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IlIID, EXID, SUl'. Conselheiro José Bonifacio de Alldrada eSilva

&xm. SI'.

Col/eccionando estes disCllrsos em 11m lIolume, e dando-os
á III:; d 1 publicidade, nulro a inlima convicçáo de qlle preslo
11m grande serviço ao //leu pai:;, que se orglllha de ler-vos
porfilho ' vós Senhor Conselheiro, qlle sois lima das cabeças
mais grandiosas da época e 11m dos coraçõe~ mais genero
sos que conheço.

A justiça l1.io se far esperar: o paul]a vos repllta lima
-gloria slla' e, foi obedecendo a esse impulso irresisli
llel da opiniáo firmada no vosso exlraordinaria merito,
que, Angelo lv/unir da Silva Ferrar, um dos nossos homens
melhor qualificados pelo seu lalento e iI/ ustraçáo chamoll
VOS-GE 'lo-do alto da tribuna parlamentar, qlle el/e hon
I'ava, entáo como Ministro,

Desculpai, si, assim exprimindo-me, vou irrogar lima
o.fJcnsa aos vossos delicados sentimentos de modestia,

},{as, vós que, naturalmente os tendes, de par com toda
essa plljança de talento, que só o fogo do patriotismo far
brilhar aos olhos das multidões estupefactas, nas occasióes
em que a patria reclama o concurso da vossa palavra in
vencivel diante da qual até já se curvou-redusida-a pos
teridade; vós que 1Ill1lca soubestes o que foi transigir com o
dever,-sois o mais competente tambem para comprehen
der-me l1'um momento, como este, em que vos dirijo a pa
lavra e creio direr-vos a verdade.



Quando, Senhor Conselheiro, guiado, um dia, por uma
IUi intensa que partia do alto, eu pude descortinar O-FOCO

Lu~nNoso-qllea expedia, nessas relfióes infhitas-, asylo re
servaio só aos homens da vossa tempera-, foi o meu pri
meiro 11I0vimento-o do pasmo, o da admirarão para secruir
se-lhe, 10lfo após, o da-adoração ...

E' que-felir- já havia eu podido aquaer-me ás gran
diosas manifestaçóes do vosso pensamento, .7ssignalado com
0- que de infinito -de que falia um dos mais notaveis es
criptores da antiguidade; é que electrisado já havia eu
podido admirar-vos os v60s audaciosos pela tribuna da pa
tria, tantas veres testemunha enthusiasta dos vossos trium
phos oratorios!

Um li~ro ...-este l-se encarregará de tlldo direr.

Não é, pois, sem rasão que, diante do vosso vulto ma
gestoso invade-me irresistivel, o sentimento da-idolatria;
e, si o culto que ora rendo, dedicando-vos este pequeno es
forço de colleccionador não exprime, em toda a inteire'ía,
o qlle pede o mais santo de minhas intenróes serve, ao
menos, para provar qlle ellas existem, representadas IIIl1ito
embora n'llIIl mingoado contingente, que é tudo quanto póde
dar-vos na occasião, este de

V. Ex.

Respeitador sincero e profundo admirador







~es ão em 28 de Junho de t8U1

PROJECTO DE RESPOSTA A FALLA DO TI-IRO O.

SR. JosÉ BONIFACLO (lIlo1/il7lento de atlençáo. Pro
fundo silencio):-Sr. presidente, o discurso do hon
rado Sr. mirristro da fazenda maraYilhou-llle por

que na verdade fiq.uei ignorando ainda e mais du"idoso sobre
o programma que seguia o governo. I ão sei qual a doutrina
que aceita; não sei se condemna ou legitima todos os actos
do passado, quer de um quer de outro partido politico!

Realmente o discurso de . Ex., notayel pelas phrases.
notayel pela erudicção, nota\'el algumas vezes pelo pensa
mento maravilhou-me porque en ontrei em qua i tudo,
na linguagem na idéa nos desenyol\'imentos historicos
a contradicçáo como base do racciocinio, a duvida como
talisman de salvação.

S. Ex. atacou a conciliação e legitimou-a. (Apoiados)
Atacou o principio do exclusivismo, e a abou consagran
do sómente b principio da autoridade, (Apoiados). Ne
gou o valor, a bondade de todos os systemas eleitoraes j

porque invocou, para mostrar o des.credito da lei nas ul
timas eleições, as duplicatas e as fraudes havidas j e ter
minou, senhores, proclamando já não digo a negação das



re[ormàs quc peJe a prudenciíl e exige o bem publico e a
cxperiencia do passado, mas·· até mesmo a negação das re
forma cuja necessidadc S. Ex. implicitamente reconheceu.
(Apoiados; lIluito bem).

S. Ex., se foi infeliz na apreciação, no examc dos fa
ctos historicos do paiz, o foi ainda mais quando, querendo
aquilatar os acontecimentos qu se tem dado na Europa e
procurando para direcção de sua politica, não a época de
18Co mas a de J -+8 exclamou com verdadeiro enthusias
mo.- ão eu não quero o trium pho, a victoria das idéas
revolucionarias· eu qucro o triumpho eu quero a victoria
dasidéas pacificas!

O eloquente orador esqueceu-se de que nesse largo in
terregno que sepa.ra uma época da outra não foram as
idéas pacificas que triumpharam; a paz não se confunde
·com o silencio; foram as idéas reaccionarias. S. Ex. e que
ceu-se que foi a victoria momentanea da rcacção que ge
rou mais tarde as mani [estaçóes ruidosas dos povos oppri
midos e das nacionalidadcs desconhecidas. (Apoiados).

Se examinando os acontecimentos de seu pai·z,. o Sr.
ministro da fazenda enganou-se da apreciação delles, pa
]·cce-me r. presidente, que ainda mais enganou-se quan
do procurou avaliar a posição do governo a tua I e as leis
que regem o systema representativo. IlJudio o criterio do
philosopho e a justiça do historiador.

Os governos representativos, r. presidente, vivem pelas
maiorias, são governo de opinião i todos os poderes são res·
ponsaveis perante a soberania da nação (Apoiados). Daqui
resulta que a dissolução dos gabinetes ou é feita em con
scquencia das camaras lhes negarem o seu apoio, ou por
que perderam a confiança da corôa que demitte seus minis
tros. Quando cahem de outro modo, são os homens que ca
hem, não são as idéas i o ministerio symbolisa uma poli
tica. J o primeiro caso os ministros devem sarur do seio
das maioria, no segundo pratica-se o appello para o paiz.
(Apoiados) .

Como foi que se dissolveu o ultimo gabinete? Dissolveu
e por occasião em que as camaras não funccionavam; dis-
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solveu-se .segundo a confissão do Sr. cx-ministro do im
perio em uma carta lida no senado; porq ue parte daquelle
gabinete sustentava (creio que posso sen'ir-me desta expres
são) uma politica de paz e de moderaç50' sustentava que
no paiz não lavravam elementos desorganisadores que de
mandassem medidas energicas e prudentes' e outra sus
tentava que era necessaria uma politica de força!

Que mcdidas são essas? em que l"nudou a situação?

Pergunto á camara e aos Srs. ministros: qual é a maio
ria que apoia o gabinete actual? será o grupo ou fracção
que acompanha as idéas do Sr. ex-ministro do imperio?
será pelo contrario a parte da camara que está disposta a
defender a politica dos outros mcmbros do ministerio pas
sado? (Apoiados). E' preciso escolher!

Pergunto aos nobres ministros: se não trilham uma senda
nova, que polirica aceitam? aquella que foi apregoada pelo
Sr. cx-ministro do imperio como capaz de extinguir os ele
mentos de desl11oralisação no paiz, ou pelo contrario, apren
dendo no passado as liçóes proveitosas e invenciveis da ex
periencia querem, esquecidos dos muitos excessos, cami
nhar para o unico systema pos ivel, que o nobre ministro
poderá condemnar como s)'stema da liga, mas que eu ap
plaudo como systema dc restauração constitucional?!!
(Apoiados; milito bem) .

O nobre mini tro l,ódc ver. na união de lib€raes e de
conservadores de outro tempo um aggregado informe e in
definivel; mas eu lhe pe~o licença para pondcrar que não
dc\·.e medir todas a exigencias do prescnte por todas as
paixócs do passado! (~lfl/itos apoiados).

ão é possi\'el marcar uma divisa além da qual nem
uns nem outros po sam pa ar, quando por ventura os in
teresses nacionacs o progresso uas idéas c alem dt: tudo o
patriotismo lhes ordenem que caminhem! (Militas apoiado ')

O nobre ministro pois não tinha, para explicar a liga
çáo cxistentc cntre csses diversos homens q.lIc . Ex. a to
dos envolvcu em um anathenia ....

O SR. MINISTRO DA FAZENDA:-Não apoiado.



o ORADOR:- ...senáo que pedir exemplos a essa histo
ria do passado que . Ex. mesmo invocou; mas pedil-os
com aquella frahqueza que eu lhe reconheço. com aquelle
talento de analyse e quilate de illustraçáo de que tem dado
tantas provas no paiz.

O nobre ministro náo precisaya para conhecer quaes as
idéas que nós sustentamos, quaes as idéas que o governo
deveria sustentar senáo examinar o passado apropria or
ganisação do gabinete as desgraças de outr'ora, e as espe
ranças do futuro' senão recorrer a e sa mesma historia!
Para entendeI-a . Ex. devia estudai-a nos ramos da le
gi lação do paiz, devia perguntar se essa luta reproduzio
se na organisação dos poderes; se no desenvolvimento das
idéas em referencia ao poder legislativo ou ao poder judi
ciaria, em referencia ao poder moderador ou ao poder exe
cutivo; havia esse com bate, essa exageração de um prin
cipio sobre outro, combate e exageração qu'e muitas Yezes
sacrificou a con tituição dolmperio! !! (Apoiados).

Restaurar pois a doutrina con titucional é em ultima
analyse executar a lei. O programma de S. Ex. teria al
guma significa ,ão, seria um programma politico, se o pu
pdesse traduzir mais ou menos nestas palavras.-Eu não
aceito nem tudo que fizeram os consen'adores nem tudo
quanto fizeram os liberaes. Eu não condemno todos os rni
nisterios passados, nem os posso cond~Il1nar, porque as diffi
culdades do tempo a circumstan ias de então, a luta das
paixóes poderiam explicar a não execução da constituição
do Imperio' mas corno a época é outra, como as difficul
dades desappareceram, como finalmente estamos em paz,
tomo por inscripçáo principal de minha bandeira-execu
ção da constituição c das .leis!! (Apo:ados).

Eis ahi o unico modo de explicar o programma do ga
binete actual! De outra sorte não é programma.

Mas S. Ex., Sr. presidente, não o entendeu assim. No
seu modo de pensar, executar as leis é executar t~do que
existe, é ex.ecutar aquillo mesmo que fa-lsêa a constituição
do Imperio. S. Ex. não comprehende na execucão das leis
a remoção de todos os obstaculos que falseiam a c~nstitliição,
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reforma das leis que a desconhecem, pregação de sãs doutri
nas, e igualdade do direito! Era sob este ponto de vista
que eu consideraria como um verdadeiro systema, como
um progrdmma o program ma do governo actual.

O SR. OTToNI:-Explicado assim.
O ORAOOR:-O digno orador recorreu aos factos da his

toria do seu paiz e leu nesses factos, Sr. pre idente, a
consagração desse mesmo principio de fortallecimento da
autoridade que apregoou! Como se engana i!

Verificada a emancipação politica do paiz nós ti\'emos
como primeiro acontecimento e acontecimento notavel a
dissolução da assembléa constituinte. Os elementos disper
sos do velho regimen' as lutas inherentes a um governo
que se organisa; as desconfianças existentes entre o poder
e o povo; as dit1iculdades financeiras que surgiram para o
governo em consequencia dessa luta que fez explosão no
seio de um paiz recentemente libertado; produziram re
voltas sobre revoltas.

Tivemos em 1824 a proclamação da republica do Equa
dor no norte do Imperio e uma revolta militar na Bahia'
em I 25 a revolta da Cisplatina que terminou a I 2

pela sua separação e neste ultimo anno revolta das troras
estrangeiras na capital do Imperio. Em I 29 Pernambuco
revolta-se e crêa-se uma commissão militar j em I 30 a
Bahia segue o movimento e o presidente Visconde de Cama
mú ~ assassinado. O anno de 1831 approxima-se carregado e
tenebroso j a agitação cresce, a nação estremece a im prensa
troveja, a revolta é quasi geral!

Tivemos na côrte as 'garrafadas de mar~o os movimen
tos de 14 e 15 de junho o motim da ilha das Cobras, uma
revolta militar em Pernambuco, a deposição do comman
dante das armas e do presidente visconde de Goyanna no
Pará dous movimentos no Maranhão, e a revolta de Pinto
Madeira no Cear-á. Do anno de I 3 I ao de 1850, q ue por
assim dizer s)'mbolisa a terminação de a época sangui
nolenta, não ha um só anno em que o paiz não tenha de
lamentar as desgraças do temi o: durante esse largo pe
riodo corr~r(l111 tri~tonhos a época regencial quasi sempre



tumultuaria em todos os paizes, o primeiro reinado, e fi
nalmente parte do segundo reinado.

Foi alongando as vistas pelo pa sado que S. Ex., de·
fendendo um de seus collegas, pareceu atirar-nos a pécha
de revolucionarios que não nos cabe. Partindo da narra
raçáo dos factos, ninguem. me contestará om fundamento
qu~ no largo periodo desses vinte e cinco annos, pugna
vam no paiz dous principios,-o principio do movimento
e o principio da resistencia.-S. Ex. não negará que a res
ponsabilidade destas revoltas não póde pertencer unicamente
aos liberaes; ainda prescindindo das causas que militaram
durante esses vinte e cinco annos para revolucionar o paiz,
basta-nos considerar que ambos os principios estiveram al
ternativamente no poder e fóra d~le. Ou ambos serão ab
solvidos, ou ambos condemnados. Era o tempo dos gran
des enthusiasmos, a força oppunha-se á força, a acç.ão suco
cedia-se á reacção. Em frente dos partidos revoltados o po
der não era a imagem da lei, era a lei em deli rio.

