rio- Grande do Sul. 
E' verdade, .senhores, ad<>pto muito esta idéa. Des~ 

envolver os me10s e cs e~ementos da prosperidade nacio~ 
nal é despeza pr2duct1Va, q~ando seja preciso fazer 
despeza, porque na o póde cons1derar-se ci~speza esteril. 
(.Apoiado&. ) Mas como o poderemos fazer 'l Permittll a 
<'~mara que eu expanda neste· ponto algumas considera
çoes que me occorrem. · .. 

A fonte, a b~~e .da nossa n:aior riqueza é a agricul
tura; ~lla ~ a ma1 ~e todas a~ mdustrias, e no nosso paiz 
é a pnme1ra em 1mportancla e valor. Devemos suxi

·a~là, para que desenvolva, melhore e aperfeiçôe as suas 

I_ 

forças producti "as ; mas como? Não é ccnl nuxilios di.; 
rectos, nem e1la o precisa enero luecm,vêm. E• por meios 
indirectos que os governos e os poderes do Estado pro
movem os progressos agricolas ; é em primeiro lu~ar 
dando-lhe estradas para que venhão ao ll!ercadp facil
mente e por preço barato os seus productos; isto é ne· . . , -· - . . , 
economias (apoiados); é mister estudar um ~>ystema de 
vias de communicação, e, estudado e conhecido, apro
veitando-se da qualida<~e e proporção do sólo e das .cor-

porque são productivas. 
Um .nobre deputado por MiuM, que hontem fallon, 

disse que hoje se deveria. construir unicamente caminhos 
de ferro, estudando um systema, que delles forme uma 
rede ou cadea para ligar o Imperio todo; que~!'!\ esse o 
progrilsso, e n:io fazer ou col.lsc:::.tir que se fação estradas 
de rodagem e outras, contentando-nos com os caminhos, 
que ora poesue o paiz, e nos qunes passíio uuicantente 
tropas de animaes. Não vou por essa opinião. A respeito 
de vias de commuuicaç:.!o cl'eio que o verdadeiro pro
gresso actual é o das vias ferreas, não ha duvida.; mas 
ellas exigem mesmo outras estrada3 complementaras. 

eu em; o, seu cu3 e;o, suns necess1 a es e irecça.o, 
exigem condições proprias. Nii··· dispensa braços e ramos 
que não tenhão trilhos de ferro. · · · 

O .r_:mamento do honra~o deputado é uma grande 
~ , ,, . 

o presente. Emquanto não pudermos dotar o paiz com 
esse beneficio de uma rede de caminhos de ferro, que 
é e deve ser nossa aEpirsção.! vamos conservando e me-

' nando (apoiados) : o que se gasta. em vias de communi-
cação compensa ·se com o augmento à a producção, que 
só a9pira facilidades e barateza de transporte para 
ir ao mercado, e não póde esperar pela consuucção dJUI 
estradas de ferro : na. mesma Europa ainda hoje se 
construem estradas de rodagem e caminhos empedrados, 
porque a. necessidade delles é "isival; ~ como os pode
remos nós dispensar, quando nos fa.lti'io muitas condi· 
ções para retalhar o paiz qom estradas de ferro? 

U mgrande meio de auxiliar a agricultura. é ta.mbem 
a. promulgação de uma lei que reforme o actualsyata· 
ma h othccario. , 

pezar do me oramento 1ntro UZI o em 1816 pCJt' 
intermedio do registro, ha muito que fazet, de modo, q1;1o 
PO garanta o credor na f!Jsse e segurança do seu di
reito, pBl'a que se não recuse o capitalista a emprestar 
o seu m e1ro quan o as ypo ecas conv~ncrona.es, 
segundo a actual legislo.çiio, ficão sem valor diante das 
legaes e diante das privilegiadas, que não precisão de 
registrar-se; diante mesmo d&s hypothecas da ·lei de 
177"1, que se prestíio a. intelligenciaã âe preferoncias quo 
não podem dar n~nbuma garantia. (Apoi®os.) 

O creditO real, senhores. não existe ontte nós; existe 
sõmento o pessoal. 

O Sn.. Buio nE MAu! : - Apoia.disalmo. 

o Sn. PEaBIRA DA SILTA.. :-0 credito :real é a pri.àoi ... 
pal mola para a agricultura, o é preciso crea-lo por me-io 
de uma bem pensada. reforma. hypothecaria. S6 'Msim 
haverá juros mod.icos para. os lavradores. Cre(!m quan
tos bancos quizerem, o lavrador nada lucra com el.l131 ; 
o que tem credito pessoal obtem, quando quer, o di• 
nheirq de que. precisa; o que só p6de ter ~to real uito 
o consegne. E o lavrador, para chegar aos banc(ls, 
passa por tantas mãos, e tem necessidade de apreBentar 
e offerecer tantas garantias, que ·o juro ·do ·~beiro~ 

dos meios efficazes para lhe dar facilidades, porque, ga
rantido :realmente o credor, lucra o devedor com o aba
timento de pretnios menores que se exigem, do qqe quan
do n divida põde offererer duvidas na sua cobrança: só · 
depois de firmada uma boa legislação hypothecaria é 
que se podem crear bancos ruraes com privilegias espo
ciaes que fação serviçÇ>s verdadeiros álavoura. (Apoiado1.) 

Um outro meio indirecto de auxiliar a agricultura é 
:fornecer-lhe o ensino dos melhoramentos de maehinas 
proprias para poupa-r-lhe trabalhos, braço& e despezas; 
é dar-lhe conhecimento de todos os progressos que faz s. 
industria. agrícola, e que, augmentando e aperfeiçoando 
oproducto, lhe dê preÇ9 mais .subido e vantajoso no mer:1 
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ead.o: e como? Pelas publicações de iomaes, pelas asso
cia9ões de cidadãos que tomem a peito semelhantes 
nlelhoratnentos. 

VozEs:-E' uma verdade, cumpr6 qua o govemofaça. 
O Sa. PEREIRA. DA. SILVA.: - Entretanto, senhore3, . . . .. ". 

declarar-se contra o Instituto Agrícola ultimamente 
crcaà.o nesta côrte e contra. a cessão que lhe .fez o go· 
':er~o do Jnrdim Botani~o, que considerou preiudicia-

trega de escravos que alli estavão e pertencem ao 
Estado. 

O Instituto Agricola, senhores, nada custa ao Estado; 
e uma associação de cidadãos, que no intuito de fazer 
um ensaio de ensino agricola prl!otico em escala maior ou 
menor,segundo as forçás da associe.ção, concorrêriiocom 
seus capitaes individuaes, e sem o menor s;ymptoma ou 
desejo de. lucros, porque gratuitament~ concorrem com 
menaalidades e joins, algumas dss quaes têm 2ido valio
síssimas; póde considt!rar- se associação scientifica, 
porq_ne não aspirão senão a promov(:!r o conhecimentG> 
das 1déas praticas a do progresso da industria agrícola. 

um ensa10 onroso e gno, e que evemos e,;perar 
futuro brilhante. (Apoiados.) Merece elogios, deve-se
lhe encomios,e não censuras. (Apoiados.) 

E sabe o nobre deputado quaes são as ~asea do ~onM 

assignado, mas apenas assentado. Posso assegurar-lhe 
que é antes oneroso do que proficuo no instituto. O go
verno, mediante uma subven?ão nnnu!l de 12:0008, 

contiguas necessaüas para seus trabalhos, com a obri
gaçiio de conservar tudo o que existe por um inventario, 
e de não privar o publico dos direitos que lhe cabião de 
goza:t do Jardim. O governo, que despendia cerca de 
26:000S . annuaes, diminnio esta despe:z.a a 12:000S, e 
conserva. a. sua propriedade tal qual era. Quanto aos es
cravos, nem um se entregou á associação; .o governo, 
tomando conta delles, distribuio-os pelas obras publicas 
e outros empregos a que julgou util applica··los. 

Trata-se da creação e da coadjuvação de uma asso· 
ciação desta natureza, em qne, nós cidadãos, somos os 

ue fazemos sacrificios ecuniarios, dando dinheiro de 
nossas o as, e para um m prove1 OSISSlmo ao pa1z; 
queremos ver se conseguimos alguns beneficios para a 
agricultura da nossa terra natal; ?ã? temos o menor 
lucro, nem uma vantagem pecunuma esperamos ; e 
censur& nao a 1n 1z " 
màr aquelles proprios que desejão o b3m do seu paizl 
(Apoiados.) 

Um dos meios tambem para auxiliar a agricultura 
e faoilitar-lhe braços trabalh:'ldores : eu não creio se
não na colonienção espontanetl> como nucleo de futuro 
desenvolvimento da populaçiío; penso porém que faci
litar-se ao lavrador o adquirir, c encontrar quando 
queira. braços para o trabnlho de suas terras, é auxi
lia-lo dando assim providencias para que a emigração 
de . gente laboriosa ·se encaminhe para o nosso paiz ,. 
certa de achar emprego e lucros ; !Wgrnentando propor
cionalmente nas cidades importantes do littoral o im
posto annno sobre os eacravos, para que pouco a. pouco 
os d obrigando a ir empregar· se na lavoura, em qttan
to que seus officios nas c.idades serão preenchidos por 
gente livre, que não ·póde supportar a concurrencillo 
do escrl!-vo. · 

O Sa. BARÃo DE M.\UÁ: - Apoiado. 
O Sil. FIAJ..H~: -Não apoiado. 
O Sa. PEaElRA. DA. SrLVA:- stes são os me1os e 

promover o elemento principal da riqueza do paiz , 
que é a agricultura, e todoi! indirectos; é o que se deve 
:fazer e cnidar-so. (Apoiados.) 

Quanto á outra forÇa productiva do paiz, que é o com
mercio, nada precisa do governo, e' nem quer mesmo 
ptotecção do gove~o (apotado.Y); nasce por si,. medl"a. · 
espontaneamente, desen•10lve· se coro suas propnas for
ças, usa de seus recurso:> particulares ;.niio depende do 
governo ; i\ unica cousa que o· governo tem a fazer-lhe · 
e não crear d.iffi.ruldades para. a marchs das transac- · 
ções xaercantis, é não impedir suas negocie.ções licitas: 
disso ~e nãQ pQde accu~at o gove:no· - · l 

O regulamento do sello ultimamente promul~o, 
como todas as obras humanas, tinha defeitos, contra.. 
os quaes queixou-se o commercio O confisco de grande 
quantidade de letras e cartas de ordem levadas ao 
sello fóra dos trintu. dias marcados não dá. lucros ao 
tbesonro ; a injustiça delle reconhece-se, quando se 
o erva que o por a or, sen o o m eress o e 
seus titulas, se o não fez &oe. trinta mas, a outraacau-:
sas, que não a elle , se devem attribnir a falta, como, 
por exemp~'b, demora dos correios, e ~e ~ntrega de 

O Sa. BABÃo DE MAtÍÁ :- Apoiado. 

O Sa. PEREIRA DA. Sru; - A intolligencia de que' 
nas cartas de credito, deve o sello recaliir não sobre a 
quantia, porque é elle aberto, mas sobre as que entrão ou 
sabem por conta do mesmo credito, é dnra-para o com-: 
mercio. (Apoiados). A intelligencia que parece resultar 
da disposição relativa aos conhecimentos de contratos 
de afretamentos de navios, que, sendo feitos em diversos. 
exemplares, nchão-se cada um destes exposto ao pa~a
mento total, eis outra das difiicnlda.des que appa.recliio 
no re!!lllawento. O ue fizemos nós da rimeira com-
m1ssão? Concor á.mos com o governo, e antons mo- o 
p~r um artigo aclditivo para rever o regulamento do. 
sello, sem augmentar a taxa e nem estendê·la a ob~ 
jectos não comprehendidos ainda. 

ra n. ·se, por exemp o, a a 
gnlamentos. Ha quebms ácerca do processo do3 des
pachos e das exigencias dos .manifestos. Examinámos 
o ~egulamento. ~econhecêmos que muito sabiamente o 

parte legal da parte regulamentar. Deixou áquella a 
üxaçiio de numero, attribuições, vencimentos e cato
geria dos empregados, e bem assim a ~rganisação das. 
tarifas; incluio nesta todas as formalidades de des
pachos e processo nas alfandegas. Becahião. as queixas 
que se publicárão no paiz e no estrangeiro sómente 
sobre a parte regulamentar: o que fez a commissão? . 
Recommendou á. attenção do governo este objecto, pe-. 
<lio-lbe que tomasse em consideração e nttendesse, como 
fosse de justiça , essas queixas, providenciando pelo 
modo mais conveniente segundo aa nesside.des do fieco e 
~s facilidades e interesses do commercio. 
• Havia difficuldades nas transacções e ven s e es;.· 
cravos, porque a lei exigia escripturas publicas, e estAs 
devião ser celebradas unicamente perante os tabclliães ; . 
muitas centenas dellas se fazem. Aos tabelliães tempo, 
quast que nao res a para avra.·· as. . q -, 
missão, de que tenho a honre. de ser o relator? Estendeu 
a incumbencia de lavra-las aos escrivães dõ civel e. aos, 
dos juizes de paz, dispensando ·lhes distribl!:ições et!"!IJUi" , 
cripção in~egral do docume_nto co.~probativo. do paga
mento do tmposto : deu nsstm famliaades m&oretl a se-
melhantes transacções. (Apoiados.) . . 

A lei do orçamento do annc pa.saado autorisá.ra. o go-
veruo para transformar o imposto de lojes e patentes 
em outro que incluísse as profit>sões e officios, e que 
fosse em parte variavel, e em parte fixo : mas que esta·· 
tistica tinhamos para levar 1\Vante esta .providencia? 
Que elementos possuíamos para co11eeguir equitativa· 
mente este duideratum 't Faltão··nos todos estes dados; 
tão precisos, tão indis,pensa. veia. Era optima a . . in. ten~.
do legislador. O imposto das lôjas · affecta <lésigu8l-

. mente os contribuintos qu13 o pagiiD • o da;a' pâtentes 
compreh?ndc apen~ quatro ~ucleos d! t)opulação;, que , 
são as c1dad.es do Rto de Jane1ro, Balu:a,- l'ernambuoo · 
e Maranhão, quando delle estão ·dispél:tsa4a~:as de.Por
to-·Ale re, Pará. e outras mais unportantc5_ que a , do 

aran ao. .umpna re arlSs- o, e.pveceu ma1 •. a~!l .. o~ 
transforma-lo em outro que fosse mals geral eeqwt~tlVO~, 
Demais, o nosso systoma de impostos pecca em su.as ba:... 
ses. O de iroportação, além de perigoso em caso_ ·~e 
uma guerra maritima, de uma crL>e geral, na qnal 
póde extraordinariamente diminuir, .affecta muito. de 
perto o coxw:nercio; entretanto é o lll&.lS rendoso para o . 
Estado, é o principal alimento das finanças do paiz. G 
da exportação é fatal aos-interesses ~a agricnlta.ra~ da 
producção do J?aiz. Desgraçadament~ não !?s.··. pod.e~ 
dispensar, particularmente na actualidade, em que,p!l_':'\ 
sàdos sacrificios se pedem á. nação. Creava-se um;noy~, 
~ystema. de imposto, que, crescendo ·com ~ tempo e r1. 
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Progreuo do p•it, poderia concorrer paza diminu.ir 
Bqnellas im~1ções, e tornar mais Wla8 e sclidas aa 
~~n~as financeiras do Estado. Infelizlttente não o pudemos 
executar pelas razões que apresentei, a então julgou a 
C:omn:»s~o mais conveniente · supprimi-lo e revoga-lo, 
a~ que maiores estudos nos habilitem a rever emalhorar 

oaso a a m • 
· · Ela o que fez a commissão em favor das necessidades 
·publicas. Ctoio que cumprimos bem o nosso dever. 
(.A,wiados.) Procurámos desfazer alguns, obataculos 

. cue -appueciiio para 08 legitimas interesses do p . 
.tpoiado1.} . 
. O que é preciso, senhores, é que o commercio por si 

se conv6nça que seus progressos devem ser pautados 
pela Jsflé:xio, sua marCha ascendente, regular e pau
latina, e não b pressas, a galoflC; o que é preoU!o é 
. qne ponha diques á. especulação desvairada e flxage
r~da, n abusos de credito que o compromettem maia 

. ào que alim"'n~ e auxllião, e que a moralisaçiio e o 
trabalho regular formem fortunas mai~ solidas do que 
as qrie s~ adquirem rapid:wente e por meio de jogos 
de azares. · 

(Ha divlf"IOI apartu.) , . 
. ·.·o Sa. Bulo DE MAu! :-E porq1;1e repellirão o addi
tivo sobre os bancos T 

O Sa. PBUIJU. n& Sn.u: -E' uma questão grave 
~e-de-ve ser tratada especialmen , um 

additivo,e additivo a uma resolução simples como a qae 
uos oocupa. Esse artigo tinha por fim destmir a lei de 
~ GC Agosto de 1860.... · 

O Sa. Bulo D& M;urA: - Nu.o apom o; niio tinha 
:eesefu:n. · · . ~ . 

· O Sa. PBaEIU DA SILYA :-Autorisando·se o go
'V8tDD para fazet novos contratos com os bancos áceroa 
ele. todãà as suas operações e direit.:>s podia-ee chegar 
a resultado contrari.o ás disposições de uma lei que foi 

. aunplamente discuttda em ambas ns case.s do parla
mento,. e durante duas seBBões inteiras, pelos prinoipaes 

. eatadistaa do paiz: carecia··so pois de uma outra iga.al 
Cliac~IÃO para moclliioa-la, porque era necessario exa
me inale ltirgo .... 

O Sa., BAÍllo DB M.l.u! dá 
'l\18 D ottvunos, e nem as respostas aeste. 

O Sa. Pnztai J>A SILn:- Aventuremos algumaa 
· ClOn&iderações ~bre as ques~ bancarias ligeirAm;ente, 

·· para todos a importanoia e gravidalie dellas. 
- . · Aleide_22 d~Agosto de l860,naparte que é relativa 

1108 bancos· de cuctilação, teve o me3mo fun qlle a pro
posta do gabinete de 12 de D02embro de 1859 : pouco 
Ctift'efentea erio as providencias tomadas para consegui
lo. Era ease fim restabelecer a circulação monctaris 
prt~b~ pela .superabundanoia do papel dos di1l'e! 
nntea bancos extstentes ••••• 

. O, Sa. ·Bulo J)B lf.urA:-Não tem coueguido, nem 
pode ooneeguir este fim. 
. O Sa. P& .. nu. DA SJLV4:-E' inquestionavel que 

-~~a na circn1&9ão ~a auperabundancia de papel aos '"""coa. 
· · OSa.Bulo»z M.lv!:-Boje7 

O Sa •. Psura·.._ DA SILVA.:-Então, e infelizmente 
.tnda hoJ~: a .Prova está no deaequilibrlo entl'C.' os valo
·na _do .ouro e do papel em circulação. 

· O Sa. Bulo DB M~vi ri-se. 

· • • IIU. DA. lLTA:- O que quer dizer super·· 
·. ·. ~1111dane1a de pa~l em relação á moeda metallica T E' 
. ·_ q~-~. tem. agto, uto .é, premio ou valor maior do que 
, -~~ , é qne com 1gua~ somma em papel se não 
· ~ao oómprar os ~esmos obJectos com que se os obtem 
com~ quantia em ouro. 

. . O Sa. B.a.alo »B MAtJi : - O equilibrlo fintUiceiro -' 

. ào ~ 6 que está perturbado. 
·. O' ·S!J• P&UIU DA SILVA:-Nadn. tem o uilibrio 

fioueeu'o com esta questão. Podem haver d:ftcit&na!l 
. • ~61ançaa do Estado, sem qtta poi esta occnrrencia E e 
~Qe4 oJz'çubç~o r.:~one~aria1 que Berve dç aUGiet!to 

As transacções publicas e pa.rtioulares. O representan~ 
do valor é a moeda metallica; logo que eat& iem agio 
sobre o papel-moede., que entra com ella na circulação, 
é que esta 6 superabundante, e por isso se aoha . 
depreciada. · · · 

O Sa. Buio DE M 
O Sa. PnEil\A DA SILYA:-Qae ha snperabundanaia 

de parei, prova-sú pelo a.gio do ouro, pelo estado do 
CIUilblOo 

• ~ :- e os pagamen os · os 
se fa.zem em moeda-papel, o argumento do nobre depu
tado não é procedente. O nobre deputado argumenta 
oom principias qno são applicaveis sómente a paizes 
onde a. ciroUJ.açiio tem a base metallica. . · , 

O Sa. PEllEI&A DA SILVA : - A base da moeda nos 
paizes em estado normal é o ouro ; o papel s6 appare
ce e se admitte como subsidiario, e para maio.r faoilida . 
de das transacções ; não pólie e nem deve em uma cir
culação mixta. valer o papel menos que o ouro que elle 
representa, porque o papel deve ser raalitavel em. ouro 
para valer o que elle vale: logo, portanto, que o ouro 

· ap , consequenc1a ogtca e nat 
que ha. superabundauaia. da papel. . 

Disse-se, para provar que não é exacta esta propo- ' 
siçao, que em 1853, quanJo se creou o banco do. Braail 

• • • , JO es 
a :24 }í, não havendc éxcesso de papel em cirCulação 
da actnal para. aquella época. .. 

E' um engano, senhores. Esta proposição apresen
e.da por um nobre deputaàG. per Minas ~aes ~óa 

pela sua base. Os faotos respondem-lhe T.c~nosa
mente: basta appellar p.ara. ellea e trazê·· los a luxné • 

A circulação monetarta do anno de 1853 era m.ixta·; 
compunha-se de papel-moeda do governo na importaii.-

. cia de cerca· ds 48,000:0008, e de moeda metallica na 
somma de 20,000:000S ; ao todo 6B,OOO:OOOS. Com esta 
circulação se satisfazião as n~ssidades das tranaacções, 
o {!.a.mbio coll8ervava-se a 27, e o ouro valia tanto como 
o papel. Mas hoje qual é a somma da moeda em cir-
cul~ão't .:. 

,Do papelMmoeda do ~vemo tem·se recolhido 
10 OOO:ooo : restão na cucula - 38 ooo~o 
eiDisB o anco o razil, de suas cu.ixas filiaea, o 
dos bancos creados por deoretos do poder executivo· e 
suas reapeativas filiaes, montão a 51,000:000$. São tJ. 
. garismos tirados das tabellas officiaes. · . . 

O Sa. BAillo DE MAu!: -Deduza o nobre deputado 
20,000:000S que estão noo r.ofres dos bancos. _-. 

O Sa. Pzaz1u DA SILVA: ...:.Nos cofres dos baoc:Pa 
não existem 20,000:0008 em papel-moeda do governo; 
apenas ha cerca de ll,OOO:OOOII, como 11e pócie ver do 
seguinte apanhado que fiz doa seus. balanços ele De .. 
zembro de 1A60, não tendo havido mudança notavel 
de então P.ata e&: 
Banco do BrazU. -Caixa matrit. • 

Filiaea. • • • 
Banco Agrloola e 6liaes. • • • . • 
Banco Rural . • • • • • • • 
Bancos provinciaea.-Da Bahia. • • 

. . De Pernambuco. 

2, '172:0008000 
4,221 :0008000 
1,370:00080QO 
1,500:0008000 

SOO:OOGROOO 
sso:ooosooo 
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. Quando me amo. q\leiriiQ presGilldir desta ::;~ma em 
ouro, o que não é jusw, porque eu contei toda a que 
havia J:!.O ptdz no a~o de 1853, conhece-se a differença. 

Em· 1853 - 48,000:000S em papel do governo. 
20,000:0008 em moeda metallica. 

Actualrnente - 38,000:000S .em papel do governo. 

8,000:0008 em moeda metallica. 
· · Não ha port.anto duvida. nenhuma. que ia circUlação 
em papal é maior, e me~mo a circulação mixta. · 

XA oz :- o angmen o 
elo paiz não leva em conta~ 

O Sn. PEREIRA. DA SILVA:-Em 185S esta.va o cambio 
a 27 porque a circulação e(a de 68,000:000J, e bojo 
está a 24 ~porque a circulaçüo sobe, pela. superabun
danoia de papel, a 99,000:000S. Bastava em 1853 
aquella circulação, porque comportava com as neceõ
sidad('s das transacções i a de hoje e exeessiva pela su
perabundancia do papel. (Apoiados e 11llo apoiadot.) 

Diz~se porém que o au~mento das transrtcções e o 
progresso do paiz exigem hoje· maior circulação. 
· E' um ,engeno perfeito. Não é a maior somma · de 

ansa.oço s, ou ma1or augmen e. negociOS que exrge 
maior ou menor circ11lação de moedA ; aiio ·as circum
atauoias do mercado. Apresentàrei um exemplo. 
· Q11em n':g~ que o comm~rcio em }ngla~erra é mais 

' Quem nega. que a somma e · transacções que se fazem 
aotualmente nesse paiz excedo cie mais do tripulo ou 
quadro ~o do que. a d~ trint~ annos atr~1:1 .t Ninguem de 

• gla.térra. é hoje menor ·do que ha triuta annos, quer em 
moeda. metallica, quer em papel dos bancos, que tem 
muito diminuido. · 

O Sa. BABlo DE MA.uÁ.: ~Mas lá. ha um systema. 
completo d~ transacções. 
. O SI!.. PEaEIRA DA SxLVA:-Esse systema a que allude 
o honrado membro é o de saldar-se e liquidar• se o 
montante das transações pelas contas conentes, trocan
do-se e passando·se a importancia dellas, sem que seja 
preciso o emprego de moeda. Esse systema está sendo tam
bem adm!tt1do eut!e_nõs. E hoje mais do que e~!'- 1863. 

bancos; abrem•se contas correntes; saldií.o-se mutua
mente muitas transacções por mudanças dos alga1·ismos 
do una J?Sra outros nomes. _ 

. ' 
cada vez mais a. desenvolver-se, e que é para o commer-
oio muito proficuo, raziio da mais ha portanto para se 
dizer que a somma da moeda.·papel em circulação hoje 
6 excessiva, em relação a 1853, em que quasí que se não 
oonheeiiio ainda as contas corr.entes, ou pelo menos ea
tavi'io em infanoia ainda. 

São portanto as circnmstanciaa, e não a quantidade 
ou importancia. das transacções, o quo exige maior ou 
menor oirculaçii.o. (Apoiado.r.) • 

Para que eseas circumatancias se apreciem e se 
ccnheção; pare. que se possa equilibrar e quantidade do 
papel com a do ouro, e a uo ouro com a do papel, afim 
ae nilo haver superabundancia. daquelle, é que, conca
dendo-se aos bancos o direito ua emissão, se lhes impoz 
a obrigação de conservar o equilibrio necessa.rio. • 

O Sa. B..\alo DE M:'t!Á. dá um aparte. 
O Sa. PEREIRA DA. Su.u:- O que acaba de dizer o 

nobre deputado refere-se a. um facto extraordinario, a 
umacriso,q_ue foi a daFran a de 1848. Não tem applica-- . . . . . - . 

• mesmo assim porém prova este facto a verdade dos prin-
éipios que tenho amittido. 

Qa.ando npparecem crises, podem. parturbar·se as si
tuações monetarias. Os bancos t êm por dever preveni
ll\8, to~J~ando em tempo adequadas providencias. Não o 
conseguem á.s veies. E o _que sucoode'? Os producto9 
Dão achiio preÇo; ficão guardados. Saldiio- se aa divi
das de umas para outras nações coni moedl\ met.allica, 
porque e a. nioeds g eral, a moeda de valor intrínseco. o 
papel d.epracia-Ee; eis o facto. Em que offende elle os 

· priJlCipioa '! Pelo contr ario, fortiâoa.-os, porque . o papel 
wrna·ae •uper~tbtmdSI)te neato c~o, ea prova 6 ~ue llll 

niil> dá. agio quanclo a eircula9ií.o é simplesmente me-
talliea e não mixta. · · · 
· Aeab~da porém a crise, restabelecem- se às transàc. 

ções regulares·: os productos veudem..:se, e o outo volta; 
ilis o que succedeu em 1848. Os acontecimentos. gravea 
~úr que passou a França com a re:volução de Fevereir·o 
oausáriío a crise. Como rém a baix.a do cambio tis 
por causa e es teve u~ar, era.·momentanea, causada 
por uma crise e uã.? por f~etos permanent~s, ceuou, e 
re~tabeleceu·se o CU'cnlaçao. · · · · 

O Sa. BA.Ilio DE MAd :-D~rou maia de w:; e 
O Sa.. PER"ElaA DA SILVA:- Creio que" não tanto. 

Seja porém como fôr, restabeleceu•ae a circulaÇão, 
apl3nas findou a crise o celisárão seus effeitos. 
· Senhores, ~ sempre um gtave mal o fncto dn super

abundauciade papel-moeda. Significa. papelirrenlizavél. 
Com elle soffrom todas as classes da. sociedade, pelo 
valor exces~ivo que tomiio os generos. Logo que se paga 
em papel o 11en preço, e que o papel estã. abaixo do valor 
do ouro, soffre o governo, soffre o negociante, .soffre 
o lavrador, soffre o artista, o empregado publico, to~os 
emfim; se o papel é do governo, deve tra.tar de recolhê
lo, Se é de bancos, que são esta.beleciiilClltos partícula-

· res, evem 1mmnll: as suas emll!soes, porque nao 
licito que os seus accionistas gauhem, se é que ganhão 
assim, o que não creio eu, mas com detrimento e cip
prosaiio. de todas as _demais cla.s~s da sociedade •• 

. ' miUS ou menos ex~ensos, o fiagello do papel-moeda de-
preciado ; mas esse sacrificio lb.ea tem sido imposto pela 
forças~ ne~essida.de de crear recursos promp~os ·e ex-

. , 
casos ele guerra, etc. Não ha porém exemplo em nêilhu
ma de um papel depreciado como estado nermal, e o quo 
é mais, emittido não pelo governo , mas por associa
yões particulares, perturbando-se por este feitio os maia 
Importantes interesses publicos, e causando prejuizOS a 
todas as cla:~ses da sociedade. . 
· O meio circUlante com que se liquidão todas ·>as 
transacções, diz um escriptor conhecido, tem: tlilita 
relação com o bom estado e vigor d" commereio,·como 
a atmosphera em que vivemos com a constituição :de 
nossos corpos. '.As doenças e molestias podem provir -de 
varias causas; mas a duraçii? e viruleucia dellas de 

em a constl ntçao pura e sau ave o ar qllG respi
ramos. Uma circnla9iio moneta.ris. solidamente eetabe
leoida não evita aoccurreDcia. de periodós dcexcitamento 
e exager.açõe~ commerciac:_s, nem as .suas co · ' 11eii.êie.s 

, \j ' , 1• 
nuir-lhes a frequencia, evitar qu& se manifestem subi
tamente, e limitar a. extensão dos males que· ellas pro-
duzem. · . · 

o Sa. Balo DE MAd: -As causas entre n68 áio 
outras. . . 
. O Sa. PustaA. DA. SILVA: -Querem que diga minha 
opinião sobre as causas do mal que nos opprime! . . 

Creou-se o banco do Brazil em 1853: .deu-se-lhe di4 

rei to de emissão. Era poróm uma arma nova entrenóa, 
cujo emprego ensaiava apenas. Produz a emissito be
neficios enormes; é um insi;rumento magníficO de cre
dito e oivilisação; para as transacções mercantis~o
demas é iudispensavel; mas póde chamar-se mac!iina 
de .alta pressão, que precisa ser manejada· por pentoa,· 
porque póde causar grandes transtornos, desgraças in-
çalculaveis. (Apoiad~.r.) , . , 

O bauco do Brazll não lhe conheoeu toda a exten
são: errou., porque tratou só de omitir; a circulação 
comportava novas emissões, au ~entárão-ae est~a; ', 

. são vinha. ao troco; retra.hindo- se já por ai; eis que 
rel:enta a crise dos Estados-Unidos, sem que oon~ra 
ella tivesse o be.uco tomado providencias e p~au~. 
Não pôde pagar. suas not'!-s em ouro; sue.pendeu_eate 
pagPmento; e a.tuando na cll'Culação notas do ROverne, 
que por estas trocava, depreciou--se todo o papef. 

Erão difficuldades graves, mas níío invensiveis. Logo 
que o banco 'do Brazil tivesse oomprthendido o seu diréito 
o dever de regulador da circulação, poderia com prn
dencia. e tino fazer restituir tudo ao seu estado ·regular, 
ainda q~e tivesse ooncQ[Jido para. e'aa pertnrb~Q.di 
olr<:Ultyi\O, . . . , .· 
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Mas nesl!!a. occBSião, no momento o mais critico, 
CTea o poder executivo por seus decratoa diversos ban~ 
cos de circulaÇlãO no Brazil; lev&nta por este modo a 
concnrrencia: tira ao banco do Brazil os uuicos meios 
de ser o regwad.or da emissão, porquanto de que ser-
viria retra!rlr sua emissií.o, s~ os concurre~tes atiravão 

' 
(Ha ~arios apartes.) 
Ficou portanto o b11.nc-a do B~azil to!hid.o, desde. esse 

outro erro commetteu ai.uda, quando não prote;:;tou con-· 
tra o acto do poder ex.ecuti vo como contrario aos seus 
estatutos .a direitos. Por seu contrato fôra-lhe conce~ 
dido o direito de emissão, mas emprestando gratuita
mente s.o governo lO,OOO:OOOS, res~ata.ndo-~he o s~n 
papel-moeda, e n:io podendo ter fundo dispoxnvel senao 
em ouro. Como regulador da cir.::ulação monetariades~ 
apparecon em frente da concurrencin. .... 

(H<~ vario3 apartes.) 
Conio representante d~ accionistas, níío podia lutar 

com bancos, que nenhum emprestimo adiantavão gra-- . . - . ·-
' . 

papel moeda, e emittião não sobre moeda metnllica. que fi~ 
cava depositada e não dava rendimentos, mas sobro a poli· 
ces da ~ivid~ publica. e acções de companhias com juros 

Foi, senhores, estas novas creações de bancos que 
estragárão de uma· vez a situação (apoiados e ·nZio apoia~ 
dos), impos.sibilit~do ao banco do Brazil os meic;s de 

O que sue cedeu? Todos os bancos emittirão, e o ouro 
ganhou desde entiio agio sobre o papel, que, sendo super
abundante , ficou depreciado. O abuso do credito havia 
tornado inextinguivela sêde dasespeculaçõas, e o fructo 
fatal devia de spparecer com os embaraços individuaed, 
e as pressõ~s com que todos costumão soffrer. 

Tentou o ministerio do 12 de Detembro de 1858 re·· 
mediar a situação, niio o pôde: conseguia porém das 
camaras o gabinete seu successor a lei de 22 de Agosto 
de 1860. · 

Seria muito longo e·muito fõrn de opportunidade dis~ 
correr sobre esta leí; é lei do paiz, está dito tudo, cum~ 

u - a. 1 q o i c i o 10 que 
quiz a lei applicar á situnçíio monetaria era bem er;tu
dado: se por demais era heroico como o ac~u.são, ou se na 
a.ltur~ du circumstanc~as. O 9ne é verda~e é qu? o seu 

' os bancos n recolher o seu papel emquuut.o se reconhe· 
cena quo em. elle superabunuante. 

Marcou ella dons períodos aos bancos, o do primeiro 
e o dos annos seguinte& : o art. 1• c stlus ~§ l' e 2' cs~ 
tabelecem quo, emqua.nto nilo pagarem mn.s notas em 
ouro, oa bancos crcados por decretos do poder e%ecu
tivo niio posaão emittit mais do que o termo médio da. 
r.omma. que tiverem em circulnç>:o 110 àacurso do pri
meiro semestr.e de 1860 , o n respeito do banco do 
Brazil foi retirada. no governo a faculdade de conceder
lhe o triplo da emissão. 

Eis as disposições para o primeiro nnno da execução 
- da lei : marca o lim1te da emissão. 

No ~ s· tratl\ do segundo e seguintes pariod.os, o toma 
novas disposições. 

Diz o ~ 3' - < Se no fim do prazo de um anuo, con
tado da publicação desta lei, o~ bancos não se achuem 
ain:la habilitados para tl:ocar suas notas por moeda de 
ouro, o governo fará. restringir annua.lmente, emquanto 
não conseguirem este resultado, a somma das notas ou 

• i o a proporçao que marcar e 
accôr~o c51m os m~smo~ banco!\, nüo podendo esta ser 
no pnme1ro anuo mfenor a 3 % nem tuperior a 5%, e 
nos . annos seguintes infetioT à. 6 % e nem superior a 
12 96 da dita somma. · 

Sinto achar-me em divergeneia cvm o Sr. ministro 
da. f!l_:enda em a.ctoa que praticou,. e nas palavras e 
opm1o~s que aqu1 na cs.mar~ profer1o em di.scurso que 
não ttve a fortuna de OUYlr, por achar-me doent-e •••• 

Un Voz:- Já foi publicado. 

O 811 . PEREIRA. 'J)A SJLV A: - .... mas que li, depois 
da publi~çiio da ses~ão da camara. , 

O Sr. ministro da. fazenda applicn ao direito ou liinit.e 
da emissão do primeiro periodo da lei a diminuição dos 
3 e 6%, que foi c~tabelecida para o segundo período; 
tira esta somma não ás notas e bilhetes em circulação, 
como determina o § 3", mas á somroa que poderião ter 
emittido os banc~s no prillleiro anno ou peri~do. . 

lei. A opinião do Sr. ministro f~re-a na sua letra, offeu
de-a no seu espiriw, annulla·lhe o fim que teva ella em 
vista. 

'gra.dual 'do papel v em circulação; estabeleceu regras no 
primeiro anno, deu agsim aos bancos este periodo 
con1o preparatorio, e disse-lhes: -Se porem, findo 
o primeiro anno, não puderdes ainda realizar vosso 
papel em ouro... (note bem a c amara a palavra 
ainda, que é significativa) .... então (continú:t o le
gislador) sou mais rigoroso do que no primeiro anuo; 
retiro da circuleção 3 a 6 % das notas e bilhetes que 
tiverdes em cucu1ação .... (note a camnra esta expressão 
-em circulação-que denuncia um facto: e não um di
reito). Seuos annos seguintes ninua não puderdes pagar 
em ouro, vou sendo mais rigoroso.-Eis o ensn.mento do 
eg1s or, c aro e exp mto pe a era o paragrap o 

citado. 
A opinião do Sr. ministro foi pois contraria &letra 

expressa da lei. Auuullou o § s· todo inteiro. 

O Sn. PAULINO DE SouzA: -Apoiado. 

Os Sns. PAULA SANTOS E ÜTTONI:- Não apoiado. 
a rios ã artes. 

O Sn. l'EnEmA. DA. SILVA.:- Não quero saber sere
pousa na €quidade a opi.uiüo do Sr. ministro, nem se as 
conveniencias publicas n raclamavüo. Nada disto vem 
ao caso; esta nil.o é a. questão; 3. que&tli.o é da exeanção 
da lei. 

(Ha varios apa1·tes.) 
Não me co.ustituo apologista da lei de 22 de Agosto· 

de Hl60. Sou dos que lhe achão defeitos, como obra hu
mana que é. Mas como lei do paiz. e em quanto tiver esse 
caracter, deve ser fiel :IIenteexecut::ula pelo governo. Neata. 
porte ucompanho a · opinião de um digno deputado pela 

a m que e1xou a pouco o m1ms er10. ec arou-nos 
lealmente que votára contra ella , mas que como depn
tado, como ministr·l a cumpria lealmente emquanto não 
fosoe revogada c_o~petenterotlnte. 

estabelecer o principio, que ora o anima, de modificar 
a lei, p11rece. que o mais regular e mais franco seria 
apresentar-se perante as camaras e pedir ao corpo le
gislativo as providencias pret:lis:u. (Apoiado3.) Sem du .. 
vida que a~ obteria, mod.ilicar-se-hi!l a lei, adaptando
se a opiniiío do S1·. ministro, e estnvamos todor~ mar· 
chnndo regularmente. .. 

Nilo f, ,i assim qne pratic&moa relativamente no re-
gulamento ~o F.e1lo? · 

Cnreoia-so de retoques e mod.ificnçüea. Demoli-lhes 
autoxisaçíio para isso, e ó questüo mioimo. esta em r&la.·· 
çilo á bancaria. (Apoiados.) 

Eis-ahi a marcha. do systema representativo. 

O Sn. JusTINIANO MA»UREIRA: - Está. censurando 
ao nobre ministro da fazenda. 

O Sn. -PEREIRA DA. SILVA : -Que duvida I estou 
apresentBLdo uma opinião contraria á do Sr. ministro 
da-fazenda. E penm o nobre deputado que, porque dou 

e n · r me a har conforme com lle 
em politicn, não :c::e é, permittida a liberdade de cens~
rar os actos que me niío parecem regulares, que nao 
posso eepara.r-m~ dos ministres em g.uestões nenhuma~,· 
·(Apoiados), m&xtme em uma qnestao como esta, adm1·· 
nistrativa? (Apoia.dos.) Hei de manter sempre a li
berdade de minha intclligencia nesta casa. (Apoiados.) 

N:Io acompanho os que pensão que por perte~c~;em 8. 
opposição devem atacar todos os actos e. opm10es do 
goyerno, ainda os mais bem pautados no mteresse do · 
pa1z; nem sigo aos que entenderem, se é qae ha quem 
iss:> entenda qu.e devem apoiar sempre ao governo em 
todas as questões, ainda administr-ativas, as mais peque
nas, aindt\ llle5mo contr~rias á eua opinião. (Apoiado1~ · 



CÃ~mara dos Deputados - Impresso em 20/01/201511 31- PÃigina 10 de 19 

SESSlO EM 27 DE · AGOSTO DE ·· 1s6t~ . 311 

O Sa. JumNIANo llhnuaEIB.A.:- Eu só qui.Z tornu 
isto bem saliente. 

O Sa. PEI\EIIU DA SILVA:-Entendia o Sr. ministro 
que seria conveniente nas actuaes circnmstancias, 
quando cumpre coufessar que no :mno decorrido não 
nsá.rão os banco3 do direito que tinhão a maior emissão, 

- ----feP'-eqlflluo-11 mantive - · · - , e 1s o pe o 
estado de transaeções que é o de exclusivas liquida. .. 
ções ; ruas emfim que de equidade seria entender-se á. 
lei por este modo, e nilo pelo deliberado em suas dispo-

• ? • -

' -te1::to deintelligcncia da lei a violasse, como o fez; viesse, 
c.omo já disse, ao corpo legislativo pedir que fosse modi
ficada nesta parte. 

O So..MARTINao CM•n•os: -E' melhor revoga-la toda. 
O Sa. P A1JLINO DE SouzA. -A intelligencia dada é 

contraria ao espírito e letra. da lei. 

o sa:-PERElRA DA. SILVA:-E' preciso reconhecer que 
o nosso actual estado monetarío ó dos mais desastrados; 
como remedia-lo? que providencias tomar? Eis o que é 
necessario I)Studar , e muito; por isso disse cu que não 
era a olo ista da lei de 22 de A osto : n ão ado t 
1 as a comm1ssõo eepecinl do banco do Brazil, 
propondo unidade bancaria em todo o Imperio, e em~ 
qnan~ durar o recolhimento do papel-moeda do gover
n;>; nunca edmitti, e creio que ningnem admittio no 

1 a e nncar1n com n ex ensao e por tanto 
tempo; em circum~cripções imitadas ha opiniões, c 
de pessoas sãs e habilitadas ; penso porém que se deveria 
pôr termo a estas q?est~es conti~~adas fiO~re bancos, 

' -pensos os animas de todos. Acredito que, se o corpo 
legi3lativo deliberar - 1•, que se acabe com o di
reito q.ue tem o banco do Brazil de serem suas notas 
recebidas nas estações publicas; 2•, que paJ;!;ue o go
verno ao banco do Brazil os lO,OOO:OOOS que lhe deve, e 
continue por ~i a effeotuar o recolhimento do seu papel
moeda (apoiados), cessaráõ as questões longas sobre 
bancos (t~poiados), porque considerar-se-hão estabeleci
:mentos particulares, e para estes fundiio-se as regras de 
direito. Igualem-se todos; seja seu fundo disponível de 
:moedametallica,ee:mittão sobreelleodobro dasommo. ••• 

. . 
o' banco, estamos de accôrdo. 

O Sn. PE:aEJJU nA SILVA : -Como era possivei fa~ 
zer-se por outra f6nna? 

· s · a e1 o u o c ,o 
estou certo que concorretião as providencias quoen lembro, 
mais do quo qu~e11quer outras, piU'a quo e e reatl\beloccsee 
a circulaçiío monetnrin. Estava nas mãos do governo 
deliberar Acerca do seu papel, ~ue sendo o unlco obi"i· 
gado para pagamentos, e re~ob1vel nns eatnçõoa publi
cas, e oomeçnndo a eeonsscnr, o ouro renppal'(lcerla, o 
ns emies~ dos bancos 110 regulnrisari!io. 

Senhores, :ui\o desejo cansar ~r mais tempo a })tlOi .. 
onclada oamara (••!lo apolado•)· Vou concluir. 

Apoio politicamente o governo, porque entendo quo 
as idéaa que inioia 11ii.o . as mais propriaa para. ee pra• 
tioarem na actualidnde. Depois daslutaa aos partidos, 
depois do seu cansaço e repouso, agora que renoviio
se, e retomio as suas posições, emquanto bem n não 
discri:miniio as opiniõea , e:mqnanto as bandeiras J?O· 
liticas se niio desenMliio como programmas, s polit1ca 
verdadeir-a é a obeervanGia da constituição ; execução 
fiel das leis pelos ministro~>, pelos se'C.s delegados, 
pelos seus agentes ; distribuiçiio de justiça inteira a 
todos, indivíduos ou partidos, e na es hera eral de 

na os w resses ; econom1a r1gorosa os eu-os 
publicos, fazendo diminnir a despeza, saltando para 
isso por cima àe todos os co:mpromettimentos. 

Se o cumprir o gabinete, como espero e confio, póde 
estar certo de que no fim de sua carreira será. lembrado 
pelo paiz como um dos melhores governos que teve á. 
sua frente (apoiado&), porque é sua tarefa espinhosissi
ma, se bem que se não achem em frente para ~mbatê
los partidos regularisados e cheios de enthusiasmo e 
paixão, com princípios e idéae proprias~ porque a missão 
que lhe cabe aotaalmente á impopular, pelanecesaidado 
de ofiender muitos interesses illegitimos. (Apoiados.) 

.Apo.iM1do-o, como() faço, guardarei sempre .em frente 

do gabinete minha liberdade inteira. a respeito das 
questões em que me não achar de accôrdo com elle, e 
meu direito de enunciar o meu pensamento; é a posição 
de amigo sincero, cujo apoio nasce da convicçíi'l e da 
communhão de principias J'Oliticos. -

.Agradeço. á. camnra a benigna attençiio com que se 
, - 1 pprove a raso uç~~; 

que tivemo:~ a honra de submetter á sua consideração. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sn. Vn:mA DA SILVAre uer o encerramento da dis-
cussao, e acamn.raapprova. 

Proce~endo-se á v;ot~ç5o do p1·ojooto, é elle adoptado 
e remett1do á comm1ssao de roda.cção. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

OllÇAXEl'iTO DA GUERRJa • 

Continúa a 2• discussr1.0 do orçamento na parte rela·• 
tiva á despe~a do ministerio da guerr11. 

O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. presidente 

O Sr. ltlarquez i:a (Ja:d:>.s (presidente do con
selho e ministro da gucrm.) (Silencio) :-Sr. presidente, 
quando pela rimeira vez entrou em discussão 

en o a espeza o mm1sterio a. guerra, eu não me 
r..chei pre~ente desde o começo do debate; porque tendo 
s1do conv1dado para comparecer nesta casa á. uma hora. ' 
da tarde, e acontecendo que a discussão da rimeira. 

a rm1naese an s essa. ora, 
entrou immediatamente n. do orçamento doministerio da. 
guerra; e por isso quando compareci jó. tinha tomado a. 
palavra um nobre deputado pela provincia da Bahia, 
fazendo na minha ausencia algumas observações concer
nentes á repartição a meu carga, é.squo.es não poderei por 
este motivo rseponder cabalm:entc; entretanto pelas ui
formaçõeB quo tive procurarer satisfazer a esse nobre 
deputado como me fôr possível. · .. 

Pareceu a S. Ex. um facto estrondoso ter-ao feito 
coosideravel reducçiio na força sem se reduzir na. mesma 
proporçiío a despezo., e referindo-se particularmente & 
secretaria • a alli 
au~ontado consideravelmente. 

Em resposta á. primeira ohscrva'jli\o, devo declarar ao 
nobre deputado que com efleito niio ha proporção no. 
diminui'jlfio da dos oza com a. reduc iio ae hc e 
orça. i mas • x. h a de concordar que, comqaanto ~ 

tivesse diminuido no. minha proposta, que a ..cam~a. 
approvou, quatro mil e tantn.s praças de pret, a deep~a 
nem por isso podià. diminuir na mesma prop()rçiio, Via~ 
como na lei de fixnçilo de fllrçaa do anno passado o :me;t 
digno anteceosor, nutorieudo para reformar o corpo ae 
aaude do exercito o.ugmentando··o, e para orgaUIN.r 
corpos fixos unindo n ossos cerpos as co:mpanhias avúl .. 
saa de pedoatreo, teve necessidade de angmentar a dea~ 
pez6 por effelto deBBa autorisação. Creou mais dons 
co~oa de guami9:41o, e augmentou õinooent& e dons 
officiaes no corpo ds saude: conseguintBJXlente nlo podia 
a dêspeza. ter a diminuição que teria se estas altera9Õ&s 
não se tivessem feito no quadro do exercito. 

Se por um lado dá.-se agora menor numero de praças 
de pret para o ex:eroito, por outro lado dá-se o augmanto 
na<J.uellas duas verbas. · · · 

Qnai.to ao reparo que fez C) nobre deputadodeachar-ee 
consideravelmente augmentada a despeza com a secre
taria de estado dos negocios da guerra, m.e parece que 
S. Ex. tambem não teve razão. O nobre d · -
attendeu a t~ue os emolumentos que até então erli.ó 
ccbradosem favor dos empregados da secretnria,·efazião 
parte dos seus v~ncimentos, passá.rão a ser recolhidos 
pelo thesouro nacional;· e esta somma quasi que está. em 
equilíbrio com o augmento que honve na despeza que 
se faz com aquelles funccionarios. 

O mesmo nobre deputado tambem declarou que ti
nha esperado que entrasse em discussão o orçamento do 
ministerio da guerra, porque, sendo ministrc:> dGsta re
partição o presidente ~o conselho, queria fazer algumas 
observações sobre a politica geral ; mas apenas lim!.
ton-se a. tratar da eleição de um dos distrtctos da sua 
provincia, e a pedir a. attenção do governo imperial arA 
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a nôme~ão do- cidadão que deverá preaidir a me!mll 
promicia. · ·· 

Sr. presidente, a camara sa.be que o governo não 6$ 
descuidou da provincia da Bahia. Logo que lhe foi 
possivel designou um c~d: dão por muitos titulos r~spei-

daque a prov.incia; mas razões disse ollc ter (e ase:z.hibio 
na camaradas Srs.deputa.dos) para não ace1tar estano- · 
mea~ão. Assim, já. vê e. camara que o governo não sedes-
cuidou deste ass • • 
Bahia um administrador digno de tão ardua. tarefa, logo 
que lhe seja possivel. 

Pedio igualmente o nobre deputado que o governo ins
pirasse á commissão de orçamento desta camara, afim 
de que niio se consignasse na lei senlio despezaa orçadas 
e decretadas, Senhores, o governo não pôde deixar de 
faaer al~mas despezas que muitas vezeil são imprevistas 
na occasiíio em que se votão os orçamentos. 

O Sa. LESIA.: ;;.... Só as que tiverem o caracter de nr• 
gentes, 

O SB.. PRzsrnENTZ DO CoNSELHO ~ -Sim senhor, e 
tão-n-o · • ~-

Pedia-me ainda S. Ex. que tratasse de organisar -
para o annp os corpos policiaes das provincias. ~ tiver 
a· honra de ser ainda ministro, fazendo o quo estiver a 
meu alcance eu es roa resenta -
te senti o á. consideração do corpo legislativo. 

'Observou afinal o nobre deontado a quem tenho a 
honra ds referir-me que não sabia quaes erão as commis
&ões para cu· o a amento se couai ava dinheiro. Se- _ 

ores, eesas comm1ssões são tantas, que neste mo- . 
mento é impossível lembrar-me de . todas ; mas ellas 
estão designadamente marcadas no or~mento a que o 
nobre deputado póde bem recorrer, e por isso dispenso
me do enumera-las. 
· OutrO Sr. deputado pela provincia de Santa-Cathari- · 

na, ·que fallou depois, tratou de objectoll que eu entendo 
q~ erlio mais proprios da fixação da fsrça. Hoje, BO
nlíores, a força está. fixada, e apenBil se trata de dar ao 
govtn:no os .meios necessarios para. a su.a. manntençlio. 
Esse nobre dsputado occupon·se dcpo1s de reducções 
com. as qnaes nio posso concordar. 

: . . 
eorpos do infanwia exlBtentes a seis companhia• oada 
um em vsz de oito, e snpp~:& que cada companhia destes 
co tinha. apenas 60 _praças .... 

elo& que compõe cada companhia dos corpos de infanta
ria, e por isso calculou que crüo 60. Não ba cQmpanhin., 
Sr. deputado, de 60 homens nos corpos moveis do nosso 
eurcito. Cnda companhia dos batalhões de infantnrla 
tem 102 praças, 

O Sa, CAaLoa DA. Luz :-De pre~? 
·O Sa, PaBtrDENTE no Co!UiBLno~- Sim, senhor. 
Ora, addicionando·se a estas as praça& do.a duu 

CO!DpiU.lhias auo o nobre dcput.ac.lo pretendia aupprimlr 
em cada bata\b&.o, jf. ae vê que o numero nll.o acria pro
porcional 'quelle quo ae deve confiar aos cuidados im·· 
mediatos de um capitíto. , 

Não me admiraria quo qualquer outro Sr. deputado 
Ignorasse o oomero de praça& de que se compõe cada 
companhia dos corpos moveis de infantaria ; mas que 
nm capitão do nosso ex8C'cito o ignorasse, causou-m~ 
realmente admiração I 

·O SI\· Cu Los DA. Luz :-Eu creio que V. Ex. est{. en
ganado & cate respeite. 

. • 8l':SIDEl\TE ~O OJISELHO: - Q Dobre deputado 
é que eatã. enganado; veja a lei de 19 de Abril de 1851, 
e C?nhecerá que cada companhia dos corpos de infau
tarla é composta de 102 praças de pret. Para os corpos 
de caçadores a lei marcou o numero de oito companbiq. 
compostas cada ~ma. de 78 praças de prct. . 

Senhores, nós Já. t1vemos batalhões de seis compa
n~as, e na P!atica rec;onheceu-se que e&tn. organisação 
.noo era a mau; conven1ente. 

Os. corpos moveis do nos~o exercito t êm nctnalmente 
nm~ organisação que me parece a melhor e a mais c :n
vowente, tanto para ~ serviço como para as manobra& 
que t~m de executar 1solada ou cumulativamente em 
camp!Ulha. . 

· Supponha o nobre deputado (que é militar), .que· oorii
ma.nda um desses batalhões de seis companhias:, e aue 
IIQ acb.s:vs. em campo raso cercado de ea.valllU'ia., tendo 
de apresentar resistencia igual por todos os lados; qual 
eoria a manobra a fazer para apresentar uma resisten-. .. . - . 
tamente um quadrado'! Por c~rto que não; e talvez o 
resultado fosse tal que não equivalesse a pequena eco
nomia que póde resultar do. diminuição d.o soldo de . - . 
mero de- oito capitiias facilita mais a formação dos con-. 
selhos .economicos dos cor~o's, e mesmo o detalhe da ou
tros serviços que lhes são mherentes. 

Disse tambem o nobre deputado que julgava conve- · 
nieute reduzir os corpos de artilharia do nosso exercito, 
e deu como rs:.ão o terem assistido a batalha do Monte• 
Caseros apenas dons corpos âesta arma •. .O nobre de
putado não esteve nesta campanha; se ~wesse estado, ' 
saberia que a essa batalha não assietirão corpos de 
artilharia : na casa esU. o distincto general que com
mandou a divisão do nosso exercito que entrou nessa . 
bata~ha; elle qu~ diga ao n_!>bre ~eputado qual a arti-

arma·; havia apenBB n~a bateria na divisão brazileira; 
ma6 no grosso do exercito havia ainda muito mais ar
tilharia além dessa. Por se ter usado em uma batalha . 

. . ' - ece que e e'ltel'eite 
deva diminuir a sua artilharia atá a · uantidade que foi 
unicamente precisa naquella occasião. Com uma costa 
immensa como é a nossa, deade o AmazonBB até ~ó Ja-- . . 

• guarnecer certos pontos, e istó não se póde fazer sem ; 
artilharia, · . . 

Senhores , os exereitos ee organisão , se armão e sa 
vestem se~do as necessidades dos resECctivos paizes; .. 
e segtmdo a inàol~ e costumes do. P?VO ae qu~ são fo~
mados, e dos eerv1ços a que são destmados. N9.orgam- . 
saç~ de um exercito a propt?rção das armas não segue . 
uma regra fixa e inveriavel. Eu tampem aprentli nos . 
livros em que Q nobre deputado aprendeu; tambem te· 
nbo lido alguma cousa a este respeito ; mas ass~o á 
oamara. quo neste assumpto o que regula é a pratica; o 
que determina a relação das armas é o ininugo que se 
va com a er , o lTI!no em que ee eve mano rar. 
(Apola!io•.) Se se adoptasee em t~do o ri~or as propor-,. 
çi5ea marcadas nos autores , podia-se muttas vezes au~ -
xUiar o inim!go em vez de combo.tê-1?· _(Apoiados.) E~-

I t • ) • • . 

no~tn occaaii\o os seguintes versos do grande poétn 
soldade~, que disoe : 

c A tactica militar presta.nte 
c Não so aprende, senhor 1 na fantasia, 
c Mas veudo, p1a.ticsndo e pelejando. ~ . 

Deixemo-nos pois de theorias, quando a pratioa se 
oppõe ãs &UilB regras, 

Outro nobre deputado pela provincla das Alagôlll! , 
que fallau sustentando o paracer da commia!ilo cfe que 
fu parte , apresentou iddas que em geral me _pareeem 
boas ; com uma della.s porém niio posso concordar : é a 
que se reforo & redncção do numero doa. arsenaea de 
guerra que actualmente existem. 

