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EXTINC~ÃO nA ESCRAVIDÃO NO BRAZIL 
(LEI N. 3353 DE 13 DE MA IO D E 1888) 

• 

DISCUSSÃO
 
NA 

C~M~RA UOS U[PUTAUOS [ NU S[NAUU
 

DESDE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO GOVERNO ATÉ SUA SANCÇÃO 

Telegrammas, officios e representações eongratulatorias 

pela promulgação da lei. 

--- +- 
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Orgauisuudo li Synopse dos trabalhos da Camara dos 

Srs, Deputados em 188S e tendo de mencionar o andamento 

de todos os assumptos submettidos, n 'aquelle anuo, it deli
beração da mesma Camara, pareceu-me de vantagem e inte

resse dar uma noticia completa de toda a discuss ão havida 

em ambas as casas do Parlamento sobre a proposta do Governo, 

'l nu extinguiu para sempre a escravidão no Brnzil . 
Além da importuucia do assumpto, sendo poncos e tão 

notaveis os discursos proferidos, quer a favor, quer contra 

a mesma Proposta, julguei acertado, depois de solicitar a 

necessaria permissão e approva ção do EXIB. SI'. Dr , 10 Se

«rctario Carlos P eixoto de Mello, fazer incluir na Synopse 

os mesmos discursos, assim como todo o andamento que teve 

a Proposta, tanto lia Camarn, como no Senado, transcrevendo 

os telegrammus roceLidos por occasi ão da passagem da Lei, 

flue ind uLita velmente e uma das mais importantes da hist ória 

parlamentar de nossa Patriu. 

O presente opusculo C, pois, extrahído da Synopse do 1888. 

Secretaria da Cnmara dos Depu lados, 20 de F evereiro 

de 1889, 

o !HltECTOH 

/jQ/los.eLhcúa JauJ€ y. (jJ)o.(L.~li!.Qtlh. 
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EXTINCÇÃO DA ESCRAVIDÃO 

Ler r~J.". 3353 DE 13 DE' M"AJO DE' 18,86 

----- . 

GABIj\ETE DE 10 UI': ;\IAR<,:O DE 1888 ,') 

l'H E~lJ)EYrE I o coxsrcr.no E ~1I :\I~TRO D.\ F .\j(E:\DA 

Sen~dor João Alfredo Corre]. de Oliveira 

~Ir:\l;;T1W 1>0 DIl'EIUO
 

Deputado José Fernandes da Costa Pereira Junior
 

Senador Antonio da Silva Prado 

~[L:\lSTHO nA .n;sTlç.\ 

Deputado Antonio Farreira Vianna 

~/I:\I"THO 11.\ ~1.\IU:\II.\ 

Senador Luiz Antonio Vieira da Silva 

~1I NIS'l'HO D .\ nnm H .\ 

Senador Thomaz José Coelho do Almeida 

~II:\ISTRO 1>.\ .\ GHICULT UR A 

Deputado Rodrigo Augusto da Silva 

(0) Em 27 de Junho de 1888 soirreu modificação o ministerio , {lassando <lo. pasta
) de Estrangeiros para a do. Agri colturo. o Sr. Senador Antonio do. Silva Prado e desta 

para aquella o S,,, Deputnrto Rodrigo Augusto da Silva , 

Em 6 de Outubro foi rec onh ecido Senndor do Imperio pela Provínce, de S. Paulo 
o Sr. Conselheiro Rod eigo Augusto da Silvo.. 

Em 4 de Jnneír-o de 188. obtivernm demissão do cargo de Ministro d o Imperio o 
Sr. Deputado Jnsé Fernandes da Costa Pereirn Junior e de Ministro da Marinha o 
Sr. Senador Luiz Antonio Yieirn lia Silv a. 

F oram nomeados na mesma dnt, ~linistro do Imperio o SI' . Deputado Antonio 
Ferreira Vianna (ex-Xlinist r- o da .Ius t i ça}, da Justiça o Sr , Deputado Francisco de 
Assis R osa e Silva e da ~la1'inha o Sr. Darão do Guahy. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
1.SSS .- :N. 1. 

EXTINCÇÃO DA ESCRAVlnÃO 

Presidencia do sr , Lucena 

••••••• 0 •••• '0 •• 0 0"' oI •••••••••• 10 ••••• , •••••••• •••• •••••••••••••• 

A Carnar.i do; S\'S, uoputados recebeu o seguinte offlcío do Sr. 
Ministro da A;;riclllltll'I\,; 

e Rio do .J alleiro.- Mínisterlo dos Negocias da Agricultura, Com
morcío e Obras Publicas em 7 de Maio de 1888, 

«111m. e EXIll . 81'. - Rogo a V. Ex. se digne solicitar da Camara 
dos SI'S . Deputados designação de dia e hora para apresentar uma 
Proposta do Poder I~x ecutivo. Deus Guard e a V. Ex.-Rodri'Jo A. da 
Sttoa,»« A S. Ex. o S\', lo Secre ta rio da Camara dos Srs , Deputados.» 

Designou-se o dia. 8, ás 2 horas da tarde, para ter logar a apresen
tação da referida ."roposta e fez-se a devida cornmunicação ao respe
ctivo Ministro. 

No dia e hora marcados, achando-se na ante-sala o Sr. Ministro 
da Agricultura, o Sr. Presidente convida a deputação, composta dos 
Se,). Uonçalves Ferreira, Seve Navarro, Freire de Carvalho, Jaguaribe 
Filho, Olympio Vall udão e Coelho de Rezende para receber S. Ex" 
quo, sendo Introduzido no recinto com as formalidades do estylo, toma 
assento nu mesa, á direita do Sr. Presidente, e lê o seguinte : 

« Augustos e Dignissimos Senh ores Representantes da Nação
Venho, de ordem de Sua ,\ lteza a Princeza Imperial Regente, em 
nome de Sua Magestade o lmperndor, apresentar-vos a seguinte 

PROPOSTA 

« Art . 1. 0 g' declaruda extincta a eseravídão no Braz íl ,
 
« Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario.
 
« Pulacio do Rio de Jane iro em 8 de Maio do 1888.-Rodrigo A .
 

da Silva." 
(Prolongarias ac clamações e ru idosas manifestações dent )·o e (óra 

rio ',·ecil1to.) 
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o SR. PRF:SlDE NTE declara que a Propos ta tio Poder Executiv o 
será tomada na devida consideração pela Cama rn dos SI'S. Deputados, 
e convida a. deputação a acompanhar o Sr . Ministro da Agricultur-a, 
que retira-se com as mesmas torm 11 idades com que fôr a recebido . 

O Sr. Joaquiln Nabuco 1- Sr . pre sidente, e u peça a 
V. Ex. e peço à. Camara quo tenham toleran cia para esta manifestação '! 
que o povo brazileiro aca ba do fazer dentro do sou recinto, (Acela

m ações. Applau sos .) Nâo houv e dia igu al nos nossos a nnaes . ( rlccla
m ações. Applausos.) Não houv e momento igu al na historia lia nossa 
nacíona lidude. (A cclamações. Applausos «) E' como si o territorío 
bra zileiro a té hoje est lvesse occupado pelo estran geiro e es te do 
repente o evacuasse o nos deixasse senh ores de 1l0 SS t vidu nacional. 
(Acclam açües. Applausos .) 

Eu desejar ia que no peito cle ca-la dep utad o brazileiro ba tesse o 
coração, como nest e momento pulsa o meu, para que a Cuma ra se 
elevasse á altura cio go ver no llbor tador ; para que ella mand asse para 
o Senado, votada do urgencia como a maio r :h s necessidades publicas, 
a a bolição total da escravidão . (Apptausos .) 

Parece, porém, Sr. presidente, que Ó preciso, mesmo por amor do 
escravo, para que a g randeza. des te decreto não seja. discutida em 
nenhum dos cantos de nosso ten-itorio, que ella seja re vestida de todas 
as solemnidades, por maiores e por mais dolorosis flue sej am todas as 
delongas que exige a ela boração das leis . 

R' preciso, porém, que todo o vap or da opinião nacional entre nas 
cal deiras estragad as do Senado , para que a locomotiva da liberd ade 
possa ga lga r as montanhas que temos de tr anspor. (Apoiados gemes 
e applausos.) 

R' preciso que se resp eit em somente ns normas que a Constltui ção 
es ta belece e o nosso regimento j é preciso que se nomeie uma commlssão 
especia l que dê immedlatameute parecer, e que em uma especie de 
sessão permanente seja votada a propo st a do governo, 

Esta lei, Sr . presidente, não pôde ser vot ada hoj e; mas, por uma 
interpretação r azoável do nosso regimento, qual estou certo que se à 

não poderia oppõr , nem mesmo o coração de bronze elo nobr e depu
tado pelo 11° dístr lcto do Rio de Jan eiro .. . (1I.poiOOo> e app lau,~os das 

galerias .) 
Pelo nosso reg imento esta lei não p ó.lo ser votada hoje , mas pôde 

ser votada amanhã , porque podemos nomea r uma cornrn'ssão especial 
para da r parecer. Podemos suspender a sessão por mein.hora , porq ue 
bastam cinco minuto >, um minuto mesmo, para da.r pnre cer : podemos 
dispensar a ~m p re;;são , o prazo para ter legar a dlscussão; podemos 

•
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dispe nsa r os intersticios, e dep ois de a ma nhã mesmo podemos mandar 
a lei para o Senado, vota-lu pOI' ncclama ção e coberta das bençãos do 

paiz , (Apoiarios, bi"aVOS e app luus os da» qal erias i) 

Venho propôr que se nomeie a cornmissão es pecia l, qu e a sessão seja 

suspensaaté ser uprosenado o parecer, e para isso faço nppello aos se n
timentos, mesm o os mais ze losos e rmís obst inud os de qu al qu er lad o da 
Cama ta , não esquecen do 11 respons ibilidude do go ver no, pois que, abrin
do-se uma crise nacion al, é preciso 'lu a e lla se fecho qu as i imrnediatu
mente j para que ningu ém fi que em duvid a, nem o esc ravo , nem o 

senhor. 
Ha, Sr . presidente, um exemplo na hístori a conte mporan ea , qu e 

nos dev e ser vir neste momento - é o exemp lo lia Fran ça, qu a ndo 
esmagada pela All om anhu. A All emanha esmaga a França em Motz, 
Sédan e em Pari s, impond o-lhe uma iudemnizacão de guer ra tal, 
que uinguem suppoz que um-i nação vencida, dil acerada, pela g uerra 
civil e que via desabar as ruín as de sua capita l incenIiml i pud esse 
paga r dentro de tão pouco tem po ; en t re tan to, ass im como a Fran ça 
es teve dispost a a dar a ultima gott ., de sou sangue, ell a olTereceu o 
ultimo soldo de suas econ om ias pa ra apressar o mais immedi atamente 
possivel a e v.icuncão do territori o j compro u á v ista a s ua libertação, 
por um sacr iflcio que admiro u o mu ndo inteiro, e qu e foz re nascer a 
conflança perdida na vita lidade da n'lçii.) franceza e no destino da raça 
latina, (Muito bem i] 

E' o exemplo que eu o ll'ereço it nação br .i zfleir a , (Muito bcnt .) 

A escravidão occupa o n05:;0 terrltorío : opprime a consciencia 
na cional, c é o inimi go peior ;10 que o es trangei ro plsn.nrlo no territori o 
tia patria , (A pplll IlS0S.) 

Precisamos de a press ar a passagem do proj ecto de modo que a 
Iíbertação seja lmmsdiata . (Muito bem.) 

Lembro-me, Sr . presidente, que, quando á Conv enção Iranceza 
foi proposta a abolição da escruvidão, e um deputad o começava a 
falia I', ouviu-se logo esta interru pção: « Presiden te, não consintas que 
a Convenção se deshonre discutindo por ma is tempo es te assumpto. '" 

E a assernbléa lev antou-se uuanime, e o president e declarou 
abolida a escravidão, aos gritos de -viva a Conve n ção ! e viva a r epu
blica ! como eu quizera agora qu e aos g r itos de viv a ri Princeza Irnpe
r iaI (ionnos «pplausos) e viVil a Cc! mara dos Sr5 . Depu ta uos (ap pl ausos) , 

decr etassemos nest e momento a abo lição irnmed iata da escrav idão no 
Brazil . (l}[u ito bem ,) 

Est ou certo que a Ca ma ra approvarà a minha propost a ; cada um 
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de seus membros vai elevar-se n uma altura 1\ que nunca nttin,g-iu 
nenhum membro do parlamento brazilelro. 

Teremos assim, Sr. presidente, por parte desta Camara uma 
demonstração de patriot ísmo, quo ficará sendo a epopéa da gloria hra
zileira, do mais bello movimento de uniâcação nacional que registra a 
hístoria de um s éculo, do mais sublime exemplo de generosidade ele um 
povo que registra a histori n to-la. (:lIilito bl!l1t, illllito bCiI/ : prolonaad os 

appZcwsos .) 

O SR. PltE';lIlEXTI': pele ao orador que mande ú mesa o seu requ e
rimonto por escripto . 

VOI:1 Ú, mesa, ti lido, apoiado Ü , posto em discussão, sem debate 
approvado o ,;üg'ninte 

Jt EliI' EltDlI';X TO 

eRo quoiro que o SI'. president e nomeie uma cornmlssão especial 
(le cinco membros para dar P:\l'OCOl' sobro a proposta. (lo Poder Execu
tivo, que ext ingue o elem ento serv i l . 

« Sn la das sessões, 8 do Maio do 1i)tl H, - J. Nolruco .» 

O SIt. PltE';101';XT\<: nomeia pnrn a commlssão especial os Srs. 
Dnarte de Azevedo, Jo aquim Nabuco, Gonçalves Perreira, Affonso 
Cel so Junior e Alfredo Corrêa . 

Tendo a mesruu couunissão se reunido lmmedlatnmonto para um' 
parecer sobre a proposta apresentada pelo Sr . Ministro da Ag"I'icultura, 
volta momentos depois e o SI'. Duarte de Azevedo, como relator, tem 
a palavra. 

o Sr. Duarte de Azevedo (pela ordemr r :« SI'. presí
.lente, a commissão nomeada pel a Cnmura dos Deputados pm'a dar 

parecer a respeito da proposta do governo, convoucída tio quo nesta 
matei-ta não ti possível retardar um momento só u longa aspiração 
do pov o hruxilolro (apoin-los : muito úem ; úmvo.-:J no sentido do srtís

fazer lima nocessídndo social e política, que é ao mesmo tempo um 
preito de homenagem presta/la II clvilisa ção do soculo e á generosidade 
do coração de todos aquelle s que amam o bem da humanidade (apoiados.' 

milito bem, muito bCJlI) , deu-se pressa em formular o parecei' a respeito 
da proposta, o pede licença a V. Ex. c a Camara para leI-o, apresen
t1jQdo cepols um requorimeuto ele urgencia, afim de que seja. dispensada 
li impressão do projecto da cornmíssão, paI'a que possa ser dado )Iam 

ordem 1\0 dia de amanhã. (.lf uit o benr .) 

,1 
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R' lido como projecto o segulnte 

PARECER x. 1 - 1888 

RXTIXCC::\O nA R~cnA v mxo , 
« A commissâo espectal nomeada por es ta Augusta Cama ra para 

exa minar a propost a do g-ovcI'no sobre o ole.non to se rvi l, convencida 
de quo essn proposta sa li" l'a 7. e m tudo a longa as pira ção rIo povo 
hrnailoiro, é [lo parece r qu o ella seja convert ida 110 seguinte projec to 
rle lei : 

« Accrescen tc -se no 10gaI' compe te nte: 
« A Assembl én Geral decret a: 

« Art. I. o (Como na proposta .)
 
« Art. 2. " (Como na propostu. )
 
« Sala das cornmissões cm H de Maio de 18H8.-Dl.Iarle tle ilzevedo . 

Joaquim N abueo ,-Afromo Celso .hiili'Jl·.- Gonça lves Fen·eim. - Alfredo 
CO/T8a .» 

Em segulda SI' . Duarte do Azev edo requer dispensa d;t impressão LI 

e urgencia para entrar na.ordem tio [lia de a ma nhã . 

o Sr. Andrade 1,' iguei ra eornoça observando quo, qun. l 
quer qu e sej am as lmpa clencias para con ver te r em lei a proposta do 
go verno , acha que pr eciso collocnr aci ma de tud o a legalid ad e dos ó 

netos do I'arlam en to , (A l!lulIS apo itulos «) 

O Sr . presidente, representante tio regiment o, não pôde aceitar o 
parecer da commíssão especial, porque no rogíme n to expresso que ó 

as commissões eleitas têm um pr oe.is ro a obse r va r para o ; seu s traba
lhos. Era preciso umn indicnção reformnudo o regimc n to ; e somente 

depoís desta rerormn poder- se-nta perrnlt ti r a urgen cla, 
Si não fosso o mu ito respeito e consideração que vo ta ao Sr. presi

dente, teria. reclamado jú a al gnns minutos con tra factos que aqui 
Si: passaram; contra a in vasão de pessoas os trn nhns 11 Cnmara, con 
vertendo a augusta mngo.stadc do recinto um ci rco de cuva llinhos ! 
(Ap oiados e w 70 opoiatlu », e si:Jw te,~ ile re prooa ç ã» rias !falar ias.) 

Como si não bastas sem t,V)S tr ansgressões, que impor ta m ao decoro 
Lia cama ra, o nobre relator Lia commlssão especia l, se m obse rvar os 
processos es tabelecidos para os te rm os [los t ra balh os das cornrnlssocs 
pede qu o seja dispen sad t a Impressão do projecto, pa ra, e n t rar 1l:1 

orde m do dia. O SI'. presi lente não póde acaitar como parecer o pap el 
que foi enviado ti mesa, e quo e contrarlo aos termos (lo regimento . 

O SR. DUA RTR D1~ Azrev nno :- O rogímen to não dlspõe so bre os 
pa receres rle t ommissões es pecines . 
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o SR. ANDRADE FIl1UEIRA diz que o re gimento no capitulo V trata 
dos pareceres em geral, sem fazer distincções. Confia bastante no 
Sr. presidente que, além de tudo, é magistrado, para que S. Ex . faça 

observar o regimento. 
Aproveitando-se da palavra, dirá ao nobre deputado pelo l° districto 

da província de Pernambuco, que se julgou apto para conh ecer de que 
material e ra formado o coração do orador , que não sabe si esse co ra ção 
é de bronze j mas si o é, prefere que seja de bronze, a que seja de 

lama. 

o Sr. Joaquiul. Nabnco diz qu e não crê que este co
ração de lama fosse at irado a elle orador. (Apoiados >' muito bem, 

muito bem !) 

Si o foi, deixa o ins ult o do nobre deputado atirado no tapete da 
discussão, porque não merece ser levantado. (Apoiadoc.) 

Não ncredita tambem que fosso atirado no povo, porque o nobre 
deputado deve comprehonder que neste momento o sentimento que 
predomina em todos os corações é o do verdadeiro patrlotísmo, (Muitos 

apoiadosJ 

Acreditava ter feito uma hom enagem aos sentimentos do nobre depu
tado qua llflcando de bronze o seu coração a re speito desta questão, 
o neste momento, om qu e o nobre deputado, qualificando os factos ex
cepcionaes e extrnordlnarios que se têm dado, compara a maior' sessão 
do Parlamento braz ileiro a uma reunião de circo de cavallinhos, o 
orador entende que o povo brnzlloito, reunido na, Cunara, não pódo dar 
outra prova de respeito sinão cobrindo a. inviolabilidade do nobre 
deputado pelo Rio de Jan eiro no dever que S. Ex. acaba de curnpru-, 
querendo prolongar o que Já não é possível - a escravidão. 

O nobre deputado entendeu que a cornmissão infringiu os termos do 
regimento, porque reuniu-se immedlntamente, sem as 24 horas que o 
regimento prescreve i mas basta ler o re gimento para ver que elle so 
refere às commissões ordlnarias, que têm de reuulr-se muitas vezes e 
proc ís.un annunoiur as suas sessões, afim de que estejam presentes as 
pessoas interessadas. 

Mas quaos são as p2SS0'S interessadas que o nobre deputado quer 
qu e est ejam presentes nestas 24 horas, que não dão síquer para o trem 
da Ban-a M msa, nem para os vapores do Norte e do Sul, que pode
riam trazer todos os interessados na escravidã . ? 

E', por conscquencia, uma fórm -i óci, vazia, qu e não augmenta em 
cousa alguma a santidade da lei, porque a santidade da lei esta na 
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voutado deliberada o livre cio Parlumento o niuguorn se sento aqui 
mais coacto elo que o nobre deputado, 

O Su , ANDltAlJl~ l·'/GUEIRA observa que não lia. nínguern mais livro 
na Camura nesse momento. 

éO Sito JOAQUDI NAllUCO replica que j ustamente o que disse, ape
nas usou da forma negativa. Todos estão no gozo da mais completa 
liberdade e, si obedecem it inspiração lia sentimento popular, é porque 
os escravos, que soffrer.un durante seculos, somente agora encontram 
no coração do legislador brnaileiro , só agor.. despertam todas as syrn
pathias a quo esses soürimentos dão íncontestuvel direito. (Braoos ; 
npplausos nas galeria.~ e recinto da Cmnam.) 

O orador acredita que li Camara dos Srs , Deputados está perfeita
monte denLro da lettra do regimento aceitando o parecer' Lia commissão 
(apoiados), que não precisa das ~4 horas que o nobre deputado julga 
necessario li elaboração do parecer. Nesta occasião, a causa nacional 
representa a cousciencín muito superior á conscíeucia do escravismo, 
e vem de braço dado com a soberania que surge para a nação brazileiru 
impor a sua vontade. (Mui/l)s apoiados ; bmvos ; applausos prolonqodos 
nas galerias e no recinto da Cantara,) 

O Su, PRESIDENT8 : - Trata-se apenas ua dispensa da impressão, que 
é permittida pelo regimonto ; por consoquencia a violação que existe, é 
somente quanto ao prazo j mas a Camara dos srs. Deputados pôde 
dispens.ir este prazo, e por isso vou consultar a Camura Si dispensa ou 
não a impressão e o prazo. 

o Sr. Andrade Figueira (pela ortlem ) diz que respei
tarú a decisão do nobre presidente, como magistrado encarregado na 
Camara de cumprir o regimento, e ainda quando não lhe parecesse 
acertada, jamais appellaria della para a Carnarn ; lembra, porém, que 
não se trata de infracção secundaria; e na primeira vez que Iallou não 
quiz apontar todas. 

Começa, porém, pela íncompetencia de S. Ex. nomear a commíssão, 
que deve ser eleita pela camnra. 

O ~H.. JOAQUIM NAllUCO:- Esta no regimento, 

O SI!. ANllRAllF. l<'IGUEI\tA responde que não está no regimento, e 
nem essa formalidade é secundaria, é pelo contrario suuslancial. . 

Quanto aoutra Iormalidade•..~ para .que se dispense da impressão, 
marcada no capitulo ~V doregímento, que não somente designa a 
ordem dos trabalhos da commíssão, .depoís de ser, ella eleita, como a 
marcha desses mesmos trabalhos. 
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.\ desiguucão de dia puru a commissão estudar o ussumpto sujeito a 
:íOU exame não é uma tormalidude vã, como pareceu ao nobre deputado 
por Pernambuco, mas substancial ÚO processo e exame dos papeis su
jeitos a estudo. Basta attender que não 80 qualquer membro desta Cu
mara, como a massa dos cidadãos que se julgarem aggravados, tôrn o 
direito de fazer observaç ões, oüerecer emendas ao projecto, dil'igir' 
rcpreseutaçõss, collaborar enuim com a commissão da Camara , 

Nestes termos, o SI'. presidente deve comprehender que não p óile 
ser secundaria uma formalidade que tem semelhantes resultados. I 

O orador pondera que a mesa, couformo o artigo expresso do regi
mento, não p ôde consíderar parecer sinão o juizo de qualquer com
missão desta Camara manifestado nos termos do mesmo regimento, ~ 
quer seja a cornmissão especial ou permanente . .\ lei não distingue, c 
onde a lei não distingue o executor não póde distluguir , Não pode seI' 

considerado parecer sinão o trabalho feito pelo processo dosígnado no 
capitulo V do regimento. 

Si o Sr. presidente entender que não dev em ser executadas essas 
disposições, o orador acha melhor que se dispensem todas as Iormali
dados e approvo-se por acclamação o projecto quo extingue a escravidão: 
ao menos não iria esta medida revolucionaria com a sancção do Podei' 
Legisla tivo. 

O SR. JUVEXClO DE :\ GUJAR:- A couunissão de orçamento, o anuo 
passado. mais de uma vez procedeu com preteri ção dessa formalidade 
sem reclamação alguma. 

O SR. A:;';DRADE FlGUElItA contesta. Diz que o nobre deputado est á 

enganado. A cornmissão de -orçamento não procedeu desse modo. 
Afflrma o facto porque acompanhou os trabalhos dessa commíssão: 
ella não podia ter dado parecer sobro orçamento, sem exame. Recorra 
o nobre deputado ao Diario Oificirú, que publica os trabalhos da Ca
mara, e reconhecerá flue a commissão de orçamento sempre annuncíou 
com antecedencia a hora em que se deveria reunir e :1. mat éria de que 
se teria de occupar , (Apartes.) 

Quanto á redacção dos projectos, não ha necessidade de audiencía ; 
entende-se que () assumpto vencido, c o regimento estabeleceu uma 
discussão especial para que qualquer deputado pudesse offereoer refle
xões e emendas. Qualquer que seja a impaciencia daquelles que querem 
a approvação desta proposta, o orador colloca acima desse sentimento, 
que alias julga muito respeitável. o sentimento da legalidade. sem o 
qual não póde haver nação constituída. 

O SR. JO.\QUIM NAB1:CO lê o art . 49 do regimento. 



..
 

o Slt, A:\'llltAIlIo: 1"I(; Ul':II(.\;- Mas u Cainuru JlrLO conuuctteu ao 
presiden te o 

O SR. JOA<J[jD! );Aln;C0:- Foi oliiccto tia minha proposta. 

O Sito PltESIDJo::\,T;; depois de ler o requerimento do SI', Nabuco, 
propondo a nomeação do uma commlssão especia l, e o IU't. 4() do regi 
monto, consulta a CamHI'.L sobro o requerimento do SI' , D.•arte de 
Azevedo, em que pede \lar,. sei' dispensada a impressão tio proj ecto, 
H11m de ser dado na 01" em fio dia fie amnuhã . 

A Carnarn decide pela, nrllnnuti va , 
Posto a votos o requerimento, é approvado. 
( Tendo o Sr. Minist ro da Marinha. fie apresent ar a propost a sobre a 

tlxação tia. ['orç:\ naval pal'a I R8!) e não se achando present e, suspen
de-se IL sessão at é às 2 1j :! hOI'<lS, em que compareceu S . Ex. e leu a 
re ferida proposta.) 

O SR, CAltJ.OS 1'Io:IXOTO ( 1° secl'etario ) (peln ortlc m ) : - SI'. presi
dente, diante de um acontecimento da ordem do que acaba. de dar-se, o 
mais notável, som duvida, de nossa historia parlamentar, requeiro quo 
50 levante a. sessão, consultando Y. Ex, a casa. 

Consultada a casa, é approvudo o rcquerimento, 
O SR, PRJo:SIIJIo::\,Tr. (lá a seguinte ordem rio dia. (): 
Primeira par:e, Continunção de eleição tias couunissoes permanente s; 
Seqwula parte, Discussão du propost a. do govorno, con vertida em 

projecto de lei, extinguindo li escra vidão no Bra xil. 
Levanta-se a. sessão ás ;J horas ela tarde. 

BM SE 55,\0 li" () DI': )IAIO :"A S"GU:\,I).\ P.\ltTE lU OIWI':~1 DD \lIA 
J',:"TltA E){ 2' m s c u ssão o ART. (O J)() PRomCTO X. I, DESTE A="XO, 
IlECLARA:'mo EXTI:\'CTA A WiCRA VIli,\O :\'0 BRAZI!.. 

o Sr. Andrade Figueira (mll~imelltodeou ençüo, silencio) 

começa dizendo que a Cantnru permittir á que, em oircurnstanclas um 
pouco semelhantes àquellas em que se achou um illustre orador Irancez, 
venha mais uma vez ad vogar a. causa do bom sonso perante paixões 
desordenadas, comprehondendo que, ante as ímpacicncias dos apople
tlcos da abolição, quo valem bem os apopleticos rln. reststoncíu, toda. a. 
discussão deve ser considerada escusada. As scenas que se verificaram 
por occasião da abertura da Assembléa Geral no Paço da outra Camara; 
as scenas (1110 se prosonclnrruu hontem neste recinto, advertlram assaz 
ao orador de que toda a discussão é ínutl l, sinão imposslvel j mas não 
p ôde o orador, diante destes luctos, deixar de externur o rnonologo de 
um solitario , como protesto, que a Cantara deveria esperar de sua parte. 

Ha muito que o orador pode considerar-se-isolado .ua discussão destes 
nssurnptos, 

O S R , BBZA)Ul' :- Verá que- não estil o 
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oSIt. AXDlt.um FIGUf,lItA, coutinu.uulo, diz que já em 1885 rJI'Os 
foram os companheiros que tiveram com o orador' a ousadia de arcar 
com a ftwç.t da torrente, que tudo pretendia subverter nesta. questão. O 
orador conserva hoje a mesma posição que assumiu no anno de 1871. 
Condemna hoje, como coudemnou outr'ora, a intervenção dos poderes 
puhlicos na solução de um assumpto eminentemente social, quo aos 
interessados, á sociedade, e não ao poder publico competia ter. Infe
lizmente, hoje, Clue são decorridos tantos anuos, a experiencia veio 
confirmar lIS previsões do orador. ,\0 passo que os poderes publicas, 
com a sua inter-venção, não fizeram mais do que comprometter a 
murcha do problema, produzindo uma agitação esterll, promessas 
enganadoras, pezares dolorosos, para libertarem no fim, com um mes
quínho fundo de emancipação, apenas :10.000 escravos, a fecunda ini
ciativa particular fazia desapparcccr (lo rol dos escravos inscrtptos não 

menos de üOO .000, calculada a mortalidade pela cifra maxnna de 
300.000. 

Mas, senhores, pergun ta o orador, qual a necessidade de uma so
lução tão prompta, que dispense ate a discussão, que dispense ate o 
protesto daquelles que não podem deixar de considerar que a opinião 
do palz não se pôde uferir pela imprensa da CÔI'le ~ ( Apoiados.) A 

população do Iírazil compõe-se porventura somente daquelles que fl'e
quen tam as galerias desta Camara 1 

Que necessidade tão urgente é esta, quando () problema tem sua 
solução natural nas leis de 1871 e 1885, contra. os effoltos da inter
venção do poder publico ~ 

Não considera, porém, uníca essa solução. Em 1871 apresentou-se 
um projecto de lei, cuja solução definitiva dependia do tempo: era a 
emancipação gradual. O fim era enganar os proprietarios, enganar 
a espectativu publica e enganar a Nação. Foi combatida em nome 
da iniciativa individual, que figurava como mais honrosa no caracter 
brazileiro. 

Qual a promessa do legislador, qual o procedimento e qual o cum
primento dessa promessa 'I Promessa enganadora t O resultado íoi ou 
os proprietaríos optarem pelos serviços dos menores íngonuos durante 
certo prazo, ou receberem por indomu ísação 11m certo titulo do credito. 

Entrando em execução a lei, o governo teve de intervir para que os 
proprietarios não optassem pela índemnlsação, subsistindo então a 
prestação dos serviços dos ingenuos. Voio u lei de 1885, annullou este 
debito, nada se pagando aos proprletarlos. Pela primeira . das citadas 
leis creava-se um fundo de emancipação, que foi convenientemente 

~ 
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reforçad o em 188:>, r esultindo dest e Iundo as dist ribui ções que foram 

Feitas em in tcrva llns ma is ou menos regula res e que devem orça r 
por 10mil contos. 

Pois bem ; o gover no, qu e tanto cont lava neste fund o de ema nc ipação , 
não se cm si.loro n enve rgo nhado durante 17 annos, e atá hoje nadn se 
foz na cifra que em si ret em no Thrsonro. Não Ilenram SI') n isso a s 
pr omessas enga nadoras . 

A lei de 1871 cog ito u e m he neli clo dos propriet ur los, dos lavradores, 
rle toda s ai; classes, emlim, lia sociedade, da creação do es tubolccimen 
tos ond e fosse m recebid os, crca dos e educado s os íngenuos, filhos das 
escru vus, o do out ros que tosse m e nt reg ues ao go ver no , ou qu e es ti
vossc m nba ndona dos, ou que Ilcassem na or phandade, emlim que do 
vesso m tor educa ção o crinção, o quo o go \'erno preferisse recolh er em 
est abelecimentos publ ico r. 

Todas essas promessas ac ha m-se cscri ptas na lei e nunca tiveram 
<, xocuçiio . 

[: ~ l Sito DEl' UT ADO ;- Küo hou ve necessidade . 
O Sito A X J) ltAPI'~ FIGUlm t.\ pergunta como n ão houve necessidade, 

quando haviam libertos sem occupação, o cnpoeiras, onde se encont ra 
a sement eira que hoje causa es ta ng it ac,:i'io 'I 

Veio a lei de 188;>, e o go verno, sempre levado polu ucc ossíd nde de 

fazer promessas que não podia cnmpru-, procurou es tabelece r lima 
lei ri gorosa contra os l ibertos 110 t odas as classes, qu o não ti vessem 
occupnção. T udo qua n to nhi se estabeleceu em benefíc io da propriedade 
a gricola e om bone tício dos proprietnri os e das classes puciflcas, a quem 
o trabalho dos libertos pudesse aproveitar . ficou Iettra morta ; tudo
 
q unnto foi legi slado om fav or da emnncipação foi executado, foram
 
cumpri das todas as medid as em 1'.""01' dos esc rav os, quer con tidos nu
 

l ei tio 1t!81 qu er na de 188;:).
 
Ha artigos da lei do 188;) que at é hoje n ão tivernm para su a e xec ução 

os competentes I'(' gn !am entos do governo ; nouhum u rle suus disposiçõo» 
tem sitio oxeeu tadn na part o qu e pó.lo iuto ressa r aos pro pri ot urios. 

1'01' osto ügoíro lustorico, a qu e o orador se limita, por não deseja r 
prol ongar o debat e, comprehoude-se o alcance da in te rvençã o do 

p oder pu blico em ques tã o do ordem sociul como es ta. 
Promessas engn undor.is , agitação estoril, esp oculnção, dol oroso 

P0Z<lI' por pa rte tio tolos os ami gos da fórma de go ve r no que no ; r oge , 
Ao la do dist o, o qu e nos onoreco, pergunta o orador , a iniciativa
 

particular , de que tanto se desdenhou no princ ípio da solução tieste
 
pr oblem a! O ospectac ulo singula r na vid a de um povo, o Iucto do IIbel '


~ 



- 18 

tar-se uma escrava ria relativamente Corte '? OI1l relação a umu popu
lação livre, por meios paciücos, 1'01' uma fôrma ClIIO honra o caracter 
brazileiro , ( ,lpoiados.) 

A primeira matrícula, encerrada om 1872, accusou mais de 1.000.000 
escravos íuscrlptos ; a segunda, encer-rada a ;:0 de Março de 1887, 
nccusou apenas 720.000 escravos, tendo, portanto, desapparecido 
cerca de 900.000. 

Dado quo a morte tivesse produzido baixa na m I tr-icula na razão de 
300.000 escravos, o que Ó exagerado, ternos urna deticicucia, em relação 
á Inscrípção, do cerca de 600.000 esc1'UVOS, cuja libertação devida úé 

gonerosldade do caracter hraaileiro . (.Ipoiadus .) r 
O orador comprehendo que, diante de tues resultados, armado o 

poder publico de duas leis emanclpadoras, promulgadas em tempos 
diversos, em 1871 o em 1885, ambas com a preteuçâo do conter l\ 
solução ditflcil do pro blema, se trauquillisasse sobretudo quando todas 
as classes sociaes se interessavam pela extincção do elemento servil ; 
que o governo se julgasse exonerado do qualquer ínter veucão, de propôr 
novas medidas para obter resultados que seriam ohtidos em poucos 
annos, si não em poucos mozes. Mas o poder publico assim não entcn
deu. Pelo contrai-lo: acreditou que devia dar o ultimo golpe, antecipar 
a manifestação da iniciativa indlviduu l, roubar-lhe a gloria de extingui!' 
o elemento servil, para repart il-a coms ígo. 

Quaes são as circumstancias, pergunta o orador, que actuar.un uo 
animo do poder publico para considerar que as leis de 1871 o 1885 não 
contêm uma solução deânítiva, que as libertações pela liherdade parti
cular não bastam 1 Ha porventura motivos especiues ? Que factos tórn 
oceorrido 'I 

E' este, no concoito do orador, o ponto capital do problema. 
O orador, que, desde o principio, coudemnou a Intervenção do go

vemo neste assumpto, como a condenma em todas as questões de ordem 
social, porque, com ser conservndor, não deixa de ser liberal neste 
ponto, entende que a verdadeira escola conservadora é esta - circum
sere ver a ncção do governo ao que ela sua competenciu e ahi exigiré 

quo seja governo, mas que deixe á so.ciedatie o que á sociedade per
tence; o orador, que professou sempre esta doutrina, procurando in
dagar dos factos que pudessem actuur para a mudança de proceder por 
parte do governo, não os achou que justificassem tal mudança,
deve declarar com toda a sinceridade d'alma. 

Na falia com que foi aberta a presente sessão, pelas declarações mi
uísterlaes quo Ú camara tem sido permittldo ouvirç-« porque até hojo 

"
 



- 19

el la IHLO conhece todos os dados offlciaes, o relntorio do Ministério 

d il Agl'iCllltlll',J. não roi distribui lo, nel~ tempo havia de o ter sido,
parece que o governo se vio constrangido a dar a ultima decisão neste 
ussumpto, em vista desse movimento emancípador que se apoderou do 
puiz, em vista das reclamações constantes da imprensa da cõrte e de 
algumas cidade, e capitues de província, em vista desse movimento 
aholicionista flue se pretende ter invadido como que repentinamente 
a sociedade lu-azüeira . 

Ora, segundo as doutrinas do orador, doutrinas que elle reputa aS 
mais liberaes, era tudo isso razão de mais pura o governo não intervir, 
porque a inter-venção era escusada . 

Si a população se mostrasse iudirferente ; si as manurnissões fossem 
-rurus : si o espirito publico reagisse contra ellas, seria talvez justlâcuvel 
da parte do governo PI'0ll10VOr pOl' meios iudirectos - sempre iudi
rectos - li elevação da somma de manumissõos. Mas, quando °espirito 
nacional vai muito além daquillo que os poderes publicos podiam 
prever ; quando a população liberta espontaneamente, e sem indem
nisução, escravos, pela emancipação dos quaes o governo teria obrigação 
de despender quantia superior a de;'. mil contos, que necessidade ha de 
intervenção do governo '?que necessidade lia de forçar a marcha natural 
das cousas 1 O ora-ler acredita que, si o governo se contivesse nesta 
senda, dentro em poucos mezes não teria, a fluem libertar, porque a 
Ilbertação se completaria pela inicia ti va indi vidual . 

Que motivo de ordem publica ha, portanto, para esta mudança de 
opinião, para este açodamento, tal, que se pretende até abafar a dis
cussão 1 

Diz-se que alguns desregramento, tem sido praticados, que não é 
mais possível manter a disciplina nos estabelecimentos agrícolas, de 
certa época a esta parte ; citam-se os factos de S. Paulo; citam-se 
factos isolados na provincia do Rio ele Janeiro, na de Minas e em algum 
outro ponto elo Imperio , 

O SR. MAC-DoWl':Lf,:- Em quasi toda a parte. 
O Su , DUAR'fIo: Dl' AZI'VEDO :- Em toda a parte. 
O SIt. ANDltADf': l~lGugmA : - Em toda a parte, dizem os nobres 

deputados, e principalmonte o nobre ex-ministro da justiça, que 
tem razão para estar bem informado, visto que at é bem pouco tempo 
respondia pela ordem e tranquillidade publica. 

O SR. MAC-DoWEL[, :- Apoiado, 
O SR, A:'\ORAOI' FlGUEmA desconhece estes factos ; o pouco que 

conhece denota apenas que o ministerio ele que o seu honrado amigo 

• 
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Cez parte não usou Ih energia nocessm-ia p.U'.1 a int eir a execuç ão 
das leis votadas com re lação ao elemento se rvil. 