O que restava pois que o Sr. ministro fizesse era não
distinguir na arena dos cônflictos amigos ou adversa rios,
para concluir a favor do principio da autoridade; mas sim
e unicamente estudando a acçáo e reacção das duas idéas
e comprehendendo das leis o movimento regular, dizer
a constituição do Imperio não admitte o predominio ex·
clusivo de principio algum i ella quer unicamente que se
procure pelas leis desenvolver suas theses. (Apoiados).

O Sr. ministro porém, permitta-me a expressão, cbe
gou a contradizer-se a tal ponto que, tentando explicar o
seu programmá, depois de rejeitar a conciliação, o explicou
do mesmo modo que o Sr. marquez de Ulinda o program

'ma do seu governo. S. Ex. disse-as verdades esquecidas
repetem-se !-Era justamente o modo pelo qual no sena
do e na camara dos deputados o venerando Sr. marquez
de Olinda explicava o programma da conciliação.

Assim, se ao discurso de S. Ex. não accrescentar-se mais
alguma cousa, ~erá o seu systcma, permitta-me que o diga,
a continuação desse perigo q ue produz o descredito da au
toridade a continuação desse perigo que augmentoLl os ele·



mentos desorganisadores e deixou lanar subterranea a obra
da desmoralisação! Como entender o programma apre
sentado?

A conciliação foi uma época de descanço, época neces
saria para que os homens de um e outro partido esque
cessem por amor do . paiz os odios e rivalidade que os
dividiam para que procurassem a reorganisação do syste
ma constitucional. Era precisp congrassar os homens para
fazer trium phar os principios !

Eu disse, Sr. presidente, que não comprehendia a po
litica da força' não a comprebendo ; declaro mesmo que
não posso atinar com o motivos com as razóes pelas quaes
o illustrado Sr. ex-ministro do imperio procurou-a e pro
curou-a na occasião mais descabida; procurou-a na ausen
cia das camara , e quando nós devemos suppor que esses
elementos d sorganisador s existiam ha mais tempo; pro
curou-a quando era impos ivel organisar em tal occasião'
o ministerio parlamentar' procurou-a legando a seus succes
sares até cerro ponto a explicação de um facto que lhe
pertence! ! !

Sr. presidente o nobre Sr. ministro da fazenda enten
deu que a organisação dos ministerios podia fazer-se na
<lusencia das camaras. Eu entendo tambem que o facto póde
dar-se; mas que para legitimidade delle é necessaria a ex
plicação dos motivos. Desde que no nosso sy tema os mi
nisterios são tirados da maioria, quando é im possiyel at
tenuer-se a esta circumstancia, me parece que é da maior
imporrancia que os ministros se apresentem logo no par
lamento para explicaI-o. O argumento que o nobre minis
tro tirou das circumstancias especiaes em que se achava o
gabinete, em vez de o isentar de vir quanto antes expli
car ao ,corpo 'legislativo a politica do governo, era pelo
contrario motivo que exigia esta explicação' a excepção
neste caso não é excepção, é regra.

S. Ex. devia aqui dizer-nos se no estado actual do paiz
era logico que um governo, organisado com elementos que
não representam principios exclusivos se constituísse or
gão de uma politica exclusiva; politica que não podia ser



explicada em vista dos honrados caracteres dos nobres mi·
nistros, sem que algum soffresse quebra em sua honesti·
dade. >Ião comprebendo por exemplo uma politica ue for
ça, UIT,a politica de energia, como proclamava parte do
governo transacto executada pelo nobre Sr, ministro' do
Imperio! Não comprehendo tambem uma politica de libe·
ralismo exaltado executada pelo nobre ministro da justiça.
O principio pois que'salvava todos o principio que salvava
o paiz, o principio que nascia do desenvolYimento histo
rico era for~adall1ente este-a restauração constitucional...

A for~a, senhores, não crêa, estraga' não COIl\'en-c,
destroe. A prova está mesmo no paiz em que vi\'~mos! "
eIla pudesse crear doutrinas' se pudesse verdadeiramente
plantar, desenvolver, propagar a ordem, esses longos vinte
cinco anno de perseguição, de sangue de perigos teriam sido
bastantes para suffocar as lutas mutuas dos dous partidos;
mas pelo contrario, nem as co:nmi sóes militares, nem os
supplicios, nem finalmente a doutrina da força r alisada
pelo principio de movimento e pelo principio da resisten·
cia, conseguirão nos seus dias de gloria suffocar a anar
chia no paiz. Como o incendio mal extin to apagado n'um
ponto, reacendia-se em outro.

O aono de 1850 é, por assim dizer, o mar ü extremo
do espirito revoluciona rio. E desse anno, senhores, datam
dous factos significativos -o desenvolvimento industrial do
paiz, e a tendencia dos partidos' para uma politica mais
moderada, mais sensata !-Estas tendencias poderiam ser·
vir de licção ao honrado Sr. ex-ministro do imperio. Se
S. Ex. desconfia desta doutrina que apregôo peço·lhe li
cença para reproduzir um pensamento que não é meu
mas de um escr'íptor retrogrado, de um escri tor legitimista,
de um escriptor que, referindo-se ao systema representa·
tivo, cheio de enthusiasmo, quando compara-o com o go
verno absoluto, declara que neIle não se vive, vegeta-se:
refiro-me a Capefigue.

Tratando do ministerio de Casimiro Perrier, ministerio
que se póde considerar na França como o emblema da te
nacidade e da força i avaliando as faculdades mediocres desse
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homem, que tornou-se apenas extraordinario por corre-
. ponder ás necessidades do tempo em que viveu; pesando
os resultados tinae de sua politica, esse escriptor, que de
"ia ser um apostolo da força, diz-nos com toda a sinceri
dade: (IE' preciso não confundir a moral eterna que triumpha
das idéas revolucionarias com o. simples movimento dos
governos que a coIlocam na auitude de forçfl militar' quan
do tiverdes feito reinar o principio moral nas instiruiçõe
"ossa politica se identificará com o solo e a palana
graça-proferida pelos labios reaes, dar-vos-ha mais. força
'-' energia do que essas luras altivas contra todas as rurbu
lencias que se agiram.»

O que dá força ao governo Sr. presidente i o que dá
força a uma politica não é a fórma que a reveste, é a idéa
que a anima, é o sentimento que a conforta. Se que
reis forrifi ar as instituições do paiz; se quereis dar
força aos sentimentos da na 7ão i tratai de realisar os prin
cipios constitucionae , e o primeiro de todos esses princi
pios é o respeito da soberania nacional torrificai a vontade
nacional forrificai-a' eIla é, para senir-me de uma expre~

são que não é minha, a ancora de bronze, de encontro a
qual batem alternativamente o fluxo das revoluções e o re
fluxo das reacções!

O Sr. ministro pois nos devia dizer, analysando a orga
nisação constitucional, como entendia o seu desenvolvi
mento, devia explicar-nos, em referencia a cada um dos po
deres do Estado em suas vastas applicações, como com
prehendia o dominio de cada 'um destes principios. S. Ex.
por exemplo devia dizer-nos se aceitava a respeito do po
der model-ador as doutrinas que seguia o r. ex-ministro
do imperio, quando o declarava irresponsavel. Devia di
zer-nos se confi-cava a grandeza da instituição em proveito
da realeza, ou se cahindo no extremo opposto eques
trava a inteIligcncia do homem em proveito da instituição.

r. presidente eu entendo que nas circumstancias do paiz
duas cousas devemos estudar com todo o af-inco,-a res
ponsabilidade ministerial e a indepetidénéia do corpo legis
rivo.-Mi:1isrro· rcsponsaveis e camára independentes eis

2
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as duas molas principaes do regimen parlamentar. Com
ellas tudo se explica sem ellas tudo se abate!

E necessario que olhemos para o modo pelo qual se
dissolvem os gabinetes, porque esse modo accusa um vicio.
Esse vicio para mim esconde-se na irresponsabilidade mi
nisterial, que repou a tranquilla no apoio dOas camaras !

ão tenho medo, senhores permittam-me toda a fran
queza, do governo pessoal. No systema representativo, sys
tema que garante a liberdade do voto e a responsabiliqa
de ministerial ó goyerno ·pessoal é impossivel ! (Apoiados).

Os factos da historia mostram apenas os tristes exet11
pios e funestas consequencias do procedimento de minis
tros que se conservaram no poder sem a confiança da corôa
ou que pretenderam, de harmonia com ella governar sem
maiorias. O mal yem pois unicamente da degradação mi
nisterial ou da degradação parlamentar.

O parlamento funcciona, o governo é acção, e a realeza
nada póde por si!

Libertai o voto, responsabilisai os ministros, rehabilitai
o parlamento, e todos os orgãos do executi,:o funcciona
ráo com regularidade .. E' preciso que a representação Ye
riha do povo.

E' esta uma questão essencial, sobre a qual S. Ex. nos
devia declarar francamente a sua opinião; devia dizer-nos se
aceita a doutrina relatiya á inrervenção eleitoral.

Sr. presidente, collocada neste terreno a questão da in
dependencia do parlamento; é claro que S. Ex. nos devia
dizer com toda a especialidade o seu pensamento a res
peito dessa doutrina infausta, causa de todas as nossas mi
serias. Eu supponho todas as tristezas do presente ligadas
ao triste systema de entrar o governo na luta dos partidos,
perdendo assim o seu verdadeiro caracter de neutralidade
Como ha de ser juiz nos conRictos? como póde ser julgado
com justiça?

Nem na natureza do poder, nem nas consequencias dessa
intervenção, eu encontro um unico argumento, uma uni
ca razão para sustentar essa these infeliz.
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Senhores, o goyerno é poder, e simplesmente poáer
Como idéa pertence ao seu partido, tem seus orgãos, tem
os seus amigos tem os meios de proselytismo constitu
cional! O que lhe falta? porque pois inten-em ?

O SR. C.o\RRÃo:-Por bem da ordem .. _.
O ORADoR;-'-Por bem da ordem? Mas o que é a ordem?

A ordem é forçosamente o equilibrio de todos os intere's
ses, a harmonia de todos os direitos.

A questão pois ·seria· resolver - se o governo tem ou
não o direito de intervir.

(Ha diversos apartes).
Para que pois intervem o governo Sr. presidente? para

illustrar para dirigir, como dizia ha pouco o Sr. ministro
da fazenda? Então escolha, deve acertar sem duvida!

Comprehende-se que assim fosse, se a intelligencia do
governo fosse a unica illustrada; então se poderia conside·
rar apto para dirigir omoyiment~ .das massas illuminar a
opinião, influir no resultado do voto !

Mas quererão os defensores da idéa que combato affir
mar que forçosamente ha da parte do governo maior som
:11a de illustração e moralidade do que em toda a nação?

A eleição é a expressão da vontade de todos os votan·
tes reunidos, abstração feita do que ha de individual em
cada um. Nella se manifestio os interesses os instinctos
do corpo eleitoral. Por isso o representante do paiz não
é r.::presentante desta ou daquella proYincia; pela cons
tituição é chamado representante da nação. E' a nação
quem falia.

E depois, toda a argumentação que se desviar destes
principios fundar-se-ha em bases absurdas. Para rdutal-a
não precisariamos senão definir o que é governo.

Em ultima analyse, para aceitar uma formula geral
ralmente conhecida como verdadeira, digo que o governo
é a personificação da sociedade nos direitos necessarios á
sua existencia e perpetuidade. Logo, que vem fazer o go.
verno no machinismo das eleições?

Se pelo; contrario attendermos ao moqo pelo ql,la! se
pronuncia a acçáo governamental e a acçáo dos partidos~
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vemos que uma é espontanea e a outra reflectida. Como se
quererá que na eleição inter\"enha a acção do governo, que
é paI' sua natureza di\"er a ? Como se querenl que a lei seja
o' que deve ser quando a administração rompe o equilibrio
dos diversos elementos que entram na formação da lei?

, Eu bem sei, Sr. presidente, que se fazem distincções
~ntre o governo-panido e o governo-idéa; peço porém
permissão para não me occupar com essas distincções me
taJ;lhysicas. Acredito como di 'ersos publicistas que não é
possivel distinguir entre o ministro e o homem: para isso
seria preciso que o ministro tivesse duas rasões, duas ma
neiras de sentir duas cabeças, dous corpos. Eu não com
prehendo estas subtilezas' trata-se de uma só entidade: a
gratidão do ministro é a gratidão do homem, a esperança
do homem é a esperança do \"orante,
• Para que pois intervem o governo! Intervem para im
pedir a (acção indebita das aut~ridades subalternas? Neste
caso a doutrina é a negação de si mesma .

. Sr. presidente não encontro pois na constituição do Im
perio, ,que se basea na livre ennunciação do voto na
cional, uma só razão para justificar a intervenção eleito
ral. Os resultados della-eu terei occasião de mostrar á
camara quando em tempo opponuno desenrolar os tris
tissimos acontecimentos de .minha proYincia. (Apoiados
fi apartes). Hei de .illostrar até que ponto chegou a inter
venção , eleitoral.._,
. ALGUNS SRS. DEPUTADOs:-Estamos promptos a aceitar fi

discussão,
, O· ORADoR:-Apenas ,.faço esta declaração, porque enten

<10 que é dever de lealdade, não só para com os meus ami
gos 'como para com o ex.-presidente da provincia de 5, Paulo,
~ccusado nesta casa. ão o querendo fazer na discussão do
voto de graças, julguei que me cumpria declarai-o, demo
rando essa accusação para tempo opportuno.

: '< A in~el>venção ele\to!'al não tem existencia na lei: em
seus resultados desennobrece o parlamento, Em um paiz
qe população diss~aniDada, onde as .im ponações do direito
3;d.ministrati\<o .fr.al}cez tem inl"udido a esphera do, poder
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judicial: em um paiz (para seryir-me pa expressão de U1TI

publicista) onde se dispõe dos nóssos interesses pela admi
nistração activa, como se dispõe dos nossos direitos pela
administração contenciosa' em um paiz onde a educação
constitucional é pouca' a interyenção goyernativa reduz a
representação nacional a servir de machina do governo.
Ha de querer o que elle quizer fazer o queJelle mandar! .

Quereis saber, senhores, como descreve o publicista a
quem me refiro o ultimo estado a que chega o systema par
lamentar quer em relação ao deputado quer em relação ao
goyerno, quer em relação as maiorias, quer em relação aos
partidos?

Tudo se corrompe: a intriga lavra, a desmoralisação
caminha; incitam os interesses do eleitor; para os que
os não tem, inyentam-os : ha uma tarifa de consciencias.