. Se o Brazil não fosse tíio extenso, se o seu exercito não 
estivesee tão disseminado, talvez não precisas&emos !lo
não do um eó arsenal; mas nós temos nm territorio im· 
menso; as nossas tropas estão estacionadas em diversas 
provincias; o corpo, por exemplo, que estiver uoPiauhy -

ede i - · · · · 
senal do Rio de faneiro? l'eremos para isso faceia meios · 
de communicaçíio e de conducção? · Nio. se vê que seria 
isto por demais inc~nveniente, prejudicial llO serviço 
e até mesmo muito mais dispendioso? E' necessario por
tanto que haja diversos arsenaes em certos pontos J>lll'a . 
proverem os corpos que se achão espalhados pelas di ver- · 
llas provincias do Imperio. 

Reconheço que, diminuindo-se o nnmeTo doa arse·' 
n&eS, ha*ia pequena reducçlio na despeza, mas me -
parece que o serviço muito soffretia com esta medida. 
O corpo legi~lativo antorisau,.o gove~o para. reformar 
os arsenaes de guerra : de& ta autorisaçno tunda o governo 
não usou; quando o fizer, talvez alguma redncção se 
possa fazer, organisando ·SEI esses estabelecimentos de 
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maneira. .que.se dimil).ua a. despeza': -por ora não é isto 
possivel. . _ 

PMs&rei ~gora a responder ao nohl'e deput&llo pelo 
mnnicipio da côrte que hontem fallou em ultimo lugar. 

S. Ex. censurou a maneira por que se fizerão varias 
commendas de am meu • · · f -

4a arLílharis. raiada que nos veio daHeapanha, e que se 
acha no arasn!Ü de guerrs. Creio que-podia dispensar
me de dar explicações sobre este ponto, porque um nobre 
deputado or Pernambuco meu illuatre antec2ssor no 
JWDlB no a guerra, teve a. cnut a a.e p:~dtr m ormações 
a tal respeito, e ea já tive a honra de enviar á camara 
dos Srs. deputados todos os esclarecimentos que tinb a. 
4cerca. desta compra.. Com effeito a artilharia que veio 
JJ.ão correspondeu ás vistas de quem a encommendou ; 
as ordens farão bel!: pensl\'des, mas não bem executa
d~s. E que culpa pód.e ter o ministro da guerra que se 
ache nesta côrte pela cõmpra que se faz na Europa? 
O que aconteceu ao. meu nobre antecessor póde acon·· 
~cera mim ou a qualquer outro. 

· O Sa. MnTtNuo C.ur.tios:-Mas deve haver algum 
Jes aavel. . ·. · 

O Sl\. Pa~s!DEMTE no CoNSELnG :-Mas nunoa. o po
derá. ser .o mmtstro que fez a enoommenda com todas as 
cautelas necessariaa. -

militar, referio o nobre eputado um fltcto alli occor• 
tido, qual o de serem processados alguna alwnnos o sns-· 
~sos em seus estudos. Por essa occasião fez S. Ex. 
á in ·usti a de "úl ar· me niniiamente ri oroso. Por corto 
não passo no exercito co~o relaxado, mas uão sou rigo
so a ponto de merecer a censuradecommettar injustiças. 
(Apoit:~do.r.) Procuro sempre cumprir o meu dever, e 
q_uando assim não acontece é por erro de intelligencia. 
No caso porém de que se ~ata, não hcuve rigor .né.n 
f!rro. 

O. direotor da escola central, o Sr. coronel Antonio 
~1111~1 de Mello, um dos officiaes mais dignos do nosso 
exero1to •• -.. · · 

{ } . . ' -

.. o. Sa. S~DAl!fBA MAllnmo E Q.~os Sas. Dntrr.&.-
DOI .-Apo1ado. 0 . -

muito p_rudente, muito condescendente e muito justi
ceiro, dea-me parte que um certo numero de alumnos 
havião feito uma assuada dentro da aula ; havião des-
res eita.do o seu mes · · 
este obrigauo a suspender a aula, · Eu ordenei qne se 
cumyrisae o que estava determinado no regulnll\eoto. 
Forao eeses alumnos presos, forüo processndos na fórma 
do regulamento da escola, e cumprio-se a sentença\ que 
lhes foi imposta. Já vê, pois, o nobre deputado quu ele 
~ha parte não houva senão oumFrimento de lei. • 

O Sa. Su»ANBA. lr!Atwtno: -Eu chamei n nttonçuo de 
~. -Ex. p~ra. o regulamento ; apenas notei quo V. Ex. 
t1vease fe1to preceder um av1so a esse julgamento ; nüo 
lhe ~ maia carga a.lguma. 

O Sa. PaESIDI!CTII DO COftii!I.Ho :- Niio podin dcixiU' 
de mandar qUI se cumprisse " lei. Por essa oocasião 
houve .um aparte em ,ue se deu a ent?n4er que se havia 
proaed1do dessa manelra talvez po:o msmuação do mi
nistro da guerra. ou de alguem. Esta proposição ma
goou-me em. extremo , porque quem me conheet> sabe 
que sou incapaz de semelhante procedimento. (Muitor 
ap9iador~) Eu não fiz mais do que cumprir· o meu dever. 
Em ma teria de disciplina sou o mais estricto possivel, 
mas não levo a minha severidade a nto de mar 
semel ante msinuação. irei mais- isto esU. muito · 
abai-xo de mim, nem me parecia quo alguem pudesse · 
mppôr que eu seria capaz de insinuru aos meus 3ubal
tcmos para que decidissem desta ou daquella maneira 
uma causa. em que erão juizes I (.4poiados.) 

Para confirmar o que levo dito bastar! recordar á. 
ca.mara o.s nom~ doa officiaes que julgárão ~ae pro
eeuo. Fot pres1dente do conselho a que se pffiledea o 
Sr. Antonio Manoel de Mello e vogaea o Sr. coronel 
Ricardo José Gomes Jsrdii; .. que muitos membro~ desta 
casa Qem conhecem, e os~. Jacintho Vieira do Couto . 
Soares, Jos~ Ricardo de Albuquerque e Epipha.nio Can
dido. de Souz:a Pitanga.. Todos estes officiaos são inca-

TOMe IV 

pues· ae. 66 ·aei'ir.arem levar 'por 1n8initações 'ae quem 
q'!ler que seja, e eu muito menos !fe infl:r,ür nill d~ci!ão 
q,ue derão (.4poiados.) Nem sei mesmo co~ que _fim 
pudesss eu desejaT a cond.emnação de moços ·que não 
conheço, e a quem nenhum motivo tinha_ para. quereo:
mal· a · n · bastante ue tivessem 
procedido de maneira que fosse preciso corregi .. los., -

O nobre deputado a quem estou .respondendQ fàllou 
igualmente sobre os acontecimentos da. fabrica de_pol
vora. da Estrella; e enteudeu ainda que em relação a ._ 
esses acontec1m"n os eu a s1 o ma.lll crue com os 
s'ubalternos do que o fôra com o superior._ O nobre de· 
putado foi mal informado; estou certo que se tivesse 
tido informayõM e-xacta& não formularia semelhante 
iocrepaçiio contra mim. 

Eu recebi queixa do director da fabrica de polvora 
contra alguns de seus subordinados, assim co~o estes 
se me queixárão contra aquelle. O que fiz eu, senhores t 
Nomeei uma commissãõ de l.res O'fficiaes su~tiores para. 
s;yndicarem dos acontecimentos havidos. Em resultado 
conheci que nem o director tinha razão, nem os subor
dinado~ a .tinhão; que o que occorrê~a não passava de 

mal entendido rigor da parte do .director, devido isto á.· 
falta de pratica do serviço militar. Para evitar que 
essas occurrencias tomassem maióres proporções , de
mitti o · r e r o i os su or · ados. Se ne&te 
acto houve crueldade, foi maior oom o superior do que 
com os subordinados, porque o director da fabtica da.' 
polvora tinha como tal a. gratificação de 5:000S que· 
deixou de erceber, e os outros apenas forão removidos · 

a oomp 1a e ar cee a. a nca.para a. compan a. : 
de artífices da, côrte ; creio at~ que melhorá.rão com a 
remoção. · · · 

Vê portmto o nobre deputado que da. minha. parte 
não houve vontade ~e perseguir, de maltratar uns favo;. 
recendo o outro; se houve rig?r, o qne neso, foi oontra - ., 
o directo~;, porque entendi que o devia d1spensar dessa. · 
commissio. 

Devo entretanto observa~ que o ex•~_tor da fa" · 
brica de polvora, a quem me tenho referido, não perdeu 
por estes factos a minha confiança; á offioial muito. 

restimoso; é !Doço de muito talent,o, ~nito trabalb..~-

proveio· de querer elle obrigar os seus subordinados' 'a 
trabalharem mais do que e11tavito acoatumadca. Sep- · 
ponho que fui prudente retiriUl.do o 11uperior, e romo
vend os subord'n 'lo • nunca enaanuo "" or illn()' 
paasarin como cruel. 

Sobr& o lnboratorio do Caulpinho fez·mB S. Ex:. di- . 
verel\8 interpellações, a algnmas das quaes poderei jd -
responder, mas nií.o a outras, porquo pnra isso serin pre-
ciso revolver contas quo estilo no t.hesonro. · 

Qae valor têm os prodactos do laboratorio1 ~rgun
tou o nobro uoputndo. E' uma conta complicada qne 
precisa de nlgum tompo j>Brll sor ti.rndn. Quanto B3 tem 
gasto alli om oonstr11cçoes T E' da mo~m11o sorte impos• 
sivol responder neste momento por falta de tempo para 
mandar verificar. O que se gastou durante o anno do 
1860 em mataria prima? A eat!\ pergunta seriâ maia 
facil responder ; mas preciso .ã ta.mbem pllra isso algu;n . 
tempo, e não me é dado satisfazer ao nobre deputado 
com doze horas de intervallo. Q11anto aos ordenados, 
ellee constiio do orçamento, e nesse documento encon
trará S. Ex. o que deseja. 

E' encu~ado declarar que o ac~ual director do labora
torio accumula outra emprego; porque- o mesmo nobM 
deputado que me fez esta pergunta o asseverou -, e o 

re de u ado ue exerce esse em re o não o ne on 
antas confirmou esta asseveração. Eu creio qu6 a aceu
mulação a que o nobre deputado alludio é mtúto justi6.
cavel: s~tbe-se que para. certos e determinados oerviços 
não ha abundancia de cffi.ciaes habilitados no exercito; 
ora, o nobre deputado que é director do laboratorio do 
Campiuho é um ·dos poucos moços que tem habilitações 
para er,11a especie de serviço. 

Occupa, é verdade, como repetidor uma cadeira na 
escola central, o que lhe deve oceaaionar basttmte in
commodo, obrigando-o a fazer tres vezes por 1811W1& um 
trajecto de 6 a. 8leguas. Espero por~m, logo que haja 
offi.ciaes habilitados, poder livra-lo_ de semelhanteill
commodo; mas creio que por ora o director do lt.borato~ 

40 
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8 o que e&tá a ~cu <·argo. O :tr:tuals.uditor é homem 
trabalhador, e campye bem os :-euloo devcrt>s. ma.<; não se 
occupa ~ómentc '1o_s c~:Jselho~ de guerra, di consult10.s 
frbqnentes: ttm as JUStlftcaçõ>..s de cadetes que ~ó por si 
a sorvem te~po ImmCDso,etc., etc. Antes de ter o nobre 
deputado fe1to a sua obr:ervaçüo ji eu havia requis.itad~ 
:,:ll!e~ hoara_d<? collega da. justiça um juiz de direito ou: 

JUIZ llllllllClp&l •.•• 

. O Sa. M~ISTJlo no JusTIÇA:- Apoiado. 

O Sa. ~n.Esnretocn: Do CoNsELHo. - •••• p~n eoadjn
yar o au<!-itor. E~ta _idéa j~ a tenho h:l clgum t2mpo; 
Já. cu haVJ.a recoDllec1do que eftectivamente ha. alguma 
demora nos processos. 

o. s~. LEITÃO DA. CUJUL\.: - o me .. mo mal se di nas 
plOVlllCJ.aS. . 

O Sa. PaEsJDJ,."1'iTE Do Co:isELHo: - Em muito m&nor 
• ; e s: 111 o se nota., quanto mais nesta capitsl? 

Dl.Sse 1lla1l; o nobre deputado que o orçamento nio é 
bastante claro, por isso que, quando trata, por e%emplo 
d! despezas, as even~ não estão especificadas. Per~ 
doe o n~bre deputado: S. Ex. !'egalou-se unicamente 
pelo proJecto que se acha. em disc~Uaão • nio attenden 
ao orçamento, ond.e as diversas despezru; e eventuaes siio 
convenientemente classificadas. 

O Sn.. SALDANHA. MAJu:'fBo : - V. Ex. sabe que o 
que ~!'gula .é a lei : seria bom que fossem especificaw 
na.181. 

(H a ouú-o1 aparles.) _ 

O Sa. PaamENTE Do Co!llsELDu: - As diversas des· 
~ e eventaacs si~ ~ t:eguin~'> : impressiio do re
.ls~o , almanack mi11tar , ordens do dia e aetos do 
governo, tt'ltn!~porte de trop:1.;, alu~cis de cnsns, esc!l-
leres de fortlo\lezas isa~entos ara ac; ~ 
-~ ezas e <Já.tros objcetos cio culro, cllisria e v~~
no a presos r..ondemnado!> a trat>alho. apprehens!lo <!c 
desertores~ entenamento de officiaes p!>bres e praças ào 
pret, invernada da. cavn.lhad:l do Rlo-Grande do Snl, 
dita da. provincis. de Mato -Grosso , eolonias milita
:res, etc-

Niio é prlssivel e11peci.ficar. mais estas verba:; ~ ~'3 o 
:nobre deputado tivesse tido a bondade de a.ttender bem 
ao orçamento, talvez não fizesse este reparo. 

O Sa. SA.t.D.L~JIA. lriARncso : - Se são de&-pczas co
llhccidas Dão poacm ser eventu:les. 

ü Sa:. Plü:,;ll•~:.:.•r.;.; Du Co:o;st:LBo: - S. Ex. tambem 
tmtClu .:las p:'<)TltOçi•es; c, corcqumato eu uão estivesse 
i,r.::t>cu~ á. 3· iliscul'siio iin. lixzç;i:> !las forç.as de terra, 
por lllr- l-Cr a h.so cbziga.do !-elo regimento desta. ca·· 
mars., ~,...,tou inteirado .;o q~ então disse o nobre depu
taJo 

Scúb)':'CS, o que o nobre dcpu~:<:.il.o quer c um grande 
jury milita!" p~ira jd:;<:.r dn capa,üuad.e dos officiaes; 
mll.s isw é qu:t..,i nr:~-ossiv\ll. E se essa me•1idR. IlÜo dis
p::n.,a :1 r~,;p::r;sabi.:i:l.aé:.e do ministro pelas nomeações 
qn:; fiz·~r, do! que servem toc!as cstn.s cautcl>Ls ~ 

o Sll. s ... ,.DA.~.liA MAni~·JIO:-Hn.veris mirl& arantia. 

O S1t. PaESlDE:o<TE Do CoNsEr.no:- A garantia esti 
r:o rubis~1o que sab·~ cumprir os seus deveres: essa 
O'IÃ~ra que qu.:;r o nobre deputado é dcõnecessaria e 
• é"J. i .at..• • -

Sinto portanto não poder concordar com o nobre ae
put~do. 

T~Jvrz n~o tenhn respondido a. outras observações: 
:;e &.l-sim tiver acontecido. Dil•> é voluntaria a omissão, 
tnnto ~~r.b qu;;Lta rne faltiio os habitos da tribuna. 
(Multo bem; mu~lo bem.) 

Ç) s~·. ($:u·u in:ao C:\m [lOS : -Eu p'.lderia., Sr. 
pt<sidcnte, prt:V<•le.~endo-me do::o precedentes do pre:;ente 
debate, entrar em algtlm'ls cousideraçõe3 políticas rela
tivas :t outros roiuil!teri'.ls ; p;>deria imitHr o exemplo 
d.a.d::l por outros oradores, especialmente ministeriaes. 

O Sn. Su.VErl\A. Lo ao:-Apoiado. 

O Sn. MAnTJ~no CA.llfPot:-Eu não receiaria nesta 
occn;;hlo ~bu.ar da condescendeocia com que V. Ex., 
Sr. presidem=, tem tratado a. tantos amigos e co· reli· 
gionarios meus, :m:mbros ~ o~posiçio, chamadanatu-

O Sa. MJ::\JSTRG DA JcsncA. : - Quando a chamei 
assim? • 

O Sa. MA.nTINHo CAMPos:-:-Desde o principio da. ses
são V.Ex mais de ·•ma vez fez-nos a honra. de classifi
c:;r-nos em opposiçiio ne.tural, classificaçlio que aceito 
como muito obsequiosa (apoiados); porque essa cl.assi
cação,I.Lo proprio juizc; de ::S. Ex., justifica a. posição que 
occupamos nesta casa. 

E esta justiticaçio é tanto mais obsequiosa. quanto a 
camare sünda hoje testemu-c.hou que accusa.çües siio 
feh::s eousttmtemcnte a este imperceptivel grupo, como 
nos fe~ a honra de appellidar o nobre deputa.do pela 
provinci" do Rio de Janeiro, que por ultim(l discutio a 
resolução que proroga o orçamento. 

Por hso, repito, a cl~sificação que fez o nobre mi
nistro da. justiça é para :nós muito obsequiosa, porque . . - -
algans amigos do ministerio, os quaes não sei por qne 
motivo n:1o e'"tão contentes com a posição que guar
damos ne,ta casa; posiçiic,, Sr. presidente, que cteio ser 
a mellos off.msiva quP. poderiamos tomar a respeito do 
actual gabinete, q11ando o Sr. ministre da justiça nos 
!ez o favor de coDs1derat-nos desde logo como opposi~ 
natur~ O menos que podiamos e podemos fazer é 
seguir a linha de conduets. que temos seguido para com 
o ministerio. 

Temos ante nós um ministerio sahiio de uma opinião 
politica avessa. á. nossa ; temos á testa. do ministerio o 
chefe principal da oligarehia que nos opprime ha. mui
tos mmos no sul do Imperio. sNao apoiado1 e apoiado8.) 
Témos no ministerio o chefe princiçal da oligarchia., 
que, ha. muitos annos. n~ opprime no snl do lmperio • 
(Nüo ap-:.aados e apoiad01.) O chefe principal, ainda. 
rl.'pit~, porque tem()s á. testa. do ministerio a primeira 

pa<la o pattl o conserva or. 
O ~Jt. lth~1STno DA. GunB.A. : -O chefe póde ser, 

JW!S oligarchia. niio existe. 

~ Sn. PaESIDE:\TE diz algumas palavras que niio 
OtlVUD~. · 

O Stt Jl.fAll.TrNuo CAnos:-V. Ex. Cf>U.~ que eu 
:faça . o exGrdio ao n.enos do men discnrso, pois já. de
~el que mie: VI}U entrar em dis...--ussão política, como 
aliás outros .!i:l.:~ ::J.eSts. mesma mateõa e sessÃO. · 

O SR.l'&EitD.P~.F.;;-S6 faço nota.T ao nobre depu-
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taao que está. tra.tanào de objecto que llio estPem 
discussão. 

O Sn. l!úB~Bo CA'IIPol":-Perdôe-me V. Ex. Estou 
fazendo uma razão de ordem para entt-ar na diRcn;.,:iio da 
znateria; e nisto sigo cs exemplos que se me tem. W..do 

O Sn. PllESill&l'ITE diz :Ugumas palavras que não 
ouvimos. 

O Sa. MA&TI::'iBO CAIIII'OS: - Não sei o que ia di
zendo •••• 

UM Sa. DEPUTADO: - Fallava da oligarchia. 

um minÍsterio prendido pelo· chefe principal da oligar
chia que nos opprime no sul do imperio, ha mais de 
vinte annos, aunullaudo nossas bellas inP.t\tuições. Ha. 

• de vin aiiDOB ara uma ande frae -o do aiz 
as condiçües politica.s são inteiramente desiguaes e di
versas (apoiados); porque o que é virtude para os Bra.
zileiros de al~as provincias, é um titulo de pros
cripçio par& os de alguma outra ; as mais nobre3 e 
bellas quslidades de caractar e de espirito que podem 
tornar, e de f~cto tornio os homens politieos ornamento 
e gloria do seu partido e do seu pãiz, são t!tlllos ~e re
commendação para os homens de u:n part1do, t1tulos 
nunca. desconhecidos, mas eüo titulos tambem illfalliveis 
de suspeição e proseripção eterna para os homens de um 
outro partido. 

Eu não desejo, Sr. presidente, dnr desenvolldmento 
a estas proposiç.ões. Nossos motivos de queixas são 
cons s, suo pn , , .. 
convicção de que esses motivos li.ão de durnr mais tempo 
do que eu. A direl.'ção que as cousas tom:io me têm feito 
perder t?d.a a ~perança de iguald."l.de politica pr.::t o 

O Sa. LEssA. :-A opinião publi~ já. começa a reagir. 
O Sa. :r.IARTINBO t:;.li!Pos;; - Nós ncs cr•ntentnmos 

com o juizo da histeria : ur.s são filhos , out-rCis são en
redos. (Apoiados.) Esta é ::.verdade politica do nosso 
paiz. 

Niio faço , Sr. presid6Ute, responsavel por isto seoiio 
os dominadores do pniz, aquelles que siio donos desta 
terra desde o ministerio do 19 de S:~tembro de 1837. 
(Ap~iad(•S.) 

Já. vê V. Ex. que fazt>.ndo partir de 1837 o moUvo 
real de nossas queixas politicas, eu collt':'crio os melho
res amigos do ministcrio, os quaes têm to:io o cmp:nho 
em fazer crer que !'<'mos inimigos c adversnrios não 
simolesmcnte dos minist!cs, nrio sin::;ple•mente dn. oli-· 
g&rchia, ma.q de algumn outra entid:dc, que nós sup
punham~ ser, e_ nii~ !;1'+. Sr. _P"~idtmte, se ~ev~ C<l:d~-.. . . 
é o pai commum d.e to~o:~ o .. lkazileiros, c o chefe d:t 
naçii.o, e não de u:n pnrtíd., súment1?. (Jipoaadof.) _ 

Neste EGutido: Sr. pr~irlente. V. Ex. comprehcnne 
que a minha. rnzüo de ordem não tem outro fil!l 5miio 
justificar-me perante <..-s mrus ami:zos f')liticoJ, que já. 
2:e ti:-m pronunci:v!.o na cast~, dt.l'-lhe:1 a rn~iio uo r.neu 
silencio. 

E limitr.-me, Sr. p:.:l'!dt.'lltA!, ~ura e simp1e~&:~e:'!~C ::. 
aceitar como minlusli t<<cia:-. :1.. mnx:.ife.;t~tçõc,- lloliticas 
até agora feitas IJ:l. trlb:.tnli pelo:; membros d:t opp~1si-_ turaL 
ÇBO na "fi - f • .:1-d pe1 .... • • A class1 ca~o que nos 91 -= a o noure muust:ro 
ela justiça --de oppo!'iÇÜO n&.tllral- eu a aceit.> e agra
deço coml' uma justilicaçüo contra as incrt'p8ÇÜê;S que 
&eiiiJ Jilliad:,s nas fru..em constantemente na c:u:a. 

O Sa. 0TTO!'II :-Sem qu~ se poss:~. julgar artificial a 
õutra o i -!.>. (~pOiado1. 

O Sa. MA.aT,NBO CA.xPOs: - Certsmente. Ente:liio 
que o conceito que o Sr. ministro ds. justiç& :faz a. nosso 
respeito~ de que formamos aqui uma. O@pos•ção natural, 
é a perfeita jnsti6caçli.o d:l. noS!' a linhs de conduct&. 

Nós não pod.iamos ter diante do actual mirü~~no ou
tra. posiçiio &enio a de opposicionist&s na:ura.es ; e 
entüo cumpria-nos traçar a nossn linha de conducta 
como opposicicmistas. 

Não d.eviamos, Sr. presidente, servir aos planos de 
uma.~ dos amigos do ministerio., e SJZ;gtefu., se
guudo M ll~id~ e ço11~çnieo~ poli;i~·dessa 

fracçii.o ao ministerio no que e pela iórma. que fosse 
s.gudavel a es~a fracção. 

Pe~!lndo n. situação do paiz, pesan:!.o a constituiçiio 
actual da camara dos deputados, vimos o que nos cum
pria fazer, e qual era. o melhor caminho quetinhamos 
de promover os interesses do paiz na actua.lidade. visto 
que não nos era permittido du aos negocios publicas a 
direr.çiio que reputamo:.; a melhor. 

Niio temes atsca.do, Sr. presidente, como V. Ex. é 
testemunha, o ministerio com violencia. E' este o ponto 
real da accusação que nos foi feita hoje pelo nobre dc
putsdo do Rio .de Janeiro. 

. ' 
não disse seme1hante proposição. 

O Sa. MAnTJNDO CA.'IIt>os : - Ella se revelava·, ao 
menos assim me p&receu das palavras de V. Ex. - . - . ·- ' 
prehende qua.:J.to e~ts a~cus&ção é injusta Não temos 
maioria na cs.mnra dos deputado!:, niio pertencemos ao 
partido do miDisterio, não póde competir-nlls a fortuna 
que toca nctualmente ao nobre deputado e a outros 
membros da maioria de rebocarem á sus. vontade um 
ministeiio que niio ·tem tido projecto algum a apresen- · 
tar ao corpo le~slativo. . 

Se s6 nos o~cupamos nesta camara com attribuições 
das assembléas provinciaes, a razão é clara: foi o unico 
debate, foi e!\te o a!lsumpto que foi incetado. Para que 
a a::cusaçiio do nobre depntad · tenha força, deve mos
trar 4uaes os "'enate. ne,te recinto ~;obr~ osquaes a oppo
si 1o recusou formul~tr su~ts idéas. 

uan o o no re ~puta o t1ver mestra o as que~; ões 
aqui aventadas diante rias quaes :ecn::.e~os, terà. proce
dencia a sua accnsação. 

O Sn. PEnEIRA. DA. StLVA :- Eu tambem niio ac-
cuse1. 

O Sa. M'AnTIN&o CAnos; --Aceitando pois, S:. pre
sidcn!e. ct>mo manif,.stnçllo minha. todas as manifesta.
çõ~q feiÚls Uf!. tribuna por meus ami~os politico11, V .Ex. 
me permittirá. fazer ltlstnmas consio:l.erações ao honrado 
Sr. prcsidenta doconselho sobre o orçamento que se acha 
em discus,;siio. 

Um dos pc;ntos do programma do stctual ministerio 
vem n se;- -discretaec:>nomi11. dcs dinheiros da nação-. 
Era st'gnrnmente, Sr. p!"e~iden:e, este ponto diJ~:no de 
formar por si ~6 pro)n"::.mma para um ministerio que vem 
no parl:>mento P. declara que R naçiio se acha a braços 
com um deticit que. >e~ndo uns, é de s,ooc:OOOfl, se
gundo ~·atrof' é de lO,OOO:C'OO$, e qu~, segundo o orador 
que cst:t ca~n. ouvio h ·.>je, é <le cerca de 14,00:t:OOOS ; e 
se o mini~terio s~riamente mo~tras~e desejos de fazer 
c~cctivo ~tf> p~~~ru:1ma , qualquer que. f~Rse a minha. 

:::poio nfio lhes faltuja. 
O SR. VTT0:.-11: - Apoiado. 
O Sn.l\-IA.nnrrno CAlllPOS:- Mas, Sr. presidente~ o 

projlt'a~ma de economia do ministerio, que :Unda niío 
2chou opportunidnde de manifestar !e em um "ú projccto 
ou neto, lU rcparti~ão do:; 11egocios da guerra é um 
l)togramma mais real, mais verdadeiro, mai1 sincero~ 
é urn pro~tommn que mastre tendenciss de traduzir-se -
em iacto1.1~ E' o q,ue D.os eutt:pre examinar. 

Sr. p:-esidente, sem qo:.e eu partllhe esse amor exclu
sivo que tem o Sr. ministro da marinha pelos yrofisaio· 
naes, estou tambem longe da opiniiio contrana., iato ,, 
da opiniiio que tendesse a excluir os profiuionaea, opi
nião que ningnem aiDda t,artithou ; e com l'8laçio ao 
programma do ministerio de ee•·nomias, me parece que 
podia tra.U~-~ em _gmndes vantagens ?mtic:ú a pr. 

dd homen~ que têm ~and~ conhecimentos praticas de 
suas reõpeetivas repartições, como me apraz confessar · 
qne acontece rom o nobre ministro da guerra e o -nobre 
ministro da marinha. · 

Era, pois, muito fulldàãa a eaperança de que ao me
nos nestes dous mmir.terios grandes economias se fizes
sem, porque a. verdsde é que ~e os nobres mü:ústtos nlo 
:fizerem ~economias, não têm desculpa algum&j por
que SS E Ex. nio podem aUega.r que não ·sabem ·o 
A B C das suas ~partições. · · · · · · · · · · 
· As tepattições ~ gn~ e da JUm;:inha, çoDformeuos-. · 
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~~- . orçamentos, aio. um verdlldeiro morgado ; todos 
os-outros sem9<)s 'publicoa . são herdeiros .aeaherd.&dos. 
(RitcdM.) _ . . . .. 

NãO ~ nenbwna nação conhecida, se exceptuamoa a 
.A.ustria;em cujos orçamentos as repartições da marinha 
Q da guerra en~m na ptopcrçiio em que ~nt~ão n:.os no~-

franeez,o serviço militar de Napoleão I não cnstou nun
c~ ~ ~ri;Uly& 1!:cifra. propt>rcio~ á. renda que nos cus tão, 
~m ~po de P':Z, as repartições da ln9.!inha e guerra. 

nnd.a do Estado. A marinha e guerra de Napoleão I, 
quando elle dominava tudo, quando occupava militar· 
mente uma grande parte, se não I! quasi totalidade da 
Europa, nunca absorvêrão .. 40 % da renda do imperio 
f.tauce~. 

. :Ainda na actnalldade a nnica nação que consome 
proporcionalmente em tempo de pw: coin armamento 
miU8 do qna nós c<>nsumimos é a Austria. De todas as 
o»tl"as naçõss poucas são aquellas que votiio para a ma~ 
rinha e guerra mais de 20 a 25 % da sua renda ; nós 
votmp.os para es.tas repartições mais de 40 % . 
. Ora, se reflectirmos que uma grande parte das ou-

as. espezas, por exemp o, a repar çao a azen a 
consumula com a arrecadação de impost-os, e em ma-: 
:Uma parte com o pagamento de juros da divida pu
blics·, veremos que. na rf3alida..de a marinha e a 

1 -
mente, porque se os juros da divida public& e os servi-
ços da arrecadação de impostos consomem em si· uma 
somm_s de a!guns ru~l cautos, nos ficará. para os. servi-· 

do paiz um~ quota ineignifica.nte. - . · ' 
Etn um paiz novo como o nosso, em um paiz em que 

o govemo assume sobre si a tremenda TesponsabilidSde 
4ie ser tutor universal (apoiados), se· o governo riíio pre· 
tende ser eternamente oppressor, pura o simplesmimte, 
deve pensar em dar á Slla tntalln direoção mais benéfica, r 
mais vantajosa para o paiz; e com que recttl·sos o 
fid.'l· - . . . . • . . . 
· Consagrando mais de 40 % da rendi\ do E11tado 's · 

deapszas da marinha e dA guerra, o que ficará ao 'nosào · 
go~rno? Feito o serviço do pagamento de juros da di- 1 

~da ublica e · o servi indis ensavel ara a arrecada·-
ção dos· impostos, o que restará para o governo fazer ; 
qualquer bem &o paiz? E trata-se,-Sr. presidente, de úm · 
governo que se erigaem tutor universal de todos os in
dividuas e ·de todas as sortes de associa ões publicas e · 

c. ares,- e ·um governo, r. prest en B, g_nfl nao 
pormitt~ sem licença sua reuniões ou sociedades para 
chi, jí. n!o· fallo das sociedades de benefleencia, porque 
~~"-! · a um. go"crno suspeitoso naturalmente devom · 
mspll'ar dcscoiúianca, porque fazendo bem, tem direi·' 
to a alguma gratidão, podem ter muita. influen<:ia, nas . 
sociedades de puro recreio estão sujeitu á licença e á 
permissão li... . 

-En. J?ediria J)Ois, Sr. presidente, que &e justificasse o 
aacrificto peaadisaimo que ha muito 'e constantemente 
ee .im~ -~ :aossa TeCei ta. com os orçamentos da marinba 
e guerra. ·será. a. necessidade real destila serviços! Se 
me convencess~m ~e que era absolutamente necessario 
gaatu' ó qu1) temos gasto, _·a»aixaria a cabeça; lamen-. 
ta .. lo;..hra, ~ume curvaria 'á lei da necessidade. Não . 
se tem r,>rém feito isto, não se o faz; · tudo quanto · 
tem ha'Vldo - neete debate, o mesmo honraJ.o presi- . 
d&D.f.e do Cónsolho me tem dado co:a:vioÇiío contraria. ; ' 

'Eu ri_iio w; Sr; ~~id.ente, na po~iç~ que ociupamos : 
n! mu~-do; ~, v1zmhoe P?derosos que. nos ameacem, , 
nao 1181 quaes sao as com iiicõee os reoe1os ue· nos de .. . 

· azer BUJeltara um tao pesado sacn c1opermanente, . 
etenio~ · Nlo ser quaes são as· necessidades qoe a is3o 
no a· obriguom ; não Cónheço outr'aa nooessidades . senão : · 
as ·a& acb:Diidatração inteina do nosso paiz, porque pe- ~ 
rigo utemo provavel que j\Utlfique semelhante onu..- ,_ 
ea 'ootsféeeo que nllo conheço. . . 
OtaLF~ as neoeaaldalet da admlniatraçio lntana · 
~·- JNi1Z _do sei ee· a org~a.çlo da forÇa mUl~ar elo 
linh~. t~· qual o s ___ r.- preald. ente do conaetho deaeja o 
eoat' teUs antecessores t~ ttroeurado m&utor, ~dfl'A. . 
ja~t!fic&r os aossoa ~amentoa tnilit.art•· Fundado p.~ 
opm~· :dn Sr.· pre111d~te do ;oonaelho, acredito gua a 
HA"l90' lP~o, o eern~ d~ poholr':: • <lo "~~l., IM 

. 
a.utoridadea não é bem desempenhado pela- iorça de 
linha, inutilisa esta força para o destino a que o Sr. 
presidei!te do conselho a quer consagra.r~ E' opinião 
que S. Ex. sostentà não só no seu·relatorio deste anno, 
como I!O de 1857. · 

Por consequencia, não é para as necessidades da poli~ . .. ,. .. 
ção interna que S. Ex. p:.:.ctna ter o er.ercito ; a orga:
niaação da força publica com destino a auxiliar a admi
nistraç~o da juatiç_a ser!a muitodiva;sa d~ do exercito, 

. ) 

não exigiria a apparatosa organisão militar qu~ temoa. 
E, tendo em apoio desta· minha opinião o proprio 

juizo do Sr. presidente do conselho, que reputa. o exer:
cito deslocado quando é empregado nesto serviço, eu não 
Bei qnaes são as r::.zões que nos autorisiío a votar~ 
exercito que o Sr. presiJente do conselho pede. 

O que cumpria. era que S. Ex. achasse opportunidadé 
de . attender a algumas de.& net'essidades publicalt. E' 
eousa. lamenta.vel que o miniiterio, teDdo um program.;. 
ma tão bello, um programma que tenta e seduz até os· 
opposicillnista~:> na.turaes, tenha. a desgraça de niio, achar 
o rtuuidade para a sua execução I 

s o, r. pres1 en , e. ano ma1s a.men ave quan 
ainda hoje ouvi ao Sr. presidente do conselho na res .. 
posta. que deu a um nobre deputado dizer-se . para o 
anno fôr ministro-. Pois se o proprio Sr. presidento.J.o 

1 1 

O Sa. PusmBKTE no CoftssLBo: -Posao morrer. 
O Sa. MAaTUUJO CAMPO~:-; ••• ne confiança 

. • . ., . -
siderinninistro para o anno que vem, que conta ha do se 
ter um programma, para justificação· do qual S. Ex. 
nos recommendou que esperassemM pelos factos ! · 

Não ha portanto, Sr. presidente, razões que nos Je- . 
-vem a. votar a força que nos é pedida, visto que -pãq é o 
exercito proprio a prestar o serviço interior, visto que 
e"stc serviço inha.bilita, inutilisa o exercito; a conae
quencia logica, ·natural para . o. governo seria niio aug.; : 
mentar nem mesmo conservllr o exercito como · estf., · 
mas prepru;a-lo ~arao de~tinoquasi unico que se Ih~ deve 
;ar, e quasi un1~o d(jhno !lne :realme~te elle tem -~á_ 
lmpo&to pelas circumstanctas e necesstdades do p81Z. 

e11zmen ne uma gue a e angeua a 
:receiar. 

O Sn. PB.BsiDBNTB no t-oNslltJio:-Neste momento. 

no imperial perseverar na linha de conducta assisada que· 
ultimamente tomou, de abalfdonar a peasima e carisei • 
ma politica da intervenção que foi iniciar outr•ora. no 
Rio ila Prata (apoiacio1), sa o governo imperial peree· 
verar uesta sabia conduct$, não vejo donde nos possa . 
vir perigo externo. Nós nada temos s. recei&r- das naçÕU , 
da Europa; a proteoçio a seua intereasss oommerciaes, 
as relações coounerciaes que essas naç.lles entretem 
comnosco não gara.n.tia aufficiente para que elhw nas 
auaa relações comnosoo tenhi!.o int.eres~a iguaea aos 
nossos. Não vejo, por consequenoia, raztio para que O&· 
hontados ministros ,;~ão j ulgaesem opportnno eate ponto· 
parti. traduzi tem o seu programma. de economia em 
fa.ctos. . 

O Sr. presidente do <lonselho disse-nos que fe:.: eco- · 
nomias na sua repartição. Eu lhe respondo c!lm o 01'9a
mento apreeántado á casa por S. Ex. : por elle se pedem 
trezentos e· tantos contos mais do que se pedio no ultimo 
orçamento., 

O Sa. · PusrnENTB no Col.'lSEtno : -Menos. 
O Sn. M .n'I'IIUlO C.un>os: -Eu pedi o orçamento, 

mas ainds. não'JD.'O mandárão; por ello pod.eria.mostrar· 
a V. E x. que, comparada a sns proposta com o . orça· 
manto pallaado, pede V. Ex. mais.... · · 

O SB."PUstDBN'l'E no Co:sutao dá. um aparte. -
O Sa. llillTrNa:O C.ivPOs:- S. Ex. ·pede· .mais do 

que d6manstrã.o os balanÇ9s diitrib_uidosna ca.sa ter-se 
gaa\o DOi dOUI. ultimas ann0S1 de cuja deapez!l temoe 
bn.l&~~ços; pede a)gutnas centeJl. u àe contos mus. Nem. 
M\ memo como V. E1t., peà.inêlo •pena~ 14,000 praç!lll, 
P-tCitende fUt•r mala do_ QU!) 18. gastoU COm O e!fectiVO 
•• força que ttm •i4o tu1~erl~r ~ ot~ nu.me~o-~~ .Pt:.,•. 
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. . Sr. presidente, pedi o o~ento, mas não o tecebi S. Ex. pe<!e pen. o quadro do exercito 6,668~8191_350. 
ainda. . Segundo o ultimo balanço apresentado ao corpo leg&ala

tivo, a d.eapeza feita com maior numero de praç..- foi. 
OSa. Pal!.SibErln:-Já.selhemandou. de5,55l:0608921. VêS. Ex. que não ba · tàle®DO·· 
O Sa. ~AR'fl!IHOCAlllPOa: -Até agora.niio o race~i-:.. mia. 

ztso d' um apartt'. 
tro póderá. verificar, comparando os balanços da. receita e O Sa. M .. u~.TlftRô Üt.'llPO& :-Ir.to ~o que não 'fejo cle-. 
deapeza. dos dous ultimas anncs apreaentatlo~ ao coTpo monstrado ; e por iiBo me queixo da fôrma pot que são 
legislativo, qne etfectiva.mente 1!8 gasto]! m.mto m~nos feitos os orçamento5. S. Ex. devia. com~rebender que a 

------!!~u~e.JS~-~·E~x~.~~e~m.us~a~r~o~s!li!ta~.'='E~u~n~ao~e!>!,el!..:o~..-n"te~u..,a-=---t--apresentaçio do!! orçamentos ao corpl legialati vo eon~.· 
üfica a.Jguns pedidos do orçamento. • • vsm que seja feita demOilo 9-ue a população po:5sa ajui-

E por esta occasiii.o convem observar que h& mlD.lste- zar do pTOcedimento da adm1nistração. . . · 
ri'os que não formulíio o se~ orçP>mento r'las des~as Se s. Ex. me permittiese, eu pediria ao governo qtie 
verificadas p.os annos antenoree, nem dao razõe&JU~- na justificação doe orça.mentos pta.tica!se as iegrl.e '\~ 
ti6cativas da differcnça. Mt~ parece que a der.peza ver1· pelas adminiatraç<iee e legislação Je algumas provinetaa 
ficada exigia que nos artigos em que os honrados ~i- têm sido imposta& áa cawaru munioípaes1 pol'que aio · 
nistros, que ~tpresentii.o oprogramms.deaeveraeconomut; autoridades electivas. Ahi 81' contaa são prestadiU da 
nos e.rtigos em que podem mais do que s~ gastou nos maneit-a tal, que um real se não despende de que ae niíO· 
&nno:; anteriores deviiio justificar o seu pedido; mas esta possa tomar co.ntas. Bastava· qae o governo imperial a& 
justifio~~o é que niio véjo. . • _ cingisse &s mesmas regras. · . .. 
. No mmlBterio da fazenda ha despezas, ha JUBtlficaçao o~ ... \MC(Í1)CU 604:2688 • ...;. Esta despeza ' eiti jua· 
satisfaotori a; no min.istel'io d_a._tfj;_;u~sutiHy~amllal~gÍ!n;tJmrfateõcoea.ud<sa~t--l--~t1~· fi~c~a~da~n~o~~or~a;;:m~e;:n~toSd~e'-iS~' ·:::E~x~. ~: ~fi~· z~aa::-:!'n:'ece~&~· c::;:=-'----
p~~oreee ter melb.or&do o orçmnew • · co rontações. as note S. Ex .• a differença que ha pua 
orçamento deste ministerio ~á. &íi.o um pouco mais satia- ccim os annos anteriores. No balan90 ultimo ee vê qn• 
fa.ctorias, segundo o princ1pio a.doptado no ministerio gastou-ee 493:7448 oom e.ste artigo. · ·· 
da fal:enda ; no da marinha, devo confessar que algtim 
1Xlelb.o 
Sr. pl'esidente ~ 0 conselho h a de permittir ·que diga, de cem ofiiciaes reformados. 
nii.o só . níio !le fez melhoramentll. algnm, como parece O Sa. MA.r.Txl'IBO CAliiPos : - FabricCJ c:kJ po1cortJ, -
ter-se andado para trás. Para este aerviço . pede o nobre ministro l'IO:ll2ll0'7: 

----~u!l'!· llM~~~-.m:·iníl· ~e~·ll..!l!uim~~en~· o~~~a~n~a~tu~r~ez~aL_-t--:-:~,._p:residenté,--em minha opinião, de todas es indlUtà 
de ~eu ·serviço hoje,permittia uma exnctidit~ tão appro; . triaes o mais inepto, o mais incapaz é um go~o 
xi!nad!l como a do miuisterio da fnzen~a. Na.o encont!el, qualquer. Desgraçadamente ainda mais estou connn-
porém, esta e~actidiio e clareza.; .é orçamento que de1xa. oido de que d'entre os governos o peior a este respeito cS 
muito a deseJar. • - o do Brà.zil; níio porqul) entenda. que os homens que .nos 

Mas onde ha mais a notar é no ministeno chamado governão tenhíio menos zelo, menos probidade do que .01 
da agricultura, obras publicas e nio ~e~ !!e ~e industria que governão ss ontraa naçi5ea. A verdade á que; comô 
ou o que màis. O orçamento deste mtmate\'lo é sle um~ o nobre ministro não ha de negar, o nosso governo 'dtn 
inc~r~eza que faz desanimar I Eu tive, conf~s~o a Y ·Ex., muitas dessS!I cousas que tem de fazer niio acha ~ 
a convicção de que o urça:xnento deste mlDlsteno é os~ nosso paiz os auxiliares indispensaveis. Emprehendam~ 
oripto n'uma cifra de que inf~li,;mente a camara ~os iudustrias novas, desconhecidas em nosso paiz, doaoo;.: 
deputados não. deve ter . a c~ave Íl~ste orçament«? nao é nhecend~ que em nosso paiz não póde ha-.er linda ., 
escripto em vulgar, mas s1m, rep1to, em uma 01fra de experiencia industrial, e que níio po(lemos esperar obter 

• a a1 an o pe~so e ma; e-
Sr. presidente, ~u peço permissão ao honra.do Sr. pre- peneaveis com probabilidade de felli exito. 

&idente do conselho para observa\'~ lhe ·que a sua eco· S11ria, portanto, de grande vantagem resumir-se o maia 
nomia de 300 e tantos contos, ann?nciad~ ao corpo le- possível estabeleciment~s ~aea. O governo .deve procu;. 
gislati·;e, não é real. S. Ex. ~de mtuto ma1 , • 

' E neste ~amo me parece que !'P~ialmente ~ "!obre nem ainchremota, nem mo\\.Yoa para recearmos CODtlio-
miniatro da guerra, que occupa \ão brilhante por.1çao no. . tos comeseu naçóes. Sujeital'Jllo-uoa a um ouua per-
e•ercito nue tem prestip;io 6 for~a 111orat baatante e maaente por 11lOt.tvoa itnagin&rloa, }>Ot uma neouaidade 
.. , .... A baltern os sa que rara vez !e póde dar, nio é prudencia. 

muito merecida para impor a.oa seus su 08 
• · Emfim, Sr. presidente, é es~ um daquellel ~tol em,. 

crificios que forem necesAarios, usim como 0 seu collega que reéonheço que não fallo pre~rado com u habUita-
da u:aririh~, é neste P,OIÍto; digo, quo podem pre~tar real- ~ necesaariu, o em que eataria diepoato a sujeitar a .• -
me.ate serVIÇOS ao patz. · • SS EE minha opiuilo ao juizo do nobre ministro da guerra. 

Nos outros ramos de servi~ hão de permtttir . · · x. Mas é neceasario que S. Ex. olhe com muita aUeu('lt" 
que eu perue que tnnto pôde faur a bem da adbmlD.l~trad-. l pua." o-rgania~ de esta.belecimentos taea, poro· ., 
cii.o um pToiis&iona\, como qualquer ou~to omem e . ....2-..J t d E B f 
lnstrncçii.o· juizo e boro senso, que 1e d~dtque ao trab~- . ve~e que, gae an o o .atado 170:0QO com a r._ ~· 
lho e tenha os auxiliares indispenea,e\s, ~do ~ue DII.Q, . da agl•ora. e outras, ~ . piodWlW é or~ para Q UlQ~ 
J'O<leUL jlrtteinCÜl' Qa proliseiol.l~ . . vm 9\\fO 011\ (5;()00po. . 
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'Mas h e consa ainda melhor de que. a receita orçada; 
e a receita arrec~dada. Consta do ultimo balanÇo que a 
al'l'6Cadação foi apenas de ttea contos e tantos mil réi~. 

Pre3idio dl Ftrfla-ndo de Noronha. -O honrado ml
nistro p&de para este serviço 87;0008. E' de~peza quo 
vejo dsmonstrada. no balanço ; mas o ·do é de mais 

• que an :1ormente. m ace as nossas cir~ 
cumstaricias financeiras não vejo raziio para· que al·· 
~as reducções niio se fação. . - · 

O nobre ministro me permittirá que insista na obser-
-----"V"ft~9~ 1 ,q on. m ou, 

quanto ás desr>ezas nilo serem suffi.cientemente especi-· 
fi.ca.das. . . 

O nobre ministro ha de concordar comigo qua 
muitas· dss tabellss são organisadas po1: modo tal . que 
um profano não p6.de tomar conhecimento della~. ~ 
noto ao honrado mirustro que o sea collega da mannlia 
adiant.ou-se~lhe um pouco; especificou melhor as despe
zas da marinha do que a repartição da guerra o fez. 
· S. E-r.. ha de convir que taes CB'(lecilicações são ne
cessariss, i vista de· algumR.s observações que vou 
:fazer. 

No relatorio de S. Ex. não se diz uma avrn 
ll8lto e co omas militares; o Sr. ministro diz que só 
a~ora pillisárão para o ae·u ministerio; tambetn nos dos 
lDlDisterios do imperio e agricultura nada se diz. Uma 
pa1avra não encontrei à cerca destes estabelecimentos 

-----im~""po"'r"*t.,..s""ntiss1 os. 
· Mas, Sr. presid~nte, eu obseTvo ao honrado ministro 

qúe . as economias que o ministerio prometteu em. pala
vraS, de facto se convertem em augmento real de uespe-
. , · · · - , · · s err:~.s pu 

ca.s, medições, etc., nessa historia inventada para com
prometthnento dos creaitos economicos do Sr; Manoel 
Felizardo, se diz que se fazem economias. . . 

Sabe V. Ex. <J.Uil economia se faz'! Pede-se 75:0008 
no orçamento. ·deste anno; n.tas a. verdRde é que no ul
timo balanço ee vê que tendo-se votado 900 e tantos 
contos gastârão-se apepas 600 e tantos. As~:im o Sr. mi
nist~o Cln . ·agricultura· peds mais do que necessitou 
qu,ando tinha um systema inteiramente diverso do que 
hoje se propõe segnir. . . . 
:. Então pretendia. dar um grande desenvolvimento a 
essa re arti iio e ás colonias do overno. 5 -

.1ec os enune1evão a. iní:.en9ào de transportar para oi\ 
estabelecimentos que aqui se iundassem o syatema. que 
o il).feliz governo provjso.rio da França. em 1848 nií.o 
pôde_ realiZar! a organisação do trabalho, a craa iío das 

es. 

O Sa. OTToNI: - Aqui nilo Geri1io nncionaes ; sariãq 
de' eatr41ngeiros. ·· 

. :o·sn. MÁnTrriuo CA~IPos: -A est-e respeito quer() 
agora divirgir da opiniüo do meu nobre amigo, quero 
entender que o estrangeiro allicindo pelo nosso governo 
e .recrutado nas prisões da Europa, que aqui se estabele
ceps!" e trabalhasse, . é nacional, ou igual ao nacional. 

Trago apenas uma comparação a respeito da econo
mia· do actual. ministerio por e;, ta muito frisante! 
pede-se 750:000fl, e disse-se- nossos antecessores pe
diríio 960~()00$. Re~>pondo nílo é e:sacto, não ta econo
mia·; vossos antecessores pedirão no..,ecentos e tantos 
contos -de ·réis por conselho do actul!l Sr. ministro das 
obras~ publicas; que era então o governndor das to1rras 
pablioa6 (risadas); mas gastárão-se apenas,n[o obstan
te estar áj testa dell!lll este senhor, seiscentos e tantOs 
contos ·de réis, e tinha-se em mente então fundar algu
mas oolonia~. · 

. Hoje o actual minieterio iaz · s • R 

a opmtt~o. pu 1ca; recon ec:eu que o socialismo, a orga
nisaçã.> do trabalho, c a pre~t11çiio elo t-occorro, princi
palmente ao" t:strangciroa olndaresldentes fórl\ do pa.lz. 
ora nmR idéa in doKKcrcditalfa\ l'ICHe Brazll do hoje; 
o parece, ou diz pelo me~ao~, tcrrr.nuurindoaessncclob:-o 
e carlulm11 idéB., rna11 pede~uo!l mn1B do quo so go.etou 
qu&ndo aa tinha, umfl pollt.ica n c~ to reopoito· ao dar 
grande Impulso e expan~uo t.. cclonie.~ çiio nng11riada, 
recrutada, c sustentada pelo thesonro publico. Dizem 
(\Ue mudárão de Fystema, acabáriio com a repartit;ãQ 
das-terras publicas, e as repartições vü.c-se extinguindo. 
e ~m mais do q~e .~e gastava; onde está. a. economia ( 

·O ~oura.doS~. ;n.l.JUB_t.ro d11. gue~ta me parece que in.· 

corre no mesmo deseuido; promettêra-nos economias, e 
de facto não as propõe no seu orçamento. (.dpoiadot.) 

S. Ex. recebendo antigo minieteriodo imperio o legado 
das colonias militares. Estal.'l colonias são tão ligs.das 
ao ministerio da guerra, que se algnma. cousa deve cau
s r- rteneessem 11 este 
ministerio. Direi mesmo que são estabelecimentos pu· 
blicos de grande· vantagem, podem ser um auxilio, um 
verdadeiro incentivo e um meio de proficuo melhora
mento ara o exercito e de interesse muito real es -
o1 mente para os infelizes soldados brazileiros. (Ap()ia· 
dos.) · · 
· Não mo opponho de f6rma alguma á idéa de colonias 
militares, além do fim político que ellas podem te1·. ltfas 
I) que é verdade é que tendo o Sr. ministro da guerra 
recebido eate legadõ, e estando a camara em perfeita 
ignorancia a respeito destes estabelecimentos, hoje ·se 
nos pede mais do dobro do que se tem gasto com taes 

. colonins nos nnnos anteriores. Os balanços mosttiio que 
em nenhum anno gastou-se mais de 87:0008 com colo· 
nias militares; o Sr. ministro pede-nos 200:ooosooo! 

Ora, pergunto ao Sr. ministro, as circnmstancias 
· -G as mais fa-.•orMe\s pars Elarmes 

desenvolvimento a. estss verbas de despeza? 

O Sa. MIN1STRO DA. GuEl\llA:-V. Ex. disse que erão 
tão uteis .•• ,. ' 

O f!n. MARTINno CAMPOS: - Ha muitas eousas uteiS 
a nttender; mas diz-se logo: --'- Niio ha dinheiro. -~ 
Por exemplo, se C\1 pedir uma estrada de ferro para 
Minas u · · - ' 
V. Ex. ha de responder qu~ não ha diuheiro; se eu 
pedir a continunçiio da estrada da companhia União o 
lndustria, V. Ex. ha de me responder que não ha di
nheiro. 

V. Ex., como presidente do conselho, e superior na 
classe militar ao seu collega do ministerio de obras pu
blicas, podia fazer-lhe notar que elle pede muito mais 
do que se gastou nos annos anteriores, e que o apuro 
actual do thesouro exigia, e creio que o Sr. ministro 
d:~. fazenda está. dando o·seu assentimento a estas obser
vações (riútdas), quc.tas despezas fossem àdiadas. · ·· 

Colonias militares.- Niío ha. inf(lrmaçiío alguma tra-
. . . . ' e 

pede-Ec para ella mais gm1tos feitos nos 
atinos anteriores. 

Sr. presidente, quando se quer pedir economias ne-: 
· . ~inbtro da! obras 

e terras publicas e as suas repartições. V. Ex. me per
mittirá. aiuda cb11ma.r a attenção do Sr. presidente do 
conoelho sobre alglms casos sujeitos á.qnelle ministerio 
e {l. impecção e direcçiio de S. Ex • 

Devo declarar que o actue.l Sr. ministro do commercio 
e industria, artes e não sei que mais (risndas) nos dã_:in
forlrieçõas inexactas. S. Ex. diz que não mandará vir 
colonos por c~nta do governo, que ~ão fundat:l. colonias 
novas; mas S. Ex. pede-nos ma1s do que se gastou 
qnando F.e mandnvão vir colonos e se funda vão . colonias 
novas por conta do theeonro c proveito de m·endigos e 
condemnados enropl!ns. · · 

Eu crmfesso, Sr: preai.'lente, que al~m de minha po
sição de oppo:,iciouista natural, além da suspeiçiio po
litico. em que naturalmente ..os honrados ministros estão 
para comnosco, quando ex:nnino na pratica a execução 
do seu programma, sou forçado. a ser opposicionista ain-
da por muitos outros motivos. · · 

os ·nobres ministros vêm perante o cotpo legislativo, 
fazem programmas e promessas de coonomias; ·a unica 

a em qae as aeho nm poueo sinceros ó em nos lut-
bilitarem para. julg11rmos que SS. EExs. na ec.tul!li
dade lliío erüo os melhores ministros. SS. EExs. reco
nbooem um cnormcdeficit , conft~~são a necessidade inde
clinn\'cl o urgente de.economia11; mas qu~ndo oxami
nnmo!l 011 fact.oa ni\o vomoa redueção, nem de · um real, 
llm ramo algum d~ dc~p,~;.a. (Apoiados.) · 

Quon\o fiO ueticit, o honrado Sr. ministro da fazenda 
di~~c-no~, muito t;cnhor. de ai, q11e no orçamento de 
18112 a 1863 o governo o tf•mará. em coll&ideraçüo. 