O SR. LOUR EXÇO 111'; ALIll'QUEltQUE:- Apuiado. 
O SR. ANDRADI' FIG UElHA recorda quo nest e terreno e da tt-ibuua 

da Camara dlrl glu censuras ao minist erlo decahido ; é 1'01' este mo ... 
tiv o que hoje as renova. Fel-as quando esse gab ine te estava no poder ; 
julgu-se no direit o de lembral-as, hoje, que elle es t á dccahido . 

O S ilo l\IAc-DoWELL: - Até a;:oro, no seu discurso, não as fei:. 
O SR. AXDRADE FIG UEIRA dlz que o nobre deputado ost ú esquc

cido ... 
O SR. lVIAc- DoWELL: - Estou prest ando toda a a ttcnção. 
O SR. AXDltAlJF. FIG UEIRA decl ara qne vai faz ol-as, va i IOIll IJl' il I ' 

as que fez, quando o nobre deputado esteve no podei'. 
O SR. DUAltTE nn AZEVEDO :- E' melhor deixai' isso do lado. 
O SIto AX I,RAIJE l<IG UEIlL\ responde quo não pode deixar , porque 

est e fact o vem a bem de sua argu mentação. J il disse que não IH'e
tende alongar o dohat e, mas o que vai dizer tem iutlm., rela ção 
com a discussão; e o orador, que Ioz as censuras quando aquel le mi
nisterio se achava no podei', tem hoje pleno direit o de apurar a IH'O
ccdencia dessas censuras, Iemlu-and o-a s. 

Esse mluisteri o pretendia symbolizar a rcsistencia na questão do 
elemento ser vil, a resistoncla nos termos em que c lla podlu ser apro
sent ada e executada, isto Ó, na fiel execução das leis votadas. Outro não 
podia ser o alcan ce rle tal re sistenclu , 

Acredit a o orador quo estava no intu ito dnquell es honrados 
cavalhelros o pens.uncnto de porem por obra esse empenho. Nilo so
ment e a lei hav ia sido obra dos nobres min istros, como o dever 
pi-imordíal, essencial, capital, do gove rno não p ó.lo ser outro sinão 
a fiel execução das leis, c sobretudo nesses assumptos, que tão de 
porto interessam ás eonvoniencias tI; 1 ordem econoru ica, como as co n
venieucias da ordem publica. Faz, portanto, plena jnsli ça: esta va na 
in tenção daquellc gover no o desempenho (hl. rosis tenciu nos limites da 
lei, isto é , fazor respeit ar a lei, rospelta r a propriedade, quo as leis 
tinham reconhecido, e ao mesmo tempo garant ir aos escra vos os di
re itos que ellas lhes permlttíam. 

Mas a execução con -espondeu a esse licsidcl'll/um ? Por corto que 
não. Aquell e gablnete teve em presldencias de províncias deleg ados 
que formavam doutro dos salões dos palacios de seus governos 
provincíues sociedades abollclonlstas, a que elles presidiam, nas quaos 
o direito de propried ade sobre os OSCI'ltvOS era posto em du vida, nas 
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quaos os proprlcta rlos era ru maltrat ados, Houve chofe rlo policia, que 
ainda hoje so conserva, quo escreveu " seus age ntes para quo obr i
g-assem os proprietarios a assigna r termo de seg ura nça cont ra as 
ameaças de cast igos que os senhores quizesscm nppllcnr a SOIlS es
Cl',WOS: esse magistrad o, alias muito digno, o orad o!' o conhece hu 
milito, ainda se conser va hoje como chefe de policia do uma impor
tante província . 

() SII . i\tAc- DoWELL:- ~üo merece essa censura do nobre depu
tndo, 

() SI{ , 1\ :" Il RA J)(o~ 1·'IIl UEIRA respon de (1 1Ie merece, porque dirigiu 
OSS:I eircul.n -, 11110 0 1'.1 lima illegn.lidnrle . (Contcstaç /to (lo SI' . M o c-Do . 

"/lell ,) 

() governo, ainda quando não tivesse o empenho 110 manter a 1'0

sistcncia na f{1 Ws tÜO do ele mento ser vl l, tinh a por dev er mand ar 
cassa r semo lhnn to circ ula r, quo cons tit uía lima perfeita ill egal ldndo . 
(Contesta ç ão do S". M l1C- Doioct t. ) 

:'I rns o ministcrio ai uda roi Fraco om 11m nssumpto capital: tr a tan
do-se da rovogncão lia lei ,le IK:!5, o ministerio, de concessão om 
eouco..;s.10, chegou a té ao ponto de quebrai ' inteira mente a disciplin a 
nas fazendas, acoita ndo e vindo pedir ao Ptu-lnrnento a abolição dos 
acoites j udícíaríos, leg-islnçii o essa que era indispensav eí , uma voz quo 
subsist iu o estado do escravidão, legislação sem a qual a disciplina não 
podia delxar do resontir-se, como se resonti u. 

Os acontecimentos de S, Paulo , dos quaes o orador passa a occupar
se sucoint.unente, pren dem-se li esta. questão da abolição 110s castigos 
corpora es. 

Respondendo a diver sos a partes do SI'. Mnc-Dowell, diz o orado r 
qu e, jurisconsulto como O, S . Ex , devo com prc hou dor que, dar para 
o oscra vo a pr isão simp les o um favo r que o excita a commette r 
cri mes, porqne Ó couvidal-o u deixar o tr abalho forçad o II que está 
condomnado, par" ir na cadeia gozar descanso, receber vestuar io e 
al imentação. 

Observa que semolhuule institu ição não podia SOl' man tida sinão com 
O.s r igol'05 indispensaveis, o estes nã o so poderiam destruir sem que a 
ins t itui ção softrosse . 

Este procedimonto foi causa da indisciplina que começou a la vrnr 
na provincia de S. Paul o. Ouviu dizer que se ~ el'am fugas em massa, 
.le 10 ou 12 . 000,11110 se accumulura m na cidade de s antos, onde eram 
pr otegidos pelas autor idndos, quo não cumpriram os sens deveres , 
deixando de entrega l-o .s aos seus proprt ota rlos. 
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UM SR. DEPUTADO ;- Foi mandada força pira ahl, afim de manter 

a ordem publica. 
O Sn, ANDRADE FIGUEIRA responde quo essa força Ara inerte, 

desde que se propagava a doutrina de que - crptu.nr escravos fugidos 
ora indigno do exercito. 

O SR. 1\IAC-DoWELI.: - Essu dou trina não foi olficialmen to pro • 
pagada. 

O Sn., ANDnAllE FIGUImtA diz que foi propagada paI' pessoas cho
gadas ao governo, e inclusivamente 1'010 illustro senador Pra-lo , com 
o qual o governo sempre procedeu de accórdo, mantendo na presídoncla 

de S. Paulo delegados de sua couflane i.. Por-tanto, de que sorvlu 
a força mandada para S. Paulo, si clla tinha ordem do embalar as 
armas e tornar-se indi Ifercnte dian te do CICtos irrogulares como 
aq uolIe 'I 

Uxr SR. DEPUTADO:- Havia (lo íntorvir, si a ordem publica tosse 
perturbada, 

O Sn . ANDRArm FIGUEIRA obser-va que houve perturbação da oi-dom 
publícr, porque essa força, encontrando-se com a chusma de escravos 
fugidos, teve paI' mais de uma vez de h\\V UI' combate com elles. 

O SR. ALMEIDA NOGUI~IRA :  Nossas occasiões intervinha a força 
publica. 

O SR. ANDnADE FWUElllA diz que não intervinha; quo quando 
estes lilCtOS se davam, a força puhl ica retirava-se para a capital o 
03 quilornbolas de S . Paulo seguiam sou destino para Santos. 

O SR. ALMEIDA NOGUETltA :- Não havia senhor (Iue quizesse nas 
suas fazoudis escravos insubordinados o imprestaveis para o serviço. 

O SR. ANDRADE FraUETltA poderia responder ao nobre deputado 
por S. Paulo, lendo cartas de importantes fazendeiros que, sem co

nhecerem pessoalmente ao orador, entenderam dever dirigir-se a 
elle; cartas de personagens importantes de todos os partidos pollticos, 
que se manifestavam assustados pelos seus dias, receiosos do S1II1 
segurança, duran te aquel la funesta quadra. 

Está claro que, si a doutrina do governo, como acaba de dizer o 

nobre ministro da agricultura daquelle gabinete, era empregar a 1'0r\\,1 

publica somente nos casos de perigo da trnuquil lidade e segurança, 
elle não podia. cumprir o seu dever compol lindo essa força a fazer com 
que os esora vos volt~ssem para as proprledades agr-ícolas, como dovin 
fazer, cumprindo a lei em certos e determinados termos. 

O SR. DUARTI~ DE AZEVEDO :- O meio era inofflcaz. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA acha que não se pode appellar para a 
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inefficacia da acção dn força publica; isso só poderia ser verlflcado 
depoís do exercício dessa força. Como verillcar-se essa inefficacia, 
:;j o recurso não foi empregado, si o governo declarou pelo Sr. mi
nistro da agricultura que não empregava força na garantia da tran
quillidade do trabalho agrlcola 1 

O Su , MAC-O:)WI·:l.I.;- Mandei um na vlo de guerra para Santos. 
a SR. AXDRADI': FIGUl':IRA di!. que tudo isto era para o caso de 

haver perturbação da ordem publica; não foi parti execução do 
empenho a qus se refere, 

O SIlo MAC-OOWELL:- Então para que foi 'I 
O Sito AXI)RADE FIGUEIRA diz que o SI'. Mac-Dowel l devia perguntar 

isso no seu ex-collcgu lh\ agricultura. 
O Sn . RODlUGO SILVA (lItinisll'o do: aqricultura) : - Peço a palavra. 
O Sn , i\L\c-DoWIU.L :- Para ltü, par, Campinas, para S. Paulo 

e pn.ra Santos seguiu Iorça de tena e'mar , V. Ex. recorra aos jornaes 
da Côrto e verá. 

O Sn . AXDltAIJIol FIGUEIRA responde que S. Ex. deve entender-se 
com o seu collega da ngrícutturn, nesse ponto. 

A força publica de S. Paulo não foi empregada para capturar os 
OSC1'11.\'OS c entregal-os DOS seus senhores; isto basta para os intuitos do 
orador, que não precisa de mais. A verdade é que, ao passo que o 
g'ilbinele tinha o pensamento da resistencla legal nesta questão, os 
seus delegados de S. Paulo não corrcspondlnm a esse pensamento; os 
escravos fugiram em massa, prejudicando não só a grandes in teresses 
economicos, mas tambern a interesses da segurança publica: houve 
mortes, houve ferimentos, houve invasão de localidades, houve o 
terror derramado por todas as familins, e aquelln importante província 
dur.mte muitos mezes permaneceu no terror mais afflictivo . 

Felizmente, os proprietarios de S. Paulo comprehenderarn que, 
diante da inacção da forç .i publica, melhor seria capitularem perante 
a desordem, e deram a liberdade aos escravos. O; lavradores viram-se 
collocados na posição (lo viandante, a quem na estrada se pede a bolsa 
ou a vida, e preferiram entregar a bolsa. Esta é a verdade j as liber
tações, porém, verificaram-se. Hoje pretende-se que estas libertações, 
obtidas assim pOI' violenci .i., por coacção, e até com intervenção da 
força publica; porque desde Ilue ella não serviu para proteger os 
proprietarios, é evidente que serviu para proteger os escravos , .. 

O SR. i\lAC-OowELL;- V. Ex. recorde-se dos factos que se deram 
em ltú, em Campinas e em Santos, e verá que isso não é exacto, Ao 
contrario, o governo era censurado por empregar 11 força. 
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o sn. A:'\llltAlll, FIGVlmlA respondo q uo o gove rno el'i\' censurado 
por esta imprensa, qu e não tem responsnbllidn.lc da ordem publica' 
nem criterlo. Mas o illu stre deputado (1110 interrompe o orador não 
podia deixai' de ter o apoio da opinião sensata , des-le quo o gover no 
tizc s,e manter fi. íle l exec uçã o dn. lei, emprega ndo par a isso o e xe rc ito. 

O SR. MA C- OOW ELL:- Mas V. E~; . censurou isso mesmo, 
() S R , A:'\lJIL\ 1)\': F IG UE IR A responde que censuro u não 101' ~ ido 

o exe rc i to empregado na onl1'ega cí lec l. iva dos fugiti vos . Qual foi o 

escravo aga rrado em 8. Paulo POI' UIl1 soldado '? ( /la aparte s i) 

Fizeram-se, poré m, as l ihoi-tnções 0 111 S , Paul o, regular 0 11 irre
g'ulal'mente. O orador não pret ende íustituir cxn me a es te respe ito, 
o quc talv ez Iaca em outra discussão, pal"\ a t é cor to ponto corres 
ponder á con tla nçt fie a lg uns honrad os lavrador es dnqu cll u provin cin , 
quo lhe ministra rarn i nrOI'nH\Õ () ~ o Ilzer.un l'ddaIna f,:i'í 0s, não podendo 
o or-ador ser - lhes ut il, porque o parl umcnto ostuva fechado. 

Feitas, por ém, as llhert nções 0 111 S . Paulo, pretende- se (PIO Ó 

ur gente, quo é imprcscindi r ei fazer' o mesmo nas out ras províncias. o , 

como nem sempre lia os mesmos e lementos flue a ll i so deram , 1'(' OOI'I'O-SO 

aos poderes publicos e impõe-se a necessidade desta iuunediat u extlucção
como caso de sa lvação publi ca, O prlmclro argument o C de quo as 
províncias não (levem SOl' ret a rdata rias, e que não deve m umas fl cnr 
at rnzatlas, quando ou t ras se adian tar-a m . Ora , o ora dor tem a honra 
do represent ar uma províucia que pass-i pai' muito a tru zndu, a provincln 

ítio Rio do Jauoíro ; en t retan to, pond erará aos llust re..: nholicíonistns 
que, si com effeito a oscravídão é um mal, o Facto do 011ll'a8 provin cins 
se ad lantu-om abolind o-a, será isso um beneficio par'a, c llas c um 
malelicio para a do Rio de Ja ue lro . () 0 1',\(10 1' agradece o zelo (11' 0 os 
abolicionista s mostram pelos interesses dessa provinciu, mas não 
comprehende o a rg umento slnã» PWi\, proteu.ler íorca l-a u ler um 
beu ellclo que ella ag radece , pOl'quo a provin cia do jI io de Jun ei ro 
tem-se mostrado do uma ge nerosida de tal, nest a ca mpa nha , desde o 
seu começo, que o orador poder á comprova r CO:lI cs tntisticas, que 
ainda ag ora as manumissões succedem-sc ; e mnior teria sido a sua 
somma., si os poder es puhl icos não tivessem ín tervindo com suas 
medidas ai-tíüeiaes, com as qunes ir ri ta ra m 0 ,-; proprlotn r lor. (Il« 

vaI'i as ap a rtes s) 

Neste assumpto, como em todo, o, outros que são trazidos á tela da 
discussão, Ó preciso não nos esquecermos que somos polltic os, e temo" o 
dev er Impre scindivcl de a ttendor Ú,; couvonlonclns publicas e ÚS 

necessidades do Estud o; e pOI' isso pergun tur á Ú l\ ugu stn Cnmara si 
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está ella suülcientemente instruido. para decretar a extlncção da 
escravidão, som conhecei' o resultado da matricula '? Si poderá medir o 
alcance desta reforma em relação li. producção nacional, em relação 
ás finanças, em relação fi, ordem publica, esohretndo sem as provi
dencias complementares? Como ex tinguh- a escravidão, sem attenção 
ao direito consagrado nas leis do 1871 o 188:>, quer quanto aos serviços 
dos ingenuos, quer quanto li. obrigação de contrnctos de serviços, omlim 
todas essas providencias, boas ou más, contidas nessas leis '? 

Pn.rn o orador não tóm ollns grande valor; combateu-as ponto por 
ponto, vit'g'nht por virgula, mas como respeitador da lei aceitou-as, e, 
collocndo no terreno da legalidade, não pódo este ponto deixar tio 
nttruhir a attenção da Camara : 7:20.000 escravos foram inscriptos na 
ultima matricula, este numero que os apopleticos ubnllcionistns 
reduziram a ;)00 e tantos mil; destes 720.000, que não menos dI; 
fiOO.OOO são de escravos menores de 60 annos e maiores de 18 annos. 
de modo que representam elles as forças vivas, 0 , sendo assim, vai-se 
privar a producção nnclonal deste contingente do forças dlsciplinadas o 
nctivns . E não será isto qnu:itão que a O'ecte n org-anização do trnbnlho, 
as finanças do Estado e a todas as classes '1 

() SR. 7.A~IA da um aparte. 
O SR. A:"IDRADI': FIGlmIRA diz quo respondera, o, continuando, 

declara que não é só isto, mas com essa medida da extiucção do 
escravidão , desnpparoce 11111 contingente poderoso dn producção 
nacionn I; refere-se aos íngenuos, que são em numero não inferior a 
1;00.000, e flue com a oxünc ção da escravidão deixam de concorrer 
para a producção, porque pela lei de 1~8f> e pelo projecto que se discute 
ficam os proprietarios sem os ser-vi çosdos ingenuos, (Ha varios apartes.) 

Respondendo a um aparte, observa que exactamcnte os primeiros sã? 
em maior numero, porque a massa productora ern maior. Existem hoje 
muito mais ingenuos de )0 annos pm-a cima do que de menos de lO 
annos, era um contingente importante, (IU'3 S'3 vai .lcsoi-gunizar oom 
a cxtincção da escravidão. 

Diz o nobre deputado p:)h Bihia : - Mis ossos ho.neus cmnnclp.ido s 
evaporum-sol Não vão trub.ilhnr '{ 

O orador vai respond er 3.0 nO!JI'Cl deputado que o honra com osso 
aparte. 

Trata-se da organizaçã» do estnb alecimentos que já existem, e ainda 
quando esses escravos se deslocassem para organizar outros estabe
lecirneutos, com relação I\. certa rOrç:l. rle trnha.lho, haveria perda forçndn 
na produceão. )';;80., estaboleclmentox abnndonados se Ile.,'wg'auizariam , 

http:1;00.000
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e os que se orga nizassem de novo nã o adquírlrlam for ça na razão da 
perda dos outros : I\, conse quenc in ora soflre r I\, pro ducção, 

UM Sn. DEPUTADO , - Não é exac to , 

O SR.. JAGUAR.IBF. FILHO;- A oxperienci a em S. Paulo não tem 
dado esse resul tado , 

OSR.. ANDR.A DF. FIGUF.IlU diz que o nobre deputado não p óde appellar • 
para a, e xparienci a em S. Paulo, Por mai s quo S. Ex . pretend a 
exage ra r a Iertil idade das terras e 03 recursos dossi provincía, nã o 
poderá convencer a nin gu em de quo em menos de um anuo, al li como 
em parto a lg uma , nas ça o ca fé, floresça o fru ctifl qu e. A planta ção do 
eafi'J é mu ito conheci ,la , o não se p ódo rlar' esse phen om eno que o nobre 

deputado annuncía , (Aparte .~.) 

A des loc !ção tl'd.Z inconve nie nte s man ifestos: t raz for çadamente a 
dim inui ção da producçã o, o pela simples ameaça, a lém dessa preda, 
hav erá d itllc uldade par.i a crenção 110 es tabe lecimentos novos . 

Na la voura, como em todas as lndustr ias, a prosperid ade só posé 

sive l pela re nova ção dos es tabe lecimentos, sobr etudo tratando-se de 
um a produc ção como a nossa, a cultura exte ns iva , un ica que as nossas 
circumsta ncias permi tt em, porqu e a intens iva exige disp endio rle capita l, 

éde que nã o dispomos, e não tmprescindive l, porque temos terrenos 
novos a explora r . 

Desde qu e não haj a es ta re novação, a pr oducção hn tle desmerecer, 

s i mio em UIl1, dons ou t res annos, em cinco ou em seis , o que deve 
ex er cer influe ncia sobre a crea ção de novos es tabe lec ime ntos. 

A lav ou r a, r eduzida a poucos braços, tr.it urà de conser var os esta
helecim entos qu e existe m, o ab andona r á delles a pa rte meno s produ 
ctiva , 

Onde I IS novo, estabelecimentos que dev am su bstituir os que exis tem 
em condições de a ugrnentar a producção e melh orar a qualidade do 
product o 1 A solução de con tinuidade não pode deixar de ser funesta 
no ph onom eno da producção ; e preciso a ttender que, mesmo em 
S. Paul o, tud o qua nto existe na la voura é o r esultado do trabalho 
esc ravo, não póde ser trahalh o dos immigrantes, pelo numero o pelo 
lem po em que e lles coopera 111 . 

Dizem ;- v iril o trabalho livre, que pr eencherá os claros e nos fllrit 
esquece r dos braços escrav os. 

Este assumpto é prat ico, diz o orado r , e não póde ser julgado pelo 
se n tim en ta lismo , 

Achamo-nos em uma assembl éa politica , c temos o dever supremo 
de attenrler nos interesses rIo Estado. 
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o trabalho dn colonisação se fará no Brazil lentamente. 

As experiencias reallzadas, os sacriflcíos ton tados estão demonstrando 
que este trabalho não será tão Iacil como se aflgura á imaginação rlo.~ 

impacientes. Quando outras olrcumstancias não concorressem para. 

este resultado, como concorrem, o taes são o clima de algumas proviu

• cias, o genero de cultura, inteiramente novo, os nossos proprlos habites 
I o a educação nacional, pergunta-se: a colonisação ri posxivel , sem que 

a lavoura tenha capital supplcmsntar necessa rio para assalariar o 
trabalhador livro? 

O que fizeram as nações europ éas, quo tívornm escravos em suas 

colonias, quando resolveram emnncipnl-os I Além lia indomnizacão vo
tada, procurnram fundar estabelecimentos de credito que proporcio
nassem aos lavradores o capital supplomentar sem o q11 ti a transfor
mação não é posslvel . Si hoje o oscruvo representa para o propriet.n-ío, 
não só o brnço, o agente da producção, o trabalho, rms tnmbern o ca

pital, - oapit.al fluctunnte, porque lhe custou dinheiro -, aniquilado 
este duplo elemento de prorlnoção, qual é o capital dispon ível que resta 

it grande maioriu dos nos sos ln vradores para assa lurinr o trabalhador 

Iivre t 
Qunes são os estabelecimentos de credito crearlos para vir-lhes em 

anxilio 1 
O poder publico, em Ifl71, comprohendeu esta necessidnde : depois 

de votada ri. lei de 2R de Setemhro dnquol lo anno, procurou entrar com 
o Banco do Brnzi! em accórdo para Ihcilital':l certa zona, muito ro

stricta, e verdade, a prestação do capitaes ; m IS a Camnra snbe, pela. 
expe rienci.i , o quo foi essa tontativa : mesquinha em seus resultados o 

soplilsmada ainda pelo banco, quo, quando bem lho pnroceu, cessou os 
empréstimos, e não muis satisfações deu ao g-overno. 

O SR. SOARl':S :- g o governo calou-se . 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA nota que é e..,to nm ponto essencial; acre

dita que apropria província do Rio de Janeiro, tão praguejada. como 

retardatarln, seria li primeira a pôr-se na vanguarda da ornnncípacão, 
dispensando completamente a intervenção dos poderes publicos, si e lln 

pudesse dispor dos recursos necessários para assalariar () trabalho livre, 
que deve substituir o escravo; mas, som esses recursos, o orador de
clara, os lavradores sofl'rerfio grandemente, soft'rerão n míserin, porem 

o Estado não sotrrerá menos. 
E' preciso SOl' imparcial: para a exportação nacional e para a pro

duccão da riqueza do Imperio a provinoin do Rio concorro como nenhu
ma outra. (Al.l/lIi1s n.}Join.do.~.) Elln tem direito a ([IW se faça justiça nos 
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seus sen ti me n tos , em v ist a tio concurso com qu e en tra para as rend as 
110 Estado 

A questão não é de seutlmenta lidad e, é uma questão política, ins iste 
o orador . Com finanças já arruinadas, com uma d ivida publ lca qu e val 
crescend o a passos agígantados, com as font es de producção a meaçadas, 
é preciso que os re presenta n tes da Nação sejuui maís ca ute losos. Abra-so 

o relatorio cio Minist crio da Fazend I, vej am-se 0 .3 balan ços do Th e
so uro, cotej e- se a. ro nda a rrecadada. nas alfandogus, vis to que os n03SOS 
tributos cons iste m quasí qu e oxclnsivnmonte em direitos de exportação 
c direitos de im portação. Encontram-se alii Ilcõos oloquentes. O quo 
diz em e llns '1 Dizem qu e tres provin cins do lmperio, a; provin clus do 
Rio, Minas e S. Paulo, eonco i-rom para as vcudas publicas com dons 
terços ria su a somma total. ?ois hem : est as t res províncias t êm dons 
terços (!<t oscra va tu ru ma trícnl ada no a nuo lindo, e represen Iam ape nas 
UI11 terço da popul açã o total do Imp ér-io j do man eira qu e, com U'11 terço 

da. popul a ção nacional, ollas concor re m com riam; torças das remias 
publi cas, porque tôm dous terços dos trabalhadores esc ravos . Quer-se 

ag-om ex ti ngulr t udo isso : j á se pensou no r esultad o que este acon te 
cimento ncarro tar á para as rendas publ ica s '1 

Diz-se, por érn : « A proviu cia de S. Paul o, qu e concor re pa ra es te 
resultado, está ema ncipada ou qu asi ema nclpada .» O orado r folga muito 

qu e es teja, mas não lhe inveja a sorte, e o futuro dirá fluem têm 
razão. l' onderarà, porém, aos que ass im opina re m, que, paI' ernq uan!o, 
o argumento não colhe, (Iorque, como Icrnbrava lia pouco, tud o quanto 
existo em S. Paulo é a tnIa pr odu ct o do trabalho escravo r-« os cafe zae s, 
as plantações, os es tabelecimen los ereados - ; e ac red ita. que, ai nda 
que vas ta cor re n te immí grator-iu tenha a. pro viucin de S. Paulo, clla 
não ter á tão cedo novos es ta belec ime ntos , sem o eonCU1';;0 do trabalho 
escravo, que lá existe ainda c em não pequena escala. Veremos no 

fu tur-o qua l ° con ti ngen te da provincia de S. Paul o para esse resulé 

tad o da rend a. 

J à disse que se limitar-ia a um protesto, conclue o orador, P0I'f]IW 

não é sua intenç ão prolongar o debat e, mas tem ainda a lg umas re lle
xões, quo não póde de ixar de produzir para j ust íflcar a sua insist eu cin. 

Esta. lei é esc usada. para. opernr a trans formação do trabalho e 
a pr essa r as emanci pações : es tas se far ão por iniciat iva indi vidual em 
um período muito cur-to. Estaria em mãos do go ve rno mesmo pr ecipitar. 
por meios indlrecto s, este fact o au spicioso, si qu ízesse crea r um es ta hele
cimento de cr edito quo fornecesse aos lavradores os recursos de qUI! 

carecem p:lI'n operar a t ransforrnação : os to meio se r ia efllcac lsslmo, 
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porque não somente concoi-re ria pnra e xt ingu lr o elemento se: vi l, COIllO 

para habilitar ,1 la vOIII',La ope rar u transformn ção e para nã o so fl're re m 

as sim u pr odu cção nacio na I o us rendas pu bli cas em sua murch a ascen
(lento , Mas que rer destr-uir sem cdiflcar é oxp ór a pat rin a UIlI g rando 

perig o ! I) expor o cre dito publico , que ostú comprornet tid o 1'01' som mas• 
impor tantes nas praças cs t r.mgeirns o por coutr.ictos solomnos com com

panhias estra ngeiras, a aza re s perigosos. 
Em resul tado disto, o qu o colhe mos ? Sa l isfazer a pe nas as imp u

ciencius de indi viduos, qu o ins istem orn le var pelo lad o do sen ti men ta 
lism o, docoração, um a qu estão quo s ó pode rosolvor a l'.I ZÜO, H madura 
ro tlexão, a ponderação dos Interesses uncíonaes en vol vi dos na mesma 

ques tão, dos intere sses 111 pro ducçã o, quando não dos interossos Il.L 

classe ug t-icolu. 
() or nd or , qu o járnais votou nesta Cama ru poltt emancipaçã o, sem a 

devida iudemnização, considera- se isol ad o. Comba te u ,1 loi de l l:lti5, 
um quo foi consagrado o princlp io tia confiscação parcial pela dedu ccão 

unnu .il de por-te Ih valor j hoje, qu e o principlo é e levado a s uas 
ultimas conseq ueuc ius, ext ing utudo a ind emuízu ção, qu e se manda va 

lia I' parcia lm ente, ostú a inda no sou ter reno oppondo-so a. que se o 

raça. 
Ri o Esta do não pode, como o orador recon hece, i ndciuuizur os pro

prietarl os, ma is prudente ó deixar I)UO cl.es, consultando as suas 

circumstanclas parti cular es, o façam, 
O pro pri eturl o qu e não ti VO I' di vitias e a sua honra l igada it obr ignçãc 

de su tisfuzel-us j ('l proprictario quo não tiver Iarnilia a quem legar pa

trimoni o, qne qui zer m esm o consu lta i' mais as aspirações do seu 
cora ção do quo as suas convenieucias, quo liber-te os seus escravcs, é 
um neto digu n tio n.pplnusos, ma s pai o qual 001\1110 1' nã o o condecorar ia, 
como t ôm leito todos os g over nos , o o fez o pr óprio governo da resís
ten cia (l'iso) j porque ente ndo qu e o Est ado, que mantem a esc ravid ão, 
1Il10 tom o direito di' gala rdoa l' libertaç ão, lan ç.uulo deste modo a 011 10
sidad e sob re afllwlle qu o não libcrtu, 

U) IA Vo ~ :- POI' isso não houv e pr eju izo , 
O Su , ANlJlU DE F W U1mt A está dizendo qual seria o seu prograuuua 

de go verno, mas como não foi govern o , n ão hou \'0 preju ízo, e por esse 
fact o níngueui perdeu a sua condecora ção, (Riso} 

Observa que o resul ta do di sse não se ria. men os seguro, porque itll

portaria a em mclpação total, desde que a generosidade do coração 
brazileiro sutllcleute para snpprir a in terven ção dos pod eres pué 

blicos , 
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conron no consta de todo o r esumo de seu disc urso, a inte r venção 
dos poderes pnbl icos nest e assumpto não fel, mais do que perturbal-o, 
causa ndo uma agitação es te r íl e ameaçando a riqueza e a fortuna pu
blica de mal es, qu o a inda hoj e não podemos calcuhu-, 

Concl ue, pedind o aos seus compatriotas que lhes sirva de exemplo 
esta lição fecunda (apoiados) ; sa iba m elles de hoje em diante usar me
lhor dos seus .d ire itos c não con fi em tanto 0 111 in te r venção estranha:
sa ibam sc r cidudãos c não uni cam ente subditos de gove rnos, 

VOi\I<:S:- Muit o bem! Milito bom! 

o Sr. Rod 1" igo Si1ya (minist ro da agric ultw 'a):- SI', 11l'C

sidente, si o gabinete nctua l já não houvesse apr esentado o projecto de 
ex tlncção da escruvir lão no Hrnz.il , não dei xa r ia de Ia zel -o hoje, depois 
do discurso do nobre de putado pelo 11° djstrieto da provincia do Rlo de 

Janeiro. 
S . Ex . descreveu per-feitamente o esta Lia da nossa sociedade, devido, 

na sua opinião, aos er ros do go ve rno , mas tornou bem pa tente que a 
generosidad e particul ur , em cer to prazo, iucumbir-s e-hia de realizar' a 
obra que o gove r no ora se pr opõe le var a effeito , 

Nest e ponto ap enas ti que di virj o do hon rudo deputado pelo Rio de 
Janeir o . . 

O poder publico, 0 111 todos os paizes onde as correntes da opinião 
exercem uma influencia prep onderante na solução dos problemas poli
ticos e sociues, tem o dever im prescindivel de inter vil' em movimentos , 
como es te , quo aba lam 11 scciedad e inteira, de diri gil-os e procura r
lh es leito profundo na legalida de, afim de quo as reformas não sejam 
feitas pela revoluçã o. (Apoiados qeraes- ) 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, na hist or ia que fez da agita
ção abo licíonista , esq ueceu-se de a lg uns factos; eu vou collocar- rne no 
lad o lle S. Ex , e au xiliai-o no empenho de demonstrar á luz dos 
factos, que o gover no actual não podia deix ai' de aceitar o alvi tre da 
abolição da escra vidão no Br azil. 

Ant es da. ab olição dos açoites - foi osto o principio da hist ória do 
nobre deputado pelo Rio de Jan eiro - o nobre deputado de via l'ofer ir- . 
se lei de 1885, qu e espancou a sombra que ai nda cobr ia a legal idad e à 

dest a ins ti tuição , A lei de 1885, acabando com a legitimiJado da 
instituição, lev ou-a para o terren o das transaeções ; j il não era dado 
discutir o direito sobre a propriedade escrava, mas somen te o prazo 
em que o poder publi co deveria intervir para declaral-a oxtíncta
(Muitos apoiad os .) 
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~~I'a s ómenlo questão de prazo; por isso disso eu: pura questão 
de transacção , (Apoiados.) A questão de legitimidade estava felizmente 
liquidada do modo o mais honroso para o Parlamento e sentimentos 
generosos dos nossos concída-íãos. (Apoiados,) 

Ü SIt, L3gZA)IAT:-lsso desde 1871 j pergunte V. Ex, ao SI'. Presi
rlonte do Conselho. 

ü Sn, ANDRAUE FIGUEIRA:- Eu nunca aceitei essas Iibertnç ões 
sem lndemnização . 

O SIto RODIUGO ::)ILVA (minim'o da agrictll/Ilra):- A abolição da 
penalidade dos açoites, reforma eminentemente humanita.ria e christã , 
foi aceita por esta Carnarn com a espon tnneidade '11W caracterisa por 
toda a parte na raça latlna o respeito aos direi los absolutos (lo 
homem e aos sentimentos de justiça, (Apoiados 'lemes,) 

O Sn , LOUlWX'.'O 1lI~ ALBUQ UgllQUB:- \),t parte rle muitos deputu
dos houve muito constrangimento, 

U SR, H.ODIUGO :SILVA (ministro da agric1!lt!lra):- Não houve da 
parte do governo a mais lígeira inter-venção, e sina isto de resposta 
ao nobre deputado por Alagoas, que pareceu insinuar que a rnaiorla 
desta Oamara acciton constrangida essa medida. . 

O SR, LOUl~ENÇO DE ALBUQUEltQUl'::- :'ião tlz insinuação alguma j 

peço a palavra, 
O SlL ZAMA;- Constrangida ou não, passou a lei, que é tão boa 

como a que fosse mais livremente votada. 
O SI~, AX()l~ADl': FlGU1W\A: - Eu estava doente, sinão, teria mo 

opposto e votado con Ira el ln . 
O SIt, ROIHUGO SILVA (ministro da af/í 'icuUura): - Depois da revo

gação da pena de açoites, eu tive occasião, nesta casa, como ministro 
da agricultura duquello gubinetc, do fazer uma declaração mui lo 50
lernne, Peço ao meu ex-collegu du justiça so digne attender as palavras 
que vou ler, e que então tive a honra de proferir neste augusto recinto, 
E' o meio mais facil de apurarmos essa impertinente questão de contra
dicção entre o humilde orador e os seus ex-collegas do gabinete de 20 
de Agosto, com os quaos ainda hoje cornpnrt ilhu, seui subteríugios nem 
hesitações, do todas as responsabilidades consequentes do poder que 

juntos exercemos, 
O SR, i\IAc-DoWELL:- Apoiado, vou ouvir essas reminiscencias. 
O SR. RODluGO SILVA (IItillistl'O da ayriwltura): (lê) : 

«Declaro á Oamara que o governo não deu instrucção ima 
para que os escravos fossem capturados pela força de linha, II 1 1)0 1' 

marinheiros j as forças, que o g-overno poz em movimento seguiram 
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(',(1/11 o intuito oxclusivo de manter a· ordem publica e do tranquí llisar o~ 

;.çrandes interesses agrieolas a commerciacs, ora em sobresalto.» 
O Sito J\NURADI'; FlGlilmtA:-Devia ter dado as ínstrucções , 
O SH. Punno LUI;,,:-Fol'IUlI fazer o papel de soldados de chumbo, 

(Riso,) 

O Sito RODIUGO SILVA (ministl'o da aqriculturas r-« V. Ex. devia ter 
feito essa reclamação em tempo. Hoje e fucil prever e recriminar. 

O Sn. ArWltADI'; FWLlmtA:- Eu li;" a roolaruação. 
O SIto Rounroo SIl.VA (ministro da aqriculturar r-« Eu rotlro-me 

àquclles que me ouviram em silencio, e que hoje protestam contra 
declarações que fiz desta trlbunn, o '0111'0 as qua es repousa toda a 
lealdade e coherenciu rlus minhas palavras e tia minha posição. 

Mais tarde ainda publiquei um aviso mandando um' baixa na mutri
cuia de todos os escravos libertados por iniciativa e acto espontaueo 
dos propi-ieturios dos diversos municipios. 

OI'U, si de um lado nós víamos, como demonstrarei, uma ngitação 
no sentido de declarar a extincção da escravidão 110 paíz, e de outro 
lado quebrados todos os elementos de resisteucia para manter esta 
ínstttutcão... 

O Sn , ANIllIAIH; FIGUEIRA :- Nilo apoiado. 
O Sn , RODRWO SIl.VA (ministro da a(JI·icltlttlJ'l,);- •. , qual deveria 

sei' o procedimento de qualquer homem politico, investido da rospon
sabilidade de g-o\'erllO, devendo responder pela legnlidadc e pela 
ordem ? 

O Sn . Mxc-Dowut.r. :- Então o governo cedia a uma necessidade 

fatal. 
O Su . A:-iDltAllE FlOUElltA:- Não a reoonheço como tal, 1'Ol'qUO 

podia resistir. 
O SR, H,OIJ1tWO SILVA (ministro da ai/I'iculttml): - Vejamos ugoru, 

senhores o (pie se passou do lado opposto, e COl1l0 osolerueutos se dos
encadeávam contra a manutenção da escra vidão, tornando impossivel 
e impraticavol a resístenciu, ta I como a deve empregar a autori.Iado 
publíc,i . 

Nilo havia um só orgão respeitavel, desses que formam o sentimento 
do um povo e a opinião de lima nação, que não estivesse empenhado lia 
grande cruzada. Recordarei a intervenção de alguns, contra 03 quaeg 
a noção do governo, si não era luutil, era inefllcaz, (Apoiados.) O epis
copado com a SU ~t palavra santa•.• 

O SR. ANDlt.\lm FlGlJI,;llU :- Era um conselho que a Igreja não 
podia deixar de dar. 



() Sito I{OlllUGO SILVA (1IIi/listro da au,icul/u,'u) .' - .• ' fallou ao co
ração dos íieis por meio ' do pnstoraos cloquentes, ungidas de amor e 

de piedade, e indicando a libertação dos escravos como a mais bella 
oüei-onda conunemorativa do jubileu do Santo Padre. 

O SR. COST.\ AG\jL\R :- Foi sempre o pensamento do Christianismo. 
() Slt. [{OIl1tWO SILV.\ (ministro tl« aqricultura) :- NàS academias,' a 

mocidade em todas as suas festas genoro~a'; imprimiu nos acontocirnen
tos uma face nova, a ttrahiudo adeptos, quo somos nós todos, paos e 

udmirudoros desses mensageiros da nossa grandeza futura. (111llitos 
apoiados .) 

Em todos os netos ria vida intima das íamilias, om torlas as grandos 
soleumklados public IS a rcdompção dos captivos tornou-se 11m progràui
mu e 11m remate ourigado , (Apoitulos .) 

() Sn , PE[)[{O Lei" : - Desde o tempo do 20 d.. Agosto. 

O Su . l~o()IUGO SIL\".\ (uiinist ro (Ia I!Ui'i cHltura) :- Do nceórdo, d(isrle 
longa data. Tu.lo isto vem em apoio da medida, que tivemos a honra 
dI: a preseu tal' . 

(I SI:, I..\}!.\ : - 1'Ia opiniao nacional só n ão vem os cegos. 
() SR. I{OIHUI;O SILV,\ (minist/·o da auric"'turu).'- E, SI'. pi-esulente , 

11 que l" mais extraordiuario uiu-Iu, Ó quo os proprios íutcrcssudos IHL 

manutenção .la propriedade escrava davam diariamente exemplos 11'; 

mais uilmiru veis do ahllcgaçã,o, libertando os seus escra vos incondicio

na lmento . (,ljlOirulos.) 