E' do meio deste circulo de poeira que sahe, na phrase
do publicista, o grande representante de um povo livre!

Não precisa de talenio para viver: basta-lhe a sciencia
das ante-camaras ministeriaes' o engenho dos grandes na
das ou das pequenas grandezas.

O poder execLlti\'o torna-se omnipotente pelos credito"s
supplementares e extraordinarios que falsificam os orça
mentos; pela ausencia de iniciativa nas camaras. O de
putado desapparece.

Devedor insolvavel chega ao corpo legislativo tendo em
cada mandatario um exigente' credor j é preciso pagar a
todos, mas o governo quer tambem um pagamento, e esse
é dado por meio do voto.

Ha pois uma combinação de contractos, uma infinida'"
de de transacçóes; e para que não cheguemos a esse es
tado, eu espero que a camara de J 861 marcará uma nova
época na historia de nosso paiz, esp~ro que remoyen'i as'
causas de nosso abatimento elevando-se as altas regiões dl!)
desinteresse e da abnegação I

Se o eleitor se o deputado não tem nem póde ter a -in
dependencia necessaria, as proprias maiorias tambem des
apparecem, deixam de existir; e, para me servir da expres
são do mesmo publicista, deixam de ser um signal por-
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que são um criterio, isto é, os governos não tc~m maioria
porque têm razão, têm razão porque tem maioria. Os par
tidos desa pparecem tam bem porq ue não ha partido sem
espirito politico, e não é possivel espirito politico forrilado
e dirigido por governo algum deste mundo.

Assim, Sr. presidente, proscripta a doutrina da inter
venção, era j'~ eciso que o Sr. ministro da fazenda nos dis
sesse depois quaes as formulas de seu processo, quaes os
meios que julgava mais conformes com a doutrina da cons
tituição isto é, como o programma da execução da consti
tuiçáo e das leis deve. ser entendido a respeito de eleições.

Os periodos eleitoraes entre nós podem dividir-se em
cinco, deixando de attender ás pequenas alterações que no
intervallo se deram. Nós podemos considerar como taes os
periodos em que dominaram as instrucções de J 824, o de
creto de 4 de maio de J 842 a lei de 1846, e finalmente
as duas ultimas leis votadas.

No desenvolvimento do processo eleitoral encontrare
mos ainda os 'dous principios a que ha pouce me referi.
Nas instrucções de J 824 o poder confiava quasi comple
tamente na moralidade publica; o parocho era a grande au
toridade a quem se entregava o arrolamento dos fogos ne
cessa rios, que serviam de medida para o numero de elei
tores. O enthusiasmo da época, a simplicidade do povo, a
fé religiosa suppre a lei; em J 842, pelo contrario, o po
der começa a desconfiar das fraudes eleitoraes, o meca
nismo complica-se, mas essa complicação introduz tambem
elementos perigosos; a qualificação pedestal do processo
eleitoral, é entregue a verdadeiros commissarios do governo.

Em )846 a legislação toma outro rumo, a lei procura
conciliar os interesses sociaes com a justa intervenção da
autoridade. A divisáo de dous grandes periodos no pro
cesso eleitoral, necessarios para a meditação e para a madu
reza do juizo; as garantias dadas ás minorias nas mezas
par.ochiaes e nos conselhos de qualificação, a creação de
recursos, a prohibição do recrutamento por certo e deter
minado tempo, são meios de manter a liberdade do voto
e a independencia do mandato.
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Nestes tres periodos nós observamos uma tendencia ge·
ral e duas tendencias distinctas. A tendencia geral, Sr. pre
sidente é a precaução por parte do poder contra as fraudes
eleitoraes· as tendencias distinctlls são um desejo de for
tificar ou a inten·enção do poder ou a liberdade do voto.
As circumstancias porém e o desenvolvimento das leis mos
"trarão bem que os yicios eleitoraes estavam antes nos de
feitos do processo processo este falsificado depois da lei
de 1846 quer na pratica quer em avisos ministeriaes, do
que na eleição de circulos de um ou de tres ou por pro
vincias. O que estou dizendo não é novo outros o têm dito.

Depois da lei de 1855 o resultado demonstrou que o Sr.
ex-ministro do imperio enganou-se completamente: o que é
preciso é deduzir as consequencias legitimas da lei de 1846
e procurar as causas que impedem a livre manifestação do
voto nacional; e como me não posso alongar direi somente
que é necessario disseminar a instrucção, não esquecendo
a instrucção politica, principalmente por meio de munici
palidades independentes em sua acção, e não invadidas pelo
governo e pela policia; é preciso reformar a lei do recru
tamento· é preciso reformar as leis do processo, que não
podem ser entendidas como leis de partido; é preciso re
formar a lei da guarda nacional que supprime o trabalho,
definir as condições da eleição iegitima com o fim de evi
tar as duplicatas e dar unidade a decisões desta casa; é pre
ciso restringir a omnipotencia das mezas parochiaes.

-M SR. DEPuT.-illo:-Havemos de ter este anno muitos
proJectos.

O OR.-I.OOR:-O poder judiciario, Sr. presidente nos offe
rece tambem em seu desenvolvimento historico a mesma
distincção, as mesmas tendencias ?

Organisado o paiz, quaes foram os elementos que nos fi
caram "; A magistratura de um governo absoluto forçosamen
te havia de ser uma delegação sua?

Era o governo do rei pelo rei: ouvidore, juizes de fóra
com uma jurisdição mixta, cheia de absurdos e despotica;
gerarchia para serrÍr-me da expressão de um escriptor an
tigo, toda fundada no adiantamento por accesso, na despro-
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porção dc YCl1cimcntos cm nomcações c demissões arbi
trarias! a magistratura não era indcpendente achava-se su
bordinada ao poder; a admini tração intervinha nas Rc
lações. Entre estas ruinas vi,-as pairava um fantasma-o
regcdor das justiças.-Os ouvidores dc comarca eram o que:
totlo o mundo sabe; a creação dc juizcs de fóra de segunda
instancia era feita mais em relação á extcnsão do territo
rio do qu~ a outros quaesqucr elcmentos de divisão. Só·
mente tinha o povo os seus juizes pedaneos e esses mes
mos vi ,·iam yida em prestada.

Quando pois o paiz se emancipou . q~ando com a fórma
constitucional surgio a luz, todo esses clementos descom
postos dc velho regimen chocarão a opinião: a luta era
natural as queixas chovcram de toda a pane. A historia tem
tambem sua maternidadc· os clamorcs pois que sc lcvantaram
contra a administração da justiça ncsse tcmpo explicam o
apparecimento do codigo do proccsso assim como explicam,
estudadas outras causas concomitantes, o acto addicional.

essas duas leis triumphou a idéa democratica, pois en
contramos a creação dos juizes dc paz (quc com a minha
franqueza declaro quc ão inconstitucionaes) o estabeleci
mentO do jury em materia criminal os juizes municipaes
prcparadorcs do procc o, cmfi01 a quasi provincialisa
ção da magistratura. DifRtultladcs surgiram com o tempo.
A organisação judiciaria é uma questão dc ordem publica.
porém desgraçadamente no nosso paiz não tem sido con
siderada debaixo destc ponto de vista.

Os clamores pois continuaram, e os ministros dcsde:
1 '32 em diante continuamcnte reclamavam contra o esta·
<.lo da magistratura. A idéa democratica era yencida, fazia
sua ascenção o principio centralisador. A intcrprcta,ão do
acto addicional foi votada, a lei das reformas judiciarias em
1841 apparcccu destruio-se a perpctuidade dos juizes. Os
juizes municipaes, transformados em verdadciros juizes de di
reito, ficarão sujeitos á recondu ção, c suas funcções per
turbadas com funcções de outra ordem; a policia judiciaria
foi entregue a meros agentes do governó, o jury mesmo não
foi respeitado.
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Ora, pergunto aos Srs. ministros não será tempo ainda
de ao menos termos magistrados perpetuas os magistrados
da constituição em sua pureza? Ião será tempo de se da
rem algumas Rebções a diversas provincias do 1m perio ?
Não será tempo de reformar-se o supremo tribunal de jus
tiça, cre::lndo assim a unidade da jurisprudencia e a cohe
rencia nos julgados?

Quando ha de chegaI' o tempo do equilíbrio constitu
cional )! Como as faculdades do espirito se confundem na
unidade da razão, todo os poderes distinclOs e indepen
d lltes se peruem na soberania nacional.

ão ha pois, Sr. presidente, no desell\'o!\'imel1lo dos po
deres no systema destas forças alguma cousa que cumpre
que seja re murado? Porque se receia a restauração consti
tLIcional? Era isto o que eu esperava do gabinete actual.
era a isto que eu chamaria execução das leis. Mas os nobres
ministros não nos declaram o seu pensamento, nem ao me
nos, Sr. presidente, tratando da refoni1a eleitoral, neste
ponto o Sr. ministro da fazenda nos declarou se aceitaria os
retoques que por exemplo estabelecessem nas eleições maio
alguma condição de modo a evitar as duplicatas.

Se em materia politica não encontr~i no programma de
S. Ex. explicação satisfactoria das palaHas-execução das
leis-, nas grandes questões economicas realmente não emit
tio uma unica idéa.' (Apoiados).

Ora, assim como noto no desenvolvimento de todos os ra
mos da soberania nacional o predominio de um dos dous
principias que apontei, vejo tambem quando encaro o mo
vimento economico do paiz, duas tendencias oppostas !

Eu queria que S. Ex. nos dissesse se era amigo da tutela
administrativa ou I1'migo da liberdade; queria que nos di 
sesse se, não sendo pugnador exclusivo ue uma ou de ou
tra doutrina, todavia admitia a liberdade como these e a tutela
como excepção. (Apoiados).

Quaes os lín~ites da excepção? que medidas devem ser
adoptadas? Nada ouYimos a respeitQ, e no entanto impera a
tutela administratinl em tudo, impedindo a marcha do pro-
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gresso e amesquinhando os recursos que por toda a parte
abundam no Brasil. (Apoiados).

A scicncia diz que o governo póde tutelar sob tres fór
mas diversas, ou que ha tres gráos differentes na tutela
administrativa:-a substituição da acção official á individual,
dos meios preventivos aos repressivos, Oll finalmente a sim
ples regulamentação.~Nós temos tudo isto no paiz; e des
graçadamente, quando o homem não póde caminhar livre
mente; quando a absorPião governamental invade a esphera
da vida civil; quando rompe-se o equilibrio das leis natu
raes; as consequenciás são claras e palpaveis; augmeDta o
funccionalismo, complica-se o machinismo dos governos
cresce a despeza publica, desapparece a desigualdade que
separa o fraco do forte, o homem de talento daq uelle que
6 não é, o moralisado do immoral, e finalmente surge
essa aspiração louca de adquirir fortuna, porque com for
tuna desgraçadamente adquire-se virtude, talento, poder e
tudo neste mundo! (Apoiados). .

Não seria pois uma bella bandeira para ser aceitada
pelos nobres e illustrados ministros a bandeira da reacção
contra essa tutela administrativa, bandeira que devia ser
abraçada por todo.o paiz (apoiados), bandeira que devia ser
abraçada até pelos conservadores, se elles existem hoje?

O SR. F. OCTAVIANO :-'-E já pugnaram muito por estas
idéas em 18+8.

O ORADOR,. :-Mas com a doutrina aceita pelos nobres
ministros, com a doutrina de desconfiança e Ireceio, conl a
doutrina finalmente que vê em tudo o descredito da autori
Jade, eu julgo que o gabinete não vai bem. (Apoiados).

Como Brasileiro, e além disso como Paulista, como par
tidario da descentralisação administrativa, sinto ainda ne
cessidade de pedir a S. Ex. talvez, não .em nome de minha
provincia, mas em nome de todas as provincias do Impe
rio, alguma cousa mais de liberdade e de movimento, al
guma cousa mais que faça que todos considerem as nos
sas provincias como irmãs (apoiados), irmãs que igualmen
te e desvellam no amor estremecido que. consagram a mo
narchia constitucional representativa. (Mllitos apoiados).
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Eu deyo pois dizer ao governo:-descentralisai a admi
nistração porque os interesses locaes são distinctos dos inte
resses geraes (apoiados) ; e mesmo nos interesses geraes, den
tro de certos limites, é preciso não entregar exclusivamente
a defeza da ca usa nacional ao goyerno geral. (Apoiados).

Descentralisai a administração, acabando assim a possi
bilidade das rivalidades provinciaes. (Apoiados). Descentra
lisai a administração porque é por este modo que todos os
interesses serão attendidos, que a moralidade social será res
peitada, e que proporcionareis ás provincias a melhor de
todas as garantias contra a desordem. (Apoiados). Descen
tralisai a administração, porque a historia de todos os
paizes mostra que é por esta descentralisação que se man
tem a vida com igúaldade entre as pa.rtes varias de um
grande todo. A paralysia não aproveita a ninguem. (Apoia
dos).

Aos inimigos da descentralisação, porque vêm nella pe
rigos para as idéas conservadoras, eu peço licença para op
por as palavras de um homem notavel e cingido por uma
dupla corôa,-a corôa da sciencia e a corôa dos revezes.
Fallo de Guizot. Em toda a sua vida elle sustentou a cen
tralisação, não só administrativa como politica; desenganou
se, e quando, depois da reyolução, a tormenta o atirou para
longe do poder, confessou o erro commettido.

Em a sua obra A democracia em França eis como se
exprime :-Os proprietarios, os chefes de familia devem ter
a possibilidade de defender suas causas' é necessario que
clles tenham uma parte de responsabilidade no manejo de
seus interesses locaes e mesmo geraes da administração
como do governo. Por toda a parte o poder central deve ter
a bandeira da ordem nacional, em parte alguma deve car
regar com todo o peso della..

Sr. presidente, estou cançado, e não quero tambem abor
recer aos meus honrados collegas. (Não apoiados).

UMA Voz:-Estamos ouvindo-o com mi.lito prazer. (Apoia
dos)

O ORADOR :-Acabo de mostrar que ha no passado, na
filiação historica, idéas que podem servir de bandeira (apoia-
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dos), e que essas idé~s não são um aggregado informe e in
congruente; acabo de mostrar que no desenyolvimento de
cada um dos poderes que a constituição consagrou ha duas
ittéas oppostas, idéas que têm sido exageradas, e que con-

. yêm que sejam regulari adas conforme a constituição (apoia
dos) ; acabo de mostrar que é impossivel adminit- o predo
minio exclusiyo de um desses principios sem desconheci
mento do pacto fundamental. (Apoiados).