Or:l, eu supponbo, Sr. pre>idente, qne ainda era occa
siiio de tomar-t;e isto em consideração DO presente anno; 
su supponho q_ue a11 no<llas finança!t não estão em taes 
circumatancia" que estejam~s no ca::o d~ commt~rci~t& 
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inteiramente arruinado que tem medo de d11r balanço; tem p~ocurado ver pelas frestas üü gi&des das i ii.n~lliõ.ii .::; 
supponho qne aindà podemos dar balanço nas fin:wças que h'a alli, e até agora ó ·que sabe. é que':se tem der--: 
do Estado, d::1.s nossas obrigações, dos nossos recursos e rnbad.o tres quartas partes do prectoso arvoredo que o 
meios. O que eu não sei, :Sr. presidente~ é se no orça- publico tanto mais amava quanto é testemunha d~s 
mento de 1862 a 1863 ainda. será occasião de dar balanço esforçJs louvaveis, mas infelizes até agora, que a munt-
sem majores sacrificios c vexamea do que presente- cipalidade e os go;vernos têm feito para le':ant~em ar-

) 

Com o augmento que a despeza public.u vai tendo, e alguns canteiros de relva á ingleza, e tambem um pa-
eom o decrescimento da renda, eu receio que se os Srs. lacete cuja architectura não tem, causado admiração, 
min~stros não começarem desde já a tomar isto em con- nem mesmo a mim quo eou ds. roça. CRiaadas.) De llUÜs 
si<lera iio se tiCbaràõ em difficuldad ii · • - · " 
msuperaveis, ma3 enormes no orçamento futuro. Sr. successivos para. a conservação desta obra eatnpende.l 
presidente, estas observações têm muito· cabimento no Vê, pois, V. Ex. o que são os nossos orçamentos : o 
ministerio da guerra, porque ainda é minha. opinião ex-ministro que fez este triste cor.trato não pqc'!ia gas-
qn~, nas circumstancias ditficeis em que o paíz se c.cha tar com este :~erviço mais que lO:OOOU,e entretanto gas-
a respeito de finanças, e da urgente uecessidads de dar tou SO:OCJOfl, e· deu a subvenção a.r.nual de 10:0006 ror 
desenvolvimento aos melhoramentos materiaes que sós dez annos I O contrato até hoje não é conhecido do pu-
podem dar incremento & riqueza. publica, são os dons blico; o corpo legislativo ignora. as condições com que 
ministerios, o da marinha e o da. guerra, que devem fa- elle foi celebrado. · 
zer. reducções: se se não fi~er isto, o nohr6 ministro níio . 
poderá. ·attender bem, nem ás cvnveniencias da classe· (H a um aparte.) 
util a que pertence, dessa classe da qual, sem. duvida. Não ha ju.stificação pa.ra um tal proceàimento, para. 
alguma, tem sido um dos mem~ros m&is prestimosos. se fazer tima des eza ara a qual o o'l!erno não estàva 

maneira que ainda. foi peior, porque foi propria para sendo aliais obras de utilidade publica. e urgencio. tão in ..i. 
clar mais corpo a or_ueis suspeitas... . contestavel como era a do cães da Gloria. . 
. En supponho que o nobre ministro de fórma. alguma Ora ~a-ahi, !3r. presid~t~, o que são os orçamento~:~! 
sacrificava os serviços da. sua repartiçã2 a · an o· ara 
o · seu orçamento o max.imo das despezas realizadas nos menção dos artigos de despeziÍ é obrigatoria.: decretando 
ultimoa annvs, e qui! nos fossem demonstradas, &alvo um melhoramento qualquer o corpo legislativo não póde 
algumas uecefsidades urgentes. , assegura-lo ao paiz, embora. võte meios sufficientes para 

·S~ Ex. _disee-nos que fez reduoções: permitta S.- Ex. que se leve a effeito, porque os Srs. ministros apenas·s_e 
q,ue lhe observe que .a5. ri.ãc foz. A despeza. dos annos julgiio · autorisados para mandar fazer esse melhora·· 
anteriores ficou em muitos artigos inferior á orçada. monto; mas quando elles dcscjão alguma obra, ou al·· 
O que era. necessario, Sr. pr~sidenta, era que nesta. re- gum emprezario, ainda que ella não esteja mencionada 
partição, como nas outras, a cama r a dos deputados defi- no orçamento, ~àe fazê-Ia e fazer eft"ectivammta•· · · , 
nitivamente fixasse as ciespezas publicas, como ordena Eis, Sr. preslélente, um ponto·pnrs. o qual ohomo ~ 
à constituição do imperio: o .que aé fa.z entre nós não ó attenção do honrado Sr. presidente do oonaelho. Sei-ciú · 
orçamento. (Apoiados.) . · · V. Ex. é militar, e como militar está mais habituadO á 

Eu tomarei um exemplo. Vejo no orçamento do anno observancia restricta do dever. Estoa certo ue neste 
------,--pas : · . · . · on • . x. e procurar com e e ar · 

mundo entende do boa fé ~uG a despeza do jardim do algumas de nossas praticas administ.rati:ms; mastob~ · 
Paeseio Publico do Rio d~ Janeiro era de lO:OOOS; tuao !ará muita honra a S. Ex. se eom69&1' a dar exe-
mas o nosso p;overno entende divereamente. No orça- cnção a; n,ma das_ ultimas resoluções paz~add no ae. nado · 
mento este titulo -J8t'dim do Passe· · 
verba de lO:OOOR; mas veio um ministro com o oa- legial:a.t.ivo QB 'Contratos quo o mesmo governo mer. 
pricho de entend~r que o que existia. alli ní'io. era -Eu Sll.ppouho que o goJerno ji.tinlia esta obriga~ 
bom. porqne elle 11penas adminiatr.a o dinheiro alheio ; · tinb, 

Existia um antigo bosque. A população do Rio de póia, obrigação de trazeressea.sensacto~ ao ~nh~en• 
Janeiro, ci~de quasi intertropical, dava grandtl im- to do publioo. Mas emfim hoJe ha obngaçao 8BC1'lpta t; 
portancia áquelle arvoredo velho, porque offerecia-lhe e pedirei portant-o ao honrado Sr. presidente do coDãelh& 
amena 30mbra. nos dias ~lmo!os ; mas aqu~lle hon- que faça com qne essa obrigaQão se cumpra dGSde jA, 
rado ex:Mministro,que é, como eu, da roça. (rülldal),e qlle que faça. vir ao conhecimento da camsra dosdepntaao. 
não tem por isso·enthusiaamo pelos arvoredos e matas, o contrato.feito a respeito do Passeio Publico, bem como, 
o km o machado e o archote como precursores indispen- se é pos!!ivel ainda nos ultimos dias da sessão, _fAça ch.e-
saveis da civilisação (ccmtinullo as ri8atltu), entendeu. gar ao nosso oonhecimento o comrato relativamente ao 
que o Rio de Janeiro estava muito · atrazado tendo Jardiin Botanico; convém, e e direito do publiao lX>'ohe 
aquelle bosque no centro da cidade; .quiz fazer des- cer de tudo isto. . 
apparecer este $tnllo desta cidade cívilieada, e contratou Peditin ainda a S. Ex. que nos informasse do resul .. · . 
a-aestrlliçã.o deste bosque. tado que tíve!iio os ultimos exames que S. E~ miuidoi:l 

Noto, Sr. presidente, tambem que não cowprehendo fazer por uma commissão no arsenal de guerra..Sup-
a raziio do elevado cust{! ajustado por S. Ex. para esta ponho que esses .exames não for~o desnecessa.rio~; ~- . 
distribuição de bosque, porque bosques e matas muito felizmente o publico nutre a rf'Spelto . dos nos &os ars&naea . 
maiores destroem-se com muito menor somma. (r.ontà- muita prevençiio que cumpria o governo desttuii. · 
nullo as ri&aàM.) E para isto invoco o proprio teste:. Sr. presidente, as verbas instrucção 'militar, corpo de 

--------mnho-de S. Ex. quanto eo-~las-~m'tilbl;llia5---1e--ll--:saud9, e algumas outras têm subido a um algaril!mo tão 
ro~das em Campos. A destrniçiio do bosque, tal qual pesado <lue chamão n attenção do corpo legislativo e· do 
S. Ex o dce.ejou, niio pôde aer contratada. por menos nobre .. ..iJniatro; sinto niio poder neste momentoe:s.IUDÍnÁ-
de 80:000$, ou S. Ex. níío quiz contratar por menos los, com receio de fatigar 11. camara e a S. Ex. 
·porque não mandou abrir concurso : contratou-a cara Sr. presidente, tenho já muito abusaclo da attençiio da 
porqüe contratou-a em segredo, como em segredo se camara e do honrado minl.stro {t~llo apoiaào1); mas eu 
vai ella fazendo. desejava ainda que o nobre ministro da fa2:endá nos in--: 

... · . formasse !cerca ds umobjecto que~ relativo a todos os 
O Sa. BARCELLos: ~O que custa pouco nfl.o se aprecia. sete ministerios. Na ultima. lei do orçamento pt!.!!s·ou 
O Sa. !lf ARTINHO CAMros :- A destruição do bosque uma disposição obrigando o governo a traz~r ao conhe-

pois fói contratada por 80:0008, e chamou-se a isto cimento do corpo legisl~tivo uma relação dos p~os 
- mell\oram.ento do Passeio Publico! - Aquillo estão nacionaes que estão a cargo dos diversos minis terias, ou 
JUurado em roda, · e2d. tapado,; mas o publico curioso em serviço public~, ou doa particulares, e neste ultimo 
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euo quaes u eondiçõea oom. que estio eeclidos_. Cúio J 
àUQ ~ n~ !"'-! ~!'io dQ ~i:i:~o da. fal:wd• hr. D]~,.~a I 
êonsa,. este res~to; niio 6ei por que os outros mln15te-
rios jalgãrão-se desobrigados de dar cumprimento s. estG 
artigo de lei •••• 

O Sa. M.utTINBÓ C.ulPOI : - Peil8ei que a dispoaição 
da lei referia-se a cada urn ministerio. . 

Eu _peço, Sr. presidente, desculpa á camara do tem . .. ., -
gn~ra que não aceite minhas observações só como <?h· 
!8t"Vàçõea de q_nem á natural e forçadamente opposiclO
nista; creia S. Ex. que se ea niio podia deixar de ser 
oppoticionista, comtndo nas circnmstancitu! actuaes 
o que mais lamento não é que meus amigos politicos 
llãoestejãono potler, é sim que o ministerio de S. Ex. 
tendo parooido comprehender a gr&vidsde de nossa si
tuação financeira, apresentando ·nos como fl6u pro
gramma a severa e discreta economia, na pratica até 
agora não tenha em nenhuma consideração aa pro
messu que fez de economias. (Apoialo•: muilo bem.) 

que se acha no Appendice. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Dada a 

ho~"~~S da tardo. 

Aeta. da. sessão e111. 28 de Agosto. 

P•EtiJ)E!I'CU. DO Sião TISCOl'IDJ DE CAJIABAGIBEo 

. Ao meio-dia., feita a chamada, aohiio-se presentes os 
Sn: visconde de Camaragibe, Pereira Pinto, Gama Cer
queirà' Vieira da Silva, Lamego, Salathiel, Corrêa de 
Oliveira. Fernao.des Vieira, Ferreira da Veiga, Silveira 
Lobo, Manoel l<'emandes. Martinho C~~s, Siq~eira: 

Pafanaguã., Fialho, Silva Nunes, Pinto de Cam~s, · 
Luiz Carlos, Carneiro de ·Mendonça, Amaro da Sil· 
-.eirs, Viriato, Araujo Lima, de Lamare, Sayilo Lo .. 
bato, Diogo Velho, Paula Fonseca, Brêtas, Paes Bar~ 
:reto, Paes de Mendonç•, Flonry, Sá. e Albuquerqu~r,. 
Eapirlola, Barcallos, Bello, Tiberio, Leitão da Cunha, 
Sergio de Macedo, Carvalho Reis, Cruz Machado, Pe · 
cheira, Rego Barres, Lims e Silva e Barbosa da Cunha. · 

Faltiio com participação os Srs. c~nde da Baapendy,. 
Teixeira Junior, Brandão e MelloFraneo; e Eom ella, 
os Srs. Serra Carneira, Fartado, Gomes de Souza, Souza. . 
MenJes, Figr.eira de Mello, J. de Alencar, Maoario, 
Bandeira de Mello, Bezerra Cavalcanti, Raposo da Ca
Di.ara, Ca_meiro da Cunha, Henrique!!, Aragão e Mello, , 
Epaminondas, Cunha Figueiredo, Villela Tavares, 
Mello Rego, Tavares Bastos, Esperidíão, Bc:ljamin, 
Caatello-Braneo, Fernandes da Cunha, Pinto Lima, 
S~a.iva, Pedro Moniz, C. Mad.nreira, Junqueira, Pe
rel!'a Franeo, Saldanha Marinho, Almeida Pereira, 
Paulino de Souza, C. Ottoni, Lima Duarte, C · o, 

· , , ao, ao a - · , 
Mar~ Fr1U!.cisco, Zacarias, Carlos da Luz, barão de 
Porto-Alegre, barão de Mauã.,.Felixda Cunha, Leandro 
Bezerra, Calazans, Fiel de Carvalho Dantas e Para
Jlhoa. 

O s •. P&aiiDI"Tz declara não haver eeaeão, e que a 
ordem do dia seguinte é a meema. 

I 

PB.UIDE~CIA DO 118.. VISCO!U>f. I>B CAlU.lU.&IBE. 

tr&cto.)- Pemao a D •. M. R. de M. D. e Ccutro.
._ Acliantamen'o ci companMa BrazileirB de Paqu~ttl 11 

Vapor. -Ordem do dia. -Orçamento d<l puerra. Ap-

Srs. Caroalho Reia e ÂngeZo do Amarei. 

A's onze horas e tres quartos, feita aohamndaeacban· 
do-se preeeutes os Srs. visconde de Camaragibe, Pe·· 
reira Pm.to, Gama Cerqueirs, Vieira da Silva, Calazans,. 
Salathiel, J.amego, Mnuoel Fernandes, Luiz Carlos, 
Mello Rego, Fetnandes Vieira, Carneiro de Mendonça, 
F'erreira da Veiga, Cruz :Machado, Leitão da Cunha,· 
Jaguaribe, Ribe1ro da Luz, barão da :Bella~ Vista, Ti-· 
ber1o, Santa··Cruz, barão de Maman~pe, Furtado, 
Ottoni, .J. Madureira, Bandeira de Mello, Bello, Car·· 
valho Reis Ara iio e Mello, Lima. Duarte Maninho 
vampos, ilvetta a Motta, spir1 ião, aposo · a ca
mara, Lessll., Pinto do Campos, Araujo Limà, Pereira da 
Silva, Nebias, Carlos da Luz, Paranaguá., Ts.vate& Baa···. 
tos, Fialho, Silvino Cavalcanti, Diog<J Velho, Viriato, 

a.n o . azerra, te e arv o, nge o · o ar_ , 
Castello-Bra.nco~ Souza :Mendes, F. Octa.viapo, Atn.B:ro' 
da Silveira, Barcellos. GllSpariuo, Cor.ta Pinto, Paranhoa, 
deLamare, Pa~ deMend~nça, Corrêa de Oliveira1 Pa'?la' 

, 'A , . ' 

MEmdes é Silva Nunes, abri!· Se a sessão. 
Comparecem depois de abeita a sessão os Sre. Pereira: 

Franco, Bezerra Cavaleanti, Sergio de Macedo, Hen·, 
riques, Silv~raLobo, · Brêtas, Feneira Lage, Si. c Alba .. 
querque, Carneiro da Cunha, Rego Barros, Pae& Bar-· 
nto, J. de Alencar, C. Ottoni, 'barão de Porto.:Alegre, 
Cunha Figueiredo, Paulino de Souza, Lima e SilVa., 
Bodrigo Silva, Sayiio Lobato, Barbosa da Cunha, Epa-: 
minondaa, Saldanha Marinho, Couto, Fem&Ddea ela 

- Cunha, larão de Mauá, Jnnqueira <t Espinola. 
Faltão com participa -o os Sra. conde de BaoP!Ilcl1, 

01xeu-a un1or, rnn ao1 avaros1 e o ru •· 
c:o a Setta Carneiro. 

Um-se e approvão-se as actae das anteceuentca. . . 

EXPEI>IEMTE. 

· Um officio do 1' secretario do senndo, reenviondo all· 
proposições desta camaro.. creando na provincin. de Mato· 
GrosEO ru:n corpo de 200 praças de voluntarios engaja- · 
dos, e nutorisondo o governo a mandar matricular. ao 
eatudante Gabriel Joaé Rodrigues dos ~antos e Ol!.tros 
nas faculdades de S. Panlo e Reeife, as quat~s o se.nado• 
não tem podiclo dar o eaa consentimento; e outrosim 
participando quo o me8mo senado adoptou, e vai dirigir 
á sacção imperial, o decreto fixando as forçae de terra 
para o auno financeiro de 1861 a 1862.-lnteirada. 

Ontro do mesmo secretario, enviando a proposição do' 
senado àecl!lis.ndo applicavel ao official-maior e mais 
empregados dajnnta de commaJ:cio do Maranhão a dis-' 
posição do art. 14 da lei n. 719 de 28 de Sf!tembro de. 
11!53.-A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos • . 

Uma re resentação da dir~ctoria .do . banco do Brazil, • 

banco pela lei de 22 de Agosto de 1860.- N commiseio 
dç fazenda. · 

ELEIÇlO DO R lO G~ANDE DO StJL, (2• dútricto) • 

Lêm-se e vão a imprimir psra entrar na ordem dos 
trabalhos, os seguintes pareceres da commiss&o-de po·· 
deres: 

c Acommissíio decon~t.ituiç.Soe poderes passa a expôr 
á camara o resultado de seu estudo áce-rca das eleições 
primaria!! da.a freQ)lezie.a do 2' districto da provincia. 
do Rio-Grande do Sul, que viio abaixo mencionadas. 
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c, ~ .... . . . 

_c Freguezirs de S, Luiz.- Além de wn proter.to, q~a. 
foi dirigido i mesa. paroohial,- e -ao·qúsi nada se oppô1; 
per part8 desta, contra o uso, qne para o processo 
eleitoral ee figura, do livro da qualificação cheio .de 
emendas, com exclusão dacopiaauthent1ca que servll'& 

r. Uruguayana, Alegrate, S. Borja, Itaqui e S. Franci&«o _ . 
cie·.&ss1s; · · _. · · · -- · ·. · · · · ·: ,,--. ' .. ,... , ··· - -'~'-.' 

... - . . . 

~ Paço da camara dos ileputados; 28 ·a.e~Agosto de : 
1861.-R. F. de Araujo Linul. - L • .A. L. tU Olitieira 
Bt~lo. » · 

8etembro, consta uas proprias actaB que a primeita.' ELEIÇXO ))'i: liiJ!.'I.AS .. GEtiEio (1" di&lricto). 
thamada dos votantes se concluíra no dia 1' de J aneirc, c E in i!essiio de 2 de· Maio_ n camnra. dos Sra. ªepu- . 
e qut1 nesse mesmo dia se figurou aFegnnda e a terceira. tados approvou o parecer da 4• C9Inlnissito ele ,podere!!, 

----·~c!_!P~o~r~es~tel&J&~i~mll>!le~~· Ll4~1l.t.IJl!l".o.aJ.W~~ma~~~-"---f--atma\!~~- "!:~·tç11-o · da fregnezia àe·s. Josl\ WCha-
mtasão que esta eleição niiGo está DO caso de ser nppro- potó, do 1' districto eleitoral da provinoià de · 'Mirias- ' 
vada. · · Ge'raes, porqne)i mesa parochie.r fe~ a 2·· e l" chiunadàs 

· c Fr~guuia da Uruguayano..·- Foi presente :i. com- 'no mesmo dia; e procedendo-se á. n()va eleiçio na 'dita_·. 
missão, como tambem o fôra ao collegio de Itaqui, a que - freguezia dl de Julho pas.sado ,c~ja_s ac~as forãorem?t-:, 
~ta freguezia pertence, um ;}rotesto contra a validade tidas por copia com o offic1o do m1n1steno dós · negamos 
dfl &lla. eleição primaria; nt. qual aliás, como se vé das.. do-imperio de 21 do corrente mez, reconhecendo a com-' 
~arectivas actas, se não descobrem defeitoe .ou irregu- missão de poderes que nesta forão observadas as pres-
l~l'ldndes. No protesto se argua de falsa a lista devo- . cripções da lei é de parecer: · ·~ · 
tantes por que se fizerão as chamadas; mas nenh11mes c Que se npprove a eleição a. que se procedeu a 21 de -
provas se e:z:hihem dessa arguição, não se podendo con.. Julho na freguezia de S. José do Chopotó, do 1• diil~ ~ 
siderar como taeli os documentos com gne os autores tricto eleitoral da provincia _de Minas -Gerses. · . · 
d.o protesto pretendem rovar · ue da u81ifica ão só se . < Paço da camara, 29 de A osto de 1851:- R; F;:· 
e;z: r 11' o a au ent1ca que 01 remetti a aoprcs1 ente · e Oliveira Bello. • · · ' ' 
da provinoia e a que foi afiixada na porta da igreja. J>EN&Ão A n. M. R. DE ~~. n. E CASTRO. · 
Mas, . estando pro11ado, ao co;itrari.o, qne o 1' juiz de 
paz, q1:1e por.doenteniio presidíra á elei ii\l, remettêra á. Lê-se, ·u1 a-se ob'ecto de delibera ão e vai a.im-: 

, , q rec ra a p JJUr para en ar na or em os l:'a os,. o projectõ 
~ara municipal~ uma lista que tmha em seu · poder, com que conclue o seguinte parecer~ · · _ 
e que !em duvid~ era a authentica que a lei lhe manda " Foi preaente á commissão de pensões e Órderiadôs.a .-
guardar, entende a commissão que esta ,eleição deve aar co ia do decreto de 19 de Fevereiro do corrente .. 

J>C o qua ouve por bem S. M. o mperador couceder, a 
• < Freguezia 'de S. Borja. -A eleiÇão desta freguezia D~ Marianna Ricarda de Menezes Daltro e · Caatro·, 

oorren·regnlannente até 3 do Janeiro deste anno, dia -viuva do juiz de direito Claudio Manoel de Castro, .a 
em qne na. contagem das cedulas se reconheceu o ~nsão annual de SOOS; e a mesma commissã.o.,".reco-
exceaso-de 94 em relação ao numera dos votantes qn~ nhecendo que essa .mercê fnnda-se' Elm motivos attend.i-
comparec@rão, aollando-ae as cedulas excedentes unidas veis, uma vez que se dirige a soccorrer nas máe cir· 
a outras maiores dobradas sobre ei mesmas. De 4 a.5 · ., cnmstancias a -que ficára reduzida -a vinva de um hon:.. . 
do..roferido mez não puderiio as parcialidades que sa rado e zeloso funccionario publico, o qual, começando 
clebatii(o na mesa chegar a acc6rdo algum àcerca da bem cedo a mostrar-se interessado pela cansa publica it'a 
apuração de taea cedtilas, pretendendo .a maioria da épocadaindependencia,qua~doaindanifotinhaoompletli-: 
mesa que ellas fossem apuradas em separado, e a do seus estudos, passoudep01s a exercer empregos de f.a:.- · , 
minoria que o fossem englobadamente. zend.a até que em 1837, :seudo deera?hadojuiz~e 'direito) 

----~·;..c~P~a~r~a~;ôr~te~nn~o~á~s-::'di~·~m~c~u~ld~a~d~er,s~u~e~su~ac~i~to~n~e:;:s~ta!L__t-----l~~~·G-@~- ~-l!l~ar:rma-da msgJstratara; mereeenào · 
uv1 a, cuJa so uçí\o tmha to a a 1mportancia, resol- · quer naqualle cara<'.ter em se~ cb~arcas, quer no .~e 

ven a· mesa con~;ultar o presidente da província, o qual oliefe de policia em quatro proviiJ.ctas, c elevado· ·9Qn· · 
mandou que a apuração se fizesse em globo; o que a ceito que sempre o acompanliou até o momento em que 
mesa executou. tomando porém nota em separado dos ife • • • • · • 
votos das referidas ceâulas. eencerran o seus a os demia do oholera-morbus, deixando a agraciada sem 
a 26 do mesmo mez. · . recursos para manter-se; e a :filhos orpbilos precisando · 
• 4: Reconheeendo-se pelas notas da mesa que os votos de eduoaçúo, é de parecer que seja approvado esse acto 
daa 94 oedulas reoahiriio na pnr<'iolidade vencida, e quo do poderexecutivo, adoptanilo-sepua.eseefim o ·eeguinte 
portanto nio influirão no resultado da eleição, ó a com- projecto : . · 
misaiio de parooet que esta seja approvada. A blA. 1 1 

c Fr1gauzia de Alegrete.-Na occasilit> da formação da. " assem .,a gera reao ve: 
meaa, lll~s eleitores que se retirárliot e depois do rece-. . c Art. l. • Fica approvaua. a ~nsiio annual d& _80'01 
bimento das oedlllas cercR do 800 in<1ividnoa aproson- concedidll por decreto de 19 de Fevereiro de 1861 a:·D. 
tirlo proteatils contra a validade da eleiçiio desta fre- Mananna Ricarda de Menezes Dílltro e Castro, viuva 
gaezia, sllegBlldo n~msrosos vic.fos ds .fraude e violen- do juiz de direito Claudio 'Manoel de Castro. ·· ., : 
oia, como a presança de uma numerosa força militar na " Art. 2. • Revoglio·se as díapoaiÇlles em có~trario. -
igreja, ameaças da parte das autotidadeR, o recebimento · c · Sala das com.misliões da camara. dos deputaàos,-26 
e 8 exclusão indtmda .de votantes, etc., etc., etc. Nos de Agosto cie 1861.- Luis .Antonio P~rtira Fra:i&co~- ·. 
contra-prote&toadamesa eemvl!rios docnmentosofficiaes Siloino Caclllcanti de .Albuquarqtu. ~ · ' 
se explicio ou se negão esses factos, e se prova que a : .Lê-se, e é ~ppioyada sem. debat~ •. ~ ~dàcçãO '~o pi-b:- -
força militar fôra requisitada pefo presidente da mesa.. jecto que msnda VIgorar. no; e?"erctclo. de 1~6,2 a I~~'? o 
paro manter a OHlem publica, seriamente ameaçada pela orçamento que r~ger o 13xer~~1~ de 18.61 a _1~6~ • ., . L - .. 

mihção .ll pelo tmcarniçamento dos partidos ; que nos · o SR. PusmE~TE declara que se tai offi~iil.r ~Q go-
proteetoa figuravão nomes suppostos e de pessoas não vemo para saber-&e o dia, hora e lugar- em que :;;na. ' 

----~qu:;a~l~in:-.i· oa;;;,d;;as-:.;',.ie~tc~.~·~e.;tc~.~..,..~~ii'i1;..m;:m-."""""..,.a,taa--..-;;;--t--~· ~~de-o Imperador ae dignará. -~ebl}r a deputa.- - - -
- o m m· a· c1en ml!n prova as as çi\o desta camara que tem de r:_qllf:!rer .a. desigJlaçio do 

irregularidades ou vioios de que esta eleição é. argaida, dia, . hora ·e lugar pua a sessao ·unpenal'<le encerra-
-pensa a commissão que ella deve ser approvada. . mento da presente sessão da assembléa geral;_ e nomêa 
. c Fr,gu~zilll de Itaqui e S. Franci$CO de Aui1.-Não para a dlta deputação oa · Sre. ADgelo .do Amar~, 

achando relevantes 88 r eclamnções e documentos con- Leiioã? da Cunha. Souza Mendes ' CarvalhG ,, RelS' 
trarios á.. validade das eleições destas duas freguezias, Serra Carneiro, Manoel Fernandes; . Raposo . . da Ca-
cuia. t:egularidade pa_rece á. _comm.issão incontestavel, mara , ;Diogo Ve\ho,. Carneiro ,da .Cunb.a.,- Sllvino 
iulga ella que tambem devem ser approvadas, ennnl- Cavalcanti, ·Epaminondas, Fiel de . Carvalho,. ~Elro 
lando-se · s6mente o collégio ern duplicata q'!le se reunio Bezerra, ·Pereira Franco, Gasparinô, Silva Nlllle&, .F.er-
na. villa de ltaqui com seiseleitores. · . . . reirs. da Veiga , Lima Duarte, Ribeiro da Luz,;Mart~ 

"Nestes termos ê a commissão de parecer : Francisco, Lessa, Amaro · da .Silveira., Santa-CJ'UZ e 
c 1. • Qne se annulle a. eleição-da freg11ezia de S; Luiz~ -Couto. · · ' · 
c2.• Quese appr9vem as eleições .dasfreguezias 'a- · o Sr. O&toal (pela ordem): -Sr. p~iclente, a 

'ruMO IV . · -- -- · -· - - '- ·.i{l ..... , • 
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~amara tem observado que nestes ultimos dias eu JDe 
tenho mostrado quasi ministerial nos net!ocios da fa
z.enda. No terreno -das finanças tenho encontrado pontos 
em que, com o maior prazer da minha-parta, acho-me 
collocado llO lado do nobre ministro da fazenda. 

Sou lop:ico, e por isso prornro saber se h a outras me-
. · · ·s ;- · q e eu 

devo acJ.>mpanbar o governo. 
O Sa. SILVEIRA Lono :-Por isso o chefe da maioria 

já lhe den. passaporte. (Risadae.) 

. a. ·rTONI:-Acaba~se de approvar a redac?ão da 
:resolução que ha de ir para o senado mandando v1gorar 
o orçamento presente no exercicic futuro, emquanto se 
lliio promuJga a lei ordins.ria. Declarou-se aqui que esta 
resolução era apeaas um expediente a que o governo re
corria para. que se niio désse a deploravel eventualidade 
de não passar o orçamento a. tempo de chegar a. todQ.S as 
provinciaa antes do começo do exercicio ; porém que o 
governo destljava uma diticussão ampla a respeito dos 
orçam~.tos,; que era na dir>cussã? er:.pecial ~~ cada um 
dos mliDstenos que o governo hav1a à e mannestar bem 
o seu programma d~ economia, aceitando todos os córtes 

Estou pois certo que a nobre maioria nüorecnas.rá. ao 
ministerio a opportunidade de demonstrar a sia.ceridade 
desse desejo de economia, antecipando tambom na pri-
me· , · · -
tos que está. dada para a segunda parte. 

Poço. portanto, urgencia para que se prefira na pri
meira parte da ordem do dia a discussão dos orçamen
tos a, oiado& em vez dessa hora ser em re ada m 
negocioa particulares apoiados) , ·alguns delles que 
nem sii.o da actunlidade, como o de uma resolução que 
concede um contrato quando se extinguir a molestia. do 
café e não sei que mais. (Apoiados geraeq 

Consultada. B casa., approva a urgenoia. 

.AlUJlNT,U(EI\TO Á COJfPANHIA BllAZILEIIlA DE l'AQlJETES A 
VAPOR. 

Lê-se o seguinte requerimento: · 
< Requeremos que separe-se a seguinte emenda, já. 

approv!}da na 2' disous~iio do orçama~to do n.oinistorio 

' . ' em 3• dis:mesiio como resolução especial: 
< Fica o governo autorisado desde já para adiantar 

á companhi~ Brazi!eira de Paquetes a Vapor seis mezes 
p e

tac;.ões men!;aes, e para tratnr da novação do contrato 
da mesma companhia no sentido C.e diminuir o numero 
das viagens e a despcza relativa.- o. Paranagud.-Pin·· 
to Lima.-J. d~ .Alencar.~ 

O Sa. PnESIDE:-.TE:- A emenda da. commissão a qu9 
se refere este requerimento foi apresentada o passou 
conjunctamente com o orçamento da agricultura. 

O regimento não se oppõe ao requerimento que se 
acaba de ler, mas tambem não o autorisa. 

A p-ratica estabelecida tem sido destacarem-se addi
tivos ou ~~end~s aos orçamen~os no fim -<la 3' discussão, 
na occas1ao de serem remett1dos para a commiesão de 
redacçiio. Eu quiz ponderar ã. illustre commissão estas 
razões, mas os nobres membros disserlio que o artigo 
não teria o effeito desejado se não passasse este anno 
afim de que a companhia de vapores fique habilitad~ 
p:1ra a. navegação. 

O Sa. LEITÃG DA. Cu;-;n: - Para não ficarmos sem 
na.vegação. · 

. 1s au nsar 
um precedente sem qne saiba a op~nião da c amara vou 
consulta-la .!e deve ou não ser aceito o requerm;ento 
nesta occa.s1ao. 

O S~ Pcr«:_ira da !!i~l~a faz algumas observact5es 
no eenhdo ~e Bao ser adm1t.t1do o requerimento na. pre
sente o<;:eaelilo, nio peh~ &ua materia, que é importan
~e e utll, mas po~ue n~ ~o momento opportuno, tendd 
Jâ-~assado a 2 díscussao o.o orçamento do ministerio da 
agr1cultura, ao qual se refere o additivo em questão e s6 
em 3• dev~ ser delle destacado, segundo os precedentes, e 
i.-.nto xn1ns quanto votando· se ha pouco para se Jlreferir 
!! O.fYPo!Jlell.W ~ Wd~ ~~ ~'L!~o~ A>:!:~~r;R~e~ ~as~ de d~~ 

tacár-se o additivo, ficaria Rem poder ser discutido, sal· 
vo se per nov~ u:gancia nilllificã.r a, vutaçiiv dê hvje. 

O Sr .. Paranaguá 1\ ·- A providencia contida no 
requerimento da com missão me parece de uma necessi~ 
dade indeclinavel (apniado&); a camara já s.pprovou e:n 

~~ " a " .'," 

centando-lbe -a clausula- dP.sde i á-, quando discutia~ 
se o or9amento das obras publicas. · 

Ora, o orç<\meato não póde eer promulgado senão 
dentro dl) exercício a: ue ee refere e co use uintomente 
o art1go e que se trata não teria. mais opportum a e, 
e aquclla clausa tornar-se·hia completamente inutil, 
não teria sentido algum. 

O artigo versa sobre uma providencia. urgente ; a 
camsra quiz que elle tivesse execução este ailno, e o 
unico meio é sepil.ra-lo do projecto do orçamento ; foi o 
que a com missão propôz · logo que a camare. a.pprovon 
a resolnção mandando vigorar o orçamento vigente no 
futuro exercício. 

o nobre deputado que me precedeu impugnou ore
querimento dizendo que é uma innovação não autor!·• 
sada pelos prece~entes, q,u_e só na 3." ~scnssiio .é que se 

da casa; isto não é exa.cto. Recordo· me dé se haver seu 
parado artigoA de projectos em 2• discussão. ('ítpoiados.) 
Comigo mesmo deu-se um caso analogo. Tendo offe• 
rec'do · · -
rio ParnRby ba, os nobres deputndos pela provinda do 
Maranhão enxertárão nelle um artigo.... · 

O Sa. Vmu.To:-E' verdade. 

ílíl."fial d<i sua provin~ia. ·E~tão vendo que semelhante 
artigo podia embaraçar a marcha do meu projecto, 
criando-lhe difficuldades na outra camara, eu e o meu 
nobr~ amigo deputado pela. Bahia., o Sr. conselheiro. 
Sara1va, mandámos á mesa um requarimento para que 
a emenda apresentada pelos nobres deputados pelo 
Maranhão :fosse separada do projecto; e assim se resolveu; 
estando o projecto em 2' discussão. Correndo entretanto 
o projr.cto primitivo os tramites do regimento, ficou 
separado o artigo Jos nobres depu~ados, e creio que até 
hoje não teve andamento, ao passo quo aqnelle projeoto 
G iei desde 1864. 

ortanto, não óuma innovação o que sepropõo, é uma 
providencio. urgente que R.s circumstllnoias nctuaea 
tornüo indispemavel. (A,oiados.) 

Neli1 o facto de ter o nobre de utado ela 1ro\·incia de 
mas - eraes consegu1 o a cama.ra uma urgenc1a para 

se trnta.r. do orçamento na primeira e segunda. parte da 
ordem do dia póde }Jrejudicar est<t medida, que niio tem 
de entrar hoje em diEcnssiio, primeiramente porque en• 
tendo que o nobre deput~.tdo limi ton a sua nrgencia á. 
se~são de hoje, e que para continuar, se o. camare. assim 
o e:1tender, tem de ser reproduzida na seguinte sessão 
(apoiad..,s ; r~Zto apoiados}; em segniJ.dO lup;ar, quando a 
urgencia ee vencesse para as ses~ões seguintes, estando 
aquelle artigo approvado em segunda. discusss!io, e com 
a clausula- desde já -ou a camara lhe daria a preoe• 
dencia na discussão em que se nãfo consumiria tempo 
algum, ou se aproveitaria. o intervallo entre a 2• e a• 
discu~si'io do orçamento; e em todo caso rião ha razão 
pc.ra que não se approve o requerimento, que as&im fiaa 
justificado. 

O Sr. lllart;nlto Campos s - Sr. presidente,. 
levanto-me, niio para impugnar a utilidade da medida, 
mas porque não é possível que a camara desconheça a 
proc~dencia das duvidas que V~ E:x:. teve sobre est~ re• 

O que pedem os nobres signa.tarios ? Que se destaqüe 
um artigo que foi approvado em um dos orçFLmentos 
que já não está em disc11ssíl.o h a muitos dias. Não con
testo que a camara dos deputados possa , na segunda 

• discussão, destacar de um projecto qualqnar artigo, ·e 
formar deste, artigo ou artigos separados, tuas é na 
d~scussão desse prejecto, e não antes ou depois da sua 
discussão. Portanto, o pedido dos nobres deputados 
vem tarde ou cedo de mais. (Apoia.do3.) 

Este pedido ou devia ter sido feito ria segn.nda dia .. 
cnEsi;o do orçamento do commercio e agricultura., 011 
devia. te;:o guardado para q,unndo aqualle orçamento ~
!r&r e~ ~~ir-~ ~~~ssi\Q, {A~o~a&o~·) 
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cedentes as duvidas que V. Ex. teve em aceitar este 
requerimento, como vou adiante; entendo que V. Ex. 
não podia aceita-lo e 1mjeita lo a qualquer discussão, 
potque níio está mais em discussão a materia a que elle 
se refere. 

a. ARANAGU dó. um aparte. 
O Sa. 'MARTI:-;ao CAMPos : - O honrado deputado 

podia empregar os meics ao seu alcance para que o orça
mento do c'lm · · ss em erceira 
discussão, e eu me não opporia então que fosse separado 
o artigo, porque reconheço que !I medida é muitíssimo 
vantajcsa para a nação. (Apoiados.j Porém hoje não 
podemos tratar della, porque é fóra de tempo. 

O Sn. LEITÃo DA CuNHA:-· Mr.s o que está em dis-
cussão são os orçamentos. .. 

O Sn. MARTINno CAMPOS : -Mas o orçamento. do 
ministerio da guerra, e não o da ogricultura; e eu l!ão 
comprehendo como vamos reconsiderar em segunda dis
cussão nm orçamento já votado. 

Supponho que seria estabelecer um máo precedente, e - . 
aceit!}r ..semelhante requerimento que foi apresentado 
fóra lle tempo. · · 

O tJr .. Bezerra. Cavalcanti s- Levanto~me só~ . . -
. ao nobre deputado que me precedeu. 

O qlle está em segunda discussão é o projecto geral 
de lei do orÇJ)~en~o que .compreh~n~e a.a des ezse d\ 

. P;ii.O se p6de considerat extempor!Uleo e fóra de propo
Sl~O o requerimento que se apresei\tl>u. 

UI![ Sa. DEPUT.\DO:- Mas a .discussão é por artigos. 
O .Sa. BrtZBRB..\ CAVA.LCAN'l'I : -A disoussiio é por 

~~s, é verdade, mas o projecto está. todo eUe em 
2' dieCU68í!.o; .e portanto pôde ser separado um artigo 
-,o.n emenda que j' foi votada para constituir disposição 
especial em projecto sep11rado. Além disto, a duvida, 
,qnlltldo ella exiatisse, seria resolvida facilmente, se a 
oamara quizes1e votar urgencia. em relação á mataria 

.que faz ob · eoto do requerimento. . . . . . . ' 
ursencia para que se a camara. a conceder, seja tomada. 
em consideração a mataria do requerimento, e, appro
V!-do este, se. separe a ~manda de que se trata e cons-

O Sn. MAB.TJNBo CAMPos : -Sem ter _sido dado para 
'ol'dem do dia é impoesivel. 

O Sa. Bu:EnA CAVALCAl.'(TI: -A camara resolverá 
oomo entender. 

O Sn. PaEsJDEl'ITE : - O que está. em discus~ão por 
·ora é a questão de ordem que propuz; isto é, se o presi
deute ou a mesa pódc admittir um requerimento no sen
tido do que ha. pouco foi lido. E' isto o que vou sujei
tar á. votação dá casa. . · 
· O S.a. M.AaTnu~:o CAJil'os: - Acho lamentavel que 
Y. Ex. ponha. esta quettão de ordem, - ' · 

.O Sa. PaESIDEn"E : - Todns as vezes que sobre qual
quer aasumpto·niio ha dieposição expressa no .regimento, 
desejo t'Om;altar a opinião da camara para ficar como 
precedente. : 

O Sr. CJ'uz M'achntlo't- Entendo que o artigo 
11ffcrocido pela commiesão deve ser cPnsiderado addi
tivo , e não como emenda a um anti o já votado· , e 
tla OCOB.SlBO a lSCUSSil.O 0 8 art1gos a I VOS ·se po er 
pedir a separação deste , quando não se queira espetar 
,pela 3" discussão do orçamento. 

Se se considerar como emenda um artigo relatiTo aó 
orçamento já votado do ministerio de ogdcultura e obra!! 
'p'!lblicas, estabelecer ·se-haum pre~edente que póde ser 
~1Uia ~e ~des inconvenientes. Sim, se a urgencia e 
importa.neu1. da. me.terie. levar-nos a estabelecer o prece
dente, depois ficará elle aberto 1~ara t.odos os mais 
objectos, e então teremos renovadas aR discuslõõe& dos 
orçamentos votados, e offerecidas emend&s a elles com 
infracção manifesta do regimento. (.dpoiados.) 

A occasião, portanto, mais propria quP temos de des .. 

.. ·• o li -
0 - ... , •.. ----·-.... - __ ... _..,!_ ..,.., ~A"A- ;J,..,.. 

. ..S.Giir .:;!lj;e an1g0 6 na ;;t;- Ull:ICUl:ll!ti.U> 'fUllUUV DO ...... w- ~'"' . 
artigos additivos, a. não se querer esperar pela a• dis~. 
cussão do orçamento em globo. • 

O mais não me parece regular. E' eata a nnnha hu-
milde opinião. .,. 

O S=.-. Barcellos:- Sr. residente, eu entendo 
que os no'bres deputados que t~m - al a o em oppom .. 
ção á. recepçiio ds. resolução que agora se apresenta. 
não compreheudêrão bem a intenção da nobre com- · 
missão. 

qu n d
0 

• • • d · lt " ta"t~ando do orçamellto o m1msteno a agrlCu ure. " 
obras publicas a. medida que se acha scbre a mesa, que 
ella fosse discutida sem qui} tivesse Bido dada para .a 
ordem do dia; sue. intenç~o era. que fosse esta matena. 
dada para a s· discussão, 

O Sa. MARTINBo CAHros :-Havemos deliberar sobre 
objecto que niío está. em discussão. 

O Sa. BAll.CELLOS : - Neste sentido não acho incon
veniente algum em que no intervallo que ha da.segll!ld& 
plira a terceira discussão se trate desta matena, ruta 
a sua. ur encia. 

ortanto, penso que mmto em proc eu a no 
commiseão s.prel'entando este projecto, destacando-o 
do orçamento do ministerio da agricultura e obras pu
blicas, afim de ser convenientemente .lado para a or• 

o a e 1scu 1 o en a • 
O Sa; PRESIDENTE:- Vou consultar a camara se 

permitte que requerimentos desta,' ordem sejii.o admitti
dos e ostos em discussão. 

Feita esta consulta, a camara decide negativamente~ 

ORDEM DO DIA. 

OaÇAMERTO DA GUERRA. 

Continúa a 2• discussão do orçamento na parta reJa.; 
tiva á despeza do miniaterio da guerra. 

O Sn. SANTA-Cnuz requer o encerramento da discussãoi 
e a camara approva. 

Procedendo· se á. votação do artigo da proposta, é.elle 

OllÇAIIIENTO DA. FAZENDA. 

Entu em 2' discnseiio o orçamento na arte relatiVIl 
eapeza o m1n1steno a llZen a. 

E' lida, apoiada, e entra t.lonjuncta.mente em disous .. 
eüo, a seguinte emenda. da commissão: · 

c: No ~ 1", em vez de-3,lí04:302S2t2-diga~se-
8,60L:39a~338.,. . . · . 

O !h·. Carvalho Reis: -:..Sr. presidente, o nobre 
deputado pela província dó Rio· Grande do Sul, cujo 
nome se acha ligado á iniciativá dos grandes melhora~ 
mentos do paiz, concluio o seu discurso proferido e111 
uma das ultimas sessões convidando o ministerio a 
·h astear de n6vo a bandeira dó progresso que se acha 
enrolada ha perto de tres annos. · 

Reconheço, Sr. presidente, que o meu pequeno br11,do 
nada pôde accrescentar A força da autorieada palavra 
do nobre deputado; mas é tal o interesse, o desejo que 
tenho de qne o governo do meu paiz encete de novo ~ 
politica esperançosa que ha tres annos se acha para
ly sada, que não posso deixar de levantar a. minha de
bil voz para eecnndar os desejos e n.spira.ções do nobre 
il.e utado, afim de ue os ent~resses relfes do aiz se"ão 
consí era os e promov1 os com aque e a co e dedi
Cllção que a política de conciliaçílo nos tinha. prometti
do, e em parte realizado. 

Não se .diga, Sr. presidente, que a importancia do 
deficit com que o governo se acha a'braços na. actuali
dade concorre para que a politioa progressiva a. que 
me tenho referido soffra quebra, e venhamos a.;.aim a 
cont~nua'l' no estado de desanimo e de11alcnto em que 
nos achamos. Ao contrario, entendo, Sr. presídent.,,que 
a existencia do delicit , seja elle embora de 10,000:0008, 
como füi cu.lculad'l por um dos bocrados membros da 
commissão, cu de 14,000;0008, como foi calculado por 
outro, ou aiud::~.mesmo de 23,000:000$,como parece cal~ 
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'ctilsr o nobre Yisconde de Jequitinhonha no senado~ deve 
'e8timuíar o gc-verno ·para que de novo entre ua.s viu do 
z:rogres~o com toda a força e com _o maior empenho • • 

· · Sr. presidente, é fóra de questao que as econmruas 
são do Hbsoluta necessidade; é fóra de questão que o go-
·vemo na.o pôde deixar de fazer grandes reducçõ 
despeza publica, principalmente no que diz respeito ao 
pessoal. (A poiadot.) Tod.os os Brazile.iros reconhecem 
que o pessoal que tet?os é assustador, tem sido cons-

' ' córte muit1> serio em tal despeza, o governo não pbde 
equilibrar a receita do Estll.do com a sua despeza.Porém, 

.·Sr •. presidente, as economias constituem uma questão 
de presente, e o governo não se deve limitar unica
mente ao presente. A nossa questão vital, questão cRpital, 

·a primeira de. t<>das, é a do fututo; e para a quest~ 
do futuro a.e economias não bastão. Mas qual será o me1o 

·de que o governo deve lançar 1pão para que d"sappareça 
o defi~it, para que elle níio se tome permanente, para 

. que- Vl)ltemos a esses tempos feli;tes am que. o Ii.obre 
··visconde de Albuquerque declarou em voz alta nesta 
casa- o maior inimi o do Brazil, e deficit, está de-

· a a o - prec1so que vo amos a esses ;empos, e para 
· isto julgo que não é sufficiente o systema. das economias. 
Este systema á, · em verdade, de absoluta nece~sidade ; 

.. mas não é o uuico. , · 

' · antes ~ preciso que nesta tribuna se cliga a verdade tal 
·qual ella é, e procurarei fazê-lo sem offensa de emi,.ncn
; tes estadistl!-s a quem devo a maior estima e o mais pro· 

A nossa qu~stão capital é o estado iie desalento-, de 
· esmorecimento em CJ.Ue se achiio todas as industrias do 
· paiz; a questão pnucipal para o governo é libertar o 
credito, libertar o capital, p<!rque é este o unico meio 
real e legitimo de augmenta·lo. (.Apoiado,.) Mas o que 
temos nós vi!lto h a. a.nnos a esta parte t. Qual tem sido a 
tendencia dos nossos governos 'I Assustar, intimidar o 

•capital, escravisa··lo. (ApoiCidot.} 
Não se diga, como àisse o nobre ministro da agricul

·:tnra; commercio o obras publicas, no senado, que não 
ha nada na legisla911o que oontratle o espirito de asso,. 

·'ciação e .em reza. , 
· · en dres, em ora a nossa eg1e a o não· contn·esse 
um s6 attigo; uma 116 idéa tendente a coni.rariar o ospi
rito de allsooiação, a reuniilo do luzes, a renniüo de for-
ça.s, a reunii\o de oapitaos, bastava. essa espada de Da· 

no u s en a so re 
tódos os interesses aotivoa da 80ciedade para que exista 
este psmico que todos sentem, qua todos reconb.eeem~ 
· Ha tres annos, sobretudo, quo os capitalistas vivem 
-assustados, ninguem aabo aonde irão parar as restric
·ções. 

O que se vê, o que todos sentam, é que as tondenciRs 
dos homens que quasi permanentemente t êm gofernado 

, o paiz ameaçii.o as induetrias, ameaçiio os capitaes, e 
·ninguem sabe qual será. o paradeiro desta11 ameaças. 

Eis os motivoa por que os capitaes, i11timidados, se 
escondem. Ninguem se anima a emprebender, porque 
nioguem.sabe·o golpe que o ferirá no dia de amanhã; 
isto é' sentido e reconhecido por todos. 
. · Desta maneira o que pôde o pai:~: comeguir relativa
mente ao augmento do capital, que importa augmeo.to 
à.a riqueza publica e das rendas do Este.do? Eu desejo, 
e espero mesmo que o nobre ministro da fazenda, que, 
t>egundo se tem observado nas ultimas discussões nesta 
casa, mostra tendencias para entrar em disposiç.õos mais 
fa.voraveis a respeito de nossas instituições de credito, 

a vez as es1 açoes, que a e ao p&tz 
de maneir~ decidi~a e pronunciada, de maneira que 
possa o piUZ acreditar nas suas ps.la.vras, de maneira 
q~e os c!'-pi~afistas se convenção de que de hoje em 
dtante pnnc1p1a:nos nova vida. · 

Sr . presidente, quem não vê que os nossos estadistas, 
que os nossos ' homens polit icos, aquelles que· governão 
permanent.em~nte, ~!!tão preoccupados, se~pre preocc~
pados de uma ~déa, ~e um susto, que n ão se1 se o devena 
c:lha.mar, na mmh~ linguagem boçal de provinciano, um 
susto caricato de emprezas arriscadas, de juros baixos! 

Ctoio que, se cada um de nós metter a mão na sua 
~:msciencia, deverá reconhecer qn.e no estado de nosso 
paiz, em rel ação mesmo á. nossa educação e aos nosso• 

t 

babitos. o oM ~o~ dev{! ~!!'!!.!te! é ~~mente c e=~..rl~ 
disto. ' • . 

o Sa.. FonTA.DO :-Apoiado; e a timidez. 
O Sa. CÁRYALBO REIS : - Em mataria de industria, . . . .. . . -

ma.i.s insignificante difliculdade. Portanto~se o governo, 
em vez de procurar espancar esta timidez que é natu
ral ao nosso caracter , vier ainda. em cimll. sggrava-la, 
sem re reoccu ado com a. idéa de em re:~;as arriscadas. •• 

O Sn. SILVEI:aA. Lono ; -E' um zelo pharisaico. 
O Sa. CARVALJIO Rt:Is: - .... nós realmente have

mos de seguir um caminho inteiràmente opposto 
áquelle que o nobre deputado pelo Rio-Gxande do Sul 
deseja -ver trilhado. 

Nos paizes ·povoados pela raça anglo-saxonia, om 
que o homem tem uma grande confiaDÇI nas suas 
forças, no seu futuro, na sua intelligencia, tem uma 
grande confiança mesmo naquillo que já. tem consegui
do, nas vantagens com que tem· dominado a nature:r:a, 
Desses paizes cu concordo em q!le haja. alguem que 

s m r- · d r " -
rem os capitaes em algumas em prezas arroja®s; mas 
n'um paiz como o nosso,em que não existe uma empreza 
que não seja tutelada pelo governo, em que não se faz 
uma estrada. or maisinsi ifieaute uese·a sem o au-

·XI o, ~em o concul"so . o go~erno, em que ninguem se 
·envolve em uma espectilaçiio de qualquer oldem, fóra 
dos limites da vida ordinaria, sem que vã pecllr o auxi
lio do overnll, sem quo vã. procurar a sua tutela, 8!J1 •u ptuz es os po e mo rece. , e vemos mesmo ar 

·na. possibilidade iie emprezas arriscadas? · 

O Sa. Ono:u : - Temerarias, como as classificou o 
Sr. ministro da agricultura. 

o Sa. CAl\ VALHO REis·: -Por outro lado OB nossos 
estailistas posauem-ae do mesmo susto quando se· trata 
do juro baixo. Ora, Sr. presidente, ~m um paiz em qu'e 
os capitaesabnndii.o,direi mesmo superabundão, em que 
os juros, em co·nsequencia disto, já. são de sua natureza 
modicos1 eu comprehendo perfeita'Ulente que os homenS 
de esta<lG st preoccupem da. i-iéa de que a exce!eha 
baixa do uro ossa contribuir· a.ra ue o caracter arro'-
ja o, aventuroso dos ·homens e industria se aventure a 
emprezas arriscadas; porém no l!Osso paiz, onde, se 
temos sotfrldo até hoje ãlgum inconvsniente, é todo elle 
proveniente da alta do juro, porque á quo 08 homena de 
es a o se 1 e l?reoccupar es e flua o porq,ue e 
prever que da ba1xa do juro nos hl1o de pronr grades 
inconvenientes '1 

Pois, senhores, quem sabe que nós niío temos uma 
estrada, que nllo temos meios fa.ceia de communioaçllo, 
que a nossa principal industria, a lavoura; estio •obre
carregada oom enorme peso de c:tceseivoa gastoa da 
producçii.o, da exce.ssi v a. carestia do tra.nt.porte, e por bso 
não póde ter interesses razoaveis; quem vê tudo isto 
niio comprehenJ.e prim11 fa.cie que a primeira necessida
de do paiz síio os juros modicos, para que a industria 
agrícola se possa desenvolver, para que encontre facili
_dãde na ·acq_uisição de capitaes que -a melhorem, e ãO 
mesmo tempo compensem de c~to modo a carestia Cios 
f~etes, a carestia dos gastos de producção ? Pois. entre 
uós é mataria que deva l_lNoccupar aiguem a baixa dos 
juros, do aluguel do dinheiro ? · · 

Sr. presidente, não duvido que esta política seja muito 
sabia ; eu mesmo reconheço que . não estou ao alca.ncs 
dos altos mysterios que envolvem todos os planos finan.;. 
ceiros administrativos que observo; creio mesmo ue a 
mm a compre ensao n11o c ega a ; mas entretanto, 
ge aquillo que eu posso julgar pela observação pratica 
do paiz me deve determma.r a dar uma opinião nesta& 
ma terias, supponho que neste modo de ver estou de ac
côrdo com a maioria. do povo bnzileiro, qne o nosso mal 
não está nem na baixa do juro, nem tiio pouco no exees
so de emprezas arriscadas, que o nosso mal esti, pelo 
contrario, no excesso opposto; o que nos tem feito mal, 
o que tem prendido a nossa agrioultara ao cêpo da roti·· 
na; o que nos tem deixauo fi cu no est.à&e> de ea\aciona
mento quasi musulmano em que nos achamos, é ., con
trario, é a alta dos jures, é a t imide1:, a falta de habito 
das emprez&a nteis e prodnctivas, unicos que podem 
conseguu o progresso do Brazil. · 
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.. ···Sr. presidente, ainda lnsitttirei na idéa. de que, 9.nando 
a nossa legislação não tivesse concorrido para int1midar 
os eapitaes, para. matar completamente o espirito de 
aasociação, qu~ desapparecau ha tres annos d'entre n6s 
tinha para. isso concorrido, e concorrido visive!mente, ~ 

. ' 
q!le ~ntre nó~ er.a preci~o. restringir o espirito de asso~ 
~aç~,. restrmgtr o. esp1n.to de em prezas, restringir as 
mst1tm_ções de credtto. A1nda qae a legislaç[o não ti-

. . -
se acha posauida a população para que a nossa sociedade 
rotrogradasse da. marcha que tinha encetado em 1853. 

Se fosso necessario, Sr. presidente, produzir alguma 
p~ova para OOJ?-fi.rmar a proposição que acabo de enun
cu•r, e·.contranar assim a asserção do nobre ministro 
.ds agncul.tura no senado, de que entre nós não existe 
. um só art1go. de lei que tenda a restriDgir as sociedades 
em comme.nd1ta, qu:utdo existão disposições legaes ten
dentes a restringir as sociedade anonycns, digo que ain
da dando como verdadeira a asserçiio do nobre ministre 

-~ tão certo que o espírito publico se acha possuido ~ 
1déa _de_que os n!>s5~1 homens de estado querem levar a 

.. 1mas cont~equenCias, que o e e1 Clssa 
preoccupação se tem estendido já. nil.o só á.s sociedades 

.al!-Onymcs e em commandita, mas mesmo á.s sociedades 
~m p.omes collectivos. Mesmo os nossos tribunaes de - - . - . 

fundarem a nua intenção na existt:ncia da aocieda e, 
~erá. admittida em juizo sonão'fôr lo~o acompanhada do 
mstrumento probatorio da. existenc1a. da mesma socie-
de.do.ll> r 

o ~odigo_ refere .. se. S. acções que fundAo sua intenção 
;na exatenc1a da 110C1edade; entretanto os nossoa jor
naes diarios dão ·nos constanteme».te noticia de senten
.ças annulladas no tribunal do commercio da côrte por· 
,que os autores se apresentirão em juizo com o nome 
.social sem e1hibirem incontinente o titulo , em materia 
rqne não diz respeito t ox.isteneia da sociedade, Disto 
n~s estão dando testemunho todos os dias oa nossos 
. u aes. e mo o que nma ma com.mero al, uma 
_aooiedade __ om nome collectivo intenta aua acçlo: s•·· 
nha essa ao9ii0 na primeira inatancia, e depois de ter 
feito todos oa sac~fioios, todns as d.eapezas, 1G no trl-

.sen n a, u n o 
exhibio o oontrato social! Mas niio exbib o porque 1 
Porque a sociedade entendeu que, como nlio fundava a 
!lua intenção ne exiatenoia de11e contrato, nilo tinha 
obrigação de exbibi ·lo em Juizo ..... 

U• SR.. DEPunno:-Realmonto tom 1ldo um m-o do 
tribunal do oommeroio. 