Rcccnlrn-oi de passagem a opinião IlniCOl'1l10 dos tribuuaos, t',IVOI'e

cendo quanto possi vel as solu ções mais Iibcraes ; a uttitudo de classes 

'-' corporacocs, (IUC sempre se distinguiram \,01' uma obediencia passiva 
u csl runh., a qualquer movimento ou iuiciutivas mais urriscudns e 

eompixnnetto.lor.is ; e, por nltímo, <I voz da imprensa, o gl'andc baluarte 
d :l oplni.ío, o 1'1('101' mnxirno desta refor-ma. (Apoiatlo« [tr',-a,'s.) 

Ora, si ouscrvamos ':510 movimento, esta !lg'illlção pacifica por todu 
a parte, potlerinmos, aceitando o p81101', I.TUWr os braços ( ~ deixar q!\(; a 
revolução decretasse a liucrtação dos cscravost Isto seria um CITO 

funesto ús inslituicões, um precedente que poderia d'or.i cru diante 
unuulln.r, nas gl'aIHlos couunoçõcs, :t ncção dos poderes publicos, c 
p,\S>::al' para o [l')\'o em revolta a dlreccão da socie.ln-le . (\poi(/ifo,< 

ifi!,"(fi!S.) 

:-;cnhol'ü; , tenho coucluido esta parte do meu discurso, c' ruuilo re sumi

:1:1 mente, l'ClI'I/UC não desejo demorar a votação do projecto.: (Apoiodos.) 

i 'assarei it segunda parte, 11UO 1\\0 dii; respei to. 1'0(;0 Iiceuc 1 Ú C,I mar» 

l'al"l e:l v<:i"'!l' a mínhuhumil.le íudivi -lual i .l ude nestu (/1kstiio, 1'01"1110 
.) 
.) 
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infelizmente a lg uns oradores abandonara m, nesta e na outra casa do 
Parlamento, a grandeza do assumpto, para discutir personalidades. 

O SR. PI':I>RO LUIZ:- Não apoiado. 
O SR. Romu uo SILVA (ministro da aqr iculturas r-« Ao lado de uma 

questão desta ordem, todas as individualidades se amesquinham. 
(Apoiados .) 

~ 
O Sito JOM1UIM NABuco:- Ou se engrandecem, corno ,l de V. Ex. 
O Sa , RODRIGOSILVA (miniotl"o da aqricu íturut r -« Achar-tne- Ii ia iui 

compa tibilisado para acoita!' uni a posição no ga iJinote uctual , convidado 
pelo illustre SI'. Presidente do Conselho p.rra auxiliai-o nest a gloriosa 
tarefa, e instado pelo meu chefe e amigo particular, o Sr. conselh eiro 
Antoni o Prado '! Creio que não. 

Senhores, só reconheço tres cs pecies de incompatlbilidades no caso de 
arredarem-me da actual organização minist eri al: uma de ordem consti
tucional, uma de ordem política ou partklaria, c uma de caracter pu
ram ente pessoal. 

Examin arei muito resumidamente as tros incompatibilidades. 
A primeira, a incompatibilidade const itucional, não existe: o minis

terio não retirou-se em virtude de uma intervenção indebita : .• 
O SI~ . PEDRO LUIZ:- Não apoiado, não é o que consta da carta lida. 
O SR. RODRIOO SILVA (ministro da af/" iw ttura ) :- Si O ministeri o 

se houvess e retirado em virtude de uniu interveu ção que pudesse 
attentar com algum principi o constitucional, o illustre venerando chefe 
desse gabinete, que não cede a ninguem em sabedoria e patriotismo, 
seria o primeiro a aconselhar aos seus amigos politicos, com li grande 
autoridade de que dispõe, que não tomassem a. responsabilid ade de um 
acto inconstitucional. Em vez da incompatibilidade de um minist ério 
composto de sete membro s, terí amo s a incompa tibilidade da todo o par
tido. (A poiado s.) 

O SR. JOA QUI~I NAHUCO : - Apoiado, a de todo o partido conse r vador . 
O Su. RODRIGO SILVA (ministl'o da agricultura):- A minha posição é a 

mesma da maiori a desta casa, que representa o partido oonser vudor , 
e com elle estou completamente identificado. t Apoitulos i) 

O Su. JOAQGUl Nxnuco da um aparte . 
O SR. H.ODRIGO SIl.YA (ministro da agricultura) :- Para demonstrar 

que esta Camara não se acha em contradicção, poderi a aprese nta r 
muitos factos, mas lembrarei apenas um. 

Por occasião de uma. das crises do gabinete de 20 de Agosto, tivemos 
que vil' a esta Cuma ra retemperar-nos, propond o uma IlJ OC;ilO ,10 con
ílança, 
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. Como deputado o. como mini stro lcoder , entendi-me com a lg uns dos 

noss os am igos das diversas deputações, e tod os francamente declara
ram-so dispos tos a prestar o mais decidido o leal a poio ao gabine te , 
como o ha viam prestad o se mpre, corntan to que fosse ar redada da 
moção politiea qualquer roferencia iL questão do eleme n to servil. 
(Apoj(ulo\'. ) 

Appel lo para os amigos daquella época ; e a moção foi re dig ida por 
mim nos termos combinados , (Apoiados .} 

O SH . P r'IlHO LUlZ:- Mas isso nã o pódo dar' e m resultado a ex tinc ção 
immodinta da escravidão . (Apart es diversos .) 

O SR. H.ODR roO SILVA (mi nistro da açriculturajr-« Por' uma diver 
genc ía, que não exa mina rei nest a occasião, o ministé rio pediu sua de
missão, que lhe foi concedida , e na orga nização do novo minist ério fui 
convidado II faz er parte dell e, e com programma qu e não julg uei 

incompatível com o meu prog rarnma e o :neu passado, não duvidei 
aceitar, 

Vou, porém, examina r a incompatibilidade politica e pa r tidar ia . 
Es ta, evidentemen te , não exis te , porque o organizado r' do gabine te 

é che le conspícuo do partido conservador ; todos os membros que des te 
gabine te fazem pa rte , pertencem ao mesmo pa rt ido, e são conhecidos 
por suas id éas e pr incipios, 

Não poderia eu, por tanto, ter incomp atibilid ade, nem política , Dom 
parudana, com qualquer dcllos, pelo facto de ter perten cido ao mini s
terí o passado, In ve ndo propugnado sempre com in toi ra solidar ieda de 
dos meus collogas pel o ndían tnmouto da ca usa qu e hoje a nossa é 

ord em do (lia . ( Ilpoi(ld os,) 

Haveria incompatibilidade pessoal , sohre o ponto de vista da digni
dad o oüendida ? Para que ostu ex istisse , serin n ocessario fJ ue cad a um 
dos membros do mini storio pas sado deixasse os conse lhos da Corôa 
com o resentimento de uma oflensa pessoal ; ma, gara n to que nenhum 
dos meus ex-coll ezas foi otrendido em sua dign idade pessoal : dando 
disso test emunho, quanto a mim, ex presso- me da mesma maneira. Só 
tenh o que confess ar meu profundo r econhecimento pela conrlanoa com 
que rui sem pre honrado . 

01',1, si não exis t ia para mim incompatibilidade const itucional, poli
t ica, purt iduri a ou pessoal, porque havia e u de recusa r' aos meus 
che fes e ami gos de todos os tem pos o concurso qu o me era exig ido 
para a, obra do go ver no , em um momento em qu e o patriotismo 
impõe-n os a todos a maior con tri buição pessoal de es forços e sacritíciosj 
(A poiado» .) 
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Dir-se-ha : porqu e nqucll c gabinote linha o (I iog'I 'ammtl de mHnle1' 
a fiel exec ução t!ll, lei rle 188ij o o cio 10 de Março pretende exting ui r 
a escru v ldão no Lil'azi I. 

S Cl1hOI'e ~, ou declar ei uma vez nesta casn que, omquan to o PHI'la

menta não di 5S0 ~SO a ultima paIHVl'<L 50lH'e a lei de 18tl:\ nós, O~ 

mlnistros, tiuluuu os o dever de mantel-a , Como g'0vol'no não podiumo« 
~ 

ter out ro prograrnma. 
O Su , llto:z.\)I,\T :- :'lIas não se tem mantido. 
O Su . H OIIIlW;) SIL \".\ (1l"Ili l i sl r o r/n a'/ l' ic !tUut'n) :- Diz o nobre dopu

t.ulo que w"Lo se tem mantid o essa lei ; mas a sua recluma çã« li t.u rlin . 
(:1JJU iados .) 

O Si lo Bto:ZA)IA'l' : - ~ii o apoiudo . 
O Slt. ItOlll: IGO SII.\·,\ (m in istro da ((!/ri clt/llt ra):- Seria opportunu a 

recl.unacão, si ainda cxistiss: () mínistcri o passado, porque tinha p Ol' 

programnm a munutenção d ,~ lei ,le 1 88 ~) (ap oiruln») ; mas Iazel-a em 
ro lu ção ao minist eri o uctua l, que 1011I por pl' 0Q'I ~lIl1nl<L a cxtincção da 
escra vidão, uão :;e coniprohoudc ! (. 1}lOi((,,'08 r; o.pcrt cs.) 

j\\~~o 1110 0!:1:IlPê.LI'ei de miulra pessou ; uã« e xhihire i provas do meu 
passado, para demoustrur quo 11I1I1I.:a fui cseru vocrata • 

() Sn , l'1 ':IJIW LUI Z :-]0; 0110 hu braz ileiro 'IIWo sej a . 
O s u . I.A.\I.\:- E que o ti vesse sido ~ 

() Si to J ,\.GIi AIUIlE FILIl.l :- V . Ex . dei xou na ussem bléa proviu
eial de S. l' aulo Ir :1 1:os muito sa linnt os dos seus sentimentos gello
l' USOS , 

O SI; . i{,OIIl U (,O SI 1.1'.\ (1IIil l i strl) d'i o:/I' i c /(/IH) 'iJ) :- 1\ão venho tamh cru 

r, lZ' ~I' 1'1':\(;1 do aiJol k:ioni:;llIo ... 
() Sito ,J ll ,\l.J tH ~[ Nx nuco :- V. Ex . l"~ll1'o ~ ('nla a tradi ção d, ~ 1<:lIwl.oill 

dn 1~'1 ('i1' O Z. 

0 :";1:. ! Will :l ,i ll SII,," .\ (" Iilli.</,',I d,( tI.'I " i l ' /I !t lu ,' ) : - . , . vonlio 'lJu' n:ls 

d,'cl :lr nl', corno jll il ilil'ali';:'. ti:. I/linha po~i ~,:j o, (}I\f' tanto 11111'['01 ' ca ll ~:I :t 

a Jg llllla:; pessoas, q uo ho.i" acluu n-so ma is 11l'i!IICCII p:\\la5 da. miII ha do 
que .la IH'OI11"ia. cohcrc ncia, quo, antes de pertencer uo minist erlo pas
sndo, o fhpoi,; quo compurt ilh ei, com os meus cx-collcgns da ,'OSpOn8:1
lillulrule /10 poder, lima uníca preoccupação liuperou no meu espír ito : • 
fni a d( ~ r,leilita!' r. adíau tar , qunuto pns- ivcl, :t subxtitu ição elo t m hnlho 
1'"CI':lI'O. (.1fn i tl) ,< n} lOi rlflo,<. ) 

n ~R . ll :':Z.DI AT :- Apoiado . Dou testemunho disso om l'ui :Il,';j' l :'1 

[u-ovincia 110 Rio de Jaueiru. 

'1 :;1: . Ronut oo SILY.\. (ill ini 'l l'u tI .L (l1,. ic1 ,I I II ;·;/) : - (i uae,; 11101' '/ IW 

eej uu o:; 11l'1'1\J1'1.';, das minhas coutr.u licçocs, ' ptlCs 'ltler' I"/llll >".d a ll l n,; 
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iujus t iças e dureza dos conceitos de que tenh o sido a ivo, dou tudo por 
bem compensado com o que flz pai' esta causa quo é hoje a C,lU ; ~t do 1'0

gOl.ij o ge ra l da 1I0 3,;:t patria ; (õl uuo: (lpoicu1os.) 

Acoitei a posição de ministro em condi ções as m.us cxcepciona es : 
dollas me adv íera m todos os diss ibores, preoccupnções e sncri ücíos que 
a política impõe, Bnstar-me-hn esta, convicção, quo me colloca acima 
de qnaesquer preconcoito s ou emula ções do interesse íudivlduul, p:\l'a 
deixar-me a doce compcusação de qn ), hoje, CJ IlI O sempre , serei bom 
julgado pelo meu paiz, cxno u.n opcrari o O')SCll I'O que urro cessou lle 
tm balh ar pela lihertaçã o d(:) umi nu ção int eira, e port anto, por 
uma g'1'anlle conquista. em f.ivor da liberdade na nossa patrla , (Mu i(o 

be.n ; muito /I a M, .1 )l/)lo 1t.~os ,uIS qa lcrin« .) 

o Sr_ Alf'l-cclo Cl.H\.""(~": - SI'. prosldontc, si c u jú nã» 

estivesse' resolvido n votar contra a oxtincção immediata e incondicio
nal Lia escrnvutura no Brazi l, no; lerm os podidos pela proposta do {.Io

\ ' 01'110, tomaria esta resolução (Inpois .le ter ouvido () discurso do 
nobre Ministro (Ia AgI'icultlll'a. 

De feito, o SI', ministro não teve nenhum a l'aziio de Estado, nenh um 
motivo de ordem superior que o induzisse Ú uprosentução da proposta 
do governo . S. Ex. apresentou essa propost -i, porque ente ndeu 
que não e ra mnis possível manter a 0;;CI\l l'il.1lI0 no Brazi l . . . 

O SR, COl<: l.IIO R OI>H.W UI·:s:- E não o e m, 

O x u. AL1"llF. IlJ C IL\ \' [';, : - ", rlopils lia lei da abol ição dos açoites o 
fia lei do 1885. 

Si tnes arg umento; procedessem, V. Ex. comprchernle, SI' . prosi
dente, que o nobre Ministro da Ag rlcultum devia lei' feito quest ão rh 
apresent ação do 11m projecto nestas condições, quando pertenceu ao 
g-ahinote 20 de Agosto, 

o S R. ll F.ZA ~IAT : - Muito upoiado. 
O Su . ALl-'REll:'l C Il. \ n :s:- A lei LI ,t ubolição (los açoites em nada 

alterou o regime » das fazendas . ( AJlOimlos a 11<70 apoiados .) Foi à 

snciedude explicado quo a ubnlição dos açoites referia-se unicamente ú 

applica ção de penas pelo poder publico : não linh a, por conseguinte, 
ne nhuma ap plicnçiío ao reg imen elas íuzendns . (.Vlro apo iados .) :\ ;10 

porlin, port anto , es ta lei in fluir fie modo a levai' o SI'. ministro a 
prop ôr a nbolicão imm edia ta. 

Qll[l,lltO li lei de 188:í, entende o gO V0l'l10 que, est and o Ierid o o ,li
reito de propriedade, não havia mais I'OI'Ç:l, que g'ltl\llltisse a instit ui
eão da escra vidão no B I'~ z i L 
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Mas não e isto axacto, Sr . presidente, o nobre Ministro da Agricul
tura sabe, e já tin ha demonstrado no Senado em 1885 o honrado 
chefe do g aiJine te act ual , que , tratando-se de uma questão (Ie' proprie
dade legal, o não de direito natural, podia o corpo legisla ti vo esta
belecer co ndíções em que se tornassem erlectlvas as garantlas constí 
tucionaes, dando-se - lhes a possível es ta bilidade . 

A lei de 1871 tin ha providenciado especia lmente em re lação li, 

fonte dessa instituição, estatuindo a liberdad e do venlre .Reconh o
cendo-se depois a necessidade de determinar-se o valor legal tio es
cravo e a conveniencín de est abel ecer-se o m áximo do tempo em 
que o proprietario podia contar com essa propriedade, ve io a, lei de 
1885, que, por accôrdo dos dous pai-tidos, es ta beleceu o vaíor do es
cravo c, por um bem combinado processo de dedn cção desse val oi-, 
firmou o tempo de duração do elemento servil. Essas leis, longe de 
trazerem ao governo a necessidad e da ext incção immedia ta e incon
dicional da escra vidão , vieram a nt es pr eencher uma lacuna na nossa 
leg íslação sobre semelha nte assumpto. 

O que e de estranha r , por ta nto , Sr. presidente ; o que não se podia 
esporar, era que tres annos depois daquelia lei o poder executi vo 
viesse propor exact amente a extlncção da escra vidão, quando o poder 
legislativo tinha estabelecido as condições unioas em que ella se po
deri a exting uir . Portanto , o argumento (lo nobre min istro, longe de 
aproveitar aos seus intuitos, devia t(H' determinado a não apresentação 
deste proiecto , 

Fall ou tamborn o honrado ministro nas desordens, nas perturbações, 
que se davam por toda a parte e que de terminaram o gover no a tomar 
esta providencia, por isso que não se sentia com bastante for ça para 
resistir aos effeitos da propaganda. 

Não se i, SI', pr esidente, fi, que movim ento se r eferiu o nobre minis tro : 
porque, movimentos em condições (Ie poderem impressionar ao go ver no 
por tal fôrma, são aquelles que appareceram depois da ascensão do 
g abine te 10 de Março. 

Os SRS. PEDRO Lurz E REZAMAT : - Apoiado . 
O SR. DUA RTE DE AZEVEDO: - Peço a palavra . 
O SR. ALFREDO CHAVES:- Até então não se deram. (N<io apoiados 

e apartes .} 

O SR. João Ar,FREDo (p1'esidente do conselho ) :- Não houve urn só 
facto de desordem. 

O SR. ALFREDO CHAVES :- Não fallo de desordens, refiro-me ao mo, 

vimento aboli cionista em ordem a justificar a apresentação do proj ecto , 

~ 

•
 

\o. 
I 
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Não é exacto que o g'overllo estivesse em condições de não poder 
resistir aos efl'oitos da propag.mda ; é certo que havia algum movi

mento, mais uccsntuado depois da ascensão do g'overno actual, mas 

não foi certamente esse movimento que coagiu o nobre ministro a 

trazer-nos a sua propost a. 

Estas foram as unic is razões apresentadas pelo honrado Ministro da 
Ag-ricultura para justiricar a extincção da escravidão no Brazil , Com 

ellas ou não podia concordar, tanto mais quando outras muitas 
prevalecem no meu espirito para votar contra a proposta do governo. 

Mas, SI', presidente, o fim principal que tive em vista, pedindo a pa
lavra, foi declarar ao nobre. deputado pelo 11° districto da província do 
Rio de Janeiro que alie se enganou quando disse que se achava isolado 
nesta questão, 

O SR. BF.Z,UIAT:- Apoiado. 

O SR, PF.DRO LUlZ:- Apoiado ; está com a província do Rio de 

Janeiro. 
O SR. Ar.rnnno CIlAVF.fi:-O..; representantes conservadores di) pro

vinciu do Rio de Janeiro, com poucas excepçõos, hoje, como hontem, 

acham-se ao lado dos interesses qne sempre defenderam e que s.10 O" 
da la YOUI'.\ da provincia... 

O Sa , PF.l>RO LIJlZ: - Apoiado. 
O SR. BI':ZUIAT: - Estão, pelo monos, com a opinião da proviucía . 

O SR. ALl'ItlWO CIlAVF.S: - ... desta classe que é a que mais con

corre p.wa a riqueza publica. 

O SR. COF.I.HO ItODIUGUF.S: - Peço a palavra. 
O SR. ALI'lUmO CIL\VI':S:- Assim, não podemos votar o projecto da 

extinccão lia escravidão sem f,dtar aos deveres que nos impuzernos, 

quando p:lra aqui viemos defender os direitos de nossa. província, 
O Su , PF.DRO Ltnz i-s-Sem Iu.ltar á 1l0SS[t probidade politica. 

O SR. ALFRElIO CIlAn;s:- Era. faltar mais do que it loa.ldnde : era 

faltar á probidade politica. 
Os SRS, PIWRO LUl7. F. BEZAMAT:- Apoiado. 

O SR. ALJo'ltF.OO CIIAVF.S : - Eis porque, Sr. presidente, 11M votare
mos por Osto projecto, que não só se afasta. completamente dos moldes 

da escola política do nosso partido, como fe"e de frente a producção 
do paiz. 

Demais, como é que podemos ter garantias para a transformação do 
trabalho, dando-se :lo extincção da escravidão nas condições em que 

quer o governo 1 Quaes foram as medidas tomadas em bem da lavoura, 

e portanto 11n, sua produccão 1 Nenhumas. 
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Extingue-se simplesmeu Lo a escrava tura, e não se olha mais parn 
causa alguma ! A impr evídeucia é o característíco da proposta do go
vemo. 

O S R . BEZA)IAT: - Apoiaria. 
O Su , ALFRE DO CH A V ES : - O projecto, nas condições em que se uchn, 

li lambem uma ameaça irnminente a ordem publi ca, porque não se to
maram pre cau ções para gnrant ir a sociedad e contra essa classe rIe eida
dãos novos que a ella são atirados, sem os meios, siquer , de prov erem 
;'1 sua subsistenela. 

O SR, Z,urA:- E' udmlrnvel CSSl compaixão pelos oscravos ! (Ri 
.<ad((s , ) 

() SI:. ,\ LI'I{Er'll CIL\ YI ':~ : - A compaixão pelo cscrn vo nu" ,1 " ix :I 

de exis tir : agora , porém, estou referind o-me aos per igos que corro :l 

socledado brnzlleirn , 
O SIl . ZA)/A: - Por mais de:;g'I'[H:ados qne sej am, c lles pret erem :" JI' 

liv res. 
O Sito Ai.rrueno C H A vns: - Eu, SI', president e, po.Iorlu alongar-mo 

em considerações r-efer-entes aos pontos a que mo tenho svnthctic.uuente 
refer-ido ; mas depois do discurso do hOnI'(11Io doputulo pelo Ii o districto 
Ih província do Rio de Jauolro, ao qual o nobre ~Iin i str-o da Agrkul
1\1[',L não conseguiu r esp onder, não tenh o ncccss í.lado de fuzol-o, e 
assim satisfaz endo as impaciencius da Camara ponho term o i\" minhas 
obser vações; declarando ainda uma vez que os conservadores represou
tant os do Rin de Janeiro nesta Camara acham-se, como sempre , do lado 
dos interessas ela !.rovincia que representam, (Mu ito bcm ! .lhilo bcnv. ) 

o Sr. AfYonso Celiôlo Ju.nior ( llela ord em ):- SI'. ]11'0

sidente, tudo quanto se podia. dizer- contra o projecto em discussão ((l i 

esgotado pelo dís .urso do nobre deputado pelo 11° dist i-ioto do Rio Ih 
Jan eiro (apo iados) e tudo quanto se poilia dizer a favor' não t er-in 11m; 
mus a conscíencla da Camat-a es tá mais que esclarecid a c nncios.t 
para quo seju .uloptado o projecto, ( . ljJoio.dos .) 

Levantei-m e, portanto, para r-CqUCI'Cl' o cncorra mento da di " I'U5'; ;(n , 

(A poi ad os; milito bem, 1lW ito bcm .) 

o Sr. Arau.jo GÓO;;.l ( J1da Ot'tl']iil ),' - SI' , prosident «, 
dímtc do requerimento do nobre rleput.ido por- .\Vnas Gera0 ';, cu, quo 
pretendia diz er algumas pala nas para justifl car lIm:\ cmenda qll' ) 

tenh o que mandar á proposta, deixarei do Iuzcl-o, tomando s ómen te 
a llbenlade de mandar iL mesa essa emenda, afim ele que a lei de quo 
tratamos comece a vigorar desde a S1111 data. 

~ 
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() ~ J :, ~'E l> lto LUIz : - Isto es tá claro , 
O SR, AR A V.JO GÓE~ : - g' uma n ecessid ade indeclinav el, em face tia 

nossa lcgislnção, porq ue V , Ex . e a Camarn sabem que a loi não p óde 
vigorar nu Côrte sinão oito dL!s o nas pro viucias sinão t res mozes 
dO]Jois de publicada, 

n r'l, si so trat a de ex tin g uir a, escra vidão no Brnzil, li nocessario quo 
o prazo que so exige para a Córte soja o mesmo para to.lo o Imperto , 
(,\ /lO iarl os .) 

.\ minha emenda ó concebida nestes termos: (L 1.) 

Vem ú mesa, r'l lida , apoia da o posta conj unta mente om dlscussão 
!\ sl'g'llint f1 

« ,\ 0 rul . lo nccrosc.mto-s c : - desrlc n da ta des ta loi . 
" EII1 'J rle M aio dr: ]'-<Kt' .- ; I j'w (j u G ács ,» 

o S r . Za!ll.a ( li,'ül o.itc.n ) : - q ll \l1l10 um.i c .uuru -n do l iIIlH\ \lin l 

corno ostn, ncudindo ao a ppcllo de uma nucão int cirn , vai votar uma 
medida corno n proposta tio governo, (j pr eciso quo nos i lm wes Ilqucm 
gravados os nomes rios votant es (apoi'l,(lús); por isso requeiro quo V, l':x' 
consu lte á casa si consente em quo seja nominal a votnçiío. 

E' uppro vrvlo o requeriment o. 
Procede- se it votrção, o r espondem si ,». os Srs , Pas sos Miranda

Clnrinrlo Cha ves , Cnu tão , Costa .\gUiô II', l .oit fio da Cunha , Mac - Dow ol l
J o ão l lem'ique, Dias Cn r no iro , Coe lho I ~ o ll l'j ,zu es , JaYll10 I{o,.;a. Torro ~ 
Portugu l, Alencar ;,r:l l'jpo, llll r:l0 do Cuuinrl é, I to,l l' i gue .~ Junior , Jos" 
Pompeu. Rat isbona, ,Jag' lIariho Filh o, Alva 1'0 Cunrinh n, 'l'nr quiuio dO 
Souza , João 1\h noe l. Cnrnciro da Cunha, Snrinuo de Souza, Elias d O 
Allmquorqu c, Joaquim ~n J l1Ico , 'l' heorlnr-o tia. Silva , Fe lipp» (Ie F'igll oi
1'(" '1 , .luvcnc io do Aglli'll', Pedro Belt r ão, lloru-iquo Mirques, Aleo
forado Filh n, Rosa e Si lva . Ben to [(.amos, (;onçal vo,.; Io'm'I'oll'a, Al frodo 
COl' IÚ1 , H, rio l\ kntlo n~'a, xohrl nho, Luiz .\Iorl'il'a, Theophilo rlos xnntos . 
.\ Inria.no da Sil va , Lourenço do Albuquerq ue. L ui z FI'eiro. Oly mpio 
Campos , Coelho e Campos. Barilo do Guuhy , Fr eir e de Carvn lho, Jos é 
:\Inr(!!d Iino, Amer lco de So uza, 1\ raujo ( ; ('H)S, Ba rão de Geremoa " 0, 

.lunqueir.i Avres, Fer nan les (LI Cnuh.i Filho, Z -mu, Mnttoso Cruunrn , 
1,'el'J' Cil'a, Vianun, Fer na ndes do Olivoirn, ltodrigu es Peixo to, Lemos, 
Cus t ódio :\frI l't iIlS, t\ Ilunso 1'011na, Pnci tlco :\ ra ~c :lI 'enlt 'l s, Cesa rlo Alvim, 
Mou r ão, lf -nriqno Snll -is, Ma lta Mnch nr.lo, João 1'('llid ~ ) , Bal'I'o.-; Cobra, 
Olym pio V:lll ad iio, Cmlos Peixoto, t\ tlonso Celso J Ullilll', .\ lmeirlu ~o 
.~'l lI) il' il, Itn:lI'ig-ucs .\ IV0 8 , Dua rt o dn ;\ m n Hlo, Coehran o, Gom lrlo cl e 
Rczenrlo, Xavier da. Silvn, :Ií:lren:lrlo:; FÍ!.n lO il'a, Esp,!!'idii;o l\Ia rq uos, 
Pinto Lima, Pa nli no C h 'l \'PS , Ma ciel . SO H) ~,W:t I'1'O , Silva Tuvares, 
!lli l',Hllla R ibei ro e Ro:h 'ig'o Si lva . Totnl- 8:~ , 

Respondem 1l'IO os SI'S. lla l'ilo do A l'a ça ~' r, Bulhões Oru-vnl ho. C;l,;
tl'ioto>. Pcdr'o Lu iz, H87.,nnat, Alrr ello CIHlYos, Lacerda \Veru eck, 
1\ nrll'n.de Figuei ra e Cunha Leitão. Total - U. 

O ~ J : , PIU-: ~p))o: :\'n: decln.ra. ap provadn O al't, I" do pl'Oj t'cto, 
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o SR. S. MA i<CARE:'i' IlAS (pela QI'dem) declara que, si est ivesse presente 
por occasião da votação do art. l° do proj ecto, teria votado n favor , 

O SR. SOARES (pela on lem) :- Sr. presidente, peço a V. Ex. n 
bondade de lazer inserir nn acta n deelara ção de que, ao fazer-se a 
cham ada , eu não me acha va neste recinto. Voto pelo pr ojecto. 

ti
Procede-se á votação da emenda do SI'. Ara aj o Góes, que enppr ovadn. 

o SR. DUARTE !lI' AZEV EDO(pe la ortl em) : - Pedi a pa lavra somente 
parti, decla ra r a Camara que votei cont ra a emenda , pOI'julg-al-:t inut il, 
visto como o projecto con tem a id éa nc lla enunciada . 

En tra em discussão o art. 2". 

o Sr. Arau.jo Góe~ 1- Sr. pr esidente, pedi a. palavra para 

fazer a lgumas obser va ções a respei to da emenda que acaba de 
passar. 

Uxr SR. DEPUTADO: - E' mat éria vencida. 
O SR. ARAU.rO GÓES :- Embora seja materi a vencida, V. Ex. sabe 

que as leis não podem ser executadas em nosso pniz no mesmo dia 
em que são publicadas . 

V07:es : - E' ma terin vencida . 
O SR. ARAU.JOGOI-:S :- Perdão, não e mut cr-ia ve ncida . 
O nobre relat or da commissão especia l dec l.u -ou que tinha votado 

contra a emenda, porque a consi derava in útil. Ora , Sr . preside nte, 
eu não a t eri a apresentado Ri fi, cons ide rasse inutil, e não a conside ro 
inutil porque a legisla ção a r es peito ria publicação e execução (las 
leis não se acha revogada. Peln Ordenação (lo L. I", Lit. 2", 1'l 10 
e pela legislaçã o posterior , as leis devem ser publ icadas nas secre 
tari as de Estado, o só ser ão postas em execução oito dias depois na 
Côr te e tres mezos depois nns prov íncias . (Aparte.L) 

Ora, quer se trate do estado civ il, !lU OI' se trato do out ra qua lquer
 
qu estão, a regra inv ari ável é es ta, e não se ac ha revoc adn semelha n te
 

leg isla ção . Sendo ass im, nln guern, SI'. presiden te , nos pode atílrmar
 
que não haj a no nosso paiz propri et ario de escravos que se queira
 
a proveitar cio pr azo rll] execução da lei pam mantel-os na. ser vidão
 .. 
ainda por tres meze s . 

O SR. PRESIDE:"<TE:- V. Ex . es tá fall und o sobre o vencido. 
O SR. ARA L'JO GÓES :- Não é possivel, portanto, que esta emenda 

seja conside rada inutil. 
Demais, si a questão e de clareza , não ('! demasiada a cla reza da re

dacção da emenda . 

O SR. PRESIDENTE :- O que es t à .em discussão é o ::tI'L 2°. 

í
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o SR. ARAUJO GÓRS ; - Assim, pois, Sr. presidente, eu, que não 
tenh o o pro posi to de embaraçar li passagem da lei, pe la qua l acabei de 
vo tar, sen to -mo, declara ndo que considero índispensa vel a decla ração 

de quo a mesma lei comece u vi"orar desde a s ua da ta . 
O S lt • .JOAQI ;DI NA III :CO requ er e u Cumarn approva o ence r rame n to 

.ln discussão, Posto a votos, é ap pro vndo, bem como o pr ojecto para 
passa r it :l' discussão. (':m seguida req uer flue, e m tempo opportuno, 
o Sr . pr esidente cons u lte a Carnar n s i comente nu dispensa de im
pressão e interstí cio, para quo o proi ecto ent re ama nhã em 3' discussão. 

o Sr. l?ec1ro Luiz, obte ndo a palavra pela ordem, diz qu e o 
requ erimento do Sr. Joaquim Nuhuco não pódo ser ace ito sinão depois 

qu e o projecto volt ar da commiss ão de redaccão, à qu al deve ser re

mettido pura rodlgil-o do nccónlo com a em enda, E is a razão por que 
ha pouco dizia qne o nobre deput ndo pela Bahia , querend o prestar um 
se rv iço, prest ava 11m dcservlco : es ta é a ques tão . O que se devi a 
pr op ôr, si o qu e so tem em vista é adian ta r o tempo, e a suspensã o 
da snssão por a lg uns inst antes, ati m do ;;131' a presenta do pela commissão 
o proj ecto, convonientemonte redigido. 

O SI{ . Au .vu.ro ( iÓE:' , obte ndo a palavra pel a ordem, faz ve r qu e seria 

co n ve nien te quo se suspendesse li sessão PO;)I' cinco ou 10 minutos. 
a té quo a commiss ão do I'oda c(:ão apres entass e seu parecer. 

O SR . M ATT .\ J\1.\ GIlA[)O, o hto mlo a. pa la vra pel a ordem, req ue r que 
se proroguo a sessão pm' mniu hora . 

Consultada , a. Camarn decide pela. atfh-ma t ivn , 

O SIt. PltESIIlE:-;TE declara que, na ió rrna do rogimen to , o projecto 
é remet t ido com a oruondn Ú commissão especia l, n li rn de redigil-o 
pa ra out. nu : em ~' discussão. 

Logo em seg uida é lida e np provnrln a seguin te 

Rg DACç Ao x. I A - 1888 

~:X T[;o.; CÇ :\ O Il.\ "::'CRA VI/l.\O 

Redacção para. li :1' discussão das emendas feitas e approvadas pela 
Carnara dos Deputados it proposta rlo poder execut ivo , qne declara 
oxt inctn a escra vídã o no Brazil , 

Accroseento-so no legar competente : 
A Assemblé u Gera l decreta : 
Art. 1. 0 (substitutivo). E' declarada extincta, desde a data desta lei, 

a escravidão no Brazil. 
Art. 2. o (Como na proposta) . 
Sa la das commissões em 9 de Maio de 1888.- Duarte de A zev eclo.

Jooquim N abuco. - A/l'onso Celso J !mior . - Gonçalves Fen ·eim. - Al
[ redo Corrêa . 
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Augustos e Diguisshnos Senhore..; Representantes da I'iac;iio , - Venho , 
/10 ordem (lo Sua Alt eza a Princeza l mporial , ({.()g"311t.n «m nome 
de Sua MagesLade o Imperad or , apresentai-vos a s~g'u i n lo 

I'W ,P OSl'.\ 

Art. 1.° E' doclnr.ula extiucta a esera vidão no Braz il, 
Art. 2. ° Rev ogam-se as disposiçii :).; 0 111 oontrarto . 
Pal acio (lo Rio tle Jan eiro fl l11 8 de ~1ni o do I ~ RfL- Norli'il/O 1! 1I(/l 1S!() 

da Siloa, . . 

O Su . ,1nA QUDI l",IJl Pell (/ic/a UI'tln" ,) I'C íjU Or di spCll.'1I c1c:iIJtel'sli r,io, 

pal'n. quo li pr-ojecto e n tro na ordem ,h dia d' l :\I.I:lnll:i, 

r.' approvnrlo o roqum-imontn. 

O SIl, PUESJJ>EXl'E levanta a s(l,s:i o, I! tlú a s()!!'uinh ' twd'JI1I do dia lO 
do em-rc nIn ; .. 

{l par/e - :la discus são U:I propost a rio goV/lI'no, con vertida 0111 pro
j eclo de lei, ext lngu iudo a escr .rvlrlâo no Hrnz.il . 

:la lio i'te - Si houver tempo, cout inuu cão tia c lcicão das cornrulssõ-s 
permanentes. 

~F.SS:\.O F. .'\I 1 fl 1.>E .. f ..\CIO 

Presidencia do Sr, Lucsna 

o SI'. AffoJl~o Ce I ~ () ,Tlluior tem uhou ra do mnn.la I' 

Ú mesa, pnr a SOl' snlnne t t ido aos trami tes ]' {'gilJlcI11ncs, 1111I projocto /h 
lei, con cebido nos seg uintes termos (1Í'.) : 

li. A Assomlilé n (;c!l'il l resolve: 

Art. 1." Será cons idorn do do fesh. naci on».l n dia ( ~ 1Il (JlI/) (,h' 
sanccionnda a lei quo decla r a ox t lnota fi escl',l v icli'io no nl 'az il. 

}\ I'1. 2," I{evogam-s:, as c1isp'),kCws em contrnr ío . ~ 
Sala. das sessões, 10 de ~Iai o cio 1888 ,- Alfonso Cele» .I,mi IJ )· , " 

Reserva-se para, CIIl occnsião opp or-tun n, rund amontm- es te [ll'ojrf'l n, 

quo, do resto , já cons idera Iundamonturlo p GI' si, POl 'IJUC Hã o qU OI' 1'0

tardar 1111I in st ante siquer, dem orando-se n a tribuna , o tr-iumpho tinnl 

desta. causa, pela qual 83 desvanece de tCI' emprogndo (li; mais ded jr.,dos 
os1'01'1.'05, 



l ~ ' lido, e li ::.l sobre a mesa puru ter ~" lcitui-u 11<\ prirneiru sessão (J 

::io;';'lI i ll te 

PJWJECTO (') 

1'1<::'1'.\ .\' ,\ <:10:" .\ 1. 

« .\ ,\,;,;olllbll!,t Geral l.cg isl ntiva resolve : 

.\ "L. I, U Se rá cuusiderado do tostu nacional (l dia em flue 1'';1' sa ne
cioundu ,L lei quo d OC!:ol ' ,1 extinctu a escrav idão lI O Hru zi l . 

.\ I'L. :! .') lcovogrun-se as dísposi çõcs em contra rio . 
Sa la das sessões, lOtio Mnio de 1888 .- A/liJilsO Celso Luni or,» 

Entra em :l" di ::iI:II" slio u proposta tio gover no, couver t ida em ]JI'O
jocto tio lei, decl aran do ext inctn a escravidão lI O Hrazil , 

\'0 70 1,: ': :- Votos I Vot os ! 

o Sr. T ...o u r-en ço de ,A.IlJuquerque z- T 1'<lIH] ul11 i 
:;C-Sl) Y. Ex., ~l', presid ent e, ti uu quillise-sc a, Cuma ru : ;; 0 0 1'1) min ha 

t 'u !kl'ilJ lIC Hl não pc,;,'1':1. a I'a lt u de 1'8tUl'd:'U' a passa.gem du lei , Poucas 

"ala vrus tenho quo d izer , mas Ido posso re nunciar ao di re it o de Iaz cl-o, 
porque devo de,'ollc1cl' nest -i questão a cohereuc ia que sempre ma nti ve . 

Si não tossem os dous notnvcis discu rs os hontern profer idos, prin
l:i l'a l ll 1CHl tc o tio meu respoit u vcl amigo, o illustre deputad o pelo 11 0 

d lstrict o da pr ovinciu (\0 Rio do Jauoiro , mo julgu riu dispen sado de 
occu par hoje a n ttcncão desta íl lus t r,ulu o.umn-a ; esse discurso, por ém, 
ol)l'i<;a-nw a lutcrro.npor I' s ilcnci-i, 11110 es ta Vil r osol vido a b'lIardm' . 

SI' , pr esidente, 0 \',1 iurpoisivcl qllo o miui st cri o do lU tio Ma rço 
Lj\' OSSO procedimento ditlc r cnto do quo .uloptou . ( ,I1'0i'(l lo .< .) 

Jo:' IIf)I'I):,sal' io uão t l )l ' ncompnuluulo o movimento dos ucout.x-i 
mont us nos ul timos Ill l'Z ()S, pal' ,1 :ll' I'...litm : quo sor-in poss!ve l :1 ol'g'a 

lli z ~lf; ü n d0 11m m in lstc ri o I',w 'riol ln l' jfl (olj luiu({ ,;s) , '11I f) det i vesse ]lIl1' 

Ill ois tem po :t orna nci p:I,:ã.. lifl, r SC l'a" 0 ';, 

() SH . l' EDlt O l.rr z : - ?\iío so jl l'o tc lIdi :t isso . 
() SI:, COELllü Rooiu urncs :- P c~) () a l U la 1'1',1. 