E depois que o nobre ministro mesmo citou o facto
ela concordancia entre homens que antigamente discorda
yam sobre o modo de encarar os pul:llicos negocios . de
pois que o nobre ministro recordou as lutas eleitoraes nesta
côrte' agora que, sem duvida melhor inspirado pelo seu
talento, medita tranquillo sobre o passado e mede os dese
jos da camara, que pede a decifração do mystúio, creio
que posso ainda esperar do governo a declaração franca,
sincera e leal de· sua politica.

Sei bem, seJ1hor'es, que a franqueza ás vezes é um mal;
sei que a enunciação aberta de um programma póde produ
zir uma opposição forte e numerosa; mas os governos que
têm consciencia de s( devem preferir a tudo uma manifesta
ção clara e positiva, e não timida e Qubia. (Apoiados).

Eu dirijo pois ao ministerio, senhores as palavras com
que o conservador que ha pouco r.eferi fecha o exame que
faz da vida de Roberto Peel, modificando apenas o que jul
Bar necessario; eu dirijo ao governo palavras que ell pode
q~rigir a seus amigos: vós me accusais de haver destruido os
panidos; elles se dissolverão; já não existem como existiram!
Têm suas tradições, mas já perderam sua fé' têm sua ban
{.teira, mas não com batem pela mesma causa! Onde estão as
idéas e as paixões que os formaram? Liberaes e conselTa
dores sentis acaso a necessidade de caminhar além de uma
liberdade bem entendida, ou vedes ameaçada a monarchia j

O vosso illustre chefe já proclamou da tribuna do sena
·do a liberdade pratica e esta liberdade é impossivel em
vista das leis que fizestes. (Apoiados). Vossos homens d"
estado, do alto do poder, já têm reconhecido a necessidade
de conceder alguma cousa ao elemento popular; reformas
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pensadas e reflectidas estão no cspirito de amigos c adver
sarias. (Apoiados).

Eu consulto os symptomas entro nos caminhos quc se
. abrcm c'onde me precedem as gera;:óes do meu .tempo. Eu

não mudo senão porque tudo mudou-os partidos como as
idéas as idéas como os sentimentos os sentimentos como os
costumes. ão me accuseis de uma transformação geral bem
que desigualmente apparente! Não taxeis de apostasia c
traição o procedimento que tereis se um dia fordes cha
mados a administração de vosso paiz transformado. (Apoia
dos; muito bem, muito bem. O orador é cOl1lprilllelltado por
qua i lodos os Srs. deputados e millistros).

I'





Sessào em 11 de Julho de 1B61

MODIFICAÇÁO lVUNISTERIAL

o SR. JosÉ BO:-iIFAClO:-Nos governos representativos,
nos governos da opinião, nos governos de publicidade, a
politica da sorpreza é a peior de todas as politicas! Des
contenta a amigos, irrita os adversarias, e gera o scepticismo.

Eu não contestarei as explicações dadas nem pelo' hon
rado ex-ministro do imperio, nem pelo honrado ministro
novo, nem as que foram dadas pelos ministros antigos;
açeito-as todas sem excepção de uma só !

Mas percorrendo-as uma por uma pergunto simples
mente a SS. EExs.-como entendei-as?

Quando na ultima sessão se perguntava aos nobyes mi
nistros quaes as causas da recomposição ministerial, o que
no dizia o muito illustrado e digno ministro da fazenda?
-A causa dizia-nos S. Ex., é a possibilidade de questões-,;
e de que questões senhores? A possibilidade de questões de
ordem administrativa e de ordem secundaria! Em tempo
algum a possibilidade de semelhantes questões dissolveu
ministerios? em tempo algum questões secundarias da admi
nistração, provocou factos de tal naflfre~a!!!

Em seguida ao Sr. ministro da fazenda le\'antou-se o Sr
ministro da justiça; e o q ue nos disse clle !-lgnoro as cau·
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as não sei quaes os motivos que levaram os meus antigos
collegas a separarem-se de nós !-Do incom prehensivel pas
·ou-se ao mysterio !

Propõ~·se o adiamento. Este adiamento, que impor
tava clara e palpayelmente um protesto contra as explicações
dadas (nio ap:Jiaios) que importa o mesmo que dizer á ca
mara-não acredito nem no r. ministro da justiça nem no
Sr. ministro da fazenda .... (1 ão apoiados; reclamações).

Declaro q u_ respeito, acato, considero todos os honrados
ministros como homens; mas não se trata agora senão de jus
tificar um facto que se deu. O adiamento, repito importava
o seguinte:-As explicações que nos foram dadas não satis
fazem, as expl icações que nos deram não sen·el11. (_ ao apoia
dos; reclamações).

Mas admirou-nos uma nova sorpreza neste governo re
presentativo brasileiro !. .. Este adiamento foi votado pelo
grupo de. liberaes, pelos homens a quem um nobre depu
tado denomina homens do ventre e ainda por aquelles que
nunca se subordinaram a interesses individuaes que nunca
faltaram a deveres sagrados que sempre os reconheceram!

Mas a sorpreza ainda devia continuar não devia parar
no seio do corpo legislativo? Reorganisou-se o ministerio,
os ministros que sahiram apresentam-se na camara; o Sr.
ex-ministro do imperio a seu turno explica-se; e o que nos
disse elle ?-Eu sahi do ministerio porque não merecia a
confiança dos meus collegas !

Sr. presidente, de que natureza era essa confiança? era
confiança pessoal? Não, não podia ser. Era confiança de
politica? Quaes foram as causas os motivos que trouxeram
ao Sr. ex-ministro a conyicção de que suas opiniões politi
cas não eram partilhadas pelos seus coll gas? Porque du
vidou de seus ex-collegas ? A que se reduzem as expli.::arões
que nos quer fazer a::eitar o Sr. ministro da hz~nia, q:.le
aliás contradiz-se?

Qual a razão por que os nobr~s ;11i:listr05 que fi.::a:-:l:11
c"ontinuam a sustentar que têm confian~a no !10bre mi:Jistro
tio im perio? Quaes as expli.a{:Ses e:n que devem::>s acreditar?
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No entretanto, Sr. presidente, a surpreza'foi ávante! Um
dos honrados ministros que já fallou disse que os partidos
estão extinctos e que é preciso crear noyos partidos .. Neste
caso não sei como S. Ex. terá o apoio do nobre deputado por

Paulo, que anreyio o fraccionamento da maioria.

O SR. BARBOSA DA CUNHA dá um aparte.

O ORAlJOR:-Sr. presidente, a pergunta do nobre depura
do pelo Maranhão nos convence da necessidade de explica
'iões clarase positivas, e é o que do debate que até agora tem
havido não resulta. Estas explicações ão indispen aveis
para que se conheça p~rfeitamenteonde está a maioria c
a minoria, os amigos e advérsarios do governo actual para
que se fique sabendo que o corpo legislatiyo no paiz em
que vivemos não é uma excrescencia que póde deixar de
existir. (Apoiados).

Eis o ponto:da questão' esta questão não foi collocada por
nó' em semelhante terreno q uem o escolheu foi o discurso do
nobre deputado por S. Paulo, que di,tinguio nesta casa tres
grupos,-um de liberaes, outro composto de homens que se
deixam levar pelo interesse, e o ter.:eiro de que fazem parte
os homens extremes e de crenças firmes.

E' preciso que o gabinete declare se aceita o apoio dos
homens de interesse i porque então não terá o do grupo dos
homens de crenças firme . ou se, pelo contrario pede o
apoio dos homens que só seguem o dever, os quaes por certo
não quereráo ser a.:ompanhados pelos outros, a honra e a
dignidade impoem-Ihes a obrigação de repellil-os! (Muito
bem).

4





Sessão em 15 de Julho de 1861

SEGUNDA DISCUSSÃo DO ART. 1.° DA PROPOSTA
DO GOVERNO FIXANDO A FORÇA NAVAL PARA
o A O FI TA CEIRO DE 1862-63.

O SR. JosÉ BO:-lIFACLO (movimento dé atlençáo):-Sr. pre
sidente, eu devo ao Sr. ministro da marinha algumas per
guntas, ou antes reflexões, a respeito das opiniões que S. Ex..
sustentou em seu relato rio e devo tambem algumas respos- .
tas ao Sr. ministro da justiça.

Tratarei em primeiro logar de oppôr pequenas duvidas ás
considerações de S. Ex. o Sr. ministro da marinha e occu
par-me-hei depois com o discurso em que um dos membros
do ministerio desenvolveu a theoria do governo sobre o po- .
der moderador. .

Sr. presidente, o serviço do ministerio da marinha com
prehende vastas e importantes questões, que se ligam quer ao
pessoal da força na"al quer ao material. O serviço da mari
nha por conseguinte ou directa ou indirectamente conside
rado e atterltas as nossas circumstancias especiaes, é de pri
ma importancia. S. Ex. pois me desculpará se, hospede na
materia, mas em desempenho de meus deveres, ouso con
testar algumas das suas proposições em referencia a diversos'
objectos.

Antes de entrar mais detalhadamente na materia permit.-·
ta a camara que me espante do estado dos navios de nossa
armada! Sem contestar a proposição de S. Ex. de que as- .
quantias votadas não são gastas só e unicamente 'com ã
construcção de navios' admittindo, como não posso negar;'
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que despezas tambem se fazem com outros serviços, como
os pharóes, as capitanias dos portos, o melhoramento das
barras; dando como certo que estes serviços, que prestam
indirectamente grandes vantagens á marinha, absorvem gran
de parte das quantias votadas, tomo toda\,ia a liberdade de
entender ainda que o estado dos navios da nossa armada,
descripto por S. Ex. en1 seus mappas, é realmente desani
mador! Se compararmos os resultados obtidos cm outros
paizes, considerando a população, a extensão do territorio, a
quantidade dos navios e do pessoal empregado, emfim to
dos os elementos que pojem entrar cm calculo para chegar
se a uma conclusão, creio que poderemos assegurar com toda
a certeza que os resultados obtidos entre nós são minimos
não ~stão em proporção com os sacrificios feitos.

Tomemos como exemplo, Sr. presidente, a Inglaterra to
memos os Estados- Unidos, tomemos a França. Sem duYida
alguma as quantias votadas nesses paizes para serviços pro
priamente maritimos são extraordinarias; Ínas avaliando o
estado dos seus navios, o estado do pessoal, e apreciando
os dados que entram no calculo, chegamos á conclusão de
q ue essas grandes de pezas têm sido feitas com grande pro
veito, e que aquellas que o Brazil tem feito com taes serviros
não produzirão as vantagens c cOI1\'eniencias que deviamos
esperar.

No anno de 1858 gastou a Inglaterra, comprehendendo
as despezas com as operações da China, mas não as despezas
extraordinarias na Russia, Libras 9607,430; a F r a n ç a
/2J,865,J70fr.noserviçomaritimoe '7,097,297 r. no ser
viço colonial; c os Estados- Unidos J3,976,000 do!. No an no .
de J859 o estado de suas for;:as navaes era o seguinte: nos Es
tados-Unidos havia oitenta c quatro navios dos quaes apenas
oito de vela. Na Inglaterra encontramos seiscentos e oitenta
e um navios, dos qU1es apenas cento e deZCf:lOVe de vela.
Na Franra encontramos quatro:entos c um, sendo apenas
noventa e sete de vela. .

Se passamos ás propor;:óes do pessoal cm pregado, não
considerando mesmo as tropas c officialidade; se attendcmos
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ao numero das bocas de fogo como nos admira a grandeza
dos resultados! Na vrimeira dessas nações :rque me refiro,
só de bocas de fogo mais de 3,000, e no pessoal empregado
vemos a cifra de 7,000 homens; na Inglaterra J 5,990 bocas
de fogo e mais de 50,000 homens! na França o pessoal é
de 26,329 homens e as bocas de fogo sobem a 8,792 !,

. Consultem-se todos os elementos de calculo, estabeleçam
se todas as differenças de recursos, e ainda assim o meu es
panto é explicavel. Os mappas de S. Ex. demonstram .que
nós nã'o temôs' navios!

Ouso mesmo dizer que nos paizes onde não ha quasi 01'

ganisação naval, nos paizes onde causas proximas ou remo
tas têm empecido o seu desenvolvimento o dinheiro nacio
nal tem tido melhor emprego; a comparaçáo é aiflda des
animadora .

. Os mappas de S. Ex. apresentam quasi todos os nossos
navios estragados' e pois tenho o direito de perguntar ao
Sr. ministro, m'esmô'fazendo as'dedilcções que exige,-em que
se tem gasto tanto dinheiro?

Admirou-me mesmo que o Sr. ministro da marinha se es
pantasse quando no seu relatorio S. Ex. nos declara que ha
vicias capitaes na administração! Em referencia a este ra
mo de serviço, quaes são esses vicias capitaes, e o que se de
ve applicar para removei-os? O que nos legou o passado? O
que podemos esperar do futuro?

Sr. presidente, sem duvida alguma, apezar do respeito que
tributo a S. Ex., muito mais pasmo senti quando, lendo o seu
relatorio, encontrei contradições manifestas entre as opiniões
que S. Ex. firmou em referencia aos navios mixtos, e as con
clusões que tirou logo depois em seu relatorio.

S. Ex. disse que os navios mixtos contêm todas as quali
dades nauticas dos navios á vela, e mais-certeza de evolu
ções, precisão de manobras, emfim outras qualidades além
daquellas que se dão nos primeiros.

Ora, se esta era a opinião aceita pelo Sr. ministro, me pa
t'Ccia que a consequencia forçosa cra tambcm que a esquadra
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devia ser toda de navios mixtos; porque, segundo o pensa-
· mento de S. Ex., estes navios têm todas as qualidades dos
· navios de vela e mais aquellas que adquirem pelo machi

nismo a vapor.

Porém depois de estabelecer este pl"inclplO S. Ex., tra
tando da organisa~ão da nossa futura esquadra, entendeu que,

· posto a nossa for~a naval devesse aproveitar-se dos progres-
· sos' da arte era necessario que con en'assemos alguns na"ios

á vela. . Ex. pronunciando-se assim, c9ntesta os proprios
juizos do seu relatorio, e me autorisa ainda. a dizer que as
doutrinas do seu discurso a esse re peito contrariam os prin-

· cipios da arte naval, os progressos da mesma e a experien-
· cia ace.ita pelas na~óes mais civilisada. egar hoje que é pos
~ivel obter navio mixtos com as qualidades dos na"ios \"elei
ros é negar a possibilidade de um facto em frente da propria
actualidade! .