: O Sa. CAaTALBo REI&: -Nilo é lato um indicio, um" 
prosumpção de quE" o tribunal do oommerclo eaU preocou
pado .da idéa de que ha intenção de matar o espirito de 
asROOtaçiio, e que esta j& niio se limita a sociedades ano-

d
XIymiU! e em oommandita, mas vai mesmo As socieda

es e;n nome collectivoT 
· · .lato; Sr: p~e~idente, ê'pelo que diz respeito aos nossos 
tribunaes.Jt;ldt::u~rios; mas se formos ás nossas reparti
çi?es admullstratlvas, não acharemos argumentos menos 
fortes para provar o que acabo de dizer. 

En j§. tive occasião de em particular expôr ao meu 
nobre amigo o Sr. ministro da fazenda uma reclama
ção· do banco do Maranhão. Esta reclamação, que pende . - . . . . , 
dizer, isto ê, do que as nossas repartições publicas estão 
preocoupadas da mesma idéa, da tendencia.·de prejudicar 
as associações em geral, ou antes do desejo de matar o 
espirito de associação. 
• Com a publicação do decreto de 30 de Setembro de 
1859 (o decreto do sello) o banco ào :Maranhão pr~cn
ron por todos oe meios restringir a circula~ão de suas 
notas de pequeno valor, para que não se visse forçado a 
uma liquidação violenta. O decreto foi publicado em 
1ins de Outubro, e immediatamente o banco publicou 
aeus annunoios convidando a todos os portadores de 
IJ?-&S notas miudas para que acudissem ao troco. Os 
flirectoreB do banco, os accioni:~t.as, tomárão todo o 

empenho , proeurl.rão por todas u maneiras realiu.r 
cate deli&ratum, o que não é preciso _pronr, por iMO 
que o banco teria de soffrer um gredeprejuizo, e nlo 
era tão forte que esse prejuizo não se lhe tomasao ex
cessivamente p~ejudicial. 

. ' ' em Junho do anno de 1830, conae~r reduzir a sua cix-
culação de 600:0008 a 400:ooos. Esta x-educção porém 
foi grad~al, porque não _podia ~er feita n'um dia,_~o 

pio& de Janeiro; operou~se desde o principio do ovum• 
bro até fins de Junho. 

Teve porém o banco de pagar o sello respectivo, e a 
repartição exige que pague o eello relativo a todas aa 
notas que se achavão na circulaçãQ desde a data do re
gulamento, ou por outra, desde o principio do 2" somea• 
tre de 1859 a 1860. Teve pois o b8Jlco do pagar dezenove 
contos e tanto de 11ello quando legitimamente não me 
lhe rodia exigir mais do 3:200S, relativos és notaa au
.jeitas ao sollo que ficá.rão existindo na circulaçã1> _no 
fim do semestre; de modo que a repartição entencfen 11ue 
devia cobrar antecipadamente o sello, antM do regt!.la-
.men o po er se execn a Ot anco 'VlO•ll o~ . o 
este pagamento, porque nem ao menos se lhe qlllZ aa
mittrr prestaQão de fiança, como creio que em Per
nambuco admittirão, onde se deu á. lei inteUigencill 

. Oro, o que prova isto, aenhores, senão· que oa tribu
Daes, que as reps.rtioões administrativas, que o palz 
inteiro está. persuadido _qn~ a tendencia dos Poderes do 

pirito de associ.açíi.o; que vai mesmo al m du · tui
ções Q.e credito, vai áB aoeied&des em commandita~ ano
ilY=~ de qualquer natureza, estende·ss k propriaa 
sociedade9 em nomes collect.ivos1 . 
. Por consequencia, se o governo q_nizer realmente en
-trar nas vias do progresso que foriio mdioadas pelo nobre 
deputado pelo Rio-Grande do Sul, deve procurar liber- · 
tar 011 oapitaea, deve ;~~ar espancar 8889 p&nieo que 
paüra eobre e eociedane. Não basta a intelligenoi& bo
.iügna. que o nobre ministro dA I. lei de 2.2 de Agoetot 
porque outros a podem entender de--modo differeiíte. 

Sr. preaidente, para que o governo consiga Slio e6 
ex gwro e o acu ,como x ~rrapos " 
dadB O.c futuros de!icita, é preciso, alám du eoonomlu 
lndioadaa, Ubertar oaoapitauda tutela emque ee aohio, 
•?a bar oom esse panico quo axiete na 1100ieiiade; ' pre-

si mesmo aob a influencia da aotivlcl e, da frugãll· 
dado e da seguran9a. bto aor' butante para que oa ca· 
pitaes augmentom, para que a riquua publica ao. ela• 
envolva, e entlo o go•1arno poaerá achar 1.101 aotuàel 
impoato.,, sem oatond9·los, um augmenta·los, oa melo• 
de supprlr ot defieita fa.turoa, 01 meia do equllibrar a 
receita COm a despez& JlOI WOS que eatiio por Vir. 

Se em voz de acabrunhar, em vez do restringir, em 
vez de aniquilar o eapirito do aaaociaçlo, o governo deve 
tratar, pelo contrario, de estimular as forças vivas da 
sociedade, de concorrer para que os ~ndnatrioso~ com
prehendão o grande aleance da economta, concorrendo por 
estemodo efficarmente pelo exemplo, queéumdosmelbo
.res argumentos parafallar á.intelligeucia do povo; ae por 
, outro lado o governo tratar de dar toda segurança á 
propriedade, toda a liberdade á. indn&tria; so fôr o maia 
escrupuloso possível no cumprimento fiel elo& contratos 
_f;olemnes , e-o. estou convencido que niío seria. preciso 
.mais para que dentro em pouco o Bra.zil se &chasse em 
.posição níi~ só de cox;tribuir com uma quantia ~aatante 

, . ' 
mesmo para habilitar o nosso governo a emprehender 
grandes melhoramentos, grandes obras de que o paiz 
precisa e reclama inceesantemente: 

Sr . presidente, não se entenda pelo que tenho dito que 
eu snpponho que em uma sociédade organisada como é 

·a nossa, para que progrida, para que · ella se enriqueça; 
basta que o governo cruze os braços. Não, nio vou tio 
longe; entendo que a principal missão do governo do 
nosso paiz, além da segurança a todos os direit.oa, da 
11egurança a todos os interesses, a principal miBsão do 
governo á promover por todos os meios os grsnàes me
lnoramentos de que o paiz tem neceaai~de para d.estn• 
'Volver as suas riquetas naturaes._ 
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· Eu não craio, _Sr. pro;sid;mt;;, cumo algucm entende, -va.do a nação b!i.te.n,ica, e querendo dar protecçüG ás 
que basta que o go'lerno trate de vias d€ communicaçiio; suas iudmtri<:.s, querendo facultar capitaes para que se 
não creio, como entenP.em outros, que basta que se occ:upe engr11ndeC'.fio, lnnçáriio müo a.os bancos territoriaes. 
da. expausiio do credito, ou de. educa~ão profissional, ou E' um 'meio que tem aproveitado muito á industria 
da colonisação. Eu supponho que todos esses objectos agricol!l; porém, Sr. presirlente, quando tratamos de 
são partes de um todo, são elementos concomitantes do msteria desta ordem com relação ao nosso paiz, pare-

-, e. ce--me que nno poo.emos e1.xar e <; ar pnm i 
O progresso não se isola. O governo não deva tratar par!!. as nosslls circumstanClas 1U1tes de envolvermO· nos 

.só de estradas, nem só de colonisaçüo, nem Eó da eclu.. na imita~'ãodo que se passa noestraugoiro. Podemos nós 
cação profiesio~al, nem só das instit'?-içõ~s de ~redito; desde já., direi mesmo no prime~ro ~uarto d~ s~culo que 

f<) L' ) .. w tA . 

governo trate de todos esses objecws simultaneamente; lecidõs na Allemanba. e outros paizes da Europa'? Creio 
Be não o puder fazer como dez, faça-o como quatro, ma3 que não; ct·eio mesmo qne, quando se estabelecessem as 
faça por de~envolver a um tempo todos os elementos de gurantius hypothecnrias que nos faltão, ll.inda estaremos 
.civilisaçiio e de riqueza. De que nos sel'viráõ estradas muito lcnge de podermos emprehender semelhantes ins-
8~ não tivermos população! De que nos servirá a colo- titui.<;ões, porque (é preciso dizer aquillo que todos sa-
ru.sação se não tivermos estradas? A questão da. popu· bem, mas que nunca é ocioso l'epetir-se) a terra em 
laç::O entende com a questão de vias de commnnicayão, grande parte do Brazil tem quasi o -.alo~ d'l. luz do sol 
assim como esta entende com aquells.. e da agua do oceano. Tirem-se de cada uma de nossas 

O credito está. no mesmo cas(); as instituições de cre- fazendas de café, algodão e assue~ir, os braços escravos 
,dito dependem ew grande parte dos melhoramentos • que as povoão, e en pergunto que garantia. um estabe-
materiaes, dss vias da communicação, da educação pro· lecimento destes offereee aos ban.::os territori11es '? 
.iissional; e todos estes elementos reunidos darão em Por conse uencia, Sr. re~idente, é escusado eneB.l'• 
res a o a riqueza e c1v sação o paiz. mos em ancos ternt .riaes por emq_uanto. 
. Se refleetirmos no que é a sociedade, que na phrase Mas já qne niío nos podemos utilisar delles, não s6 
de pm dos espíritos. mais analytícos deste seoulo não é porque a nossa propriedade territorial não tem· senão o 
maiS do que uma serie de permutas, direi mesmo que valor que lhe emprestiio os braços escravos, como por-

.,Ia epen em e o O!! ese.es . mut t c1 conseguum s u a ma ll. , 
elemeii.tos: a. estrada conduz os fieis ao campanario. exacta, regular, livre de contestações das nossas pro-
'l'odos os elementos de civilisaçiio são correlativos: en- priedades, devemos lançar mão dos bancos de deposito, 
tendem uns com outros; ;não podemos ~sola-l~s, tratar que tanto aproveit~o na: Ingla~rra 1 

------~~uw~~~~nM~~mo,,~~~iW~>re~nrom.nr--t---~Ma~~~~~»),~.~~~ne,~~~ 
.despender grandes Eommas, grandes capitaes, e essas moa responder como o commanda.nte da fortaleza que, 
.sommas, esses oapitaes so tomal'ião inuteis quando perguntado porque não tinha dado a salva, respondeu. 
vies5emos a poder &froveita-los. que por tres razões, a primeira das quaes era a falta 
·; Ttatal;'t)i agora, Sr. presidente, especialmente do cre- da polvora. Escusado era mencionar aa outras. 

:4li'o; e confesse a V. Ex. que entro em semelhante ma· Falti'io-nos os capitaes; sem elles não ha banoos do 
.teria com o maior acanhamento, não ·&ó porque reco- deposito . 
.IÜle<)O que e uma mataria. auperior á.s mn1has tenues E, a P-toposito, pergunto ao nobre min:istr() que notl-
facoldaaes · (nllo apoiados), como porque nella vejo cia nos a& dos dezoito bancos de deposito creados pele; 
O:ODoentrada a preoccupação geral da sociedade;paraella mini~torio do 12 de Dezembro! Estiio em effootividadef 
convergem todos os·espiritos eminentes, todas as intelli.. A industria já. tem colhido grando provai to dos eapitaes 
genciaa de primor. Entretauto .parece-me que é do meu depositados nelles ? 
dever,oomo re esentante dana ão emittira minha o i· 
n\ ou qu ao re este aeeuml'to• A casa tem bastante osaes bancos; approvou s6mente 011 estatutos quo lhe fo--
jlluatração paratoma-ls no sentido quafôr justo, nográo rílo presentes • 
.deattenção que metecer. Estando, como catou, oon'fen- 0 Sn. CAnVAtllo RP.rs: -0 ministerio 08 reduzlo a 

------~G~·d·o~~h·~~~e-~rm~o~d~e~~~n~v~~~v~~~~nt~o~d~o;~~e~~~~~D~~~~~~e~-~~---~~~e~d~ero~a~~~o~,q~u~~~~~~~~ 
I' um passo para n Olvtsaaç , pora a quoza e d i f to ilh .,. cr.,.-20 13Dgrandeoimentu do nosso paiz,direi o que ante::1do, seja 0 qu& e&o. ~:ta, pergun , que marav u ..,m .,u.u 

bem. ou mal reoebido, e direi sem a m9oor inten9il.o de ::T:a~a.ncor.. T Creio que falta umn para. ser a pri-
offimder a homens eminentes que tí!m sobre mimo direito A eate reaneito de~o\o db.er a verdade tal %ual. Nós 
da maior OOUBiclera9iio, da maior estima. ,. 
. Sr. pMaidente, dada a nect~st~idade inàoclluavel das uno 8odemo11, Sr. pres dente, presoludlr do11 anoos de 
mat\tuiçõea de medito pa.ra inorement.odaa noasasindua• clrllu 1\)'i.\O e emluüo; ó a unica fonte do nosw pro-
trias, pergunto eu-de quo espeoie de iUJtituições de grse:houve erro (e ou, e.pezar de toda a. minha obaonri-
crediso ~~08 lançar mão "t • dado, aupponho que houvo orro :muito grave) na lei 

·Comprehendo que um paiz como a Inglaterra, onde bancaria. de 1853 (apoiado•), proouremos emenda-lo. 
auperabundão OI capitaea, onde, por aasim dizer, está. o O nobre deputado peln Rio de Janeiro, que ante-hontem 
mercado monetario de todo o mundo, um paiz cujos fallou sobre esta mataria, indicou um caminho que, 
bancos provinciaes têm um capital diBponivel de trinta comquanto não seja infalüvel, é um doa que podem ser 
JDUhões de libras esterlinas, comprehendo que esse paiz explorados. 
1l.ii.o •preeise de dar 8. industria, sobretudo á. agricola · Eu estou convencido, Sr. presidente, de que se al· 
(que ·é á ;que entre nós mais reclama a protecção do gnns inconvenientes têm resultado ao Bra.zil dos bancos 
t~overoo, por set qua.si a. ~.:.a que existe entre n6s), àe emissão,d!lti!,o _~lc-ªm.egte cia lei...slUªpj_.e-.A.b.undo _ _ _ 
outra .espea!e -de bancos além dos bancos ·de deposito. · 'd~ d b d t d 1 R' d J · c_ 
Existe ·alli um capital avultadissimo em disponibili- nas 1 as 0 no re epu a 0 pe 0 10 e anel.l'o. = o 
dade, .6 ,08 !bancos de deposito bastão para satisfazer a banco doBrazil quizesee desistir .... digoquizesse, porque 
todas ll.8 necessidades da. industria. E ainda assim 8 entendo que os contratos dev~n:: ser fielmenterespeita~s, 

~ 88 e que nesse palz mesmo, on e supera un ão os em grande rarte o paníco a que me tenho referido .•• -se o 
capitaes, 08 bancos não presciadem a.bso~uta.mente das banco do Brazil quizesbe desistir do direito que tem de emissões. 

fazer cirr.ulnr as suas notas nàs repartições publicas; 
EntTetanto a Inglaterra não necessita. de bancos ter- se o governo brazileiro contratasse es&a desi.stencia dan:-

ritoriaes; nunca tratou delles. Realmente seria um con- ~ do-lhe em troco desde já, mesmo mediante um em-
tra.eenEo procuratcapitaesnoi! bancos territoriaes, quan.. prestimo desvantajo~o, os lO,OOO:OOOS que lhe é de-
do os car>itaes superabundiio, quando os bancos pro• vedor; se o banco do Brazil se cunstituisse nas condiçõet 
'rinciae! de depos1to t~m um grande capital á. dispo· em que estão os I)Utros bancos, digo quo, niLII circ.am-
siçã.o de todas as industrias pelo:> juros mais com~ stancias do Brazil, não se devião croar &ómente doua 
m~oa. bancos de emissiio, como dizia o ~r. visconde de Itabo-
. llas h a outro11 paizes, Sr. presidente, que não se ral.!y, mas sim duns ou tres duzias, e que ainda asa~ 
aeha.udo nas circu.m.stancias da. Inglaterra, que I1P ,;: não seriã.o bastantes, po::que a noesa industria precis~ 
~endo cheg&do a esse grá.o de riqueza a que se tem el~.:: de mais. · 
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Sr. presidente, depois de muitos tropeços no .nosso 
aystema monetu.rio, chel!;oU elle em llH6 ao catado 
mais lieongeiro que podíamos ambicionar: a lei de 
1846 não fez mais do que exprimir um facto que já. 
existia na sociedade. O nosso papel-moeda., reduzJdo a. 
~8,000:0008, estava ao par da oitava à.e ouro ã. razão de 

, ou ao cam 10 e • nosso pape nno az1a o me-
nor mal. A freguezia das repartições da. arrecadação de 
impostos era bastante para conservar-lhe este valor; 
para isso não precisavamos de auxilio.de ninguem. 

o papel· moeda? Pois quando o nosso governo tinha pro
clamado em 1845 que já. não existia deficit, quando o 
governo podia todos os annos retirar sem o menor gra
vame da administração publica, sem fazer prejuizo a 
ningnem, 2,000:000S do papel existGJnte na circulação, 
era necessario crear um banco com o privilegio de cu
nhiir moeda-papel que ia competir com a moeda do go
vemo·? Para que fim? Para re~gatar o papel-moedb, 
quando poderia soccorrer se do meio que acabo de indi
car, caso fosse elle necessario' 

Mas dirão, Sr. presidente, que havia outroi! bancos de 
circala ão ue não odião reR atar .as suas notas em 
metal. 

Mas, senhorea, quando o papel valia ouro e o oux-o 
valia papel, havia w.a.nde incoD'Ieniente em que os ban
cos de circulação que tínhamos resgatassem as suas 
no as von a e, em pape ou me n . uano.o , : 
de papel-moeda não eriio bastantes para satisfazer as 
necessidades do pagamento dfls impostoli!, quando tinha.
~os maif! de 20,000:~008 de moeda metallica na circula-

' hypotheses realizassem as suas notas em papel do go-
verno 'l 

Não havia tal risco, senhores : o papel do governo 
estava espalhado em todo o Imperio ; grande parte 
delle entravo. comtantemente nas repartições .pubiicas, 
e já talvez o;esroo não bastava para. o pagamento de 
impostos. Por consequencia, se algum papel do governo 
estivesse nas caixas dos bancos, tambem.existiiio nos 
cofres do thesouro. nas repartições publicn2, n!ls mãos 
dos contribuintes sommas equivalentes de moeda me
tallica.. Assim os bancos níio tinhão intere~se nenhum 
em con ervnr o seu fundo di8 onivel todo em a el do 
governo; haviiio de te:- parte em papel, parte em metal. 

-.:fá se vê, pcis, que poderiamos ter com muita v!lllta
p:em diversos bnncos de circulaçíío se niio fo~so a crcaçüo 
do banco do Brazil. Que fundamento houve pnrl\ c~sa 
creaçno ue van a~em tem resu t.11 o P. 1 

O banco do Braztl resgatou 10,000:0008 de pApel
moeda; mas eu creio que esne resgate foi nominfll. Não 
se póde dizer que h:\ re!!.l":ate quando 10,000 OOOS de 
moeda do governo eiLo suhstítuidos po~ lO,OOO:OOOfl de 
moeda. fabricad& pelo bsnco, com o mesmo curso. Não 
hn. ahi mais que uma mera ficção, umn subdtituição do 
papel por papel. 

Kntretanto, Sr. presidente, ninguem collija daqui 
que eu entendo que, dnda• a existeucin clP. lei do 18531 
o unico recurso que tmhnmos era interpreta-la, faltmldo 
aos compromissos estabelecidos em coo.ttato. l'lão, 
Sr. presidente; esto.u convencido de que o banl!O do 
Brazil, t&.l qual foi instituído, creou ~<lgun~ inconve· 
nientes á nossa circulação. Usando &inda da. lingua-

- gem proyinciana. de que me ser•i a principio, digo 
q_ue o banco do Brazil foi um cipoal em que todos os 
nossos homens de E stado sa têm._ visto_cnrcdados. O 

. Sr. conselheiro Salles Torres-Homem quiz rompê-lo, o 
cahio extenuado ; o Sr. eonselheiro Souza Franco tol'"' 
neou-o, mas não pôde evita•lo; o Sr. comelheiro Ferraz 
ez es orços para a raves~a· o, po! m sonreu arran a
dura~. (Riaadas.) 

Por consequencia, dig . ., cu que , embcra reconheça que 
o banco do Brazil crcou grandes difii.cnldades aô nosso 
systema. financeiro, nem poi' bPo entendo que o go
verno .:evesse violar o contr~:to ou acabar co1n elle. 
Entendo que não era necessaria a e:ristencia do b!mco 
ào Brazil tal qual foi crcedo em l853; _mas nüo poseo 
neg&r ~tue o hsnco do BrRzil t.em pToduz.ido muitos be~ 
neticioa, embora servisEe de embaraço. Como banco de 
circulação tem prestado ~erviç.os, porque não temos para 
onde recorrer. (Apoiados.) Eu dcsejav!\ sómeilte que 
pre~ci.ndiese do ~al direito de éUQ~ar ~oed~. 

O Sa. PAULA. SANTos : - .\ cttlpa ti ela lei é ti quett 
·a fez. 

d Sa. CAaVA.LHo REis:- O aparte do 11-obre depu" 
tado me íaz lembrar das accusações que se tem dirigido 
injusta.m~nte contra a gestií.o do ba~co d? Brazil- Este . 

homens que o instituirão, ou a homens que seguem as. 
mesmn,c; idéas bancarias que lhe derão. origem. Portanto, 
ninguem tem __ o direito de clamar contra a sua ~stiio~ 

sido contratia ~o!! principias que regulá.r&o e. sue. 
cre::.çito, 

E' preciso notar que eu discordo completamente da 
opinião daquo1les que entendem que o benco do Brazil 
eetava compromettido a trocar as suas notas em ouro 
desde o dia em que o cambio desceu de 27, á. vista da.. · 
letra do contrato. (Apciad?s.) 

O mal nüo vem da gestão, vem da creação (apoiados), 
vem dalei de 1853, para a qual não estavamos prepa
rados. Mes estou convencido de que, dada a existencia. 
do contrato, deve ser elle religiosamente observado.· 
Apoiada~. Cum re ue as dis osi ões le aes se"ão .. 

1·anti as_ em to a a s}la p emtu e; porque a sua v1o .. 
lação resultão maiores males do que da sua fiel execu-
ção. (Apoiados.) . 

As difficuldades provenientes da instituição do banco 
sa s r1as, sao g vcs. s a1z nun 
são incompativeis com a cxistencia desse banco. A~ 
medida que as nossas finanças forem progredindo, que 
os n~ssos capitaes se forem desenvol~endo, que o p~ 

' incremento, a circulação do banco do Brazil se irá. tor-" 
nando proporcionalmente mais limitada em relação i. 

·massa piogressiva das transacções. 
O banco do Brazíl é na verdade um embaraço, fez 

algum mal, mas não absolutamente; a prosperidade do 
paiz n1io é incompatível com a sua existencia •.. 

Quando m~ refiro á orcaçãC> do banco, refiro-me a
um só privilegio, no qual deparo os maiores inconve~ . 
nientes. Não receio o privilegio da emissão triplice ; 
trato sómente do privilegio de cunhar moeda, de circu• 
latem as suas notas nas estaçõe9 publicas como moeda, 

Sr. residente, 6. vista dns ro osi .ões uo hn ouoo 
enunciei, jugo que o ~overno nüo pó e J,lrescindir do 
marchar para o pro~resso do pai:--. ( porm1tta·sa-me a 
expre~siio }, como c:m esqu1driio cerrado, isto t!, nllo tra.~ 
tando i~ohtdtlmentc do instituiçõo!l do credito, do vias 
e communJc:v;uo, n cr ucaçuo pro lB~Ionn. a o co o• 

ni»uçilo, mn~ t.mLnwlo de tudo ioto no mclllno tO'll}lO, Gm 
um complexo. 

Niio poaso port1mto, Sr. presidente, deixar de tratar 
ligr.iramcnto doa noR~n.s vina de communicnçiío. , 

Eu comprohondo, St•. prebldenw, quo <mtra uóa o mo
lhornmenta ou abertura da.. novns vins do communior.çl'lo 
traz camGip;o uma,dospcza muito grande, lncalculnvel, 
o por ir<so niio podemo~ ter a Frotençíio do dc2de j~- om- . 
prcheudormos em grando t acs molhoramontoa; mas 
curcl', c curar efficazmente, dG do~onvolvcr reilectida
mente ar, linhas que estão principiadas, acudir mesmo 
a um ou outro ponto em que estes melhoramentos se 
tornem inà.ispcnsaveis á sahida dos nossos prodnctos, á 
realmente nu:a necessidade indeclínavel. E' tambelli 
um dos nossos schaques, e eu já. me referi a. out'ros, 
por exemplo, o medo de juros baixos e de emprezas ar .. 
rísC'Rdas_;_ um outro achaque é o excessi\'o.receió .deim- -
mobilisar cap[taes. . 

Sr. 'Presidente , eu tenho grande inedo da im!Jlobili-' 
da de de capitaea, mas só mente daquelles que são con-
sum1 os 1mpro uc 1vamen e pe o governo, por exem• 
plo, convertendo-os em apo1ices da divida publica. 

Disto tenho eu muito medo, porque ha a.hi um verda
deiro consumo improdncti vo; m as immobilisar capitlies 
abrindo estradas, &uxiliando a navegação a vapor, acho 
que é um emprego productivo. São capitaes que ~e nãó 
se reproduzem dentro de um anno, reproduzem-~e na 
seflnndo uu no terceiro anno; a questão é fó de tempo. 

Niio comprehendo que i~ro seja immohll\sar~ entendo, 
siro, que 11. obra do c:ies da (xloria e outras deste geneto~ 
abás necessarias, immobilisãriio capitaes; mas obras dé 
c&tradas, obras que tend~m s. diminuir os ga&tos da 
producção, não posso comprehendcr que_ taes obl'Bs iqt• 
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P!lrtem f*mobilisação à e capitaes; ~lo conttario, l!ão 
. capl.tae.iproductivo!l. (Apoiados.) Aqu1~0 que se despende, 

OüiU o p•~~c::tc do j~ro da um câp;tal empr-egado em 
uma eatr&.aa d.il feno é sobejamente compens.l'.do pelo 

· que oe profluctores retirilo de economias que fazem 
noa tr~~nsportes de seus generos. 

ele capitaes na.cionaes, e para evitar isto é que eu deSejo 
que o govemo procnre por todos os meios desenvolver a 
iDdu.atria, d.esenolver o espiritA> de as11ocia\\i'io, acabar 
· 11e an'c • · 

esou queliraa repetidaa todos os dias em todos os an
pl~ do Imper1o, ~stabelecer a co;tfian,a p~blicl!', 
. convencer aos capitalistas de que elle 11ao quer e:xt1ngull' 
. U font8.!1 J.a nossa riqne:;a e do lJ.OBBO progresso. . 

. A' vista, pois, disto, não podia ~eixar_ da aorprender
tll& a emenda apresentada em 2• dJSCUSSUO ~O OrÇam~nto 
do miniàterio da agricultura e obras publicas relatlva
inente aos paquetes a vapor. 
· Senhoras se temotl ti.m deficit, e queremos fazer ooo

J!Oillias faÇamos economias em tudo quanto ha, menos 
Jlaquill~ que Jlromove a civilisação, que promove o pro
grosso do p!UZ. Pois havemos de principiar a fazer eco-

. . . os 
· ~eonomiBII no pessoal, dêm-se c6rtes gt:mdes ; se uiio 
podemos ter esse apparato bellicoso de armada e de 
~xvcitq, nd.uzamos mesm() a ~r~a~a. e os corpos de . . . 
mlu nu vias de communicação, nos meios de traneporte 
em barcoa a vapor, é uma economia realmente de ava
rento. 

as 'i 
da ldá& de redtlzll' tanto ou quanto as despezas da na-
1.ega.çlo pua. o norte nos paquetes da. Companhi" Bra
iUeira, entendo que ao :menos, como deputado por uma 
clu províncias mal.s remotas do ~orte, d.ev() fazer ao 
À'Offt'JlO Sllna 11npphca, para que IJao leve 1sto ao ponto 
de nos privar de cc,mmunicações com o centro do Im-
peno. : . 

.&a companhias costeiras não satlsfa~em esta neecsst
clade; ellaa ,fazem a navegação da erov~ncla de Pernam
buco á provi:acia do Pará. em perto de tr1nta dias, porque 
oaaeu uporea têm de tocarem um sem-numero de "POr
toa quenos, aubalternos. Portanto!. condemnar os Bra-

· ma 
Ylagern e Pernambuco ao Pará em trinta dias, ê real. 
mtnte retroceder mtljto. 

11 OI• 

O Sa. Cu.nt.IIO Rz11:- Eu concordaria arn que o 
IOTtmO diminulaae a capacidade dos vapores quo na.~e
glo de Pernambuco para o ncrte, porque realmente os 
pu&agciroa que frcquen\tio os vapores entre estas à.uas 
provinClu aiio pouco nurr.erosos; supponho que CO_!Jl 
T•poree da força de 120 até 160 cavallos se poderiu.o 

.... tbfuer aa IJeotS&idades de&ses viajantes!_ e ~~smo 
do commercio, UDla vez qne estes vapores seJao dl&tmc
tos chquelle& que far.&m a navegação costeira, a peque
na cabOtagem de .l&bll a <;,_abo, aa porto a porto; po~ém 
de Pernambuco para a corte o numero de passagf!ll'os 
jl exige nporea ae grande capacjdade; eu .tenho feito 
nage~~a de P411Uambuco para o cotte em CUJOS vapores 
oa paasageiros nio têm vindo a seu commodo, o seu na-
úoero i~ é ~almsnte a.vultado. , 
. Se o go'Vetno quer principiar aa ·suas economias J?Ol' 

___ .. ___ e,._te l~.!lo,. ao_menoa coutrate~.com....as _ _dnas compmlüaa .. 
coatairas que ha em Pernambuco e no Maranhão, para 
cada uma dellas fazer uma. Yiagem di~ecta por mez, 

oa vapores do. companhia. brazileira. Disto ao m~nos 
colhi&-liO um resultado. A companhia costeira da 
sninha provincia pbde eetvir do norma a outra qualquer 
do Imperio; maa eJitretanto oll fretes não são bnstantes, 
& . oompaubia estÁ qua.ei limitada 6. subvenç.íio, e ella. 
preoiaa do mais auxilio ; a de Pernambuco creio qne 
it.mbemlrecisa; e tanto que pedio um emprestimo de 
aoó:OOO • Eata companhia foi muito mal aaministrada 
tuí principio; hoje constv.-me que está soffrivelment& 
êlrigida. 

Por f.IO.n.tesuinu, se o governo quer fazer alguma eco
--~ &ea\ot a&!ll.'alpto, ao me11oa 1f. fazer l1Dl *elicio 

&quella navegação; augmentem-~e as suas subv~~ 
para cada uma dessas companh1o. fazer llJ!la v1agem . 
di.recta por mez, e isto ser& de mwto prove1to ás pro-. 
vincia& do norte. 

A despeza total que se faz . 
nhia Bra:tileira de Pa uetes a a r nas duas 
re on as ao norte mensalmente, é de '768:0008; u:as 
V. E:r. comprehende qoe esta subven~o é·em gt"ande 
p.srte consnmida pela navegação de Pernambuco para o 
Pará, porque é aquella que dá menor freta ao& vn -rea ; _ 

açso e ernamnaco para o 10 e ane1ro J 
dA algum interesse. Por conseguinte. aeado limitada a .. 
Qavegaçiio dos vapores desta companhia até o . porto de 
Pernambuco, p6de ser subvencionada muito modica-. 
menta , talvez que com duzentos contos se pudesse fazer . 
nestes grandes vapores duas viagens por mez, porqu.e, : 
como disse, os fretes e passagens já dão tun intares;;e , 
bem avultado; com mais trezentos contos podião ser; 
&nbvencionadas as duas ,oompanhias costeiras, t!l!tava .. 
reduzida a deapeza a quinhentos contoa, e o gover:no. 
fazia assim a economia de duzentos e sessenta e 01to, 
contos. 

que nos serve é o que eltiste : bons vapores que toquem -: 
nos portos em que tocíio actualmente ; mas ao governo 
~ de fs.zer alguma mo.dificaçiio no que ex.iste, ao men<>s' 

A ficarem a& causas no estado em que estão, eu não · 
posso deixar de pedir ao goverao que procure por todos · 
0J1 meios auxiliar á. companhia coateira do Maranhão: 

ue se nchs. em sérias <Üffic 1 d • .;.. · 
ta que o ereca garllntias~ porque tem sido perfeita-. 

tnente administrada. Em.quanto esta companhia .se 
u.tilison de um pequeno vapor da navegação ftuv1al· 
(feita á.· expensaa da provincia do MaraDhiío, sem 
auxilio algtlm do governo) em virtude de uma co!l- · 
cessão que lhe foi feita pelo gabinete de 4 de Ma1o, · 
foi bem; :mas hoje qn~ ae aca~~u o prazo dessa c.o~- ' 
cessão, que a companhta adqmr1ll um vapor de mator · 
força da força. de cento e tantos cavllllos, e de boa• 
marcha, tt~rna-J;e realmente m~i diffi~il continuar o~m · 
a subvenção que tem, a sua exJ&tencut torna-se muito· 
pret'ar~a; e eu por todo~ os .m~tivos peço .ao ~overno q~~ 

cularmente á minha provinc1a, como ás provanoias 
vizinhas1 'que estíio dentro doa limites do contrato 
com a complmhia. E t1\llto mai~ peço toda. a protoocJio 

lig a á companhia fluvial da provincla, que d o ~loo 
elemento de prosperidade a de riqueza quo po111uo o 
Maranhão; sern ello nilo p6Je vivir. lApoiado1.) 

O governo nil.o tem pro~urado auxilia-la do :maneira 
s.lgarna. O rio · It•pucurtl, que d o m•f• importante 
da pro'linoia, eaU. obstruido de arêas, de :modo que em 
tres mezes no anuo embaraça a subida doe pequenos 
vaporos. A companhia vê-se forç.ada. a. ter vaporet além 
e áquern doa seooos para poder manter a vla~em ro· 
gulr.r dul'llllte os tres on quatro mezea de oterlo r1goroeo. 

Isto seria uma despeza :modica; uma simples ba:ca 
de excavação aeria bastante para retnovor o arêss até 
que ~ssamoa emprebender obra& de canalisaçiio. _ 

Senhores, já. que JXJe occupo da nossa Davegsçao a 
vapor, não posso deixar de cha_mar a 9;ttenção do ~ob:e 
miDistro para a navegação do r10 Made1ra, na provwc1a 
do Amazona11, e a exploração do rio Purüs. • 

Pelas ultimas noticias vai-se verificando a antiga 
--·tradiÇiío de que o rio Purús oommunica-se com o 

Madeira salvando as cachoeiras que embaraçiio a nave-- ' ... .. . 
alcance im-menso; vai t ornar as nossas communicações 
com a republica daBolivia facilimas ; pc~emos a~e!l
tar cousid.erav~lmente o nosEo comm~tClo na. pro\'1Ilc1e. 
do Pará.;n. navegação a vapor então será. da maior ntDi
dade • trará os DJesmos resultados vant.ajosos.qne trouxe 
s act~al navegação do Par! ao Peru • .A provincia do 
Mato-Grosso tambem terá de lucrar consideravelmente; 
é nm. meio de fazê-la prosperal' em todo.seu norte e nos 
uns limites com as republica.s circumvizin.hu pelo lado 
do O ..... 

O Sa. B.nlo DE M•u.< :-lla eUo annos qu~ propuz 
ao governo eíJi& explor119à0~ 
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, O Sa.. CAantuo REis: ~ Pois agora parece que es~ 
to/> realiz-adas as oonjecturas, ~s presumpções qu_ à ha· 
VI& de que o Pnrús ~e commumca com o Alto~Madeira, 
sàlvando as cachoe.tras. Isto é de !lJll alcance tiio gran
de, que basta repetir para chamar a attenção do go
verno para eate lado. · 

. - . . 

que estavB, tudo ·quanto d.isM 'Cél'e:a ... da. pro$perid!ide 
e r!queza do plliz tem uma ligação intima <;QPÍ, o. m~
terio da fazenda; por isso niio poderei deixar do àpz:o-
veitar a occMião para chamar a attenção d9.S. E~ •. o 
Sr. ministro desta repartição para certos óbj~tos que, 
~mquauto este·ão· debaixo da inspec'%o:iD:®~~;de 

Jl8!J.Ueno sacrificio. A comp ia do Amazonas é uma entendem co:n o melhoramento da renda, e S. Ex.~.J?4~~ 
daa nosaas comp:mhias que eu entendo que está. em me· ao xneno~:~ estimular seus collegas a que fação fllgtlm 
J.4or. pé:· com algum auxilio, com auxilio mwto tenue, serviço nes~ sentido. · ·. · · ·· ·-· 
p}ldo fazer essa rn1:vcgaçi\o, por iss~lli-· uü· ~11----+-----:-~ffil1mm,-p~~~InJ00-4-.poi®---CU4Wlrinl~:dct:M:a-----
p~od.nctos em exploração, prod.uctos considera veia h!$ ranhíio. Este porto, como é sabido (não P,a .um ·.~OiisO 
quatro o~ cinco annos para cá., porque póde.ae dizer homem de mar que o desconheça, niG ha ningu.~ q~ 
que depolS que o Amazonas se acha navegado a vapor o ignore), vai-se dedia em clla obstruindopel~·m:êas. A 
tem-se descoberto pro duetos riquíssimos em toda a remoção_ dessas arêas éfacilima, depende sôm<!~te. ~'!~a · 
margem do Madeira; muita gomma-elastica, muita vontade do !$Overno, nada mais. Em 11:148 apresentel um 
sa.l.sa e todos os productos de alto preço das regiões artigo addit1vo ãlei do orçamento para quo ogovefJ1oti-
:llna.zonicaa; e convinhl\ pois que o governo tratasse vesseumabarcadeexcava.çíionoportocloMiõr~hió; _pedi 
de desenvolver essas riquezas. Um pequeno vapor, fa.- de banco em banco a. todos os :meus oollegas que· votlUI:-
zendo ~!1. ou d~as viagens por ~ez, traria uma des~ Eem por esta medida; consegui que ella. pa.ssasse. Mas ~il-
peza. mu~to medica., sobretudo fe1to esre sel'viço pela. be V. Ex. quando se veio li. realizar isto·'! Em 1854,·Sets 
companhia do Amazonas, que está em muito bom pé~ annos dep<~ial E sabe V. Ex. (e isto é ain~a m~ dep_l~ 
e, que .pó~~ fazê· lo com m~to pe uena subvenção, por· ravelJ o rumo que tem levado este negoc1o 1 Fo1 _e8te :,,a 

1 • ssa comp 111 SilO' arca ~ excavaçao c egou e , 
talvez .os ma!s bem. amparados. de todas as nossas.. batelões para. conduzir as arêas removid~s; manU-
omprezas ; cre1o lllesmo que dentro de poucos anuo& rão-se construir os batelões, e quando estes 8e .aoabArão 
ha d.e trip~car ou q~adrnplica.r o valor de suas· acções. de construir, estava podre o ceaco . da barca, t~ ~A 
. , . 

apoiadQI), .· mas tenho ainda. alguma causa l\ dizer; a nar, e a.té hoje não está prompto. Assim eàdl) J.848 q'!Íe 
C!Wlara me ha de permittir que aproveite s. occasião~ . consegui que essa med:ida. passasse,nljlda aindapu.demoa 
v~ato -que eu nunca tenho occupado a sua i'lttençiio em. conseguir, e estamos na ~ra de 1861! ·. , 

.• ~ntendo que tudo qnanto disse a. respeito da prospe- rmha para . ver . se a.esim aahimos deste 
r;:~de doPa:rUem relaçioestrlcta, intima com o·minia- apathia...... · .· 
ter10 da fazenda. Eu considero o ministro da fazenda ' " 
oumo o primeiro mir.istro, ~uelle que \amos c.ordõe&·dR. O Sn. Vuuuo:- A circular do Sr. Primo deAgui~r 

• bolsa1 qu.o.6 a chave da. abobada administrativa. V. Ex. promette isto. · · · , · ' .. 
pois na de ter p&Qlencia de ouvir-me um -pouco mais .. o Sa. CARVALHO Rsrs :. -o nobre ministro nos.'fa.lli& 
reapoito de negocioa qu.e, comquanto sejão relativos a muito IUlcho em duas :barcas de excavs9io no pertO do 
uma ou outra provinola, são todavia negocio& de grande Maranhão; que espera que se faça e aconteça; -~ 
alc&Doe, de grande interesse para o paiz.... se não podemos ainda ter uma, como J!.OS falia o n.obr.t 

O Sa. Bulo »B MAv! : _ De interesse geral. ministro em duas b!U'cas 'l Parece que o nobre müuatrO 
da marinha, quando escreven essa pa-rte d.o seu tel&t\)• 

O Sa. O.uv.uu~ R11:11: - Por esta oco~aião nlic:P rio, ji vis.ava a sua eleição ela província do !~Uru.llã~, 

lln\Jttnntas dn111e lntlo do trlnngulo, entendo que devo o'bjectos de que já S. Ex. se tem occupado, e oocu~o 
chiUDar a attcn9ilo do governo, tiesperta·lo, acorda-lo, com muito empenho, com muito p:roveíto para a wilha 
dlr.el'·lhe-aqu\eatou, aqui ha quem lambre que aquelle provincia: o primeiro é o dique. · · 
povo tambem ó brazUe1ro. Sr. presidente, o dique da pro'rinciá .do M.aranhíio·é 

Se nóa nl\o.tlveuemos tido a fortuua. de alguns fli'bus- obra de natureza tal que só & nossa 1ncuna se p6de 
t(llroa doa Estados~ Unidos do Norte se lembrarem de con- attribuir o não se ter tratado delle desde que · o Bratil'se 
tar hiatorias, verdadeirns ou falsas, relativamente ás ri- -constítuio nação. A prova. tomos n~te . facto: o nobre 
quezas .e .maravilhas do valle do Amazonas; se essa3 mn··· ~putado pelo Paraná, o Sr. conselheiro Zaca.oias de 
ra'Vll~as niio tivessem despertado a cubiça de outros fli- Góes e Vasconcellos, chegando ao 1\faranhito (creio que 
bnste~ros que nos ameaçArão com invasões, aliAs talvez. foi por onde o. nobre deputado principiou a_.aprende~ ·O 
impossiveis; se·não fosse isto, ainda hoje 0 primeiro rio ABC da mannha), chegando ao Marsnhao, · n~turt4-
dp mundo estaria. sem na'i'egaçíio a vapor. Devemos. mente entrou pelo porto á hera de · preamar, •io ~a 
este. grande favor aos flibnsteiros americanos, e não é() t• enorme bacia a trasbordar; :p.O dia segUi.Bte; i h.otâ 'de 
unico que dalli nos tem vindo. i. baixama.r, vio a_ue essa bacia. estava. eomplet.all1ente ~ã.-

0 Sa. LEITÃo DA CtrriHA.:-E a ·q· nem tomou a em- z~a. Em vista esta. o~servaçíioJ naturalmente~o 110lite 
deputado pelo Paraná d1sse :-Este porto é mn dique na-

prc:za G.n!U?-do todos a tinhão por impossível, prestàndl} turl\l; basta estabelecer uma fôrma, um can~o para 
hoJe ao pruz os serviços qile silo notorios. collocar os navios afim de se poder trabalhilr,nclle dn·· 

O Sa. CÁnVALilO REIS: -Lembra-xne q~e em 1848, rant.e a preamar, durante as horas da Jriaré Cheia., por-
quando pela primeira vez . me achei nes~o. casa,. e que. durante a baixamar ~unas marés de vasantes :no 

de chamar a attenção do governo para ~navegação dD :. queimando ·se como se estive~sem exn um dique. ' 
Amazonas, pedi mesmo que, quando níio se conseguisse . Tinhamos, portanto, um mngnifico dique feito pelB 
organiaar uma companhia. para esse. fim, ao menos em~ natureza ; baatava uma fôrma, um canteiro (nilo 1181 
pregat~ee o ~overno um dos nOBBos mais pequenos vapo~ qual é o termo propr.io) para. collocar os navio&, um 
res da. 111annha. de guerra em uma. na.vegP.9ão tegu\ay. re!gua.rdo, p11.ra que a 111Bri duran.te o. encbtmte 1liO ~-
Nada dia to se faz; foi preciso que o estrangeiro no• vadlue eoae lugar, para que ase pudene fazer alll os 
'Viease ameaçar de invadir o v&Ue do Amazonas, o qu• concerto" clon11otuoa maioros uavlos em pouoo_ tempo, 
era maia uma bravata. que uma. ameaça, para que o per Isso que o porto do Maranbi'io o1ferooe uma lllngull-
governo brazUeiro despedasee; foi preciso que o gover- ridade que ó muito rara. Lembro-mo que oste ó. o ae-
no foue aecusado de chinez, de j a.ponez, e niio sei qu~ gundo porto do mundo, onao 110 nqta srunelhante aingu • 
mais, para tratar deste importnnto assnmptol laridade, apresentando o nivel entre a ' baixllllar e a 

Mas, Sr. preaid.enw, prosegnindo n~s observações e:!Dl preamar uma. diiferença de ccrcn de vinte pés, permit.~ 

~~ a 
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tindo assim que os navios de grande calado possão fa:
zeros seus concertos com muita fac.ilidade. Os que se 
fizerão no vapor Affonso cu<.tariii.o em outra parte 20 ou 
30:0008 ; mas no Maranhão não o~cnsionárão despeza 
superior a 2:4008. Por consequencia, é egta uma obra 
Jo grande utilidade-

em se tga que o ~qne a 1 ta das Cobras preen
che a utilidade que do dique do Maranhão se póde co
lher ; porque já. bastante proveito daria este, quando 
sóment~ servisse pare. os n:tvios de gnerr2. que estejão 

- l 1 , nao poss:!o navegar tJ:n e·· 
manda. do Rio da .Janeiro, e mesmo para os navios mer
cantes, que assim concorrerião para. que o thesouro ti
rasse desea ob..-a um rendimento avultado. 

No mi~isterio do nobre deputado pelo Paraná teve 
começo essa obra importante, serviço t>.otnvel prestado 
por S. Ex. á. minha rrovincia, e pelo qnal eu aproveito a. 
occasião parn desta tribtllla agradecer-lhe. Desde que 
o nobre ministro emprehenden esea obra até hojEl nada 
se tem feito,porqne o governv dá. as quantias á formiga, 
aos bocadinhos. Porlia estar concluída essa obra, e o 
governo ter tirado já. alguma vantagem do seu uso. 

Portanto ro o ao nobre ministro da f z . 
teve occasiúo de fallar do dique do Maranhão no seu 
relatorio apraser.tado quando t'lve a seu cargo os ne
gocias nava.es, que faça com que o seu collega da ma
rinha dê impuleo aos trc.balhos, e de uma vez acabe 
com eMa o r!t e an a ngrac1a, que nunca maia 
chega ao seu termo. 

Pód.e ser · que alguem julgne impertinente a minha. 
insist~ncia a favor de outra obra que vou indicar; mas 
enmpro o meu dever p u sa 1s açno as ne
cessidades da minha província., reclamando aquillo a 
que ella tem direito perfeito (apoiados da depu!açtlo do 
.Maranhtlo): refiro-me ao canal de Arapapahy, que é de 
grande utilidade para. a provincia do Maranhão. 

A necessidade d~ semelhante obra foi ti\o vivamente 
sentida, que os lavradores lnnçárüo sobre si mesmos um 
imposto voluntario no eeculo proximo passado para 
leva-la a effeito sob o irnpulso do capitão-general Jon
q~m de·MeUoPovoas. Ao ce.bo de muitos annos, o pro
dubto ·aesse imposto já. subia n 600:0008 (apoiados), 
quando o governo de então SB apoderou ·do dinheiro, e 
nunca mais tratou de offectunr · 
meàto estava compromcttido. Apenas aquelle capltão
generallhe deu principio. 

Níi.o poss:> deixar de rcclamnr com instanoia o paga
mento desta divida, a que a rninha rovincia tem direito 

· 1 • en o Vl\'a e que se a e realizar, se toda. 
a del'u~nçi1o de minha provinoia reclama-lo, como ó do 
seu dever; porquE' estamos dispostos a fazer disto 
questão 'de gabinete. (Apoiados da dtputa~IJo do Mara-· 
n~llo.) 

O Sa. F. Ocn v 1 ANO : - Eatito dando rná.o exemplo 
áls deputações da.a outr!lB provinoias. 

·O Sn. CAnvuno REli:- J& que nos · tratiio como a 
lrlandezes, procederemos como Irlandezes. Silo os go
verno& que nos hito de levar a este terreno; esque
cem-se de nossos direitos, nóa os faromos valer como 
os lrlandezes. 

UK Sa. D&PUTADO : -Note que a estrella est:í. recla
mando ist:>. 

·o Sa. CA.B."YALHo REIS: - Embora; a nossa não é 
quest\io pessoaL . 

A mint:.a província tem fei.to esforços para realizar 
esta obra, despendendo nella mais de 500:0008, quan
tia que para uma provi:ncia nas circumsta.ncias d -

avu a 1sstma; mas não pôde continuar, 
tendo de curar de · outros melhoramentos de utilidade 
immedi_ata, c?mo a na.vega_ção a vapor nos seus rios, que 
era de mdeclmavel necesndade, e á. qual está. applican
do talvez a quaria parte dall suas rendas . 

Entretanto o trabaiho já. feito ~e vai inutilisando, 
porque os taludes se esboroão e entulhão o canal. Quan
do x_nesmo o .goyerno n!io. estivesse devtlndo 600:0008 
á mtoha provmCia, eu fe.na de sua condusão questiib 
vital, quanto mais eendo elle devedor. 

n. obra estão a inutiliear-se po! culpa ?o govomo, que 
tlm vez de mandar nma quant1a eulficJontc riara con
clul•la, rcmette para obrns provinciats 10:000$, e, 

quando muito, 20:0008, e já no meio do exercicio, 
quando não ha mais tempo para ·emprega-los conve
nientemente. Nem ao menos esse dinheiro é entregue 
aos cofres provinciaes parll. ter a applicaçao ; fica no 
cofre g_:ral, result!lndo dahi que o beneficio feito com 

O Sa. 'MARTINHO CAMPOS : -Façamos uma pa-rtilha 
do que é geral e do que é provincial, e vejamos quem 
fica. peior. · 

n. ny '· o .ms: -· no re epn n o em rn-

n. AR VALHO Eis:- e o nobre eputado, que é 
filho da província de Minas e eleito pelo município neu
tro, tem razão de queixa, quanta não teremos nós que 
somos do extremo norte? Creio que sóbe a 49,200:000 

· n emprega o em v1as e commun1-
cação do Rio de Janeiro para Minas n& estrada de ferro 
de D. PeJro li e nas er.tradas de rod;g~:w. ;las compa-
nhias União e Industria e Mucnry. . 

n. TToNr :- ão tem razão. A estrada de ferro 
de D. Pedro li não onera os cofrc;s geraes. 

O Sn. CAnv.uuo REis:- Mas os cofres geraes lhe 
garantem juros e emprestimos. 

O Sn. OnoNI:- A ~arantia. de juros está. pesando 
sómente sobre a provinc1B do Rio de Janeiro. 

O . Sn. Cuv.uuo RErs~- O futuro ha de mostrar 
que essas subvenções dadas aotualmente és provinoias 
do norte prestáríio utilidade ao pa.iz. O exemplo esti 
no que succede no Par!, cujo rendimento tem· a.ng· 
mentndo em conseqnencia da despeza que o governo 

u. n vegaç11.0 a vapo~. 
(Hculgunrt apartes.) 

Desejo que o governo seja pai amoravelpara todos 
lhos, e & todos tute eom igualdade; que níio 

sejiio uns verdadeiros filhos, e os outros enteados. Não 
quero nem mais nem menos. 

O $n. MARTINao Ouros :-Faça a repartiçiio equi· 
tativo. elo. renda geral e da renda provino1al; ganhare· 
mos com isso. · 

O Sa. Cu.v.uno RRts :-Sr. presidente, mui am
J>lamcnte se tem tratado da colonisaçno ; eu, por conse• 
quoncia, pouco poBBo aocreacentara semelhante respeito. 

Eu entendo quo o governo não pód.e abandonar um ob· 
jecto de tanta importancia para o Imperio. O que de
Bojo é que niio se prenda a systemasexclusivos, quetràte 
de ser em semelhante ma teria o mais .eclectico que f&t 
possível. Onde fôr util a colonisação por parceria, pro
mova-a ; onde convier a colonisação por pequenos pro
prietarios, seja realizada; eDi alguns casos será. titit 
ensaiar a colonisação por salarios. Ma&. o que est6. fórn. 
do alcance de toda duvida é que, emquantb não tiver· 
mos centros de attracção não havemos de ter coloniso.
ç:ão espcntanea. A provincia do Rio-Grande do Sul por 
iss · · 

colonos, dados á agricultnra; as outras provincilrs nãO 
estão no mesmo caso, não são conhecidas, não têm 
feito experiencias a tal respeito. 

E' preciso que haja um centro de nttracção, nncleos 
de ,colonisação impcrtantes, para que os colonos dêm 
noticias suas aos seus parentes e amigos existentes na 
Europa, e elles, á. vista da sua prosperidade, venhíío 
acompanha .. los e buscar fortuna. em nosso paiz. Se o 
governo nií.o fh.er sactifi.c~os para. attTahir colonos, catou 
certo de que elles niio vir!õ c6.. (Apoiados.) 

A colonisaçiío e~{>Ontanea ó o duiclfratum para o qual 
devemos rna.rchar: lBto é fóra de duvida. Mas para qtte 
ella seja uma realidade é necessario que o governo a . 
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estimule, Cl.'eando estabelecimentOf que .sirvão do centros 
de a.ttra.cção. 

Sam isso níW vejo a poàsibilitade de termos uma im· 
migração grande, esponta.nea, para cultivat: as nossas 
terras devolutas, 

já. tem acontecido .... B;ouve época em que o nosso go·· 
vemo aa a.tclaron abertamente contra a colonisação por 
parooria. Ora, est':_ visto que os nossos _estabelecimentos 

míio de outro meio de colonisnção. A colonisaçiio por 
sslario é tão cara que nií.o pôde dsr os resultados 
que se têm em vista; a colonisasação por parce
ria :5 s. nnica que pôde utilisar aos nossos esta
belecimentos, que se estão despovoando porque a es
cravatura tende a diminuir no Brazil, como em toda. 

·o parte, sobretudo com o nosso systemn, aliás louvavel, 
de facilitar as communicações, systema do qual não deve~ 
mos recuar: no contrario, entendo que o governo devia dei
xar de possuir escravos sem os vender; deve dar este 
grande exemplo de philantropia. e magnanimidade ao 
p~iz.Porám, coll!o i!ldizendo, os nossos e~tabelecimentos 

' . -
nos, dos colonos por parceria; entretanto já houve época 
em que o nosso governo tratava de combater por todos 
osme!o& eate systema, e me~mo se encarregava de des-

' protegeu um pouco o systema de paTceria, mas afinal o 
que eu cntenao é que o governo não deve ter systema 
so~re este e.ssumptO, ou antes, dev: ser _eclectico, apro-

Não poderei concluir, Sr. presidente, sem pedir ao 
governo que tambem em mataria. de colonisação pro
cure fazer uma partilha mais igual. O norte do Inipe
rio tem sido inteiramente esquecido a ·este respeito. 
Houve utna pequena tentativa na província do Pará, 
tentativa que abortou ·por motivos inteiramente alheios 
á. questão de colonisaçuo, motivos que eu agora níio 
tenho tempo nem disposíção para desenvolver; mas, re
lativamente a todas as outras provincias elo norte, o 
governo niiiJ deu um pnaeo sobre colonh;ação. E' preciao, 
pois, que não ee esqueça. absolutamente das pr0vincias 
do norte; por isso mesmo que são as mais atrazadas é 

. - . v o. 
Sr. Jlresidente, ponho termo ás conaidernções que 

tinha de fazer, não só porque a hora está adiantada, 
coma porque sempre foi ~inha intenção roubar o menor 

O Sll. M.AnTINno CAMPOS :-Niio rouba temno; sompra 
que ha occupado a tribuna o tem feito no interesse do 
paiz. 

O Sa. CAnTuiio REIS: -Tenho-me abstido de tona;ar 
parte em todas as questões geraes; reconheço que nfio 
tonbo disposições oratorias (nllo apoiadvs), apenas digo 
o que entendo como me é possível. (J!uito be.m.) 

Termino aqui este meu desolinhndo discutso, reser
vando-me, se ainda me fôr dada a palavra em outra oc
ca.silio, para fazer outras considerações que nilo vêm 
agora muito ao caso; _se :ne fílr possível, ainda nesta 
sessito ocouparei a attençiio da casa. sobre outros as
sumptos. ( Muito bem; muito bem.) 

O Sr. An.:clo do Amaral pronuncia. um discurso 
que se acha no Appendice. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Dada a ordem do di!L, levanta-se a. sessão ás cinco 

horas da tarde. 

Sessão em 30 de Agosto. 

PRESillENCIA DO SR, VISCONDE DE CAJIIARAGIIIE. 

SUM:au.Rio.-Expediente.- Diapensa da& leis de amorti
zaçao. - Ordem ao dia. - Orçamento da fazenda. 
Diu.uno do Sr. Ottoni. 

Ao meio-dia~ feita a càamada, e achando-se preseu· 
tes 011 Srs. visconde de Camaragibe, Pereira Pinto, Gama 
Cerqueira., Vieira. da Silva, Calaz:am, Villela Tavares, 

Salathiel, Lamego, Carneiro de Mendonça, Manoel Fer~ 
nandes, Luiz Carlos, Femande!l Vieira, Espinola, Mello 
Rego, F'. Octaviano, Martinho Campos, Paranagu~, 
Viriato, Pereira da Silva., Saldanha Marinho, Aragão e 
M~ll~, José Bonifacio, J. Madureira, Tavares Bastos, -

' ~ ' ni, barão de Porto-Alegre, GaspariDo, Henrique&, 
Raposo da. Camarà, 'barão de Mamangnape, CrllZ 
Machado, Brê~as, Corrêa de Oliveira, barão da Bel-. . ~ , . 
d11. Silveira, Pedreira, Esperidião, 1'iberio, Jaguaribe, 
Souza Mendes, Paula Santos, Silveira da Motta, Mar
tim Francisco, Lessa, Castello-Branco, Barcellos, Fiel 
de Carvalho, Leandro Bezerra, Nebias, Rodrigo SU· 
va, Barbosa da Cunha, Angelo do Amaral, . Siqueirl\ 
Mendes, Sá. e Albuquerque, s~rgio de Macedo, . Carnei
ro da Cunha, Ferr.andes da Cunha, Bello, Costa Pinto, 
Paes Barreto, Epaminondas, C. Ottoni, Fi alho, Ferreira 
Lage e :U.ego Barros, abre-se a sessão. 