O SI:, l.ourucx ço I.E A Ll lUIJU!':I:<Jü E :- Sen hores, 011 comp relicn.. 
oI 11 l'Ía a, rosls touein á [ll 'i )po S/'L do ~OVC I ' llO , 1'01' part e do qualq uer 
deputado, monos POl' parte daqu el les '111 0 sust cllf,I[',1l ll tll.,dir::ulull1f'llte 
o mlnlst erio pas;au o, (:11[1 /1; 1.< , /" 0 (ljlo i'Ir!OS . ) 



- 4(i 

Si olles tossem Iogícos ; si tossem :co lleren tes o qu izossem tirar 
as'c onsequencíus dos netos praticudos pe lo míui ster-io passado, da cri 

m inosa tolerancia dc lle 0 11\ i-ola ção aos aco n teci men tos de S. Paulo 

e a muitos outros . ' . 
O Sito MAc-DoWELL :- l'eço a pal a v ra. 

O SR. LOUREXÇU m; AI ,Ill :WUl.:R (,)TJE : - '.' si Iosscm lng icos, SI' . 

presidente, se ria m os l)J'iIllCiI'OS a a pplandlr a propost a do poder 
exoc n t ivo , 

U ~I Su . DEl'U'l'AllO:- Ta nto ist o (I ve rdade , quo o SI'. ex-mi n is

tro da j us tiça vo to u a íu vor do projeeto, 
O SR , LUUlW:-IC,:O Im ALBC,)UERQUE :- Logico , SI' , presidente, foi 

o nobre Ministro da Ag'ri cultUl 'a ,lagi eo foi o ex-Ministro da J usti ça j 

aquell e, nã o se r ecusando a fazer pa r te do ac tua l gabine te , c es te 
v otando a proposta , por en tender quo é elln a oonse que ncia natural, 

necessaria, dos ult imas aco n tecime ntos roa lizados no Império e com 

especialidade na prov íncia de S. Pau lo . 
O Su , DUAlt'l'!': Dl ': AZ EV EDO:- Apoiado.
 

O SR, MAC-DoWELL:- J á pedi a pal av ra .
 

O SR. Louiuexço me ALllliQ UElUWE: - Senhores , s i fosse possíve l
 

manter o tra balho se rvil (eu d isse com toda a franqueza , porque 
nunca solic ite i outros ap plausos qu e n ão os da minha consc ienc ia) 
(ilwito bem) . . , 

O Su . " EDi to \' 011.:- O que muito hon ra V . Ex. 

O Sito LOUlU':,'íÇO DE ALHU(,){;ERQIJI~: - . .. ou rec lnma ria a obsel'
v ancia exacta da lei cio 28 de Setembro de l H8;>. 

O SIt . l'J<:lJlW L UlZ:- Nisto es tamos todos de uccórdo com V. Ex. 

O SIto Lou iucx co IH: ALlllJQli lm <HJE: - Portanto, qu ando dec lare! 

qu e v otaria por um projecto do a bolição inu ned iata e inco ndiciona l, 

Ü que t inha perdido toda esper uuca do victor iu ; sa bia qu e soria m 

bal dados quaesque r es forços que para isso empregasse . ( ,1pu iados .) 

Não fiz mais do qu o, Sr . pres idente, rende r hom en agem ao in 
o. 

evitavel , sulnne t ter-rne a fa talidade dos aco n teci men tos . (Apoiador .) 

Como acredi tar-se que o ac t ua l ministerio pode r ia opp ór-se á 

onda '? Irnpossive l! Louco fura elle si o teu tusso ! 
Haverá quem nesta Camara acredi te qu e llO dia 10 do ~Ia rc,:o u 

Sr . Preside n te do Conselho e os seus collegus medi tavam a presen tar 
um projocto do abo lição unm ediata (! incoudicionul '? SI' , preside n te, 

não sou confiden te cio min is terio, 11 m ::; , a ju lgar pelo s i m Jl l8~ hoin 
se nso, ac red ito qu o n ão era es ta a sua lutenção . 
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o SR. PIWllO LUIl ;- Nem 0 [ ' ;). este o projscto do SI'. Antonio 

Prado, o quo veio do s. Paulo, 
O SR. ZAMA :- Poço a paluvra , 

O SR. LOUl lEXÇO Im ALllUQlJERl.l UE: - Naturahueute os a coute ci

montas furam modificando os proposítos do ministerio, é ufluul cllo 
chegou a es to re sultado: outro proj ecto não pódo satisfazer a aspira
f;<10 tio paiz q ue n ão o lia abolição Immediata e sem condi ção a lg uma . 

A ini ciati va individual! SI'. presidente, prouvcra li Deus que om 

nosso paiz a iuicíutivu individual pudesse realizar 0bl',1S da importaucia 

desta. que o Parlamento vai decret ar ! Prouv era a Dous ' Felizes seria
mo; nós e seria isso para a nução brazileira um justo motivo de or

gulho. 
O nohre deputado pelo !lo districto do Rio de Janeiro cito u o 

grande numero do ema ncipações devidas ú geucrosidade do coração 
brazfleíro, A essa g eIlel'os ída de rendo homenag em j mas uttenda o 

nobre deputado a qu e o numero das emancipações cresceu tiopois da lei 
de 1871 (llpoiado do 8 >', Muc-Do ioctl) o c resceu muito mai s depois da 

lei de 1885. Si tivessemos esta tis t íca s anteriores a 1871, o nobre 

deputado reconheceriu <]11 0 era insignlficante o num ero tias nlforrias. 
SI', presidente, reformas desta gora vidade, reformas desta ím

portancia, não se podem realizar sem ,L Inter-venção dos poderes 
publicos. (Apoiados.) 

O SR, l'J<:IJlW Lurz:- Apoiadi ssimo , 

Ü SR, LOUltEX~:O DE ALHUfJ lJERl.lUE : - Appello PUI'U o exem plo 
de todos os paizos j para o exemplo da França, da Inglaterru, tia 
Hollanda e da Hespauhu. O qu e ulli vimos '1 São nações muito ci

vili sud us, muito adiantadas a todos os respeitos; entretanto, si os 

poderes publicos nã o tivessem intervindo, a escra vidão ainda subsis

tiria em suas colonlus. (Apoiad os s) O interesse particular é intrans

igente, raras vezes se deixa couvencer. 
SI' , presidente, não sou, como disso outro dia, um convertido, 

nem quero as glOl'ias do abolicionismo j entretan to não acredite a 
àCamara l1ue eu me tivesse opposto á abolição pai' amor instituição 

servil. 
Nilo, SI'. presidente, nenhum aboliciunista aqui ou fól \t desta casa 

tom mais horror á escravidão tio qu e eu; sempre considerei-a como 

lima das maiores infelicidades, si não a ma ior ca lamidade do nosso 

paiz ; mas eu nã o podia dlrlgir-rne somente pelos impulsos do meu 
cora ção _
 

I) SIt , [' Elmo LUIZ:- Apoiarlissuno .
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. oS IL L ') liln: :-.: S~O Oi': ALII O(WEIU,l UE:-EIl devia ter tamuem, e priu
cipalmcntc, em vista conside ra ções do outra ordem; não esta va em 
uma usscmbl éu de philunthropiu, mas potíttca, que tom por principal 
dev er g-al'antil' os inter esses da nação, 

O S u , I' El lIlO LIJII. E ou r no S R, DEI'CT.\l ll):- Apoiado. 
O Sito L Ol il tE:-': ÇO m: Ar,lIlii,ll il'; IU,lUI.::- EIl não me podia esquecer 

do risco que cor ria o credito publico, .la rcducção lia producção nacio
nal e (h " g r.uulos ditlícul rl ndo» !'o::;1I1 tant os do taes factos, 

Eis ahi, SI'. presidente, porque sempre rue oppuz ,'L idea al)l)
Ilcionista c por-quo a inda hoj e SOI' j, t () seu adversario intransigente. 
si PUl'\'OI1l1l1'(l houvesse possibilid ade do atal hal'- Iho o..; passos, Sou 
propriamente 11m vencido, e fIlICl'O SOl' considerado tal , não s ómonte 
pelos meus collog-as , como pelo pail. inteiro. 

Prev ejo gran des males, e poço ao Deus das lntlnitns misorlcordin s 
'ln e se am cr ccíc de 11 I"S, em utteno ão Úi boas intenções com que a 
n:lt;ão In'al.il (;il'a p!'t)~od o 110 passo mu ito ~ 'l\l \'e que vui dai'; quo 

flú a 1I 0 S~O solo maior Iert ilidadu ; quo nos ill:;piJ:o a l odos cora gurn, 
resígnaç ão c amor ao lr.t bul ho, )llI l':L 1l'1U \1 ,10 so IH'>'S:! di ze r 11111 dlil 

que o resultado da n1l0Iil:;10 roi a 11 I i' :0 l'Í'l pul.licn e pal'li c\\l <lr, 

() St; . PIWllO L IJlr. i': III 'T i to:; SI,:;. lJ EJ 'C T .\ ] .OS: - .\ )lÜill d,-,_ 

() SI(. l.ouuuxoo u:'; AL Il UI!l :Ell liliE: - Senh ol'cs, si eu l.ivc sxe I" ! 

fazer ulgum prot esto cont ra a pr opost a fio go verno, seria Iund n
montado na falta de iudcmui saçãn devi rla aos senhores lias escra vos 
(apoiados tlc: dc putuçno d o R io de .Ianci l'o); e esse protesto cu quizeru 
quo tosse levantado. n ão )lllI' mim , rnns pela rol. fraca para o 

mund o, mas [0:'t O pera nte j) : )Il ~, da ,; viu vus I, doi'i ol'ph üo::" ( JI l!ilo """1.) 

Não 11 íacn, porém, SI', prosl.lontu : 0 11I primeir o IO!;'Hr , porqu e 
SeI' LI. i,,'-:ll I u l.l.ulo, I: orn segll ll do Iogar', pOl'qlw rcconhr co qlW li 

estado do 'I'hesnur o n ão pormitt e scmclhuutc d " ~J lI;Z 'I, ( \ 1'0; 11110 , ) 

);iio desconhe ço os inconvenientes . mas tunhom não igno ro as t;' 1':\l !

dos van tage ns (jllO !,('>.le t ra zer ,L aÍJolir;;i Il. Ullm deltas, esporo, SOI'i! 

Olll'I g-;U' os 1l0SSOS ;;o yel'l\os a SCI'I) llI mais ccouoiuicos ; a dlspcndorcm o .; 

dinli oiros publ icos com mais cui-ln-lo ; a nã o osbunjure in il custa do S UO I' 

do povo ; a cu idurom, üm lmout c, com ninis a tl unl;iio dos interesses do 

pniz . 
.\ n lu,,; di) c.u u-Iui :', SI'. pl' ( ' ~ id ont (" i' I ' ( ~ : :i so daI' uiu n resposta , ai jJdn 

'ple muit o I'apilh , ao que hon tcm disse n nobro Ministro da ..\ ~I ' i cllltlll'oI , 

ti. Ex. decla rou que a l'e\-Il.:.:'ar;il lJ tia lei de lu de .lunho do I ~; il ;, liu" : 
sido rcccbl d.i com muit a s : l li .; C<l(.' i~() 1'01' l' ,:;la L'"m,I1"I, 

Eu declaro :' 0 1\01:l'e Minist ro 'I'w com !~I's ei r ruu lllúit ll,~ d,.';; men - col
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r lpga~, cujo.s nomes não decl inuroi, e com alguns Srs , ministros, e a im
pressão que notei foi muito ditrerente. 

() Sito PEDHO LUlZ:- A adopção dessa lei não teve a menor conse

quencia na lavoura do Rio de Janeiro. 

O SIt. LOUltJo::-;~~O IH> AJ.IJUQn:RQUF.:- ,Já hontem aflui se disse e 
hoje o uobro deputado pelo Rio de Janeiro repete, que a adopção da
quella lei não teve consequeucia nenhuma sobre os estahelecimen to, 
ugricolas, E' iuexuctu esta proposição. A revogação da lei de 10 de 
Junho foi o golpe m ris profundo destecluulo na cscravidão : isso seu

tiram todos os abolíciouistus, e duhi o grande empenho que tinham em 
que .t lei fosse votada. 

n nobre deputado assim se exprime porque quer collocar o chefe 
do seu partido em posição insuspoltn para a lavoura lia provincia do 

Rio de Janeiro; mas acredite S. Ex. que nós não podemos OCCUltUl' 
a vet-dado : não é se') o deputado, o mais humilde trabalhndor rural 

reconhece tumbem flue si não tosse o upoio dos conservadores úquella 
lei, u abolição não se teria precipitado como se precipitou, (Não 

apoiados .) 

Sr. presidente, lodos COnCOI'I'tlIl10S para a obra, que agom se vai 
realizar ; mas em minha humilde opinião, níuguom concorreu maís 

ofllcazmente do que os nobres Bariio de Cotegipe e conselheiro Paulino 
de Souza. 

O Sito Pnnuo LUI~:- V, Ex, esquece a magístratura.. 

O SlL LOI IH,E:-;<;O DE AJ.IlCQUEHQUlo::- O que se vai fazer é antes obra 

delles do que do unnlsterio actual, Digam o que quizorem, esta e 11 

verdado. 

SI', presidente, tenho dito quanto basta. para tornar conhecida a 
minha oplníão ; condemne-mo quem quizer : basta-mo o testemunho 

da consclencia, e esta mo assegura quo curupri o meu devor , 
VOlBS:- Muito bom! Muito hem! 

o Sr. Pedro Lui z comprelrende a impacieucia til!, muioi-iu 
pura votar o projecto, mas não obstante occupará por algum tempo a 
uttenção da Cnmarn , conüundo na sua beuevolencia, hoje que ella quasí 

toda acha-se convertida ao partido abolicionista, 
Não sorprenrleram as accusações feitas pelo represeutan te das Ala

g'óas no benemerito Barão do Cotegipo e ao conselheiro Paullno de 
Souza: já contava (IUO elles seriam apontados como os respousaveis 

pela apresentação deste projeeto radical o o seriam pelos convertidos 
da ultima hora, no numero dos quaes acha-se o nobre deputado pelas 

4 
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Alagóas, que os censura, mas que sempre os acompanhou na politica da 
resistencia. (Apoiados da deputaçao fluminense.) 

Mostra os grandes embaraços com que lutou o gab inete passado, a 
braços com sérias dirfículdudes e diante da altitude da opposíção do 
Senado incitando 11. magistratura a declarar-se abolicionista o a julgar', 
não de accórdo com a lei, mas a julgar da loi o a decretar a abolição 
por seu livre alvitre e contra expressas disposições da loi. 

AoSenado e á magistratura cabe grande parte de res ponsabilldade 
dos acontecim entos quo hoje estamos presenciando. Desenvolve consi
derações para ovidenciar a altitude C01T<3cta o patrlotlca dos illustres 
chefes conservadores os Srs, Barão de Coteglp o e Paulino de Souza, 
e os serviços que prestaram a causa publica. e às instituições. 

Entende que o nobre Ministro da Agricultura interpretou mal o 111'0

uunciamento dn Camara na sessão do unno passado ; a maioria conser
vadora da Camara poderia querer quo se adiantasse a solução da 
questão servil, mas entre esta opinião e a abolição immediatu, que hoje 
elIa aceita, ha um grunde abysmo.que o orador não comprehende como 
possa ser transposto pelo par-tido conser-vador, partido de direcção, e 
não de obediencia, Entende que ao partido liberal co mpete esta re
forma; quando as correntes da opinião são tão intensas e volumosas 
que impoem uma reforma da natureza da que hoje so vai decretar, o 
partido conservador devo S0r bastante patriota cedendo o legar aos 
seus adversários. (Apoiados d.a deputação fluminense e w10 apoiados cI" 
pernambucana .) 

Refere o procedimento de Pitt na Iuglatertu e de Cauovus na Hex
panha ultimamente, e sento que o nobre presidente do conselho não os 
quizesse imitai', elevando-se, no conceito do orador, tanto quanto 
poder-se-há elevar, realizando esta reforma. 

Apontará alguns inconvenientes do ter sido o partido conservador 
encarregado desta incumbencia e, entre outros, aquelIo que se evi
dencia de não vil' o projecto acompanhado do medidas referentes ao 
trabalho dos libertos, O gauinete abriu mão desta parte do projecto, 
pelo receio da opposíção que se levantou logo nos arra íaos liberaes e 
na imprensa abolicionista, parecendo que o gaqinete rendeu-se u esta 
intimação. Si fôra o partido liberal que se achasse ti, Frente da reforma, 
os conservadores unidos exigiriam estas medidas coagindo os libertos 
ao trabalho, de accôrdo, pelo menos, com o que se acha estatuído 
no projecto do senador Dantas, (Apoiados, não apoiados.} 

Mostra que todas as legislações referentes a abolição do element? 
servil nas colonlas hespanholas, portuguezas e ínglezas cog-itaram 
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oIo;las medidas o, n ão obstan te , t rata va-se do colouius que podiam os
perar os rCCUl'SO:; das metropoles, em cas o de embara ços e dilllculdades. 
l·'a;l; um parull elo ent ro as nossas cond ições o as des tas colonlas e o.; 

l
I 

Est ados Unidos, onde os Estad os dq norte era m ricos e manumcturoiros, 
os do cen t ro forneciam o; ge neros al imonti cios úquelles, os do sul, 
onile o tr.i lu.lho era servil ; e nã o obsta nte, g l'andes foram os om
lmruços com que ti veram de l utar os Estados do s ul, nos quaes existiu 
a esc ravid ão , Aponta a opinião do economis tas dlstinctos, Molinuri, 
l.avel ley e rlo distincto deput.ulo pelo 20· district o de Minas, re
conhece ndo o g randu auu lo quo so ürorarn uquelles ~ str\dos com a 
nbol ição iurmedinta do es tado servil . 

Moliu uri diz que em gOl'ul o tralmlho do liberto à um terço menos 
produoti vo que o trabalho escravo, sondo necossuríos dez libertos pa ra 
os servi ços que eram fei los pOI' se te escru vos . 

Dá as razões dest e fact o o conclue duhi qu e na melhor das hypotheses, 
cont inua ndo os liber-tos todos nos es tabe lecimen tos ruraes, t eremos 
uma dlfferen ça de l / :l pni -a men os na produc ção , OI'H , se ndo as pro
vineius de S , Paulo, IUo de Juneiro o Minas ns qu o COOC01'l'e l11 com 
dous terços da receita do Estado, como dem onstrou U il lustrado ropro
son tnute do Rio de Janeir o, hont om, teremos um a depreciaç ão, pelo 
monos, de um ter ço na receit a do Estudo. 

Cita em abon o do sua opin ião o que se obser vou nas colonlas 
Irunceza s, onde os libertos ubuudoruu-am qu usi com ple tamente a la
voura da canna , na n ado 1'01' um escri pto r uboliciou ist u, Ba rdíer, 
na sua oln-a Colonisa ção sc ientifica, e a obra de Charles Dupin sobre 
a emanei pa ção lias colonins rmncozas ' 

Passa , de pois de outras cous ideruções, a estudar I) mecanismo da loi 
.le 28 de Setembro de 1885, e vê nelle consagrado o pr incipio da. in
dem nísa ção do trabalho escruvo, por meio dos se r viços prestados e que 
so oxtl ng uír ia ru com a dep reciação da ta bell a. Record a os discursos 
do SI', Prado a respeito, e a o plníão do rel ator no notavol parecer 
do project o Dantas. sustenta ndo a mesma th ese, 

Entendo, por isso, que se deveria lndernuisar os proprietarios ( lII a

nifcstaçüo de tlesaqrado das !falel'ia.s), o lerubrariu a emissão de títulos 
de 3 % cor responden tes aos valores (Ia ta bolla o soüroudo uunual
monte a deprecia ção da mesma j podendo ser parte do valor pago 

om terras publicas. 
Cita o parecer do conse lheiro Ruy Barbosa, ins uspeito ao mais puro 

abolicionista , no qual se lê que, tend o sido innuediata l t a bolição nas colo
nias rrancezas, indispensuvel ora a indemnlsação , (1')'ocam-se apartes «) 
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Est á sustentando, diz o orador, os dogurus dil esc oht conse rvudoru 
e os principios liberaes e garantidores da nossa coust ítuição. ( Apoiados 

c nã o ap oiados e ) 

Sali enta como isto seria conve nien te aos la vradores, hoje que e lles 
necessitam de meios para pagarem os serviços dos libert os ; se i-ia 
um auxilio digno do patriotismo da Ca maru. . Acredita qu e os luvradore-, ~ 

que se acharem em boas condições poderã o suppor tm- mais ou menos 
osto abal o e conservar o tr-abalhe organi zado em seus estabelecimen tos; 
mas os que dev erem, es tes não poderão png-al' os sa la r ios uos lil.ertos, 
que desertarão, porque o" commissa rios e os bancos não lhes torn ecerúo 
mais re cursos para fazer face 11 esses pagam ent os. (i1 [JoioA os fi" 

de p utoção flumil1 <Jl'lse.) 

OL'[\, dous ter ços da lavoura ost âo ma is ou menos nestas condições ; 
estes, não sa be, si reslstirão ao go lpe . (Apoiados.) 

Preteria o projeclo env iado pelo conselh eiro Prado, que não consu
g l'ava a abolição immedlat u, mas em Dezembro, e continha disposições 
sobre o trabalho dos libertos. Porque, ao llHJlIOS, não dur em lavouraà 

meios e temp o para Iazer a proxi rnu colh eit a e iunis Iolgudamento 
dispô l' de recursos IJ,U' [l vencer a crise '( 

Porque, diz o orador, a imprensa neut ra abolicíonistu hypuotisou it 
Augusta Regeute ; esta ao honrado Presidente UO Conselho, e S. Ex. 
á mai oria tia au gusta Carnu.ra, cou vertendo-se todos ao abolic ionismo, 

A um a parte do Sr. Nabuco dizendo ser esta lustoria antiga , responde 
o ora nor que olle sempre acreditou na força da propaganda : e si 
nlguern della descreu foi o repr eseutunto do Pernam buco, quando 
abandonou o pai;", para ir pedi!' a inte rvenção do Papa, duvidando 
assim dos sentiment os dos Hraztleiros e da força do seu partido ! 

O ora dor , depois de outras consideru ções, termina dizendo que não 
defend e só os interesses do Rio de Juncíro, defend e tambem os de outras 
provlnclas e, quando Y() e rettecto no quo se passa, r eceia que algum 
ostrangolro, conhecendo as nossas coudicões, aconsclho o que um 
viaja nte aconselhava á Hespanha, quand o cllu se via a braços com 
fortes cor rentes rovoluelonai-las i-i- quo dos Pyreneus a Cadix se 
a brissem escolas onde so ens inasse o senso COll1l1l Ulll . 

Faz vot os para que não passemos pelas diíflculdudes, pelas decepç ões, 
por que passaram outros pr izes, o para que o gabinete continue na 
direcção dos nego cias puhlicos, afim do conjurnl- as . (Muitos apo iotlos , 

muito bem da d ep utaç ão fluminense.) 

VOZES;- Valo , ! Voto s! 
O SIt. COJo:LIIO H,O\)lllGUI ';"; declara desisti r d,l palavra P,lL'<l votar-se, 

ii 
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I) SR.. Plmswg:~'1TE:- Tem fi palavra o SI'. Zama. 
O SR. ZA)JA ;- Sr. presidente, não se r esiste a es tas intimações . 

Quando um pnrlumento quer vot ar, como este quer, é preciso qu e 
as individualidades se cur vem o desistam da, pnlnvrn.. (EI"avos. 
Milito bem.) 

O SR. PRESlI>I';N1'I, : - Tem a palavra o Sr. Bezn mat. 
VOZES :- Votos! Votos ! Vot os! 
O Su , CO I~ (,IfO RODRIGUES :- Peço a pal avra pela ord em . 
o SR, PREsn)[o;XTI'; :- T em o nobre deputado a palavra pela ordem. 
O SR. Co F. r.no H,OIJIllGUF.S lemhrn no SI" presidente qu e desisti u da 

palavra para votar-se, Si quizer em encerrnr a discussão, não usar á 
da pa lUVI'a; no caso contrario, ver-ra-ha forçado fi, occupar fi, 

t ribuna. 
O SR. 13F.7. .UIA1':- Peço a palavra pela ord em.
 
O SR. PRESInEX1'E:- Tem o noln-o deputado a palavra pela ordem .
 
VOZES :- Voto s! Votos! Votos!
 
O Silo Ih:zA)[Ar : - Desi .to da palavra, satl sínzendo a impacienoin 

da Cnma r a , ( 11fllito bem:') 
VOZF.S :- Perfeitamente! Votos ! Votos! 
X:IO hav end o mai s or adores in ser ipi os, o SI' . presidente, depois de 

consultnr a Cnmnr.i si considera sufllcienteme nte discutido o pro
j ecto, o nbt ida resp ost u an1rm ativa, decl .ira encer r ada a discussão. 

Posto a votos, Ú nppro vado ° projecto para ir ú commissão de 
r edacção. 

o Sr..JoaquÍlll Nabuco (pela ol'dem) perle que o 
sr. presid ento nom eio uma conuni ssão do r edacção Interina para 

r edigi!' este projecto, de fôrma a sei' immediatamente votado, visto 

não ter' sido ainda ele ita a comm issão. 
O SR. PI{Jo: ~[[)Ei\'1'F.:- Ha a commissão de redacção do anuo pas

~ado . 

Posto a votos, o requerimento do SI'..loaquiru Nabuco é approvado, 
O Sn , PlmSIDI·;:-<n: nomeia para a referida commissão os SI',,>. 

Duarte cio Azevedo, Joaquim Nnhuco e Rosa e Si! va , 
E' apresentada a seg ui n te 

REDA CÇÃO DO PRO.m eTO N . I A , DE i 888 

E)IF.:-<DAS FEITAS r·: APPROVAIlAS PELA CA) IARA DOS DEPUTADOS Á 
PROP031'A IlO I'ODEB T';X\0;(:1:1'1vo (JUI'~ DI,CI,ARA EXTINCTA A F.SCRA
vmxo NO IlRA7.11,. 

Accroscente-se no logar comp etente: 
A Assemul éa ((eraI decreta 
Art. In (substitutivo). g' doclnrnda extlncta , rlesdo :1 dutn desta 

lei, a esc ra.v idão no Brnzil , 
Ar-t , ?-o (como na proposta). 

Sala das commiss ões em 10 de Maio de 1888.- Duarte de A~ el)e do. 
- J l)flljui 1il Nolnico . - Rosn e S ilva . 
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o S r . Affonl';lo C el!ilo .:J"n.nior ([leIa ordem) requ er que 
seja consul ta da a Cnmara si dispensa a Impressão, para 'l IW possa 
lmmedíatam ente entrar em discussão e ser votad a a redncç ão 110 
projecto. 

Posto a vo tos, o r equerim ento é approvado , 
Lida e post a em discussão a re .lnccão .10 proj ect o, e som debut e n.p ti 

provada. 

(-> Sr...Toaqu.irn NabulIo começa dizendo filie a Carnru'a 
nen ha <l o votar o projeeto qu e decl ara e xti nc ta n. esc rav idão no Bra zil . 
Desd e este mom ento a respousahil irlado passa das suas mãos para as do 

Senado vitallc ío . 

Nós, diz o orad or, g uiad os pe lo governo, cujo pntrlotí smo olo vou-so 

ac ima (lo ambos os partidos, o escre ve u a mais bella pag ina de toda a 
nossa historl a consti t uciona l, no minimo P l" tZO, dent ro do r egimento 
e da Constit uição , dentro dos quaos desde o pr incip io disso que 01'.1 

preciso ficar, votamos a le i. 
Vam os es pera r da sabedor ia, da gene ros irlade, do pntrio tism o do 

Sen ad o que ello, on de infeliz ment e não ex iste o encer r umento das rlis
cuss ões, não imp eçi a passag em do um a. lei como esta . 

Ped e ao Sr. pr esidente que co ns ul te a ca sa si , em r ecorda ção do 
facto qu e se aciba de passa\' nost o r ecinto, e l la consente IJIW seja 
levantada a sessão . 

1\. vi ctor-ia a flnal do a bolicionismo no Parlamento não é a vict ori a ele 
uma lula cr uen ta , não IIl\ ven cidos nem vencedores nesta qu est ão 
(muitos ap oiados), são ambos os pur-tidos pol íti cos unid os qu o se a bra 
çam neste momento solemne de recoustitulcão naclonal, são dons ri os do 

lagrimas que forma m um mar bastan te largo pa l'a qu o nell e se possa 
banhar inteira a no ssa ba ndeira nacional. (M uit o bem ! Apoiados. ) Fa ct o 
uni co da nos sa hister-ia, qua n to no orad or, que r ep re se nta desde 
o pr incipio apena s a orien taç ão a bolici onis ta, o qu e p óde dizer é IJ ne o 
ab olicioni smo equ em mais lucra nesta qu estão. 

Nós, conti nua o orado r, estare mos tão ca nsados como os escra \ 'OS ; 

mas o nOS30 cansaço não era de t rab alhar; mas porque es ta va lig ada 
a o nosso nome a id é.i, si não de uma (leg l',l(hçito , ao men os do lim a 
humilhação para a nossa patr ía. (Ap oiad os . M uito be ilL) 

g' tampo que a. democracia nacional te n ha um nom e que 11.0 a lg nmu 
fôrma não seja um a oflc nsa ás ou tras partes da conununhão hl'a zilei m . 
(Apoiado s .) 

Nós abolicioni st as, continúa o orador , retiramo-nos desta ca mpa nha 
cor-tos do qu e nad a tirámos e, pel o oontra r io, tudo domo" não SI' Ú 
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dignidade do cidadão brazileiro, mas tamb ém á dignidade de ambos os 
partidos constítucionnes. (Apoiados.) 

Ainda ha pouco dizia um escriptor que o primeiro dever das grandes 
nações é produzir os grandes homens. 

Nós offerecemos ao partido liberal occasião a, ter um grande homem 
e offerecemos ao partido conservador agora outra occasião igual, para 
flue deixem ns offensas ao passado na escuridão da noite da escravidão. 

Não pensa que o abolicionismo tivesse sido outra cousa mais do que 
o instincto nacional. (Apoi1ulos.) Não foi outra COUSfl, mais do que o 
sentimento verdadeiramente inconsciente 110 nO;;80 povo que, educado 
nas senzalas e na escr-avidão, não pediu ter outra visito no seu espírito 
sínão esta primeira aspira ção nacional. 

Nús todos, que fomos o tormento de ambos os pnrtidos : nós, que 
demos tan to ao partido conservador, como ao par-tido li beral, como ao 
partido republicano; nós, que não representavnmos outra causa mais 
do que as trevas da nação até o diu em que a raça negra fosse defini
tivnmeuto emancipada no Brnzil, nós devemos continuar no nosso 
posto, pedindo apenas a ambos os partidos que Se levantem, como neste 
momento, sempre á.alturn das grandes necessidades da nossa patría, e 
que comprehendam quo n~o lia pura o homem publico, como não ha 
para. os p rrtídos, verdudeira prosperidade si não no momento em que 
el les se esquecem das preoccupações inrlividunes e se recordam sim
plesmen to cio bom publico, do bem da patria , 

Felicita a Camnra dos Deputados de }i3H8 ; felicita o Ministerio 10 de 
Março j felicita ambos os partidos constitucionaes; felicita a Regente 
fio Imperio, o podo ao SI'. presidente que, em consagração deste 
memoravel dia, consulte a Camara si quer que se suspenda ímmo
diatarnente a sessão de hoje. (,IIlIito bem; muito bem. Braoos; palmas 

e applausos repeti -los lias galerias.) 

Posto a votos, é approvado O requerimento. 
(Ruidosas e prolongadas íllanifestações de applauso dentro e fora do 

,·eciilto.) 

o SR. PRESIDEXTE, depois de dar a ordem do dia 11, levanta a 
sessão ás 2 horas da tarde. 

São npresenta.las as seguintes declarações de voto: 

<t Declaro quo, si estivesse na, C8.',a hontem, quando votou-se o pro
jecto rle lei sobre a extinoção do elemento servil, teri t votado sim,- O 
deputado Coelho de Rezcwle ,» 

« Declaro flue, si estivesse presente hontem, teria votado a favor 110 
projecto do governo declarando extíucta a escravidão no Brnzil. 

« Sala das sessões em 10 de Maio de 1888, - Detflno Cin/ra," 
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o Sr. :Paula Prhuo não 8 3. achando hontem presente á 
sessão, lia oceasião de ser votado o projecto que extingue a escravatura 
no Brazil, julgou do seu dever vil' hoje fazer uma declara ção do seu 
voto, visto como, tendo sido nominal a votação, parece-lhe que não 
deve deixar em segredo o seu apoio ti. proposta do governo. 

O SR. PRIWDExn:: - Não 6 permittlda explicação rle voto; queira 
o nobre deputado limitar-se a mandar á mesa a declaração, 

O SIto PAULA PRDIO:-A declaração é a seguinte (lê): 

(I Declaro que, si esti vesse presente hontem, i hora da votação d'l 
proj eeto extinguindo a escruvatura lIO Brazil, o meu voto seria a üwor 
do mesmo projecto , 

«Sala das sessões em la f1 n Maio de Ix88.-PaHla Pri mo,» 

VOZES:- Muito hem! 

c. Declaramos que, si estives semos presentes á sessão em flue passou 
o projecto extinguindo a escravidão no Rrazil, terlamos votado a ravor-, 

c.Sala das sessões da camara dos Deputa-los 14 de Mtio ,I() I R8H.
A. l,filton.- P edro Muni.: .» 

No mesmo dia 10 do Maio foi rem ottirlo p im o Senado . 
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SENADO 
SF.S.OiiIÃO E:\I 11 DF. M .-\..XO OE 1S8"l 

Presidencia <10 Sr. Cruz Mach1.do (1° vice-presidente ) 

• • • • • • •••• • •••• •••••••••••••••••• o . ' •••••••. 0 . 0 

o ••••••••••••••••••••••• • .o.e •••••••••••••••••••••• ••••• 0- •••••••• o 

o SR. l° S RCRRTAIUO leu o ofllcio do (0 secretario da Cnmara dos 
Deputados de 10 do corrente mez, romettendo ns seguintes 

R)mNDAS FEITAR R APPROVAIlAS PRI..\ CA) I A It A DOS DEI'lJ1'ADOS ,\ PRO
POSTA no POlllm Jo:XF.ClJTIV O Qlll': DRCLAItA E'<TI:"CT,\ .\ F._CRAVlDÃ O 
xo nRA~IL 

Accresconto-so no logoa!' eom poto -i te: 
:\ Assernbl éa Gera l docrotn : 

AI'1. I" (substltutlvo) , E' deelnrada extinc ta, desde a .Iata dest a lei, 
a escravid ão no Brazil . 

Art. 2° (como na proposta); 
Paço da Carnaru dos Deputados, la de Maio de t888.- Henriqu e 

Pereira tlr, Luceila, presiden to. - Carla .• P eixoto de Melt«, lo secretario. 
0- Jaym.e de Alfwfjum"gHe Rosa, 2. secretario. 

PROPOSTA 

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Nação- Venho, 
de ordem de Sua Alte~ '). a Prlncezn lrnper-ial, Regente RIU nome de 
Sua i\fagoestarle o lmporrulor-, apresentar-vos a seg'uinte 

l'ROPOSTA 

Art. L" g' declurada extlnetu a oscruvldão no Brazil ,
 
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
 
Palacio do Rio de J nneiro em 8 de Maio de 1888.-llodl"Í!lo A. 

da Silva. 

O SR. DA:"'TAS:- Peço a palavra para negocio urgente. 
O SR. PRF.SIOE:-IT8: - Tem a palavra o nobre senador. 

o Sr. Dantasl- Acredito, SI' . presidente, que está no animo 
de todo o Senado brazileiro não embaraçar por sua porte a marcha 
trtumpha.t que, graças a D:ms t) iI.civilisa çâo rios hrazfl eíros, tem tido 
este projecto, desde SI1'l. apresen tacão na Camara a tê sua 1311 traria 
neste recinto. 



- 58 

Assim pensando, cre io dese mpenha r- mo rle um dever, qu e não é 

somente meu, mu ito particu lar e muito g rato, mas de todo o Senado, 
oflerece ndo il sua sabedoria e ao seu patri oti smo es te re que r i
men to (lê.) : 

« Requei ro qu e sej a nomeada pelo presidente do Senado uma COI11

missão es pecia l, de CInco mem bros, pa ra dar parecer sobro a pro posta 
do poder cxeculi vo conver-tida e m projecto do le i pe la Oamara dos Depu
tad os, ext ing-uindo desele sua da ta a escrav idão no Brazil . -s-Dnnias ,» 

Foi a poiado, post o e m discu ssã o e sem debate a pprovado . 
O SR. PRESIllRXTE:- Em vir tude du del ibera ção do Senad o, nom eio 

pa ra es ta commissão os Srs , Dantas, Alfonso Celso, Teixeira J unior, 
Vlscomle de Pe lotas e Escrognoll e Taunay e a el la Ó remettlda, com 
urgsncía, a propost a qu e acaba de se r lida. 

Ten do o s en ado nomeado com urgeucia a commissão i~ qua l I'oi 
remettlda a proposta do governo, e tendo-se reunido esta ccmmlssão 
immedia lam ente, ente ndi que inter pretav a o voto do Senrulo es pera ndo 
a apresenta ção do parecei' qu e va i se r lido . 

O S I lo 4° SgCRETA RIO leu o seguinte 

P ARECEI{, 

A commlssão ospecí li , nom ea da pelo sen ado pa ra examinar a pro
pos ta do Poder Exec uti vo conve r ti da em pr ojecto de lei pe la Carnura 
.tos Deputados e que declara ex ti ucta ,l escravid ão no Brazil : 

Consida ra ndo que o mesm o projecto contém provldenci a urgente, 
P01' ins pir-ar-se nos ma is justos e imperiosos intuitos e consultnr 
g ra ndes interesses de ord em economica e de civ ilisa ção ; 

Consider.mdo qu e e lle sa tisfa z a m.iis o mais vohcm entc as piração 
nacional, e a bste ndo -se de oüerecer qual quer eme nda , tornando 
ex presso que Iicarn igualmente a boli rias tod as as obr igações de pre 
stação de ser viço pro venien tes da legi sla ção em vigo r , ou de libertações 
condiciona lme nte confe r- ida s , por en te nde r que isto se acha virtual
mente compre hendido no a ll udido projeclo : é de parecer que ent re em 
discussão, para se r adoptado pel o Seuado . 

Paço do Senado, II de Maio de 1888.- Dcuua s Affonso Cclso ic-« -« 

T eia;eira Jlmior .-- l/is cond e de P elotas E scroqnoltc Taunay . c-« 

O SR. DAXTAS(pe la ordem) re quereu dis pen sa de impressão do parecer, 
a fim de qu e o projecto a que se refere seja dad o para ordem do di a 
de a ma nhã . 

Posto a votos, foi approvado o requerimento. 
O Sito PR ESIDEXTE:-A orde m do dia de amanhã será a discussão da 

propost a do poder e xecut ivo, cuja urge nciu acaba de S8J' a pprovad a 
pe lo Senad o . 
• • •• • • • • •• • ••• • • •• , • • ••••• • _ • • • • • •• • 0 • •• • • • • •• • tO • •• • • •• • •• •• • • • • •• 

O SR . PRF::mmNTE deu para. orde m do dia 12: 
:ta d .scus são du proposta do poder execu ti YO, con vertida em projecto 

de lei pela Curnaru dos Deputados, sob n . I do cor ren te <tono, decla
rando oxtín ct a a esc ravidão no Brazil , 

Lev antou-se a sessão ao meio-d ia. 
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Presidencia do Sr. Cruz Machado (i· Vice-Presidente) 

ORDE~I no DIA 

EXl'lXCÇÃO n.\ F.>lCIL\v IIl.\o NO IlltAZlr. 

Entrou em 2" discussão, com o parecer tia commissão especial, II 
art. l° da proposta tio poder executivo, convertida em projecto de lei 
pela Camarn dos Dopuados, sob n. I do corrente anno, declarando 
ext íncta a escravidão no Brazil . 

o Sr. 13ariio do Cotegipe:- Posso, SI'. presidente, 
contai' com a liberdade da díscussâo ? (['nllsn.) 

O SIto CORHEIA: - Sem duvida. 
O SR. DANTAS: - Perfeitamente. 
O SR. PrtES\IlEXTIo: : - Arn plamento . 

O SIto UARÃO IlI': COTIWIPE : - Posso con tar com a proteccão 
de V. Ex. ? 