Depois da guerra da Criméa póde-se dizer que S. Ex.
não tem razão, quando oppóe-se á \"erdade sabida e prova
da por autoridades acima de toda exccp~ão.

Peço ao Sr. ministro que desculpe meus erros' não_ me
·a"tre\"eria a emprehender.o arduo commettimento de refutai-o

e me não estribas~e na opinião do ontra-almirante Paris.

Fallando' dos progressos da arte naval, explicando quaes
as modifica~óes que soffreram as construcçóes desde o navio
conduzido a remos até as modifica~óes sug~eridas em conse
quencia da applica~ão do vapor, mostra-nos nessa historia

.as difficuldades da resolu~ão do problema.

Nos navios á vela sem duvida alguma os perigos e con
trariedades provenientes da variação dos ventos obrigam, at
tento o esfor~o velico, a construil-os com uma superficie
longitudinal maior. Os navios antigos, as construcçóes do

·passado, eram, segundo a opinilio da autoridade naval a
quem me referi, profuvdos, largos e curtos.

Com a introduccão do vapor modificaram-se as leis da
· estabilidade, e pôd~-se vencer directamente uma distancia
J.LWalquer,. ResQI 'er 0. PLoble,.l11a c\a . navegaç.ão .mixta, achar
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os meios de combinar os dous motores-vento e vapor-era
gigantesca empreza; mas sem du\"ida alguma, depois das ul
timas experiencias, );linguem .poderá contestar a possibilida
de do facto em frente da realidade do mesmo. A doutrina
que S. Ex. professa não me parece verdadeira além de con
tradictoria.

ão me parece ainda verdadeira por outra razão: quaes
~ão as vantagens de um navio mixto? _ a opinião dos ho
mens entendidos que aliás S. Ex. não desconhece as >,an
tagens que têm resultado da no\"a descoberta podem-se re
duzir a tres e muito importantes,-pre isão e certeza nas
manobras diminuição de pessoal servirem os navios de au
xiliar aos exercitos de terra i-Porque pois quer S. Ex. na
vios de vela? Onde a impossibilidade de serrirem os mixtos
Ue escola aos homeris de mar? Se assirn é conio o escreveu

. Ex. q ue tem os navios mixtos todas as qualidades nauti
cas? como argumentar com o comprimento de algumas
construcções, quando este comprimento póde variar? Real
mente eu não sei com que fundamento S. Ex. affirmou que
os navios a helice-têm pouco calado: a este respeito quero
acreditar que S. Ex. se enganou.... .

O SR. MINISTRO DA MARINHA dá um aparte.

O ORADOR:-O que digo é que os navios a helice têm em
regra mais calado; pela natureza mesmo da construcção
forçosamente o devem teL ...

O SR. MINISTRO DAMARINHA ainda dá, um aparte.

O ORADoR:-Mas nós não tratamos dos navios que te
mos, tratamos d'e modificar a nossa esquadra, tratamos de
uma questão de futuro; por consequencia examinemos por
partes as objecções de S. Ex. e esta foi uma dellas.

Quando se tem de attender a um serviço qualquer não
se deve ter em vista unicamente o custo do mesmo' ha eco
nomia e proveito quando se obtem com a mesma quanti
dade de 'dinheiro melhor serviço ou em mais abundancia;
ha ainda economifl e proveito quando, diminuindo os gas
to ,. chega-se aos mesmos resultados.
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A questão, pois, não é saber se o.navio mixlo custa mais
caro (sem duvida custa), a questão é saber se dada a dupli
ce qualidade de navio á vela e de navio a vapor, pode-se
obter melhor sen·iro transformando-se aos poucos a nossa
esquadra; se deste modo é possivel reduzir a menor nu
mero os vasos q ue temos, e com reconhecida vantagem.
Esta é a questão, e acredito que S. Ex. não poderá contes
tar que mesmo no emprego do cruzeiro, os navios mixtos,
e acaso forem bons veleiros, prestarão melhor serviço que

os navios de vela.

Affirmar com seguranra que na marinha de guerra está
o meio de pro,·er a marinha mercante de marinheiros, me
parece proposirão contraria á pratica estabelecida em ou
tras narões: em todos os paizes é em regra a marinhH
mercante que fornece marinheiros á marinha de guerra. Sem
du,·ida entre nós alguns marinheiros poder-se-hão contra
tar ou engajar na marinha mercante; mas deste facto a pre
tenrão de tornar a instituirão da marinha de guerra um
viveiro para a marinha mercante me parece que ha longa
distancia. .

Sr. presidente, eu esperava que o nunlsterio de V. Ex.
nos désse mais alguma esperança a este respeito, visto como
já nos relato rios de alguns antecessores do nobre ministro
da marinha encontra-se o desejo, a vontade de caminhar
para um futuro melhor. As descobertas, o desenvolvimento
da arte naval, ainda não elevados ao gráo de perfeição actual,
eram uma razão seguramente para que todos esses melho
ramentos não se pudessem admittir: o receio era natural;
não se havia ainda descoberto o meio de conciliar a nave
gação a vapor e á vela; e pois as objecções tinham força.
Todavia S. Ex. encontrará, já em 1843, no relatorio do Sr.
Joaquim José Rodrigues Torres, a sincera con'fissão das
gra9des vantagens da navegarão a vitpor, que apezar dos
dispendios necessarios já então o digno ministro recom
mendava com a devida prudencia e sem desattender ao nosso
estado. S. Ex. encontrará ainda no relatorio de 1846 a lem
branra da regra da administração franceza, que julgava con-
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veniente que o numero dos vapores lia sua esquadra fosse
um terço dos de vela. Lamentava-se então não poder acom
panhar estes progressos!

Ora, depois de tantos annos decorridos e dinheiro gasto,
depois da expansão ultima dos conhecimentos navaes me
parecia que o ministro da marinha que quizesse transfor
mar a nossa esquadra, apro\'eitando-se das descobertas do
tempo, não emprehenderia seguramente uma tentati\'a muito
ousada.

Se eu 'não pude corrC'Ordar cam S. Ex. a' respeito das
reflexões que fez sobre o estado lia nossa armada, com pe
zar o digo por amor da verdade, tambem não pude compre
hender o que quiz S. Ex. quando tratou das estações. Em
todos os paizes, na França, na Inglaterra, nos Estados- Uni
dos ha estações navaes, ou em paiz estrangeiro ou em suas
colonias e possessões. A suppressão pois das estações de
nossos portos ...

O SR. MINISTRO 11.\ MARINHA dá um aparte.

O ORADoR:-Se ·S. Ex' nada mais quiz dizer do que pe
dir a modificação deste serviço, quaes as bases deste nova
organisação? Todos os na \'ios não iriam para portos estran
geiros; como pois organisaria a força restante de modo a
evitar os inconvenientes que aponta?

Não quer S. Ex. que se concentrem os na\"ios no porto da
capital e nas provincias; quer distribuir e organisar o ser
viço de outro modo. Mas como? Eu comprehendo que possa
ha\"er alguma utilidade na alternação dos navios; mas ain
da neste caso teria a razão de pedir a S. Ex. que me ex
plicasse a differença da sua opinião da de um dos seus an
tecessores, alias muito illustrado: o Sr. visconde de Abaeté,
que no seu relatorio sustenta a necessidade de reforçar as
estações em YÍsta de representaçóes que lhe foram dirigi
das de diversas provincias do imperioj pediria ainda que
S. Ex. me dissesse quae os motiyos que nesse tempo exi
giam essa medilla, e porque tão de prompto desapparece
ram ; não sou exigente. No relatorio apresentado pelo no
bre ministro encontro como razão a necessidade de dar ao

5
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marinl~eiro a educação necessaria. Peço perdão ainda para
contestar esta opinião de . Ex. Mesmo dada a existencia
das estações como estão, é possivel em certo periodo de
tempo reunir os navios que se acham em diversos pontos.
para exercitar a marinhagem e isto se tem feito no nosso
paiz, como consta de diversos I-clatorios. Quanto as via
gens a Europa, ellas poderiam ser feitas' mas como todos

'os na\"Íos não seriam mandados para alti eu desejaria que
S. Ex. me dissesse o que faria do restante das embarca
çõe , extinguindo-se as estações.

Sr. presidente minhas hesitações crescem quando ana
I)'so o que S. Ex. escreveu sobre inscripção maritima, e
aprecio o que existe no paiz! A inscripção maritima com
os adminiculos que a cercam yexando O trabalho, re trin
gindo a esphera da actividade maritima, collocando o mari
nheiro mercante em posição inferior ás outras profissões
ou industrias, diminue a população do mar, cercêa a ini
ciativa e entibia a coragem.

Sem duyida alguma a inscripção mantlma não tem pro
duziç:lo bom efreito em paiz algum; adoptada em 1665 na
França com a primeira applicação das classes elta atraves
sou os diversos regimens, modificando-se aos poucos sem
dar á ma~inha de guerra a c1asticidadeque poderia ter, sem
ennobrecer e alargar a marinha mercante. O recrutamento
violento e irregular da Inglaterra servio·muito maís e sem
empobrecer a populaoção maritima ingleza, ao passo que
sua força naval agigantava-se, lutaya com vantagem nas
guerras contra a Republica e o 1m erio. Assim sobre este
ponto nenhuma duvida tenho' em concordar com o Sr. mi
nistro.

Mas tenho grande duvida em concordar no principio es
tabel.ecido por S. Ex. de que. o recrutamento deve ser ap
plicado; entendo que entre a inscrip;:ão maritima e o re
crutamento forçado ha um meio termo que não tem ne111
05 inconvenientes do primeiro s)'stema, nem as desyanta
gens do segundo. Tendo por base ambos os s)'stemas o
çonstrangimento, peço garantias na applicação e nada mais.
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Queria que S. Ex. me dissesse quaes os melhor,amentos
que·entende se devam fazer a respeito de uma materia tão
importante; desejaya que me dissesse se não quer a deter
minação clara e positiva de categorias) a creação de qualifi
cações cuidadosas e dos necessarios recursos, o. resgate pe
cuniario com o fim de melhorar a sorte do marinheiro i re-

, . gimen que, com o estabelecimento de zonas puramente des
tinadas ao recrutamento maritimo, substitua o que existe,
e que se resume no arbitrjo e violencia por um system:l legal,
moderado) que não sej:. uma arma eleitoral, uma ameaça
permanente ao cidadão de um paiz livre. Era isto que eu
esperava que S. Ex. me dissesse; mas pareceu-me que n'um
periodo do seu relatorio querendo como que emittir estas

· idéas liberaes que S. Ex. muitas yezes expõe arreceou-se
dos resultados e tremeu de ser franco. o relato rio S. Ex.

, combate o recrutamento violento, entretanto não o quer
destruir; quando é necessario proferir a. sentença, recúa,
tem medo!

Admittindo pois um meio termo entre a inscripção ma
ritima e o recrutamento, eu dese.iaya que S. Ex. me dis-

· sesse o que pensava a respei'to dos meios de augméntar a
nossa marinha mercante. Não contesto que as companhias
de menores séjam um viyeiro onde a marinha de guerra pos
sa-se prover de marinheiros' mas S. Ex. não ignora tam
bem que cm todos os paizes dadas certas circumstan ias,
não é sómente lançando mão de creações de tal na-

· tu reza que póde com segurança a marinha de guerra
achar sempre marinheiros. Assim, a questão fundamental é
sempre a existencia da marinha mercante. Queria pois que
S. Ex. me dissesse quaes as causas que até hoje tem im pe
dido que a nossa marinha se desenvolva. O censo maritimo

·é diQ.linuto) o crescimento quasi nenhum.

Como S. Ex. se mostrou tão inimigo da insc6pção ma-
ritima devia lembrar-se que temos inscripção maritima na

,marinha mercante ou antes temos de facto a inscripção fran-
·ceza.. O art. 68 do regulamento das capitanias aliás não
executado, é claro .. A instituição da matricula pelo regula-
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mento. das capitanias de portos, as prisões correccionaes, as
multas, as revistas de mostra são verdadeiras importações da
França.

O SR. MINISTRO 0.\ MARINHA dá um aparte.
O ORADOR:-S. Ex. encontrou difficuldades em realisar

~lgul11as reformas; eu as acho cousa faci!. Ta Inglaterra t;

nos Estados-Unidos, onde S. Ex. náo encontra inscripção,
a marinha mercante e mesmo de guerra acham melhores ma
rinheiros: nos Estados- .nidos não se exige carta para ca
pitães e piloras. a Inglaterra exige-se ap~nas dos capitães

-que tenham certos aprendizes a bordo, conforme o numcro
de toneladas do navio' esses aprcndizes, depois de alguns
HlInOS .de pratica, têm attestados de seus capitães, e são os
futuros capitães da marinha mercante Os contraras entre
o armador e os capitães são liHes. A matricula, que no
ultimo paiz se quiz estabelecer para obter o censo maritimo,
cflhio em desuso. A liberdade é alma da navegação.

E' necessario acabar com os diversos obstaculos que se
oppõem ao creseimento da marinha' mercante, e eu consi
dero como um desses obstaculos o regulamenra dllS capita
nias dos portos; peço a S. Ex. que lance suas vistas para.
as disposições desse regulamento. O que quer dizer a dupli
~ata de declarações na matricula dos navios, quando essas
declarações são feitas em outra repartição publica? O que
quer dizer o concurso simultaneo da alfandega e da capita-
nia do porto, concurso não definido, que crêa conflicras e já
05 tem creado? O que quer dizer a declara;:ão a respeito de
soldadas, quando esta materia não pertence á capitania de:
portos? O que quer dizer a divisão em estaçóes, secções, di~

trictos com os seu' capatazes c sub-capatazes e cada capataz,
com o l'ireito de prender? O que quer dizer, depois da ma
ti icula obtida, licença annual p:;tra ,navegar, isto é, pagar
se duas vezes a mesma cousa? O que quer dizer um hómem
que é tão livre como qualquer outro, que exerce uma indus·
tria, que é livre como o carpinteiro, o pedreiro não poder
se mudar de um logar para outro sob pena de prisão, pois
-os taes-visras-no primeiro domingo de cada mez equiva
lem ás permissões da legislação france7.a ?
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o SR. MINISTRO DA MAIUNHA dá um aparte.