Comparecem depois de aberta a sessão O!! Srs. Car
valho Reis, Araujo Lima, Santa-Cruz, Silva Nunes, 
Paalino de Souza ZacariRs Paranhos Sa ão Loba.to 
Diogo Velho, Furtado, Pinto Lima, Ribeiro da Luz, 
Lima e Silva, Couto, barão de Mau á, Fleury, Bezerra 
Cavalcanti e Ferreira da Veiga. 

'feixeira Junior1 Brandão, 1\:fello Franco 
Franco. 

Lê-se e a.pprova-se a acta da antecedente. 

EXPlll>IEMTE. 

Um oflicio do ministerio do imperlo, enviando, ire~ 
qnisição de.sta camara, a copia da qualificação de votan
tes a. que se procedeu o anno passado na pa.rochia do 
Passo.-Tres, municipio de S. João do Principe, provin· 
cia do Bio de Janeiro.- A quem fez a requisição •. 

Outro do ministerio da agricultura, enviando, tam~ 
bem á requisição desta cama.ra, as cópias dos ti'abalhoa 
apresentados elo engenheiro Cho.ndler ácerea da eatra .. 

a. a rac10sa, constan o e p antas, mamonas o es· 
cripçõee.- A quem fez a req_uisiçiio. · 

Outro do mesmo ministerio, transmittindo o exem .. 
lar do contrato d nn e o. íí. va r· 

e bem assim a copia do officio em que a p~·eaidencia da 
província de Piouhy pede que se iinpetr(! ao corpo 
legislativo 8. isenção de todos e qua.esquer direitos a que 
estejiio sujeitos as barcas e outros objectos importados 
pare. o serviço da dita navegação. - A's commiss!loo 
de fazenda e de commercio, industtia e o.rtes. 

DTSl'ENSi. DAS LEIS DE AMORTIZAÇÃO, 

Lê-s&, julga-se objecto de deliberação, e vai a impri
mir para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 
project(): · -

c A assembléa geral resolve: . 
< Art. 1.· Ficão dispensadas as leis de amortiz~ção 

para que as irmandades de Nossa Senhora de Nazareth1 
do Santiesimo Sacramento, e das Almas, da mesma ci .. 
dade, na província da Bahia, pos!ão continuar a possuir 
bens de raiz, s 1' até a quantia de 16:0001 ; a ~· _até 
24:000S; e .a terceira até. 4:0001 ;. d~vendo <?S ditos _bens 

que pelo governo lhes fôr designado. 
~Art. 2 .• Revogão-se as dis~sições em contrtl.i'io. 
< Paço da carnara dos deputados, em 29 de Agosto de 

1361.- L. A. Pereira Franco. 
O Sr. Martinho(lauipos (pelaordem):-Sr. presi

dente, as mesmas razões que se deriio hontem yua ~
par tambem a primeira parte da ordem do dia os .>~;ça
mentos subsistem hoje (apoit~dot); parece-me mesm() 
que V. Ex. não entendeu ter sido a prefexen~a. da dis
cussão dos orçamentos pedida para tod!IB as sessões. 
- Por isso.~ eu peço a V. Ex. que consulte a casa se vota 
a urgencia quQ eu req_ueiro piU'a que se trate da discus
são dos . orçamentos na primeira e segunda parte da 
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ord~ do di1, ele preferencia. a outro qualquer objecto. 
(.tpoiC14oi.) . 
--~A· · canl.ua, aendo consnlt~da, responde aftirmativi• 
~~- . 

. O Sr, Pereira da Sllva (pela ordem): -Sr. pre
sidente, eu ~a a V. Ex. qse eoneultasse & camara s 
o-cU. de amanhã, que é destiB&do para requerimentos. 
nio poderia ser ayplicado á continuação da dillcuasiio 
ea.orçmrum.tos. {.Apoiadot.) . 

&'f'&r 

· .. O Sa.. Pii.ta:&IaA. DA. Sn.VA. :-Em toda B.l!e&llão. (Mui
lo• apoicJào•·) 
.. Couaalt&da / a came.r&, resolve ts.mbam aflinnati
f&melite. 

ORDEM DO DIA. 

OaÇ.UfBli'I'O PA. l'UBND..l• 

fazenda, pol' exemplo, maia de uma v&:z . ratl.fi~do u. 
intençõos em que estava o ministerio de fazer eoono-· 
mias, nos enviava para os orçamentos eapooia.es. 

No entanto a discussão dos orçamentos especiBAll 4!n· 
cerrava-se de um dia para outro (apo'ado') ; ·muitos · 
oradores · - ; - · · ··· 
ferooor so re diversa& ~erbas · achiríio·-lle inhibi s ·de o· 
fazer (apoiados}; e assim mostron-se a maioria mui po11_._ 
co ministerial na sdopção dos orçamentos, porque não· 
fe1: nem collseDtio córt~ a! ·m. E • 1 ; 
mmo o~posiç.ão aos nojqes ministros, se são sinceras· 
(<!Omo cre1<> que são) a& suas declarações de que e~~t&'fil) 
promptos para-aceitar nos respecti,os orçamentos todaa 
aquellas reducções que fossem cômpativeis com o ~da
lll6'nto do serviço pllb!ico. Entretanto, quando ia fal~ 
lar um orador, dc3'quom nca podiamoa persuadir qt16 ti· 
nha ten~o ·de t-razer á c ama-ra infon:Daçõea pratica& 
sobre o modo de se reduzir uma·ou outn verbal dos o-r~ 
çamentos, vinha. o encerramento •••• 

O 811.. Munrmo CuPos:-Precipitado. 
O Sa. Otto.IIJ:- .... muitas v~es, perdôe-me a ca-

mara reei i . - · 
COJltiu'da a 2' Wt!cmsa ~ • censura, porque estou certo que era Dl\!l melhores inten• 

•• MA.aTnuro CAJQOs:- Apoiado. . O Sa. OTTol'n:- Suppunha. ser a primeiro vez, por-·· 
O St. OftoNt: -As urgencias votadas hon~m e hoje' quo de ordinario 011 oradorea que costnmiiO dar ao g;,-

ee ttvesatm eido aeo.!lselhadar; }ielo minis~o no priu· verno o apoio do seu voto e ~ aue. -pa.la"Vta, B;>bretudo 
__ _jotplQ}!ÇaJte....:me~JU~~-Oll~llill~~m'lrenlfell'teti~tte---t--qaaw~e:-tHDa-palaua prestimosa e aatorisada como a 

n dada, tendo recebido todos oa melhorall:lentos que o nobre deputado ••••• 
cleV\Io ser a coll88quencia. do programma daa economias) O Sa. PINTo ns CA.MPos.- Muito ()brigado. 
pOdia J' estar no senado. 

· O Sa. ÜTTOI'II :- ••• niio alo doa que ae preat.lo a. 
~ Sa. M.us.TJJIBO CA'KI'OS;- Apoiado. estes serviços obsequiosos de impôr &ilUDoio 'oppoal9it0• · 
O Sa. O'JTOJU:- V. Ex. se recordará que no dia 18 0 Sa. PEnEtu. 04 StLVA.: _E' UtXI direito ele todos 

elo mez. que tiuda amanhã. foi apr~aentada na casa a 
naolu~o do orçemento interiDo que deve ter sido já re- n6s, e que por todos tem sido exercido. 
mettldo para o senado. Deade aquelle dia até h ontem O Sa. OTToNt: -Não o contesto; o a11 h a oftenaa, eatou 
cocupou•ae OODatantamente a oamara na primeira parte prompto a retirar qualquor oxpreaaílo menos hannonlca. 
-ar. ordem do dia com o Of:Ç&mento proviaorio exoluai- o Stlo M~t~ol.O REGO;- o Sr. Tito Fumoo, que era um 
vamante, e V. E ::r. estar& lembrado de que muitns veu11 elos oradore& da legislatura passada, usou mata do uma 
fMa disOuulo cmuava por uma ?U maia horaa na se .. 
pncla parte da ordem do dia.)preterindo a diacnsaíto doa vez desse direito. 
~eatoiM~aes. . O Sa. OTTo~tr :-Isto são considerações geraes qae 

Ora, apezar desta <'ircumstanoia, que· deixou muito podem ser appliea<las ao nobre depatado · a qnetD me T&• 
PG1JOO tampo para a discns.s!o dos orçamentosespeoiaes, tiro, como podem caber ao Sr. Dr. Ti.to Franco, ee al• 
&&moa ~provido desde o dia 13 até honteJP. o orçamento guma vez concorreu. para o encerramento de alguma <lia-
do minaterio do3 eatre.ugeitos, o do minia~orio da agri• cussio. ·· · 
~tnra, os dos m~r;terioa da justira, gtlerraemarinha o SR. MA.BTIIIBO CAuPo&: -Da quem temos as maio-
• . eetam01 com o orçamento do tnJPiateri · ~ 
• ~oí'éiíi o ql!e é C(!rto é que o orçamentoJ>rOvillono pre~ 0 Sa. ~:·dA »E Ouvanu: -Mas tar.Íibem era en~ 
tud!CO:El : conaldera.velmente o exame serio e acurado q11e ""rrador de dis<lnssões. . 
~~tiO _ter . 01 or~entos especiaea. . · · ""' 
·,o Sa. J.iA'IlTll'iBO CA.Xl'O& : _;_ Apoi&ao. . . o Sa • . o'no~l:;.... o que é ('.erto é' que não houve a. 

.- () Sa~· ~Ol'l! : __:.• .À ciroumetancia a que j' me 
nfm. contribmo mmto para est~ falta de exame, ~r
que • oamara geralmente só depo111 das duaa h~ras âei_. 
UT& êLl ae oocnpar com o orçamento pro'lisorio." 

·A ~içlo pre~~eu · acucllr aoa coftes · pa.bücos, 
oosu\AII'R oa d~»perdtc1oa que estão au.torinclot no or
çamento actual. , melhorando o orçamento ~viaorio • 
~· a ~~ua 10 reoorduf. quo o nobre atro a á 

necessaria liberdade de debate na cllacnsaão dos orça
· · ~ Jnentos •••• 

O Sa. :h{AilTil'IUO CAMPOS: - Apoiado. . 
O Sa. ÜTToNI: - •••• Não me refiro á politica geral'; 

ao contrario, deploro que o nobre J;Dinistto da jwtiça 
oom as suas preleeções sobre direito publico conatitncio
nAl, sobre as attribuições do poder moderdor• ••• 

O Sa. Mnnnao 'PA. JusnçA.:-Entr~to o _ n~bre 
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dGtl,utado tesn tomado mjlis tempo em fazer essaa een
tnr&s. · 

O Sa •. OnoJu: -E' a segunda ou terceira 't'ez que 
de passagem faç.o este reparo; e podia demorar-me 
muiw na apreciação do tempo que S. Ex. nos roubou 

i and a r · · • • · 
poder moderador, e responsabilidade do minieterio 

pe!o:1 actos desse poder R obre o direito de rovolução, e 
po<!eria facilmente demonstrar que esse tempo turia sido 
melhor em re ado no exe.me es cial do cada verba do 
or~men • 

. Sr. pre1idente, eu acreclito que se acaso a camara 
quizessedeixar i opposição a liberdade de tratar, por 
exemplo aos sabbados, uma vez por semana, de moções 
políticas, seria da. mais alta. conveniencia que sa pro
luõisse na discnssíin dos orçamentos a politica geral~ 
que rouba 110 paiz o conhecimento dos my!tenos dos 
orçamentos. (.Apoiador.) . . . 

O Sa. MAaTUIBO C.AllPOs:-E é pars que essas dis
cussões servem. 

O Sa. OTTo~t :-Sr. preside1;1te, nas discussões do 
CJ.Ue&tõcs sobre o serviço - do~ diversos mimsterios. 
(Apoiad()•.) -

Tratando-se ~ora d~ artigo do orçamento relatlvo 
's · des zas do ministerio da fazenda eu mal sei o 
possamos fazer para recuperar o terr6no perdido, para 
corrigir o que possa ter passado> de defeituoso no orça.· 
mento dos diversos ministerios, como foi npprovltdo em 
3' discussão. 

tr-me- ao que na eroe1ra 1scussao o ugar pro· 
p:io para essll.B reotifioaçccs; mas para. que a càmara 
esteja illustrada na terceira discussão, para evitar a 
reproduoçiio desses defeitos, chamemos a attençiio do 
bobre ministro da fazendo. pe.ra ·as diversas verbas 
de- despeza, que sãl) recapituladas neste artigo, afim de 
que S. E-z:., consultando os seus collegs.s, nos informe 

·110bre as reducções que desde já ee podem fazer ri&BI!Iaa 
verbas, de modo que antes da terceira discusaão volte o 
orçamento ils commissões para melhor se harmonizarem 
as diversas redacções que são neoessarias. · 

Nós temos, Sr. presidente, um orçamento de mais de . ' 

O Sa. MuTJrcuo CAMPOS: - Fóra os cradltos supple· 
ntentares e extraordinarios. 

O Sa. 0TTONI : - U. irei. O nobre milliatro da fa-
:zen a nos sse que o e c t con ac1 o v a cerca e 
lO,OOO:OOOS, e alguns oradores 6levá.riio-o a 14,000:0008 
(apoiado•); eu supponho que não ae teLD contemplado 
todas as verbas que hão de fazer avultar o defioit. 

Mas, Sr. presidente, o ministorio nAo mostra inten• 
9io de procurar em novos tributos remodlo a esse de6.clt; 
nem eu sei em que os podarialauçar, depois de tlto aoa
'branhauos de impostos como jt. estamos (apoiado•) ; 
mas então como procurará fazer-lhe faco' Seri com a 
embeão de bilhetes do thesouro' I Sr. presidente, nó• es
taoa am~çado• de um extraordinario deoreacimento de 
renda com a molestia do café ; porque, apezar das preleo· 
ç~s do nobre ministro da agricultura ácerca da oultnra 
I(J')(InlitJil e itUnllilla do café e de outras plantas; a~ar 
de~S~ Ex nos ter feito uma larga dieaertaylto a respeito 
da origem do mal, explicando .. nos qua provám. do •n~ · 
maf?lí~ d1 maripo1aí, e_a. 116 estou convencido de uma 
cóusa, ·e á que aotualmente ninguem sabe o que o anno 
de 1862 nos trará. (Apoiado,.) · 

Conversando com os homens pratioos, · com os fazen
deiros mais ·intelligentes, todos elles mo dizem que o 

turo o ma1s mcer ~ss1v , e que nmgnem sa se 
r. praga do café se repet1d. ou níin em 1862 como veio 
em 1861. {A poiacl<u.) No entanto nó i camin'bamos para 
1862 éom um deficie reconhecido de 14,000;000S, e sem 
cuidar dos meios para lhe fazer face. · 

Se em 1862 nos a~harmos ll btllÇOS OOIJl aquella Ca• 
lamidade, o que- será· do paiz com os seus bilhetes do 
thesouro' . 

O que entend.o que devemos fazer em. tíin mel.indrosaa 
circtunstancias é oonsiderar a questão, nilll na verba da 
receita, mas considera-la pelo que diz respeito 'a dee
pezas. (Apoiadot~) 

Reoonsidere o ministerio coDJCiencioaamente as vo-

· tações dos diversos orçamentos, e tenha a coragem"d&.B6r 
eoonomico por factos, e não sómenta por pa1avru, por .. : 
que por ora não vejo senão palavras. A' via~ do que 
temos observado, o ministerio está. de accôrdo. oom' • . 
maioria, porque aceitou o orçamento votado· OO!U o da
ficit de 14,000:000S, abandonando c. aeu ro a 

e nonuas. se o nao a an onou, precuo que·f&oi. 
co~idere CJI,da. um dos orçamentos desde a 2" dilãuuão 
do orçamento da fazenda ntó a a• discusaíio dos outros; 
é prooiSG que apresente á camara reducÇÕ88 muito im-

Eu crei~ que se podem fazer grandes cõrtes; ê necel~ 
sario que o ministerio seja sincsro (níin digo que.inten
cionab:nente não o seja), mas tenha a energia da since;o 
ridade, reconheça as difficulds.des d10 situação, que tcmQ 
a coragem que ella exige. . · . " .. , . 

Sr. presidente. ainda em 1855 u despezas pubücali 10 
fizcrão profusamente com menos de 40,ooo:OOOS: hoj(l 
60,090:0008 já. não chegão! 

O Sa. M.l.aTINHo CAMPos: - Cincoenta e um mü e ' 
tantos contos, e com os credites supplementares hão de 
.se gastar mais de 60,000:0008000. . . · · 

a. 1n. -:- ss n o a recursos · que poaa~ 
fazer evitar a banaarota e a mina. Estamos conaú· 
mindo não só a rendá dos a.nuos mais proxiinoa, mas 
até os reoarsos da~ erações futma~, e c peioré ia.~~ 

O Sa. !ha'l'INBO CA.11POS:- Apoiado. 
O Sa. O'l'Totn: -Sr. presidente, mais de uma Yez 

teDbc;-me el acio nesta I! r · · • 
sadss, oontra àeapezas que o publico caraoterisa muito 
mais sevRamonto. 

Eu referiDO''-.. casa, por oooo.ailto das interpe~5 
que dirlgl ao ~ . .,bro minlatro da agricultura, que eons
tava no publico que havia uma eapeoie de-ca.ixa uiagica 
na seorotarla dos nogocios da justiça, cujo ·omclal
maior recebi r. quantias de clhersos miniaterioa para Cll9-

• tribul-las a troco de serviços que nllo estilo reoonhooldoll 
por lei , ou que ao menos não tem nas leia marcada ré• 
crlbaiçAo lguãl a essa que, fOr aaslm dizer; ao di atru 
da por,a. . · .,. 
. Devo··te a camara record!U' do que nbgue:n protea .. 

seja. Aponu .... 
O Sa. Mun~Tao DÃ Ju&TlÇÃ: - Protoatel eu. 

O Sa. OnoKr:- A camara que ouvio o . aparte do 
nobre minlatro achou <JUS a ooncilnaiio era a que S. Ez, 
negava q,ue no seu mlniBterlo tal cousa auo08lie~~e, mu 
que admittia a. acousapito a reapeito de outros. 

O Sa. MtJCtiTao u JvsTI~ di um aparte. 
O Sa. O'l'Torn: -Eu vou provar a minha p~1l9lo 

oom o que está. nos balanços. . · ' 
O Sa. Mnusno DA. JusTrç.e. :-E' neceaaario que pro-_ 

ve qne ha despazas feitas por uma caixa magioa ·ela 
secretaria da Justiça. · · - · · · · 

O Sa. OTT01u : - Não questionemos sobre pala'Yl'U• 
Nos balanços niio se falia em cBí.xa magica mas exiJ.; 

rn a ganamos que con ao o que G 1 o. · _ 
As censuras que faÇo ' dirigem-se ao ayàtema, não 

tem nada de pessoal. São aconselhadas pelo d.tleejo ~ue 
tenho de que niio gaatemos mais do que é neoesaano; 
aucem do desejo. de fazer oom que . a ('WJ)ar& ~vite, 
quanto ser po8$~~xyrobração de qualqu~ especie :_ q~,t 
~mpli~i~ãae;-por matá remota que seja, noa ~bu~ e 
d1Bperdic1oa que ee dão. . . . _,. - · 

Sr. presidente, eu estou certo de que & o~o qae 
-.ou fazer ha de contribuir para que umito aedàmeiíte 
ae considere a queetlo doa fà.ndoe secretos. .. . . . . 

Ns Inglltena, ~um do o parlamento lOtava · fiiJldót 
•ecret:os, o povo tinhr. razlo para acrecnw, na "'· 
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bana (I di.zião 011 primeiros or~tdores, que o destino desses fundos era. a .connpç.ão parla1nent.a:r. Eu estou 
bem eerto, ~r. presidente. que tal não é o emprep;& dos 
fn:ndoa secretos no BrQzil I apoiados); pcrém a. ca.mara, 
todos nós, devemos resguardar a nossa reputa.;:~o, a 
noass. dignidade de quaesquer illaç.ões, por mais iLfun-

u q ii • 
. Procur&nos e-xam'"'&r teria.mente como- é (!Ue se fa
zem ellSS.S .despe7.as extraordinarias; devemos exigir 
qne os nob'res m~uistros exp1iquem qua.uto! oomo, p_?r 

ser ~ que é"Prop•iamente destina.d'l á policia e s~guran~ 
çapnblica. 

O Sa. MAnTtNBO CAMPOS: - E' com o que se gasta 
menos. 
' O Sa M1!fJSTRO DA. JusTIÇA: - Em quanto importa 
essa verba! . 

O Sa. OTTorn • ..,... Vou mostrar o que li nos balan
ços. Despezss e:z:trsord.inaria~ e secretas 78:9698~60 
só no município da côrte; ma:-'1 ~o,ooosooo nas ~ntras 
vrovincias, C! que somma quas1 119:000$. Repressao do 
trafico 50:000 000. . 

Sr. prestiente, prec1so ~zer-~e a ver a e. p~ tco 
não acredita que se gaste dinheuo com a repressao do 
trafico • acredita sim que esta verba do orçamento da. 
justiça ~volve outrae. despezas de que ~a d;:s.eja q~e elle 
nao en a eon . 
por amor do quem, se dizia nesta tribuna, que se consi
gnavão fundos para ~ repre~são do trafego, parece que 
procurArão outro me10 de Vlda. 

O SR. INISTUO no\. JJSTlÇA.: ·-- es a ver a. sa IS.O 
:pa.TP: a Bahia. 16:000$ par~ auxilio do soldo da força po·· 
licial que se achava esta01onada na costa.. 
. O Sa. OTTo~<I: -Não siío despezas reCl!lnheeidas. 

: ' o s.a:. MINISTRO DA JusTIÇA:- Pois não é reconhe·· 
cida essa despezs de 16:0008 para o au"J>ilio do assolda·· 
d~ento da força policial estacionada na côrte ? 

· . 0. Sa. OTT0:\1 : - Ra ·ittegularidade. em semelhante 
J.espeza : da ver~a para a. repressão dCI trafico. ~ão se 
devia tirar à.inhdtro afim de pagar a força polic1al da 
'Bahia. 

0 a. JNlSTllO DA USTIÇA. :- Ol'Çil. po lC!A C!! ·UClO• 
nada. na costa para. esse serviço especial. 

O Sa. 0TTONJ :-Para que temos exercito 'l Para que 
assembléav rovinciaes votão des ezas com os cor os 

·policiaes ? 
O Gn.. MumTRO DA JusTH}A:-Eu fiz cessar es~a de.s· 

peza. 
O ~a. MARTJNUO CA.l!ll'os:- Era tal o abuso, que o 

fez cessar I 
· O Sa. MumTilO D,\ JusTIÇA: - Hnv!a · rozõe~ pnra 

.conserva-la. O que eu di~o mostra o emprego de nma 

. parte importante dessa verba. 
O Sa. 0Tl'ONI :-Acredito na pa.lavrado V. Ex., que 

tanto duvidou da regularidade de semelhante despeza> 
que acaba de declarar que a r;upprimio. Muita gente 
dirá que o pagamento da força policial crn um pretexto. 

O SR., MnmTB.o »A JusTIÇA ! -P~etexto JlÍÍ.O; J>Bga
va,-se effectivamente com essa quantia. 

O Sa. 0TTONI:- Vamos adiante. Diz mais o ba
lanço: c: Entregue ao official -maior S!:l:71583l5 ., , .sem 

. ·.dizer-se para o que. Está ; s~o escnpto pura e simplcs
rilente. · 

" • ~ T S • S 
·tas com a policia siio feitas por clle mesmo. 
·· O Sa. 0TTONI : -Logo, está. provada a exactiião das 
'informaçõe!'- q_u.c me deriio quanto á caixa magics. da 

·.secretariH. da ju~tiça, até por-1ue não é só desta rep--· 
· · tiçiio que B. s~::cret~ria da just1ça recebeu fundos. 

Temos tambern no ministerio da guerra declarados 
,pelo ba.tB.?ço _como da.<l.os ~o chefe de policia e·ao minis
'terio da Justtça 7:000$. Eu suppunha. que as de~pezns 
da 6agnrunça. publica corriiio exc1usivaü,er.te por conta 
'da repartiçilo da ju6tiça. O dinheíN da repart.içüo da 
'guerra; se vem pura aqui, é ~ara "cvbett!ita\gumaco'tl&a 
quo 10 nio quer osorover alU. . ~ 

O SR. MrNrsTllo DA F AzEND.l. :-E o recrutamento nilo 
.3 feito pela policia? · · · 

O SJ\. OTToNI : - O povo ha de acreditar q'tle á Q 
recrutamento Js.s consaienaiaa, não desta ea.mara, por,. 
que faço jnstiça a todos os meus honrados coUeg8.$. 
Olho nr a os baneos e nã v ·o al ue uem 
possa appllcar o desar destas pa a vras. O povo porém 
dirá. .que é o rearutsmento das consciencias que occa
siona despezas oue se não póde explicar ao parlamento. 

Ila mais outras verbas àessa natureza. O ministerio 
mar~ e .a.m em concorreu com 1: • gua es-

tino dizem que tem, por exemplo, o que ee diz gu.star
se com P.limentos dos Africanos li vree. 

U!!t Sa. DEPUTADo: -E com o encanamento de 
Maraeanã '! 

O SR.. 0TTONI:- E a casa de correcção, onde, ai vera 
est farna, muitos abusos erão acobertados com a auto·· 
risação para det<pezas irregnlares. Quando o empregado 
S•1balterno é o confi.dente do empregado supetior, e o 
superior tem necessidade de exigir reservas e segredo 
dos seus subalternos, mel vai a ri.ntoridade; e '18 é a 
respeito de dinheiro, não ha mais fiscalisação ossivel. 

O SR. SALDANHA 1hRtNno : -E disto provém a falta. 
da força da autoridade. ' 

o Sa. ÜTT_O~I : -..:. s.~m . insist~ neste topico, opservo 

títulos para. despezas secretas ?t 8:000IJOOO. 
O Sn.. PAnANAGuÁ:-Em que annofoiisto? 
O SR.. ÜTTOln : - Estou fallaudo com o balanço à.o 

UM Sn. DEPUTADo·: -Seis mezes domJnisterio de 4de 
Maio, e seis mezes do seguinte •••• 

O Sn.. 0TToru:- Seja quem íôr. O quo en quero é 
que se saiba. quaes são oa cancros que mntão a nossa 
proaperidade. Ca.dn um responda por si. _ · 

UM Sn. DEPUTADO: -E' respo!ta áquella pergnnta, 
O S'B. ÜTTO:'\I:- Eu não quero cens.urar, mas mora

lisar sobre os factos, e pois que se insiste sm chamar á. 
autoria o ministerio de 4 dó Maio, eu . ponderarei que 
este ministerio e outros qne se lhe seguirão; ... 

O Sa. ÜTTONJ: - •••. tinhão sempre porprincipalcolla
borador o nobre ministro 'da agricultnra, quo (como 
está n:t eon~cieucin do tod~s) f_?i sempre o ministro das 

nqÚella ropartiçiio. (A P"iado3.) 
Ila maia out.ro collaborador ,efl'eetivo dos ministros 

nnteriore6 e que faz parte do actual minist~rio. 
Sem querer fazer injurie. a nenhum dos cavlllllolroll 

que p:overnáriio ern armes passados, o nobre ministro 
actul\1 doll nogocios da marinha 6 minhtro Ul\l).nolla 
rcpnrtiçiio h a muitos nunos. · Elle nqui alar doou quo tal 
tem sido a sua p()sição, lnnç.un.io llm rosto a cavn\helros 
quo honrito estos boncos, qne iiio para 11\ sem saberem 
o ABC. Tomou assim a. responanbilida.de de tudo, e a 
tem. 

O Sn. ZA.cAnus:- Não a tem. Foi bnr.ofi.a delle. 
O Sn. MJNI~TRO DA FAZENDA: -0 nobre ministro da 

marinha niio dirigio ossa expressi1o aos nobres deput~~o
dos; tignron uma nypot~ese sõmente. 

O Sa. ÜTTO~J : - So nüo foi nos nobres deputados , 
então niio sei a quem et> dirigio: só se foi a.o Sr. Abaet~, 
ou a V. Ex. ou ao Sr. Wanderley • 

Para mim o. certo é que ~a que têm sido ministros 

mente aos ministros. de direito a responsabilidade que a 
todos toca: · 

En podia mesmo dizer que tstmbem o nobré ministro 
da guerra não pôde evitar a responsabilidade do que 
ne3ta repartição tem havido em facto de desperdícios. 
Portanto, não se queira atirar a cemura sómente ao mi~ 
nisterio de 4 de Maio. Repito, vá. a pedra a quem tocar. 
Tome cada um a parte que lhe couber. 

1\fas, Sr. presidente, eu c.omecl\i por declara!' que não 
era minha intençiio instaurar uma discussão pessoal, 
mas convencer á camara de. necessidade que ha de estudo 
atutado para venaer as. nossg,s difficulitades financeiras, 
p~ra assw remcdi"r o gravame que pesa sobre o paiz. 
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Não é minha intenção offender a nenhum dos meus hc-~
rados co11egas (isto· está. bem claro), nem a-nenhum do::;
ministros Fresentes e preteritos. Qaiz cham;,.r a attenção 
de todos, pedir o concurso de todos, pars. que o povo, o 
pobr~ po\'O não pal?ne senão o que fôr necess~io,.~ou ao 

impostos. 
·o Sa. F. OcTAVrANo:- E escolhe com toda a leal~ 

dade o balanço d? dou!! ministros de opniíio diversa. 
• . m1n1s ros nua 

sou suspeito: provas de estima o consideração tenho 
delles recebido, e lhes sou-: grato. Portanto, fique á. par
te a questão pes5oal. 

Ha no:; diversos ministerios, como tenho mencionado, 
despez!is escamlalosas, cuja e:A:plicaçiio é necessario q,ne 
os nobres ministros dêm ao parlamento; ou as redu
zão, ou justifiquem a necessidade de sua continuação •. 

No ministerio dos negocies estrangeiros vejo no ba
lanço uma verba muito curiosa. < A bem do serviço 
publico, meus senhores, 41:012H619 I~ Cuido que 
po~so ta.mbem reunir el!ta nddição ás despezas secre-
tas X>r ue não sei em ue oderia S"r em r d 
somma assim classificada. Tnmbem tem muito de des
peza. secreta estas outras addições : c Entregues ao offi .. 
cial-maior , 3S:OOOS ; ao chefe. da 4• secçãiJ e ao por
teiro, 84:8376000. • 

camara perm1 . 1r que eu o 1ga, sem preten er . 
irrogar offensa a quem quer que seja, no ministerio da 
fazenda as despezas estão melhor cohonebtadas ; alli 
sabe-se escriptnrar mais habilmente. Entretanto fiquei . 

· m1 1& no a 
despezai secretas; me parecia que as despezas secretas 
de que falla o orçamento dev\ão ser unicamente as que 
servem para . prover a segurança publica pelo ministerio 
da juatiça. Ma.s assim não é, po-rque estamos vendo quo 
todos os miniet~rios tê til deapezas secretaa. (.Apoiados.) 

No ministerio dos negocias do imperio, extremando 
o que noe balanços aclia-Be sob titulo equivoco ou nito 
definido, sommando as diversas addições, depara-se com 
a somma de 63:456$6i5. 

Além da quantia entreguEl pelo ministerio da-marinha 
ao official-maior da. :~acretaria da Justiça, que eu disse 
constava no ublico ser o hes re1r a· · 
por onde se dist.ri buem as despeza9 secretae, ha por aquelle 
me11mo ministerio entregue pelo respectivo ufficial--maior 
e ao chefe os pollcia a quAntia de 6:394$000. 

A somma total das diversas addi õe11 ue tenho com-
memora o e : , que não se po em exp ic~~.r 
senl1o como despezss secretas' em grn.nde parte confes
sadas como taes. 

Pergunto eu á. camara se no anno em que se reco
nhece-nDl deticit de 14,00Q:Ooos, se no anuo em que se 
reeouhece . que as circumstancias do paiz são tão desgra
çr.daa que ae vota a despeza sem se votarem impostos 
para· prover a esse deficit, é decoroso á camara· approvar 
um o1'9amonto em que vão envolvidas centenas de con
tos de réle para despezas secretas ? 

O· Sa. Mnnsrno DA JusTIÇA:- São 1'74~0001 para 
todas u- despeza.s desta. natureza. 

O Sa. Onoru:-O nobre ministro poder! sustentar 
esta sus asserção depois que me responder em que se 
empregiio essas verbas que não considera gastas como 
despezas secretas e de discutir-se s autorisação oom 
que forilo feitas. 

U111 Sa. DEPUTA.DO :-Pergunte ao ministerio de 4 de · 
Maio. 

_perguntar. 
O Sa. 0TTOl"ll :-Eu peço aos meus honrados colle

gas que não fallem do ministerio de 4 de Maio, nem 
do de 12 de Dezembro, porque nelles tenho amigos que 
muito respeito e Pstima me merecem ; e mesmo no mi~ 
nisterio actual algum talvez não se dedigne de aceitar 
a minha amizade. Para que portn.nto pcrsonalida~ 
des 'l ' t 

(Ha repetidot apartei.) 
Tenho oonsciencia, meus senhores, de q ne estou pre3• 

t~do·um grande serviço ao meu paiz {apoiadot) e aos 
homeus serios que quizerem governar seriamente(apoia-: 

dos), que não quizerem continuar com este systema de 
corrupção que vem do alt<J. . · 

O Sa. MuusTao DA. J usTicA.:- Só pó de notar que a · 
verba. é excessiva à Vibta da ns.tureza do serviço. ' . 

O Sa. O·rroNI:- E' lamentavelmente excessiva. 
o Sa. MHUSTB.O'DA JvsTIC.t..:- Pol'~m não é mai5 de r 

174:0008 para tudo. • 
O Sa. OTrONI:- Níio, senhor. En estou moríilisando .. . - . .. 

ha bem poucos dias, e mal pude lançar a vista sobre _: 
elie; estudei-o perfunctoriamente, mas com consciencia, 
desejando verificar como é que se ga.stava o dinheiro dO' ·· 
paiz, como é quo se exGlcutavão as regra!! prasctiptas nll.S 
leis do orçamento, COIIIO é que a..'l despezas que no tempo 
da regencia do Sr. Feijó erão de 13,000:000f, que orça
vão por as,ooo:ooos ha tres €lu quatro annos, se havião 
elevado recentemente a 50,000:000SOOO .... 

O Sa.. 1\-JINJ&rao D~ JusTIÇA : - E' a depreciação da 
moeda; é o panelono. 

O Sn. 0TTONI : - Nunca esteve tão depreciado . . ~ 

do de -Qausas com o papelorio ! O mal está. ,nas 
emissqes clandestinas , e não nas emissões publica!. • 
(Apoiados.) Papel~rio são esses quatrocent?s e,tant~s · 

~' 

nistro , são os recibos que V. Ex. ha de_ ter lido em 
niãos do seu official~maior; pa.pelorio são esses docu-
mentos de despezas secretas. ' 

tempo e n_o de meus antecessores se fizessem 
zas ... , (NiJo pudemos ouvir a conclw«Jo.) 

(Hil outros apartes.) 
.._o Sa. OTTo:sx:- Eu não me refiro a V. E% •• .-. 
O Sa. MINISTRO DA JusTIÇA: -E como diz que os re.: . 

cibos estão nas- mãos do officlal-maiór da st)eretaria. da 
justiça? · 

O Sa. 0TTONI:- Eu estou referindo factos. dastos : 
extraordinarios tenho provado que. se fazem pelo in~r~ 
medio do conselheiro official-maior, 6 asseguro que a 
res onsabilidt.de do nobre conselheiro official-maior d 
secretaria ua justiçil. ha. de estar resgu~rd.ada, que· elle . 
ha de ter os recibos que justifiquem a d.espeza que_ fez. 

Agora :1 respeito de person~1idades: pois q_uando I) 

nobre ministro dis-e- a~ seguro que no meu mtnisterio 
1sso nao m acon ecl o-, por ventura eu uv e · a 
palavra do nobre ministro? · 

O Sa. MINJsrno DA JusTIÇA:-V. Ex. insistio· tanto; 
que parecia referir-se ao tempo presenta. 

O Sa. OTTo:-;I : - Ora, pelo amor de Deos l Nlio·lià 
susceptibilidade mais exaltada do que a do nobre minis
tro da justiça I Logo que se nlo falia segundo o sya
tama que S. Ex. traça de acc8rdo com atiu iddBi1 
immediatamente S. Ex. vê injurias! 

O Sa.. MINISTRO D.&. Ju&Txç.&. da um aparte. 
O Sa. 0TTorn·: -Não se queira porém eecoimar· 

tanto, porque v. Ex. nllo fez quanto podia ter feito~ 
O Sn. M'ARTirmo CA.MPos:- Apoiado. · 

O Sa. OTToNI:- Reconheci, e não Sz favor, a ho•7 
nestidade do nobre ministro ; mas não eo persuMa· 
S. Ex. que é o unico homem de bem; um-homem exoep• 
cional. 

O Sa: MrNisno DA ~u~TIÇA.: -Excepcional, ri~; · 

O Sa. 0TTONI : -Sei bem que o nobre ministro é se
lidaria com os seus _collegas; ex pressamente' o declarou 
elll,.relaçiio ao nobre ministro da agricultu-ra, re~guar
dando o de accusações que ninguem lhe tinha feito. 

O Sn.. r;rx .~IS'fB.O DA Jus;ICA. : - Não se fazem essas 
despezas como V. Ex. está fignt'8.Udo. 

O Sa. OTT!lNI: -Mas, Sr. presidente, muito signifi;. 
cativos são os algarismos q'tle extrahi do ventre dos· 
antes chamado balanço de 1858 a 1859. (Apoia.do1.) 

Não pára r>orém no que disse o eecandalo das dt~~pe• 
zas; vou communicar á camara. mais alguna apanha-
mento4 interessantes. · 
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No minlatG.-io aa marinha àeu-me nos olhos o avul· 
tado dh8. despezas sobro esta rubrica muitas vezes alll 
rep!ltida-papel, penna a outros arti~~:os de exp9d.iente
evidentemente obrêas, lacre, etc. 'l'ive o cuidado de 
aommar essas diversa~; nddições, e supponho que o mllU 
trabalho está exacto, mas desejo que se'a rectifica.do 
porque e:> ~me parecen o er av1 o a gum erro e Jm· 
pl'G8llão no ba.laDço, não ~endo possivel que o nobra mi
nistro, que sabe o A B C da :Q1arinha , tenha con
sen~ido que em papel , pennaa e outros artigos de ex-

J • 

Oh! oh!) 
No ~tanto é o que está no balançc: aia ·ahi a cauaa. 

do dencit. Sr. ministro da fazenda. 
. Outra verba cujas dh'ersas addições tambem som· 

mei por me · parecer da. mesma fôrma exixaordinaria
niente e«candaloss. é)ueguint.o:-escaleres e remadores1 
85:4098730. . 

Não penae a. ee.mma. que ~stã. incluida nesta somma. 
8 despeza com eacaleres e :.-eraadores que- preRtão serviço 
:reW. e naceàsario, como se)iio os da capitania do porto: 
eetes não são inclnidos aqui, íormão uma verba, sepa-
rada <lu·a dea za. monta a 08:000 Os · · · 
rema ores, com os quaes se faz a despeza de 85:409#'130, 
aão os' escaleroa de appa.re.to. Não sei se ha. escW.er do 
miiúatrG. 

inspector do ataensl, do encarregado do quartel-general, 
do patr~~mõr, etc. 

·O Sa.. 0TTONI : - Poie, aenb.otes, é isto admi!!ivel 
, . 1r pr tmos para azar . aoe 

á despeza ordinaria 1 O que haverá. por aqui, o que eatea 
algaris.moa escondem en não sei. Declaro á. camaro, niío 
tenho conhecimento de neahum abuso, de nenhuma 
~~l!lpidação directa que infame a ·qualquer dos empre .. 
g!ldoa que têm o obsequio de um escalar tripola.do por 
dOEo ou niio sei quantos homens ; mas este algarismo 
elevado induz ~ a suspeita de graves abueos. E não seria. 
fltct.O noto na nossa bfstoria. 

·Sr. presidente, em 1830 houve tun ministerio que es
tremeceu diante do m!o estado dos finanças. &ccnihe· 
cea. que os disperdicios ião conduzindo o BrazU e o 

overno i · a e · ·-
ente I .•• ) remediar o mal fazendo economias. azia 

parte desse miniaterio o fallecido Sr. marquez de Pa
ranagué., o qual na ~erb'!.- Remadores das gal.6otaa
enc(lntrou uma dela 1da ao horrorosa. Havia uma ce.s 
na a as o ras entregue ao patriio·m6r, onde r.e 
dava larga ieata.•ws. , o mal sabia o publico que estGva 
p11gundo o Champagne e outras despczas, desta ordem 
que alli se fa.zião .... Mas o nobre marqnez verificou que 
tudo isto sahia do tbesouro sob a verba- Remadores 
das galeotas.- O abuso foi então corrigido. 

Eu pretendi entrar no estudo da repartição da mari
nha. F6-ra de toàos os negocias publicas, ha muito• 
annos alheio inteiramente ao parlamento e até ás dis
<IIUsões, eu· confesso i camara, ignorava tudo quant11 
.e passava no pais; mas para bem servir aos meus 
constituintes procurei especialmente informar-me do 
!~!Odo por que Ee gasta o dinheiro deste pobre povo bra·· 
:Lileit~ ; pedi pois informações ao no"bre minietro, por 
exemplo a f!õpeito dos ~ontratos de v!veres qu& se 
hou'leasem· feno, e do madetras, ~rqne se1 que comes
taa du11s. "ferb__as se fa.~em larg_as despezas e que !cerca 
de. D}adeu:a. ~mA h a v~ do delap1dações de que os Srs. ex
~mutro& nao tem t1do conhecimento; faço-lhes · ju9 .. 
tiça, mu ~s\u~ a. totlo& porque devião tudo saber. 

Pretendia verificar as cousas or mim e ar • 
~· ven caçao mt-erpelleiono reministro da marinha. 

S. · Ex. teve a bondade de trazer-me uma tabella deta
lhada dos contraws. de fornecimentos de viveres que fea 
para o anno financeiro corrente. O nobre ministro con
frou.~ando. ~s deape;:~s e. que a Tepartição da m~rinha 
fieana_ BUJelta em v1rtude doa contratos feitos para o 
for_n.e~1mento deste anno, com as despezas dos allDOS 
an~ores, declarou-nos que t.illha fei'lí? uma economia 
de 70:000fOOO. 
~ despezae, segundo o balanço de 1858 a 1859 a que 

me. tenho referido~ na verba.- Vi-vetes-, montirão a 
maiiJ de 1,300:0008. Já. vê V. Ex. que é uma verba da. 
maior importancia; o nobre ministro límitou -se a dizer: 

-ha uma economia de 70:000S, porque ~ 1'81 gaatat 
eua quantia menos do que no anno antecedente. . 

Eu nlo chamo a isto economia, porque o algarismo 
da deapeza póie ser maior ou menor conforme o preço 
cl& praça; 8 economia estl. no córte de despe;t;aa que 
nli.o 1lo n'!Qeaaatiaa ou no córte dos des :rdicios. 

Por ooneeguinte, o acto e 1mpor ar o o~eo1men 
de vi'fores, segundo os contratos actuaes,menos 'iO~OOOS 
do qna o do anno anterior, nada prova. Eu não podia 
dar-me por 'atiafeito simplesmente com esta eos.:c~ada 

o r m 111 o; & , . a q o 
examine, que illformei·me, e cUido ter verificado que, 
por exemplo nas verbas - carne secca o farinha de 
mandioca-, os preços da tabella que o nobre ministra 
teve a bondade de entregar~me estão muito álém de 
liO % sobre os preços que regulado no mercado na 
data dos oontr&tos. 

O Sa. TAvuEsB.A.sTos:-Póde !er; mas os gen.erO& 
do muito bons. 

O Sl\. OTTotn: -Eu tomei os preços para generos 
bons; oatou certo que o nobr6 ministro procurará. expli
car esta dHferença. 

O Sa. A.B.T!NHo CAlllPos: -A nação compra sempre 
mt\111 caro por caur.a do mão systema doa pagamentos~ 

O ::;a. OrroNI:- Creio que na verba-Viveros-ba • • o •. 

tem neoeaaidade de justificar os seus contratos. · 
O nobre ministro !oi pouco explicito a respeito de 

madeiras. Não poderia dar-me todas as informa9õea que 
odl ortanto são vou adiante-; a res ito eu derla 

t vez allXI ar o mws r1o para azer guma. econonua 
neste genero, mas isso fica para 1862. 

Emfim, tenho mais duas notas a respeito do JD.inia .. 
terlo damarinha:-Annuncios e impressões, 18:3888410. 
-Dl•eraas (sem a menor especifi.ca:çiio), 8:2868340. 

AHnilccrio d<~ gmN'a.-Uma daa primeiras coull8 que 
me deu DOll olhos no balanço deste ministerio foi eata 
verba-Esoaleres das fortalezas, 50:281/1134. 

O Sa.J: •. OÓTA.VTArm:-QO.antos escalares l 
O ~ •• Oft.oKt: - São tambem dignas de reparo as 

despuas de expediente. A camara vai ~er.-Inipreaaio 
e encaderna o 21:1448~18.-Pa el as e outros .-.. 
art goa e expe ente, 5: 588506. 

O SR. MARTINHO C.urros: -Af6ra 12:0008 que tam
bem aob eate titulo se gasta no atchivo publico. 

• . . zes ne llt'seaal àii eêrte, 7:1}29128011. • .------
-"Ditas em diversos e">tabelecimer.tos, 11:2MS234.-
Ditas nos hospitaes, 4:3981040, etc. . 

Cuido que a camaraJ ouvindo-me ler estas diversas 
'Verbas, i*- teri comsigo pensado que ha luz de mais na 
repartlçllo da guerra; pois espere a camara, isto nsda é: 
ainda ternos outra verba-Agua e luzes-, est§. ountem
plada a paga. 193 do bal:anç.o, e di3: assim:- Agna e 
1112.89 60:4 72$ti961 

U• Sa. Dnunllo:- E' para os . corpos de ~arda. 
O Sa. Ono~l :-Ahi estã. uma explicação I Ainda bem 
Sr. presidente, foi quando estudei assim perfunctoria-

mente oata.s verbas dos arsénaes a outros estabeleci
mentos do ministerio da guerra que deplorei ruais :linda 
a situação a que incommodos ~.e saude têm levado nm 
illustro colle_ga nosso, cuja cadeira hoje est6. dcsoccu· 
pada, o Sr. Dr. Ms.noel de Mello Franco, que tão rele
vantes serviços prestou ao paiz (apoiados) desembara· 
çando nesta. tribuna em 1852 as meadas de linha em que 
se gastaviio dozanas de contos de r~is, e ~ndo e~ !elevo 

ção da guerra. (.Apoiados.) . 
·O meu illustte com provinciano~ veio para. esta. casa. 

na preaente sessão cheio do mesmo nobre ardor com que 
.defendeu os interesses publicas qua.ndo aqui teve assento 
em 18'52 (apoiados); mas infelizmente o seu mão estado 
de saude não lhe tem permittido tomar parte nos deba-
tes que se têm suscitado. (.Apoiadot.) .Por mais de uma 
vez tem sido precisa a intervenção de seus ami~o>t pe.ra 
contê-lo em o silencio exigido pelos seus soflhmentos. 
(Apoiado1.) -

Isto que digo é tamb~m nma explicação que dou em 
nome do rnen honrado amigo aos dignos eleitores do 
primeiro districto da província, que sem duvida terfio 
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JlrOOarado noa jornaes o nome do distinato Sr. Dr. Mello 
~~o, co~o um daquelles que devia tomar parte.a.ctiva. 
nas d1scussoes da cam~>ra. (Apoiado8,) 

:M:as, S;:. presidente, eu pergunto, não sGrá possível 
que os no'!>res ministros reconsiderem os seus orçamen. 
tos , e, confrontando-os com os balanços, nos vcnhão 

l' • • .., - - ·-

vei~? Se o nã? fize.rem, eu creio que o publico não dará 
mmto pela smoor1dade do programma de economias 

- com o qual tanta bulha se tem feito nesta casa. ' 

O Sa. F. Oc . • 
teu a economias por sua parte, e não por parte da c a
mara. A camara. condafnna as ·economias. 

O. Sa. 0TTONI :-0 que o governo quizesse a camarl\ 
hav1a de votar. 

O Sa. ~ARTJNHO CAMPOS :-Apoiado ; quem lhe deu 
a resolaçao de prorogação de orçamento dava-lhe o 
r~sto. 

. O ~R· ÜTT?NI :-A ~aio~ia re~olvidn a npo!ar o mi .. 
mster10 votana na mfdôt smcendade as med1das qu'l 
o governo exígiese. Portanto, a responsabilidade de to-

~ . - . . . 
mente dos nobres ministros. 
. O Sa. MARTINUO CAMPos:-A responsabilidade da 
~a.ioria está. eó em dar. apoio ao ministerio. 

· N :- , po mos no resml-
nistros directores da maioria, nüo têm mostrado a co-
ragem da situação. · 

AceitArüo, p~r e~emplo, o leg~do do l!linisterio pas-

' mercio e obras publicas. 
Algum dos nobres ministros condemnou no senado 

n.!" sessão do anuo passa~o, a reforma .das secretarias, ~ 
amda Oflte anuo, a. manemt por que fot organisada esta 
repartição sophismando-se a autorisaçíio legislativa. O 
corpo Jegi&l~~otivo havia autorisado o ministerio ·. para. 
~ a repartição de agricultura, . commercio e obras 
publicas com tanto que não.creasse nova despeza; mas 
o ministerio o que fez 'l . . -

~ennio aos 55 empregados qua havia n1bibéretaris. 
do tmperio os de diversas repartições, a saber-repnrti
íío eral das terras ublicas 11 correio 8 ins ector 

geral as obras publicas 24, negocias ecclesiasticos a. 
cargo da secretaria da justiça 11, ao todo 109; e dei
xando em a nova -organisaçiio com 46 empregados a 
secretaria do imperio, c decretando o numero de 48para. 
a a agncu ra, z que av1a suppr1m1 o empre
·gados. Sommando os respectivos ordenados, verificou o 
governo que os antigos monta vão a 256:4048 e oa novos 
elevárão-se apenas a 256:9208! e portanto allega o mi
nistro que fez uma economia de 848000! Gaba-se disto 1 
(ApoiiJdo.r.) Porém os ordenados dos empregados da 
secretaria de agricultura estão muito abaixo dCJs orde- ( 
nados das outras secretarias; e conseguintemente vê-sl\ 
que nqui foi a lei perfeitamente sophismada, porque 
quando se autorisou a creaçãa da repartição foi sem 
duvida na intenção de 4ar aos empregados ordenados 
correspondentes aos das secretarias existentes. (Apllta
do.r.) 

Eu cr~io que os ordenados concedidos aos empregados 
das, ou~~a seeretarias são exorbitantes, e nisto os no
bres muustros, ou ao menos alguns dalles têm declara
do estar de accôrdo, e assim se têm pronunciado no se
n~do ; mas recuárão diante da solução. E' porém mister 
mvelar _o!' orden~dos ou reduzindo todos como propoz 
a oppos1çao, ou lgualando aos mais os empregados à a 
11gricultura: a. justiça assim o pede. 

Ç) Sa. F. OcTAVTAfto:- Creio que já estão nivela
dos,, porqu~ no relatorio o ministro diz que . os ordena
dos tmportao em 123<0008, e no orçamento vejo consig
nada a quantia de l'iO:oooaooo. 

O Sa. MINISTRO DA. FAZENDA:- E' para as despezas 
· da secretaria. · · ·· · ' 

O Sa. F. 0CTA.VIAl\O;- Ah I 50:0008 para despezas 
da secretaria l · 

O Sa. 0TTONI : - O governo reunio todos os empre
gados da repartição · dás obras publicas; não sei se isto 
estava na lei; mas o ministerio reconheceu ~ue a nova 

TOMO I'V 

repartiçio devia necessarie.mente conter uma &ecç!o do 
engenheiros. ' 

·O Sn. ~.iARTINHO CAMPOS: -Foi o fim da lei. 
O _SR. O·I"i'oNx:- Parece que oim. Devia haver uma 

seqça.o propriamente techniea; n1as niio está compre-
hendlda na. crea ão de re arti íio. · · 
· ? art. • no regulamento se reeon ece por m a ne
cessld~de dessa secção, e se diz: <Além dos emprega
dos ac1ma mencionados· a 2" dir•e~">toria ter& tambexn 
um corpo de e~genheiros e os am:iliares pre_ciscs para 

' - ' u , obras publicas, os qnnes venceráõ as gratificações quo 
lhes forem marcadas. · 

O Sn. MAnTI:-.no CAMPos : - Talvaz fsto absorva. a. 
tal economia dos 84:000f1. (Risadc:s.) 

. O Sa. ÜTTO:'ii:- Vê-se 'pois que o limito marcado 
pelo corpo legislativo foi completamente sopbismado, e 
assim vai continuando sophismado o orçamento destl\ 
repartiç:io, em o qual muitas economias se podiiio fa
zer, mas que não s~ fizerão. Pa·ra pt·ova-lo, a camnra 
me permittirá que lhe faca observar a contradirçiio fla
grante em que cahio o nobre ministro de sgricultum 

o.. o o c •. • • 
. S. Ex. nos disse quando aqui a primeira. vez fallou à. 

respeito de colonisação, que era . verdade que a inexpe
riencia e diversas causas em que con~ord~u tinhfio ~evado 

ducção de· colonos. Não neg;u as informações que eu 
tinha trazido ã casa de que Qscolonos que aqui cheg.áríío 
de 1858 para 1859 custárão a. sommn elevndisai;n~ de 

reconhe.ceu qúe essas despezas podiiio em grau.de parte 
ficar ann~lladas em vista. dos contratos recentes que 
da vão apenas um premio de 108 a 208 por cada colono; 
taes contratos fez ultimamente o nobre pre~identà da. 
província do Rio· Grande do Sul para a introducçi'io de 
rpil colonos. O nobre ministro recQ.Uheceu ioto no seu 
priiDeiro discurso; m~s já no disonrso que pronunciou 
sobre o orçamento fallou-nos em 90S por cabeça. S. Ex., 
calculando tal despeza, estava em contrailicção comsigo 
mesmo no seu primeiro '.lieuurso, mas ainda · assim os 
30$ são a qnint!l parte da despczB da importação de 
colonos. 
. ' , 
es~as escandalosas alcavalas a que tenho alludido nesta 
casa mais de uma vez, vem de despeza com a importa
ção de colonos 531:9078504. Se esta despeza· deve ser . . . . .. _ 

' do nobre ministro da agricultura nos deve induzir .& 

crer, ficará. em 100:9008. A muito menos deveria re'
duzir .. ~;e, aceita .a primeira informação do nobre minis~ 
tro • 
. A despeza de 591:9078504: foi tirada do credito 
de 6,ooo~ooos; mas os 100:ooon a que evidentemente 
podia ficar reduzida essa despeza ordiriaria da. colonisa·
ção devem ser contemplados no orçamento na verba
Colonieação-, que no balanço de 1858 para 1859 vai 
além de '700:000S; que no orçamento que disoutimos 
tem mais de 700:0008, e que mesmo englobada á 
verba -Emigração- deve ficar reduzida s 200:0008 
ou pouco mais. · Duzentos . contos é somma suffiaíente 
para este serviço em o e:x.ercioio de 1862 a 1863; 
porquanto, em 1858 a 1859 havião diarias a muitos 
milhares. de colonos, e essas diarias devem ter cessado. 

O nobreministronos disseque apenas algumas dessas 
diarías continoavito. Se não é como diz o nobre minis
tro, grandea abusos ha nas .colonias, sobre que é preciso 
chamar a atten.ção do governo~ Se continuão as d.iarias . -
se mendigos e réos de policiá, e' para il:ll}ulcar · que te
mos colonias vão-se-lhes pagando . diarias nnnos e 
annos. 

Argumentando porém com ss palavras do nobre mi
nistro, &sse grande numero de colonos já não ·recebe 
diarias; a despeza <'.Om a colonisação d8'le.ter .diminuído 
muito: por consequencia, deve ficar muito áquem dos 
700:000S q_ue foriio gastos em 1858 para 1859. . . 