O SR. PRF.';\IlI·:N1'E : - Amplamente, tanto quanto a Constituição n 
garante e o bom senso do povo brnzileiro . (A)oindos.) 

O SR. BARÃO DE COTIWII'E : - Vou, portanto, acolher-me li. sua pro
tecção , Louvado seja Nosso Senhor Jesus Oliristo ... 

Senhores, quando o honrado senador pela Bahia, meu amigo, o 
SI'. conselheiro Dantas, propoz a. nomeação de uma commissão especial 
para que esta proposição tivesse o mais rapido andamento, precedeu o 
seu requerimento de PoUC,\S o eloquentes piIavras. Nada, menos disse 
S. Ex. do que « esta proposta. entrava triumphante neste recinto ». 

Ora, os triurnphadores ai.tlgos permittiam que ao carro tríumphal 
acompanhassem mesmo aquelles que lhes dirigiam remoques e até 
lnjurins. 

Eu não venho imitar esses que acompanhavam na antiga Roma o 
carro triumphal ; não dirigirei injurias, não dirigirei remoques. Mas 
peço que, ao menos, não me obrignem n acompnnhar o festim, quando 
entendo que não devo aeompanhal-o. 

E' tudo quanto exijo . 
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~ lio pret endo pôr o menor obstaculo ú rapida passagem da proposição 
do g overn o ; ao cont ra r io, entendo que, quanto mais depressa fõr ella 
votada , tanto melhor, 

O S R . CARRÃO: - Apoiado . 
(R umol'es naR ga l'];'ias , pro tl« ~idos pcl« entrnda tle espectadores, () 

Sr. prcsidcruc recla ma attcnc ão.) 

() Sito BA IÜO nF. COTF.GIPR (11e/ )oi <de alqurno. í,u usa): - V . Ex. v iu 
(1IIe, com a en t rada. dos espectadores , e ra prec iso que eu me inte r rom
pesse. 

Con forme acabava de dizer, qnnnrlo suspendi a ex posição em que ia 
entrar, não pre tendo oppór o menor obstaculo á passagem da. proposta 
do gover no, convertida em proíect o de lei pela, on mnra rios Srs, Depu 

tados : ao cont rar-io, en tendo quo, quanto mais rapid o a ndame nto c l ln 
tiver, quant o mai s depressa ftil' votada , ta nto melhor. 

[J ~ I A voz : - Apoiado. 
n SR BA R ÃO DR COTRGI PR: - H n , porém, posições que obrigo,)m, o 

aque l ln em fIlie me ach o é lima del las. 
PaI' uns, sem nccu sado rle hav er, por meu s 0 1']' 08 , proelpltndo n 

solução desta questão; por 01111'0 8, por tor ocont ra toda arazão e just iça , 
procurado entibiur o zelo dos que a promoviam. 

Quor dizer isto qu e não ha nín guom actual mente mais impopular' 
nesta torra cio que eu. 

U ~IA " oz : - Apoiado . 
o S ito C A NSAl'iSÃO DE SIl'iDIDU: - Apoiado, porque 't 
O SR . BARÃ O DF. C01'rW II'F.:- l\Ia14, Sr , presidont o, é 11111 (los dev eres 

do homem pu blico, pr incipalmente daquoll es que tomam a. ~ i a grave 
responsabili dade do poder, como e u tomei, fazer publico, tornnr 
conhecido da na ção o como e o porque procederam. 

O SR . D .\l'il'Afl: - Apoiado. 
O SR. B. \ ItÃO DE COT I~G I PE : - As g ran-les m ani festaç ões do enthu

sías mo, em lodos os tom pus, nunca f01',\ 111 permanentes, ou muito <IUI'i1

douras j e os homen s pratlcos sa bem, as lições da histeria demonstram , 
que muitas vezes ° triumphador de hoje é a victlma de amanhã. 

Voltava Crom we ll da exp edi ção da lrlan dn vic tor íoso. Sa l tn ",1 
0111 Bristol e um dos seus aj udantes de ordens dizia-lhe: 

- Veja V. Ex. que multidão para. ap pla udil-o em seu triumph o ! 
EIIr, r espondeu -lhe de modo br-usco : 

- Ser ia milito maior' si me fosse ver' enforca r . 
Isto provn que nem se mpre devemos confiar na opinião (lo mo

mento. E' o futuro, são as consequencrns rlos netos pratiearlos flue Irão 
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do, lia historiu, Iraçar ° credito ou O descrédito dós que os pl'a

ticaram, 
Senhores, tom-se querido tomar odiosos uquelles que puguuraru 

pela restricta execução da lei de 28 de Setembro de 1885, Pretendeu-se 
dividir os brazileíros em escravocratas e não oseravocrutus ; o uquelles 
que não examinam de pei-to as eousas, ucrodltarum que existe no 
Bruxil um partido lIUIlIOI'OSO, como Ó o partido conservador, que quer a 
permanencia ou a eternidade rlu escravidão no Imporiu. 

Ora, a questão não consistiu na uxtincção du sscruv ídão ; esta esta va 
oxtlnctu pela loi 110 IH85; a questão era de maior ou menor' prazo. 

() governo de 20 de Agosto de aecórdo, nessa época, eOJIl o partido 
liberal, entendia que alo-um tempo se devia dUI' para que se tlzesse essa 
trnnsfonnação social, que todos ucclamam COIllO necessaria, certos, 
entretanto, de lue ha de tI\IZeI' grandes inconvenientes u elite paiz . 
Outros queriam que ínuuedtutarnonte se realizasse esta uspiração cha
mada nacional, 

E com etle'to, tu l foi li propug.unlu, tal a precipitação dos acon
tecimentos, quo venho eu aqui confessar e dizer que o miuisterio 
nctual não tinha outra cousa li tuzer, o cumpro quo quanto antes isto 
::>lJ realize. (Apo iad,/s.) 

Defendendo eu o partido conservador, a cuja frente eslava, tamhem 
defeudo todos os mous compatriotas, porque esta magna questão nunca 
deixou de sei' objecto de estudo om todas as épocas , 

Rapidnmonte recordarei algumas. Logo depois tia indepeudencia, o 
tratado feito com a Inglaterra acabava com o trufico tle africanos, 
('I'igell1, fonte da escravidão no Brazrl, e herança, seja dito, do nossos 
antepassados. 

Em 1831, votava a lei que tem servido para a libertação de alguns 
ntr ícauos; posteriormente, em 1~50, pela lei tio 4 de Setembro, foi 
oomplctarneute extíucto o contrabando afrícuno ; lei proposta pelo 
sempre lembrado senador, o SI', conselheiro Euzehio do Queiro,: 
Coutinho, 

Eu fui um tios executores, como chefe de policia tia minha prov íncia ; 
o appello para os desta época, para que digam si a execução corres... 
pendeu ou não à intenção, 

O Silo DA:'\TM;: - Portou-se com a maior lealdade e energia 
na execução dessa lei, é exucto, 

O SR. BAR10 DE C01'gGlPI'::- Em diversas Fullus do Thl'OlIO foi 
aventada esta questão, que era, por assim dizer, a quo ma i,.; preocou
pavu o n08,;0 saudoso Imperador , (J.1Joiados.) 
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Até que, oiu IH71, roi votada u lei cluunada uureu, que libertou li 

ventre dus eSCl'üV<1S. OJ então em diante, SI', presidente, aluguem mais 
nasceu no Brazil que não nascesse livre. 

Hoje a execução desta lei tem dado ao 1I0SS0 paiz talvez 5UO.OOO 
cidadãos livres. 

São escravocratas, 011 foram escravocratas uquolles quo propu
gnar.un por esta lei e que a executarum 'i 

Pareceu, porém, que o processo adopt udo pela lei era moroso j que 
lias levaria tal vez meio s éculo p:lr:t que a escravidão completamente 
desapparecesse do solo brazileiro. Enlílo fomos testemunhas, e de hon
tem, por assim dizer, dos eslorços quo u partido liberal fez lu!'a 
resol ver o problema. 

Tambem fomos testemunhas de como decahiram todas as suus 
esperanças , 

Ahi não se tratava de uma medida extrema, como hoje se trata j 

e, não ohstante, tal foi a opposição, que aflnul foi de mister que [I lei 
de 28 de Setembro de 1885 fosse votada por accórdo de ambos os par
tidos, ou da maioria, para ser exacto, de ambos os partidos. 

Ninguem, que eu saiba, é senhor da. sua sorte. Eu, que nessa cadeira 
em que está V. Ex., vivia uma vida, commodu, esquecido das lutas 
pollticas e ser-vindo como que de linh» do união entre as diversas opi
niões neste roclnto, fui chamado para incumhir-me de orgnnizar um 
galJinete, quando o projecto ainda não tiuha sido transformado orn lei. 
, Relucteí, reluctei, e, paru, ser I'ranc ô e do uma vez descrever com 
que reluctancia aceitei este encargo, bastar á declarar ao Senado que' 
quando sahí de casa e que alguns amigos e pessoas de fumillu mo 
disserum que talvez eu fosse chamado para compôr o gabinete, re
spondi: « - Sou provedor da Santa Casa : quando voltar, maudem-iuc 
recolher ao Hospício de Pedro 11». 

Isto explica o temor e mesmo a consciencia de que eu não me repu
tava capar. de arrostar com as diülculdades que previa. 

Comtudo, u instancius do Chefe do Estado e levado por uma ospecio 
de vaidade senil, entendi que podla, na posição quo eu occupava 
entre os partidos, prestar este ultimo serviço á minha patria, 

Dous annos e meio curti dóres o difílculdades j e, ainda depois de all í
vlado do peso da responsabilidade, sou obrigado a vir oxpór ao Senado 
o meu procedimento, e defender 11 minha administração. De forma que 
estou fóra do poder, mas aíndn sou responsavel ? ! 

Por ahi verá V. Ex. as minhas infelicidades. Pensei ser upoiudo 
rirmemente pOI' aquelles que commígo haviam contribuido para que a 
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lei passrsse 110 Senado, porquevjá disso, eu fui upenas. ,. não entrei 
em combinação na Camara lia, Deputados. .. fui apenas um simples 
portador, 

a SR. Pln:S!DI<:NTE : - Peço u V, Ex. Iiceuça pura in terrorn per o 
seu discurso, ernquanto é admíttído no recinto o ~I'. Ministro lia Agri
eu ltura, que esta na unte-sala, 

a :)R, BARÃO 1l1': COTIWII'I·;.- Oh! Sr , prosídonto, com muito 
gosto_ 

(Com as [ormaiiilruiex do esujlo é recebido, entra 110 j'ecitlto e toma 
assento â direita do S,'. presiderüe li S/', Ministro da Agricultura,) 

O SIl. PltESIDENTE:- O SI', Barão de Coteg ipe terá a bondade de 
continuar o seu discurso . 

() SIto BARÃO Im COTEGIPI'] (colUinullIulo):- Como dizia, contava eu 
com o apoio daquellos que mo haviam coadjuvado para a passagem do 
projecto nesta Camara. Abnndonaram-me, com razão ou sem el lu . 
Fiquei, portanto, unicamente respons ável tanto pelo passado, em que 
não tinha imputação, como pelo futuro lia execução da lei. 

A opposição, que logo nasceu no seio lia Senado por um chamado 
01'1'0, que ainda hoje não reconheço, do regulamento, deu motivo li este 
resul tado , 

Como consequencia, veio ainda a hostilidade de todo o partido li., 
beral, não contra o ministerio somente, mas contra a mesma lei. 

Romernoro esta circurnstuncia, não para oxprobrar aos nobres sena
(Lopes o seu procedimento, mas papa a minha justiflcação ; e tambem 
para dizer que, si o movimento abolicionista teve rapidn marcha, deve-o 
aos nobres senadores libemcs. 

O Sito CA~DIJ)O DE OLIVEIltA :- Apoiado. 
O SIto BARÃO DE COTEGI!'I': :- Foram elles quo levantaram a questão 

rle riliaçâo desconhecida; foram elles que propuzeram, embora o go
verno concordasse, a abolição do castigo de açoutes j erntlm, foram 
elles que nunca perderam uma occasião, quer apresentando pro
jecto, quer argumentando em diversas discussões, pura apressar 
o promovei'	 a prompta extincção da escravidão, 

R', portanto, não só uma ingratidão, como uma inexnctidão, dizer-se 
que neste projeoto vem envolvida, a vitalicledade cio Senado. 

Eu digo que triste das iopposições, até hoje, si não achassem neste 
recinto um eco independente para defesa de seus direitos. 

VOllES:- Apoiado. 
a SR, BARÃO DE COTEGIPb:: - Senhores, ainda mais: chamei para 

fazer parte do minlsterío o nobre deputado que havia sido leader da 
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OPII(,,;i~'ão IHt Cama ru dos Deputados, quando se discut iu a lei elo 1t!85. 
Com 01\0 50 ente ndeu o meti honrado antecessor, o SI'. senador pela 
provín cia da Bahia. 

Mantivemo s sempre os mais estreitos laços do contlan ça., E' e lle li 

a utor rosponsavel do regulamento que foi dad o par'a execução da lei. 
Deixou o min ísterio, não porque lhe faltasse a conüunça de to íos n ós, 
(J especialmente a do presidente do conse lho (S . Ex. era um dos 
mais distínctos membr os desse ministorio, e tão dístincto, que hoje é 
um dos primeiros n·) que me succedeu ). . . mas por que as couve
nieucias parlamenta res exigiam 11 11 e, na Camnra dos Deputados, não 
houv esse somente deu s deputados ministros. Foi, pois, necessario quo 
se retirasse aquell o ultimo qu o havia dad o causa li retirada, e que, 
quando se apre sentou ca nd ida to, linha asse ntido em não continuai' no 
minis terl o, ~i nós ass im o en te ndessemos . 

Retirando- se, com toda a nossa es tima e toda a confiança , foi substi
tuido pelo digno ministro que ora asse n ta-50 em frente a mim, o 
qual, tanto pai' ser deputado da mesma. pro víucia, como pelos seus 
talentos e savoi/' [aire (E il aridade ), é nctuahne nte um dos pr imeiros , 

Ora, SI'. presidente, eu devi a conta r com todo o a poio do meu ex
collegu j mas, j á no tlm da sessão do uuno transacto, o Senado foi 
t estemunha de que elle, ]1Or motivo de uma rep resentação dos fazen
deiros de Campinas, quasi quo me int imou a apresen ta r lia presente 
sessão um projecl o modificati vo da lei de 1885 . 

Entretanto, pelo que então expoz, as idéas de S. Ex . não iam até 
ao ponto a que che garam ago ra . 

O Sen ad o conhece que diiflculdades me creou tal declara ção, quasi no 
tim da sessão, 

Outra infelicidad e. Iam-se as cousas tranquitlísando, qua ndo (I 

illustro senador lembrou-se de conv oca r uma reunião de fazendeiros 
do S. Paulo, a que compa receram uns pessoalmente e outros com 
procuração de dive rsos . 

A id éa do honrado senador paulista ora dar o prazo de tres anuos 
para que os lavradores se pudessem pr eparar, do modo o menos pro
judicial, para a passagem do trabalho escravo ao trabalh o livi-e ; mas 
em taes mater ias não é licito parar ~ desde que se dá ° impul so ao 
COl'pO, por uma lei phy sica, o movimento se vai accelernndo, 

Nilo pôde, porem, o nobre se nador fazer vingar as suas ld éas j outros 
ma is adi an tados, e outros, me desculpem si sou injusto, despeitados, 
redargüiram : não, tres annos, nem dons, nem um ; é preciso que a 
liberdade seja immedíatu. 
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s. Ex , a rr-íou buudoira ; acei to u esta solução e xtr ema . Qua l o 1'0

sultado '? 

li ma pert urbação quasi go m l em toda a lavoura de ~, Paulo. (Jus 

ul for-ria vam os oscra vos, estes ou fica vam ou se retiravam ; o vizin ho 

nã o podia mais manter a disc iplinu na sua razonda, o t a rnbem era 
obr igado a seguir o exemp lo, ou via dosapparocerem todos os se us 
traba lhu.lor cs . 

Diz- se qu e alli não tom havido es tes inconvenien tes . E', sonh o
I'OS, porque nós não podemos sabor qu al é a ex te ns ão do mal que tom 
sofl'r ido a la vou ra do S , Pau lo . Em todo o caso, argume ntar de uma 

provincia. , Il UO t em recebido colonos om av u ltado numero, a os milha res, 
argumen tar com aquellns pura a ndo se encurninham os immigrantos, 
onde o th esouro do Estudo, IIUOI' d izer tanto as províncias ri cas como 

as mais pobres, tem derramado g ranlles sommas, para ap plicar o 
mesmo aI'gumonlo úquellas pr ovincías que, com o o Rio de Janeiro , 
Minas Geracs ou corno a Bahia, não têm recebi /lo um s ó immtgran te, 
é eonsiderur os negocies puu líeos por um la do muito ecroueo o pai' 
vid ros mui to eSClll'OS , ' 

éAinda hoj e li no Jornai do Commercio uma es ta tistica, q ue oftlcial, 
c llig o (11W li no J Ol'll ' I I rio Com ilte l'c io, porqu e a inda nã o ti vem os as 
in formu çõos do :\Iini ::; l ro ria Ag-I'icul tlll' a.. PaI' essa estu t ist ica se v é 
qua l e o num er o dos escra vos que possuíam as prov íncias tio Ri o do 
Juneiro, Miuus , Hahia o mesmo S . Paul o j anda por fiZ,000, 

O qu u íizcstcs par".\ conter os to movlmouto, es tas desordens nas 

Iazcndas '! 
Senhore s, nas occueroncins rlo S. Pa ulo ha du as épocas muito dis

ti net a s: uma , em q uo os l rnh ul luulor os OSCl'a vos doscrtarnm das 
fazcudas ; outra, depois (la reunião dos Iazondoi ros . Na. pr-ime ira , 
o lll"'[)t'io uoln-o se na dor .lec lnr úra qu e n fOI'c).1 publica não devia SO l' 
empregada nu ruanutcn ção da propríedudo oscrnvn ; qu e a força 
publ ica não ora dost inadu a. ser vir do ca pi tão 110 mato. Por consegui nte 
mCIHb pod ia np pro lrumler homen s '111l) já ti nha m si/ lo l ibortos. Como 

disti nguir out ro os flue fugi am, os 11110 ora m esc ravos o os que não o 

era m '! 
Antas hnvia sido contido es to movim ento, qua n to possi vel . As 

cousns ia m um pouco melhoradas, ou menos mal em S . Paulo, qu ando 

a lihnl'l nc:ão as complico u . 
Nns outras prov incias nada n ppurcceu , Em Ca mpos I) movim ento 

lm via sido su ílocado . 
Ei,.; o modo por quo o go ve rno proced eu. Nunca paz obstaculos a 

r, 
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tallas as libertações voluntarias ; pelo contrario, muitas vezes as 
animou, dando premios áquolles quo voluntnriumente prati cavam este 
acto do car idnde . 

N1IO ha um exemplo com que se possa accusar o governo passado do 
havei- posto uma pedra na marcha desse movimento voluntario ; s ó 
poderá ser acc usa rlo por ter querido manto!' a lei. Ora, este é o dever 
prlmordial de todos os gov orn os. 

Reti rando-me tio poder quando II nobre senador pela provim-ia rl tl 

~ . Paulo, que me subst ituía , decl.u-avn não 1'01101' u fOI'l,'fl publica 
upprohcnder escr avos fugidos ; e mais, que as autoridades 11<1.0 deviam 
pr estar apoio aos proprietarios, estava por osso facto feita a aboli ção. 

Portanto, a exti ncção da escravidão, que ora vem neste project o, 
não é mais do que o reconhecimento do 11m facto ,F~ existente. Tom l~ 

grande razão, que reconheço, de acabar com esta an archia , não lia
VCIHlo mais pretexto>par a taes movimentos, para ataques contra a 
propriedade e contra a ord em publica. Eis como considero a. vantagem 
110 projecto , 

Essa lei tão mal stnn-la de 1885 demonstrou que os braz ileiros, por 
iniciativa propria, haviam red uzido a classe dos escravos á metade, ou 
qunsi metade, ut tcndondo iL parte que pertence à morte, 

verifícado est e facto, continuou, durante II lei de 1885, não só o 
movimento doiS libertações voluutai-ias, como, segundo as esta t íst icas 

que o nobre ministro oonfl rmar ú, s óem sexage narios loram libertados 
mai s de 100,000. 

Ounn rlo a histo ria registrar todos esses factos, ver-se-h á flue a. cada 
11m tocou seu trabalho e a cada um a honra desse trabalho ; uns eome
çm-am, outros levantaram mais uma pedra, outros, ünalmcnto, 
coroaram o odiâclo, 1\I:;\s pretender-se quo a solução hoje a conó 

ódornnação do lodos quan los prati caram os netos anteriores, a mais 
Iltgl'nnl e iujusti ça que se pode imaginar. 

Senhores ha ainda. um ponto fie que me devo defender, e Ó mais 
político do que social : 

« Ora, soguu do aqui declarastes na occusião das explicações, sou
tlstos que vos ia fultan .Io a confi ança du COI·....'l e auguravois a rol i
\',IIla rlo minist erio ; Ilor' que razão lnnncdintamontn mio dopuzcstos as 
pastas ? • 

Tr",g'O este ponto \lOl'IIIW me consta quo ulgn om l\iSSO que o minis
terío, assim não Inuticando, havia Iultulo á dignidade. Ora, em ael0s 
de dign idade, cu desafio ,~ l'~ S 'J scuhor , e a qu .lquer out ro, que me d ê 
lições • 
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SI'. presidente, eu tinha uma responsabilidade perante li. Corôa, 
tinha uma responsabilidade perante um partido, tinha uma responsa
bilidade ainda mais alta perante a nação; para mim tinha II minha 
cousclcnciu. Depôr as pastas quando as camaras não estavam re
uni las, depor as pastas quando eu procurava dai' iI. Regente do lm
pei-to occasião para, ti vista do pronunclamcnto das camaras, deci
dir-so pelo quo fosso miis util ao nosso paiz, era uma precipitação. 
Quantas vezes sotlremos, não em nossa dignidade, mas em nosso amor 
proprlo, e somos cln-igados a disfarçai' para não cornmetter algum acto 
que nos possa Sei' imputado ou amá fé, ou á indlsci-lção, ou mesmo li 

precípi talião. 
Fiualmentc, senhores, vou pronunciai' mais uma razão que hu de 

ag-radar aos dons illustres ndvcrsarios e ser censurada pelos meus 
co-rellgionarios, a saber : flue na minha opinião, o poder, nesse caso, 
devia passar aos líberaes. 

O Sn. CAXDlDO DE OLIVEIltA : - Perfeitamente. 
O SIt. BAlt:\O 1>1': COl'(O;OIl'E: - g por que '~Serei rranco, tanto 

quanto o moribundo dlctando seu testamento. Nilo tenho aspira
ções, nem ambição sinão de servir o meu paíz : hei de f,\!lar-Iho 
a verdade, seja. contra quem Iôr, Perdoem-me os meus illustros co
l'elig-ionari03 ; foi um erro flue não passasse a ser feita pelo partido 
liberal a solução dessa medida radical, e mesmo S3m ser r.ulicnl, esta 
ou outra. qu ilquer. O ministerio de que eu fazia. parte não podia 
propól' na, lei modificações flue fossem acoitas pelo partido liberal: 
seda continuai' a luta som glorh o sem vantagens, perturbando 
todas as outras relações do poder legislativo com o poder executivo. 

Pois os consorvndoros dir-me-hão que puderam fazer a loi de 1871, 
que puderam, mas aqui com alguma ditrerença, tomar li responsabi
lidado da lei do 1885, não podiam tomar a responsabilidade de..;ta? 

Não podiam; esta responsabilidade e muito maior, porque desta 
lei lia do vir a transformação dos partidos. O nobre Ministro U,\ 
Justiça, tão censurado porque em um banquete fol. a declaração que o 
ministerio 10 de Março trará ,[ recomposíção dos partidos, faltou u 
verdade ... 

O SIt. CAXIJIDO DE OI,I\'JmtA: - O ministerio nada tom de consor
vador. 

O Sito B .\.lt:\O HE COTIWII'E :- ". e tanto mais conselenciosa, quan to 
~. Ex. uchavn-se em um banquete o uhí não 1I~ reservus. 1Uslu{a -.) 

Si o poder fosse ter ás mãos dos líberaos, a consequencía seria o 
abandono de todos os partidarlos liberaes que são eontrarios á r ápida 



- 68

extincção da escravidão, esses viriam augrnentar a 1'OI\~L e o 1lI1111erO 

do partido conser-vador. 
Agora, ha de acontecer o inverso; os conservadores vão sei' libe

raes, não digo que todos; mas grande parte; muitos rícnm indif
ferentes : o partido enfraquecido terá d ~ reorganizar-se .lchaixo de 
outro ponto de vista; porque haverá sempre 11111 partido conservador 
no. sociedade, mesmo nas repúblicas. 

Demais, si o partido liberal tomasse a si a solução da questão, 

tenho oonvlcção de que el le faria mais alguma conc essão: e neste 

caso, nuxiliado por nós outros, a sustentaria. 
Sr. presidente, ninguem acredita r á, no futuro, que se realizasse 

com tanta precipitação e tão poucos cscr u pulos a transformação qu e 

vai apparecer , 
A propriedade sobro o eSCI\\ vo, como sobre os ohioctos inanimados, 

é uma creação do direito civil . A Cousti tuição do Importo, as leis 
civis, as leis oleitoraos, as leis de Iuzonda, os impostos, etc., tudo 
reconhece como propriedade e mntet-lu tributavel o escravo, assim 
como a terra. 

Dessas relações sociaos, da incarnação, por assim dizer, da OSCI'a.
vidão no seio da familia o no seio da sociedade resultaram relaçõ es 
multiplas e obrigações dlvorsas. E do 11111 tra ço cle ponna so legisla, 

que não existe mais tal propriedade, qu e tudo quanto porlin ter 
relação com ella desapparoce, quo nem coutractos, nada absoluta
mente pódo ter mais vigor. 

O proprletarlo qu e hypothecou R fazenda com CSCl"ILVO,; , porque a. lei 
assim o pormitt ía, delibera de seu motu-proprlo ulfort-inl-os, o quo pela 

nossa lei constitue um crime, e Ó por isso remunerado ! 
08 ban cos, os particulares adiantaram sommns ímmonsus para o 

desenvolvimento da lavoura das fazendas. Que percam !... 

Emflm, senhores, decreta-se que ne ste paiz não ha propriedad e, que 
tudo p óde ser destruido pOl' meio de uma lei, som ut tenção nem a 

direitos adquiridos, nem a inconveni entes Iuturos I 

Babeis qnnes a s eonsequcncias ? Não ü segredo : d i qui a POU(~O se 
pedir á a divisão das terras, do quo ha exemplo em diversas nações, 
desses latifwnrlia; sejn do graça ou por preço mínimo, c o Estado 
poder á decretar a expropriação som indemn.zação ! 

E, senhores, dada a ditlerença ent ro o homem e a cousn, v;,-s" quo a 
proprlcdudc sobro a terra tarnbem não de direi to uuturul . N;iu Lié 

aquel la propriedade natural 110 quo 1',tlIa o jur-isconsul to Cardoxo, 
Esperem ; o primeiro p .1SSO é o qu e custa a d.uv : depois .. , 
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P,' UIl1 li OS inconvenientes, Sr. presidente, quo noto no modo por 
(pie se qu er ro.solver esta questão, puru e simplesmente; uccresce u
tnndo sempre, em nota , que não havia outro rc rnedio, 

Sou coust rung ído 1\ dar as r aZÕ3S por que não invejo a glor-ia, que 

será, no futu I, UUIa g-llll'ia da humnnídade. 

Passemos a con siderar qual SOl'Ú a sorte Lia nossa lavoura. 
Ouço e log ios, dythirambos sobro o reinado de Saturno, que vai 

surgir com o desapparecimen to da escra vidão . 
,\ verdade é (IU O hu de haver uma perturbação eno rme no raiz du

rante muitos unnos, o que não verei, talvez, mas aquelles a qu em 
Deus concelor mais vida, ou que forem mais moços, presen ciarão. 

Si me eng a no, lavrem, lavrem na minha se pult ura es te epitu
phio: « O cha mado no s éculo Barã o de Cotegipe, João Mauricio 

Wanderley, era um visionario ! » 
Tenho a lg u m conhecimento das círc umsta ncias da nossa lavoura, 

especia lme n te das pr ovincias que cite i em principio, e afianço qu e 
a. cri se se r á medonha ; esca pa rã o do naufr ági o muitos, uns que já 

o.-tã o munidos de salva - vidas; out ros que, no meio do naufr ágio, 
apunhurom alguma tnbon, em qu o se salvem; outros, finalmente, qu e 
lucrarão, quando o na vio vier dar Ú. costa . Mas a. crise ha de ser 
I{l'llllrle. Estal'oi illudido, estimarei mesmo estar ; por ém a convicção 

intima que mo domiun., não mo pormitto que eu peuse diversamente. 
Acompanho a sorte do meu pai;r, ; para onde hei de ir>? Sou daquelles 
qu o aqui nasceram o aqui hã o de morrer, si não me deportarem algum 
dia. (Ri sadas .) 

O progresso (h civilisação tom sido tal, qu e mesmo a moral pri

vada e puhlica , segundo alguns escrlptores, deve ser completamente 

r cfornuulu : o, pois, elevo ser considera do um homem de outro se
culo, e a es te tud o se perdoa. 

Si ostn é a minha con v icção a re speito dos propriotnrios, ou, na 
phrase rio um am igo (te qu em ha pouco recebi ca r- ta , a sorte tios 
lavradores (não la vram outra causa) ; si es ta é a sua sorte, pergunto 
(e agora ou tro em cheio no mar da caridade e da philanthropía) qual é 
a sorte dos libertados, quaes os preparativos para que aquel les que 
a bundonure m as íuz endas tenham occupa ção hon esta, 1 Qua,l é a sor te 
dos 500.000 ingenuos, qu e estão sendo alimentados, vestidos e tra

tados pelo s respectivos proprietarios em suas fazendas 1 Acompa
nharão as mãis o os pa is 'i Mas, os que não os tiverem, seguirão a 

mesma sortet Os proprietarios con tinuarão a sustentar mai or numero 
do íugenuos 'do que de escravos 'i 
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Até hoje, uns tralmlham para sustentar os outros j mas, desde que 
Iulte o braço válido, a sustentação do braço invalido não podo de modo 
algum continuar. 

O que será feito dos velhos, daquelles quo estão incapazes de servi
QOs, e que, segundo a lei do 1885, estavam a cargo dos ex-senhores '? 

Sr. presidente, temos um frisante exemplo, ainda que om menor 
escala, pelo quo aconteceu na republíca do Perú . 

A\Ii, o num ero de escravos existente era de 80 .000 ; foram de uma 
vez libertados, c dizem os conternporaneos que uma pequena parto 
continuou nas fazendas, outra parte morreu pelas estradas e nos ltos
pitaes, e a outra parte foi morta a tiro! QUOI' dizer que tornaram-se 
satteadores j atacavam os viandantes, atacavam as fazendas o pratíea
vam toda a. casta de barbartdade, que podia praticar gente ignor.mte. , 

Si nós outros não tomarmos muita cautela, digo que o mais difflcil 
do problema não fica resolvido; o mais difficil será o evitar e o pro
vídencíar, para que os resultados, que cu, talvez erroneamente, pro
vejo não se roa lizem , 

Falla-so em sociedades de protecção a lihertos ; sim, senhores, são 
necessarias sociedades rle protecção aos libertos, para dar-lhes occu
pação e collocal-os. 

O SB. C,\:'\J)!DO IlJo: OI./VEIltA: - Não ha mais liherlos; são cida
dãos brazilelros. 

O SIlo DAHÃo DE COTIWII'E:- São libertos; mas direi, si qulzer, 
ntó que são Inglezes. (Risadas c) Eu uso do termo proprlo , 

Venham as sociedades partlcutaros ; mas sejam papa a collocação o 
não para especulação, 

Tenho encarado a questão pelo lado dos inconvonleutes praticos 
para a lavoura; pelo Indo humanitarío par i" com os libertados; agora 
seja-m o permltttdo lima rnpida vista do olhos sobre as conseqnenolas 
poli ticis deste acto , 

POI' ora, SI'. presidente, tudo é festa, tudo é alogrta, tudo são 
tlores; omílm, o prazer é unanime, uuiversa l, por esse gr'ando neto 
da extiucção da escravidão. 

Estão, porém, persuadidos ou convencidos'os nobres senadores dc quo 
o negocio fica ahi ? (Pauso.c) 

Estã.o convencidos ? 
Declaro Que não; sou mais franco; VV. Jo;Ex. não querem respon

der;	 mas eu respondo talvez por todos: não, não fica ahi. 
? nobre Ministro da Justiça disse: « Sou amigo de todo 9progrosso.s 

POIS bem; mas, qual a direcção do progresso 1 é a questão: 
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Um neto destes fortifl ca a ordem publica '? 
Um neto destes reune um pensamento commum em favor das insti

tuições, de todos os brazilelros '? (Paus á.) 

Não, senhores. Este acto cl'ca muitos descontentes : as instituições 
perdem muito apoio com li irritação de uns, e com a indlfferençn do 
outros. 

Soccns as ílores, dissipadas as nu vens ou o fumo das gyralldolas' 
a pagadas as illuminnções, vereis surgir maís de uma questão grave. 
, Não ti, SI'. prosiden te, uma propliec ía que eu est eja fazendo, 01\ que 
as minhas palavras sejam de um vid ente. Não faço mais do que julgar 
das intenções dos Indivíduos pelos seus netos c palavras. 

Abstrahindo de certas publicações cujos autores são conhecidos, 
mas que são anonymas, me referirel a uma, que tem para mim grande 
lmportancia ; o a tom porque, si nã o é o ech «, um dos mais esfor çados é 

coadjuvadores da políti ca do meu honrado amigo o SI'. conselheiro 
Dantas. 

Hontem recebi de mlnhn provinciu al guns impressos, e, por acaso, 
cahiu sob as minhas vistas um di scurso de um nobre conselheiro ex 
deputado geral, cujo elogio não ca be a mim . 

Dh;se commigo:- Amanhã. tenho de fullar perante o Senado j as 
minhas vozes têm de chegar . .. porque o paíz é pequeno .. ' ao extremo 
do lmper ío, não perco estas palavras, que pira mim são do OUI'O. 

Sr . presidente, V. Ex . conhece-me, porque temos convivldo jun
tos, que não lia nada que mais me repugne do que as leituras. Mas 
para não debilitar a força, da eloqueneia a fazer um resumo magro 
e chato como eu Iuria, vou repetir alguns trechos deste discurso
p rogrumma . Foi elle proferido em uma reunião politlca na minha pro
vinda, não direi quo perante cinco mil pessoas, por SOl' numero orâcial 
(liilaridade), direi seis mil pessoas. (Httartdade.) 

Eis o quo se contém neste discurso: 
" Senhores--- Oírcumsta.ncias, com que ainda ha pouco ninguem po

deria sonhar, vieram facilitar slngularmente a nossa tareía , Fazendo 
da abolição uma empreitada commettida ao partido reaetor, a Corôa 
enfl'aqueceu substancialmente um dos seus baluartes mais fortes e 
melhor construidos, porque vê pouco quem não percebe o golpe re
publicano, que candidamente descarregou em seus proprios ínter çsses. 
(ilpoiados.) ~ 

Eis aqui a opinião deste político : o neto foi pratlcado em favor da 

rcpublica. 
« liqie, a Regencía pratica as escancaras, em solemnídades publicas, o 
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aeoitarnento do esc ra vos , depois de terem fulminado contra nós o ana
th e ma , por uma lei informe do Imper io, lei do odio araça escrn va; hoje, 
de pois de ver que a avala nche negra vinha destroçal-o todo, de
clara qu e não quer ma is escravos ; hoje, que só vem os na pol iti ca (Ia 
Rogencia o merito de ter aberto os olhos á luz mer idian a o de n ão 
chica na r mai s dian te de factos consumrnados , morlto que não desco nhe
cemos, mas que não ad ui ira mos ; hoj e , a inda nós cr uzamos os bra ços, 
se m consc iencia , tal vez, de nós mesmos, o fiem discernim en to da res
ponsabilidade q ue pesa sobre nossos homIJl'os. . . (Pr oloJl gados IIp

plausos int errom p em o orado r .j » 
O Su , AFFONSO CELSO :- Isso mesmo, mai s ou menos, se disse no 

Cl ub Beethov en , 
O Sn , BAHÃO DE COTIWII'E (continuando a ler) :- « Senhores, a 

g ra nde tran sformação se approxima ; a cerração negra desap pa rece, 
rejeitada. pel a força irresistivel dos acon tecime ntos que opera m as 
m utaçõe s do tem po no se io da histeria, e por esses espaços immensns, 
q ue se alu-em, en tr arã o nos fa chos deslumlu-antos de um novo sol, e o 
oxigenio l'0dCl'OSO da civil isa ção a me ricana puritlca essa u tmosphora 
S<\tu ra da de ema naç ões cadaverieas : C uma resurre ição; é UII\ pa:;
sa do qu e vo lta ao nbysmo de onde sa hiu; é uma irlad e qu e acaba e uma 
éra no va que começa ; de todos os pon tos de nossas Irontoirus, do 
norte e do sul, os ve n tos no s trazem as ídéas viviflearlor .is de nossa 
rehn bili ta ção ; a liberdade r eli g iosa; a r egulari zação da legi slação 
em t odos os seus ramos ; a diüusão do ensino; a uui versulld ndo (\0 

voto; a de senfeud ação da propriedade ; a federa ção rios Esta dos-Unidos 
Bt'az ile iros , .. (Estrepitosos applausos pro lonqados.) 

« Tudo ist o prec isamos, e o faremos , apezar da Corôa e cont ra a 
Cor ôa, si ell a se oppuzo r , porqu e já nos dev em os conve nce r de que não 
c possível am al gam ar a liberdade com o a bsolutis mo : são duas cau sas 
que se exc luem . (Applattsos prolonqados .} 

« Tudo ist o era impossíve l antes da a bolição , e hqje torna-se inev i
ta vel , Estas são as nossa s r efor mas pr óximas. muito próximas, e que 
hão de mod el ar os novos partidos políticos, de cujas evoluç ões (Ie
pend em as nossas futuras in stituições, que não podem ter outro pri ncipio, 
sinão o da mai s ampla liberdade no es tyl o a merica no . {Applausos e 
vivas.) » 

Eis aqui, senhores, °que nos es pera . P repa remo-n os para esses novos 
comba tes , 

O SR. DANTAS :- Que virão; nempodem deixai' de vil'. 

O SR. BARÃO DlI: COTEGlPE :- Os partidos te rão naturalmen te de 
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fOI'm:L1' novos ag r upame n tos, o que m sabe a t i ll \~'t quo ollos t erã o para 

dominar semelhun to tcntamou ? seguir, cust a pouco; ti rar o lel"çO , é 
ma is rlillicil ; uconi puuha l- o, uão , 

Concl uo, SI' . presí.lon tc, resu mind o o que disso - passe o projoct o jl1 
o já ; o, si o I'o ,~'i lll cnt o o pormitlo , quo se va lo .lu as vez es na mesma 

sess ão , es to u prornpto n «onti nua r uqui , 

Entendo que g ra ndes IlJill os vão SlI l'gi l' dosta med ida ; qn e convem 

que sPj:un qunn to nn tos tomadas provid encias em hon oficio, não só da 
luv ouru, com o dos qu o vã o SOl' li t.ortados . 

Cha mo tum hem a at tonção do paiz o do g ovOl'!lO paru us tendeucias , 
quo j á uppnreccm, D, a tlnn l, ped irei a Dons, rio mai s intimo do me u co

ra ção, que sepa re do nós lodos os ma los que eu provojo , 
Poço t amb ém desc ul pa aos meus conc id.ulüos , s i, pe la s razões quo 

aca bo de da r, fu ltei no quo lhes devia; n ão fa l te i de modo a lgum á 
minh a. consci e nc iu . 

() Senado me desculpa r ú, si lh o tomei tanto o tã o pr ecioso tempo. 

VOZES : - ~ I u i to hem , m ilito bom . 

O S IL J A n ll AI:I1lfo~ :- 'l'on h.u nos fli nus insti t ni çõcs : " i c lln s vrtiom 

alguma cousa., nã o lia do se r [101' tul ta do escra vos quo hão de caliir . 
( rlJloimlos .) 

1\':10 hu vondo mnis qu em [lo 'li s~ o a pnla vrn, e ncerrou- se a d i.;
cussão . 
~ogu i o- so em 2' discussão o n r t . 2° l ia mosm 1 propost a . 