O ORADOR:-Estou combatendo a inscripção da Fran;:a;
mas digo que V. Ex. tendo-a combatido tambem, para ser
Jogico e coherente náo devia deixar em pé o regulamento
das capitania, cujas disposiçõ~s são copiadas da inscrip,ão
maritima da França. .

O SR. MINISTRO DA MARINHA ainda dá um aparte.

O ORADQR:-Eu não queria que V. Ex fizesse tudo de cho
fre, mas queria que nos asseguras e uma reforma em ol-dcm
a libertar a navega;ão, a reduzir as capitanias unicamente {l
policia dos portos, que a:abasse co:n 05 capatazes ql:le pren-
dem e tudo podem fazer. .

A profissão do homem mal-itimo é como outra qualquer i
deve sem duvida gozar tambem de liberdade, não estar su
jeita como est{l a tantos onus e vexames!

O SR. MINISTRO DA. M.\RINHA dá um aparte.

a ORADOR:-Não contesto que a dispensa da guarda na
cional seja um favor; mas estou persuadido que se podiam
conceder este e outros favores sem onus e vexames! Em par
tc alguma do mundo a inscriPrão como existe entre nós:
tem produzido effeitos benefico· e proveitosos. Se esse re
gulamento tem disposições copiadas da inscripção maritima
franceza; se não é necessario para ter marinheiros que sup
pram a marinha de guerra; se as matriculas são ins.:ri
pção maritima, se tem todos os inconvenientes que já apon
tei; não resta/duvida que o regulamento deve ser alterado.
Espero pois que S. Ex. modifiquc por amor de sua c!outri
na, aquillo mesmo que não condemnou explicitamente, mas.
que por sua natureza envolveu em seus anathemas.

Não é por~m unicamente essa matricula que se op;:>õ~ ao
desenvolvimento da nossa marinha mercante; encontro mui
tas outras causa5 qu," entorp~cem este desenvolvimento, c
que espero que S. Ex. POI- amor de seus principios as re
mova. Per;juntarei p::>r exem pio, qual a opinião de S. Ex.
a respeito da . taxa a que devem sujeitar-se os praticos nas
lalloas ê rios da prov·in.:ia do:Rio Grandc·do Sul. Perguntarei
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qual é a sua opinião sobre a taxa a que s~ quer obrigar todo
aquelle que tem botes e que dis-o vive ....

O SR. Ml:'<JSTRO DA MAR1NHA:-Não tem nada com isso a
repartição da marinha; é a camara municipal.

O ORADOR:-Eu me refiro á tabclla dos fretes, a respeito
da qual em seu relatorlo V. Ex. disse que o governo vacil
lava em tomar uma resolução.

Ora, eu não posso aceitar a taxa de trabalho algum. Se a
doutrina é boa, sejamos justos, sejamos logicos; marquem
se taxas para todos; tenham-as o pedreiro que levantar uma
casa, o carpinteiro qua Livrar a madeira, e até os advogados
pelo seu trabalho. O que é bom deve approveitar a todos!
que não sejam homens do mar os unicos protegidos. O go
verno, que é um pai solicito, estenda o seu amor por todo o
paiz. Estou que o paiz dispensa tanto cuidado!

O Sr. ministro recommendou como um dos meios de
desenvolver a marinha mercante a animação dada ás com
panhias de pesca; mas ainda assim S. Ex. não explicou que
especie de animação julga mais conveniente para o desen
volvimento de'sta industria. S. Ex. sabe, illustrado como é,
q·:.le ha diversos meios de proteger as companhias que se 01'
ganisam. Póde o Estado protegeI-as com o seu credito, ga
rantindo-lhes. um juro, fazendo-se accionista, su bvencionan
do-as, isentando-as de certos direitos, emprestando-lhes ca
pitaes', premiando-as. Qual desses mei03 prefere o Sr. mi
nistro? Quer subvencionar as companhias de pesca, como
na Inglaterra, ou prefere o systema de primas ou premios,
como na França, que recaiam sobre o armamento dos na
vios', ou sobre o producto da pesca? Desejo ouvir a opinião
de S. Ex. sobre um ponto tão importante, q ue tanto inte
ressa a marinha, quer de guerra, quer mercante.

Sr. presidente, o nobre ministro da marinha me descul
pará se na exposição de minhas doutrinas proferi alguma
proposi-;:ão condemn-ada pelos principios da aqe ; quiz ape
nas provocar da parte de S. Ex. explicações, e beber nellas
conhecimentos que me faltam.

".
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Deixando pois de parte o ministerio da marinha, eu peço
licença a S. Ex. para dar uma pequena resposta ao Sr. mi-
nistro da justiça. . .

Sr. presidente, o Sr. ministro da j~lstiça contestou algu
mas das proposições emittidas por mim a respeito de di
versos pontos, sobre os quaes provoquei a opinião do gover
no. Suas resp'0stas não me satisfizeram.

Não poderei percorrer todos esses pontos; terei mesmo
occasião mais azada para tratar delles. Quero occupar-me
sómente de alguns respondendo ás obsen'ações de S. Ex.

O seu discurso, comparado aos de seus collegas novos e
antigos mesmo pelo respeito e consideração que voto aos
diversos caracteres de que se compõe o gabinete, me con'
vence de que não ha solidariedade entre os membros do
ministerio.

A solidariedade dos governos descança remotamente so':
bre a confiança reciproca dos homens, e proximamente so
bre a concordancia de vistas ou acerca de materias funda
mentaes e questões organicas, ou de questões de ordem po
litica, ou mesmo de ordem administrativa quantio são de
certa importancia!!!

Ora, no ministerio actual não descubro essa concordan
cia e harmonia quando attendo ás opiniões sustentadas
nesta casa.

Se, por exemplo, comparo o Sr. ministro da justiça com
o Sr. ministro de estrangeiros, vejo que um sustenta a in-es'
pOl~sabilidade do poder moderador, e o outro distingue actos
em que esta responsabilidade se d,í.· um advoga a descen
tralisação administrativa e o outro não' um sustenta a per
petuidade da magistratura, e o outro não j um quer e pede
reformas nos regulamentos que segundo a expressão de .
Ex. peam o desenvolvimento da industria, e o outro não
quer que se toque nellesj um fez um programma que o outro
achou negativo.

Se comparo, pelo contrario os nobres mini tros com a
maioria ou fracção da maioria que os sustenta, fico tambem
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espantado. O discurso proferido pelo Sr. ministro do impe
rio é inteiramente contradictorio com alguns dos discur
sos que tem havido por parte dos sustentadores do gover
no! Como pois ntendel-os? Existem ou não partidos?
Quem tem razão?

Onde está a solidariedade do gabinetél, quer entre os
seus membros, -quer cm referencia aos membros da [11aioria ?
Eu não a vejo, não posso comprehendel-a.

Realmente, Sr. presidente, se a minha proposição-que
não ha hoje os partidos de outro tempo-fosse uma pro
posição falsa, os ministerios de colligação, assim como as
maiorias ou minorias de coalisão, não teriam explicação pas
siveI. Os Srs.· ministros, pois não se devem admirar quan
do os não posso considerar conservadores puros, a quere
rem seguir a marcha de seu tempo; quando procuro expli
car a união dos diversos membros do gabinete de·um modo
diverso daquelle que contradictoriamente aceitam. E' pre
óso que saiam da confusão e do cahos; por ora o gabi
nete é um enigma, cuja decifração nos assu ta.

O Sr. ministro da justiça, em seu eloquente discurso,
com enthusüismo e fervor contestou uma proposição que
eu tinha emittido á respeito da responsabilidade dos minis
Iras, pela execução das deliberaçóes do poder moderador.

Sr. presidente, a questão não é puramente theorica: e
para fundamentar a minha proposiçáo, lembrarei sómente a
V. Ex. que na Belgica, em 1846, discutia-se largamente
se os homens de estado chamados á governação podiam, en
Ire as condiçóes propostas á corôa para aceitar o ministerio,
incluir a dissolução eventual da' camara em certas hypo
lheses ; discussão que suscitou-se por ter sido esta uma das
propostas do liberal Rogier, que náo aceitou o governo por
ter sido rejeitada pelo rei; lembrarei que todo o printipio .
tem applicaçóes. e q ue um gabinete póde achar-se cm frente
de casos analogos; lembrarei que o valor e extensão da
prerogativa real têm fornecido materia á discussão em to
dos os pJizes; na Inglaterra por mais de uma vez; na
Fran~a, principalmente .depois de 18 q e de 1830.
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A doutrim, da referencia obrigatoria não é nm-a, não
a dem como tal ; é sustentada par publicista francezes;
mas não é doutrina orthodoxa' a these contraria é a geral
mente aceita.

" Sr. presidente, a respeito da responsabilidade do poder
moderador tre opiniões tem sido ayentadas nesta casa: a
doutrina da respon abilidade moral dos ministro, trans
formada depois em responsabilidade politica; a da respon
sabiliciade legal dos ministros, quando as attribuições do po
der moderador tem de ser exercida com condições prescri
ptas na lei e sómente neste caso; e a doutrina finalmente,
que ve no poder moderador apenas deliberação, e no agen
tes responsa"eis a execução' pois que mesmo nas manifes
tações exteriores do poder moderador o elemento material é
incompleto; sem a referencia do ministro nada se póde fa-

,zer: a manifestação é um signal da deliberação não é um
acto de goyerno.

Sendo a deliberarão di tincra da execuç:\o, a ficção da
lei é natural, a realeza é mais do que inviolavel, é sagrada.

A responsabilidade moral, actuando em virtude de uma
lei psychologica sobre todos os seres racionaes se alcança
todo o mundo, é neste caso contradictoria. O Sr. ministro
da justiça a não póde explicar. (Apoiados).

Se a referencia do ministro é obrigatoria com que di
reito o póde censurar a tribuna e a imprensa por cumprir a
constituição do Imperio ?

O nobre ministro dirá que tem livre a retirada. Contesto
que possa sahir por não querer referendar um acto do po
der moderador; desde q ue se der a doutrina de ser a refe
rencia obrigatoria ninguem tem o direito de desobedecer á
constituição do seu paiz. ão ha meio termo' ou obriga
ção e obediencia, ou desobediencia e liberdade.

A responsabilida-de politica, a censura na imprensa e na
tribuna, sem o direito de repressão legal, tem por ultima
palavra a revolução. I ecessaria porque alcança os actos que
não cabem debaixo da sanccão penal, assim como as opi-

• 6
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moes e os motivos do proc dimentos humanos, é insuffi
ciente. Ante,as violações impunes regularmente, levanta-s'
a soberania nacional para punir tumultuariamente, sub ti
tuindo a paixão e o arbitrio ú justiça c á imparcialidad . A
constituição do Imperio tudo previa e tudo r.::mediou. Basta
lel-a para comprehender a sabedoria de sua disposições.

Eu ~'ou pois firmar a doutrina que sustento, c prin ipi
arei d"'l1ilonstrando esta proposição:-Que o poder moderador
é simples deliberação na constituição do Imperio. (Apoiados).

o sy tema constitucional encontra . Ex. um titulo e 
pecial para cada poder; mas quando se trata do impera
dor, no mesmo titulo está reunido o que diz respeito ao po
der moderador, ao executivo, á familia imperial ú regen
cia, aos conselheiros de estado e aos ministros. Porque re
servou a constituição um titulo especial para cada poder, ao
passo que em um só titulo se occupou com todos css s as
sumptos a que me referi? E" porque na doutrina da consti
tuição são os ministro os executores unicos e reconhecido
pela lei. (Apoiados).

Seria e quecimento? Não é possivel emprchendel-o. A
constituição não poderia esquecer-se de designar executores
especiae para as deliberações do poder moderad?r, se qui
zesse que taes executores se creas em. Portanto segundo a
doutrina da constituição, só são executores da's deliberações
do poder moderador os ministros de estado.

De duas uma: ou esses actos são do poder executivo c
então como todo o poder é lilTe e independente, os ministros
têm o direito de recusar-lhes a sua assignatura' ou não são
do executivo, e então resulta o absurdo de um poder inde
pendente estar sujeito a outro poder. (Apoiados).

Os ministros são responsaveis porque o art. 103 da con
stituição impoz ao imperador obrigações legaes no jura
mento que deve prestar, e não ha obrigação legal sem sanc
çáo legal. Os ministros são responsa\'eis porq ue todos os
poderes são delegações da nação (apoiados), toda a delega
ção tem uma forma determinada pela lei e toda a fórma não
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póde ser violada. Os ministros sãó responsaveis, porque não
ha equilibrio sem harmonia, harmonia sem divisão divi
ão sem espheras respecti"as de acção e espheras sem re

pres ão (art. 178).

Os ministros são responsaveis porque na doutrina con
stitucional a promulgação é distincta da sancção e a promul
gação é ~ ita pelo ministro (ans. 69 e 70).

Os ministros ão responsaveis, porque se o não fossem,
inexplicavel era a disposição do art. 124 qúe com póe a I-e
gen -ia proYisional de dous ministros dous conselheiros d
e rado e da imperatriz.

Os ministros são responsaveis, porque sendo a execu
ção distincta da deliberação, não sa!l-a ao ministro a ordem
escripta ou wrbal do imperador (art 135) (apoiados)' os
ministro são responsaveis ainda porque a onstituiçáo de
clarou os onselheiros de estado responsaveis tambem pelos
conselho que dessem em referencia aos actos do executi,'o,
e por conseguinte com mais razão o devem ser os executo
res creados pela lei (arts_ 142 e 143 da constituição). Mostra
esta distincção que a responsabilidade do conselheiro não
exclue a do ministro porque são diversas em sua natureza
e acção. A criminalidade do que aconselha não importa a
não criminalidade do mandataria, e apropria con tituição
declarou os conselheiros responsaveis sómenre pelos conse
lhos oppostos ás leis e aos interesse do Estado 11Ialllfesta
mente dolorosos.

Esta doutrína predominou nas discussóes que ti"eram 10
gar por occasião da adopção do acto addicional. Póde-se di
zer que aquelles que pediram essa reforma ti"eram dous fins:
libertar a coroa e fortificar a responsabilidade dos minis-
tros. (Apoiadosi. .