Ha. ainda uma outra consideração de maior impor~ 
tancia •• C! nobr~ :nfuistro confessou que tinh~ havido 
desperd1c10S ( dire1· grandes e escandalosas delap1dações) 
nn deslleza com a medição das terras publieae, desper • 

. 43 I 
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dicios filhos, dis5a S. E~., da inexperiencia do governo. nobres ministros. Com o que os nobres ministros acaàãó 
Mas esta experiencia,que tão CIU'Onoscustou, não deverá. de dizer a camara. bem orientada fica qutmto ao tristis-
reduzir a verba? Porque pois o nobre miniatro ainda simo incidente. Mas, Sr. presidente, que reflexões àes-
ineiste pela mesma qu?ta que se gastou nesse anuo em consoladoras este facto suggero! .... 
que houve despezas e::üraordinarias do tirocínio da Eu passo adiante, persuadido de que, se a camara 
medição das terras? Conlo é que o nobre ministro ainda de ois de ou · · • ~ 

· · · · u es~ cre ·O e . derão, entregue ás desagradaveis impressões que ellas 
6,000:000fl000'? • suscitão, se tivesse de decidir-se Acerca do credito de 

Eu peço ao nobre mi"nistro da fazenda que haja de 6,000:000S, dava o seu voto pela suppressão. Deixemos 
consuhar em conselho com seus collegas a respeito da porém o dea a ado incidente em ue tã · · 

· · · · , . e an ou o no re ministro, e vejamos na repartiyão da 
credito é uma provoes.•(ão constaute a todos os especu- agricultura as mais reducções que se podem fazer. A 
la.dores que imaginão que hão de enriquecer i custa do dcspeza com a medição das terrás podia se supprimir to-
Brazil e em uoroe da •.:olonisaçuo. (Apoiados.) O nobre talmente ou reduzi-la a uma sexta parte. Esta medição 
deputado pelo ~aran.hiio, que. tant~s informações uteis de terras foi macaqueada dos Estados-Unidos. Ouvimos 
trouxe á casa acerca da en:vgraçao, commemorou que que nos Estados-Unidos o producto das terras publicas 
um individuo, porque escreveu na Allemanha nm pe- era um preciosso auxiliar do thesouro publico. · · 
queno livro fallnndo se 1bre o .Brazil, recebeu 30:000SOOO. Effectivamente nos Estados-Unidos o lucro liquido 

O SR. VIEIRA DA. SJL:VA: _ Perdôe-me 0 honrado àc- da venda das terras tinha chegado em 1850 al02,4~3,538 . 
dollars e 19 centimes. A acqnisição das terras -publicas 

putado. N:i.o disse isto; ignoro mesmo 0 facto. Referi- tinha custado 72.000,000 dollars. Tinhão-se f_eito em: 
me apenas ao dispend:io com obras qne se publicão, e doações 42,000 dollars; o dinheiro recebido monta.~a a 

-------~qA~~c~p~e~la~mna~.i~o~r~?~a,r~teBHd*t~»s~vre~z~~~s~n~enn~h~urm~a~u~~~il.i_d_a_de~p_re_s_-__ -l __ _J~·~~i,o~~~~~~rsel7 een~tJH·m~es~.-----------------------
Ora, como tínhamos muitas terras, entendeu o go-

0 Sn. ÜTTONI : - Tal;vez eu n1ío comprehendesse bem verno que pode.riamos especular como os Americanos, e 
0 nobre deputado , que em todo o caso vê-se que cen- abi veio o regulamento das terras, que é n.r.J.a copia do 
surou os dispendios com obras que as mais das vezes dos Estados- · · · · 

· · ... ·• · , a nos a em o. medição dos terrenos maiil regulares, menos acci en·· 
bem. Os especuladores, que ccntüo receber 30:000S por tados, e que alli mesmo não tinha execução em todos os· 
cada · brochura cmqunnto está. aberto o credito de Estados. 
6000~00S,n~~do ~furerç~ull~o~a~o~p~r~~:~~~o~~~~~M~a~s~em~fi~m~c!o~J~~~u~-~oo4~~~~t~u~a~l~m~e~n~~e~~~~~~~--------------tp~a~àer do Estado, que é e em~enhe-;----rt11 - · · ·· ecre ou-~e a medição do territorio sobre as linhas EO, 
tros os seus compadres , os seus vizinhos, os seus ami- NS; creáriio-se delegacias, inspectorias e agrimensores 
gos. '; offerecem bellos projectos, e nem todos siio infe~ por toda a parte. Entretanto o~ resultados dist<> vêm a 
lizes. ser que até 1859 se medirão, segundo consta do respce-

8r. presidente, ha. nesta materia uma trã\ls~dlJnM • ltVO'temorio, oito territorios, cujas medições custá.rão 
questão de moralidade publica. E' por causa dessa lar.. 168:000S 1 Mas es6es terrenos vendidos a meio real, como 
gueza do credito que tem o governo que muita gente se têm vendido, produzirião 144:0008; eu estou persua-
fantasia poder enriquecer fazendo contratos criminosos dido que, se o governo os quizer vender por menos, por 
com os ministras. . metade, não acharia compradores. 

0 nobre ministro da agricultura teve recentemente 0 Sa. BARcELLos : _ Lá. no Rio· Grande a proporção 
uma lição bem dolorosa . a este respeito. Um Francez ainda ó mais desvantajosa. 
existe nesta cidade, o qual, acreditando, como muita 
gente boa, que 8C têm feito com a colonisa üo fortunas O SR. ÜTTONI: -Mas disse o 

somma de lOO:OOOfJ, que serão ent~gues a V. Ex.. no pelo Rio Grande do Sul, que tinha coi.ltestado esta pro-
.'!ia em que se 11ssignar 0 contrato. > posição, bem sabe porque o fez ! . 

Se acaso houvesse verdadeira medição, as plantas em 
UH Sa. DEPUTADO: - I~to é exacto'1 qualquer tempo com o auxilio dn bussola e de . outros 
o Sa. OTT~~n: - Pi\rgunte-o ao nobre ministro~ é instrumentes nos levarião ao lugar com toda a exacti·· 

facto publico : o nobre ministro o tem confessado amem·· . diío; mas o que se contesta é que ~ssas medições se ti~ 
bros desta casa.... vcssem feito regular e sc.ientificamente. O que se sabe ó 

• qne se apanhava um qualquer individuo que tinha pa-
Ulll Sa. DEPUTADO: - .c~té que ponto vamos che- drinho, e arvorado o sujeito em ngrimensor lá ia para o 

gando 1 delegado, a fazer picadas muito ligeiras, cujos vesti-
O Sa. OTTONl: -O generoso pretendente que fez a gios desapparecem com muita facilidade. 

proposta foi chamado á. aecretaris. d_s. agricultura para o Sn. VIEIRA !M. SILVA:- Os delegados níio têm 
que alli se lhe dissesse que S. Ex. nao se vende, e des- nada ct~m as mcdiyões de terra. . 
pedjdo pelo porteiro, que 0 declarou indigno de alli estar. O Sn. OnoNr: -Tem a reparti~'ão geral das terras 
Acho que foi isto uma illegalidadc : o nobre ministro Y 

devia mandar processar o individuo,qua tentou corrom- pt:blicas, a quem estou me dirigindo, e que nomêa ós 
pê-lo, mas niio tinha direito de ser ju~ em cauea pro- . delegados. Mas é exacto que as medições do governo 
pria, de mandar chamar esse estraugeuo á eua secre- estão a cargo dos inspcctcres. Qni;;-se que com taes 
taria para ahi ser insultado. Se no momento em que se agrimensores ee fosse levantar norte-sul, léste-oóste a 
lhe entregou tal carta o nobre ministro prorompes.~se.~e~· m~---+-----ip~lJ;iani(t}-oae1d»'oJJsPI'ftelérlentr· t,:oNri:Oos-sEq:SutleÍrd-cm~uFitltftla sd:· d1d~e,ze1n:oansgdee~a~nn~osicfcn~ão;:--------
qnalquer acto-de-indignayie, enxetasse 0 insolant. - raàor. NosEstad0s-Unidos, longe de se adop-
sua casa, oom... tarem em absoluto as divisões de-territorios, toman

do-se por base em todo o caso, sem attenção á. natu-
0 Sa. Mr:srsTao l>A JusTIÇA:- E foi o que acon- reza do terreno, as linhas de NS e EO, ha exceP9ÕCS a 

teceu. :ISsas regras absolutas. 
0 Sa. OTTONI :-Está. enganatlo; a carta. foi discutida Na Pemylvania o systema americano não tinha sido em junta dos directores, e a decisão foi que se mandasse ainda. adaptado em 1850. Na Lonisiana, como a natureza 

dizer ao homem que viesse buscar a resposta... do terreno é diversa, o terreno proprio para a cultura é 

F N JSómenta o mais proximo á margem do grande rio e seus 
O Ss.. MINISTRO DA AZENDA:- em a aud.acia desse affiuentes, havendo mais para o interior porção de terreno 

homem chegou 8 esse ponto, nem elle foi chamado ; alagadiço, a divisão da,; terras Ee faz tomando a linha 
estava entre os pretendent-es, e então ordenou-se-lheque geral do rio, dividindo-a em linhas differentes com a 
ae retirasse. exteMi;o e fu!li? proporcional, coil.ÍQrme as diversas 

o SR. · ÜTTo~I : - Bem; aceito as r~ctificações dos localidades. 

--------------- --- -·-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 32- PÃjgina 9 de 17 

. SESSÃO E~i 30 DE AGOSTO DE i861.· 339 

Ora, era justamente o que entre nós convinha. 'fs.:mr 
quando fosse o tempo oroportuno de proceder á medição 
das terras devolutas. Eu não tenho conhecime:.to do 
modo pratico por que se fazem as medições :o os E.;tados
Unidos, por~m li informações preciosas sobre a materia 
em uma memotia enviada ao ministerio e1o nobre <le-
putado por Pernambuco, nosso digno ministro nos Es
Udos. Unidos, o Sr. con~elheiro Sergio à.e Macedo. 

En nün tinha feito estudo algum. sobre a meteria; 
mas, tendo tido a honra d~ ser ouvido pelo nobre minis-
ro o tmpeno, 1gno epu a o \)e o lst·n~to o 10 

de Janeiro, n.a occnsião da publicação do regulamento, 
o conhecimento pratico do pa!z levou-me a ponderar a 
S. Ex. que essa hi~;toria de diagcarnmas e divisões pelos 
rumos cardeaes, como estava consignada no projecto de 
regulamento, era uma filagr1.i!la que niio tinha applí
cação em grande extensão do nosso paiz, sendo muni
festa a conv(JnieJicill de dividir as tarras tomando por 
baee.mttis espeoi.almenteas vertentes dos divetfios arroios 
e ribeirões confluentes dos grandes rios ; que só assim se 
pod.eria fazer uma divisíl:o de terras convinha.vel para se 
nem vendendo terras aos colonos á. medida que che~ 

MM emfhn. essas idéas de homem pratico encontrárão 
as objecções dos homens profissionaes, e decretou-se 
nina divisão todo. scientifica dos territorios: o resultado 
é ue se astá.tíio entena~ se não milhares c n s 
inutilmente, e que quando se th•er de vender ter- se-hiio 
de fazer I\OVas divisões, attendendo á.s ne~e!lsidades pra
ticas. E' certo que em muitos casos, ainda qu!indo não 
houvesse necessidade de mudar o s_ystema da divisão das 
erras, r·se- ao sempre e azer novas Iv1soes, porque 

muitas das que estão pagas niio existem senão nominal
mente. Quando-se tiverem de vender terras no interior em 
t~tnnos aceídentados, éom~ O!l das dive1sas ct~rdilheirns 
centraes, hão <fe ir procurar os homens praticas, os nos-
50S pilotos antigos, medidores ae seB!IIB1'ias, e ter-so·ha 
de fazer de novo toda a despeza. Nos Estados"Unidos a 
medição que estamos macaqueando ia enchendo o the
souro á. medida que se ia re~lizando, e entre nós as 
medições estão sangrando largo.mente os cofres publicas. 
Não poderá o nobre ministro da fazenda obter de seu 
colle a a suppressão dessa despeza com medi9ão de ter-' . . 

Disse a.q_ui um nobre deputado pelo districto do sul 
da. -provincia da Bahia q'Ua um dos grandes males sobre 
que cumpria fixar ·Se a attenção do governo e da poder 
le sla.t.i-vo eta. o !unccionelismo~ Dixi -me a ora ao 
nobre xninistro da fazenda especialmente. Vejo no the
souro e juizo dos feitos e alfandega 862 empregados: 
com os empregados do tbesouro se gasta 513:5ti08, com 
o juizo dos feitos 72:7131, com f!.lfandega.s 721:613R; 
total destas repartições I)$OO:OOOS. Nãu será. possivel, 
~rgunto ao nobre ministro, fazer alguma reducçii.o coJa
sidcravel nesta extraordinaria. despeza, neste extraord.i-
narlo peasoal '! ., 

Sr. pre~i~eo.te, dizia nm dos patriotas mais eminentes 
d'entre Oll grandes homens que governão a America do 
Norte que o mo.ior serviço que um governo moralisado 
podia. fazer ao paiz era organisar o thesonro de modo 
que qu!\lquer membro do parlamento sem conhecimentos 
es~citles pudesse entrar no thesouro e examinar como 
se despendia o produoto dos impostos. Esta er!' a opinião ao patriarcha da independencia americana. Thomaz 
Jefi'erBon. . 

Mas os nossos estadistas não se têm l'ilgulado por 
doutrifta t~eme1hante. Quem \'ê a complicação de di
rectotias de rendas, de contabilidade, quem vê o exer
c· e em te ados WmOS assusta. ·Se! Ual de nós 
indo a.lli ao tbesouro, poderá saber .em que se gasta o 
dinheiro do povo 'l 

~ste anuo' Sr. presiaente, toaa a opposição estava 
deliberada. a offex·ecer o seu concurso áquelles dos sanEi 
coneligionarios que fossem nomeados psrs a commisL 
são do exame do thesouro, nomeaçiio com que o cava
lheirismo de quasi todas as maiorias costuma distin
guir s. opposiçiio. Mas ficá.mos dessponta~os; nem para 
a commissão do exame do thesouro obttVemos a con .. 
~a.nça da nobre maioria. : Mas perlllitta-me V. E:~t. que 
diga que a op}>osíção fosse contemplaaa com a nomea
ção da commiesão do exame de contas do thesouro, 
talvez pud.ef>se auxiliar a. nobre maioria e o governo. 

O Sa. M.lRTit(RO CAMPos: - Durante quatro 'B.nnos 
pedi explicação e esclarecimentos para ir ao thesouro ; 
nenhum dos ministros me deu a menor promessa nem 
de a1J.xilio nem dl! licença para lá. ir. O nobre presidente 
da camara, com qnem me entendi em pub1ico e em par-. .. - .. 

direito de ir ao thesouro: 

O SR. 0TTONt ~- Sr. pre~id.enw> eu e.u-p?onho que 
não foriío contemplados, já não digo a· oppor.íção que 11e . .... .. . ~ 

' ' dnmente se deixou entrever que ern. artificb.l A. propo-
l"ito, creio dever acompanhar o nobre deputado pela. 
côrte na rcctificaçi'io que corneçun no seu discurso de 
outro dia quanto á tal classificaçíi0 que e qui ee fez deop
posíçi'io 11atural e deontra que não é natul·al, e por con~ 
sequencia. artificial. Nem a O'flposiçíto natural nem essa 
que se pretende classificar como artificial forão con
templ~tdas p:lra commissiío de ca.ntas. , 

Mas a respeito da classificação de opposiçiio natural 
e artificial eu peço licença á camara para expôr qual 
foi o artifi.cio com que os nobres mero bras que pertencem 
á opposiçüo que não é natural, segundo se tem dito, ad-
qUJnrao nossa con !!nça, e, 10e nao v1e-ruo para. estes 
bancos, noslevárão pa1'a aquelles. 

O artilicio. Sr. presidente, se é artificio, foi o exume 
s~rio e a~urado que os noores membros desse grupo a.s~ 
... " o oe 
na verificaç:ío de poderes. Convencêrão-nos em geral 
esses nobres membros que deseja'lão fazer justiça a to~ 
d~s, nao rece~ando compromettimentos, .e não se diri~ 

UM Sa. DEPUTADO: - Não forão elles sómente. 
O Sn. ÜMONI:- Não digo que fossem só; mae sem 

duvida, se isto é artifioio, é artiftcio que não póde deixar 
de ganhar-nos. E quanto a principio~, o nobre depu~ 
tado pelo Paraná em questões transcendentes de nossa 
política enunciou ~se do modo que as vuas doutrinas 
podião formar o ·programma. da escola do liberalismo 
mais adiantado dentro da constituição. 

Ora, o meu liberalismo quer obter o tna.is que'fôr 
possivel dentro da constituição. · 

Por isso, quando o nobre deputado concluioum seu dis~ . . 
' -sim tanrbem o era, sendo pos&ivel que a nossa. dissideri· 

da estivesse sóm<Jilte nas palavras, mas declarando-me 
Jlrompto a. ir militar deÇB.ixo ~ das bandeiras do nobre 

O Sa. ZAcA.li.IAS :-Ha. entre nós grande divergencia. ; 
~u só concedo á. maioria da nação o recutBo á força., e 
V. Ex. concede-o tambem aos partidos. 

O Sn.. 0'l"l'ONI: -Nesse ponto mt-smo nós estamos àe 
perfeito accõrdo, porque V. Ex. quàndo explicou e de
fendeu o direito da revolução desenvolvem exactamentG 
o pensament.o de um meu apatte em relaçii.o á l:esís
tencia armada. -Nunca, não,-disse eu, reconhecendo 
11s revoluções naciona.es, como então expliquei. O certo é 
que nos discursos de V. Ex. sobre o direito ãe revolu
ção, foi este paraphraaeado o mais eloquentemente csue 
se póde fazer. Quem toma. a iniciativa. nas revoluções 
são os partidos : e ee interpretiio mal o voto nacional, 
carregão com as consequenciaa lsgaps de seu eno. O 
- nunca , n\io - do meu aparte n\io vai uroa 'Virgula 
além da paraphrase eloqueuto qui,! V. Ex. fez do direi· 

to da revolução. Já ve· portanto V. Ex. que não ba 
nenhuma diverJe?cia. ilotavel entre nós. 

O SR. ZAcAaus:- Ha muita düferença. 

; .... n. TTONI:- a e ser c e exp 1ca· a. as 
àizia eu, quer a oppoaiçfio chamada natura,I, quer esse 
outro grupo que é tão natural, tão legitima opposição 
como nós, tivesse tido direito de ir ao thesouro, suppo· 
nho· que poderiamos alguma cousa esclarecer .. nos, e es~ 
clarecer o paiz. 

O Sa. MARTrNno CAMPos:- Não temes direito de 
lá ir; foi isto e-xplicado pelo presidente da. camara, que 
disse que a creação deSEa commisaão foi occasional, 
foi pare ex:aminnr contas antigas. Foi a axplicação que 
pnde obter depois de quatro annos de esforços para sa
ber o que faria em desempenho da commissão para q'!le 
a camara me tinha nomeado. · 
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O S!l. 0'1Tom : -Sr. presidente, não posso detx:ar 
oo voltar, para rectificar um ponto que já. tinLa dado 
por concluido,-á colonisação e medição de terras. 

Um nobre deputado pelo Maranhão, e não sei mesmo 
se o nobre ministro, me fez sentir que tínhamos tido nu. 
Europa defeusores generosos e desint.eres~ados; que eriio 
estes os ue melhcr servi o tinhão prest do ·-
sação, a.zena.o conhecer exactamente a situação do 
nosso ps.iz e habilitando a Europa para aprecia-lo com 
justiça. 

O nobre depntado pelo Maranhão referia o nome do 
ts me o VlSJRn ar IUs, que am a não retU'ou ao 

Braúl os sentimentos de benevolencia. A lista de illus
tres viajantes que estão no caso de Martins não é tão 
pequena .. 

O principe Newied, Snint-Hilaire e outros nossos.visi
ta.ntes de épocas mais remota..<J merecião igaal menção. 
Em épocas mais re~entes temos recebido honroso teste- . 
munho de cavalheiros que por nenhum modo estão dis .. 
tantes desses vultos hit;toricos a que so referio o nobre 
deputado. · 

Eu já. mendonei aqui o nome do distincto enviado 
ex:traordine:rio e ministro plenipotenciario da confede-

.... • .,. l • 

serviços que S. Ex. tem prestado ao nosso paiz neste 
sentido são consideraveis. (.Apoiados.) 

O Sn. MnusTao n.;. FAZENDA:- Apoiado. 

E' sabido que a Gazeta Universal de Augebourg de
clarou· se por espaço de muitos ennos em decidida hosti
lidade contra o Brazil e contra a colonisaçiio ; mas a sua 
reds.cção deu prova de i[)lparcialidsde quando acolheu 
em ·suas paginas a defesa do nosso paiz escripta. por 
esta illustre estrangeiro. A Gazeta Unioersal de Angs
bourg foi o orgão das apreciações qne o sabio viajante 
publicou sobre a em preza do Mucnry, tão calunmiada 
dentro e fóra do imperio por conta ·dãs intrigas do paiz. 

Tenho tambem uma divida. de gratidão para com um 
individuo cujo trabalho teve entre ~ãos a illustre de u-
tado elo Maranhão ue me fez o favor de o -

uma brochura escrípta. pelo Sr. Hoppe .... 
O Ha. VtEIR.A. DA StLVA :-E~ obra muito interessante 

sobre o nosso paiz~ 

. .. """ ,. 
do-oc das informações que lhe forncciíio os distinctos 
negociante& Schlobach & Morgenstern. 

O Sr. Hoppe escreveu em geral sobre o Brazil, porém 
mais espeeilllmente a. respeito do Mucury, por entendel' 
que era objecto. interessante .e capaz de d~safiar a attt:n
yão da Allemanha, no sent1do de ser ut1l ao seu pal.Z. 
Niio o fez por intervenção de legação alguma, nem de 
companhia, nem de agentes d.e colonisaçiio. 

Além de&Sas brochuras de que o nobre deputado paio 
Maranhão tem conhecimento, os informaute3 do autor, 
respeitaveis negociantes do Leipsi~, cuja responsabi
lidade em relação á companhia. Mucury é tambem 
minha, fizerão grandes sacrificios para encaminhar a 
coloúisaçiio para este paiz, e muito teriüo obtido se 
niio fossem as intrigas recentes de que a camara. tc!B. 
conhecimento. 

Parece·me mesmo, Sr. presidente, que no ministerio 
da fazenda ha muitas economias importantes a fazer. 
A que vou indicar não estou bem certo se pertencerá a 
esse ministerio, se ao da agricultura. 

~ • : • ll con. ore 
não ficou restricta. ao paiz. Creou-sc um consultor de 
estradas de ferro para o nosso ministro em Londres, 
c:>m vencimentos supponho exorbitantes. 

o Sa. M.AB.TINHO CA.!!II'OS;- Ouvi falar exn trinta e 
tantos contos. 

O Sa. OrTONI:- E' precieo que se saiba quaes são os 
deveres do con'Bultor das estradas de ferro em Londres. 

Tambemli no Jorr.a.l do Commercio uma ncticia para 
a qual cha.mo a. a.ttenção do nobre ministro, afim de 
qno ponha cobro a isso. Diz essa noticia: c Estrada de 
forro, .c 600 por r.nno a fuão {uão estou certo do nome) 

para rever as contas da rP.ceita e despeza daS estrada 
de ferro de Pernambuco e Bahia. " De modo que temo 
em Londres umadasmaisapparatosas legações do mun
do. e pagamos· .e· 600 por anno a um individuo estranho 
só· para examinar as contas da estrada de ferro. 

Q Su. M:HusTa.o DA FAZENDA: -:-Mas para _exa~nar 

O Sn. 0TTONI: -Sabem elles fazer a conta das suas 
commissões e porcentagens'? (Apoiado~.) 

O 811.. SEa.Gro DE MAcEDo: - De suas commissõea '! · 
. Veja que os que recebem as commissões não são os di-· 
plomatas; são os agentes financeiros ou os contrata
dores. 

O 8n. 0TTONt: - Eu não fallo de porcentagens que 
não possa receber o actual diplomata em Londres., 

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA: - O chefe da legaçiio 
não tem tempo para cuidar de contas. . 

O Sn. 0TTONI : -Mas a legação niiô tem emprega- . 
dos encarregados da contabilidade '! Ainda no relatorio . 
do nobre ministro ve·o a notícia de uma des eza im r-
an e so esta ver a.- ortização, Juros, commissões e • 

corretagens -de que a legação havia de saber fazer as , 
respectivas contas. Exprimindo-me assim, uão faço in- . 
juria a ninguem. 

O Sa. CAilTALRO Re1s: -O nosso ministro em Lon
dres é incapaz de receber o que não seja muito licito. 

O Sa. ÜTTONI : - Aco_mpanho inteiramente o nobre . 

Moreira ; o que affirmo é que na. legação ha de haver . 
quem saiba verificar as coatas. , 

E se na. legação não se eabe escriptnrar, quem ha de , 
verificar a exacçiio das contas de outra natureza que 
lhe compete examinar 'l 

O SR. SnGto DE MACEDO : -Devo deolarar que pelo 
contrato que eu fiz com os agentes financeiros elles pas- · 
sá-rão a ter 11 4 % em lugar de nm por cento que· 
d'antes tiDhiio, além de outras reducções a que 8e su·· 
jeitárão. 

O Sa. OrroNr: -Na legação deve haver, e sem 
• , e so s capazes e exammnr essBS con as ; 

aliás !).legação precisa da reforma. Não posso com
prehender como para verificar as contas das estradas 
de ferro da Bahia e Pernambuco seja necessario, alc§m 

ntos .... 
O Sn. MARTINDo CAMPOs:- Tenho ouvido fallar 

em trinta e tantos contos. 

O SR. ÜTTONI :·~ •. ; .. mais um individuo com r. 600 
encarregado de igual trabalho. Isto só se explica pelo 
pouco amor que se tem ao dinheiro deste pol-re povo. 

Mas não admira qu~ em ma teria de estrada ae ferro 
aa causas ee fo.çiio assim, porque li no Jornal do Com
mel eio o extracto de um aviso curioso. E' o seguinte: 
c: Ao engenheiro-tiscítr"li~a. de ferro de Pernam
buco, para informar se com um só ajudante pôde for
necer as informações da repartiçii.o a seu cargo. " O que 
havia de dizer o engenheiro fiscal? Nomeou-se mais um 
ajudante. Parece que o ministro tinha al~llril afilhado 
a ernpragar, e por isso insinuou ao engenheiro· fiscal que 
requisita~se mais um aiuda.nte. Esse avillo certamente 
foi publicado por de~cuido da. repartição: avisos dessa 
natureza não se mandão para imprensa, ou então di-se
lhes outra redacçiio. A rel?artiçiio foi demasiadamente 
ingen.ua; entendeu que dev1a dizer a causa como a cou-

E' por isso que o funccionalismo vai cada dia. cres• 
cendo maia. 

Sr. presidente, a lei de 22 de Agosto de 1860, entra 
outros disposições a que eu tambem não teria dado o. 
meu voto, consignou antorisação ao governo para trocar 
as ncções das estradas de ferro das diversas companhias--· -
Porapollces da divida publica intlll'na ao par, ou por apo~ 
lices da divida extei'Da de 4 }í %. 

Eu acredito que esta medida não foi bem pensada, 
Comprehendo que possa o governo chamar a si a admi:. 
nistração e construcção das estradas de fllrro, tirnn· 
do-as das mãos das companht:;r;. Se era cHe o pema~ 
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manto, o que convinh~~ra ~ntratar com &.s companhias 
a reversão dos seus pnvileg10s para o Estado. Mas c.cn&
tituir-se o governo accionista em larga escala de uma 
empreza cuja administração na. fórm:1. dos estatutos se 
regula pela maioria doe votos, não sendo estes propor
cionaes ao numero de ac ões é uerer evidentr.mente 
que se disponha do dinheiro do thesouro sem que elle 
seja ouvido. · 

O Sa. C. 0TTONI : - O erro da medida foi esse. 
o 8a.. ÜTT6Nl: M·- ~ . 

da de ferro de D. Pedro li o governo é actuslmente 
accionista por 31,000 acções ; porém a sua preponde .. 
rancia como accionistn. não vai além da que lhe podem 
dar vinte votos : o governo com essas 37,000 acyões 
que comprou pód.e influir t::.uto quanto um inJividuo 
que possua cem acções. 

Talvez me digão que o corpo legislativo reformará os 
estatutos da companhia ; mas eu espero que uão se con-· 
tinuará em semelhante erro ~ assim como estou per
suadido de que se ha. de arripiarcarreira, não continuan
do o corpo lcgisll'.tivo no perigoso systema de alterar 
por si só os contratO$ em ue o overno é uma das ar-
es mteressa as. 

O Sa. C. 0TTOIU : - Mas se fôr preciso entender-se 
com a directoria. da estrada. de ferro ,de D. Pedro li, 
dahi não viráõ embara os. 

O Sn.. OTTONI : - A directoria. não é proprieta.ria da 
eetrada de ferro do D. Pedro li; a estrada. é dos acoio~ 
nistas.Adirectoriaha de fazer o que elleslhe ordenarem. 

organisada. no paiz z:ão creará. embaraços, salvo vendo 
os seus direitos abcados. O que eu quero notar é quo 
o erro principal se s.chn. em estar a dixeotoria de uma. 
companhia em Londres para. fazer obra c§.. 

O Sn. Ono:u:-0 erro capita.l,disse onobredeputado ••• 
O Sn. SERGio DB MACEDO:- Estimo que declare isto1 

porque est§. de accôrdo com a minha opmilto. 
O Sa. 0Tto!u : - •••• ó estar a direotoria em Londre& 

adminiotrC4ndo uma obra que se faz cá. Eu não vejo 
nisto tamanho incônveniente. 

O Sa. 0TTONI : -Ao contrario, :powo que, povo novo 
como somos, . sem grande abundanc1a de capitaes, deve
me~ felicitar~nos se ~caso os • capitaes estrangeU:os 

feito entradas senão para ~ 800,000, o governo nlo 
se tinha obrigado a garantir l!eníio o capital de 
;E. 1 ,200,000. 

Portanto, autorisado o empreetimo, o governl) DÍÍO 
tinha obrigação de garantir pelo meis ca ltal. ue fosse 
chamado· · · · - · 
var o capital quando fossem chamados a isso, ou & 
carregarem com as comminações que em casos tae.s os 
estatutos decrctão. 

No entanto, feita uma. chamada d.e 41. 2 o overno 
re uc ou; e tan o m1us· era 1sso e estranho.r quanto, 
fazendo-11c o governo a.ccionista, tinha recebido não &6 
a acção que representava .e 13, como 11. '1 de excesso em· 
dinheiro de que erasimplea depositaria, e que devia.lev&r 
aos cofres da comP.anhia logo que se fizesse a chamada. 

Parece-me que este orro foi remediado ;.supponho que 
o nobre mínistro não se refere só á. chamada feita das 
.E. 2, mas que o governo est§. deliberado a acu
dir ás demais chamadas até ao valor nominal das Bl'_,ções~ 
sem que por este facto se jnlgue e brigado a garantir á. 
companhia de Pernambuco mais capital do que as 
.E.l,20o,_ooo, sendo soo,ooo de entrada e 400,000 de 

O Sn.. MrNisTno DA. F AZEKDA.: - Apoiado: essas cha
madas não são garantidas. 

O Sa. OrroNI : - Estou sa is i • 
reo a.maçõea que possão ha.,.er, mesmo porque se a 
estrada de Pernambuco continuar, nas seeções que ainda. 
estão por acabar, tiio pouco interessante como nas soo~ 
ções acabadas, eu acho quo o ovemo deve estar re-
para o para nao acel ar m:us sacn ClOS a m os 
compromissos existentes. 

. Noto que a estrada de Pernambuco não deu de. ren
dimento !lem para o custeio nem para as despezas ; tem. 
um defictt de 22:00011, e me assegurão que em grandff' 
parte é filho este facto da errada. direcção que se deu á 
estrada, ncom~anhando a costa para ir ao Cabo pres
tar-se ao trans1to dos passageiros, deixando que a. carga
todo. continue s. vir embarcada como vem. (.Apoiado•.)" 

E' deploravel que este ~acto se repita tambem .,coroa· 
da estrada de ferro da Bahia. Concedida. sem maiores 
estudos, se:n maior reflexão, e talvez alinha.da domes-. - . 

milhas entregues á. circulação, tambenl essa eatrada. 
não produzia o anno passado nem a quantia necessaria 
para pagar o custeio; teve um deficit de 14:0008_. Na 
arte em ue a estrada. é ar a · 

grande bahia., informão-me qne ella nunca terá trans-
0 Sa. F. Ocuvu.rco : -Apoiado. portes q'll:e paguem os sacrificios :feitos. 
O Sn. O'l'rO;o;I:- Conoorclo porém qno a doutrina tem Na outra parte, a que penetra. mais para. o interior, · 

graves inconvenientes quando npplioada a eiX1prezas do- terá. sem duvida. frews e passageiros; mas na primeira 
tadas com alta garantia de juros. cuido que niio, se é certo que corre parallela á. costa,. 

Mas, Sr. presidente, se existindo aa companhias no porque é evidente que ninguem deixará. de carregar em 
pa.iz é me1.1or o perigo de collocar·ae o governo 6. dispo- barcos que navegão a Bahia de Todos os Santos po.ra · 
sição de uma mtnoria. de acoiuni&tas, minoria quanto ao virem pagar um frete muito malor na estraQ.a de ferro~ 
capital e maioria contando-se por cabeças, este perigo Eu entendia que as estradas de ferro da Bahia devião : 
tom&··ao' grave quando se trata de companhie.e eatran- pnrtir do fando do reconcnvo (apoiados) ; e neste sen-
geiraa cujas direotorins funocioniío na Inglaterra. Por tido presumo que melhor avisados audiio ·aquelle3 que 
conao~inte, grave foi u erro de mandar-se transformar 'ntendem que dt-ve começar a do Paragaasl!ti do muni. 
por apollceil à.i aeç1Ses das estrAdas de ferro garantidas. cipio da Cachoeira. (Apoiados.) Não votei pelo additivo 

o ~n:. Bulo DE MA.u.l :-Ainda ó uma das bellezas que autorisou esta estrada, não porque acredite aer 
da lei de 22 de Agosto. impossivel que alguma causa se faça de estrada. de ferro 

no valle de Paraguassú. 
O Sa. OTTo!u :-E• vArdade. Aqu~ essa estrada foi justificada fallando-se em Ma-
Eu desejava q.ue o nobre ministro me informasse se racaz e em outros pontos; e então muit.c logico foi o 

persiste na opimiio que emittio no seu relatorio de que nobre deputado p~lo s· ~istricto de Minas quando disse 
a autorisaçiio para a. conversão das acções em apolices que a estrada era 1mposstvel porque nem acharia aguar 
continúa. Eu sei ue a dis osi ão decretada roduzio ara o servi o das locomotivas. 
embaraços e intrigas, foi causa. da extraordinaria baixa Com e eito, !e a estrada ti.,.esse de seguir o traço das · 
que tiveriio o& fundos brazileiros em Londres; deploro estradas de Caetité e Rio de Contas, passando por Ma-
que a principio o procedimento do governo do Brazil não racaz, era verdadeiramente absurdo, porque nessa 1;egião 
fosse aobre este objecto o mais regular. No momento em ha dezenas de leguas onde não se encontra ·um ar.roio 
que o governo comprou acções da companhia de Per- que preste agua para as locomotivas. . 
nllmhuco, por exemplo, era accionista, estava nivelado A estrada porém pôde, como disse o nobre deputado 

- --·-em--dcveres -com-us-outros-acciunistas;---- -- __,elo--Piauhr,acompanhar-a-margem-do---t>araguusll;r·-
Acompanhia de Pernambuco se havia. fundado com mas, Sr. presidente, tal estrada seria puramente pro· 

nm capital de 4:. 1,200~000 : ampliando-se a lei que · "incial. Eu não desejo embaraçar os favotes que se con~ 
concedeu que a companhia da estrada de ferro de D. cedêrão; se ficasse isto bem claro, eu os col'\cederia com 
Pedro II levantasse por emprestimo um terço do seu o meu voto: o que não quero são compromissos para o 
capital, o governo autorisou a companhia a levantar o theseuro publico, que ji. está onerado COIIl menos prn·. · 
emprestimo de e 400,000. Os accionietas não tinhão dencia. · 
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A estrada penetrando p:lo val}e do. r araguassü pôde 
:;er 11til sendo de construcçno mmto s1mples, talvez um 
tram· road para mercadorias e passageiros •ntre a Ca
choeira e as povoações que estão na~ cabeceiras do 
Paragaassú na Ch~pada Diamnntina. Dahi para diante 
a estrada não passará. O nobre deputado da Bahia que 

n e nu po er zer se poss1 v e 
que ella transponha as cordilheiras que &epatão o 
Psragnassú das vertentes do rio de S. Francisco. · 

cias do norte estão, como os IrJandezes, desherdad~3. 
Supponho que não tem razão pata assiro dizer .••• 

O Sa. VuuATo:-Tem alguma. 
O SR. ÜTTONl: - A provincia da que sou represen

tante tinha muito mais de que se queixar, e níio o faz. 
putado perm~ti'.irâ que lhe observe que · do 

as despczas que se fazem ~om as províncias e de toda a 
. O SR. ÜTTONI :-Já se vê portanto. que essa estrada razão quo guardem alguma. propOl'í\iiO com a contri-

nunca. selá. geral, e sim provincial. buição que dellas vem em favor do Estado. 

O Sa. EsPINOLA : - Nem os pretendentes a rcqne- O SR. BA.acEt:Los:-A respeito do Rio-Grande não se 
rem até abi. guarda proporção alguma; está. rouito mal aquinhoado. 

o sB.. ÜTTO~I • - Mas ioi ella sustentada, dizendo- o Sa. ÜTTONI:- Concordo. o que se dá a respeito 
se que aproveitava ã. província de Minas , ligando-se ao da renda é explicado pela exportação. A exportação 
rló S. Francisco. lato é um aonho com que o corpo le- geral do Impetio no anno de 1859 a 1860 foi do 
gislativo não se deverá entreter. Da Bahia â margem 112,000:0008 ; desta somma '12,000:0008 perteMem ás 
do. rio S. Francisco ou ao Joazeirv, quando mesmo o rio províncias que ficiio do lado do sul. Por consequencia, o 
llSiB navegavel ate ahi, ha tanta distaucia como do Rio la.dl> do triangulo cujo vertice está .no cabo de. S- Agos-
de Janeiro ao rio das Velhas onde o S. Francisco dá 

' navegação pa-ra grun es v~poteio. do Sul, não aufere do thesouro nacional soccorros e 
Já vê portanto a nobre deputação da Bahia. que, vantaAens indevida!!. 

havendo estradas actnalmente entre o Rio de Janeiro Eu nesta parte não posso deixar de referir-me a um 
e a barra do rio das Velhas, atravessando estas estradas ro ll(}\)re ®puta® pala Bahia '!lle estranlleu as gran 

• ' • se repare nas despezas de utilidade publica, melhora-
I!Ó pelai! diffi.culdadcs, se não .impossibilidade que tem mantos materiaes que se fazem nesta grande metropole, 
esta de transpor as cordilheira.s do Sincorá, como por porque con~ra esses reparos protestão a recebedoria e a 
sereJil. ingratos e estereis os terrenos que a~bas têm de alfandegado Rio de Janeiro. 
atravessar para se approximarem do rio de S. Francisco. 

o commaroio do Rio de s. Francisco niio p6dt1 ser O Sa. Cnuz MAcOADO :-Apoiado; nós somos a as-
~oiuninh_ado para a Bahia porque póde vir com mais sembléa provincial do Rio de Janeiro; o acto addicio-
vantag~ para 0 Rio de J ane~ro.logo qce a estrada 4e . nal não o dotou com uma as~embléa provincial. 
D. l.>e<lr~. ll cht:gue á barra do R1o das Velhas. E' malS. O Sa. OTTosx:- No que niío sei se foi muito acer-
perto~ á tt~..ais commodo, é maia barato da villa da Barra, tado; mas em fim é questão que uão ve:m para agora. 
da Villa do Urabú e outras villas intermediarias entre Sr. presidente, ha ll?l!' questão em, que não fiquei de 
os do1111 pontos extremos da nave~ação do S. Francisco, . accõrdo com o nobre m1n1stro da fazenda, é uma que&"' 
vir ara o Rio de Janeiro do ue 1r ar a B hi • si~-s.s.-tmwallldll:tll----

___ ___!~l(,!ta~,~se~a~e~st~r~a~d~a~d~e~f~er~r~o~e~Po!:e~d~ro~l~I..!!ct..o'=m.!lce~ç~a~a--=n~li~o.--. - t-- r"'euz'-a'*, c"o"-m~t""od;-a~a~c"!ir"c"-'Q"'ms~p~ecção, em que se envolve desde 
fiar onerosa aos cofres do Eata.do, porque já d6. lS% do j A. nma grande economia de muitas dezenas d& contos, 
C!aplt.,.~u.e tem empregado, apeza.r de estar omptegada. o que póde para o futuro evitar a despeza de milhares. 
nm:a grande somma nas obras da serra ue nlio estiio Fallo da. atão d d · · ' • 

8 ao I'AnBl ; se emos o a a certeza que, A emenda o. respeito dest~ o jecto cahio, mas .devo in~ 
transposta à serra, como ha de se: tr®spoa~, eUa lliU'á. fonnar ao nobre mi~aistro que tenciono reproduzi-la. na. 
O& '7-%, e li~rtad. o thesouto de todos oa ouus, eatt. 3' diecuasüo. 
claro quepoded. CK'Iltinuar oa eeue dous R\'t.ndea ratnaes, O artigo da constituição que se refere aos alimentos 
tllJlto o que desce Parahyba-abaixo como o outro, qu$ é muito terminante; couoedo alimentos que devem 
necessariamente !r! procurar o valle do S. Francisco, cessar lo~o que os prlncipos se retiriio do imperio: não 
penetrllJldo ambos em terrenos preciosos, terrenos muito d6. autor1dade a entidade alguma para permittir que am 
rlcoa, jf. em gtande parte P!lVoadoa, e quo u&im o dea~ principe 8() retire do imperlo lic!llldo conaiderado como 
envolvimento da eatrada. de ferro de Pedro li ba de rea- a~ ui roaidente; estab9lece o f8()to e a oomminação: os 
lizar-ae aem onua do thesouro, eem oe,pitMa ga.ra.ntidoa, aluoantos cessão lo,:o que o principe se retira do imperlo. 

E tenho esperança de qne 9 moamo ha de auco<ldor a Note o uohre m1niet.to que, quando o imperad~ se 
roape!to ela estrada de ferro du Santos a Jnndiaby. O retira do Imperio sem licença da asaem.bláa geral, um.a 
transito extraorclinari~ da es~rada do Cuba tão, por onde comminaçiio muito grave está consagrada na constit~~ 
pualo annualment.e per~ de 400,000 best~s carrega~ ção; mas neste c9.5o reoonhece-ae que a assembláa 
da.f, illO pranto que aaum succederf. (apo,cdo•), sem geral põde dar licença: por cOlll!equencia, o imperador 
qn:e· a empreza seja pe~ada ao Estado- · poder~ estar f6rot do Imperio legal, constitucionalmente, 

],>ortanto, a respeito de estradas de ferro desejo que uma vez que tenha licença da assembléa g€1J:al. Más no 
o :tlóDre ministro não se limite na 3" disc11ssão a dar o caso dos prinoipes não se falla em liconça; onde poill se 
seu 'lOto, Pt)r éxemplo, flcerca da de Paraguaseli ; m:u foi buscar a autoridade do governo para dar licença ao 
qu& defina ~em a situação do governo em relação ás Sr. conde d'Aquila de tesidir fóra do Imperio'l Na 
emprezlts, para que ellss fa ão o seu "uizo de tal modo consti • - · -o · 
qu em caso gum con m com compromissos que o Não havendo, portanto, s.utorldade que possa ·dar 
thesonro publico não deva tomar. essa licença, sendo a constituição muito terminante 

Mas, Sr. presidente, o que eu disse a respeito dal' es- quando diz no art 113 -c: Aos principes que ~e casarem 
tradas de ferro da Bs.hia e de Pemambuco concedidas ; e forem residir fóra. do Imperio se entregará por uma 
sem maior exame, e s6mente para anímar a industria vez s6mente uma quantia determinada, com o que ces-
d,aquell68 provincias, prova q_ne o corpo legislativo não saráõ os alimentos ~-nãl\ é possivel, á vista de tal dis-
rea_ila diante de sacrificios quando se trata dos malho- posição, que os -~i~e~~O.:":.._Q9_m.in®mJ~e-sa.poi&._.a---
ramentos da.quelle lad~_.do _lp;~perlo. _CL.que-dig<H;ohre S11a Altezini-dote ae '7õo:ooos. Não é um dote roesqm-

---- -a-s·attid&Sê.e.Iet'roua lrahia e Pernambuco poderia nho; as filhos de grandes monarohas da Europa. não têm 
dizer de algQJil.ll.s subvenções á na.~egação a 'iapor e tido· maiores ; muitas talvez· tenhão tido mc;to menos. 
outras. Por consequencia, creio que posso oppôr alguns Pagnemos J?Ortanto esses7'50:000S; elimmemosadespeza 
embargos no que disse O men nobre amigo digno di!J>Q- inconstitUOlOnal de alimentos concedido& a prinoipell que . 
,t&do pelo Maranhão quando asseve!'ou que as provin-:. :nlt&Cêrão e existem fóra do Imperio. 
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Mas a esta. questão se prende outra de grande màg.. 1·· Pelo § 2' do art. 2' da lei de 22 de Agosto se deter..-
nitude: é se a constituição concede alimentos a. todos mina que os estabelecimentos ba.ncarios exutentes n~· 
os principes da dynastia. O nobre. ministro negou a. podem crear caixas íiliaes sem autorisação do CQ.tpo la-
proposição que eu havia trazido f. casa, distinguindo os gislativo. . 
príncipes da familia do impsrador ou da familia. im_pe· O Sa. Bulo DE MAu! :-Foi mais uma violação dos· 
rinl dos principes da. dynastia. • mas esta dia f - atutos do banco dõ Brazil. 

na ns 1 u1çao. d 
A coustitnição trata dos dotes e dos alimentos no capi·· O Sa. OTTo:>~I :-E' uma restricçiio á. faculda e que 

tulo da familie. imperial ou fam.ilia do imperador; ahi tinha 0 governo • . 
diz que se marcará uma dotação ao imperador, dota iio á a :&--M.wi: Mas é uma diffietd<l&de 
· · , · os aos prmClpes. ara expli- grave. 
car o que é que entende por familia imperial, até lá vem 0 Sn. OTToNr : -Actnalmente o banco, para cum-
um artigo que diz -c As dotações, os dotes e os alimen- prir com um dos ueveres que contrahio ·de retirar da. 
tos dos principes eeriio entregues ao mordomo da casa circulação aDnnalment.e 2,000:0008 da p11pal-mooda, 
imperit.l. »- Por consequencia, os alimentos e os dotes vê-se na necessidade de recorrer a provinci1111 onde a cir-
que estão decretados perter.cem aos príncipes da casa colação é toda ein notas do governo e onde não ha. esta-
imperial, áquelles de quem é tutor immediato o impera-· belecimentos bancarios nem caixas filiaes. · 
dor, e níio a todos os principes. Se o mordomo do Sr. Para fazê-lo tem 0 banco precisão de crear nessas 
conde d'Aquila não é sem duvid.a o mordomo da casa províncias caixas filiaes; mas, ninda téndo a approvação 
imperial, então a quem se hão de entregar os alimen- do governo, não póde 0 banco fazer essM creações sem 
tos? A constituiçflo tantu pretendeu que os tivessem só- 0 beneplacito do poder legir.lativo. E' necessario que o 
mente os principes da familia imperial, os filhos do im·· nobre ministro considere esta materi 
perador, ue disse ue s · nexas p:na que com <:onhecimento de causa., tendo_ do 

- , poc nao mm o remotn, se de encararar a lei, verbi gratia. a respeito da computa-
não é fncil que fique o senado absorvido pela familia çiio do fundo disponível e outros topicos. 
imperial, na hypothese de que todos 011 principes fossem Mas peco licença. ao nobre ministto e. ao honrado de-
senadores de direito. Por conseguinte, não ti!m alimentos putado pela provincia do Rio dt' Janeiro para ponderar- · 
seni!o os princípes da ·ramilia imperial. que podem eer lhes qne não é exa.cto que a. baixa do cambio reaulte 
senadores, e que evidentemente são sómente os fillios sempre do quantidade anormal do emissiio. Acho quo 
~o imperador. · est~ a.ssumpto tem grt:.nde connexiio com o orçam~nto, e 

O Sn. MAnTINIIO CAMPos: -Apoiado. por isso insistonelle. 
o Sa. OTrONr:- o art.l'74 da constituição diz que 0 Em 1827 a emissãó era de 2l,õ74:0008 e o cambio 

principe imperial tem direito a ser conselheiro de estado, estava a 26 X ; em 1829 a emissão tinha descido 
mas 08 outros principes se· lo-hão e6mente por nomea- s. 19,174:000$ e o cambio se achava a. 26. Pouco tinha. 
çiío do imperador. Esees príncipes são sem duvida oe de- ido além a emise'iio, se além tinha ido em 1880 
mais m · ~ 6 sn o o cam 10 esceu a 20. Por conseguinte, com 

umn quantidade àe emissiio menor a bl\ixa tinha sido 
(Ha. um aparte.) maior já nesses tempos remotos. Nos tempo& recentes 
Os demais principes afio priucipes parentes, como eu poderia iDdicar mnitos factos semolhaatos. 

bem o diz o nobre de ntad . - · · · segne que n11.o ê ~1mplosmente n saperahun• 
lm}'edal, a f11milia do in.p<J.·ador. daneia da emissão q_ue pótle produzi\' a baixa do cambio. 

Eu dcsejarin muito que a familià. do Sr. príncipe do A baixa. do cambio em 1830 e 1881 foi tilba dan difB-
Joinville viesse residir no Br:uil, o que seus fill1os so ouldndes provenientes da. rovoluçio de Julho em .!<'rança 
fizo~aem Brazilciro?, bem como os Srs. principes da fa.- o da revoluçiio de Abril no BrazU. A baixa progresdva 
milin d'Aqoila; mns pe.-gnnto: se vierem, os seus filhos do cambio do 1827 a 1830 originou·ee essonoh\lmento da 
têm direito a wimcr.tus? E tJOclcriio oer admittidos como falta d., oontia11ça na aolva.bllids.'de do governo; nasceu 
senadores, cu u .. mendos conselheiros de o~tado? .h sovO do pro~rre11so das despezM publicas e do receio daa cou-
que tem llctunlidatio R rcso1nç:1o, e quo ~preciso deci· Requuncil\li desastrosas a que esse estado do cou~as roJia 
dir ee ha obri~nçílo do d.o.r 1•limentoH o dotnr todos o& lcvur-uon. No pa6sado podemos achar documentos pa'!'& 
prl.ncipcs e pnn()C:l.nll, uüo ~ó os 1\Ctualmcmo existentes utllisnr-uo" no pl'oPentc. 
como os que no.sccrom pela aucco~süo dos tampos : et Fi quo certa o nobre ministro que agora, como em 
nati natorum tt qui tHucentur ab illis. 1830, a baixa do cambio provém tambem clcsaas tantas 

Sr. pret~idcnte, eu de~ejaria qu3 o nobre ministro an. dezenas de milhnrl!s dB Mntos que tlla:J sido gastos 
fazenda me di~sesse tt sua opiniiio P. respeito de nm1\ re- improduetivamente, e que esti'io rapresantadoa em nossas 
presentação que veio hontem á. casa, e que tnmbem sup~ ap()lices internas e externas. -
ponho foi endereçllda ao governo imperial pela direc- A bt~ixa do cambio explica· se tambem pela. '!>abca daa 
toria do banco do Brazil,pediudo~ camaraque houvesse nossas npoliccs. Estavüo o a.nno proximo passado a 106, 
de d11r ao nobre mini~tro da fazenda uN voto de con- hoje estão a 90, e talvez a menos. 
fiança para rever oa estatutos d~:quelle estabelecimento. Portanto, a baixa do cambio liga-se muito ás despe-

Um:J.emenda comprehcnsivados outros estabelecimen- znsloncas e ímproductivr.s e aos desperdícios. Esta é a 
tos de credito, e que importava a revogação da.l · ·. · · ' nt o se p e apro-
de Agosto de 1860, propoata por occasi.ão de se ~iec~t~ veitar. , 
8 resolução que prorop;a. o orçamento v1gente, fo1 reJel- Sr. prcüdentc, eu desejo term ·.nar, e por isi!O não entro 
tada; mas, como a idéa. agora é mais restricta, e talvez em outros topicos para os quB.Os vinha preparado; mnli 
11quell!\ out.ra cahisse por querer a. cama~a c;:msider!4T o peço perdão á camara para dizer ainda due.s pa:Iavru a 
objecto f!liUB de espaç? no orçamen~o ~rdinar1o, eu dese- respeito da em preza do Mucury e dcs interesses que elllL 

___ j~vª_@Y.!:~_!\J;_!ll r~p~_l.~ ___ o~~~~~-txm:!Jstr,Q.. ___ _ ;- _ _ _ _ _ .. _ .... creou.,..o.q.ue..conaidero-gr~v~nte-amea~doe.------·-
Mas, dir-se-h~t, os estabelec1me11tos ba.ncanos podem Eu estou persuadido, Sr. ptesidente, de que o go-

reformar os seus e& tatu to~.> por meio de suas assembléas vemo devia, suhl>titaindo o. companhis. do Mu~ury, dar 
geraes, sujeitando ss a.lteraçõe~ a approvação d~ go- desenvolvimento P.OS trabalhos de alguma magnitude 
varno. Actualmente P.m vista. da lei de 22 de A$!:osto de que alli existem. Não querendo pela minha parte desa-
1860 ha. reformas de estatutos, c que dependem de dis- fiar mais desaffuições contra o Mucury, eu aceitei sem 
posição legislativa; e ha necesüdade real de explicar· relu:tancia as explicações que me deu o nobre ministro 
se bem esta que&tão. d, agricultura quaudo procurou decliuar de ..ei toda a 
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~ompüciàsde com o agente. da repartição da• terras 
publicii.B, principal instrumento da rnma daquella com· 
-panhia. Aceitas as explicações, estava á espera dos factos. 

Os meus nobres coUege.s deputados pela provincia da 
Minas oiferecêrão na discussão do orçamento do minis· 
ter~o da. agricultura uma emenda que, estou _cert?, 

ueira se iodos estivessem presentes na occasião. {Apoia· 
do• dor Sr1. depu,ados de Minas.) Essa emenda recom· 
mendava ou declarava a~ governo qu.e n.a consignação 

rasse eomprehendida a quota necessaria para a conser
'\'69â.o das estt:a.d.as do Mucury. Ora, não podião Ee\' 
menoa exigentes os meus nobres collegas quanto áa ne
cessidades do servi90 publico naquella região. 

O Sn. MARTixD:o CAMPos: - Se o go-verno não quer 
tratar disso, então para que fez aos accionistzts um 
presenta de 1,20o:ooonooo. 

O Sa. Mr~JSTno DA JusTIÇA: -Aliás 1,700;000SOOO. 
O Sa. OM'ONl: - Está. enganado o nobre ministro: 

eu o convido a discutir Ol)migo se o govcruo fez aos 
aooionistas um presente de 1,700:000$000. 

O Sa. MnnsTao DÁ. Jt!STIÇA.: - Digo que o governo 
carregou com n despeza de 1,700,000ftOOO. 

O Sa. Mu.TrNno CAMPOS dá um aparte. 

justiça,·e eu nov~mente convido a S. Ex."a provar que 
o governo carregou com a despeza de 1,700:0008 ao 
Maoury. E em todo o caso a carga que ~lli. tomou foi 

Mas, Sr. presidente, fiquei maravilhado de que os 
nobres ministros deputados não aceitassem a emenda. 
a..qu" me t..-!!.ho referido, e que ella cahisse! Eu desejo 
que SS. EEx. 6ejão muit:> e:x.plicitos a. respeito; fui 
portador de uma representAÇão assig!J.ada por 800 indi
Tiduos habitantes não só do valle do Mucury, como dos 
Yalles oircumviziuhos, em consequencia da abertura das 
\'Üls de communicação do Mucury, e que ostão receiosos 
de verem~se outra vez privados "de suas relações com a 
costa e com o Rio de Janeiro. (Apoiados.) 

Actualmente, Sr. presidGnte, a estrada de 41 leguas 
,aberta pola. companhia através das mnta.s virgens do 

uoury J serve uma pop çu , 
habitantes, e exclusivamente a uma grande parte dos 
districtos limitrophes do Mucury. 

A. companhia do Mucury não craou s6melita a fregne-
zia ele Philaclelphia ee , , · 
nlle do Mucur1; em consequeocia da cmpreza do Mu
oury elevou-se ae 3,000 a 16,000 almas a freguezia da 
capeuinha da N ossn Senhora da. Graça entro "cidade de 
Minaa Novas e PhUadelphia. e consideravelmente aug~ 
:mentou~ee a fregueziu. de S. José do Jac.uby, ambas 
utendendo~ae pelos vallea adjacentes ao do Mucnry. Os 
h•bitantea destas dun freguezias forão-se internando 
em procura da e11trad1\ do Mucury, · e estiio já a seis le
guu de diatancia de Philadelphia. 

O Sa. Cauz MAcBADO :_..E, verdade; do lado da Trin
dade e na margem esquerda. de S. Felbc. 

O Sa. 0TTONJ:-E em outros pontos. Mns V. Ex. 
eomprehende, Sr. presidonto, que uma estrada de tama
nh& extensão, feita com um ti'io pequeno capital, nio 
póde ser uma estrada perfeita, e que, por melhor que ella 
fosse, sem conservação se estragar1n dentro de pouco 
tempo. (Apoiado•.) Actualmente essa estrada ainda se 
preata ao eerviço cnntinuo de sessenta. a setenta carros 
. que trabalhão entre Santa· Clara e Philadelphis, levando 
fazendas es ecislmente ara a com r a de Je uiti-
nhonha. 

O Sa. CRuz MAcHADo: -E as tropas intemão~se 
tatnbem de Philadelphia para o centro da mata. 

O Sa.. 0TTONI : - Ma.aae a camnra declarou que não 
se deve empregar dinheiro na conservação desta. estrada~ 
dentra de dous annoa .ficará ella intranaitavel. Por C'.On- · 
oogaint61 .. é . isto. um _obie?!!>_ da _maior .. importancla, ---

-~-affeótà.--eaíenci.àlmerite õs interesses de 20,000 a so,ooo 
.hAbitante&, que terão de deslocar-se ee se fecharem as 
estradu do Mucury, e affecta oa interesses de mais de 
100,000 habitantes que nada exportão por niio terem via 
~ coJW:D.unicaçiio, e ~ue todos teudiiio a dei:x:ar t>a 

campos do J equitinbonha. para se estabelece~m no valle 
do Mncury e seus adjacentes, contando que em breve 
terião de fazer a sua ~mmunicação por Caravellas, que 
é a verdadeira foz do "Mucnry. 

Calculando e1>m este futuro muito pro:x.imo, eu jâ. 
preparava a estrada de Car~vellrs para Santa Cl.ar.q, 

l'azil. Caravella.s terá de reunir BOi produotos do ri· 
qnissimo valle do Mncury os do norte do alto Rio· Doce 
e todos os do baixo Rio· Doce .... 

. .-
.Abrolhos. 

O Sa. OTToNr :-.... porque o Rio-Doce, não tendo 
barra propria, nem outra nas immediações, tem, ta
lhada pela natureza uma communicação de navegação 
interna. que levará pare Caravellas todos os seua pro
duetos. 

o Sa. Cn.uz MACUAIIO: - Deve ser um porto alfan
degndo em pouco tempo. 

o Sn. Or'J'ONI : -Interesses desta magnitude não 
SKO abandonudos po~ sympathias ou por antipathins ; 
nem osso crer que motivos desta ordem ossuo actuar 
nas e 1 ersç es o governo arespe1to e um negocto ta. 