1\'iio ha vendo qu em porlisso :t pi lu vru, ODCIl[' l 'OIl - SO a discussão. 
R eti f'0I1-S0 o SI' , mini st.r o com as mes mas Ior ma lidud es com qu o Ióra 

recehi-Io . 

Post o a votos , íoi approvarlo o art. l°, sa lvn a eme nda da Camn ru 
rios Dcp ul nrlos, quo tamhem foi approvnd a. 

Pos to n votos, foi uppr ovndo o nr t , 2 .° 
Foi a PI'OPOSt.:I, assim emc n.la dn, udo ptu.ln pa ra pussu r it ::lo' dis

cussão , 

Ü SIt . C A:>1ll 1l0 DE ü Ll vEmA (pela orde m) re quereu ao SI' . pro
su le n te qu o cons u lt asse ao Se u.ulo s i consen t ia na dis pensa do inter
st ício , a fim do fine o proj cet o fosso dnrlo para li orde m (lo dia. do 
aman hã , convocando-se pnrn «sse fim uma sessão cx t r nort lina r iu . 

Consu lt ado o Sen ad o, reso lvou uül rma ti vamento , 
O SI{, P ln:s r IJE :\ T l'] con v idou os Srs , Senado res para. se r eunirem 

amanhã, ús I! horas da ma nhã , em sessão cx traord inruía , e dou para 
ordem do d ia : 

::la discuss ão da propost a do poder exec u t lvo , conv e r tida em pr oj ecto 
do loi pe la Camnm dos Irep ntudos, sob n , I do corren te anuo, doc lu
i-ando extlncta a escruvid ão no Brn zil . 

Le vun teu-se a. sessão lt \ hora. da tard o, 
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SESSÃO E;.\1 Ia DE "lATO DE 1.9S~ 

Prt!lsidencia do Sr, Cruz Machado (10 vice-presidente) 

A's I I horas da manhã acharam-so presen tos 40 srs. senadores, fi 
saber: Cruz Machado, Barão de Mamanguapo, Godoy, Gomes do 
Amaral, Castro Carreira, Franco do Sá, Silveira lia. Motta, Dantas, 
Affonso Celso, Henrique erAvila, de Lamare, Paulino de Souza, 
Barros Barreto, Escraguollo Taunay, Leão venoso, Ribeiro da Luz, 
Jaguaribe, Viriato cio Medetros, Lafayette, Barão de Cotegipe, Cunha e 
Figueil'edo, Thomaz Coelho, Correia, Pereira ela Silva, João Alfredo, 
Teixeira Junior, Candido de Oliveira, Ignacio Martins, Soares Brandão, 
Visconde de Pelotas, Fausto ele AguinJ', Vieira da Si! va, Barão de 
Maroim, Ucliôa Cavalcanti, Barão da Estancla , Carrão, Lima Duarte, 
Pereira Franco e Visconde rle Pnranaguá . 

Deixaram de comparecer, com CaUSl\ participada, os srs. Barão de 
Mnmoré, F. Octaviuno, Cansausão de Sinirnbú, Siqueira Mendes, Paula 
Pessoa e Visconde de Mnritiha . 

Deixaram de comparecer, sem causa participada, os SI'S. Antonio 
Prado, Barão de Souza Queiroz e Paes de Mendoiiça. 

O SR. PRr,;SIDENTE abriu a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente, e não havendo quem tlzesso 

observações, dou-se por approvada , 
Compareceram, dep ois ele aberta a sessão, os SI'S. Diogo Velho, F. 

Bellsario, Ferreira da Veiga, Si!veira Martins, Nunes Gonçal ves, 
Christíano Otloni, Saraiva, Meira de Vasconcellos e Fernandes da. 
Cunha. 

O Sn. }O SECRETAnIO declarou que não havia expediente. 
O Su, 20 SECRETARIO declarou que não havia pareceres. 

ORDEM DO DL\ 

EXTINCÇÃO nA ESCl\A VID ,\O NO 11ItAzr!. 

Entrou em :1" discussão a proposta do Poder Executivo, convertida 
em projscto de loi pela Cumara dos Doputndos, sob n . I, do corrente 
anuo, declarando extincta a osoravidão no Hrazl l , 

o Sr. Paulino de Souza :- Eis-nos, SI'. presidente, 
quasí chegados 0.0 momento Ilnal, em quo se vai dar o passo decisivo 
na questão mais grave e importante até hoje agitada no Brazll . 

A solução est á dada, o o transito pressuroso que vai tendo neste 
recinto a proposta do governo não é sinão um tramite mais com quo so 
quer dar appm-encla de legalídado a uma medidu, na concepção e 
no alcance, francamente revolucionaria, Nesta conjuuctura, que a 
muitos se afigura o ponto do partida. em uma senda gloriosa, mas 
que persisto em !'epntar arriscadíssima para a ordem social e ooonomica 
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(In. nação, parece que aquclles sobre quem pesa n rosponsabil idade 
desta medida al lncinam-se na precipitação, com receio de ver sobrevir 
alguma hora de reflexão e de prudencía , 

No meio de tantas impncíencias o debate li impossi vel . Não vou, pOi" 
discuth- a proposta, nem preciso lavrar protestos. Venho sómento 
justíücar, em poucas palavras, o meu procedimento, qualificar a 
medida proposta e confessar-me vencido. 

Acredito que 1II1\1ca houve neste paiz quem sustentasse em principio 
a escravidão. 1'01' minha parte, estou convencido de quo níuguom, 
quo me conheça, attrihuir-me-ha a intenção de qu erer manter o 
trabalho servil como a forma mai s perfeita 01\ definitiva do trabalho 
nacional. 

Quando, porém, se levantou primeiro a questão de abolir o olemento 
senil, eu, que por mim, por meus amigos, por meus comprovincíanos, 
por todos os Hraziloiros que collnhoram na producção da riqueza. 
naclonal , sabia ser esse o unico trabalho organizado em quasi todo 
o pniz, não podia convir em que fosse elle tão ra.pidn si não subitamente 
supprimldo . Era alie '1ntão , Sr. presidente, o uni co, como ainda e 
hoje, ou quasi unico trabalho que exi ste na maior parte das pro
vincias do Imperio, e tnmbom nessa zona, extensíssima e rica, das 
margens do Paruhyba o dos valles fcrtítissímos I\OS seus innurneros 
tributar-los j região quo se pódo dizer tCI' sido nestes ultimas 50 

nnnos a offlciua da riqueza nacional, de onde partiram os recursos 
com que se encheram as arcas do The souro para so converterem em 
todos esses melhoramentos com que proseguíu no nctunl reinado, ato 
ao ponto em que a vemos hoje, a civilisação no Brazü , 

Representante da província do Rio de Janeiro, ligado por muitos 

laços com os outros productoros lia região a que mo referi, tinha' 
SI', presidente, o dever hnprescrlptivel de col locar-me na rosístcncíu 
e:-11 defesa de tamanhos e tão legitimos interesses que, seja dito por 
demais, entendem tanto com a fortuna partí cular, como com a ordem 
economica e flnanceira do Estado. Foi assim que resisti em 1869e 1870. 
quando ministro do gubinote de \() de Julho; fundado nos mesmos 
motivos, que achei-me, em 1871, collocado á frente da opposlção ao ga
binote de 7 de Marco, em uma das nossas mais memoráveis cam
panhas parlamentares. 

Estranhei, pois, Sr. presidente, que um honrado representante da 
prov íncia das Alagóas, na outra casa do Parlamento, viesse dizer-me 
agora, ultima hora, como uma exprobração, que eu concorreraá 

para este resultado e que ora responsavel pelo desenlace que estamos 
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vendo , A par te qu o es te illustre parlamentar me quiz dar na s magni

licencias da victoi-la rio hojo, e tle um a g lor ia qu e si. Erostrato inve

jaria , 11:10 mo per tence e nem preciso rccusnl-a . 
Perco-me, ]101'011I, em um I I1:lr de conject ur.is para devass lI' os mo 

ti vos, que mio Ior.uu d itos , tio seuie l han te nss ercão , SCI'Ú porqu e a 
resistenoia ti)i OXCC~g i \' : I ? ou porq ue não roi sull lcien te c eí llcaz '( 

Que não foi oxcosslvn, 1110st ru-o o r id o .le chegur -se, mais cedo do 

(/! IO se dl'vCl'ia es pera r , ao ponto e m que nos ach amos, Si não foi 

surllc ien tc e offlcaz, P OS'i O dizel -o com in teira se g uru nça , - não tive 
ontros me ios líci tos o prudentes (lo resist ir sinão os do que la nce i mão . 

Si o lllust re deputado quiz a l lu.ll r ao 111 0U procedi mento dep ois da. 
OI'g-aniza ção do uct unl ga binete , dovn fr.menmen to explicar poi- q uo 

não orgunize! agora res is ten cíu igua I h cio 1 ~71, Dil-o-hei des.le j iL 

e nua me nte - porque e ra impossivcl fazol-o nas co ndiçõ es uct uaos dos 

partido, o á v ista de out ras circumstancins, S"lm {Ine, a rras tado pe los 

acontecimentos, t ivesse rlopois de chega r a um ponto em qu o nã o 
1 ltel'o acha r - me, e rlo q uo uw a fas ta m as t rnrliçõos do nom e qu o tive a 

fortu na cle receber- o os nntocodon tos da m inha vida pu hl ic». 

Nilo 0 1' 11 preciso , SI', pre s idente , mil ito a ti l.u ncn to c g l'ande O,; fOl'I.'O ' 

110 ongonho P:\I" I co m prc hem lor-, q ua ndo re tirou-se o g a hino t' l de 20 
de .\g-osto c formou -se II nct unl, qn o a a hol ic,;iío do e le me n to SOl'\' iI es 
tava foita . A hisl or in n a e x p')J'ic uc.:i r polí tica nt tos tu m ((l IO todas a" 
vozes que a ro a lozn, pOl' um or da popnhu-idade , 1':)1' motivos de 

sentimenta lism o, ou por ca leu lo politi co , ncco rdu-se , ainda qu e em 

p en samento , com q ua lq uer pro pi g undu p0I'111 a l', e ne rg icn o nc ti va , a 
ins t itu ição co n t ra a q uu l se di l'i g'fH lI o, osfor ços oomblnnrlos pi.do-so 

cou tnr CJ IIO está Iutn lmont o dori-oc:«ln, e com e lla saori tloa .ln a. clas se 

011 c la sses inte re s sadas na sua mn nnte neão . E si il Fren te dessa prop n

g-ancla se acham homens resolutos unt husiustu s e ousados, o lll" 'as ta
mento o inv cncivel, c nã o lia ma is pOdOl' quo conslga e ncadea r ou 

cuoaminhnr a t .nrcnte , uma vez solta da. I'Opl 'llZa, Sirva o que neste 
momento OCCOI' I'O do e xem plo o liçíio 110 1'11 tu 1'0 , Ohogou-so log-o ao 
tim, hou vesse 0 11 n ão a in tenção de ir t ão lo nge . 

Em tues co ndiçõns , vendo-m e som meios c ülcnzcs do r es istir. na es 

p hera e m qu o, por mais de 11m mo tivo, dovo man ter-m e ; con ve nc ido de 

q ue t udo se ia preci pitar, como os factos es t ão justitican do, a n tes 

que os meios di spostos pudessem sortlr efle l to para o sou fim espec ia l. 

não t inha outro pr ocedimen to correcto o retlect ido sínão man ter a 
maior I'US':I'\' l), o prudoncin, para não SOl' arguido de ler provocado 

q uaesq ucr de masias q ue appa recesscm o deixar in te ira a r es ponsa bili
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(lado a quem do rlir oit o possa cuher , L~ dem ais, SI'. presiden te, como 
resl st ir, s i os que se achavam a. meu lado, na rcsis tencia. es tão hoje 

ú trento da. acção ; si o min i> teri o foi dominad o e nhsorvido pel o p.u-tid o 
abo licionis ta; si o pur-tiilo li beral , uccordo com os seu princí pios c 

untecodc utes , tom do re cc bcr-, com a maior' lon g'a nintidad e, a roa lização 
por OUt l'OS da ul én quo em sua ; s i todas as in tlue ncias, o en tre nllas 

a mai s a lta e lrroslst ivol , todas se co nj u ra nu n o conj uram para se 
Iuzor o que hoje ser á feito '( '( ! 

Exa minemos, porém, ai nda, quo ra pidumonto, o estado das cousas 
li lu l. dos ultimes acontecim entos. 

lIa, tros a nnos , em IH-35, qu ando eut rei nest a ca sa , nchnva mo-nos e m 

p lena pro paganda abolicionistn, ostnnrlo o gove r no sob it intluencia e 
ros ponsa bílíd nde (lo honrado sen ad or pela Bahia o SI' . Dantas, meu 

par ticu la r a migo, qu o trou xera , como disso, pura o Parlamen to , a so
lução da quos tã», POl' c l le a chru l.r nas r uns . Houve, li cor to, nuqu cll e 

tempo, m ui to. r uido o al gnns cxcessos ; mus dev o di zor , em honra 
rlaq ucl lu ndrniu istra ção, qu o nos es tuholccí mc n tos ng"l'ico la.s, na s ofli
clna s tio t ra balho nacional , a or-dem o a t runquil Iid.ulo nã o 1'01'a m1IOI'

turbarias , un tes uiautovo- so em toj o >os pon tos a l'cgul al'idade da. \)\'l }

du c ç ã o e o r espeito f Ia log uli rlndc. S i O h onra d o senado r 1\l IÍZC';sc 

en t ão i',jr ' () 1lJ pra tica. o pr'n : ~ <)sso conse r va do r ulti rruunontc e mprcgudo 

em S. Pau lo, c , dep ois lia a';Cillb:ío do uc tua l g a hino te, a ssestado co mo 
um mortei ro de unurch iu eon trn os pr oprl cta ri os da min ha pi-ovtncla., 
torin necossur-ia ruc nt o le ito em P DIWOS dias a ubolição . Achu v.un-so 
aq ui unid os c nccor. Io; con tra a ', íu tc nçõcs do miu istcrio de G de Ju nho 

todo>. os couser vudorcs do Se nrulo , com cx ccp ção do a lg um Ilu O üzosso 

l'O.' OI'\"a,; a holicion istas , 

O SIt . J AGU AI O B I': dá 111 11 up nr-tc , 

O SR , l'A UL! ;; O DE SO\JI. .\ :- l,'oi pl'iueipa lmou te aos g olpes do 
rosisloncia quo s uccumhi u nq min istcri n, qu a ndo SD u c l l o ac h a v a t n l v e z 

pouco ox pr ossi va a image m, ter-nu-In popu ln r, III j unta do couce, o se 
uer-odita vn que o men os quo ";0 p:-,dolia íuz or or .; escora r o cu r t-o pe lo 

roca VOIII . 

Roti rntul o- sc o g a.hilleLn d o .j 110 J unho, ve iu a tr u nsa c ção in iciudu 

pelo S,' , couso lhoit-o Saraiva e a tinai lc vuda a o üc ito so b a in ilucucíu do 

meu illus tre amigo o SI'. ex - prcsi .Ieu to do co nsel ho . Durau te a ultima 

a dllI i ni~t ,';\(;:ã o , o partido couscrvn. kn-, unido nesta c 11:1, o ut ra. casa (lo 

Prulnm eu to, (:011 10 UIlI to .lo o puiz , ]ll'ust on- Iho IJ muis decidi do o 

cous tu u te a poio, n ão, ccrt.un cn lc , OOIll O homcu.ige m devidn uni ca
men te a sua posição, tal entos e sorvl eos , UW:; por ud hesã o tr s ua 
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politica e ás idéas de flue ora fiel Interpret e no gOVC1'llo. Ao passo 
flue todo o partido conser vador se mnntinh a unido na suste ntação da 
politica de 20 de Agosto, o partido liber al, pel os mais activos e adian
tados dos seus chefes, es posava francam ente a ca usa da, abolição, e em 
dias de Maio do a n uo passado, ao abrir-se a sessão legislativa, apre 
se n ta va o projocto para a ex tiucção do elemento se r vil, com prazo 
definitivo para :l\ de Dezembro de 18Bn. 'I' ra vou-se a luta en tre os 
dous partidos nos termos stric tos o legítuuos do sys tema constitucionnl : 
- a acção, promovid a pelo I'ttl'li llo libor al ; a rosistenc ia., sustou tndu 
pel o partido cousor-vudor, 

Ou não sei, se nhores, (J qu o ó o partido libora.l c o que o par ti doé 

conse rvado r , 0 1\ ne81<1, questão ln cumbo a es te a defesa dos grandes in
teresses da ordem socia l e economica an-a igad os na nossa sociciludo, 
írn poss ive is elo olimiuar e extinguir se m grande a balo o perturba ções 
de mais d~ um gen ero, ao passo qu e aque lle tem mais isen ção, podia . 
pre occupar-se men os com os in te resses exis te ntes, qu ando se tratasso 
de confer ir liberdade a ind ívidu os de lia príva .los no se io da na ção . 

Os conse r vadores do Senado sustentara m todos os aetos do Minis tcrio 
20 de Ag osto, relativos á e xecução da lei de 28 de Se tembro de 1885, 
netos estes flue mereceram tamb ém o apoio da Cumura dos Deputad os. 
E nos ul tim ns dia (1;1, sess ão p;l, :;.vla, qu ando o meu illustro a migo 

o sem pre respeita do mostro, o nobre se nador pela pro vincla de Goya: , 
re quereu lII'gencia para entrar na ordem do dia o projoc to ab oli
cionista , assignado por tod os os liberaes do Senado, com excop ção dos 
oollnboradorcs da lei do 1885, o voto desta Cama ra foi terminante e 
decisiv o, por par to L10s consorvad oros quo nell a tem assento, 

Parece, Sr . presidente, á vista (lo taes a n tece den tes , qu e ao ' par tido 
liberal com pet ia real izar a s ua id éa , E corno não foi assim, o qu o 
vemos 1 Perturbad as todas as noções até hoje recebidas na prat ica do 
systoma cons ti tuciona l, confundi das todas as id éas, desl ocados os 
homen s publicos da s SUlS po.;;ÇÜéJS natu raes e a ute rl ores, revel viela 
toda a osphcra em que se inovem os partidos; vemos a mosuia s ituação 
lnau gurada a 20 de Agos to, com duas pollticas div ersas, a politica 001\

se r vadora e a politica l ibcr.i l . 
Qual, SI'. pr esiden te, a posi<;ão dos meu s llu stres ndver sari os !í 

Aceitaram a que lhes foi imp osta com longanlmidado, dign a cor ta mcu to 
do ma ior elo gio, mas que importa a s ua s uppressão como parüdo 
politlco militante. O se u papel foi, durante o mlulsterio ultimo, como 
devia se r , comb a ter as id éns adversa s, crear os mai or es embaraços 
a r ealizacã o des ta s ; hoje, es poliados d l honra de lev ar a e fie ito 111I1 



- 7U

plano, que seria um llorüo a ellos destinado na historin , vém-so na 
posição dos membros de outra -irmaudado que tomam lognr na [lI'O

cissão para unicamente pegar nas tochas o illuminar o caminho ao 
andor armado na confraria rival. 

Sr , presidente, V. Ex. sabe flue não ê de hoje que sustento n neces
sidadc de partidos fortes, regulares o sinceros, cada um delles com a 
suu bandeira hem dellnidu, fieis ás suas idéas, dirigidos pelos seus 
cheles : são clles necessarios, no interesso do progresso nucíonul, no 
iutorosso do livre jogo das instituições o principalmente no interesse, 
da propria realeza consli tucional, a quo servem de anti-mural para 
mnutor-Ihe a inviolabilidade perante a opinião. 

(Jue resguardo podem olleroccr ao soberano irresponsavel homens 
que pousaram hontem de um modo, e procedem hoje de outro, que 
politicamente não tem corpo para li responsabilidade que cabe aos rni
nistros nesta Iórina de governo '? E' a responsabilidade dos partidos, 
personiflcada nos seus chefes leacs o coherentes no poder, quo mantém 
uma das bases ossencinos dn nossa fôrma do governo. Os homens 
que disseram hontom do uma fôrma e procedem hoje de outra poderão 

sei' muito capazes o honrados na vida particular, mas não têm, como 
disse o nobre senador pelo Rio Grande do Sul, a honorabilídade pre
cisa para a missão do govcl'no flue, na fórmn das nossas instituições, ê 
a rca lização dus idéus com que 50 conquista perante a opinião naciona l 

{l I Iuel lu urd uu posição . 
A rapidez do debuto não mo permítto entrar em demonstrações r mas, 

si V. Ex., Sr. prcsídeuto, quer duas provas positivas o írrecusavois 

de que esta proposta não p ódo correr por conta do partido conserva
dOI' e com a sua responsabilidade, uhi estilo: lv, o voto que os 
llberacs desta o da outra camnra, sem regresso possível, tiveram de 
dur ; 2°, o apoio outhuslustlco com que uma parte da imprensa desta 
capital, notoriamente adversa it ordem polltica das instituições 
sustenta o gahinetu, e tanto mais Ircneticnmento o applande, quanto 
mais elle se envereda na senda cuja suhida não sei si o preoccupa 
nas suas provisões. Essa imprensa é o deve ser adversa á grande pro
priedadc territorial, sem duvidu importantissímo elemento conser
vador em todas as socicd ides regulares, e ponto de apoio para a resís
tencía às pretenções exageradas da democracia. 

A grande propriedado agrícola em nosso pniz, que é, pOl' sua constí
tuição, uma esp écie de Icudulisuio pau-larcha.l, tom opposto at é hoje, 

áPOl' sua índole , habitos c interesses, embaraço poderosíssímo reali
zação dos rins 11 que se propõe o partido ultra-democratico. Si a 
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impren sn qu e U reprosentu hostili sa Francamente c 1'01' todas as jlinllas 

ao sou alcance ndversarlo rle tamanho peso na oq; anização social e pro

cura onfraquecol-o , si não despeítnl-o para tol-o como auxiliar em 
qualquer neçã.o conjuncta post erior, é bom do ver quo não faz sjn~(, 

promover o seu proprio interesse, aLII'g,u' o Iucilítar o seu caminho, 

mediante a destrui ção do uma força esso nc ia lmou to conse rva do ra . E' 

essa imprensa sagncissima o muito huhil para não aproveitar o con
CU I 'SO rJO nctual g,t hino te, va liosi ssimo unxll i.u-, que seduz o a t t rn. he 

por todos os modos , Cal'ononndo-lho a. vaid.ulo o a nmhi ção. 
A hístoria mo rlernissima , a hlstoria r ecente ainda. dos nossos dias 

aprese nta um exemplo de aboliçã o tio e lemen to servil, levado a e ílcit o 
em plena r evolução. Em 1848, a r evolu ção de Fevereiro, depoi s do 

derr-ibar a. mouurehia de Julh o, tev e, PHI';( SOl' Iog íca. de promover a 

emancipa ção rlos nS CI',wOS das co lon ius íranceza s, reputando a esc ra vi
'dão incompatlvel com o 11 01'0 roglmcn, que a ssentava nu llbordudo , 
igualdade o Fraternidade. O gov er-no provísorío, qu e se com punha, 

como o Senado so lia de l' oCOI'c1aI', tle Lamnrtln o, o poda, do Ara g o, o 

as t ro no mo, do Lui s Btauc, o puhlicist a do flesoI'gauizaç'ão, tio Guml cr

Pag és, o doutrinut-io da a run-chíu, do Lcdru-Rolin , o incondiario político, 

e do outros, a qu em podcrl« dur anal ogus qualitica ções, esse go voI'II0 

rovolucionurl o não se a n imo u a prnti cur o (1110 em plenu trunquillidado 
o em um a época r egul a r vai-su, on t pou cas horas, praticar no Brazi l, 
n ão sol ) a rllr oc ção, mas com a com pliclrhulo de ho mens pol íti cos qu e 

se dizem conservadores . 
O cont ras to é tão sa lien te , quo o Senado me ha do pcrmittir referir 

o que ul li so passou, A 27 do Aill'i1 oxpo.Ilr.un-se 12 dec ret os e duas 
dellhet-a çõcs , .lcct.u u ndo-se no [n-imoiro .laquc l los qu e e ra m livres 

tod os os qu e se uchnsse m em quulqu er terra .lo IIIUlHlo a su mlJ ra rIa 

lnnuleira l't':llw e za; mns logo 110 art. I" do IlWSIl IO d CCI'elO se det er

minou que a enuurcipucão nã o se tornuriu oflectivu sinüo dous mozes 
dep ois da promu lguçã o do uet o nas co lonins , pam se dn r tempo a 

e flec t ua r - se a sa fr a duquoll o an no . 

Em outro a r tigo do mesm o dccrut o se assegu ro u qu o a usscmblca na
cion al u ttrihuh-in, como do feito fez" os fund os nccessurk -s pa ra in
domn ísação elos pr-opríotm-ios, 

Não convinha , diziu-so, qll e un (lia em qu o ,I ~ lI1iteH dos tl'll!J:.llladOl'()S 

SOI ' I"iS 1'0 s:; 01l1 Ii \"1'0 5, lI S mãos dos I'I'O]II'i uIH('ios es t i vesse m vazias, 
Pu ru continu nrem o.'; lru ha lh os eru uecossurio pagiu' sa ln rios o es tes 
não podia m sahi:: sill iío da iud cmnisuç üo, aliús devida em torIa. ,Ios

upropi-iação ; estando os luvrudores da s eolonius fran cezas l.io obe

http:vaid.ulo
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ru des corno os nossos, e s uje itos a u ma l lqu ida çã o r epentina o at ropel

Inda, que a liás 1];10 foi tão afflí ct iva com o se flgu ro, a qu e vamos pl'C

so nc ia r . 

Outros decretos estabeleceram o direit o a o SOOCOl' ro por parte Lias 
inválidos, (10,-; e nfer mos , lias velhos, dos or phãos, lias cr ia nças aban

donadus j crcara m-sc hospícios, s.i las de nsyl o, esco las proüssionaes 
agricolus, esc o las (Ie ins t rucção prinuu -ia g ra t ui ta e obr iga to r ia , pa ra 

os Ilbcrtos ; insütuirnm-so j urys cantonnos, compostos de nU111el'O 

igual (lo proprietm-i os o de ope ra dos, pa ra decidir' as ques tões q ue 
sobreviesse m nos es ta be leci men tos agrí colas e nt re os Ia vrad ore s e 

os n ov os t rahal luulores livres, ,com nlçada no eivol a te 300 Francos , e 

co:u am pla [ui-i sdi cçüo corr eccional pur a punir as desorden s uns opera
rios e rcprhn ir as coa.lições e pn rcdcs ; tu nda rum-so casas de tra
bulhos disciplinares P 'II' ,I:1. re pressão da mendicldad c e da vad iação ; 

providcnclou- so sobro a liqnidação lias prop r todudcs cmpcnhudus ; 
Iovant uram-so hancos espcciacs, com orgu niznçâo a de quada ; formu

lou-so o !II'ojecto (lo diminu içã o do" im pos tos sob ro a im portação 

dos produc tos coloníaes JlH I'a cons umo du met rópole . 
Logo a 2 e 3 de Muio se ex pedinuu nov os decre tos sobre o r ecruta

mento o insei-ípção nnu-lt lnm, o org.urlsação da g ua rda nacion al nus 
colonins , Proviu-se ass im a todos os inte ress es da ordem moml , da 

ordem ccouorulcn, e sa tlsüzornm-so toll,',:; as oxigoucias da tr anquil
lid ad o pu bl ie« e du segura n ça imlividu n.l. 

Pois bem , S I' , presiden te, e o govcl'IlO regul ar do ll razil que , em 

con traposição àquell e governo re vol ucíon ario, Ca z decretar, do 11m 

(lia pa ra out ro, a abolição immediuta, pura c simp les , se m uma ga

rantia para os proprleta rios, espolia ndo-os da pro priedade legal, a ban; 
donaudo-os Ú sua sor te nos er mos lia nosso int erior', ontrognndo-os ú 

rui na , CX POIHlo-o, lIS ma is t emerosas con t ingcncias, sem tarnbern por 
out ro lad o tornar um a provid encin qu al qu er a bem duqu ell es, que vota 

em grande parto á miseriu e ao extcn ninio, nos pr-imei ros passos de 

uma libordude, de 'IIIC, não prep arad os con vonicn te me nte, ditnci l
mente sabei fio usar a se u be noücio . 

A propost a qu e se vui vot ar ' é in con stitucional, a n tí-economica e 

deshuman a. g ' doshumnnu , porque deix a expostos Ú miserl u e Ü morto 

os ínv alid os , os en fermos, os velhos, os or phãos c cr ía nçns a ba ndo nadas 

da ra çn quo quer prot eger, a té hoje na s Iuzend ns a cargo dos proprie

tarios , q ue , hoj c a r r ui na dos c a band onados pel os trabalhadores vá 

lid os, não poderão muutcr uq uol les iuíc lizes , por IlHIÍ O\'OS qu e sejam 

0 5 impulsos de lim a ca ri dade, quo e conhecida o ud m iru da r Ol' t odos os 

G 
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qu e Frequentam o interior do paiz , E' anti-ecunoruica , porque t1CSOI'

ganiza. O trabalho, dando aos operarios uma courlicão nova, que exige 
novo regimen agricola j e isto, SI' . presidente , ao começar-se uma 
grande colheit a , qu e alias poderia, quando feita, preencher apenas os 
desfalques das faltas dos annos anteri ores. Ficam, é certo, os tra
balhadores actuaes ; mas a questão não é rle numero, nem de indi
viduos, e sim de organização, da qual depend e principalmente ,L oüe
ctividade do trabalho, e com el la a producção Ih riqueza" E' inconsti
tucional, porque ataca de frente, destróo e a niquila para sempre 
uma propriedade legal, garantida, como todo o direito de propriedade, 
pela lei fundamental do Imperio en t ro o..; direitos civis de cidadão hru
zileiro, que della não p óde Sei' pl'i vudo, sin ão mediante prévia in
demnisação do seu valor , 

Os peri gos quo se a ntolham com este f'l"cccllcnte j iL foram ussigua
lados 110 modo °mais claro e positivo pelo meu íllustre ami go, que mo 
precedeu na tribuna. 

Preciso terminar, SI'. pre sidente, e chego ú. ultima pai-te do meu dis· 
CUI'SO - confesso-me vencido. 

Si nesta adversidade da Iortunu polltica , cu, que nun ca a.) pr-ocurei, 
precisasse hojc de consolações, teria ent re outras as seguintes: ti 

hoje a minha sorte n do partido conse r vador . Emquunto a reslstencla 
prevalece, está ell e triumphautc ; no momento em quo Ó supplantula , 
deve reconhecer o predomínio tia idéa triumphanto. Sou ven cido, é ver

dade; ma s na ordem material, pelo numero e pela forç a tias círcum
stancías, porque nu ordem moral, a minha personalidade não se uni
quilou ; mantém-se ill es-i, COlIlO se mpre. Não sou, porém, o unieo 
vencido; sorte unaloga de am companhe iro illustre não permitte que 
neste momen to me apresen te só. lteflro-rnc a UlIl honrado membro, 
de cujas opiniões tal ver. o Senado se não recorde, mas cujas palavras, 
proferidas não lin muito tempo, parece quo o foram na previsão desta 
proposta, á qual Se adaptam de tal maneira, que, não tendo esse meu 
companheiro de ad versldade se pronunciado a té hoje sobre II proposta, 
desejo, SI'. presidente, que ílquo consig nado o modo POI' que consi
derou, em sua previsão, o acto quo so vai pratlcar. 

O Senado relevará que 011 leia, com alguma emphase, as palavras 
que vai ouvir; Ii-:\S, porém, uma e cem vezes, e quasi que as sei de 
cór, tã o incisivas e terminantes são ell as. Quando sentia entibiar-se-me 
um pouco a coragem, eu as relia novamente e nellus achava sempre 
conforto seguro á minha crença, novo vigor, nova animação, novas 
esperanças : 

" Eu estou convencido de que o Brazi! não hade perecer pela falta de 
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oscruvos ; mas n ão posso deixar de ter lia maior consulera ção as dilfi
euldades desta liquidação, que a polltíca, todas as ruzões de estado, os 
interesses eeonomícos, o~ interesses íudustr iaes, aconselham se raçacom 
a muxlmu prudeuciu, com o menor prejuízo poss ível uns Iortuuus em boa 
fé udquiridus. (.lpoiaclos.) 

'I. O ,S', ', Dantas (presidente do conselho) dá 11maparte. 
« () OI', Joao Alfredo : - Mas, senhores, em todo caso hão de ser me

rlonhus us desloeaçõos das fortunas, as trunsmutações rápidas de situa
','ão; e POI ' uma engrenagem for(;mh eu pergunto : Durante esses 
annos níllictivos de transição onde iremos buscar meios que bastem para 
lodos os oucargos do E::;tado, para toda a nossa vida e serviços da admi
nistração! 

« I) S,', Fernandes ,Ia Clt/lha: - Ueus permitta que a crise se 

estenda apelHls a uni por-iodo deeennul. 
,( li 8,', João .tlf,'etlo:- Senhores, muito infeliz foi o Brazil her

dundo esta instltuição ; porém, mais infeliz ser á si a sua oxtinc ção não 
tór eonsnguida mediante sa bias cautelas e previsões, de modo que 
IIiln acarrete graves perturtracõcs. Como quer que seja, eu upplico a 
ustu questão o quo dizia Thiers, da Turq uiu: « A Turquia vive, porque 
,\ ditflcll supprimil-u, o qu mdo a matarem, o sou cndaver lia de empes
tal ' a Europa por mais de 5U auuos .» 

« N ós tomos o duro onc.u-go desta Iiquidnção : procedamos, não 

como homens que se deimm levar pelas urneuo.is () vivorios, mais como 
homens que se -compenetrarum do seu devei', o que, em vez dessas 

;.;Iorias da praça publica, querem uma gloria real e verdadeira, que 
proporcione dias tranquillos o felizes ú sua p:ltua. 

« () S,', Fernandes da GwJIa: - em estadista não se deixa levar 

pela popularidade. 
" OS,'. JU(70 Alfredo : - POI[em SeI' muito seductorus as glorias 

de Lincoln e seu partido, inundando de S uiguo o ::;010 da patrin, ac

cumulando ruinus, destruindo, brusca e violentamente, a propriedade 
servil, do que ° Estado tinha maior culpa que os particulares, não 

udiuittindo indernnisaoão, nem perrnittindo entro os antigos senhores 
e os libertos nenhuma. condi ção de serviços temporarios, e até con
Iiscando as demais propriedades daquelles , , , A mim mais seduz (J 

ndmira a corajosa honestidade com que o presidente Johnson resistiu 
aos vencedores, procurando evitar, e em todo o caso moderando, a re
volução sociul que se operava ao sul. 

« Ninguém aspira com mais ardentes votos do ,[IIU eu a extincçâo da 
escravatura no Brazil ; mas desejo a reforma com espirito e processo 
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conse r vador . Desejo ver a corrente da opiuião, que est á for mad a, 
pro seguír dentro da lei, sem offensa dos princlpios Iundamcntaos (Ia 
sociedade, como o rio, quo, embora volumoso c ra pido, COITO pacíüca
mente em se u leito, sem trausuordur , 

« Os Srs . Fern andes da Cunli« e P resitlcntc do Conselho trocam 
a par tcs , 

« O Sr . Prssitlcntc : - Attonçâo. 
<s. O Sr. João Al fl'ctlo,'-Eu re feri - mo ás grandes desgraças do sul dos 

Estndos-Unidos. Si aq uollu g ra ndo nação pó.lo rcsislir ú. extlncção 
brusca e violenta do elemento ser vi l , li porque t inh a g'I'allt lcs I"Í

quezas, g ra ndes condições do prosperida de, o a parto ímport an te do 
nort e não dopendía do tr abalh o eSCI'i\ VO . 

<to O Sr. Dontas (pres idente do consel ho): - .\ quest ão l á liJi reso l

vida de modo di flercnto. 
«O S" . /oã? AI(i-cIl-J :-M.cts ,t >tloJgr,\ç ls quc pes un solu-o o su l süo 

tantas o tam anhas , que em meio scc ulo talvez não possam ser r epa
radas. » 

O nobre presidente do conse lho ó hoje, com ;';'I"\VO inj ustiça Ioitu a 
S. Ex. , collocado ent re Os VOIlCOl]O:'CS ; não posso, conhecendo su as 
opiniões, proc lama ndo a siucerid ndo dc l las , deixar de nssig na lar- Iho, 
nes te moment o, o seu legar, pura flue venh a Iomnl- o aqui ao la•Io dos 
vencidos. 

O Su . .10 ,\0 ALFltE();) (presidente do conselho) :- Nunca es ti ve mos 
juntos nest a qu estão: c lla nos sepa ro u desde IH71 . 

O SR, B ARROS 1l ,\ IU U':1'O: - ApohHlo. 
() Sn , P AUI.I :'iO lJE SOGlA : - Sii o tuntas as ímpacieucins, que não posso 

dei xar de conc luir , e sem dcm or a ; t ant o mais qua n to li sa bido, Sr . 
presidente, o OS jornuos todos quo li esta mmhã ann unciam, que 
Sua. Al teza a Serenissima Senhora Pt-incczu Impei-inl Regente desceu 
hoj e do Pctropolis e está ;"l 1 hora da ta rde no paço da cidade fi es pera 
da deput ação des ta casn , pai")' sa ncciona r e mand ai' promulg.u- j <'\ a 
medi da a inda ha pOIlCOpai' V. Ex. suje ita á delib eração do Senado. Cum
pri, como as circumsta nc ias pormlttiram, o meu dever de senado r ., 
posso cump r ir o de ca valheiro, não Ia zcndo es pera r II lB,t da ma de tão 
a lta j er archia ; e s i assignalo o facto, li para a toj o o tem po SOl' 

memorado 1I0S nnnacs do n O:lSO rcgimeu parla me nta r . 
Devo, antes de terminar, dlzer q uo illudc m-so ou quere m ill ndir- sc 

uque lles flue acredita m r emover uma g ra nde ditll culdnde com es ta 
lei (1-1 abolição do elemen to se r vi l j pelo oont ra rio , é agora (I UO re
crescem, com a desorgaui za ção do trabalho a com a en trada tle 700 mil 
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Indivíduos não preparados pela educa ção o pelos Iubítos (Ia liberdade 
nntcrior para a vi-lu civil, as conungoucíns previst as para a ordem 
eeouomíca e social. Si para ampara l-as, aj uda l-as (I dofondel-as, 
nesta t ransi ção lnosp cruda o talvez tu llictiva procisarern de mim · 
a minlm provlncla o li classe ll<t lavoura, a que perten ço, continuar ão 
a encoutra r om mim a mesma detlica çâo, o mesmo esforço n a mesma 
COI" 1gem. 

Mas. .' não quer o rlet or p OI' mais tempo o prestito trlumpho.l, quo j ú 

se entileira n.i sua murcha Icsti I ' ,I! (Jun.ndo 0 110 pn.SSUI' por mim, 
uchar-mo-h a nest o log,lr 1'0presou t.uulo a minha provincín, os meu ~ 

com panhei ros no t r.ibalho ngrlcoln, cohe re n to co:n o; devores, j á 

preonchídos, da missão que me incumhi 110 desempenhar em nome c 
em defesn do gra ndos i nteresse.s na clonues. S ~j am quaos Iorom os 
son t l mc n tos quo no coru ção SJ ruo possam expandir na hora em que 
todos forem Ih'I'<)S nesti torra do ]l!'azil, os gunrdareí commigo, 
silencioso, vencido, mas som quo se me possa contes ta r um titulo 
ao re sp eito publico - o do t')I' pr ofcrirlo a te hoje, como hei de proferir 
sempre, a lealdad e, a ínteg ri dudc e n honra pol iti i a u torlus as glo
ria s, a todas as p" l'lIlHlezas, (Jfl !itn /WIi ! ! M uit o beni ! ) 

<.> ISl', l>antal'S:-' Não é para Iuzer um discurse quo me le
vanto; contrariando, bom o sinto, a impncleucla gerut , ali ás louvavel , 
C ll:)gamo~ ao termo (Ia vla gcm emprchendída e, mais feli zes do que 

~l o,l ' sé.;, nI o só vemo" como pis.unos a Torra Prom ottida, ( Muito bem,) 

Sondo assim, SI', prcslden te, nada de recnmlnaçõos, nada do 1'0

taliucões ! 