Os milli -tros são respon avei~, porque em todo o syste
ma de forças a maior absorve a menor e o equilibrio sup
póe limites legaes (art. Y" da constituição).

Os ministros são responsaveis porque a lei de 1,'+1 que
restaurou o conselho de estaqo, restringindo a r~sponsabi

~idade dos conselheiros aos simple conselhos dados nos oe-
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gocios relativos ao poder moderador, firmou tudo mais que
dispõe a constituição.

A lei da responsabilidade no art. 7° depois de cla sílicar
os crimes dos ministros declara os conselheiros in ursos nas
mesmas penas em que aquelles o são por crimes analogos.
Ora, na constituição a responsabilidade do conselheiro refe
ria-se aos actos do executiyo e do moderador; logo, a lei
suppoz tarnbem um ministrQ, criminoso e punivel segundo
det rmina em seus artigos, pela execução das deliberações do
poder moderador. E quaes são as difficuldades que se encon
tram na responsabilidade? Porque a julgam impossiyel ?

Eu conheço Sr. presidente tres especies de respon abi
lida le: a responsabilidade directa que recahe immediata
mente sobre o acto, como no caso da violação do art. I5.j. da
constituição; a re ponsabilidade subsequente, que r cahe
sobre actos posteriores que envoh"em o primeiro como no
caso de dissolução· e a responsabilidade complexa que re
sulta de uma serie de a tos confundindo-se na unidade do
delicto. o caso de dissolução da camara que é a grande
objecção do nobre ministro da justiça a responsabilidade
cahe sobre os ministros que entram porque não são os
homens que se escolhem, são as iciéas.

A demissão dos ministros importa a nomeação de outros,
a nomeação de outros importa um systema de medidas, im
porta a aceitação de uma politica. (Apoiados). O ministro
que pede a dissolução não é juiz é parte requer a appellação
para o paiz. Não confundamos o que é claro.· E note-se que
a con tituíção do Imperio foi tão previdente, que declaran
do neste caso a liberdade da corôa, indicou por esse modo
que a responsabilidade cahia, não sobre os ministros demit
tidos mas sobre aquêlles que entravam: a liberdade de de
mittir tem por limite a liberdade de aceitar. Onde está pois
a difficuldade? Dada a referenda livre os crimes de peita, de
suborno, de traição, de abuso de poder todos ernfim são ap
plicaveis aos ministros. Elles e só elles são os responsaveis.

Sr. pl-esidente, o poder moderador, cOI~servadorou real,
como ch~mam alguns publicistas, nada mais é do que o com-
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plexo das funcções necessarias á conservação social e á justa
acção dos outros poderes A responsabilidade domina todo o
systema e náo pode deixar de dominar. Dil-o a razão e a his
toria ' a razão, porquc todo o poder é vontade, toda a von
tade é line e o que é lin-c é responsavel' a historia por
quc na geração das idéa ha só tres especies de go\'erno ' go
vernos dos inspirados de Deos, transformados depois em go
vernos de direito divino; governos da legitimidade que sym
bolisam em sua origem a confusáo do direito de soberania e
de propriedade; e governos de responsabilidade, entre às
quaes está o nosso regimcn, Os delegados immediatos de
Deos não podem s r responsaveis' não o podem ser sa1\-o
por des\'io do principio aquelJes que derivam os direitos de
dirigir a sociedade do direito territorial. A responsabilidade
porém devia apparecer desde que com o correr dos tempos
a propricdade separou-se do homem, o direito do facto, o
principio do futuro das realidades do passado. (Apoiados),
Assim o nobre ministro me espanta com o seu direito con
stitu ional quando contemplo a magnifica concepção de nos
sos maiores, Ql,lando a constitLlição é tão clara em contra
rio ás doutrinas de . Ex.' quando vejo além disso a res
ponsabilidade sustentada em todos os paizes onstitu ionaes '
não comprehendo realmente como S. Ex, póde advogar a ir
responsabilidade dos njinistros !

Sr. presidente, eu combato a doutrina da irresponsabilida
de com toda convi ção de um verdadeiro monarchista. Elia
compromette a corôa e o povo, e só approveira aos ministros,
Conscios de que sem elles não é possivel governar, e sendo
por seu intermedio que as informações sobre os negocias do
Estado chegam á realeza, abusam do poder com a irrespon
sabilidade alheia; sacrificam a nação que não tem garantia e
fazem perigar a prerogativa real porque a flucruação da res
ponsabilidade é um impossivel nos regimens como o nosso. e
os ministros a rejeitam, elJa irá parar onde não póde chegar.

Repito, pois com a autoridade de um publicista: os 'mo
narchas perdem a acção immediata sem ganhar'a inYiolabi
lidade, e os ministros, alargando convenientemcnte o manto
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com que se pretendem abrigar, c cahindo de erro em erro
aos amigos que se queixam e aos adyersarios que os aCCllsam,
dizem para desculpar o que é obra sua e fugir <1 mere.::ida
responsabilidade expondo a corôa: o imperador náo quer!
(Apoiados, 11Iuito bem o orador é c011lprimelltado por todos
os rs. deputados).
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CONTIN -AÇAO DO i\IESMO A SUAIPTO

O _R.JOSÉ BO~IlFACIO(AlJençáo.Silencio):- r. presidente
ouYÍ com to lo o respeito ao nobre ministro da marinha e
tive me -mo o prazer de vel-o abraçar algumas das opinióes que
emitti. Assim vou apenas occupar por alguns momentos a
attenção da ca a respondendo a alguns pontos em que a- re
flexóes de~. Ex. não me satisfizeram e lembrando-lhe uma
questão de que mc esqueci quando pela primeira vez fallei.

Eu não contesto que os naYios mixto pos am ter incon
\"enicntes, cntre elles o de, em occasião de combate, quando
seja necessario cortar um mastro, dar-se grande perigo pelos
r ultados quc desse facto podem origi lar-se enrascando-se
no heI ice as cordagens e m:J..ames, e impedindo as e\"olu
çóes e marcha do navio.

NIas a nossa qucstão não é propriamente .se ha ou não
inconvenientes, e sim se os incon\"enientes dos navios mixtos
com paraàos aos dos navio de yela ou dos navlo simples
mentc a yapor, dão como consequencia poder-se estabelecer
preferencia a fa\"or destes sobre aquelles.

A grandeza desses navios, que . Ex. apresentou como
uma das razóes pelas quaes não devemos transformar a nossa
esquadra de vela em esquadra de navios mixtos não me pa
rece tambem attendi\"eI por isso que podcm-se fazer na
\"ios menores.

:\Tão pretendi e ne te ponto concord~ com . Ex., que o
Sr. mini~lro da marinha transforma se r"pentinamente a
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nossa esquadra' o que queria ómente era que S. Ex. nos
désse a lisongeira esperança de que caminharia com cui
dado, com tino e com prudencia para es e desideralll11l que
'eu julgo de utiliJade para o paiz, e cuja importancia não
póde ser desconhecida.

O nobre ministro tambem não me comprebendeu perfei
tamente quando suppoz que eu pre crevia o recrutamento,
ou que condemnava mesmo a inscripção maritima como
meio de obter dados estatisticos. em duvida entendo e co
migo entenderão todos que tanro em relação ao recruta
mento como em relação a inscripção a base da legislação é
o constrangimento.

Em todo os paizes onde a inscrip, ão mant~ma não
tern produzido grandes males é isto devido a causas diversas:
assim tem acontecido na _ oruega porque a população ma
ritima é immensa, e na Hollanda, porque Q engajamento vo
luntario o impede.

Emfim, nos paizes em que a inscripção maritima tem
apresentado menos desvantagen ,a razão está toda na não
existencia de vexames e de violencias ou na sua diminuição
relativa.

Em vista dest s principios dizia eu que S. Ex. condem
nando a inscripção maritima ipso jacto condemnava as ma
triculas do regulamento das capitanias dos portos. A dis
posições deste regulamento são quasi todas tiradas das dis
posi, ões fl"allceZJ5. O que p~;:o é igualdad para todas as in
dustrias, tanto quanto é possi\'el, e não o que existe, que 01
lo a o homem do mar em posição inferior. A imitação' é as
vezes má.

Na França ha os prefeitos 05 commi sarios e sub-com
missarios ; no nosso regulamento das capitanias ha o capitão
do porto ha os capataze e sub-capatazes. Na França ha
os circulos e sub-circulos os quarteis e bairros; entre nós
existem no no so regulamento das capitanias as estações
e as secções e os districto para os pobres pescadores. Na
França ha as permissões v xatorias; no no o regulamento
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os yistos mensacs. Aqui como lá o yexame existe entre nós
dá-se o seryiço obrigatorio de ap:lgar incendio em terra

Na França todos os homens de J Gaté 50 annos são obri
gados ao serviço maritimo; en~re nós, posto que não appli
cado um dos artigos do regulamcnto com toda clareza dis
põe que são obrigados os matriculados ao servi.ço da mari
nha dc guerra, quando por ycntura seja necessario em
pregaI-os.

O nosso regulamento pois é quasi uma reproducção das
mesmas doutrinas que prc'val eram naquelle paiz.

Ora se o principio e fundamento de uma e de outra le
aislação é o mesmo S. Ex., que condemna a inscrip,ão 111a
ritima deye conde111nar todo o apitulo do regulamento das
capitanias dos portos que trata dc matriculas.

Eu quiz apcnas quc o Sr. ministro nos promettes e quc
reduziria as apitanias do portos ao que devem ser, que
reduziria as matriculas a um simples meio dc obtermos o
censo. D sejaya que as capitanias dos portos não fossem como
é a guarda na ional uma arma eleitoral. (Apoiados).

O SR. MINISTRO DA MARINH.\:-E" pre iso uma transfor
mação completa.

O ORADoR:-Mas não é omente por este lado que o re
gulamento das capitanias faz mal. O principio da taxa da
praticagens que ultimamente foi estabelecido para as lagôa
e rios da. provincia do Rio Grande do Sul está nesse regula-

mento e este principio deve ser condemnado como prejudi
cial, salvo hypothcse excepcionolissima.

Qual é a razão por que se ha de marcar uma taxa por
praticagem ? Economicamcnte a taxa sobre um trabalho dado
produz a diminuirão do mesmo c de equilibra a industria,
cujos pro\'eitos sc ni\"clam por uma lci natural.

Hayerá poi conveniencia? S. Ex. ha dc concoda r co
migo que não é possiyelobtcr maior quantidade c melhor
qualidade de trabalho desde quc se procuram rom per as leis
que regulam o seu desenyolvimento. Desde quc a pratica
gem tcm uma tal..'a, a consequ ncia prü,nciro é esta:-nen-

7
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hum pratico r'cebed meaos do que alli está marcado-no
entanro que, não havendo ta~< marcada contratar-sc-ha o
que for jusro ; o preço e medid por uma lci geral.

Mas S. E~. diz:-sc não houver ta~a o preço será maior.
-Se for assim, salvo circumstancias especiaes, será porquc
o trabalho merecerá melhor pre. o. Depois, desde que se al
tcra opre;o de um trabalho dado, as con equcncias alcançam
rodo o genero de esror;:o' quando em umas industrias diminue
o bencficio os braços que superabundam naquella quc se
acham em decadcncia vem para as outras e deste facro nasce
a elevação do prcço do trabalho.

Tão vejo pois razão para que continue a determinação
de uma ta~a em referencia a praticagem ao menos na 10
calidndes em que pódc \'[vcr por si; assim como não vejo
motivo algum para quc sc cxijam algumas das condições que
se impóem aos praticas.

Eu entendo que quando não temo população maritima .
quando tantos são os obstaculos que sc oppõem ao seu cres
cimento c é S. E~. mesmo que lembra a necessidadc de se
animar as companhias de pesca devemos dar toda a li
berdade, toda a e~pansão ao de~envoh'imenro de uma insti
tuição de tal naturesa.

Note S. Ex. que nos paizes de liberdade, como na Ingla
terra e nos Estados- -nido a população maritima é im
mcnsa e que nos paize pelo contrario em que existem "exa
mes e restricções não se dá o mesmo facro.

U Sr, ministro, que tem estudado perfeitamente esras
materia , e que conhece as circumsrancias em que nos acha
mos, para que comprehenda que não é possivel que a no sa.
população maritima cres:;:a com disposições raes basta que
repare no segu~nte: não é po si\'el que alguem se queira de
dicar ávida maritima desde que possa encontrar melhor re
compensa ao seu trabalho entr~gando-se a outro mister. Os
\'exames, as restricções, os i~commodos, as multas, as pl-i
sóes correc"ionaes Dão são meios de ~nimar a industria. Es
tará por ventura conforme as idéas que hoje vigoram em to-
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dos os paizes esta especie dc trabalho obrigatorio que se
eleva e domina pela coacção?

O SR. MINI TRO DA ~lARIXHA:-EIles tcm garantias; são
dispcnsados do serviço da guarda nacional, etc

O ORADOR:- ei-o, mas não é basta·nte; pois é verdade
que no proprio regulamento o mesmo artigo que ~s 9ispensa
do serviço da guarda nacional, obriga-os ao serviço da ma
rinha de guerra; mas pergunto, será conforme aos princi
pios que hoje regulam nos paizes mais ci"ilisados, e mesmo
aos da nossa constituição e tabeleccr um trabalho obriga
tario sómente para aquellcs que se dedicam á vida do mar,
quando todos desejamos que a marinha mercante progrida?

E' contra esta medida especial que eu me pronuncio,
porq ue vejo no trabalho obrigatorio não só uma violaçáo do
direito como tambem uma doutrina que em vez de desen
"olver a populaçáo maritima do paiz, a diminue. .

Sr. presidente, o Sr. mini-tro da marinha não ignoran'í
e é uma questão já muito debatida que o commercio clama
contra a medida que impede os piloto sem carra de exer
cer a sua profissão .

.-\ntes da existencia do codi30 do commercio despacha
vam nas capitanias dos portos os capitães e· pilotos depois
de contratados pelos armadores proprietarios, ou consigna
tarios dos navios, independente de apresentação de carta.
Depois da existencia deste codigo dispondo elle no art. 538
que os pilotos e contramestres ti"essem as habilitações exi
gidas pelos regulamentos da marinha de guerra, entendeu-se

I que aquelles q ue não ti"essem essas habilitações ·não po
diam despachar como taes.