Eu já. não tenho interes~e algom no Mucury, niio 
pos~uo alü nm. palmo de te:rra; dons irmiíos meus qn3 
H. residem talvez se preparem para deixar aquella loca-

. • , a 1 qu a s J . 
do publico, que ac.tuem sobre mim para fallar com tanto 
empenho nesta questão. {.Ápoiados.) 

, Sr. presidente, eu tinha sobre os me-.:s hombro~ a carga. 
) . . 

Tenho oonsciencia. de que havia de levar p.o fim a 
empt:eza projectada; mas, desde que reconhecie!tar vo
tado á. proscripçií.o, e que niio podia obter o necessario 
apoio para rea.litar tiio grandioso projecto, entreguei~ 
me á. discrição. 

Sinto não estar na. casa o nobre ex-ministro do im- . 
perio o Sr. conselheiro Almeida Pereira, o qual, tendo
ma declarado no dia 27 de Abril de 1860 que nito ti
nha. podido chegar a acoôrdo com Qs seus collegas sobre 
a entrega que devia ser feita á companhia de um omw. 
prestimo que em nome e por conta da companhi11 so 
havia levantado em Londres, e ue o cor o le il!lativo 
m a e ser preVlllmente ouvt o, nccrescentou com e· 

nevolencis. :-O senhor tem amigos nas cromaras, eu. tam
bem os tenho, appellemos {>ara nê "amaras, o tudo have• 
mos de obter.- Mns eu tinha reconhecido a verdade da 

• • 1 , o so me n.n aneamen e respon que 
bem. sabia ser um homem vencido, e quo como venoido 
entregava-me á. discrição; ~M quo, npezn.r de vencido, 
niio supplioava, niio l'Cbllixnvn minhB posiçiio, nem era 
maia pretendente, e que deixava livre ao governo fazer 
o que quizeaee da empreza d<' Muoury. 

Os nobres deputados por MinaR sabem q11e fui ilol, 
que fui leal a 011te programCll\, (AJIOiacfo,.) Niia solicitei 
coueo. alguma. (Apolador.) O nobre deputado que eatA. a 
meu lado :nfto para aervli.' 1\ interesse mou, mas para 
servir n. intereuoa dP. noRsa proviuoia, tomou a si a 
questão; prop6z a seus collegu.s no. acasilo do anno pas
sado uma emenda que todos !lssignári!o. 

O Sa. Cauz lrfAc.IÍADO : - Todos a apoi~rão, e ou 
ouvi aos principaes accioni3tae.· 

O Sa.. OTTo~n: -O nobre- deputado teve a bondade 
de consultar··tne a respeito, e eu disse : - aceito, mas 
não peço. · 

O Sn. Callt MAcHADo : -E' ex.acto • 
R TTOI'- 80. d 

não foi aceita pelo governo ; o governo impôz a morte 
da companhia , a E>ncampação do contrato. Os nobres 
deputados, no dia em que esta idéa partio do governo, 
julgárão dever aceita-la. Eu não os procurei, foi o 
nobre deputado que teve a bondade de perguntar-me .... 

V Sn. Cauz :tlfACHAIIO :-Ouvi a. opinião dos prind·· 
.. _ _paes accionistas; o quando procnroi -a · V ;-"E,_.', V -;-E-t. 

<liss~ que aceitava a opinião delles ; porém não emittio 
opiniiio propria • 

O Sn. 0Tro~l :-Os a~ionistas da companhia, vendo 
que o seudinheiro estava arriscado nas minhas mãos 
apJzardemehonrarem com a maiot<',onfinnça{apoiGdos), 
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eontlordárão na encampacão que eu aceitei com a~ con
di9(íes que o govemo impôz. Mas, Sr. presidente, se esta 
encampaçii:o nlio empunha ao governo a obrigação de 
vivificar oa capitaes que a.Ui estaviio êmpregaclos, é mais 
do que um attentado, é um absurdo. , 
S~ os capitaes em;re~ad~s no Mucury tinhão n!ào 

' A."t camiU'as votárão 1,200:0008 de emprestimo para se 
ultimar uma empreza que assin::. se reconheceu util. ~ 
O governo chicanou sobre as condições desse empres-. . . ... . . 

' . . . 
com a companhia; mas está claro qne a empreza ficou 
sob a responsabilidade do governo. O governo é ores
ponsavel á prcvincia de Minas e ao paiz de todas ns 
desgraça~ que se seg'llirem do abandono destas vias de 
commun1eação que tantos serviços estão prestando. 

O Sa.. Ca.uz MA.CHADo : - O fim da encampação foi o 
governo tomar a empreza a si. 

O Sa. ÜTTONI: ·- Nf.o parece, visto que nem ao me· 
nos se vota que seja.conservada a estrada de Santa-Clara 
p ara o Alto dos Bois. 

. Sr. presidente, nio sai tambem se .é or economia dos 
uos pu tcos que nao se em reso v1 o a questão o. 

navegação do Mocury. 
· O actnal nobre ministro d& marinha, quando interi

namente ministro da agricultura, havia publicad~ edi-
, a 1 

Janeiro até Carave as e para a navegação fluvial do 
Mucury. Entrou para o gabinete o actua.l nobre minis
.tro ~·~ agl:icoltura, apparecêrão pro~ostas de individuas 

lou-ae a respeito, ,e até hoje não me donsta que tenha. 
feito contrs.to algum. , 

Tem ido um vapor a Ca!avellas; porém, não estando 
a. navegação a V&J?Or interessada com a naveg~ção ilu
Vlal e com o trans1to das estradas, o que se segue é que 
esta navegação tem sido de pouca utilidade para o com
mareio do norte de Minas. E permittão os nobres ministros 
gua lhes pondere que a navegação daqui para Caravel
las tem por principal vantagem a navegação do Muoury, 
porque as cargas que vão psra o Mucury não têm outro 
meio de tra'ilsporte senão a. navegação a vapor que vai a 
Mncury. Para Carllvellas, r exem lo os va ores da 
ompan a o ncury evaviogeneros epnmeiraneces

sidade e de importação estrangeira em pequena quanti
dade; mas, se acaso ficava. algum vapor abarrotado com 
as cargas do Mncury, deixava. d.e receber as de Caravel-

• 1 1 n qu DllO llO naVlOS 
de vela que ordinariamente sabem daqui para aquello 
porto; não succedendo outro tanto para o Mncury. Por. 
coneegninte, é necessatio que a navcguçüu a vapor seja 
administrada do accôrdo com a navegação fluvial e com 
o trul!porte pelas estradas do lllluoury. 

·o Sa. BucEtLoa :-Fica como a barca do excavnçiío 
do Rio-Grande do Sul. 

O Sa. OrtoNt-Fiaar! a navega9ão do Muonry como a 
barca da exca,vação do Rio-Grande , como diz o no
bre deputado. Os resultados da falta de resolução a 
respei~ deste objecto são os seguintes: hn dons ou tres 
clias partio o vapor para Cn.ravellas, tocando em Mu~ 
cury, que e uma das escalas da linha. Este vapor, depois 
lle ter em si alguns cento3 de volumes com destino ao 
norte de Minas, teve de descarrega-los para dar lu~ ar 

· niio aei se a armamento da ~arda nacional para o Es
pirito-Sao.to ou a outros obJeotos do governo; tiverão , 
pois, de desembarcar quasi todas as cargas com destino 
aoMucur • · 

ra, se o governo qruzesse ac& ar com as communi
cações pelo Mucury, desanimar os emprezarios. trans
portadore.s de cargas, quer no rio quer nas estradas, não 
procederia de antro modo •. Os portadores dessas cargas 
rei;idem no alto do MucDl], em Philadelphia; costu-

. mão esperar o vapor em Santa-Clara, lugar ás vezes 
doentio, e onde não achão recursos ; mas ahi esperão o 
'Vapor para. tomarem as cargu nos carros e transpor • 
ta-las. Se acaso o vapor não leva cargas um mez e 
outro mez, o desanimo se segue, todos abandonão a in
dustria. dos transportes do porto de Santa-Clara para o 
norte de Minas, e desprotegida deste modo a empreza 
do Mucury morta fica. 

Tú:\fO IV 

O que succ€deu este mez já tem snccedido em outros 
mezes. Niio quel'Q com isto fazer censura alguma ao 
dono do vapor que'tem interesse em servir a todos; cs . 
pri~.eíros quelhe fallão para carregar o v.apor sã? at•, 
tend1dos, e recebidus as suas cargas ; terta deeOJO de 
levar todas as ~srgas que lhe dessem para o Müeury; 

nao const era como prlil.Clp aerv1ço, como e v r a. 
ser, o serviço do Mucory. Em consequencia diato tem 
sido preciso que barcos de vela. ten.hão ido levar carga3 . 
para o Mucury; actua.lmente está. fretado um para levar . 

Por informações do commissario do governo quo lê. · 
esteve, o governo deve ter sabido que no mez de Juuho, 
em consequeucia. de não se tomar deliberação a respeito 
da navegação, 80 lotes de beatas que penetrár&o nas 
matas para comprar sal voltárilo v'azias. Estas tiio' cedo. 
não to!'não ao Mucnry, á. vista do desapontamento _por. 
que passárão; e ha. de ser diffioil convencer os tropeltOs 
que não é o governo interessado em trancar~ lhes aqualle -
caminho. 

Cumpre, portanto, Sr. presidente, que o govemo seja 
explicito, que nos. diga o sentido da ·rejeição dessa · 

pulação que alli ooté. dependente das estradas do Mu-. 
cury, dependente das commc.nicações com a côrte, saiba 
deliberar· se. 

O nobre ministro fallando das ultimas des ra as dos 
selva.gens, deolarou, e disso me convenci, qua não u ·a , 
á adril.inistração dos indios do Mucury. Não obstante, 
como S. Ex. deixou de informar á camara. do estado: 
daquella. região em rela~ão aos indios, me vejo obrigado 
a tzer uas p avras. 10 no anço para.nao sa 
do orçamento) de 1858 a 1859 que os indios de Minas. 
sómente cuatárão aos cofres publicas 1878, sendo 16711 
para um missionario, e dezenove mil e ta.nw para brindei~ • . 
Os indios de Minas, especialmente oa do Mucnry, não 
têm sido pesados, porque est&vão a. cargo dA. companhiá ·. 
e do seu director o Sr. Augusto Ottoni, que nunca tra"!! 
balhou com elles por sua conta. . · · . 

A existencia dos indios do Mucury é digna da attsn..;;; 
ção do governo. Eu vi, e :vi com prazer, que o govemo 
tinha mandado investigar se o extermínio quasi com
p~eto de ~ma aldêa ~ue se deu ulti:namcnte ~a nu-.. 
vido abuso da parte da força quo alli foi. Não eteio quo 
houvesse intenção prévia de fazer taes malefioios, maa 
em todo o caso foi uma triste fatalidade, e é J!l'eciso quo 
o overno saiba ue todas as des ra as occorr1daa recon-
temente no ucury provierãe 11. mu llDÇa o politica n. 
respeito dos selvagens. Não quero fazer aoousaçiio a 
ninguem. 

A companhia do Mucury, pela hnmnnidade com qn~t 
os tratava, pelos muitos ~resentsa que lhes fezia, por. 
todo seu comportamento tmha conseguido a affeição dos 
selvagens; eriio diri§tidos mais pelo :unor do quo pelo 
temor. Recentement~ as causas m'lldf.ric. Já dilrae 
que não é minha iutonçi!o recriminar oontra o póaaolll 
que em nome e por autoridade do governo exlate no Mu
cu~,ao contrario, não tenho senão ologloa afa:aer·lhes. 

Quando o commissario que o governo mandou, o 
Sr. Joeó Candido Gomea, chegou ao Mucury, i'- se ti
nha declarado ll i~imizade com os indios, e na parte 
que S. S. tom. ou nas providencias dadas estove.de accôr
do com antigos empregados da companhia, por conse- · 
quencia, não h a censura possível nem a respeito do nobré · 
commissario, nem a re:;peito dos outros empregados 
que lá. estão. · · ·. 

Feitas estas devidas reservas, vamos á. narração do. 
oc~rrido. Houve diversos assassinatos raticados elos 
selvagens; o •, 01 evt entemente 1 o perverai ade, 
mas perversidade individual de dons selvagens; matá
ríio para roubar, como fazem muitos homens aos mais 
civilisados. Pcrt6ncem esses indiosás tribus mais inof
fensivas do Mucury; pertencem tt confedeTação dos 
Nacknenncks, ao · sudoéate de Philadelphía ·; -estão · 
entre Philadelphia. e a Trindade. São os indios que mais 
cabalmente aceitirão a direcção 'lUe lhes deU a eom· 
panhia do Mncnry ; em geral se aldeúiio, repartirão 
terras entre si, alugão-se, vendem mantimentos. ~ ' 
matárão J?&rB. roubar, não foi como selvagens, foi como 
homens mvilisados; matá.riio para roubar o dinheiro a 
exploradores que seguião de Philadelphia para fóra, 

4--1 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11:32- PÃjgina 16 de 17 

SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 186i. 

'fanto erã\l já. civilisa.dos os matadot~>s qus atá ti- canti; foi talvez por escala de serviço; o que sei é .que 
llhiio e~pingarda. cstavão com elle satisfei-tos os !lgentes da coxnpanh1a e 

Me.s pum provur· se a que estado chegou a cate- os moradores f.m geral, e que, official infe~or ha ~uítos 
chcEe naquelles po11tvs, observarei que o subdelegado annos é muito digno à e uma banda. E d1go ma1s, que 
de Philattelphia.eotener.te coroneldosiudinsescrevêrão... se ell~ estiVesse no Mncnry nada do que succeden teria 
Note P. camara q!\e ~H~-~eve .. ~c sos índios be·" que elle11 .snccedido. 

ã ~a· ão ler . · A sem. sentir aeabo de indie~romo~iio do 
paf)el ll.:!c.rnpanhando um r~cado verbal; é h1to parRe!les Sr. Cav>Jlcanti, para não lhe fazer mal devo informar ao 
nm signl'l de cortt>'l.\s.. E.~o:.,veu, 1-0i\0., o iiUhdelegado governo que o sargento, não só é conservador, como a.Eó 
sos cupitiics de div.Jrsas e.ldêa:, re-1uhitando a prhão saquareroa vermelho. (Risadas .) Mae eu no Mucury na.o 
dos dous crimino,os ois &abit~.-se uaeB eri\o. ece i- · · · - · · · '"'tincto era O 

a a commnmc~·ção, os caciQues do Poté ou do Kraca- que ínzia. melhor derrubada, o que executava melhor o 
tao prentií'>riio o:~ crimiuo3os, queforão trazidos aroal'ra.-- tlerviço. Portanto, apeznr de ser conservador verxnelho: 
dos a Phi iadP.lphia, esc,QltAdos sómente por selvagens era dos meus melhores amigo3. 
com ~eus arcos. Ulll dellesfoi preoo por seu tio, o capitão 0 Sa. MABTINHO CAllll'OS: _Pelo nome parece vef~ 
Braz, que o entregou chora do; e quando meu it"miio o Ih (R da ) 
Sr. Or Ernesto Otwni lhe dis~e qne nós não havíamos ·· me 0 • isu s. 
de matar a 1wu sobrinho, apczar do que elle tinha r~.ito, O Sa. 0TTONI: - Fallei nas desordens havidas no 
qne h .. vill de ~{!mente ficar preso para corrigir-se, re~- Alto-Mucnry. em que teve parte a grande confederação 
pond;,u o cacique - elle está arrependid\>, porém eu lhe dos Nackneoucks. São milhares de selvagens ·que lá . 
âisse que era' tarde - Entregou o sobrinho, que foi estno na~ matas, são inno_centes, e tlU -~ceio que contra 
prr>ce~Rado e pronun.•íado corno assassino, ruauriado por elles se exerçi•o crueis represalias. Tratarei agora de 
aous soldados para M•nas-Novll.~- •• ~o;n~d~e~t~em~~d~e~r~es~p~o~n;-~--1----~fa~c~to~m~n~is~re~r.~-e~n~te~, ~is~t~o~é~,'nid~oipfa;,~;,sa~l~t~o~d~aTa;al~d~ên.~a~m~~u~e~---
der ao jnry, atrave~-ldê-a - . . . orno exterm1na os mtntos se vatlens, facto a que pre--
rentes, aldêa. do Pot~ aspM1almenta. O ouno tnd1c1a• cedeu immediataruente o assasAinato de uma familia 
do, por f•lta de provas foi despronuncisdo e solto. de colonos junto ao Ribeirão das Pedras. 

J! ee vê, pelas circumet•ncias que acabo de referir, Os indios do Urucil e do Ribeirão das Pedras 
uant tinha f · · · · a s RC nenuc s o o- ucury. u os 

te3Peito da catechese dos selvagens. conservei sempre distantes, ~vitantlo mesmo pô-los em 
Houve outro aasagsinato em Philaàelphia, de qua contl!cto entre si: quando os· Nacknenucks me :Callavii.o 

recentemente fallnrii.o o.s jornaos, é o a11sa:.sinato de um com odi.o dos Gyporochs do Uru~ll, eu lhe~ dizia: "'.Já as 
3oldado. Tinhlio vindo e tem vindo or veze~ selva·· , , . 
p;ens o 10- oce, os meomn~ qne têm pra•.i cado tantss de entrar nas teorrns doa Nacknenucks. :. O mesmo di.z.ia 
depr~daç'\es desde a barra do Rio Doe" at-é o Peçanha eu aos out-ros; de maneira que cada tribu se conservava 
e Antonio Dias, mas que dominados pda mansidão dos nos seus dominios !>Bm se hostilbarem. 
Nackoenn•·ks. a quem vão· vi~itar, apparecem como ami- São, pnrtauto, o~ iactos do Urnr:(l e os do Baixo-Mu-
gos ao M acury. e nunca fizerão alli o mais pequeno cury independentes dos :factos do Alto-Mucury ;_ p('rque 
di&torbio São porterlores de cartas do Mucury para as tribus que existem nesses pontos são perfeítamente 
o PeQa.uha e vice-v~rsa, a uma distancia· de perto ini~nigas uma das outras. . 
de 40 legnal!l'. Em cnn•e •uenci11. de terem sido brindados Mas os selvRgens do U rulltlsão de costumes tão bra.n-
um f-ouco 'nl~isabnnd~ntemPnte n -' ultiwn viag~m.ap- dos, como os sehageu.s do Alto-'Muoury. A .minhs 
'Pnre·êríío al~'nas ~Pl1tena" delles. que, affaa;ados epre.. vida e~ teve á sn!l disposição um sem-numéro de vezes; 
sentt<lld- >~, , trat,.vi\o d~t r"'&irar-t:e. Ma" os sol<iados do oP. ~r11balhadore~ da c(.mpãnhia depositavão a maior 
de~tllle&~t'l!lto · tiiá.rii.o de,ordem com ·os indios no centro confiao a. nesses telva ens. 
da~ws~o,dwttode~a~m d~~~~·~.~~~-~-~~:a~o~m~e~a~e~m~o~r~g~r~e;i~e~~~p~li~c~-~~n~d~o~o~&~m~e~i~o;i~p~cl~o~s~q~u~a~e~s~-~ 
e~t11.V1io ~.Ues ho~pe\\l\dos; os soldados offendião os in-.. conqnist1imos essa confiança. e BI!lizade; Irias · ha ·fao-
dios nu ~ue elles ·e nii sã l elles 'ómente) têm de mais tos numerosos em que el\ses sentimentos se manifestá-
CII.ro Foi por CIIU?oa. da mdher do iadio Albino· que rão de modo mtúto Ei.,.n1ficativo para. cõm a. ente civi-
hou v e & <te~ordP.m em qu11 m ·rren nm solu · . uan o ail prunerras ropa.s e as pr1me1ra.s turmas 

Os índios ~rlio.em numero de quatrocentos, síio ho- de trabalhadores descêrão de PhiladeJphia., internando-
mana valentes. !Ugnns conheço, porque entre os do Río- se ao acaso pelas ms.tas,não poucosforíi() ter á.svezes'í&o· 
Doce eRtavã.o tau bem muitos do Mucury, meu11 'Vizi- Iadamente ás aldêas dos Gyporochs, e as!~~ qu_e se 
uho11, mens a.mi11;os; os soldado~ erílo tres ou qnatro,. mostravão assustados, os selvagens <!s tra.nquUlisavao e 
-mas os índios fugirão todos, ·dispersárão-se, julgando- os acompa.nhavíio 2,0 lugar onde h1l.Vl~ ficado os e.om· 
ao c.rim1n.osos, temendo as consequencia.a daqueU.e assas· panheiros, chasqueando de que se tivesse medo delles. 
einata, alí:tep~rpetradoomlegitimadefesa.. Viviamos na maior harmonia, cimenta~a. pelos be-

De8apparec@riio: os do Rio-Doe~ embrenhárão-se na& neficios qne recebião, pela esperança de outros maiores, 
mata~ onde tínhão na suas aldêa11; os ua vh.inhança. pela retribuição prompta dos serviços que noll presta-
de Phüadelphia forli.o apadrinho.r lie ~om os fazeudoi- viio. Um colono ~ue estã. no Ribeirão das Pedras, o 
ros da. localtdade, d..:clara.nda·lhes que eriio innocentes Sr. José Gazz:inelli, plantou ha tTes ·annoa dez alquei-
nu acontecido. res de milho, atudado ~ómente dos braços dos selvagens, 

Es~e outro nssassinnto que houve em Philadelphin em aos quaes retr1bnio modicamente. Note-se que a casa. 
nadl.i. depõe contra n brandura de índole e costumes doa deste colono, que é um dos que mais utilidade tem co-
se ~ag~n~>. do Állo-Mucury, pertencentes á grande con- lhido do trabalho dos selvagene, foi respeitada, bem que 
f<!deração dos Na.-knenucks. o Sr. Gazzinelli estivesse ausente, mesmo no dia em quo 

São factos provenientes da mudança de politica no estes selvagens pe!'Petràrio um B!.sassinato. 
Mu••ury ~ e vou est~licar em que cousistio a mudlli.lça E~tavão elles de tucaia á e~pt>rs de nm pl"eto, que 
Ilef'te ponto. nessa occasião assac!linãrâo, qn•mdo passou am filho 
N~o . ei. por que motivos foi retirado do commndo do menor do Sr. José G .. zzinelli~ Foi s.fs ado los selva.-

de!Haeamento de PhilacMpb' ano gens, que ten o morto nm porco o mato, lhe fizer~ 
va•<Janti de Albo.quer'lue, que al\i es-wve annos como presente de um pedaço, e passou incolume. Pouco depolS 
alferes de com missão. E,te officisl pre~ton aos habitan- ch!'!g<•U um preto. e o assassiná•ão. Vejamor> Ji»Orq_ue. 
tes do M u r-ury os tnaü. Ye\e11ant~s seTvi~os: sob seu. E sse escravo do Sr Verdier Savaron Filho, VIgiando 
commaodo nuncJt OR solda.d· s <'Ommet·ê.-íio a minima as ro<·ae de ~eu Fenbor fizera fogo eobre os selvagens, e 
de,-or·iem. E r:~. um pouco severo na observanci.a da· dis- nãl) s~1 se assaRsinárll- algum. Tinhão elles ido furtar 
ciplina, mas sem ser barbaro uam cruel. Era uroa ga- mílbo na roça do Sr. Verdier 
ranti:1 pnr~ todos os moradores e tambem parll os Na <:lokn•a militar de Urncú os seha~ns uma on 
índios. outra vez entraviio nas roças e furtavão á. surrelfa 

Actualmcute está lá. um official inferior a quem os. como gatunos, pungidos e obrigados pela fome. Mllll o./ 
soldados não têm o respeito que gua.rdavi:'I.O a.o seu qne impo~ava isso' Um furto commettido em roça 
llllteeessor. feita em teiraa de qae &e é dono não é furto. 

Nio eei porque foi retirado do M.u<:ur:i \)Sr. Caval- Eu rrégava esta doulirilla, mas u certQ c que U1I1 vigia 
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ez fogo sobra os ladrões de roça, e o sangue correu. 
Em repres&lia des~Je factd forão assB.3sina.dos o bom co
lono José Coelho Vaze t.oda a stia familia. 

Já se vê que a& prc-~oco.ções não partirão dos selva
gens i naacêriio da mudança de politica que alli se deu. 
Eu peço ao governo que por obra àe caridade dê algu-

a nça s a.s in orma es- s u cer o e que a 
tal respeito não haverá. divergenoias entre o nobre mi
nistro du. fazenda e os seus honrados collegao. 

A .raz~ priucip~l destas observações e a minha insis · 

retirar mutto promptameote a força que mandou para 
o Mucury. A população ci'<il\sada e ehristã que lá se 
acha por Bi só póde defender-se contra os selvagens i 
mas se ficarem sós , por amor da propria conservação 
exterminará.õ os selvagens. 

E' port~>nto por (:ommiser~çíío para com essa gente 
infeliz que eu peço que haja·força alii, e que se volte á. 
politica ant1ga de benevolencia, de q_ue se tiraviio re .. 
snltados' tão vantajosos. 

Em Dezembro de 1869 c!'nto e tantos indios da al
dêa de Pot~ estiverão alugados pela companhia. do 

A • 

S. M. o Imperador, que então espero.vamos que honrasse 
o Mucury com a. I!Ua augusta visita. Trabalharão maia 
àe um mez niio interrompidamente; havia pressa, era 
um servi o ur ente a ellou-ee ara e es e ell~s ·e-
rão, recebendo por ea.lario uma pataca pot dia e aus
tento, com o que ficárão muit{) contentes. 

Milhares e milhares de braços podem ser assim apro• 
veitados mediante uma olitica. intelli ente. -

omo estamos em ucury, om notar que aqne e 
estabelecimento sempre serve para alguma cousa, ao 
menos para vil'eiro de directores das outras colonias. 

Fot tirado do Mucury um do11 coionos que resibtirão 
ao temporal alli le-.il.ntado pela repartiçi'i.., das terras 
publicas, e que o govcFno quiz aproveitar para director 
da colonll!. de Santa Leopl)ldi• ·a, no Espirito-Santo, (\ 
Sr. bsreo de Wambnller. Vejo que e"tá demittido o 
Sr. Warnbuller, q_ue teve grande prejuízo em sahir do 
JUucury, e o governo deve ter isso em contemplação. 

Esse direotor foi substituido por outro tirado tambem 
do Muoury, o Sr. Julio Burrmv,,homem intelligente e 

governo pre"isar · de mais al~uns directoree idr>neos, 
acha-los lá. entre os colonos do Mucury. 

Mas como estou persuadido de que a oolonia de Santa~ 
Leo oldina em · io · · eff • -
escolha das terras como da qualidade dos colonos. e de 
outras causas em cuja di!!I'Ussão o Sr. ministro da agri
cultura niio quiz entrar comigo; como a colonia de Sunta 
Leopoldina eetá. irremissivelmente condemnada. á ruína. e 
tem de acabar mais cedo ou m r.is tsude, previno desde 
já ao g.>verno que não impute ao novo director que para 
lá nomeou, a dissolu~iio da colonía, porque para 
aqnillo não ha remcdio, está. doente do mal inouravel. 

"E' preciso qu.e o nobre ministro da fazenda obrigue 
o seu collega da agricultura a fazer o que cumpre nos to 
caso, a mandar os colonos dalli para outra localidade. 
Mnitoa irão sem diaria ; mns em Santa-Leopoldina 
nunca eahirão da mi;;eria, e vivêrão sempre á. custa. do 
governo. 

Sr. presidente, cu não posso deixar de apr?veitar esta 
occasião para dizer mais algama cousa do muito qne 
en tinha omittido, pensando em minha s1mplicidade que 
com o meu silenéio comprava as bo11s ~rn.yHs do Sr mi
nistro da agricttltura em fa~or dos infelizes habitantes 
do :M:ucury. · 

c t l e t 
com toda a franqueza. as c!t:sculpas que o nobre ministro 
deu, do seu c~tnportamento parn com a compa"Ghia do 

,Mucnry, alleg·ando não ter compartilhsçiio al!o!uma nas 
indignidadés praticadas por um delegado infiel, como o 
nobre mini.tltro o qusli!icou, da repartição das terras 
publicaa. · 

Depois de fazer esta c0nfissão, sómente deplol"ava o 
nobre miuist.to que eu o accusasl'le de eompücidade com 
semelhante homem. Calei me, pod-ia. P' recer que eu 
tinha aceitado a desculpa.; não, cumpre confessar que a 
não aceitei. 

O nobre ministro confesPOu q11e na qualidade de dj .. 
reotor dae terraB publicas foi quem combillou oom esse 

individuo o que elle tinha de fazer nas cólonias que 
foi visitar. Disse S. Ex que antes não tiohiio conhe
cimento algum. Eu [:Odia protestar contra e~ta deola • 
ração i o nóbre ministro, \lU~ tanto se occupava da co· 
lonisação, devia conhecer o redactor de um j· rnal alie-· 
mão publicado nesta (;Ôrte, que discutia co~ a maior 
VlO enc1a a 1mpor açao os ?OO 1s, pe o _que rum o ~. n.!'tl
rou o Sr. conselheiro P P.dreml annnnc111.ndo ao Braz1l a 
grande ventura de ter um ministro chim. 

O nobre ministro, que tanto Pe occuoava de çolonisa-
- ... _ w • • •• 

' . Nícollio Nogueira Valle da Gama ace-usbva do pl'oenl"ar 
anarchisar a sua. colonil\ em l~5·~ . Nem o Sr Dr. L'lll\e
mant era pessoa desconhe ,ida no R•o de Jaaeiro, nem a 
repartição das terr~s publicas.~odia ignor~~;r as accus~
ções que se lhe fazli'io de ho~tilisar o Brazil em relaçao 
á col• · ni~ação, 

Mas o nohre ministro di,~e :-Este homem me foi 
spre>entado por um cídac~ão maior de _toda a suspeita, 
meu companheiro de collegio, e até AmJgo do Sr depu
tado. - E sem querer :1.rticnlar o nome, algumRs \ezes 
rcpetio entreta.nt,o a ~ua prirr.eira by Uaha., o :sr. Thom ••• 
Ficou claro aro. toda a carnara qual a pe~soa que o 
nobre ministro a rmou te- o posto em te açoes com o 
Sr. Dr. Lsllemant. 

Eu deolRro impossivel que pude•se haver má intencão 
nesse illn&tre cavalheiro meu a!Dig?, a quem o nol>rP. 
mm1 ro se re cr10. li a , 
mim, nem contra quem quer que seja, e m~nos contra 
emprezus de utilidade puolica ; nem por s1, nem por 
quemq_uer que fosEe. 

R. ARTJNIIO AlllPOS:- p01 

O Sa. ÜTTOI'II: - Ne.m admitto a possibilidade de 
que pesFoa.s de quem tal cavalheiro possa ser orgão o 
en10:arregassem de colll!llissã:> que não fosso digna dell118 
e delle. 

O Sa. MARTII.'IHO CA~IPOS: - Apoiado. 
O Sa. ÜTTONJ: - Portanto, repillo tudo quanto poesa 

parecer insinuação nas pHlavra.s do nobre ministro, que 
eu traduzo assim : -Queixe .. se do Sr. Thom.- Não 
me queixo, porque dahi não me podia vir mal algum, 
e nem ao paiz. 

O Sa ÜTTo!n : -Mas aquelle homem que niio com
binou com o :ninistro d <> então a re~peito dos veoci
~e~•tos que ia ter, e si~ com o Sr. dire~tor da repar-

' ' . 
S . Paulo por onde começo~ a sua comn;tis~ão, teve l~go 
um confiicto com o pres1den~e da. provmc1a que sstJg
matisnu a cobnisaçiio de S. Paulo, q ue indo a. pl"ovin
cia de 8antn-Cathru:ina anarchisot:. a l~olrmia Blnmenau, 
colonia D FranciscB, obr1gando o govel"UO a w andar 
alli, como C"mmissario, o nosso illustradu oollega de .. 
putado pelo Rio de J aneiro; um tal bomem, depois das
tes facto~, em boll fé p~>dia ser considerado apto para 
ser mandado ao Mucury? Re~ponda. o nobre ministro. da 
agricultura, que pam alli o mandou com. instrucções 
saas. -

Do balanço consta perte ào dinheiro qne o Dr. Ld
lemant recebeu · mas não a11 inl'>trucções que levou ; 
o que é certo é que o Dr. Lallemant &a~indo daqu! f~i 
primeiro {J, Bahia, porque .erdens espe71aes o lev• rao 
alli para tomar informa ções. E ' da Bahta que voltnu 9;0 
Mncnry ; e o nobre miniM.ro níio negou que ~o:ndo mi
nistro da guerra foi quem teve em carta }!articular as 
communieaçõ<'s do Dr. L allem11nt logo que este chegou 
a o Mucury : portanto o n• ·bre m;n~stro _não póde ne~Z:l!'r 

J • ' 

injuriar como injuriou. 
Conti uú•> pois a sustentar com fr~nqneza qne no m~u _ 

espírito ainda actuãotodRB as conVl•~yõ~s que eu nutr:a 
a t e•pPito da origem dood.e veio aroma da companhia 
do Mucury. 

Sr. pres•dente, j~ me tenho Rlon~ado demasiada· 
mente Agradeco a bnndade de V. Ex. e de meus col· 
leg>~s por me terem ouvido até agora. 

Fin. liso aqui. 
A d1scust~ão fies. adiada pela bor&. 
Dada a ordem do dia, levanta-ae a ~>easão ás q-aatro , 

horas da tarde •. 
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Senio em 31 de 4gosto. 

PIEIIDENCI4. DO Silo l'ISCOND& D. CAll.\llAGI!IE. 

Su:~~xuJo. - Ea:>pediente. - Preten~ão de J. J. Protper 
Phili re - · - · 
~nto ikf,· {annda. Di3curso~· dor Sr8. Fialho, Le1.1a' 
Vieira da SH:J::. 

' ' de Souza, Sergio de :Macedo, Pereira Franco e Corrêa de 
Oliveira, abre· se a aeasão. · 

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. Sá e 
- . ' . • , • u-

nha, Zacarias, F. Octaviano, Silveira da Motta, Rego 
Barros, Angelo do Amaral, Barbosa da Cunha, Lima 
Duarte, C. Ottoni, J. de Alencar, Martinho Campos, 
Ottoni, Lessa, Santa-Cruz, Sa.yão Lobato, Aragão e 
Mello, Cruz Machado, Bezerra Cavalcanti e Viriato. 

Faltiio com participação os Srs. conde de Baependy, 
Teixeira Jtu;~ior, Brandiio, Mello Franco e de Lamare. 

Lê-;;e o approva-se a acta da antecedente. 
O Sr. 1" I!ECRETAR!O dá. conta do seguinte , 

l 
o codigo commercial e o art. ts• do regnlamento 
n. 858 de 10 de Novembro d3 1351. Pelo cOntrario, 
o privilegio requerido, sobre o~oso_, COD;l<? todos os 9-ue 
r.ão são aconselhados por man1fea util1dade pubhca, 
traria muitos inconvenientes, que por obvios a commis
J!iiO forra-se ao trabalho de enumerlill, e empeceria a 

• a s a s causas commerc1aes ; po1s 

fltira Lobo. > 

ORDEM DO DIA. 

OIUJ-"liiENTO DA FAZE!';DA· 

Continua a 2• discus&ão do orçamento na parte rela·· 
tivr. á despeza do ministerio da fazenda, ~m a emenda. 
apoiada. 

Vem mais ! mesa, slío lidas, apoiadas, o 9Dtrão con
junctamente em discnasiio, a& seguintes: 

-------------------------~E~X~P~ED~I~N~TE~-------------------t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0: inelnsive a constrncçiio da ponte da alfandegado Pará. 
Um officio do ministerio do imperio, enviando a. copia -.A. T. do Amara!.-Siqueira Mende8. > ' 

do decreto que proroga ato o dia 15 de Setembro prox:imo c: As gratificações dos ompregadoa de fll':en~a, q'l!-e 

-------;..;fu_;fturo;;t~~a~pfir~os:.::en=te-:...:se=S&==iío:__::d::a .:as~s~e~m=-=b::::léa=..~~e~r~al"-"l~e6u.,...l ..,··....-.__1_~~~~e-j*-in,-rtolmntf;l • .---
- -In · das noa seus ordenados fi:z:os, aendo oonsiàtlradas gra.~ 

_ · Ont.ro do ministerio da justiça, enviando o deareto tificações de ex:ercicio sómente as referidas l")tcenta-
pelo qual S. M. o Imperador houve por bom apose!ltar o gens. -Furtado.~ 
juiz de direito Marcos Antonio de Macedo com o orde- o Sr. Flalho pronuncia um discurso que se acha 
:nado correspondente ao tempo de aerviço.-A' commissüo no Appendice. 
de pensões e ordenados. O Sr. Lessa'- Tendo-me inscripto, Sr. presi-

Um requerimento da diroctoria do theatro lyrico da dente, para falla.r.em quasi todas as leia a:muas quo se 
c8rte, pedindo uma indemnisaçio dos prejuizos que lhe têm discutido nesta oamara, embora vieseem os encer-
ocoasionou a empreza qne dirige, os quaes procedem de ramentos impôr-me silencio, não podia deixar do ins-
cauaas de força maior o eventuaes que não podia prever crever-me para fazer algumas observações !cerca ào 
nem estava om a na mlo prevenir. - Aa commissões de orçamento da fazenda, quando . sem duvida alguma a 
fazenda e do commoroio, indústria e artes. . este orçamento se prendem as queatões mais importantes 

Outro do padro Fernando Raggi, pedindo ser natu . da actualidade, quando nesta discussão devemo-n~s 
ralisado cidaâão brazileiro. - A commissão de consti- occupar de objectos g-raves que devem ter uma soluçao 
t~ção. prompta e a r.nais acertada. 

Em minha humilde opinião as c;.uestões qno de>'ilio ter 
Pl\ETBtcçlo UB J. '· PaOSPEa PBILIGilET. preferencia nesta casa na presente sessão doviíio ser as 

Lê-se, e é approvado sem debate, 0 so.minte parecer: que conceruem aos ministerios da fazenda e _da agricul-
o- tnra. Se a camara, como creio, tom em v1sta dotar o 

c~ commissiío de justiça civil, tendo examinado o r - • ~&ntes p&ra o progresso e 
---------4q'l1tl~e~nilmDeoon:tltillo..:,d(i;e;:aJ'oo®-r.i~s~;,r~o;i,apeiilir~~-if.·g;;r;;e~t~v;;e;;m~s~u'i'!b~---T--:en~gr~a~n~d;:l!;cim::,ento delle; se o governo tem o serio empenho 

metter á sabedoria desta augusta camara o ~n parecer. de melhorar a sorte deste paiz, quo por certo 86 acha em 
~ ~re~nde o peticionario que so lho conceda, ou como • posiçiio bastante critica, por isso que, alóm do definba-

pnvilegto ou. ~omo nomeação, o lugar privativo de meuto em qne est! a aua principal indll8tria, o sou 
agen~ dos leiloes que depen~ão de despacho judicial em estado financeiro é deploravel, como todo• aabom, e o 
re_}açuo ás causas .commerc1aes, cvmo sojão as que se governo é o primeiro a confoeaar, 1om dndda alg11m• 
dao com asfallenc1as, ou as que setenhiio de darBOmpre erão as questões que ee prandem ao mlula~rlo da fa-
que se _reclame o prégão. ell?- hasta publica. :zenda que deviiio oooupar do preforenol& a noua atttn~ 

c Nao cabe nas atttibUlções desta camara a. nomea.- são, em dever iudeclinavel cio governo elo pala a Tel• 
çã;o que .s~1icita o supplicante, nem ha rszõe3 de pu- peito deste importante auumpto vtr abrlr ama dlaou•-
blica ut1hiiado que aconselhem o decretar-se uma lei ção larga afim do se tomarem as meàiclu m&ll oonvc--
eatabelooendo·se um só agente de leilões para as veu- • nientes, as providencias maia adequtulu. . d'• ordenadas por despacho judicial, ~reformando-se Depois das momentosas queatõea economlcu o flpan· 
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ceiraa que pairão 'sobre o paiz, oceupiio por sem duvida. 
lugar muito importante, dizem respeito aos interesses 
mais vitaes do mesmo paiz as questões que se referem · 
ao orçamento do mínisterio à~~o.agricnltura. .. -- - · 

Era. exactsmente para ahi tambsm que o governo 
devia fazer convergir as suas vistas, chamar a atten-
çao s a augus !\ camara, procurar am em es e e
oor uma. discussão vasta, afim de se tomarem as me
didas _mais acertadas, a.quellaa que tendão a desenvol
ve": os recursos do paiz, f!:nimar a. agricultura, e ~onse-· 

' trias, porque, como V. ~x. sabe e a camara, asindus-
trias mutuamt>nta se coadjuvão, reciprocamente se au
xilião. 

E' pois f6ra. de duvida que a. discussão sobre o or
çamento da fazenda e sobre o orçamento da agricaltura~ 
mormente na actualidade do nosso paiz, erão as que 
devião ter toda a prefcrencia, era sobre os importantes 
assumrtos qne dimanão, g_ue síio connexos a essas duas 
leitt annuas, que devíamos preetar toda a noss11 atten
ção, era. com ella.s que devíamos gastar a maior p9.rte 
do nosso tempo. 

Não uero com isto Sr. residente desconhecer a 
necessidade que tinhamos tambem de entrar em apre
c'nções importantes sobre as matarias que concernem 
aos outros orçamentos. 

Reconheço que sobre o orçatneuto da guerra temos 
1mpor an tss1mns ques oes, CUJa so nçao 1m por a asa
tisfação de grandes necessidades do paiz; ~6ménh o que· 
enuncio é que essas questões não têm o mesmo caracter 
de urgeaoi~, não têm direito á preferencia ás de que ve-. 

E' incontestavel que convinha muito estabelecer-se 
uma. discussão minuciosa e acurada sobre diversos ou
tros objectoa que dizem respeito a inter~sses muito pal
pitaute!l do nosso pa.iz. Não ha quem desconheça que é · 
igualmente uma necessidade palpitante, geralmente 
tentida, uma boa lei de recr1,1tamento. O honr)tdo mi
nistro da guerra o· confessou no seu relataria; isto reve
lou-se de toda a discnsaiio que houve nesta casa, tanto 
quando se tratou da fixaçi!o de forças de terra, como 
'lunndo nos occupimos da do orçamento da guerra. 

E' fóra de duvida que a arma do recrutamento é uma 
das mais oderosas de ue die õe o overno ara emba-
raçar e mesmo torn~ impossível a enunciação livre do 
voto ..• , 

O Sa. StLTEIRA. I no:- Ápoiado. . . 
muito desta arma para conservar o paiz no estado de 

· pressão em que infelizmente elle tem jazido ha bastanws 
annoe .... 

O 811.. SinEmA. Louo :- :Apoiado. 
O Sa. LE!SA : - ••• niio se pôde contestar que o recru

tament-o á entre nós com·ertido frequentemente em tUma 
de !l&.rtido ..... 

O Sa. SILllllllA. Luuo;- Sempre. 
O SR. LBIBA. :-Eu tinha necessidade, pois, de a rea·• 

peito desta importll.tlte mataria externar algumas idéas, 
fazer algumas reflexões : por isso inscrevi .. mA na dis • 
cussão do orçamento da guerra. ; tinha de fazer taiBbem 
nessa oocasiiio varias observações que respeitão a inte
teresses muito importantes da mi.II.ha p1:0vincia, mas 
infelizmente não tive a palavra. 

Alli, depois da peste eleitoral, depois de transgressões 
mantfestas da lei, após todas as violencias, após tudo 
quanto soffremos durante a época eleitoral, pnssámos a 
soffrer os vexames do recrutamento ; es ecialmente no 
circulo por on e ttve a onra s ser e e1to em·se apre
sentado factos que realmente devem contristar-nos 1 

Não se pôde contestnr que se tem procurado até res
ponder emalgnmalocalidade da província com persegui
ções ao enthnsiasmo muito natural que o povo tem ma
nifestado depois de ver esta camara fazerjuetiça aos seus 

··direitos; depois de ver reconhecidos aquellea que ellnabe 
que são legitirnos representantes daqnella provincis ! 
Nã() se pôde eoute&tat q,ue se tem respondido á msnües
taçio desse enthusiasmo com o recrutameuto! Não se 
ignora que a itnprelll!a jã. se tem occupado largamente 
com este objecto. O recrutamento foi explorado em 
grande ~acala em Sorocsba1 em Guar~tin~uetá.1 e n'ou·· 

tros pontos da. provincia, como a ml)smr. imprensa o t-em 
declarado. A Imprm&a Pauli1tae o Correio Mercantil têm 

__ fallado ~e ~s p~~§.eguições •. - . . · · 
.. lifas , Sr. pres1dente, se o recrutamento, em regra 

geral , desgraçadamente é uma grande arma , como 
dizia, de ue o overno vóde abusar e infelizmente ·á. 
em s1 o exp ora a el!ta mma em gran e esc a no nosso 

paiz 1 por certo era de grande necessidade qud com a 
maior presteza. tomassemos uma dec1si!o a este res
pe~to : era. conveni~nte que quanto antes se dotasse o 

u ano 
necessita. 

Ningnem estava mais habilitaao para fazer este 
grande serviço ao paiz do que o illustre ministro da 
guerra, que, além de ser um dos nosaos mais distinc
tos geucraes, tem uma longa pratica dos negocias mi
litares. Eu julgava tanto mais neceSGaria. a promulga
ção de uma lei a semelhante respeito, quanto o governo 
é o primeiro a nos vir declarar as difficuldades que en
contra. para. supprir o quadro do exercito, e nos assig
nala. a. repugne.ncia que entre nós ha. para. a vida mi-
li~ . 

Se isto ~ assim eio ue a causa rocede rinci al-
mente da. falta. de uma legislação apropriada, da fillta 
de garantias que encontrão os nossos concidadãos que 
se dedicão á vida militar .... Niio prose~uirei em consi
dera es o. res eito, or não ser ermtttido elo r.:~ í-
mento, e usco sempre nao sa Jr a or em; es orço-me 
por 861' regimentista ; mas farei breves reflexões sobre 
uma materia. que se liga á. -presente discussão. 

l!m nobre de~utado pelo Ceará..disse-nos que u~a das .. 
• u 

o poder que têm as ca.maras legislativas de marcar o 
guantum da. receita. do paiz e o quantum da. sua. despeza. 
Citando--nos a este respeito o dito de um celebre 

. estadista inglez áceral!o da liberdade da. imprensa, nos 
disse esse nobre deputado que, emliora se cerceassem 
todas as suas attribuições politicas, se continuassem as 
camara3 com o direito de annualmente marcar a despeza. 
e fixar a receita, estarlão ellas munidas dos meios neces-· 
sarios para rehaver uma a uma as outra.a. 

Ora., se isto é assim, para que esta attriliuição possa 
produzir todos os grandes resultados que della se póde 
anfer·r asario ue ha·a uma verdadeirare s • 
tação nacional, é necessario que a opinião publica possa 
liviemcnte manifestar-se, que as camara.e representem. 
realmt1nte a vontade do paiz. 

MII.S se or ventura existirem no paiz meios de íalsear 
a mam e:;taçao a op1nuo pu 1ca, se pu er"ae azer 
representar no parlamento, não as verdadeiras iafluen
cias da sociedade, não os que representão os legitimas 
Ôlteressea naoionaes, os que têm em seu apoio a opiniiio 
publica, mas os que tiverem por si ~s recursos do poder, 
aquelles que se arrimiio principaimente nas violencias 
da ~olicia., de que servir'- haverem cama.ras? de que 
eorVJ.rá o parlamento fortificado com o direito de fixar 
annualmente a despoza e a reoeita! Não representando 
as camaras verdadeiramente o paiz, não sendo o orgito 
genuino da opinião publica; sendo, por assim dizer, 
uma ema.naçio do poder exe:~utivo, dar-se·ha. ~h:nplea~ 
mente um simulacro da orçamento, que :não exprimir4 
mais que a. vontade do poder executivo! E' isto incon .. 
t'stn.vel. 

Julgava tambem conveaient& que se discu\isse com 
alguma extensão o orçamento da gnerra, mesmo para 
se poder conhecer as economias que erão possiveis neste 
orçamento, porque, como muito bam notou o nobre de
putado pelo município :neutro, nossas despezas avultão 
muito cotn e~ta repartição ; gastamos uma grande par~ 
te a nossa rece1 a s men e com os negoc1os o mmls-
terio da guerra. · · 

Comquanto porém reconheça que se podião fazer 
muitas· e muitas economias, mórmente em relação ao 
pessoal das repartições, não vou ao ponto de querer que 
se resuma de tal mo:lo o quad.ro do noeso exercito, que 
fique a administração publica dest.ituida de meios para 
sua marcha, para o seu bom andamento •. 

Assim pensando, não posso estar de aocôrdo com 
aquelles que entendem que devemos diminuir as pra
ças de pret a menor numero que o de U,OOO pedido 
pelo governo. 

Reconheço que o nosso paiz por ora não !>Óde ter aa • 
' . •. 
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pira~ .& ser uma pote.ncia ?Dilitar ; yeconheçD qpe fe • . 
lliinente não temos. ~e_ tece~!ll' uma. guerra externa, 
nem ~co -arterações da ordem publica, guerra in
·ternB.. Maà, entretanto, é preciso attender a que o no::;so 
paU 'texri yasta extensão e dilatadas fronteiras, e como 
lhe fiutão faceia meios de communica.ção, precisa ter 

S.tnlÇO X 8 1 BVeli!. 
Se por qualquer emergencía o nosso governo se vir 

d~ repente envolto em uma guerra exterier, ou se achar 
a .braços com uma perturbação da tra.nqnillidade pu
blics no interior, ver se-b>t em extremo embaraço, ns 

esejo ecouomu~ nas espe~as; mas n:io e:xljo que 8$' 
economias sejão levadas ao ponto de ficarmos &em um 
li.UcLeo de armada, qM maiS tarde seja. levado a mai<>r 
desenvolvimento. 

. en o n s e gus:r ar um 1 r ao ex enso, sen o 
as nossas P.ro'lincias tão distantes, e ha'Vendo tamanha 
difficuldade ·nas comm\Uiicações, cumpre que tenhamos 
tun certo numero de v&~os de guerra sempre preparados 
co .. . . . . 

perndamente surj~o. • . 
Quanto aoorçam,ento dos negoc1os estrange1ros,pare

cia.-uie indispensavel' que e e désse lugar a uma discussão 
ampla e bem circumstanciada., mórwente âcerca de cer
tiis graves questões, que, posso dizê-lo, se achiio impen~ 
dentes ao paiz, e que, infelizmente, não têm t~do ainda 
solução alguma razoavel,. qne me parecem nao terem 
eido bem resolvidas. 

Incontestavelmente temos importantes interesses a 
zelar em relação á p~liti<·a externa. . 

E' f6ra de qucstiill que no orçamento dos negocies es-
trw eiros lnr a discussão oder~ae-bia insta rar -
vindo Jn.hi notaveis esclarecimentos para o pniz, e habi
litando-se o parlamento p&rn ioininr alvitres accommo
dados a darem a algumas dc.s questões pendente@ uma. 
solnção justa. 

esmo a respe1 o as repu 1cas o rata não nos 
achamos em circumstancias tü.o flworMeis que não 
devamos ter sempre ante llS olhos afl ciccurrencia& que 
de um para outro momento podem alli sobrevir. Relev~ 
que estejamos precavidos p:>ra o c::~.~o de qunlquet peri·· 
go; alias nos podemos achar em posiçí'ío embaraçosa, 
qua difficultarã, quando menos, o desenlace de qnass
quer emergÉmcias que posr.ii.o dar· se. O imperio é li· 
mitrophe dessas republicas; é uma circnmstancia. que 
nos aconselha a maior re\le)tão, a ter os olhos fitos sobre 
o que nellas vni occorrendo. 

Portanto, nense orçamento era de mister uma discus
r,ão luminosa, até porque tambem nelle poderiamos rea
lizar economias covsideraveis, mórmente no pessoal da 
diplomacia, como já. foi declarado nesta c:unara por um 
honrado membro ~a maioria.; o qual reconheceu que 
neste ramo do eerVIço publico a despeza pó de ser redu-
7.ida roei!iante a supprcsslio de não poucos empregados 
da nossa diplomacia. 

llias, Sr. presiasnta, touas estas questões, embora im
portantes, não .merecem prefereucia á~; ue oifereccm 
arçamen os a az(!n a c e. agncu tura. 

A respeito do primeiro, sinto '-'<lrre1·-me a obrignçiio de 
em hora tão adiantada entrar em ccuddamçij\H 'lltn 
tanto lat11s, stl bcrn que me arris-1,ue n incorrer no dcs. 
agrado da camara por lhe tomar o ceu pteci'luO tempo. 
(Nilo apoiados.) 

Sr. pre:oidente, uma dns mais cJtns qu!!~tiJas quo so 
sgita no paiz é a que se di~ respeito :i. dcprcci1l\' i'lo do 
nosso meio circulante. 

Se disse que clla é o resultado da su~abundancia do 
papel-moede, do papel- :fiduciario, e que é tambepl eon
rrequencia ~eçess~rie. desse facto 3; baixa do cambio e o 
desapparecu:i1ento da moeda. meta.llica. 

NãO é obje::to controverso que a. exhnberancis do 
meio c: · ãlante em qualquer paiz produz sempre a sua 
deprecisçiio. E' iufallivel semelhante effeito, sPgundo a 
opinião tie celebres economista&, todlõs as vez\ls que o 
agente da circulação excede as nec<'ssidade~ das permu
tas; nesse caso a moeda e seus si naes re resentativos 
se epreci!io, vi!!to que o seu valor nasce de .ser ella um 
intermediuio da.s trocas. · 

Dada a superabundancia do meio circulante, apre· 
aenta.-se infallivelmente o seguinte facto ec.onomico: 

pra-se menor quan t a e e pro uc os com a mesma 
som.ma monetaria. com que antes se comprava uma certa 
porção dos mesmos productos . 

. E' reconb.ecido pelos mais notaveis economistas que~ 
quando o meio circulante e1tcede 1\.S proporções em que 
deve estar para com aiil trnnsacções, deixa de ter o valor 
que teria se o excesso níio se désse. Se um paiz pôde sa
tisfazer a todas as exigancias da circulação, por exem
plo, com quaunta milhões, c se apresentar ncs mercados 
sessenta milhões, estes sessenta milhões soffrem uma 
depr~ciaçíio, valendv antão t.anio como se fossem quaw 
rent~ :mHbõas. 

eda como tambew 
com a moeda metallica, que tem valor intrínseco. 

Sendo nssirn, é cl!!ro que a mperabundancia do meio 
circulante pôde occasionar, e effectivamente occasiona, a 
de recia ão da moeda. Mas nã s óde B s 
essa seja a causa unica de Remelhante effeito. 

E' um.a das cansas sem duvida qntl produzem o phe
nomeno economico a que me estou referindo, .mas ha 
outres além desta ; porq_uA.nto, observamos que em diw 
versos pmzes on e a. acu a e emlsaona m Sl o e.r
gamente explorada pelos estabelecimentos de credito, .~ 
no entanoo ahi não se tem observado a deprecia~ão do 
meio circnlante, dando-se porém gr11nde desenvolvi
mento na industria, niio tendo deixa<1o esta de muito· 
progredir. Pelo contrnrio, o progre&so de todas as indus-. 
trias se tem proporcionado sempre ao inetemento das 
emissõeu de bilhetes que têtn feito es~es bancos, e ao 
augmentod.o uumetode taes e~;tabeleeiment()sdecreilito. 

A confirmação desta verdade e5tâ na Inglaterra. Alli 
exbtem, além do banco chamado da Inglaterra, bancos 
em diver&a5 cidades do reino, e entrettmto não se tem 

• - o tem havido liX 
ce.ssivo abuso, e as Ui.dustrias .têm alli constantemente 
progredido. 

'Tambem nos Estados .. Unidos da America os bancos 
forno creados f. t manho mer ue se a· 
que não l1avia localidade de 11lguma ímportancia onde 
não ti ve~se sido fundado um estabelecimento de credito. 
E, nüo obstante essa vastn. expansão do credito, não se 
tem dado por isso d~prcC'iaçuo do meio circulante, e os 
Est:ülo5-Unidos têm prodigiosa~ente pro5perado, como 
a csmara sabe perfeitamente. . 

Além disto, cumpre tambem observar qne ha econo· 
mistas acreditados que sustentuo que só .i. exuberancia 
do meio circulante nuo se póde attribuir a. sua de!>re
cinção. Um escriptor distincto, l\1. W. Blake, attribue 
semelhante facto a outras c&usas que níio a essa a de
preciação dos bilhetes do bnnco. 

Entre nós deparamos, além dos fncto3 que já forão 
adduzidos, um quG, por assim dizer, está. pa's3imdo sob 
nossas vistas. 

O nobre ministro da fazenda declarou~noa em seu re
l::.torio que, em consequencia dos beneficos resultados· 
da lei de 22 de Agosto de 1860, e tendo cumprido os. 
bancos úS disposições dessa lei e dos respectivos regula·· 
mentes, se achava o nosso pspel-mocd:l quHsi ao par 

- · . . . m----
essn moeda qunsi a lllesma vorçiio de productos,que ae 
compraria cDm a qunnLia. do 4SOOO orn ouro. 

Nos diz tnmbcm 8. Ex. l.lttil, em eon~oquenoia do tudo. 
illso1 tinhn-ho elovndo o cambio ~õobro n pmça do Lon· 
drce, o FO nchava oscillllntlo do 213 H o 27 ponocs nos 
priut:ipues h:crcado~ do paiz. 

Bntrotanto o quo so obecrvs.? Obsorvllmos que depois 
elo rdatorio apresentado por S. Ex. a ealÍL!IIÍIO doa 
bancos niio se tem augmcnt!ldo, antes tem-se contra·· 

I 
hido, àaudo- se uma restricçiío que chegará. talv~z mais 
on menoe de 1,500:0008 a 3,000:000#; e o camb1o como 
esti?Em vez de subir, baixou I Logo, f&recequenúo é por-

-___ qn~ !J.aj~ .superabundancia de. meio c1rculante que a nossa 
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moeda se deprecia, qne o ouro da nós se afugenta., 
que o cambio tem continuado a baixar. 