:\Ias o Senrulo, hont om o hojc, pela voz de dons de seus mnls illustres 
membros, ao mesmo tempo dos mais respeituveis e eminentes chefes 
«ouscr vndoros, ouviu, com o publico (111 0 nos honra com sua presença, 
dons discm'sos, qual muis Importante, ambos igu alm ont e identifi cados 
no mesmo üm : uuuuucinr nossa putria, por este acontecimento que ú 

S I! estú rca lizumlo o que a todos encho dos nuns vivos o int ensos rego
zijos, g'l'nndos perigos, quer pai-a sua vida Ilnunceira e economica , 

quer pura n sua vida polltica . 

Ao mesm» tempo as puluvr as dest es dous illustres senadores mais 
de lima. vez envolvem lima condcmnação ao mini st orio de 10 de Março, 
P01' tOI', no entender dell es, eommett ido n ai t:t imprud encia de in
cumhir- sc desta glol'iosn. ta ref u ; nU1S (1110 tcv o, para nós Iiberaes 
abollcíonislus, o alto m érito de comprehender que esta questão não 
podia comportar um minuto siquor da adiamento . 
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Eu nã o venho agora apurar, diante tio Se nado , nem a. qu érlu do .~a 

binet e 20 de Agosto, nem a orga n ização do lO do Marco . 
Tão pouco indagarei s i es te ministori o de ixo u de inspirar- se nos senti

mentos do con serva tor lsm o partidario . 

O SR. JAGUARr RF::- Apoiad o . 

O SR . DA"ITA S :- Mas devo declara r q ue, nest a occasião, sin to o 
mai or desvan ecimen to, es te ndend o- lhe mão agrudccklu om 1I0nlO Ile 
todos os Braz ile íros, em nom e particul armen te daqu olles qn e ernrn 

as victimas e qu e eompa r t íclpnm des ta victori u, .lev idn ao passo glo 
i-toso qu e dou o ga bine te paru a t ti ngir com rlesassomuro o dosenl ae« 
filial e com ple to dest e g ra nde prohlernu , (A poiodos .) 

Sr . pr esidente, j us to, é fie toda :t necessidad e Ij IlO parturu de ó 

mim, em nome do partido a bolleionis ta , pa lavras de espe ra nc a e di' 
a nimação, que fuçam desnpparecer ns de desan imo e 110 riesnlouto dos 
honrados sena dores quo me precederam, (Apo trulos «) 

Senhores, a abolicão da esc ravid ão não ma rcará para o Brazí l nm n 
época, de mis ería, de so ff'rhnentos, lima é poca de penur ia . (AflO i{{flo,~ .) 

Uma simples consideraç ão , porque a disc uss ão long-a v iril. depois , 
Instará par a tranquillísa r os qne so a ter ra re m com 05 pr esa g íos dos 

dom; honrados sena dores que mo pre cederam : dentro do es paço de 
17 annos 800 .000 escravos tôm dosnpp.n-ocklo lia Brn zil . Pois hem. 
s en ltores. é Justamente neste pcr iado Ijl 111 se 1I 0ta maior riqueza 11 0 

paíz, g ra nde a ug me n lo do trab alho e com elle maior pr orlucção, P' 

co rno consequencí a, considera ve l a ugm onto na ronda puhlicn , 

Si, pois, es te facto se deu ; si foram es tas as conse quencins da dimí

nui çã o, em mai s de metade , do trabalho escra vo, o qu e se dev e esperar 

é qu e o desapparecimento do 600 .000 creaturas esc ra vas nã o pr oduzlr ú 
a nossa ruina , a n tes a ugme n tnr à a nossa prosper idade c o engra n
decirnento cio Brazil, g raças a o trabalho livre, ao trnbalho nohil itad o
o qu e não só levantara os cre dí tos da nossa patrla , como ntt ra hi r ú 

para nós o estrang eiro, que encon tra rá no s610 fecundo () uberrim« 
(leste pa lz certas e inexcedíveis vanta gen s. 

Eu dev o lambem dizer ao Se nado o ao paiz que l1i10 vejo esse s 
perig os de quo se fizeram écho aqu ell es qu e impugruu-am o pro jec tn 
que, dentro em pouco, esta rá con vert ido em lei. 

Quer me parecer que tremem diante do f:1CtO de prat icar-se lima 

reforrna tão radicalmente liberal, J.0NjUe isso servir á de incitamento 
para que out ras reformas, igu almente liberaes, se possam empre hendei
(] realizar- em nossa patria . 

•
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Mas, senhores, quo perigo haver á 1 Por minha parte não creio nelles. 
(Apoiados.) 

Dado, porem, que surjam taes perigos e que subam tão alto que 
ameacem até a primeir a e a mais el ev ada entidade do nosso svstomn 
polilico, taes perigos se dissiparão, desde que no coração lia povo bra
zileiro estiver a.rraígado o amor da s instituições que nos reg am; 
somente assim alias encontrarão em cada 11m quem as sustente ! 

Fn.l lando eleslo modo, eu não faço sinão dizer a verdade ao paiz, 
sinão apontai' o caminho ri sJg nil', e est e dev e ser o da manutenção 
ela s instituições liboruos, o que sú s') conseguirá prati cando-se uma 
políti ca de liberdade e de demo cr acia . 

E nem esta lin guagem ruetln medo a nin gn em, dentro o fórn deste 
recinto. 

:-Ião hu muitos mezcs, SI'. presidente, S,\gasta (actual presidente do 
conselho) e Martes, dous grandes estadistas da velha Hespanhn, terra 
onde imperon a inquisi ção o de tradições secu lares , disseram da tri
buna partamentar. e em um dia de festa nacion al, á rainha regente, 
que, s i e lla queria ver rad icada e consolidada, na Hespanha a insti
t uição do quo era a prim eira representante, udoptasse francamente 
a politicn rle expan são e de liberdad e • 

.\S reformas liberaes não podem, portanto, se r um perigo no Brazil
Ell as serão, sim, o complemento, o remate, 11consequencla natural do 

passo que estamos dando j e, si nossas instituições se vissem ameaçadas 
pelo quo estamos fuzendo, eu dir ia : mnis val o, Sr. presidente, cingir 
uma cor,ia. por a lg umas horas , por a lguns dias, comtanto que se 
tenha a immensa fortuna de presidir á existe ncia de um povo e de 
com olle collaborar p ira uma lei como esta , que vai tirar da es
cravidão a tantas cr eaturas hurmuas, do que possuir essa mesma 
corôa POI' longos e dilatudos unuos, com a condição de conser var e 
sustentai' a maldita instituição do captiveiro. (Apoiados. Muito bem.) 

Não ha, portanto, perigo algnm j e até onde a minha voz, a minha 
l'esponsalJilidalio, a confiança qu e eu possa inspirar aos meus con
cidadàos ; até onde a minha experiencia dos negocias, o meu estudo 
de todos os dia s, me puderem dar alguma autoridade, eu direi desta 
cadeira. a todo o Brazil , que nó; hoje vamo s consti t uir uma nova patria j 

que est a lei val e por uma nova, Const ituição. (Muito bem, muito bem.) 

O SR. J .\ GUARIBF: :- E' o complemen to da ind ependencia do Braz il , 
O SR, OANTAs:-:-Ieste caso, Sr . presidente, eu vou concluir, pedindo 

a tOl10;.; que nos levantemos, qu e Caçamos ala a passagem dessa lei, que 
1ll'\I'C :ll':' p ~r ;t nó, o maior acontecimento (Ia nossa historin; e qu e 
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todos, ao mesmo tempo, congratulando-nos, honrando mesmo aos 
nossos adversarios, á frente dos quao s se acham dous cidad ãos cober tos 

de serviços, cheios do morito.." merecedor es de todu a veneração do 
nossa patrra, digamos : - Glorla a Deus nas altur-as ! E proseguindo 
neste caminho, o par-ü.lo lihoral Irnucamonte tul , o partido liberal, 
que n ão 10m medo das id éns libcruo s , nem das snus conscquencias , 
uma vez conver-tidas em lei, poder á cont a r qu e lia de lei' O mesmo 
apoi o que sempre teve do mim nesta qu estão da. relernpção d03 cnptl vos, 
(Bruoos ! MHito bem l ) 

Eu devo, SI', presidente, como homonngem de g l'a ti:lão , do ruulzade 
e de saudade, recordar neste momento pal avras que por um aC.\ 30 feliz 
vi hontem transcriptns na Retlcmpção, de S, Paulo, e foram aqui 1"'0
feridas por Jos é Bonifucio , 

Na sessão do 8 de Outubro do ISRô, diri gind o-se ao ent ão Ministro da 
Agricultura, o honrado se nador Antonio Prado, disse: 

" O estado do pniz ha de couvoncel-o de quo e nuccssnrlo acabar 
quan to antes com a esc ra vidão , lep ra '1He nos cor ruc e »ul cão 'llle IIO S 

am eaça. 
</. Tenho profunda convicção que o maior perlgo da actual irlnde é o 

escravo, com todos os seus direitos l l ludid ox. 
« O cap ti veiro está moi-to e não p ódo i-esuscltnr ; prociso entorra l-o. é 

« Não teremos partidos, não teremos g-ovCI'no, não teremos causa 

alguma, ernquanto a escravidão entrar como e lemento perturbndor da 
or dem moral e soeial .» 

Pois bem, scuhoros, u no.ssa tarefa , por es te lado, es t á terminada ; e 
como nos annunciou lia pouco o nobre senador pela provln cia do Rio 
do Janeiro que do dosapp areclme iito da escr avidão out ras necessidades, 
outras reclamações vão apparecor, oriundas dos Interesses creados por 
aquel la maldita instituição, de envolta com outrus necessidades e 
outras r eclamações de nossa vida politica , ou, do.«lo ngora , ponho-me 
a dlsposíç ão de quem quer que esteja no governo, pam continuai ' a 
servir ás íd éas libcraes, porque, parodiando um pen sam ento resumid o 
em tres pequ enos versos do XllI século, (\iI'L'i: 

O' Li bert.«I : 

1,117: dei dia! 

Tu me gu ia ! 

VOZI'S:- Muito bem; muito bem, (B raoos c ..cpetidos app lausos tla» 

qalerias.} 



- 89

o Sr. Oorreia: - O momento não épara discutir, Ó para de

l iberar ; ma s podem SOl' convenientes algumas paln vras oppor tunas da 
parte de um membro do partido conser-vador. que acoita, convencido, 

a proposta sobre que vamos vota I' , 

Tem-se a pon tado na dlscussão o perigo, o ri sco das institui

ções. 

Senhores, s i as instituições pudessem neste instante es tar e m questão, 
ellas teriam hoj a seu dia derradeiro. Mas assim não é, assim não podia 
ser, assim não era justo que fosse. 

Tem-se feito tambem referen cia 1\ mudan ças IJI'uSCJ S de opiuião na 

qu estão servil. 
E' facto previsto E, sej a-m e licito reCIH'.Ja :· ~ oucas pala nas que aqui 

proferi na ses são de 25 de Set embro 110 auno passado (lê): 

«U« qHes!lies que mll/'c/Flm. A qu o nos occup.i Ó uma. Os quo tom de 
lid ru- com e lla não podem perrlol-ado vista. Dist n ncium-se, e não mai s 

podem cons idera l- a qual Ó . 

« A' proporção que a irléa caminha os horizont J; se modificam, o pa

norama varia , Os obstáculos qu e surgem em um ponto desfazem-se 
adiante. O terreno accidentado so vai a~)lain~t1vlo pouco fi. pouco, e 
descobre-se rulnul o leito por ond e a o; aguas, antes c.urla.l osas, podem 
seg uir serenamente pnru o natural eseondouro , , 

« Eis o qu e e xplica, nas questões qnemarcham; mudanças que parecem 

br uscas na opin ião . O ponto cobiçaria tem de .~el· ílCcessal'Íamente at
tinçido ; á proporção qu e el1e se avizinhu, a impaclenciu cresce , 

« E si 11 Iurça da id éu reune-se o brado LI a couscleuoia , a distancia 
en curta-se. (Iluminado o es píri to, despertada a conscíon cln, a cujos 

dictames todos obedecem por lei providencial, a resistoncin cessa, as 
vozes se confundem em um só c la mor a poliü ca nllla-sc fi plulantropin , 
() bem triumpha. . 

«Com taos elementos, que es tão em jogo, não 11 \ negar, a escravidão 
ser á em poucos nn nos apenas uma sombra no passado, som perturbar 
com desa stres c ruíuus as al egria s do futuro, absol vido por nobre 
expiação o erro de hontem, pelo qun1 não é originariamente respon
savel a na ção 1H',lzil eíra. » 

Tom-se ainda appol lndo para os transtoruos que desta proposta hão 

de provir. 
Sei bom que não se exth-pa do organismo social um cancro seculn l' 

sem que perturbações se oporem. 

Nun ca mai s lia de abrlr-so, POI'ÓIll, fi. cicatriz cl e.;ta. Ieridu.: e sobro 
ella se levantar á - o patr-iotismo e o bom senso dos lrrazileiros o 
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ind ica - o grande ediüclo da c rescente prosp er idad e cio nossa patrta , 
( Mtlit o.~ ap oiados s ) 

Tem-se quer ido VAI' um a qu estão pol lt íca no melindroso nss umpto 
sob ro (juo es tamo s reso l V<1111[0. 

Ainda h a pouco o mou illust ro a migo se nador pel o Rio do Janeiro 
dizia que não compete aos conser vadore s presidir á extiucção da es 
cr av idão, mas ao p rr tído libernl, pe la. nature za lia matorta.. 

Divirjo do meu 1I01.ll'e amigo . 
Truta-se rle lima questão soci a l, ou, si qnizerem, (lo 11m ponto rle 

polltica nacional ; e é grand e for tuna pat-a o Imperio que a lni poss a, SIW 

promul gad a, rnvest idn da força mora l c 00 presti g io que lhe dá o ac 

<:Mdo r efleet ido o fI ~la,; i un nnim o de nmhas as parcialidad es polltlcas , 
( Ap oiar/os; m uit o bem, applausos das [Ialel"ias. ) 

Os nssísten tes têm o dflVer de não interromper-me, e eu o peço tarn

hem como obseq uio.
 

Conclu indo , direi : con vém que o projecto quo so discuto, o que o 
hon rado ex -presiden te cio co nse lho, com sua au tori da de c oxper ienola , 

declarou in ndi nv el , saia dest a casa co m in teira adhes ão, c sob a r es
ponsabilidurle dos pa rt idos politicos <lo Brnzi l . (Jluito bem; mui to 
hem; applausos das {/( cllJ rill,~ , ) (O S I', presiderüe rec lama a!te llçiio .) 

NILO havon-Io mais quem pedisse a pal avra , ence rro u-se a d iscussão. 
U SlL PRESIOF.:'\TI': co isultiu ao Se ruulo s i ac ln va a mat eria su fTi 

cientem ente discu tid a. 

O Sc nado rosol ven alli rmn ti vamo n te. 

Posta a voto s, foi a propost a a ppro vad a til rIUi.l passou rJI11 2" dis
CUSI';ão, e nd-ipt ida p 1\' ,1 subir á snucçt o irn paria I. 

O SR . PIU'.SlIl r. :'\T r. declarou qu e ia ollleiar ao go ve r no , pelo Min is
teri o do Imperio, arlm de s-iher--so o dia, hora o log Ir em qne Su a 
Alteza a Prtnceza lmpcrial Reg ent e do Imporio d igna-se r scebor a 
deputi ção dest a Camnra, fine tom de apresentar á mesma ser eníssíma 
Pr inceza os autographos do decreto fine acaba de ser votado pe la As
sernbléa Geru l ; o outrosim , que a deput ação se compor á dos Srs , Dan
tas, Aüonso Celso, T ei xeira Junior e Escragnolle Taunay , membros 
da commissão es pecial qu e deu pa r ecer sob re n. pr oposta approvada , 
men os o Sr. Viscond e de Pelotas, flue, por moti vo de molestin, não 
pode com pa recer , c mai s dos S 1'8, se nadores que forem sort eados. 

Foram sorteados 0 3 Srs . Visco nde rle Paranaguà, Ign acio 1\1 irtlns , 
.le Larnare, Franco de S:\, Ba r ro s Har ro to, Cor r'e ia., Pereira ria Si lva. 
Canrlido do Olive irn , Eerreira da Veig-H e .Ta g'narihe. 

o Sr. João Alfredo (pre siden te do conselho) (pela or dem): 

- S I', presidente, an tes fie declarn r, em nome do gover no, a hora e o 
Ioga!' em que Su a Alt eza a Pr incesa Imperial Regoente se digna I'C 

ceher ;\ deputaçã o do Senado , cabe -me a. h01l1'lI. e n gorande sat isfa ção 
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do ann uncía r qu e dons tetegrammas rccebldos nest e momento e en viado s 

pel os m édicos nssis te ntos de Sua Magestmle o Impernrlor do Braz i! li 

Sua Al teza a Pr inceza Imp e rial Reg ente di zem que Sua Mag es tude o 
lmpera dor e xperime nta moihoras progressívas . 

O Senado sa be qu anto li resolução q ue snhe hojo dest a casa, vai se r 
agrada vel ao il lus tre en fer mo, qu e fez sempre os mais a rdentes votos 
para ver extinct a , 11 0 Braz i}, a escrav idão. (Mu ito 1M li L) 

Agora decluro a V, I~x. qu e estou auto r-izado pai' Sua Alteza Regent e 
" communioar que hoie , ú; :l hora s da tarde, receber á no Paço (In cidade 
a deputação do Se na do . 

Vnz Es :- l\luito nem, muito bem. 
O SIto PRESIDENTE:- A not icia, que o nobre SI'. Presidente do Cou

se lho acaba do comm unícar - nos, de q ue Suu Mag ostad c o lmperad or 
experi me nta me lh oras progressivas , é r ece bida pel o Senado com mu it o 
especia l contenta mento, 

O Sennrlo Ilca íut eirado de qu e Sua Alteza a Pr iuceza Imperial Re
ge n te d igna-so de roceher hoje, as :1 horas da tnr -le, no Paço (Ia cidad e, 
a deputa çã o que t em de a preson lar-lhe os a utographos do Decret o 
da Assernbl éa Geral , qu o rlec lur u ex t inc tn a eser-n.v rdão no Brn zit , 

Convido :I deputacão para, :'t hora designada , desempenhar sua 
mi ssão, 

Foram lid os e assíg nndos os uutographos rio seguinte decret o : 
« A Assernbléa Ger.i l r esol vo : 

" Art. 1,0 E' declararia oxt incta, desde a duta dest a lei ;1 osoravk lão 
110 Brnzi l . 

« Ar t. 2.° Revogam- se as dis posições em contru rlo , 
« Paço do sona.to, I ~ de Ma io de 1888.- Ant oni o Crmditlo da Cnl ~ 

iliacltad r), l0 vice - preside nte . - Bar/to de .11am angl/lllle , l " secre ta r tov -
Jorupü n: Fl orirmo de Godos}, 2" secr olnrio . » 





Lei n. 33;$3 de '13 de Maio de '1888 

Declara cxtincta a cscra,yidü,o no llrazil 

A Princeza Imperial Regeutc, em nome de Sua l\Ja
gestade o Imperador, o SI'. D. Pedro 11, Faz saber a todos 
os subditos do lmperio que a Assembléa Geral decretou e 
Ella saneciouou a Lei seguinte: 

Art. toE' declarada cxiiucta desde a datn desta Lei 
a escravidão no Brazil. 

Art. 2.° Hovogrun-so as disposi ções cru contrario. 
Manda, portanto, a todas as antorklades H. quem o 

conhecimento o execução da rcleridu Lei pcrtouccr, que a 
eumprum c Iaeam cumprir o guardai' tão inteiramente 
eomo nella se contém. 

Osecretario de Estado dos ne:.!ocios da ngrlcultura, 
commei-eio e obras publicas c interiuu dos negócios es
trangeiros bacharel Hodrigu Augusto da Sil vn, tio con
selho de Sua Magesüulc o Imperador, a faça imprimir, 
publicar c correi'. 

Dada no palaoio do Hio do Janeiro em 1~~ de Maio de 
188R, 67° da lndcpondencia c do Imp ério. 

PnINCEZA IMPEHfAL REGENTE 

liot!rigo AUg1Mto da Silva. 

Carta de lei pela qual Sua Alteza Imperial Manda 
executar o Decreto daAsscuthléa Geral, que Houve porbem 
Sanceionar, declarando extiucta a escravidão no Brasil, 
como nclla se declara. 

Chancellaria-môr do Ituperio.-> Antonio Ferreira 
l'iCOl/l{L. Transitou em '13 de Maio de 1888.- Jose .Jttlio 
de Albuqnel'que Barros. 
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SI.<.:ssÃo J ,}~I 1 ,1, 1))'; :\IAIO 

Presidencia do Sr. Cruz Machado (1 0 vice-presidente) 

ADresenta~o do aulomDho da lei extinguiMo aescraYídao no Brazil ealloell~o 

o SI". All'ouso Oelso :- SI'. presidente , o nos so collaga, 
se nador pel u Bahia, o SI' . Dantas, n ão pudo compa recer , por íncom
uiod udo, o pediu-me pa ra em se u nom e participar ao Sena do qu e a 
counnissão, do que 0110 roi r elato!', encarregada. de a pre sen tar a Sua 
Alt eza a Princezu Imperial Regente o uutographo da lei que ex
tin guiu a esc ravidão no Brazíl, dirig iu- se hontom ao Paço da cidade, 
n, sendo a hi recebid a com as tor utulída des do estylo, apresentou o 
mesmo uutogru pho lL Sua AI teza , (lue se Dign ou responder : - Exu
ruinarei. 

O SIL. P ILI'SIJHmTI·;: - A resp ost a dn Sua Altexa é r ecebida com 
mui to espe cia l ag rado, 

O SR. AFFONSO C ELSO: - Depois dis to , acercando-se os membros da 
eommissão es pecial de Sua. Alteza, paI'a a prese n ta r-lhe su as Iiomenu
gens pessoaes, o SI', conselheiro Dant as leu a seguinte a llocu ção, qu e 
hav ia redigido (li:) : 

« Sen hora . - A conunissão especia l <lo Senado , tendo cumprido (I 

dev er do apresentar a sa nc ção de Vossa Alt eza lmperiul Reg ente a le i 
qu e ex ti ng ue desde hoje a esc ravidão om nos..m patrí a, pede r ev ereu
teme nte veni n li v ossa Alt oza lmperia l pam: em primei ro logiu-, 
cong ra tu lu r-se com Vossa Alteza Imp eri ul e com todos os Bra zile íros 
pelas nuspiciosas not icias, que o tel egruph o lias tr unsmtttlu, de achar
se melhor de se us g rav es padecimentos Sua Magestado o lmperador-, 
o Primelro Representante da ~ação , o tarnbern o pr imeiro en tre os 
mais es forçados propu gn ndor es elo g ra nde e j ubil oso ucou tec lmeu to que 
acaba do r eal .zur-se ; 

g em segu ndo logur, para felici ta r a Vossa Alt eza lmp ert al , por 
caber-Lho a g lor ia de Assiguar a lei que a paga dos nossos codigos a 
nefan da mácula. da escravidã o, como já Lh e coube a de con firma r o 
decreto qu o nã o perrnittiu nascerem mais ca pt ivos no Imp ério do C l'U
zelro ,~ 

Sua Alt oza Imperial Reg ente Dig nou-se Responder : 

« Seria I) dia de hojo um dos mai s bellos da Minha Vida, si 
não fosse Saber Meu Pai enfermo. Deus permirtirà que ElIc 
Nos volte para 'I'ornar-se, Gomo sempre, tão util ti. nossa 
Patria ; » 

o SR. P RESIDENTE : - Quu u to á ultima par te , fica o Senado in
teirado. 
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CAMAHA DOS DEPUTADO~ 

SESSÃO g:U .15 ng :\1 A I 0 

Presidencia do SI' , Lucena 

SUSDensao dos trabalhos DOr cinco dias, como regozijo pela Da83agem di lei 

O Sr. Znlna. :-SI', presidente, ou ouso propór á Cautnra que, 
attendendo its condições excopcionaes em que se acha não só a capital, 
mas todo o lmp erio j nã o podendo o Parlamento ser indifferente a esse 
movimento que se opera no seio da sociedade lnuzileirn; e precisando 
por sua vez fundir-se com u populaçã o para applaudir a grande re1'OI'
ma, que acab n de e flectuar-se ; eu ouso prop ôr que V. Ex. consulte 
a Cumara si quer que, torm inadu a sessão de hoje, se suspendam os 
nossos trabalhos at e snbhado iuclu sive, de modo que o Parlamento possa 
Iruncameuto ürtet-nlzar-so com o povo na celebr a ção das festas dessa 
g ra nde reforma. 

o Sr.Lollren~o de Albu.querque ( pela OI'ltem):

SI'. presidente, par ece-mo IjlHJ lL Camaru dos Srs , Deputados pódo 1'0

g-ozijm'-so com 'Lpopulacão do luipei-io, e, entre tan to, con tinua r com 
seus trabalhos, Não considero que haja incompat ihilhlude a lgu ma en tre 
as sessões desta Camara c o rogozij o popular. 

Tomos tantas quest ões importantes de quo nos occupar este auno, 
como bem o go ver no a nuuncia em seu programma, entre outras a~ 

re formas municipal e provincial j é tão esca13130 o tempo durante 
que íuncciona o Poder Legislativo, qu ., acredito, não cousultar iamos 
os interesses do lmperlo, si suspeudessemos os nossos trabalhos. 

O Su. i\FI'ONllO CEI,SO J UNIOR dá um aparte. 
O SR. LO UH,I,NÇO DE A L IIUl,,!U MHQU I':: - Entendo, portanto, que o \10

111'13 Mluistro da Agri cultura, ou algum outro de seus collegas, deve 
dizer a palavra do governo a este r espeito. Si alio está muito fati
gado do esforço que tez e quer descansar, declare íranoamente, para 
que a responsabilidade não caia unicam ente sobre nós da op, oslção , Eu 
estou disposto a trabalhar. 

O Sn.. PRl;:SlDENTl-l consulta 'L casa sobre o requerimento, que e 
<lpprovado. 
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TELEGIt ,\l\I!\L\S DIRIGIDOS A' CAl\L\ I~A DOS SRS . DEP UTADOS n 
Buenos-Aires, 12 de Ma io de 1888 . 
J\ L Presid ente (lo la Cumaru de los Diputlvlos. - Rio , 
Associncion Pren sa Argentina en via en tusias tas íelicitncioncs legi sla

dor es votaron lihertud oscln vos para 1I0nOl' púoblo 1Jrasil el'o.- B arto
louui Mit n :.- Y , Vedia , P resident e, 

Buenos- Ai res, 11 de Maio do 18H8. 
Presiden te Camar a dos Dopu tll<lo:;. - Rio, 
Fell cito Cnmara cxti ucção escrn \'OS.- Joaqn i,« i '. tia Noc/ul , 

Uuonos-Ai l'es, 14 rle Maio de 1888. 
,\ 0 EXIll. Ministro dos Negocies l~s lI 'a nge il 'os , por Xliuistro .lc Rel u

clones Ex terioro.s, 
EI gobíeruo de la Ropuhlica S:J ha impuesto con la mnyor comp la 

cenciu do la ley ultimamen to sancciou ada declarando oxt inguida la 
esclavitud en el Brnzil j" Iolicita m uy cordiuhuen te ul gobi el'l1o irn
pei-inl por la elevada y luuuan ita r ia ini ciativa que se ha cabido eu un 
acto qu e le honra altamen te ~' le gruugea LIS slmpathias y el plauso 
universa l. Sirva-s e vues tra cxcloncl L hncer pnr t lclpcs de es tas oon
gl'atulacion es de 11Ii pais ai Parlam ento y noule púeblo brnsilero Y 
uceptar las pro tes tas de mi a it:t cons idorncion . - Il defonso Gar cia 
Laços , 

o Sr. A fl'OllSo Cclt0;40 .ruuior:- Sr . presidente , autos 
do en unc iar- me sobre o objecto qu e 11I0 trouxe ú t ribu na , eu creio qUI) 
sou inte rpre te fiel dos se ntimen tos de todos os meus d lsti nctos collegus, 
dizendo que o tel egrnmmi com que fomos honrados pelo Sr , l\I i
nistro das Relaç ões Exteriore s da Ropubli ca Or ienta l do Ur ug uay e 
qu e acaba do sal' lido pelo Sr. Min istro do Estran geiros, foi recai/ido 
com o mai s v ivo reconh ecimento (r 'Jloiarlo.~ gemes) C COIII profunda 
sat isfação. (i1.poiados !leraes.) 

Si me nk a licito, eu propori a que lt Cutuura nut or lzasse ao SI'. -'li· 
nistro dos Negocios Estran geiros par a da r res posta a esse tolegrum
ma, ,íg ra,dece ndo em termos calorosos esta manifest açã o, que sobre modo 
nos pe nhora. e nos hOIlI'<\, (ilp oiatlos .) 

U~I Su , DgI' UTAllo:-Podem os a utoriza r o Sr , presidente da Cmnurn, 
O Su , AFFONSO Cl':r.SO J UNIOR: - Xão sei, SI', pre sidente, não mo 

occorre qua l seja a. disposição regimen ta l a. respeito do assumpto j em 
todo C1SO, eu confio e m V, Ex . pa ru que não de ixe sem resposta con
digna a gen ti lcza do gOYCJ'110 orien ta l . 

CO) :;0 menclon a mos 05 ld c<: ra mJlla s rec -hirlos pda Ca nuu'a ,1,,5 Srs , Depu 
t.ulo s e pelo Se narlo logo dep ois da pas sagem da lei, deixand" de transcrever 
iuu itos outros recebidos di rec ta me ute pclo gover no c que co nstam de varIo , 
numeres do D ia r io 01ficial . 

,
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U SI:. M.\c-I)(;\VI·:L/ , ; - Jú 1111. um precedente, c [oi P:)[' occusi ão da 
lIlanil'estaçii,o da Camnra ao Parlamento Irancez. 

() SI:. ,\FF0X"' J CELSO JUXlOlt:- si V. Ex. entende quo ti mister 
um requeriuicnto para qlle se torne e ílcct iva qualquer deliberação 
sobre o incidente, eu não porei duvid a em fuzel-o ; mas creio que a 
Mesa estar á autorizada pelas suas nttt-lhuições a dar andamento ao meu 
pedido. 

o SIL [>E>;11,E\"rE ;- A Mesu fará chegar ao conhecimento tio SI'. 
Ministro dos i'l'e;;ocios Estl'angeil'os que , l corruuunlcação (oi re cebida 
': 011I especial agrudo pela Cnmura dos SI'S. Deputados e que esta lhe 
pode que trunsmitta esta dc cla rução , 

ItEQUEItIMEe'\1'O 

« ItlJljlH:lÍl'u qu e, na actu ltt sessão de hoje, se con signe U1l1 voto 
de profundo reconhcclm outo ao Governo e ao povo tia lcepublic.i Ar
g'entina pela. maneira frat el'nal o ln-ilhunto com quo se associaram as 
tostas counnemoratlvas du completa cxtincç ão da, escravidão no 
Brazll . 

«Sola das sossoesv z l do tola ia de 1888.-.1nomu Celso JwlÍOI' . .". 

O Su , JOAtJl:DI :\AIlUCO :-l'üço a palavrn.. 
() Sn . PI{B~IDE\"TI': : - Ficu ud íudn a discussão, 

ti SI:. Jn .\I~l:DI N ,\ll llCO:- Entiío desisto tia puluvra . 
Posto a votos li requer-imento do SI', :\fronso Celso .Iunior, ti unaui

iuemente npprovur lo . 

São lidos mais os seguintos 

TEf,EOlt:\:'IIMAS 

« Ang-m dos Iceis, 1I de Maio. - Ao ~XIJ1. SI'. Presidente da 
Cmuara dos 81'S. Deplltados,- Rio do Janeiro, 

« A Camat-a Munícipal do An grit tios Reis, reunida em sessão, COII
g'1'atula-se com a Cnmarn dos SI'S. lreputados pela, approvação do 
projecto que declarn extineta a. escmvidão no lmperio. - Jose Pedro 
Gomes de Cast,»; pr esidonte.- Joao Jose Pei.coto>« i'onciurlU Pinto 
de Careoüio c-« Mi(Jtlet Pompeu Gomes de Ml!C l!dv.- Malloel Possi
ilonio da S. ;)uI'Jilel1to.- M anoct de Castro Vil/,'> Boas.- JUlio Pedro 
Vieil'l! da Iioclia, sccreturio , » 

« Ben evcnte, 12 de Mujo de IS88.- Ao Exm, SI' . Presidente da 
Asseuibléa Geral Legislativa. - Córte . 

« Felicita a Camara Municipal tio Anchieta pela extineção UI.\. eseru
vitlii.o.- O presidente tia Cuuiara Muuicip.rl, MWlOel dos Passos Jlartins.» 

" Parü, 14 do Maio tio Il-{SS.- Ao 1-;\[11 . Sr. Presidente da Cnma rn 
tios DC\JIlllldoS,- Rio tio Juueiro , 

,,() lu batalhão tio íuíuntru-iu do Exercito saúda aos dignos Reprc
sentuntcs do Bl'azil iuunnculado. " 

7 
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Bueno s Aires, Mayo 15.- A' Hemique B. Moreu u - Ministro ,\\' 
geutino. 

Par su debid n cum pl imien to teu go orde m rlel Excelentisimo xeüor 
Prosidente de la Repú blica de trusrnitir á V. gx. lo soguiente : 

« Presídeucia de la Caruara de Diputudo do la Naciou, - Buenos 
Aires, Mayo 14 1888.- AI Excelentisimo Sefior Prosi üoute de la Repú
blic a .i-- Tengo 01 honor (li diriglrrne fi V. Ex. transmíti éndolc á COIl 
íinuacíou la resolucion udoptad u em sesion de hoy por la Honoruhlo 
Camara qu e presido : 

« La Càmara de Diputatlos de la Xacion rosucl ve : 
« Que el Sefior Presidente de Ia mlsrnn dirij a una nota ai Poder 

Ejecutivo pidi endo a es te se sir va trasmitir pOI' interm édio de la 
Legacíon on Rio de Janeiro 1In voto de Ieli citatiou a i Parlamento Hra
s ilero pOI' la sa ncion delinitiva dei proyecto uholiendo ht osclavitud . 

« Dios g ua rdo a V. Ex. - (Fu-mados) Carlos Tcojtc, presidente. 
Alejo Ledcsina, secretario. "I> 

Saindo V. Ex.-(Firmado) R oberto QuiJ'no Co,ta. 

~ Côr tes , 15 de Maio de ISS!:L - Ao Exm. SI'. Presid en te da Ca mara 
dos Deputados.- Rio de Janeiro. 

« A Cumara acaba do approvar por uccla muçâo a seg uin te moção, 
ofterecida pelo SI', consellieiro Pedroso : - A C:IUlar,L dos' DO\1Ulados da 
Nação Portuguezn , coug iut ulundo-so com as Oamaras Brazi eiras pela 
abolição da escravidão no impori a do Brazil , sa úda a illustro Nação 
irmã de Portuga l, pel a hom enagem qu o acaba do pre star ao prin
cipio de ig-lIahlade humana.,· o passa á ordem elo dia.- Fnmcisco de 
B arros Coelho Ca mpos, vice-presidente , "I> 

« Bnenos Air es, 17 de Malo de 1888. - Ao C;XIll. SI'. Presidente da 
Camara dos neputados.- Rio do Jan eiro. 

« Os Brazileiros re sidentes em Uucno s-Ayros, que es te subscrevem, 
pedem a V. Ex. sir-va-s e uprosontur ao; leg-i::;hIl101'e.' da s duas Ca ma ra s, 
que votaram i1e1a abolição da escravidão, as mai s effus ivas felicitações 
pelo g lor ioso e patriótico acto quo veio tornar o flectivus as aspiraç ões 
nacion aes, dando o ultimo go lpe a tão nefanda instituição, o coroando 
as sim dignamente ; ~ magna 01)1'a iniciada nas hístorícus e g lor iosas 
ribeiras ao Ypiranga! 

" Viva. a Nação Bra zileira! Vi va a familia Imp erial! - Dr , João 
Adl'ião aLave" consul g-eral. - Joaquim P edro da R oclia, vice-eonsul. 
- Dr-. João Petit de il f urat. - Jose P ereira de Azevedo.- Cypl' iano de 
L a P ena, Jose Boh.m ; Alberto L. Rodrirwes.- Enrique L. Hasselmann. 
- Eduardo .Monteiro Silva.- A/·istide.' de Ai.neida c-« Belvalllin Bolu» 
Fillio Custodio dos Santos ll{W'tiHS.- lhúo;lio Aratu'o Silva.- Manoeli-« 

da Costa Aí/Wl'O,-Li,l!IuZl'o Rib eiro da S ilva . - Li ü: Il . Rheinllentz.
Francisco D. Anltu'o. - Genio tlns Nc oe» La croitc ,- Tito Baptista Gon
çalves Pe rei ra; - J[anoel Jose Pe reira, - Manoel P ereira de A~e v edo, 

- He rmoq enes Chaxcs>« Ild cf'onso Iturcc l los , -s- Bornardino Avila E. de 
Souza.- Auqusto CeSlll" de S á Pel"eim.- Fernando Romam da Silva. 
- Alberto Mari atlc,»:« Joao Pedro Caillinha . - Bernardo João VeJ'tmuioz 
Guimartie,.- Eduardo Acaine. - Edl Vl. l'flo F. Alaaine.- Jose da Costa 
AliLaI"O.- Antonio do .~ Santo s Sousa.-: Porflrio Iiotlriques de Linia i-« 

Mano el do, S aiuos. - A í·tlwr Gnmel()ald.- Eu ütio Honus.c-: Antonio A. 
Fel'raz do Amaml, - Jose Pereira R ego Filho. ~ 

O SR. PRESlDENTIil declara que todos os telegramrnas são recebidos 
com especial agrado. 
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Resposta {tIS felicit.ações das Côrt.es Port.1.l 
g'u.eza fS e da Colonia 13razileira CnJ. Bu.enos 
Ayre s . 

o S l~. P 1U':~ (J) "~TE: - Enten do dever scic n t irlca r á Cama ra que, no 
te leg ra.!llnJa quo hontem roi lido, exp edido pelo presidente das Córtes 
tia Naç ão Por tug uezn , respondi pe la segu in te fór ma (lê) : 

« A Camum dos Deputados , a quem dei conhec ime n to do telegramma 
do Y. Ex . , r ecebeu com especial agrado a feli cit ação que lhe diriulrarn 
l~ S Cort es Po r tug uoza s, pel a ex tincç ão (la escra vid ão nest e Impel'io; 
ticando por es te ne to profundam ente l'g'l'ullecida.. » 

P OI ' ig ua l teor foi res pond ido o tel egramrn a da Colonia Braz ilei m 
em Bue nos Ay I'OS . 

« Secre tar ia da Assoc iação de SOCCOl'ros M útuos Memoria a José 
Cleme nte Pe re ira , 16 de Ma io de 1888. 

« ll lms. e Exms. SI'S. - ,\ adm inis tração, possuidu do ma is en thu
sias tico j ubilo , sauda os benomer ítos deputados que pugnaram pel a 
liberdade ria Patr ia pel u sa ucção 110 a urco Decre to n . 3353 , que 
nrruncou da h ís tori a patria essa pag ina hedionda j e congratulando- se 
pelas importantes me lhoras nu preciosa suude de Sua Mag estado o 
Imperador, Iuz preces pai o seu re .stabelec ims n to e volta á Patr ln, 
que o ido la tra , 

« Taes são os se n timentos que , como interprete, tenho a honra de 
se r perante VV. Imx , em no me da Associaçã o do Soccorros Mútuos 
Memorla li. Jose Cleme nte Pe re ira . 

« Deus Gua rde a VV. EEx.- Exms. Srs. presidente e ma is membros 
da Camara dos Deput ad os, - O l° sec retario, Jose Ferreira Ribei ro , ,. 

Porto Alegre, 18 de Mai o de 1888. 
Ex m , SI'. Deputado Geral DI'. Silva Ta vareso-- Rio. 
A Praça Commercia l de Por to Alegro, congratula ndo-se com a 

Cumarn lias Srs . Deputados pela declaração du lei 13 de Maio, roga 
V. Ex.	 in te rpreta r esse sentimento. 

João A I'et;, presidente i-c- M . S. MOl(ra Ferrei ra, secre tar io . 

Instituto Hist ori eo e Geogra phico U1'Hzil eir o.- Rio de Janeiro, 19 do 
1I1a ia de 1888. 