Dir-se-,ha: -é porque o meio circulante assim 
mesmo contrahido ainda é excessivo para as. necessi~ 
dades commerciaes do paiz; ainda assim ba superabun-.. .. . . .. 

então preciso provocar· se uma grande ·crise no paiz par; 
chegermos a conseguir esse de3ideratum, que tiverão.em 
vieta os autores da lei de 22 de Agosto; porque V. Ex. 
sabe ue de3de ue ha u r- - • • -

os bilhetes dos bancos ao ponto de se diminuir muito 
o seu qua••tum, será. preci!lo que as industrias fa<;ão gran
des sacrificios p!lra a(ludir aos seus pagamentos, para 
poder solver os seus debitos; e 'Iual será a consequencia 
então·? Será que em vez de sa promover o de5envolvi
mento da nossa industria, o progresso do paiz, pelo 
contrario, iremos produzir maior numero de liquidações, 
maior ~umero de quebras do que aquellas que já têm 
appllrec1do. 

Note· V. Ex. que este facto n1io é n'Jvo. V. Ex. sabe 
que estamos passaado exactamente por aqnillo que já 
passáráo antes de nós outras nações. Felizmente ara 

s mos os exemp os essas nações para no:~ servirem 
de guia nestas mnterias l... -

-Quando e.n:. França .predominárão ns dontrinns do 
Law, quando em 1791 alli apparecêrão os a•signados 

, anca a ng a erra 
deu nm vasto elasterio á sua faculdade emissoria, houve 
nm grande progresso em todas as industria.s desses pai
ze~, ~pp~rentemente deu-ee n7 gran~e deeenyolvimento; 

' expansão do credito, tiveriio lu~ar grandes desgraças. 
E' verdad() tambem que quando em 1816, 18l'7 e 1818 

se procurou na Grã-Bretanha restaurar o valor da moe
da, e pars. isto se recorreu ao expediente de uma con
tracção rapida e precipitada, as industrias soffrêrão 
muito na Inglaterra, ellas passá.rão por uma bem dolo
rosa cri$e. 

Po~~ isso, pois, não é prudente levar-se o principio da 
restricção a tal ponto que obrigue-se as industrias a f!a
crificios que não pódem comportar; pelo contrario 
quando se reconheça mesmo que ha excesso de meio cir
culante, que ha superabnndancia de a el tidnciar· 

1 etes o anco, qonv m que se faça a retr11cçito muito 
lenta e reflectidamente para niio importar esses males 
que acabo de referir. 

S1nto, Sr- presidente, que: já. não se ache resente o 
• · azen a ; mas e 1zmente veJO que 

S. Ex. ahi chega e toma assento. Julgava conveniente 
fazer Rl~otumRs observações a S. Ex. sobre um ponto 
importaotissimo, que; sem duvida tem o caracter do 
actnalidade ; porque affecta grandes interesse2 ; retiro
me ao deficit. 

E:!..aminando o rela.torio de S. Ex. com tocla a atten
çiío, procurei ver quaes erí'io as medid!is, qnaes os meios 
que S. Ex. 11nunciava on nos apresentava afim de po
dermoR sbhir das ~.;udes difficuldacles em que ~;e acha 
colio~ado o paiz. diffic.uldades qne podem importar gran
del mates a elle, podem trazer, e trarão neces~ariamen
te, n sio só antros má0s resultados, como o esmorecimen
to de no~;~a~ industrias, como con~equencia da fHlta de 
meio~ pela quebra do nosso credito ; embaraços que se 
podem tornar mais tarde irremoviveis, que podem che
gar até á banca-rota. 

. A questão do deticit, senhores, é uma questão para a 
qual S. Ex d~<via, depreferencia. a outra qualquer, cha
mar a nossa att~nção. S. Ex. devia-nos expôr com a 
maior fran neza o estsdo do · 
em sua maior extensão todo o mal, e immeC.ia.tamente 
indicar todas as medidas que o podii'ío tirar dessas dif
fieuldades. Mas S. Ex. no sen relatorio limitou-se are
conhecer o u.al, sem propôr-nos o remedio mais conve
niente para o curar. 

s. Ex. nos promette que ha de a respeito propúr mais 
tarde algumas medidas, como o inwcar o angmeuto de 
nossa producção .e o conseqnente crescimento de nossas 
rendas 1 Como tem feito o governo em relação a todas as 
outras materíe8, que se t êm ventilado nesta casa pro
cede igualmente o nobre ministro! 

Entretanto, S. E x. reoonhece que temos um deficit 
e IO,OOO;QOO$, e foi demone:txado aqui at6 por um. 

illustrado d.eputado dr. maioria, que esse deficit sobe a 
- 14,000:000$000 1 .... 

Ora, não hav<!ndo receita propria para que esse deficit 
seja amortizado, e não chega11do as rendas do Estado 
para a satisfação de todas ãs nossas necessidades nos 

· ex rcie1os, o que o crer . e presurrur 
que esse deficit irá angm':!ntando progressivamente, e 
não sabemos qual se-rá o seu paraàeiro I 

Era conveniente, pois, qua & Ex. nos indicasse ClS 
c.- ~ .. - • • -

Esta quest[o era. a pt incipal, a. da maior imporh:.n
cia, era questíio que devia ser la.tga.meute discutida e.. 
apreciad11. nesta cu.ss., e o governo não devia prellCindir 
do concurso da ca·c-:ara., e principalmente da mai.oria em 
que se apoia, par~ o fim Je fazer o paiz sahir desta 
difficuldade. 

Sem obter alguma medida do parlamento para solver 
questão de tal magnitude, o governo não devia desejar 
que os seus amigos os honrados membros da maioria. 
se retirassem, porque é questão que não póde nem deve 
ser adiada. O seu adiame:nto importa aggravur o mal, 
e para se prejudicar grandemente ao paiz basta a con-
muaçao l'S e es a o e cousas, que I> e mesmo trazer 

o er:.morecimento em todas as industrtas. 
Entretanto, quando se dão factos desta ordem, o qne 

observamos? Observamos que nem o proprio orçamento 
, ~ soç~ 

perante. os seus amigos, perante aqnellts que o susten
tão, para que se vote o orçamento, e contenta-se que 
lhe dêm sómente a resolução qpe ha poucos dias aqnl 

Ora, bem vê V. Ex. que todas estas cansas aponta
das necessariamente devem influir tambem, e muito 
poderosamente, para a baixa entre nós. do :Cambio, e 
dahi provém de certo modo igualmente este estado de , 
definhamento em que se a.chiio as nossas mdnstrias, 
essa falta de animação que se nota em todo o paiz; por 
que V. Ex. sabe que as nações cujas finanças não s.e 
achão solidamente estabelecidas não têm em si os re
cnreos precisos para promover os seus melhoramentos ; 
e niio inspirando confianÇa, não podem igualmente obter 
o grande recurso, o grande auxilio dos capitaes eatrau·· 
geiros. 

amos, por exemp o, a ns r1a e a nrquta nao po 
rem obter sem grandes difficuldades , sem grandes 
sacrificios, emprestimos nas mais importantes praças ch 
Europa, e isto não é senão em razão de se acharem em 

• ' • 1 os 
dessas naçõeg, os seus títulos de divida sEo cotados por 
baixos preços nas praças commerciaes; se recorrem a 
emprestimos, como já disse, encontrão immeneas dif
ficulda.des ; e quando os realiziio, é sempre com encargos 
muito fortes, com grandes onus. 

Ora, além de todos os niilles que o deficit produz e 
póde produzir, acarreta. ainda este grande embaraço. 

E' d'ahi que nos ha de resultar neces&ariam~~ 
falta de confiança nas praças da Europa que nos podmo 
fornecer seus capitaes, é por · causa deste máo estado 
que os capitaes estrangeiros hão de fugir do nosso paiz. 

E entretanto, como V. Ex. sabe perfeitamente,. é 
uma das primeiras necessidades dos paizes novos comG 
o nosso noder attra.hir por todos os meios convenientes,· 
por todos· os meios adequados, capitaes estrangeiros,. 
visto como em taes paízes não a.bundiio capitaes proprlos 
para se dar animnçiio ãs suas indnstrias • 

Vê poi~ V. Ex. que. ainda. por este ~~~o e nma•.de.s 
mnis p11lp1tantes necess1dades da aotuahdade .procnrsr 
regularisar as nossas finanças de modo que desn:ppare~u. 

. ~ 

razão. 
Desejava que S. Ex. me esclarecesse se e conveniente 

conservar a. noesa induetria agricola, unica fonte de 
nossa riqueza , onerada de impostos como ella se acha; 
desejava que S. Ex. nos diascsse se não soria mais con
veniente, para animar e acoroçoar eaea nossa indnstria, 
para. lhe dar vida e animação, que ella não 'tem, acabar 
com o imposto -addicional de 2 % na exportação. 

Se a nossa lavoura se acha no estado de prostração 
em que a vemos, como poderá. ella continuar sob o peso 
deste e outros impostos ? Não seria um meio de anima
la, _ de dar·lhe maior desenvolvimento, mais expansão, 
prc;;erva-la de impostos co::no esses 2 % addicio:uaes 1 
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Não seria. este talvet; um meio seguro de adquirirmos 
uma maior somma de producção no paiz, e por conse
qucncia dar se dessa modo angmento de nessa renda, 
para assim podermos maia tarde fazer face ao e:xcesso 
âe despezas que se nota no paiz e ao deficit qlle sere-

h • 
Nem isto que digo é novo; V. Ex. Eabe que os mais 

nota.veis estadietas entmdem que o melhor maio de 
proteger a indnstria. é :.Ui via-la. de impostos. Ha. ponco 
Glndstooo sustentou brilhantemente IUl.t o arle.mento 
wg ez a ne::essidade que havia de se pôr um paradeiro 
ao excesso de despezas, e que tambem cumpria restringir 
alguns impostos ; quo esta restricção no intuito de 
alliviar as industl'ias era tttmbem um dos meios de 
aeoroçoar, de desenvolvê-las ainda mais: suas opiniões, 
suas doutrinas forão applaudídas por todo o pa-rla
mento; essas doutrinas, essas opiniões desse eminente 
estadista enf'.Ontrárão aUi) como era de esperar, o apoio 
mais enthusiastico, mais sincero. 

Ora, se na Inglaterra, ondo os recursos induatriaas. e 
financeiros siio vastos, onde, como V. Ex. t~abe, abun·· · 
dão l\S capit'!_9s, ois que é onde _se "~o abastecer delles 

' lar o exoosso de despeza.s, e se adopta como meio de ani-
mar a industria o allivia·la de impostos; no nosso paiz, 

.em que a industria agricola se acha completamente one·· - . . 
poucos recursos, em que essa in ustria. é, por assim di
:zer,a unica fonte danos~a riqueza, não convirá. allivia-la. 
ao menos desses impostos adaicionaes '? A deficiencia de 
renda. ue rovir& da su re&são desses 2 o não · ro-· 
unr taes e tão beneficos resultad.os que, augmen

tando grandemente a producçiio do paiz, e por conse
qnencia a nossa renda, iique compensado o sacrificio que 
se h a de fazer cercanndo-se, deixando de ser uma das 
verbas. da nossa receita T · 
• Sobre isto desejava chamarsattenção de S. Ex.; que

tla que S . Ex. nC\s dissesse se não seria mais acertado, 
se não seria maià conveniente aos verdadeiros interes
ses do paiz ,Procnrar aUiviar de alguns impostos a in
dustria agr1cola ; se por este meio tendo maior expan
são es~ industria, o sa~ificio. que se faça ac~ualmente. 
na rece1ta do Estado nao ·!WrJa compen~ado posteri<?r-

producção. 
E' ~orque estou convencido do qne é uma das maiores 

necess1<lades a protecção ~ nossa 1ndustria agricola, de 
ue · 

o p.aiz lia de progredir e que suas rendas se hiio de ang
mentar, 9.ue eu comecei dizendo que, se qui.zessem.os 
curar senamente dos interesses do paiz na actua.lidade, 
flO ~governo quizesse r~almente fazer os esforços que 
estuo ao s~u alc~nce, tlvesse .maJor empenho em me
llioraro ptuz, deVla depreiereno1a cuamar nossa attençilo 
para todas estas importantes questões que se ligiio aos 
orçamentos da fazenda e da agricultura. 

Por · estar persuadido que com o maior desenvolvi
mento da indnstria. agricola, com o seu progresso é que_ 
J>?demos solver as questões importnntissima.s, sahir das 
dtfl!.culdades em que existe o nosso paiz, que só por este 
me1o é que poderemos conjurar as diffi.culdades :finan
ceiras em . q~e infe_lizmente nos achamos ; por estar 
nesta conn;::cyao, rep1to, é quo procurei fazer passar uma 

demend~, quando ae tratava. do orçamento do lninisterio 
a .agrtcnltura, dotando a minha provincia. com maiores 

recursos para. o desenvolvimento de &ua indus!ria agri
cola, para o transporte de eeus productos. 

(O Sr. pruident6 deia:a. a. ca.dt\!'a ue ~ oecu ad.G elo 
• v e-pre" en t. 

V. Ex. ~aba perfeitamente que gfendes calamidades 
têm peaado !!Obre a uoa•a provinda. Primeiramente ti· 
vemo• ~randea C1'1oheutea que destruirllo no11aas oatra" 
du; ve1o depois a gz:ando r;ooca qa.e o.llminuio~m. grtu~dc 
parte os productos de nossa industria sgricola c ulti
mamente tivemos nma fatal estação chu\'osa. ' 

Sabe .v. Ex. muito bem que ns no,;sa.s estradas 
têm· alh chegado a um ~al po1;1to de tuina, que grande 
p~e de nossos fax.el\detros de1xão suas safras nos cel
leiros de um a.nDo para outro por não terem meios faceis 
de transporte! · 

Sabe Y~ E:~t. perfeitamente qus estavão então as 

nossas estradas em tal estado , que os nossos agrien1-
tores, offerecendo pela matada do seu preço os producws 
dl! sua lavoura para serem coodu:z:iJos ao mercado, 
entretanto apezar disto não achavão emprehendedores 
que se quizessem incumbir do transporte de seus ge-

Infelizmente a administração de nossa província. não 
tem curado, como lhe cumpria, desse ilnportantissimo 
raru& do serviço publico l Sabe V. Ex. que sobre nossas 
esttada.s em eral níio ae tem feito nada: ue infe-

mente, na ultim!\ administração curou-se mais e 
eleições, mais de interesses politicos do que sobre es
tradas I Não se derão providencias ..... 

O Sn. HENRrQul:!s: -Já foi respondido isso. 

O Sn. L EssA.: -Não vi argumento que contrarias~ 
o que se disse, não vi combater os factos. 

O Sn. l!E~RIQUE8:- Qaa factos? 
O Sa. LEssA;- Eu vou apresentar alguns. 
O nobre presidente foi informado pelo ~uiz de direito 

da minha. COJl:!&rCR do estado ruinoso em que s~ achava 

Pars.ty, e a de ·Gu~trinti!l:uetã. a CUnha.; esae nobre 
magistrado fez sentir a V. Ex. que, quando não se 
:fizeijse Concertar CODlO cump\ia aquellas estradas, COD• 
nr · ro ~ 
as agnas ella pudesse dar tran.,ito; entretanto nada. 
disto se fez. · 

O Sa. HENI\I~UES : -Perdôo-me ; • o nobre. dep'!ta.dG 

Sr. Dr. Jacintho de Mendonça: ahi vêm mencionadAs 
8!1 providencias que dei. . 

O SR. LEsSA.: - Assevero a V. Ex. que a tiS hoje não 
ae tem feito nada .. Por algumas dessas estradas transitei 
nesse tempo, d'outras tive funestas noticias, tristes in·· 
formações, como da que se dirige ao p<'tto de Ubatuba. •• ~ 

O Sn. HENRIQUE&:- Nã sou responsavel. 

O Sn.. LEsSA: - Como não é responsavel ! V. Ex. 
na qna.lid~~ode de primeira autoridade da província devia 
exigir de seus agentes que cumprissem as suas ordens ; - . . . . ·a 
politica, em materia eleitoral .... 

O Sn. BEl'IJUQUES: -Já. respondi a tudo isto. 
O Sn. LESSA: -V. Ex. níto podia dar uma. resA 

pos a ca a s accusnçoea que e em s1 o e1 as; n 
não temos podido discutir ainda. todos os aetoB da 
sua presidencia. 

O Sil. Ilr.Nn'lQtJES:- Porque niio t~m querido. 
O Sa. LESSA. :-Não é fnlt(l. nossa ; é porque os sabb11.: 

dos, que erão destinados á discussão de requerimentoB, 
têm sido occupados com a dos orçamentos em conse· 
quencia da urgencia que para. isso se approvon. 

O Sn. HEMRlQUES :-Já respondi As accusaç!Ses que 
se me têm feito; tenho estado do braços crazados á 
espera de outras. 

O Sn. LESSA.:-V. Ex. tetn sido accusado, mas nã.o 
tem dado respostas que satisfação; as accusações não 
podem continuar porque não se têm 'dado para ordem 
do dia os requerimentos que se apresentárão. 

O Sa. HENRIQUE&:- O requerimento do Sr. José Bo
nifacio tem sido discutido. 

_o s!l. V:IEIRA; DA.. SILVA. :-Se esses reque~eutos 

se votou, para 5ó se tratar do orçamento. 

O Sn.. L EsSA.: - Niio faço censura disto, mas estou 
mostrando por que níio se tem tratado mais dos actos da 
admiuistração do nobre deputado pela Parabyba; a dis
CU&allo mesmo desse requerimento a que allude tem 
... ta do intenompida .... 

O Sa. HErlniQUt:s:-Se lesse o relatorio, repito, com 
que ent'reguei a presidencia, havia ele v~ as ordens que 
dei relativamente ao facto que alludio. · · 

O ~R. LESS~ :-Assevero ~ V. ~x. que as suas provi
dencias ficár~o no papel; nao forttO e~utadas ; as Em• 
tradas esta. vão em ~ssimo estado., •• 
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O Sa. HEN&IQtrEs: - Núo posso ser responsavel pela O Sa. 'HEM!ltQUI!:I:-Mas seus eesforços tinblo ante• 
execuçiio dessas providencias. por tli'o interesses eleitoraes, como góralmente ee me 

O Sa. LEsu: - Y. Ex. , durante as chuvas podia. infor-mou, do que o Berviço real da provincla. 
mandar fazer roçados e esgotos... O ~a. LEssA.:-Se assim suô08deu algum dia, n!o foi 

O Sa. BElfRIQUEs: - Que porliiio ser ínutilisados no no tempo em que dominárão os homens que V • Ex. 
dia seguinte. julgcu dever esmagar .... 

a. ESSA.:- ão ha tal; quem tem conhecimen" a. JosÉ BoNIPA.Cio :-Nem a maiorl14 que apoiou o 
to do paiz não póde i~norar que se durante o tempo das Sr. conselheiro escapou da censurai Naquella. terra foi · 
chuvas se tivessem:1elto alguns roç11.dos e esgotos, as elle o Messias 111 
estradas se conservarião melhor, se prestarião mais ao O Sn. LESSA. · -
transito do que c&.n o no es a o em que se ac rao, gão comigo nas mesmas idéas, prestarão sempre a maior 
mormente a.1uellas que leviio nossos produetos ao litornl, attenção a este serviço impo~tante e indiapenss.vel i 
e que servem não só para o transporte dos productos da. província. Não póde V. Ex fazer uma censura tio 
minhs provincia; como dos de uma grande parte da grave á minha provincia : é do meu dever conte11ta-ls. 
província de Minas. Não é possível que, e!tando eu na tribuna , ouça o no-

Mas por açhar-se a provincia,nesse mão estado quan- bre deputado dizer que a illustrada &s~>embláa proviu-
to ás suas estradas, é que julguei c.!ever fazer esforços cial de S. Paulo tem votado fundos para a construcção 
para que ella fosse dotada com auxilio.... de estradas só por espirito de patronato, só por- io.tetes-

UM Sa. DEPUTADO:--- Então ha quatro annos est§. ses políticos .... 
nesse estado? . O Sa. BENRIQUEI : -Eu não digo que o tenha feito . 

O Sa.,L~;ssA:- Ha quatro annos já. não e5tavüo em sómente por espirl.to de partido, mas que em geral osaa 
estado bonf, é verd!lde; havia muitos servi os a fa- espírito a tem dominado. 

- , a m1n1s açao prov10c eVIa ter ado O Sa. LEsu : -E' censura muito grave a ·que 
maior attenção a este im portantissimo ramo de serviço ; V. Ex. faz, e que mostra que V. Ex. nãO ~m conhecimento 
mas este estado tem peiorado muito de então pará. cá, sufficiente de minha provinci&l ... 

________ finaco~u~de~pMl~or~aFv~e~l~d~u~ran~t~e-=a~a=d=m~i~n~is=t=ra~ç~ã=o~d~o~n=o~br=e~de~-----t-~~~~~.~J4os~É~B~o~N~IP~~~c~to~:~rdadeéque~ 
·• S. Paulo nada presta, só prestava o Sr. conselheiro .... · 

O SR. HENB.IQUES dá um aparte. Clero .... faculdade, empregados •••• tudo eat& desmo-
0 SR. LE&SA:- V. Ex. sabe que, por maior que ralisado .... por felicidade salvou-lle do naufragio o, 

se·a a diver enoia ue ha'a entre nós não s r · Sr. Henri u-es I li 
e ozer- e uma cens'llra injusta. O Sa. LEssA :-Se tivesse estudado convenientemente 
O Sn. HENRIQUES : - Pois esta é injusta. as tradições administrativas daquella provincia, veria o 
O T D v E nobre deputado que as estradas foriio objecto sempre do 

Sa • .,.._.ESSA- : - eclaro a • x. q).le não ; a pro- principal cuidado dos seus dignos legisladores. Em 
vincia tem de ler minhas palavras pronunciadas aqui honra de minha. provinoia 0 digo 1 o partido que apoiou 
na tribuna, e · tem de apre01ar os apartes de V. Ex. a administração de v. Ex., 0 proprio partido conserva-

O Sn. HENnTQuEs:- E tem de apreciar as obras que dor, não merecia.cenaura tiio acre! ..... . 
U fiz, as providencias que dei. . O Sa. HENIUQUES:- Não faço censuras a partido 

O Sa. L&~u : - l5e V. Ex. déu providencias ares- algum, nem a peaaoa .alguma em particular. Reporto-
peito das estradas, deploro que merecesse tão pouco de me ás informações que tive e ás ollservaçõe:~ qne por 
seus ar;entes, qne nada se fizesse, porque o que é exactG mim mes~o fiz. loto mea~o .declarei no relatorio qne 
é que.as estradas cnhirüo nessa ultima estaçiio no estado 

..... •'f' 

O Sa. LESSA. ~- Sr. presidente, devo niuda fazer nl-
0 Sn. HENRIQUE&:~ V. Ex. snbo melhor do que eu o gumas obsorvaçõ<;s em relaçiio ao nobr~ ministro da 

que siio estradas em S. I>n.ulo, o que alli se diz a respeito fazenda. 
___ _ _:d::e:.,;o;::s:-;tr:=a:=d:;;as=·----=---:-------=-:-----------=------=-------+-----:~:-enha notada que a nobre ministro, ataim eomo os 

O Sn. LE&I!A :-Por isso digo que o maior serviço que seus illustres collegaa, em todas as questões importantes 
podia fnzer 11. minh& provincia era pedir um auxilio nos que se tem agitado nesta casa, ainda uiio tl!m opinlio 
cofres gcraea parn que f e mandassem reparar nqucllas tixa, Observo com megoa quo todas as bellaa promesaaa 
estrndas de modo que ao menos se prestMsem ao transi· que s. Ex. nos tem feito, que todo o leU programma 
to, pnrA que ao menos por ellas posaiio ser trnnsportados não tem o caracter de actaalidade. · 
os produotoa da agricultura aos mercados, poosii?. ser O nobre ministro da guerra reconheceu em eua repar. 
levados aoa portos de embarque. tiçiío graves necesaidades; mas não prop(jz:, nllo hllciou 

Ma:; infelizmente a emenda que com o ínou nobre por ai ou por 11eus amigos uma só medida que tendeeaa 
amigo, o illustre deputado por S. PRulo,eleitopelo 2• dis· a remediar o mal existente I · 
tricto, offereoi, niio passou: V. Ex. compreheode bem O nobre ministro da ju&tiça declarou nio E6-qne o 
que as estradas da província de S. Paulo niio sil.o perfei· paiz estava sedento de justiça, como que a maior das 
tas; a esse respeito concordo nisso com o nobre deputado necessidadesrublicas é a execuçiio da 161, o exterminio 
ex-presidE>nte daque\la província; nos achamos, é verda- de abusos, a extirpaçiío de cancros. 
de, ainda em regresso .... _ . Entretanto S. Ex., que entende que o maior bgm 

O Sa. HE:-<BIQUES : -Estimo que reconheça isso. · que se haja da fazer na actualidade ao paiz é a execu;. 
ção aalei, nenhuma medida apresentou em vistas de . 

O Sa. L 'ESSA.: -As nossas provincias não possuem m~lhorar a legislação, ou em vistas de reformar o pes-
meios sufficientes para 'poderem mandar fazer estradas soai àa nossa magistratura ! 
excellentes; e por isso as que temos são-imperfeitas. Desde que 0 nobre ministro reconhece que a neoeaai-

0 Sa. HENRJQUEs:- Isto reforça a minha proposição. dade mais palpitante do paiz é a execução fiel du leia, 
------------103-5Silla~. fL<EE:SSS!IlA.-!:~-=EO)!snntl1o:ns~Ss010Ss--rl'le~c:nu:rrii!OS-fumtci.irolfllãonnoOT--j---a--:re_p•re&3io-008 ab11!1GB, reGODheoo tambem implieita-

d mente ou qne aa leis que temos sãQ_ inefficazes, sio im·· 
habilitiio para construirmos boas estrada,'l e rodagem, perfeito~, porque dão lugar a repetidos abusos, ou que 
estradas de trilhos de ferro, e quanto mais eatradaa pro- a nossa magistratura estf. organisada de mmeira que 
prillmente de ferro. não tem a idoneidade precisa para tornar uma realiclãde 

Comt.udo aquella província é uma das que têm, em 
89 

disposições legislativas do pRiz. Eatava portanto 
relação ás circumstancias d.o paiz, melhores estradas. S. Ex. na obrigação de apresentar nm projecto ae lei 011 .-
A sua assembléa legislativa tem constantemente pres- 1 h ad · • 
tado atten"ão a este importante ramo do serviço publico. fazê-lo apresentar pe a onr a malona que o auate:nta, . 

Y com o fim de remediar a prcatraçio em que por ventura 
O Sl\. HIIIUUQUJ;!I :-N~o o contesto, mas o tem feito 88 ache a nossa magistratura, ou para derniir o eetado 

a esmo e sem s~a. - de impotencia. a que vê-se reduzida a acçio clu noaau 
O SR. LEssA :.::::'Sempre curou com muito esmel'Q de . leis, eom o fim, em summa, de fazer entre uós da juatis:-

~elh'>rar as vias de commUDicaçiio.... u111a. ~alid~e. 

TOMO IV 
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:ijads wrém foi pro~sto I . . . . _ . 
Em relação aos negoc10s estrangeuos, o nobre depu...

tado pelo 3' districto da provincia do Rio de J a.neiro 
reeonhecou tambell' a necessidade de se effectuarem gran
des economias no pesso!il da. nossa ~plomacia ; e nem 

deputado, ou poraquelles doshonradosmembrosque com 
t:tnta dedicação susteotão o gabinete! Noto que o mi
nist.erio. em vez dessas provas de sincero apoio, é até ~om· 

dá maioria, entre ell66 oillustre deputado pela Bahia, que 
~qui defendeu a resolução .Que tem de substituir a lei da 
o~çamento no futuro exercício, re_conheceu que o cxces .. 
sivo funccicniiliswo se vai convertendo em u:n cancro, 
em u.lil. esgot<l, por onde E e esvaem os dinheiros publi
CQs I N.o entantO, reconhecelldo~se essa. necessid~d~, ne
nhuma medida. foi prOf19P.tQ. nem pelos nob;es miDlstros, 
n!!m pelo nobre deputado, nem por seus d1gnos collegns 
da maioria! 

Em relação ao minist~rio da. f a zen~~· já. demon~trei 
quanto é falho o relator1o do nobre mmlStro respectiva
mente á& questões m~is momentosas a. que se_ diri 

S'3rte deste infeliz paiz ! 
A' vista disto, Sr. presidente, por maiores que sejão 

os meus desejos de pre&tar um a.poio franco e firme ao . . . . . . . . 
~der, po~qtia.uto s~m~nte ouço belia.s pala.~ras, por 
tsso q1;1o não vejo. um só facto que demonstre querer o 
governo realizar praticamente o programlJl.a. que exhi" 

l' . ; . • • 

mento às suas prom~ssas. 
Disse o nobre tnin~stro da justiça que desejava que 

se verificassem certas e determinadas reformas , entra 
ellas a que respeita ao desapparecimento dessa. excres
cencia da nossa magistratura, os juizes munici.paes. 
R~conhacea. que a esses juizes sa não pôde continuar 
u. commette-r o julgamento definitivo nas causas civeis. 
Mal! depois o mesmo nobre ministro aqui nos veio de
clarar que eómente era preciso a exAcllçiio das leis, que 
convinha sómente evitar os seus abusos, s.s suas trans
gressões. Logo, o nobre ministro já. de algum modo se 
arrependeu do. que~ disse; não julga já. necessarias re-

m 1 • 
Entretanto devia S. Ex. notar que esta sua dou

trina não é exacta. Uwa lei má, por mais benefi..:a o ze
losa que seja a sua execuçiio, por mais 11e.vetid~de que 

I 

jAmais produzir effeitos salutares. Se semelhante dou
triua prevalecesso, a legislação deveria ficn.r perpetua
ment-e estacionaria; escusado seria todo o trabalho ap
plicado a reformar as lacunas, os inconvenientes, as 
otiliss!Ses de uma qualquer legis1açiio defeituosa. A exc~ 
cuçü.o neutralisaria a sua influencia perniciosa I 

Contra essa doutrina protesta o procedimento de todos 
os governos illnstrados que se eamerão sempre em fazer 
na sua legi~laçüo aquellas modificações q~e tendão a 
dar-lhe o cunho da perfeiçíio. 

Quando uma lei, não obstante destinar-se a um fim 
util e justo, presta-se com demasiada facilidttde a abu
so~, deve ser e:em demora reformada, por-1ne um dos 
defeitos nota.veis de um á legislação é dar lugar a muitos 
abusos. 
. Por conseqnenc1a, parece que o min1sterio quer recuar 

das solemnes promessaa que· fez ao parlamento e ao 
paiz, e assim me é impossível apol.a-lo com B censcien
ci;t, com a justiça que deve presidir aessepro~edimento, 
a· esse acto tii.O grave do verdadeiro representante do 

Não bastíi.o palavra3 sonoras quando ntío appare- · 
c~p:~ factos que ao ziieno& d~m esperança de que o go
verno pretende para o futuro encetar issa nova política 
que ápregôa. 
~ no t,empo em que o ga)linew ainda não tinha pas

af.do por uma modificação eu manife~tei as minhas àp
p'Fehensões1 declarando que não lhe podia dar o fraco 
aw.io do meu voto, muito principalmente por n ão ver 
n_clle conformi,liade de vi~tas, identidade de pensamento, 
essa. so1idari~d!!-de, emfim, sem a qua1 nenhum minis
teria pód,e marchar; muito maiores devendo ser hoje as 
minhas apprehensões depois que se eifectuou a modifi.
caçi\Q miniB~al, ~ui~ menos il:\~li~~dQ ~ev~ e~ ta~ f\ 

t apoiar o gabinete. Só factos muito significativos u~ 
podem demo ver deste proposito. 

Muito maiores devem tambem ser as minhas a~prehen..; 
sões, porque, affirmando-se <lntii.o que havia umafl.da da 
v~st_as. e perfeita ?olidarieda~e, vimos logo olepois ~ ~-

. ' . . 
Ora, poderei eu dizer que hoje entre os ministros 

actuaes ha mais solidariedade, mais accôrdo do que 
naquell11 tempo ? Nf.o certame_n~, e ·*s,nto mais quando 

certos pontos, falta de uniformi•lade de vistas. Observa
se que em ponto muito importante o governo não pód~ 
contar nem com o apoio sincero e dedicado da maioria 
que o sustent!l! Observa-se que o nobre deputatío pelo 
s· districto do Rio de Janeiro, que ha. poucos dias OCCU-: 
pou a tribuna, divergia em uma questão import~mtisai·•: 
ma do nobre ministro da fazenda; não aceitou a inter
pretaçãó que S. Ex. deu á lei de 22 de Agosto, em 
conse'luencia das interpellações que lhe forão dirigidll4 
pelo nobre deputado do 2• dietricto de Minas-Gerae!. 

Quandr> o nobre d~putado pelo Rio de Jáneiro termi
nou_o seu discurso d_izendo que px:estava. o seu_apoio ~o 

I • 

ser outra.-E em verdade assim o devia ser, porque 
desde que o nobre deputado estava em divergenoia em 
um po~to tão importante c.omo est.e, dosd!! qu~ nElllta. 

se possa. dizer que o nobre dep9tsdo está de ·accôrdo 
com as vistas administrativas do nobre miniotro da 
fazenda em relação aos negocias bancarios, negoci'JS 
· · · mre ust 
medidas, convem a.dopta.r certas providencias que dia.:. 
sipem todos os terrores, todos os receios. A este respeito 
convem principalmente que o mbistorio seja muito ex
plicito, e que a maioria que o apoia tambem.semanifeste 
com toda a franqueza, com toda a clateza. 

Eu não posso crer que o nobre ministro da fazenda. 
recue da~ doutrinas que então expendeu, por isso que 
S. Ex. desceu a uma analyse profunda da lei, encarou, 
uma. por uma, as suas dil\pO&ições, mostrou llUe não dava. 
uma dessas interpretaç-ões precipitadas, ligeiras, filhas 
de um momellto de irreflexão; pelo contrario,-S. Ex. 
~ostrou_que,co~o é do seu dever, tem essas altas ques ... 

I 

rados epr.ofundos. Logo, devo crer~ue ~.Ex. nã?recua-· 
ri de semelhante intelligençia que deu a essa lei;. e níiG 
recna.ndo, como.ha de o .nobre deputaao pelo s• di.strict-G 

apoio, divergindo em assumpto tiio transcendente? 
Será. um meio apoio; mas um apoio completo, in

teiro, como aqualle de que o ministerio precisa, esse 
npoio decidido e franco, esse apoio sem reeerva, de 
que nos fallou o nobre miniBtro da justiça, de certo que 
o nobre deputado uí1o o pôde prestar .... 

O Sn MARTINHo CAJtnos: - Póde ; elles não defen
dêrão a. lei de 22 da Agoi>to ; mas depois essa. lei foi 
obra só do Sr. l!'erraz! Apenas susteutárão o Sr. Fer-. 
raz para far.ê-la. .... 

O Sa. L EssA: - Se pois os proprios deputados da 
maioria, que dizem pre5tar um apoio inteiro ao minis. 
terin, lhe dirigem á. 6orrelfa, permittão-me esta expres-
são, estas e outras accusaçõcs.... . 

O Sa. F. OcTAVUNO:- Já se estão preparando para 
quando o mio.isterío cahir poderem dizer - que não o 
apoiirão,para fazerem o mesmo que fizeriio a reaopeito do 
minbterio passado ... . 

O Sa. LESSA:- .... se não prestão ao ministerio todo 
q e. e apo1 e que e necess1 a para em governar o 

paiz, como é que nós os membros da opposição, que 
niio temos visto nté hoje senão promessas, meras pala
vras, poderemos, recuando da posição em que nos col-. 

*locámos, prestar apoio ao ministerio? 
O nobre ministro da ju~tiça aqui nos disse que a op~ 

posição, sendo patriotica, desejando prestar serviços ao 
paiz, deveria. prestar seu apoio ao actual ministerio por 
inso qne elle, tendo de levar é. pratica grandes melhora
Joentos, pr~cisava de ser apoiado até mesmo pela op
posiçüo. Mas, como o nobre ministro d~nstiça póde ter 
jus, ter direito a esperar esse apoio, desde que se çbser
vão todos estes factos, desde que não .h~ sen.ão paJ~yr&:~, 
_desde q~~ não ~ppa.J:~ Ut%! Bó ~ft.çtQ qu~ ~o lnello~ dà 
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longe ttO!I faea lobrigat que o governo quer em verdade organisou o orçamento da obrs,o qual, S&gtl1ldO o doeu-
a execução fiel das leis, quer mesmo a eeonomia dos meiito a q_ue all.udo, ioi elevado a 350:0008000. 
dinheiros publicas, e que com grande empenho procura Já Ee vê que não era possivel que se despendesse 
rf.'afuar tudo isto ? J apenas a quantia. de 350:oooa com um dique de primei- • 

á vê portanto o nob!'c ministro da fazenda que em- ra ordEm, corno é o do Maranhão, que tem 66 pés in-
b~ra ~u tenha os melhores de~ejos, nilo po~>so 'con·· lezt!s de lar · cimeeJD0-1t:<Jo~.--·-'-. --------
smenc_w~am~ute pre·:ar, llle o meu ft apoio; que a _Entr·etanto de 1351 a 1859 os preçils dos materiaes 
oppostçao naopódd, n~neve pelas mesmas r~zões apoiar e da miio de obra subirão e viere.o alterar con.siderave1;. 
o min~sterio emquanto niio apparect!rem f&ctos que e. mente o orçamento do tenente-coronel Oliveira. O go-
demovao do estado • de n.pprehengão, de ju~ta descon- verno, vendo ~ue o dis ndio da obra até SO d · -
:fian a em ue " 

pro81"amma, não pcderemos, querendo cumprir a hon- de 64%, e no dos serventes de 63,6%. · · · . 
roa': missão que recebêmos do povo, pre~to.r·lhe o nosso Tomando-se pois conjunctamente·o termo -médio en-
apolo. · t-re o au~~tmento dos materiaea e da mãó de obra, v~se 

Sr. presidente, tendo feito já. considersções diverns que a diflerençq. é de 61,2 %·lato necessariamente devia 
~a discussão do presente orçamento, tenho ocoupado alterar o orçamento do tenente··cotonel Oliveira, como 
por longo tempo a atten~ão da casa, c não querendo de facto alterou, e serve para justifi<lllr o·orçamonto' cio 
em hora j~ tã.o adiantada continuar a fatiga-la , ponho actual engenheiro, e. que foi adaptado. · ' · · 
termo aqu1 ao meu discurso, agradecendo aos nobres · Para tomar mais saliente ainda a differença que se 
drputados que bonrárão-me com a sna attcnçíio e on- nota nos preços que servirão de base aos dons •orçatltiln-
VJ.rio-me com tanta benevolencia. (Muito bem; mui- tos, en ponderarei I. camara que o tenente .. coronel OU-
to bem.) · vei.ra havia calculado o-palmo. oubico de alvenaria :feita. 

----t..;O~S~r.~V~I~e~l~ra~d~a~S~II~v~a~:~~~~~del:~;-;-U~-t-~~~~~a.~m~au,s~sa~h~y~d~ra~ulica-em--100 ra. ; .entretanto 
o a an a em que me cebe n palavra, prescindirei :no anno de 1859 nin~em o obteria por semelhante 

de observações geraes, ~ara occupar. me pura e aimplee· preço. Pois ee, termo médio. o angmento da mão doobra 
monte das questões sobre que pretendo fslle.r. -e dos materiaes foi de 61%, á manifesto que o palmo 

A cama-ra sabe ue contrahi um com romis~o ar cubico de alvenaria. feita · 
u a 11 pe a. provmcul. as Alog6as, que llâo pod1a deixar de custarl60 ra. neste art go a dif~ 

:na terceira diacnssi'io do orçamento da guen-a fallon ferenca entre os dons orçament.l é de 60:2478870. 
sobre o dique do Maranhão. Depois que vi impresso o ·Porém a questão mais importanto; a. verba qtlA) 
àiacurao dO nobre deputádo a quem me refiro, reconhe·· augmentou consideravelmente o orçamento da obra do 
ci que S. Ex. em parte tinlia rn.ziío condemn.ando a. dique, foi a cantaria; · · 
aonaignaçilo de verbas mesquiuha.s para obras de tanta Encommendou-se para. Lisboa 6;280 peclru colll 
importanoia como esta. Mas, como me pareceu enxer- 182,021,610 palmos cubicos. O · orçamento primiti'fO 
gar em suas palavras uma allnsão immerecida á pericia oalculou 1l despeza a fazt~r· ·se. com a. compra,. Jrete, 
com que é dirigida a obra do dique, baseando· e~e 0 seu prepar·o e collação da oantana :1a unportancra de 
juizo sobre o ultimo orçamento, eu demonstrf~rei que 68:588$600. No ultimo orçamGnto eeta somma.sóbe 1t 
este trabalho é um trabalho consciencioso e di .gno da 228:2028224. · 
iUWitração de seu autor. . Mas tomando por base o di&pendio já feito com .as 

Ti-atarei em seguida dos melhoramentos de que: carece pedias vindas de Lisboa, l!eu frete e desembarqu~ •. cbe:. 
o _porto dá minha provinCJia, e níio concluirei 0 . que te- gamos a este resultado: cantaria, total 6,270 · pedr9.8, 
:nho a dizer sem uma ligeira resposta ás consi~ 'terações das quaes existião no tempo do orçamento ultimo 5, lO~. 
que fez o uo bre deputado pelo mnnicipio neutro ' sobre a com 12.6,125,770 palmos cu bicos. Estas pedras, i~clumdo 
despe~a.~os m!nlsterios da. guerrll. e da m~~;rinb ;1a, que, o custo em Lisboa, frete e desembarque, ficárã.o"na obra 
na opllllaO do illustre parlamentar, é excesstva. : pela quantia ~e 73:637$789. Logo, faltando 1,178 podras2 

Reconhecida -a necessidade da obra do dique do Ma.- a não haver dtfferença nos pr13ços e no frete, custarão 
nohã.o, o governo. imperial resolveu p, sua. cons .trucçüo, 82:4758911. Das pedras que chegárão ao Maranhão ea-
lança.ndo·se as primeiras pedras no dia 7 de~ etembro tavão rem tas 1 434 as n e c - · ' 

, , mv ano a m epcn enc1a. Se n':o houver angmento no preço da mão de obra, as 
O primeiro orçamento que ee fez, e de que tE lllho co- pedras que falta. preparar ficaráõ promptlis pela quantia 

nheoimento, foi de 212:37 l$l90. O governo, p01 :ém, não de 71:7378069. Temos ainda uma addição, e é n despezn. 
satisfeito com este orçamento e com o plano da -obra, com a collocaçíio da ca.ntaria em seuslugaree, o que foi 
ordenou, por aviso de 3 de Fevereiro de 1854, ao dis- cnlcnlado em 29:1291420. Todas estas parcellas ·juntas 
tincto tenente-coronel do corpo de engenheiros Joaquim dão a somma de 22~:2028224. . · · · ,-,- · 
Josá de Oliveir~t, que seguisse para o Maranltão, afim Com estes dados me parece que ee não poderá deixar · 
de examinar o local em que se estava construi ndo o ài.. de recouh~er a. exactidão do ultimo orçamento,- no qtJ.d 
que e o plano que havia. sido adopt11.do. No . relatorio farão tambem contemplados ._.varios artigos que não 
qne apresentou em 20 de Março de 185&:, e q· ue foi tra- figurão no orçamento do Sr. coronel Olivei!"a. · 
Ddo ao conhecilDento do corpc> legislativo r elo minis- Q-c.anto· á direcçãb da obra .. do dique, noo fallo da 
tro da marinha em 1857, não só propôz est e officialas inspecção, o 1\ue é cousa muito distincta, posso assevc· 
modificações que j.ulgo~ dever fazer-r.ll no 1 ,lano, como r ar que.ella fo1 contiada a um {Jfticial do· corpo de en4e .. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11:33- PÃigina 9 de 23 

SESSÃO E~l 3! DE AGOSTO DE !86!.' 

uueiros que, ali§!Jf de probidoso o illnstrado, procura, 
no principio da sua carreira, redobrando de esforços, fa
;-;er-se uma reputação. Se algum desaffecto o prot~ura 
t.:altm111iar, ~i falsa fé, mas a verdade ce:io ou tarde 
aeiDpra apparece. . 
Veja~os ainda o <J_Ue até 3~ de Setembro de Hi59 se 

-------m®~sN~~n~de . 
327:2601/440. 

:P.eve-se porém deduzir 73:6878789 com a cantaria 
existente na obra; mais 21:2288085 despendidos com 

--------Jll.-o,(}l4S~i.;p:leedHI! ji premptas: assim como 25.3 . 
,matenaes exist<l\ltes e varios outros objectos, o que tudo 
perfaz a quautia. de 120:1908894. Consequentemente 
o dispendio real com as ollrus até á época a que me re
mo era de 207:0798546. 

Para aproveitar os poucos minutos que me faltão, 8 
não abusar da benevolencia com que me ouvem os meus 
coUegas, passarei a outro assnmpto que tem estreita. 
ligação com aquelle de que acabo de tratar. Refiro-me 

· aoa meU;1ora.mentos de que ca.rece o porto do Maranhão. 
·Disse o nobrõ ministro da marinha :no sen relatorio: 
c O porto desta província (referindo-se ao do Mar a· 

nbão) caminha a eassos largos para uma. total obstru-
~no. oce e seme an ao as areas, que, lnva
dindo-o, estreitão e rcbaixão o canal navega.vel. Lugares 
do ancoradouro de carga, que haseis annos ~Jomportavão 
navios de quinze p6s de mando d'agua, apeJ~.as admittem 

• lO 

c liálizm.entt! o effectivo etnprego de duu barcas de 
excaVàção bastará. por emquanto para, se não remediar, 
lU) menoa paliar a força dease mel, visto como a expe

. rieneia attest& que a ràpidez tla corrente f 
moção dAs arêas revolvidas por taes barcas. 10 

· c Sem semelhante providencia a; completa ruinfl. do 
porto será. infallivel; e com ella a inutililla9ão das 3om
mas despendidas com. a obra do dique daquel\a provin
cil!t e a ae~adencia de uma bella e populosa cidade. :. 

rortanto, senhores, o 11obre ministro não condemna a 
obra do dique, e nem· podia fazê-lo sem c&hir em con
tradi~; porquanto não teria explicação o faoto de ha
ver mandado dar no corrente exercicio 108:0008 para 
esta obra, e pedido para o futuro exercicio igual quan
tia. lato tt.m"betn prova que, !e a censura do nobre de

ntado ~as Ala ôas era ·usta em rela ão aos ministe-
r os anteriores, 8 m o gwn se p e enterl er com o 
passado, nem com o actnal, que, como vemos, augmon
tirio as verbas para occorrer As despezaa com esta obra. 

O que S. Ex. o honrado ministro da marinha reconhe-
c u, e sern nVl a que e-vemos r n e r com • x., 
ó que o porto do Maranhão deve :merecer a littenç!to de 
todos os govenios, por isso quo precisa de alguns saori
ficioa por puto do Ettado. Eu nüo ncompnnno a H. E'lt# 
noa receios . que nutre quanto 6. completa obstrncçüo do 
porto, e muito menos que o. obrn. do dique fique inutili
sada para o futuro, a não se melhorar deade já. o nosao 
porto. A mesmo. obra do dique f6z benefici!l ao porto ; 
pois consta . de uma participação dirigida ao actual 
Sr. ministro da fazenda., qnl!Ddo occupava a pasta. da 
marinha, que depois que se levantário a.s paredes desta 
obra, o canil desse lugar, pele. velocidade da correnteza, 
tem ficado mais fundo, sendo que anteriormente á. obra. 
tinha tre1 pés na baixamar, e DI\· época em que se fez 
essa commuuicação tinha cerca de seis pés. 

Força é · pois confessar que o dique por si só tem 
'feito bcheficio ao canal. . 

Vejo com satiafaçiio que o honrado ministro dnnari
nha reconhece a necessidade de duas barcas de excava
çiio para. empregar-se na. desobstmcção do perto; mas, 
peço a S. Ex. que nos não mande barcas como a ri-
me1ra que 'fo1 destmada -para esEe serVlço. FJzera.o-nos 
o favor de mandar de Pernambuco uma barca já. podre ; 
esta. barca chegou ao Maranhão no dia 11 de Julho 'de 
1854, e s6 em 2'7 de Abril do anno seguinte p6de fnnc
cionar, tendo despendido durante este tempo a quan~i.a 
d' '1:4038864. Apenas alguns dias trabalhou, e por 
hivalida continuou fnndeada no porto, até que, em 
l 8~8, foi condemnada I Construirão~se tambem uns 
doze ba.tolões, e, se me não falha a memoria, pelo custo 
de 1:0001 cada um, destiaad.os a. conduzir as arêa.s que 

. ll8 removessem; a estas horas já. de,em estar podres I 
E 'usim se despendêrão a1gu.ns contos de réis, sem pró . 

- ~to~.~ 1\ minima utilidade pata a p-roviucia. 
f : . ... 

. ~ .· ;..: 

Se o governo qnizer, o serviço importante do melbo~ 
ramento do porto do Maranhão se resiizsrá. E eu con .. 

·fio muito no honrado Sr. ministro da marinha para 
du'<idar da realização dns suas promessas. Não enxergo, 
como tal vez se pretenda enxergar, nas palRVrasdo Sr. roi
nistro fin& eleitora.es; eu faço de S. Ex. um concei.to 

w o e eva o para acre 1 ar que as euas p svr s e a 
outro fim que não o de distínguit"~se na repartição & 
testa da qual se acho. pelos seus conhecimentos, pela 
sua illustração. Official distincto da nossa armada, 
'. . e todo olitoral do paiz, conhece as--n-OS'S1!;S,__ __ _ 
necessidades, e a ellas procura satisfazer com ~ since-
ridade que lhe é propria 

Seju-me licito dizer tambem duas palavras sobra o 
canal dn Arapapo.hy, em 11.dditamento ftO que disse o 
meu nobre colleg" deputado pelo 1' districto da pro
vinda do Maranhão. Os cofres geraes, despendendo a 
quantia da 600:0008 que do senado da camara. fôra 
recolhida na thesournria.defazenda,contrahio para com 
a provin~ia uma divida que ainda não 's:Uclon, e que 
cumpre saldar. Esta divida tem sido por vez;e11 recla.
ma:i:\ do corpo legislativo, e foi reconhecida pela lei 
de 27 de A osto de 1830 que determinou a abertura 

este canal por conta os co rcs geraes, constgnan o'-se 
no artigo 2' da citada lei a prestação mensal do dons 
contos de réis, paga pela junta de fazenda da provincia. 
E' pQrtanto o cumprimento da lei que exijo; niio cnre~ 
cemos -que es a 1v1 n s Jll. novamen recon ec1ila; 
basta que se nos consigne a qusnt.ia sufficiente para 
a conclusão da obra. 

Devo deo~rar qu; . os cofres geraes pot differentes 

ca.xuil com a quantia de 104:0008. k obra, porém, está. · 
parada, e nem a provincia pócle com o dispendio della, á 
vista do estado pouco lisongeiro das suas finanças; en
tretanto é para lastimar que depois de taXJ.tos &acriücios 
fiquemos privados deate melhoramento, perdendo-se 
talvez tudo· quanto se tem conseguido fazer. Ao go
verno geral pois cabe auxiliar neste caso a provincia 
concedendo-llíe quantias mais fortes para levar ao cabo 
a obra que falta fazer. Calcula·se 11 obra util feita em 
600,000 metros cubicoe; desmoronamentos e alerros 
:l20,000 metros cubioos; obra por fazer 202,000 metros 
onbicot: fAlta ois á vistn destes dados a ter a arte 
da obra, quo poder~ oonc\uir-ae metUante o apcndio 
de 180:0008 a. 2GO:OOOS. Tem-se gasto com a obra 
ts60:000SOOO, 

Qua.nao tratando desto·objecto, o meu colle n reola-
mn v a_ o gover11o e ua n~es a e um au o 11 o 116 
para salvar os dispendioa j! feitos, como paro. dotar a 
piovincia dGllse melhorrunento, um honrado deputado 
pelo municipio neutro, etn npnrte, declarou que 110rln 
conveniente, á. vista do que se desQOndia com ao pro
vinciM, faozet-ac a 11eparaçiio das rendas, gastando cadn 
provinoia dentro dos seus proprios recursos, e sem pre· 
juizo daquellas cujas rendas fossem maiores, como acon
tece a 1:espeito do município neutroJ. 

Sorprendeu-me, ::)r. presiJente, esta.,. linguagem I 
Esta idléa do nobre deputado é annrchica l Para que des
envolvt~r a este ponto o ciume de província para.pro
vincia, e foment.u o espirito de divisão, o espírito de pro
vincial iemo'! E, senhores, nada. juatificaesteciumepelaA 
migalh as que s'3 despende com as provincias do norte. 
O Mar:"mhão, quando prospero, além de concorrer para 
o augtr tento da. renda. publica com quantias avultadas, 
por mv !itos annos carregou com consignações annuaes e 
meniae a: e isto deve constar da escripturação dares
pectiva thesouraria e do theso11ro nacional. No tempo 
do ov. 'rno colonial estabelecêríio-se sobre a 'unta da 
a.zendf ~ da minha provincia 1\8 seguu1tes cons1gnações 

mensae s: 30:0009 ao banco do Brazil; 5:0008 a May 
& Snkil 1; para. o Pará. 40:0008 annuaes; para Cacheu 
4:000S ; para as províncias devastsdas de Portugal 
8;000S, etc. Além destas quantias, ajnnte. pagou sempre 
pontual mep.te os saques do era.rio do Rio de Janeiro, 

. que foríi o de 24 de Agosto de 1819 a Dezembro de 1820, 
"' na impo1 ·tancia de 9l.O:COOSOOO l 

Abusando porém o erarlo deete meio, continuou a 
sacar so . bre a pro"Vincia, dando lugar a que fossem · 
protestad. 'l.S letras na. importancia de 370:6548800. 
Exhaurid ·:~s os cofres· dA provinda, ainàa assirn ccnti~ 
nuárão os ,aquesl Mas· ne~ta crise não falku J1o Mu?l4• 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 33- PÃjgina 10 de 23 

SESSÃO EM 81 DE AGOSTO DE 1861. 357 
. ' nbio particula.r que sem juros soccorrcsse os cofres "-

pnblicos com a quantia de SO:OOOS para o pagmento da 
zma daspaza corrente I Se o Maranhão hoje está. deca
dente, se a sua lavoura definha, so o seu commercio 
diminuo, ~ ~ais um motivo para merecer os au:xilios a 

Voneonclllir: antes ,porém de fazê-lo, entendo que 
não devo deixar passar sem resposta. o que di~ se o mesmo 
honrado deputs.do a quem tenho alludido, sobre R dea· 

za ne fazemos com as for as de mar e terra. 
1sse· • x. que não ha nenhuma nação conhecida, 

se exceptuarmos a Austria, em cujos orçamentos as re~ 
partições da marinha e da guerra entrem na proporção 
em queentrMnosnossos. O serviço militar de Napoleão! 
n!i:o custou á Fr&.nça a cifra proporcional á renda que 
nos custão em tempo de paz · as repartiçõas da marinha 
e guerra. Calcula S. Ex. que estas repartições n) Brazil 
consomem mais de 40% da renda do Estado, quando de 
todas a& o_utraB nações poucas são aquellas que votão 
p&ra a marinha e guerra mais de 20 a 2õ % da sua 
renda. . 

Senhores, não ha muita exactidiio nesta asseveração 
p a o, omo emons rare1. 

A receita geral do lmpexio para o exercício de 1Sô2 
·a 18fi3 foi orçada em 50,l27:804S. A despeza com a 
~arinha foi orçada em 7,322:411$517, com a ~eparti~ 

. ' . ' 39, 6% da renda do Estado. 
Mas vejamos se a deapeza oue fazem os Estados da 

Europ~ guardão essa desproporçã~J que ~ nobre deput.aM 
do qu1z enxergar com os mesmos servl\!9 :.. 

A Suecia nos annos de 1845 a 1847 despendeu com 
estes serviços a quantia de 7,185,000 thalers, o que cor· 
responde a 50 % da sua renda. 

A Prussia em 1849 despendeu 22,600,000 tbalers, 
não incluindo Desta.eomma o dispendio com os invali· 

, -pos: Isto é, 34,2 %• 

A França em 184'7 despendeu 420,000,000 francos, 
o que corresponde a 34%. Segundo o orçamento de 
1844, a despezacom o mfu.isterioda guerra foi calculada 
em 287,000,000 de francos, afora a gendarmtrie. For
ti~c~çõ~ e obras n;illitares 84,8~0,000 francos, com o 

' ' . 435,000,000 36,3 %. f 
A Inglaterra em 1848 a 1819 deapendeu 1.1 '7 ,412,0001 

o que equivale a 31,8%. 
. ou 5Z12SS,OOO il,, 9 que 

dá. sobre a renda geral 31 %. 
A Belgica em 1849, só com as forças de terra, 

25,449,000 fr. ou 24,1 %• Com ôtlml'uinha talvez 
despenda mais 2G % pouco mais ou menol!. 

A Baviera ile 1~43 a 1849 despendeu 22,8 % ou 
7,320,000 fi. 

Baden em 1848 despenden 21126,000 fi., o qne cor· 
responde a 21,26 % da renda geral. 

Vemos pois que só os estados que não têm marinha 
gastão 22,'!1 % da sua renda, ex<:epção feita da Di.D.a• 
marca, que, segundo o orçamentl) de iô44, despenden 
com as forças de terrn. e de 'mar 25,8 % igual a 
. , . v s a. o quan ca o eex~r, 

não vejo fundamanto para 'censurar-se o governo pelas 
despeza~~ que faz com o exercito e com a noSBa mari
nha, sendo certo que mesmo a Fra~ça despen~e, como 

' . renda com estes serviços. . , ·r. 
· Creio pois ter respondido satisfactorlament*· a t:sta 
parte do discurso do honrado membro 'deputado pelo 

Como está. dada a hora, liinito·me, Sr. preaidente, a 
estas observações. (Muito b~m; muito bem.) 

A disC11Ssão fica adiada péla hora. 

Dada a ordem do dia1 levanta· &e a eesaílo '• quatro 
horas da tarde. 

I 

FIM DO QUARTOjVOLUMB. 

TTP•. Imp. e Const. de J. VILLE!Ut1VB & Co•·- 1161, 
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