August os e Dig nissitno s SI'S , Hepresent a ntes da Nação. 
Declarando ex finc ta a escravidão nest e Impor to, a Lei n . :B53 de 1;; 

de Maio de 1888 cons ti tu iu, por assim dizer, os Brazileiros e m nova 
Pat r ia , a ltero u o CUl'SO dos nossos costumes , il lustrou a nossa leg is
lação, deu or-ientaçã o JIOVlt Ú nossa, hís tori u ; e a Carnara dos s rs , Depu
t ados , colla bora nrlo com os domais poderes con stitucion aes, e, antes 
destes, com as aspirações do Po vo Brazil eíro naq uelle s inge lo e ao 
mesmo tempo imm ortal monumento, tornou-se merecedora das ~lOm e
n agens que todos lhe es tão r en dendo em su ccessã o de festas se m iguaes 
em nosso passado. 

O Instituto, pe lo patriotismo, a que a Le i de 1;; do Maio deu no,:o 
brilho, e pela par te que implicitamente lhe assignalou como instl 
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lui~,ão qu e es tuda a hist ória congrat utn-se com es ta Augus ta Cama ra , 
que elevou a Nação Bruzlleira ao íog.u: ando se mostr.uu os povos mais 
distincto s na CO I11IH'e lI ~ nsito (lo Ill' Og'I'OS';U o Ih l iberdade , - .Joalj llidL 
Norbert o d e Sou s« e S tl o», pr éside nt o. - J oão Franhllr: (la S tlce ir« 
T avo /'a, lo sccre tariov-> Tt'i~I,,{) de ,tlencw' it raripe , thcsour-eiro. 

Hahi a, :'0 do ~ Iai (J tio 1888. 
Deputado AI',IU j O c; <ic~.- Rio , 
Socieda de B) noli cencia Cuixc ira l ses s ão cxtr.rord lnaru congra tula-se 

Camara dos De putados C'ICtO g'[\lllllio .;o patriot ico ex t íucç ão e le men to 
se rvil esco lhe ndo V, g ~ . interpret e seu s sentimentos perante Camn ra 
o Augusta Princezu , 

Rapkac t Iliu encourt , prcs ldon te . - .1I/; 'ctlo Motta , seCI,,,tll'io. 
Joaqui m. Hor«, 

S . P aulo, :!2 ele Ma io do l tltlS.
 
Prcsirlcnt e Cnrnn ra Depntrulos.
 
Ac.ulcrnícos S, Paulo, por lntc rrnerlio lentes "0,10 Mon t eiro o Leon cio
 

Car-valho, sa udão Caruu'a peln lei 1:1 de J\lai o.- L eoncio de Caroa llio 

« Paço da Ca ma ra Municlpal da l mporlul cid tule do :'\i i thc roy , em 
23 de Maio de 18tlR. - :-í. 67. - IIIm. o Exm. SI' . - Quan do o pa lz 
todo se levanta P:\,[',1 co:n o l';; u l l l ~) e j uuil -: saudar o acto grand ioso 
qu e ap agou a noüu ula notlo \ d :l cscrn vidão , qu e en xo va lha va o 
in Camav i1 nossa hand cira , não p ódo a Carnurn Munícipol (\;, Imp eria I 
cida de de Nict herov ücnr em s ilencio (lia n t') .le 1;10 nut uru l on t hu
sias mo. E então te m a hour, de respeitosamente so lici ta r do V. Ex. 
que se digne, e m nom o lla Cnuiu-a o de seus muuiclpcs , folici tn r Sua 
Al toz luipori ul Regente , o P.I1'l a!llento Brazil ei ro 13 o i llus t rado 
Mlnist crio 10 do Março [leia pre steza c pnt i- íutlsmo com que in iciaram 
e em tão poucos d ias promul gru-am a a uron lei qu o por-ant e o mundo 
civi lisado veiu consti t uir ve rdadeir amente livre nossa pa triu. Deus 
g ua rde a V. ~ x . - l l lm , e Ex m. SI'. Dr. J osé Isento de Arnu] o, d ig nis 

c -c- ()s imo presidente lia proviu cin prosldonto, .10<70 Ji'/'I. •. nciseo Fráes da 
Cru::, - j}f i,quel Jlal'ia Jard i n i .»« Vi cto j' P rospero Dav id .- Ma noel dos 
Sun ~ os Moretra, - An!Ol1io .fowj. !im da S it v« Fonte ; - Jo ão Pe rei ra 
Noo aes , - M W IOCl , tf V iJ .~ vc uoso . - Conforme. - Jonqui m H ele odoro . 

Canta ra l\Iunie ipal I h) cl.lrulo da Fa.xiua , em 27 de :\lai o do 188H. 
Augustos e Dignissimos Sen ho res Representantes da Nação . 
A Cntna ra Municipnl da cirlnrl c da. Fax ina , proviuela do S. Paulo, 

congrat ulu-se com a AUB' lls t I Camam. dos SI'S, Deputados pel a p1'O
mul zaç ão da humnu l tnrl u I.ei de 1:1 do co r ren te e xting uindo 110 palz a 
instituiçã o da escra vidã o, e faz vot os parn qu e es ta Augus ta Carna ra 
con ti n ue a felici tar a Nação com as medidas s lIggeridas pe.o patrlo
ti smo (J a lta sabedoria <lo se us dign os lllomln'o s. 

Deus g uarde a VV. EI~x . por lon gos unuos , - O presidente, Ja
C i/1t1V) B u f]o , - .lIi[J'.t:l ..t n /ouio I l ~ A l m cida Bnrrn s, - i t atero Gomes 
Barbosa . - ltern ard » V i .~ir ,_L (h S'.!o't . - Luiz d'L Costa P erei ra. 

,\ maWll:V;, 28 d ~ M'l.io do 18SB. 
, \ 0 I'l 'esid ,mto d:. Cit1l111'a (los S'3n!tol'd D0l'ut:d os. - lti o. 
,\ Ca ll1:11''' MIlIl'lcipal 11, c.lp ita l d o Anu zon as cong l'c\t ula -se com a 

Cam al"\ dos S:m ho res ll J[lU taelos pola pas5agem d .) lll'ojcct o do e xt in 
cção da. esol'a virlão n o l:ll'azi l. 

l'IIanlt os, :!'1 de ~l ai o do 1 888 ,-E iltili~ Jose Jfo;'ei l'a, vico~prosid ent c, 
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Mensagem. - Au gust os e Dignissimos Senhores Membros dn Cnmar n 
110s srs. Deputados. 

A lmp eria l Associa çâo 'l' ypog raphlca Fluminen se, legitimo ol'gi\o 
da Clnsse 'l'ypogrnphica da Córto do Importo, co mo um a purcella da 
i'\nçi'io Brnzil cirn., pm-tilhand o do ent hu siasm o, do mais ju st ítlca do 
I'eg-ozijo qu o irrompern do coração do todos Bruxiloiros, sen tindo 
rc flectir sobre nossas cabeças o so l vlv illca dor lIa li berdade, sagrado 
r aio lia Xli scri cordl a Divina, que desceu so bre as cabeç as do 600 ,000 
crenturns humanas n a da ta suprema do - I:l de Mai o -, vêm res
peít o-nm ont e s.uulrn- cs Au g-Ilstos Represeutnntes da Nação na. grn ndo 
parte d e g-Ior ias qu e Il'ul pela promulgncão da nuron Lei qn e foi a 
con clusã o da invej a vo ! obra ria Uct!ciiI/ )ç,i o, cujo prol ogo COl1l0ÇOU no 
mern oravel a uno de 1871 , tend o igualmente nesta cccasi ão tomado 
brilhanto parte es ta Au gusta Cnmi rn dos Senhores Deputados, 

Hoj e, IJ1W o pn ix inteiro exul t á pelo heroico acontecim ento j 
Hoje, quo o Paoilloto Brasii eiro ergue-se limpo no baptismo subli me 

do Rcd empção, co l locu udo-so o lmporio da Santa C l' UZ IH\ cupo la desse 
magos toso edítl cio 1)110 so denomina P oru», da Civ ilisaçan ; 

Hoje, que as lI11r;Ü r.S civ i l isad us vêm com esp anto e jubilo reali
zrulu tã o g l'a n d io~o t r.utsform ução, concluido tão g iga n tesco desid e
)'(1 /11 ))/ , com npvlau sos o flóres de tod os os tilh os do lmperio Am e
rlcano, a lmperi ul Associnção 'l'ypographica Fluminense, interprete 
direct n rlos se n time n tos q uo OI'n 11 111 n Clnsso T~'po gl'ilphi cn, cong r a 
tul a-se co m a August a Cumura el os Sonhor es Dojmtrulos pela sun cção 
da liumanitru-in Lei qu e ni velou toda>; as cond ições socínos desta 
grande Nação, tra çando em lottrns dI) 0 11I'0 , que ficarnrn .g'I'avn.las no 
corac ão da P"l l'ia - Todos .w70 i.'7 U1IC.< penou» c Lei , 

A' Augusta Cn mnrn dos SCnhOl'(!3 Depu ta dos, 
A lniperi ul Associação T yp og m ph ic;\ Fluminense. - Rio de ,111,

neiro. 2K do Xlnio rlo 1888. - A /bulo Vi Ci O)' GOl1çl!l ves da Fonseca, 
presidente . - .JOti O H enriques de Lim a B arreto; vi ce-presid ente, - Al!
!ll/sto Ttcrqu» Jlachrlflo , I') secrotu rlo. - Scvcl' iall!l Tcitoc ira de CaíJl ]J o.~ 
S ilva , 2° secretnr ío. - Jn/o,t io Patrício Norueqa , th esou reirov-c- Fran» 
cisco Marlills P erei ra . J osti R icordo Conrrulo da Silva, Francisco 
Ma )'cim/o Lac.i, Arlalb erto Pinm Mu rtin«, Jus üno Gonçatoes P ereira, 
S e /llelio Bd ,:,n ,Ic All'lrllllc: emit i/ Iha, An lon io , ll ve.f de Oüv eira, 

Cnmara ~Iun ici p al d,t eidao.ln rlu Fa xi na , em 28 de Maio de 1888 . 
111m. o EXIll , S I' , - Tenho a honrn cIo pnssnr ús mãos de V, Ex. , 

afim do I)I W se di g-no apr oscntm- li Augu sta Camara dos SI':;, Depnta
dos , a Í1J( 'IWH fe lic itação, qu o n G \ll l:1 I'a Municipnl da Faxina dlrice 
II mesm a \u gust a Ca nnu-a , por motivo do fa us toso aco n teci me n to da 
pr omulgn ção du nurea Lei n , :n;J3, qu e no dia 13 do corren te declarou 
ex ti uctu a escrav idão no Brnzl]. 

iDeus g'1l:1 r rlo n V , Ex, -!llm . o Exrn Sr , proshlente da Camara dos 
~l'i, Dopn trulos .- o prc sidcnto da Ca rna ra , Jacintlio nu/lo, 

111m . 11 Exm . Sr .-:\ Ca rnara Muni cipal da Cidade do Parn cntú, 
provin ein do 1I1i1li1S, possu ída do mais vivo prazer e e nt hus ias mo pelo 
g'IOI'ioi'o fact o ela cx l iuccão rln esc ra v id ão 110 Bruzil , rounio- se a 
7 do cor re n te mcz e m scs-ão cx t r.rordinnriu, O, en t re outrns del lba
rações, tom ou a do rem ettor POI' intermedio de V. Ex. a in clusa có pia 
nuthentica d ,l. momoravel ne ta dessa sessão , li. Au gusta Carnara dos 
Senhores Deputados, e assim ro ga n V. Ex. se digne de aceita r , de 
ncc órdo com os son t imentos nesta. actn expostos , a in cumben cia de 

• 
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apresental-a á Carnara dos Senhore s Deputados em testemunho de 
seu agradecim ento e admiração pel o g ra nde feilo, realizado em lem 
da honra e da feli cidad e da Pat r ia , 

Deus Gua rde a V . Ex.- Cida. lo 110 Pura cat ú, 8 <l o Junh i de 1888. 
- IIIm o Exm . SI'.DI' . 1\11'0n 'io Cel so do Assis Fign .irerlo J un ior, Muito 
Digno Deputa do Gern l , -Fral1hlirl Botelho, presidente intcrínov-- Vi r
!filio Rabello de SOllH , Joaqui m ilntonio Pi mentel Barbosa, Fe t isbino 
lia Costa Bra qa, Fran cisco tle Pa ula e Souza . 

Cópia. - Sessã o ext raord íun r-ía e acta especial, como abaixo se de" 
clara.i-« Aos sete dia s do mez de Junho de mil e oitocentos o oite nta o 
oit o, nesta Cida de de Paracat ú, C0111<11'Ca do mesmo nome, e m a Sa la 
das Sessões da Camnr.i Mu nic lp ti, 110 respectiv o (';IÇO, ach ando-se às 
dez horas da manhã pr esentes os vereador es ubuíxo ussignndos, soh 
a Presiden ciu do v ice - presiden te da Cnmara Mnnicip al, Dr, Franklin 
Botelho, por es ta r g l'avemen te e n fer mo o Pre.ddente e Ilectivo, seu rio 
abe r ta n, sessão , declar ou o vice-presidente qu e o mot ivo da r eun ião 
extraordi na ria para que os havia convocado , era lev .rr ao con hocime nto 
de todos os seus Mnnicipe s qu o o cor-re io chegado hontem ú tarde 
trouxera a aur ea o mngn animu Lei n . :1:lf>3 de 1:1 de Maio ultimo, ema 
nada do Parlamento Nac iona l, a qu e Sua Alteza. lmperíal ;I . Exce lsa 
Princeza Reg ente, em nome do lmperudor , o Sen hor D. Pe dro li, Houve 
por bem sa ncc iona r, e xt ing uindo a. escra vidão no Bru zil, segundo 
constava do Di-irio Olfi cial do 14 do di to m ez de Mnio, e conv ida r os 
Vereadores para em corpo ração ussisti re m li Solemne Missa e Te
Dewn que se ia cel ebrar na Igrej a Matriz em ucção de g l'aças por tã o 
fau sto e gl orioso fucto, qu e c .ihu lme n te sa t isfez as as pirações du 
PO\'O Brazil eiro justas e g ra ndíosas, o de pois da so lemnidude roligi osr 
terminara Ca mnr a es ta memornvel ne ta.. - ElrecUvamento susuensa 
u Sessão , dirigiu-se a Cama ra :\Iunicipal acompanhada de tod ôs os 
seu s empregados , Ú. Igr"j a ilh t ri z, onde assistiu com o Dr , João 
Emilio de Rez en de Cos ta, Ju iz de Direito dn Comarca, autoridad es 
locaes, irmandades r eli gi osas, e num eroso c onc urso de cidad ãos do 
todas as classes e dist ínct as famili as á Missa com o Sa ntíss imo Sac ra 
mento ex pos to , cantad a pel o Venera ndu Vig ario da Vara, Revm , Co
nego Miguel Archanjo Tor res, a qu e seguiu-se a leitura e pu blicação 
da áurea Lei da abo lição, em voz a l ta , pel o Revm , Conego Antonio 
de Arauj o Pereira, Parocho ria F l'el3'nezia, depois da qua l teve log ar o 
Te-Deum Lawlall1Hs. - Terminad o o ac to reli gioso, re a lizado com 
toda a ·pompa , em que funccionou a cor poraçã o mu sical Eutorpe, a 
Cum ara, voltando ao seu Paç o, deli berou unan imo e accord em ente : 
que se trascrevosse a g lor iosa e ma gna Lei de I:"! de Mai o nesta a ct n, 
da qu al.se extrahh-iam cópias para sere m re me tt idas às diversas a uto 
i-idades do Municipio ; qu e so regi strasse em log nr especia l no Livro 
de Reg is tros a grando Lei, a rc hivun.lo -so com t orlo o cuidado o numero 
do [li ario Official que a publicou; que so con vi .lasse a popul açã o dest a. 
cidade a i l lurnin ar a t estada de suas casas em dem onst mcão de r egozij o 
O'eral, percor rendo a Cama ra com as corp ora ções mu sieues Fr aterni
dade e Eut er~e e cidadãos que qul zessem concor re r a. es te ac to, as ruas 
da. Cidade, a fim de Que mais g'mvado na memori a de todos e mai s 
pu blico se tornasse o a us picioso ac ontecim ento, que a Ca ma ra CO m todos 
os se us concid adãos devidamente aprecia, ncll e enxe r-gando a ina u
g uraçã o do uma n ova éra de prospei-id-r rle par .i H Patr-ia livre; o final
mente que, por in termsdio dos Exms. 81's. Conse lhei ro Dantas o 
Deputad o Geral DI'. A flonso Celso Junior se env iasse ao Gove r no 
Imperial, ao Senado e fi, Camara dos Senho res Deputados, cópia desta 

c 
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actu, em signal de re speitoso t r ibuto da gra tidão ind elé vel , reverente 
homen a gem fi Exce lsa Princeza lmperi a l Reg ente, com os dons a ltos 
poderes rio qu e a mesma Augusta Senhora fnz parte, por ha verem, 
interpretado os rnnis arde ntes sen time n tos e vo tos dos Brazi le iros, 
levando a e lfe ito a g ra ndiosa obra da rodemp ção tios ca ptivos . - O qu e 
fei to , o Vice- pres ide nte , depois de brev e e e xpa nsiva n. l locu ção, e rgue u 
viv as a Sua Alt eza Im perial Regen te , á Nação Bra ztlelra, forte e liv re , 
a que eor responde ra m tod os os Ve read ores e pessoas presentes com 
deli ra nt e cn thusias mo , - Seglle- so a cóp ia da Lei de 13 de Maio de 
188H, que declarou exti nc ta a esc ravidão no BI'U~i l , - E do tudo, pa ra 
con st ar, lu v rou-se a present e neta, quo vai nssign ad a pe lo Vice
presid ente I; Veread ores e por mim Cassia uo Gonça lves Lima , Secrc
t nri o da Cnma ra Munic ipa l , qu e a escrev i. - Franckl in B otelho, prosi
dente inte r ino. - 1Til'.tlil io It abcllo de Sou sa, Joaq ui m Anton io Pim entel 
B arb osa; Felisb íno ria Costa IJr(1g((, Fra ncisco de Paula S ou za. - Ern 
o qu e RO cont inha na referid a neta , da qua l oxt ru hí bem c fielmente a 
pr esente có pia , qu e con feri com o ol'i;ônal, e por es ta r confo r me 
a ssign o. - Es tú con forme . - Cassiano Gonçalves L im a, sec re ta r io . 

Limeira, 15 de Junh o de 1888 . 
Ang'u'itos e Dlgu íssimos Srs , Representantes da Cam ara rios Srs. 

Deput ado>. 
A' Canta ra Muni cipal da cidn de da Limeirn.na provín cia de S . Paul o, 

nã o p órle SOl' indiffe re n te o ne to desta Augus ta Ca rnarn v ota nd o 
a Le i Aurea de 13 de Mai o, que ext lnguio a escr .ividão no Brazi l, 
que a pag ou de nossa lcg islu ção essa norloa neg m.. 

Com o de virlo respeite, pede es tu Cumn rn Mun icipal fi Aug usta 
o a rna ra dos srs , Deputados se dig ne aceitar as Iel icitacões qu e 
lhe ende reçr . em sig nn l de reconh ecim ento por tão assígn al a do 
aconteci me nto. que veio mu dar eom ptotuuonto as rel a ções sociaes 
deste vas to Imp er io, col locu ndo-o em circ ums tnnc ias de Hg-ural' com 
as dem ais i'\;\l;Oes cul tas do mund o n o g'I'amle fes ti m (lo Prog resso e 
da Civi lísnção. 

Deu s guarde a V V. EEx. - Illms . e Exrns . srs. Presid ente e 
Augustos Mem bros da Camn ra dos S1's, Deputndos . - O preside nte 
da Camnra , Iqnacio ele Xlentlonça Uehôa.- toao Borqes c!e Sa mp aio. 
- Jose Ferre ira ela Costa . - M arco l ino B IlCilO P entead o. - Joaquim. 
Ma!Jne" i K ehl.- Jose Ferraz de Canwí·Yo .- Y 'alerio AU[justo de Barros. 

Illru . e Exm . Sr . - A Oamara Mun icipal de Sete Lag óns t em a 
honra do on via r a V. Ex . cop ia di neta da sessão extrnordi na r ia de 
20 de Ma io do corren te rumo, coleb rada e m reg ozijo pela extincção da 
escru vklão, e pede H V. Ex, para, ín tor pre ta mlo os se nti mentos desta 
cumnrn , feli cit ur as d uas casas do Pui-l arnento e a Augusta P riuceza 
Reg en te , pela passag em e sa ncçã o da lei au roa do 13 de Maio , 

Deus g uurde a V. Ex, - Sa la das ses sões fia Cn.ma ru Muni cipal de 
Se te L ngón s e m 1:3 de Ag osto de 1888.- 111 m. o EXI11. Sr . Dr , Sebas
tl ão Mascarenhas , M. D, re pr eseutante do 4" d ist r ic to de Minas Gemes 
na. Assernbléu Oel'a l. - DI' . Joao Antonio de Avellm', pres idente .
A ntoni o Ram os de Awlro lle . - Sa tlli"l1ino P ereira da Cunha. - Eloy 
A ntonio Itnrb osa , - Jose da Silva Pere ira c-s--Joüo A nastaci o Pe re ira 
tla Rocha. - Mnnoel. Ferreira de St; . 

,
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Em 25 do Se te mbro roi dirigido um o üíc ío ao SI'. Mini stro de Es
trangeiros remettendo, para ser presente ao S:3, Papi Leão XIII, a 
segulnte indica ção, npprovnrla pe la Cam ura: 

li. Requeiro qu o se oonslgno na neta 11m voto do agradecimento ao 
Soberano Pontítícc, por haver runnifestad o sou pat crnnl interesse pela 
extineção da escravidão 1\0 Br'a~il, ('tl 7.e:l'1o-se ch egar este voto a o alto 
conhecimento de Sua Snnlulad c, pOI' iu tormedio do Ministcrio dos 
Negocias Estrangeiros. 

«Sala da s sessões da Camnra dos Deputados, 24 de Setembro rle 
1888.- Costa / [ !lUia l ' , » 

Em data de 27 de Dezembro foi reco.rid .i a sogu lnto communicucão 
do Sr. Mlnistro de Estrangclros : 

« Secção Cen t m l. - Rio 110 J un oírov-- ::\IinisLJrÍ:l dos Kegoeios Es
trangelros, 27 de Dezembro de 188R. 

« 111m. e Exm . Sr,- ..vcab o dll re cc uor e 1110 apress o a levar ao 
conhecimento de V. Ex" por CÓI'i<) , a 1'I'!SI'03l:\ do Ca rdea l Secreturio 
de Estado do Santo Padre á nota, da nos-a ]. )ga çã.o junto á Santa Só, 
transmittindo o voto de agradeclmcnto dossn Camara li Sua. Sautidad e, 
pelo seu paternal interesse na extinceão tia e -tcravlrião no llrazil. 

q, Rogando a Y. Ex. qu e Si) sirva lovar-, e m tempo 0 PPOI' tuIlO, ao 
conhecimento dess a Augusta Camara aqunll u r osp o-tn, tenho li honra de 
reiterar a V. Ex. as seguranç as da minha perfeita ostimn e mui rlis
tíncta cons ide r açã o , - Rodl'i!Jo A. da S i l.oa, - A S, I~x, O S I' , 10 SeCI'e
tario da Cam ara dos Srs , Deputados, » 

li. Excell enzav-c- ilIi sono r ecato a solleoit a CIII'a di proscntnre 11 1 S. 
Padre la communícaziou o di cu í Vostra Exc ellouza, per incarlco dei s uo 
Imper-lale Gov erno si ro mleva in te r pre te co l suo foglio del (j corren te 
uuendovl la copia del ln mozlon e falta rla l Sig o Cos tt Agniw n lln 
Cam era rlei Doputati dell'Impe ro 011 upprov ata dalln s tossa Camera nd 
oggetto di rtngraztaro il S . Padre doi paterno interesso mostra t o da 
Sua s .mteta por l'u bolixione della Seh lnvil iI nel Brasll c . J,':\ ngust o 
Pontifice ha apprezzato al tame nte si rra tta comm nnicazlo nc, o m e hn 
commosso (li pregare I' Eccel lenza vostr, , L \'01 01' far r,onOSCOI'O 111 
Governo Stesso, che Egli ha provato viva co mp iuce uza por tule mani
fostazion e d ni Repre sentauti del Pop olo Brnsi liano, o che ri, vot i pCI' la 
prosperlt ü di esso, mcntre in via d'nl l' intimo dott'an lrn v, corno puro a lla 
Imperinle Furnig lia I'Apo stolic.i Henediziona. 

« Del g'1'adimo n to Jl?i di talo ofllcio por p i rto di SU1 Sau titit a \T;L 
gih scorto li. E , V, u,~ lndizio nellu pat -tccis u zt .me dnt an o á Giornul e 
ícomanl. 

« Nell'esogulro p OI' tal o mO'10 la co rn míss íono rlclla Santit à Sua, mi 
onoro co n fe rmn re alla s tessu Eceellenza Vos tru i so ns i delta un a dls
tinta consider.izlone. Di Vostra Eccell enza., Rom i 10 Nov omln-e IRR~ , 
Devotissirno Servitore . - ?lI. Card , Ranrpoll a , 

( Sigo, Invlato straordlnarío e Ministro Plonipotcnclat-lo dei Brasll e 
presso la S. Sede. " 

Conferev-« Al ex de Oliveim.- Conf'ormr.- Borao de Ca?o Frio. 

" 
.. 
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« Sup . -. Cons.> . de France - A L,', a.' . O,', a.', A,', D,', 
l' U.. , - Líberté, Egalilé, Fratemité . 

01','. rle Nantes, lo 30 Mní 1888, 

A Monsieur le Président de la Chamhre des Députés du Brésil r-« 

Ameriquo riu Sud . 
Mousíeur le Président ,- La Respoctnblo Loge l.i Libre-Consclence, 

a I'honuour do fairo part h. Ia Chnmbre des Deputá; du Bré dl do son 
admira tion oi de sn síncere reconnuissance paul' la I1l'3SUI'e qu'elle 
víent de prondre, en abolissant l'esclavage SUl' toute l'étendue de sou 
territoire. 

Veuillez agréei-, Monsieur lo Présldent., l'assu Ince de notre consí
déra.tion In plus distinguée , 

Pai' mandement de la respcetable Logo - Le secrétalre, Lti,m Ché
oalier ;", ,. 

« Secretaria da Camarn dos Dopttndo s leio de Jn ueiro, em 2i de 
Junho de 1888,- N, 145, 

11Im, t1 Exnl, SI', - Em resposta ao olllcio de V. Ex., datado de 
:lO de Maio ultimo, em que apresenta á Camara dos IJjpuLldos fetlei
tação pelo modo pai' quo I\Ji extíncti a escravirlão no Brazil. cabe-me 
a honra de communicar a V. Ex. que a mesma Camara recebeu com 
agrado os sentimentos de estima e oonsldor.rção manifestados por V, Ex, 
CIlI nome da Respeitavel L'lja - Livre Conscicncia.. 

Deus guarde a V, Ex.- Cnrtos Peixoto de Metto c-« A S, Ex. () 
SI', Léon Chova ller, secretnt-io (Ia lo,ja- Livre-Consciencia . " 

TELEGHAMMAS DIHIGIDOS AO SENADO 

Presidencia do Sr. Visconde do Serro Frio 

F.Xl'rWrF.l"TF. 

() SR, PRESIDENTF.: - Como expedleu te, devo informar no senado 
que o SI'. presidente, con .el heiro Visconde rle Slnimbú, recebeu o 80

gninte telegr.uuma, quo lhe foi dirigitlo de Montovi.léo (lê): 

« Conselheiro Sinimbú - Senado, Rio - A Camnra ll,'s Represen
tautes da Republicn Oelental do Uruguuy, quo tenho n honra de pre
sidir, l'o30lvOII por ncelamação felicitai' ardentemente lt Assembléa 
Geral do Imperio do Brazil pela sua honrosa attitude ao decretar a lei 
da abolição da escravidão nesse pai;", - Jono A, ;l{al"illos Cerl"eanle", 
presidente da, Camara nos Representantes ,» 

,
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S . Ex , o Sr . conselheiro Visconde de Sinimbú entende u dever dar 
a segui n te respos ta (lê) : 

li. O Senado Ilra ztleiro cord inImente agradece ú Camara dos Re
presen tan tes da Republica Orie u tal, por in terrnedio do seu dig no 
presiden te , as feli citações du-lg ídas á Nação Bra xileira, pela abolição 
da escm vatn ra em nossa Pat rlav-« Sin imbü, presidente do Sena do . 
- Rio, 17 de Maio de 18ú8. » 

Creio que tlca o Senado inteirado do telegramma e da respost a, 
appr ovnndo-a , 

Recebi dlrectnmen te este tel cgra mm a, que an tec ipei-me a mandar 
pu blica r 110 Jornal do CO lllllle "c iu , e o a presen to á consideração tio Sena do 
(l ê) : 

e: Monte vidéo , 
« Ao Exm . SI'. P residente do Congre sso Brazileiro, Rio.- IUm. 

e Exm . Sr . - O Se nado da Republica Oriental , em sessão de hoje, 
enca r regou o seu presidente de felic it ai' a V. Ex . e ao il tus tre Con
g resso da Nação Bru ztleira, pela lei orde nando a extincção da escr a 
vidão no Impor-lo 110 Brazi l , V. Ex. e esse digntss imo Congresso não 
estranharão que uma lei tão hurna nitaria mereça a approvação e excito 
o enthusía smo em todos os povos livres da tona, e qu e, por ta n to, a 
a lta corpor a ção que tenho a. honra de IliI'igil' reso lves se unir suas 
f'eliclta çõés ás de toda a human idad e, para demonstrai' ao Congresso 
dessa Nação, ao Braz il e ao seu governo n, pr ofun da svmpat hia que 
essa lei inspirou a todos os povos dig nos rle se i' livres . Tenho a honra 
de sa uda r a V. Ex.- F; Torres , Franco Aquilar y Leal , secreta rio . 
- Jose Ant ww, secr et nr-io .» 

Recebi tam bem de Portug al o seg uin te (f é): 

«Presiden te Senado, Rio.- A Camura acaba de ap prova r por 
accl amação a seguinte moção do SI'. Cousig lleri Pe droso: « A Camara 
dos Deput ados ua Nação Portuguozn, congratulando-se com as ca 
maras brnzileu-as pel a abo lição \la escravidão no Imper io do llrazil, 
saúda a il lustre Nação irm ã de Por tugal , pel a homenagem que aca ba 
de pr estar ao principio da ig ua lda de humana, e passa á ordem do dia . 
Francisco de Barro s Coelho Campos, vice-presldente .» 

Tnmbern apresento es te t elegr ummu á consideração do Sen ado. 

o Sr. Dantas (pel a ol'dem) : - Não houve respost a do pre
sidente, o Sr. conse lheiro Viscond e de Sinimbú ? 

O SR, PUESIDENTE: - Já informei que S. Ex. respondeu a um; são 
os deu s ultimos que li que apresento a consideração do Seuado . 

O SR. DAXTAS:- Nes te caso, me parece que o Senado pôde autorisar 
a	 presidencia a responde r ... 

O SR, CORREIA E OUTROS : - Sem duvida . 
O SR. DANTA8 :- . . ' em nome ele todo o Sena do . (Apoiados.) 
O SR. PRESIDEl' TE: - Informei ao Senado que o digno Sr . presi

dente tinha recebido e respondido ao pr imeiro tele gramma que li, e 

~ 
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apresentei os deus outros á consideração da casa, porque, npprovando 
a resposta dadu por S. Ex .; o Senado snncclona deste modo o acto 
do sou presidente o Sr. Visconde de Sinimb ú e estabelece precedente 
para mim. Assim, ficam ambos nut orísndos e nppro vndo o que se fez 
e o que se vai fazer neste sentido. 

o Sr. Correia (peta ordemi r-« Peço que se insira na acta 
que o Senado re cebeu com muito reconhecimento estas manifestações. 
(Apoi ados qeraes i) 

O SR. DA:-;TAS : - Mas vota-se quo é a uto risada a resposta '{ 
O SR. COlUlEIA: - Sim, senhor. 
O SR. DA:-;TAS: - E' um additamento ao meu requerimento. 
O SH. PRESIDENTE: - Vou consulta r ao Senado sobre o r-equeri

mento do Sr . Dantas o o additamento offerecido pelo Sr. Correía. 
Postos a votos, foram un animemente approvados o requerhnento do 

Sr. Dantas e o additnmento do Sr. Correm. 
O SR. PH.ESIDE:-;TE :- FOI'um ambos approvados . 
Assim, VOlt communica r u S . Ex. o SI'. presidente do Senado que o 

seu neto foi approvado, es ta belecendo-se o precedeu te par \ casos 
identicos. 

SESSÃO FJ:\I 22 DE :\lA I O 

Presidencia (lo Sr. Visconde do Serro Frio (1" vice-presidente) 

••••• o •••••••• o " o' 00 • ••••• • • •••••• •• 0.0 •••• o. o ••••••• ••••••••••••• 

O Su , PRESIDE:-;TE: - An tos de passar-se á ordem do dia, entendo 
dever dar conhecimento ao Senado do telegmrnma, que acaba de 
ser-me entregne, procedente do Cordova , em nome do Senado daquella 
província (tê).' 

« Ao Presidente (lo Senado do I3razil- l~m nome do Senado da pro
víncia de COI'Jova, qu e tenho ti honra de presidir, sa tido por vosso 
intermedlo ao desse Imperio e o felicito pel a saucção da lei que deu a 
essa Nação 800.000 cidadãos independentes e Ilvres. Entre nós, onde 
todos somos iguaes perante a lei, esta resolução foi recebida com 
jubilo, porque é um novo passo que se da em bom da humanidade. 
Com isto se consolida fi. fam a, que tom essa Nação, de grande e cív il i
sada , Aporto-v os a mão.»)-(A ssignado~ Jvan José Pita, presidente. 
-s-Santiaqo Ruir, secretario do Sen ado. " 

Terei de responder ag ra decendo om nome do Senado, e na neta 
far-se-ha menção de que es te tel egrnmrna foi r ecebido com muito 
reconhecimento. (Apoiados gel'aes.) 

•
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SESS.'i..O F.:\I 23 DF. ::UAYO 

••••• - ••••••••••••••••••• o •• •••• 0 •••• 0· ••• 0 •••••••••••••••••••••••• 

o SR. PRESlDF.XTlC - Como ex pedlentc, vou dar no Senado con he
cimento do seguinte telegramma, quo me foi dirigido (I ,;): 

« Presidente do Sen ado.i-- Cô/'te.- Acndemicos de S. Paulo, por 
interrnedio dos lentes João Monteiro e Leoncio do Carvalho, saudnm 
o Sen ado pela lei de 13 de Maio.- ( Assi gnado) Leoncio de Car volho ,» 

O tel egrnrumu é recebido com agrado, o vai so respond er agl'a
rlecenrlo, 

SF.S~~O E:\I 25 DE :\I.\IO DE 1~Sl"l 

Presidencia do Sr. Visconde do Serro Frio (1° vice-presidente) 

•••••••••••• •••••••• 0 • • '" , •••• 00 •••• ••• t .. .. " •• _ . o " ••••••••••••• 

'0 ••••••••••• • t o •• • t • •• •••••• O •••• ••• • 1 •• 0 0 0 • • • • • 0 "."" lO " oe ••••• 

ExrEnmNTI~ 

Ofllclos : 

Do Ministerio li ~ Estl',\ ligeiros, de 24 lia correu te mcz, romet
tendo a seg uin te cópia do despacho telegraphico, qu e recebeu no rle
vido t empo, e pelo qual o Presidente da Repuulicu Argentina com
munleou o voto congratulatorto feito ao Parlamento Bruzllelro pela 
Carnarn rios Deputados da mesma Rcpuhlica , por motivo da lei S01l1'O 
a nhol icâo . 

!JESI'i\C;HO TI·;LE((!UPHlC(.) 

HliE)/OS .\ lI t F.S, I;) DE ) I A IO 

A Enrique B. Moreno, Ministro Al'g onlino. 
Para o devido cum pr ime n to , tenho ordem do Exm . SI'. Presidente 

da. Republica de trunsmittir a. V. Ex. o seguinte: 
« Prcsidencin da Camara dos ü oputa.l os lia Naç~ão.- Buenos 

Ayres, 14 de l\1ail1 de I R8R. 

« Ao Exrn, SI'. Presldent o RClpuhlicl.- Tenho a honra de diri
gil'-me a V. Ex. t ran srnit liurlo-Iho a. seguint e Resolução, adaptada em 
sessão de hoj e pela. honrada Camn ra qu o pr es ido: 

« A Ca rnar.r dos Deputados lia Kaç'ão resolve : 
« Quo o Sr'. Presidente (Ia mesma (lil'i,Í'lullla nota ao Pcd er Exe

cutivo, pedindo a es te Sil'\'U-SO truustu ítt :r, por int erm edio da. Lcg-at;ãO 

no Rio de .Jan eiro, um voto rle feli citacâo ao Pat -lam ento Brazileir? 
pela sa ncção definitiva do proj ecto abolindo fi escr a vidão . 

« Deus guu-do a 'V . Ex. (Assignado) Carlos Tagley. presldente.e-
Alejo Letlesond; secretario.• 

« Saúdo a V . Ex,- (Assignarlo) Norberto (,1 u irno Costa,» 
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o S r . COl'reia (pe la ord em) , - Como a communicação qu e 

acaba de ser lid a foi feita de modo di vers o daquell e pe lo qual a té 

agora o Senado tem t ido conhecimento de honrosas ma nifest ações vo

tudas por pnrla rnontos es t rungoíros, em referencia il lei qu o ex t ing uiu 
a escravid ão em nossa patria, vou s ujei ta r ao Senado uma moção 
com o 11m de quo S~ possa responder it present e communicação pela 
mesm a for ma por que foi Icitn, 

A 11I0ç ~10 ó a seg uintc :-« que so responda ao govcrno requisi
ta ndo qu e tr ansmi ti a, pela mesma fÓI'IIJa, o voto do roconheciment o 
do Sena do por essa demonstração lla. Camura dos Deputados da Repu
blic u Argentin a, que m uito o penhora . (A p oiados .} 

O SI, . DAxTAs ; - Acho assim melhor. 
U Sito P UI,Sllll,"'TF: ;- Não <:stil ainda aborta a sessão , por nã o se 

ac har presente numero lcgul do SI'S. senadores ; acceito, poré m, a moção 
do no bre se na do r como um requ erimento, que sujei ta re i ú dol íberaç ão 
do Senado, log o que se a bra ~t sossão , 

Otflcio tia Cama ru Municipal de Pe tr ópolis eommuuícando qu e 
uq ue l la CamIU\ I, em sessão solem ue o por propost a do ve reador Pla
cido Viurd , reso lveu dí rigir as mais s atrioticas Ic licitaç ões pela dccre
tação tia le i n , :3:3:>:3 de I:{ tio Mnio e 1888, a qual ex ti ng uiu a esc ra
vidão no Brnz il , - E' rocchir lo co m agrudo . 

Aber ta a sessã o, roi lido, a poiado, pos to em dis cussão o sem debato 
unanimemen te uppro v.u lo , o requ erimento do SI'. Correia, sobre o 
modo de re sp onder-se ú manifestação du Camara dos Deputados da Re
publica Arg ent ina, 

:\0 períod o do se te dias acabou-se, para se mpre, no Brazil, a escra
vid ão , cuj a cxlstencía dutuva do tres s éculos . 

Diante nessa hn poi-tan to Lei n ão se póde esquecer as datas mais 
no tuvels para a hist ória do e le men to se rvil . 

A repress ão tio tranco - Lei de \) tio .:\ovom\n'o de 18:31 - sendo 
Ministro da Justiça Diogo Antoni o Fcijó ; - Loi n . 581 do 4 de Se
tembro de 18:>0, se ndo Ministro da J ustiç u Euzebío de Que iroz Cou
tinho Mattoso Carnura o Presid ente do Conse lho o xtarqu ez ele Olinda. 

A Líbortação do ve nt re - Lei n . 2040 tio 28 de Se te mbro de 
IH7I, se ntia Minis tr'o da Ag r iclIlt lll'it o conse lhe iro Th eodoro Machado 
Freire Perei ra da Si lva c P residente rlo Conse lho o visconde tio Rio 
Branco, 

A Liber lu çâo tios so xagenarios - Lei 11. 2:370 de 21:l do Setembr o 
de 188;;, sendo Miui stro tia Agricultura o cons elheiro An to nio da Sil va 
l'rado e Prc.sidonte do Conse lho () SI' , Bar ão do Coteg'ipe . 

SOcI'o tur ilt LIa Onma ra tios Deputad os, :10 de Janeiro de 188\). 

•
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