Apezar disto, ainda por algum tem po depois da pro
mulgação do codigo do commercio continuaram no gozo
desse direito aquelles que, anteriormente ás disposições da
nova lei, estavam na pos e delle; t1ssim entendeu-se talvez
por equidade.

Posteriormente reclamações que appareceram por parte
de alO"uns pilotos com "rW lIzeram com gm: o ministerio da
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marinha désse rigoro a execução ao artigo do codigo do com
me reio e ordenasse" que não se admittisse a despacho como
pilotos dos navios senão aquelles que tives em carta.

Não havendo a quantidade necessaria delles, e mesmo não
sendo alguns habeis, resultando d·ahi graves inconvenientes
á navegação mesmo porque os proprietarios ou armadores
do navios julgaYam que aquelles que tinham carta não e 
tavam habilitados para fazer a navegação ou não mereciam
confiança passou-se a conceder licenças para uma ou mais
viagens; de maDeira que, em ultima analyse, o facto dá-se, e
o facto dá-se creando-se por assim dizer, uma especie de
imposto de" patente de profissão. Ora se o facto dá-se e e
mesmo não é justo censurar ao Dobre ministro por estas con
cessõe que são necessaria não será mais razoavel que
aquillo que é excepção fique sendo regra?

Note-se mais uma circumstancia: a nos a legislação con
tém a respeito verdadeiras anomalias; por exemplo o art.
539 do codigo do commercio dispõe que quando o piloto
em viagem quizer mudar de rumo e o capitão do navio se
oppuzer a isto, o piloto tem apenas o direito de protestar,·
mas o rumo será aq~elle que o capitão indicar; entretanto
que nas capitanias do portos. despacham-se como capitães
individuos sem a exigen ia de a presentarem titulas de ha
bilitações como o exigem dos pilotos porque fiS im o dis

-põe a lei.

Não é esta a unicn anomalia. Etymologicamenre fallan
do, o que nós chamamos viagens de cabotagem são viagens
de cabo a cabo; a lei entende o contrario, e assim acontece
que pela nossa legislação as viagens de longo curso e de ca
botagem não s_ distinguem como devem· que a exigencin
de carta se dá em viagens que se não fazem por altura e é
exigida em casos em que, por assirn dizer, navega-se de
prumo na mão. A viagem para o Rio da Prata é reputada
de longo curso e a do Pará para esta côrte de cabotagem.
Sr. presidente eu não peço senão que se estenda o principio
que aliás existe como excepção.
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o SR. MINISTRO DA ~lARIXHA:-Acho isso muito razoa\'el e
não duvido aceitaI-o.

O OR.\ooR:-Entendo mais que em materia de nave
gação a melhor doutrina é deixar tudo aos proprietarios e
armadores dos navios. E' esta a doutrina da Inglaterra e
dos Estades- nidos. Neste ultimo paiz ainda se vai adiante·
entende-se e entende-se com razão, que a melhor prova de
habilitação e pericia para a navegação é a pratica.

E realmente, senhores um bom pratico poderá não sa
ber explicar o porque das cousa, mas póde fazer uma boa
derrota. 'ão vejo, poi , motivo algum para que não se esta
beleça uma regra geral a respeito do capitães e dos pilotos:
pois no codigo commercial exige-se apenas para ser capitão
de navio que seja o pretendente cidadáo brazi!eiro e que
possa contratar civilmente.

o entanto peço menos do que isto peço a manutenção
de uma faculdade de que estavam de posse os pilotos que
exerciam a sua profissão anteriormente ao codigo.

Espero, pois, que se fôr possi\-eJ, nesta lei ou em qual
quer outr;:], S. Ex. aceite este pedido animador do cQmmer
cio e da navegação e reclamado por todos os proprietarios,
armadores de navios directores de companhias de segu
ro, etc. ; emfim por todos os que directamente interessam
na questáo. (~1uito bem; muito bem).





Sessão em 20 de Julho de 1861.

SOBRE NEGOCIO. DE S. PAULO.

O SR. JosÉ BO:-;JL~cIO:-Sr. presidente, le\'anto-me para
fa7;er um requerimento pedindo di"ersas informaçóes so
bre o procedimento do ex-presidellte de III inha pro\'incia,
que eu reputo, respeitando as inten~ões que os Jictaram, mi
serabil issimo.

O requer(rnento que "OU oAerecer á considera~ão da
casa. envolve em sua. maioria quasi todos os actos dessa admi
nistra~ão, que são dignos de censura.

Náo pretendia discutir nestà casa os procedimentos de
S. Ex. Entendia e entendo que quando a illegalidade dos
actos; quando o escandalo dos procedimentos; quando li
nalmentc a immoralidade da inter\'en~ão eleitoral chegou ao
auge das ublimidades humanas, é ne essario que nós n20
lancemos mão das senten~asda opinião publica, cuja extensão
no castigo se mede pela impressionalidade d' consciencia cul
pada, e sim lancemos mão dos tribuna's do paiz e das penas
da lei, para que aquelles que se revoltam co:1tra ella sejam
punidos, e punidos devidamente.

ão creio, Sr. presidente, que hajam duas leis neste mun
cio: uma para os presiuentes cle provincia, uma para os mi
nistros de estado, uma para aquelles que se acham em po
sições elevadas, e outra para os pobres, para aqucllcs que não
podem conservar presos durante oito ou dez dias o cidadão
sem culpa formada, para aquelles que não comprchendem
que haja nobrela e ele\'a~ão d'alma na luta do forte contra o
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fraco, do rico que opprime o pobre e da autoridade que abu
sa do deposito sagrado que recebeu contra a propria socieda
de! (Apoiados).

Eu hei de percorrer todos os actos do ex-administrador
da minhà prol'incia ; eu hei de mostrar que em todos os ra
mos da publica administra~ão não praticou cousa alguma
que p ssa mer.::cer louyor: ouso mesmo dizer, que se acer
tou foi por engano.

Chamado para dirigir a administração da provincia de
S. Paulo o Sr. conselheiro H.cnriques tres dias depois de sua
chegada fazia nomea~óes. Ora como não é passiveI compre
hender que um administrador em um tão curto espa~o de
tempo, sem conhecimentó dos homens e das cousas possa
nomear empregados publicas com plena sciencia do que
faz, devemo concluir que nesses actos não houve mais do
que a assignatura de um simples tabellião que subscreveu
os pedidos, as exigencia dos seus amigo.

o quadro dos em pregados policiaes do Sr. conselheiro
Henriques mostrarei que brilha a habilidade do gatuno a
impavidez do concessionaria. (Oh 1 olz I)

U~l R. DEPUTADO:-Oh ! meu Deus!

OR;\DOR:- im senhore eu hei de mostrar pelo theor
de uma sentença que um individuo nomeado subdelegado
por S. E+. fôra pronunciado como ladráo.

1 esse quadro repito, hei ele mostrar a habilidade do ga
tuno, a impavidez do concessionaria, a coragem do faquista
e a vacillação do ebrio! (Olz 1 olz I)

Sr. presidente, para nada faltar nesse quadro estou con
vencido que o r. conselheiro Henriques, se fez nomea~óes

que servissem fel-a por engano co'mo já disse. Muitas das
suas nomea~óes não pertencem a.0s seus amigos, como por
exemplo para Sorocaba.

Quasi que po so affirmar que se lhe podia a nomeação do
tenente-coronel Andrade, homem em cuja vida não se dão
factos como aquelles que comil1etteram a autoridades nesse
lagar, homem que foi sempre consen'ador, mas que não ser·
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via talvez para misturar as cedula , para ab orver capangas
eleitoraes ....

O SR. BARBO-.\ DA CUNHA:-Todas essas accusaç6es foram
honrem lítteralmente esmagadas.

O OR.\DOR :-Litteralmente esmagadas! Eu mostrarei se
o foram.

Para responder desde já ao nobre deputado vou resumir
a argumentação que o Sr. ex-pre idente de S. Paulo fez re·
lati,·amente ao delegado de Sorocaba.

Disse elle que esse delegado fora conservado por presi
dentes cujo caracter estava acima de toda ex epção; que esse
delegado fora conservado por larcro tempo e até elogiado por
diversos presidentes.

O R. MARTI\! FR.\NCISco:-Por um ó.

O OR.\DoR:-Senbores, quaes foram os presidentes da
rrol"incia que elogiaram o delegado Brochado?

O S'R. MARTIM fRANCJSco:-foi um somente.

O ORADoR:-Quero admittir que fossem todos, porque o
argumento de nada vale, é argumento misero.

Pois, senhores porque o delegado Brochado era bom no
tempo desses pre identes segue-se que agora continue a
sd-o?

O SR. BARBOS.\ D.\ CUNHA:-E preciso que apresente fa
ctos que demonstrem que não serve actualmente.

O ORADOIC-Lá vou· hei de di cutir o argumento em to·
das as suas parte hei de expor os recrutamentos illegaes
de cidadãos que estiveram presos dez dias em um quartel, a
quem se conservou quasi em segredo, e até para juntar f) es
cameo á violencia, em quanto se decidia sobre a prisão, dei
~ou-se que lhes raspassem quasi a cabeça. Não me esquece
rei de acto algum do presidente!

(Sussurro nas galerias).

O R. PRESIDE: TE (com jOI'ça);-Attenção !

O SR. BARBOSA nA CUNHA:-Nunca ouvi fallar ni!; o.
8
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o ORADoR:-Contra o mL: mo delegado ubio ao governe
uma repr sentação assignada por :!oo cidadãos pouco mais
ou menos que se queixam contra os crimes por elle pratica
dos, representando a respeito da eleição ultima_

(Cruiam-se diversos ap.rrtes e repete-se o sussurro nas
galerias)_

O SR. PLlESIDENTE:-Attenção!
O OR.\DoR:-Vamos, porém, discutir por partes. O dele

gado de policia de Sorocaba foi elogiado dis e o Sr. con~ 
Jheiro, por diversos presidentes. Em q ue tem po se deram
esses elogios) o tempo das luta. por conseguinte, - no
tempo em que os pr sidentL:s de pro,-incias tinham necessi
dade, para obter informações, de recorrer ús communicações
confidenciaes, e que não tinham a r sponsabilidade de um
nome.

Essas opiniões repou um, pois sobre esdarecirnentos que
não merecem confiança, porque procedem de um partido
só, em oc..:asião em que paixões arrastam-nos muitas yezes
por m<\os caminhos; ou resultam de olficios ou participa
ções de interessado, que não podem inspirar [l!.

Agora que tenho reduzido ao seu ju to ,-alor essas infor
mações do ex-pr<;sident de S. Paulo, eu lembro á camara
que existe uma represenru,ão ussignada por rnuitos cidadãos
entre os q uaes estão pessoa' da mais alta posição da lo ali
dade, na qual acusam o dcle::;ado de poli ia de orocnba de
inconrinencia publica!

(Vil/as reclamaçóes dos rs. deputados por . P,wlol.

O SR. BARBOS.\ DA CUNH_\:-A maxima Jlerba prceterea
lIihil não faz hoje mais fortunu.

O ORADoR:-Se não fizesse mais fortuna V. Ex. não se
deveria cançar tanto como se tem cançudo neste anno !.

Contestem'os nobres deputado como quizerem . a repre
sentação ha de vir á casa, e então se ,-erificadl se ella diz ou
não que o delegado de Soro-aba é um homem que possa me·
recer a nomea~ão que teve, quando é cerro que o accusam de
incontinencia publica.

(FIa diversos apartes).
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Em todo o caso, Sr. presidente, para q ue as informaçóes
desses diversos presidentes sejam completas, visto que os no
bres deputados se m03tram tão inteirados do valor moral
desta autoridade, eu apresento no meu requerimento um
quesito no qual pe, o as informaçóes dadas ao Sr. conselheiro
Saraiva pelo chefe de policia, quando se tratou do pedido de
demissão desse empregado, bem como â informação que deu
o capitão Assis lVla_hado, da guarda nacional de Sorocaba,
quando o Sr. Brochado quiz um posto na mesrna guarda na
cional. Veremos depois se a pureza da Vestal é tanta como
se disse.

Mas, Sr. presidente, quando todas essas assignaturas não
yalessem para contrariar os argumentos invocados pelo Sr.
conselheiro Antonio José Henriques, pergunto eu: não ser
Yirá para este fim o simples facto, que a camanl não ignora,
do baralhamento das cedulas na cidade de Sorocaba, e o pro
cesso feito por essa autoridade de Sorocaba, que absolreu
o homem indiciado como autor desse crime pelo proprio
presidente da mesa, seu co-religionario e amigo? Quem ab
sob·eu Amaral Diniz, o baralhador das cedula', não foi o de
legado Brochado, havendo contra esse indiYiduo, como já
disse o testemunho do presidente da mesa?

O SR. C.umÃo:-Havia o testemunho da mesa toda.

O R. B.\RBOS.~ D.~ CUNIH dá um aparte.

O OR.~DoR:-Em resposta ao a parte do nobre d putado
declaro que ou muito moderado quando se trata de discutir
prin ipios e idéas ; então respeito as opiniões dos mcu ad
yer-arios, procuro levar a conezia ao ultimo ponto; mas com
o r. conselheiro Henriques confesso que náo posso tcr mo
deração. Os actos de . Ex. não são actos de um partido,
são cus· sómente seus; pcrtencem-Ihe todos inteiramente.

O R. BARBOSA DA CUNHA:-Elle hontem esmagou as ac
cusaçóe que se lhe fizeram.

O ORADoR:-Como esmagou? São tantas, e algumas tão
provadas! Como se defende, por exemplo do seu acto pelo
qual approvOll a suspensáo da eleição de Mogy? Pela lei,
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nenhum juiz de paz por si só póde uspender os trabalhos da
mesa eleitoral depois de installada a mesa. O de Mogy das
Cruzes suspende os trabalhos e o Sr. conselheiro Henriques
Jiz-Ihe: «Fez muito bem, obrou conforme a lei.l) Onde e. tá
a defeza pos ivel ?

(Ha militos aplrtes).

este caso, só se eu entender que da parte do presidentt.:
não houve conhecimento do mal, nem directa intenção de o
praticar; só a sim o absol\"o.

Sr. presidenre eu dis e que queria percorrer' todo os
actos da admini tra~ão Cl0 Sr. conselheiro Henriques e acabo
de citar a nomeação do delegado Brochado quando ali<l
existe melhor pro"a do cuidado e imparcialidade de S. Ex.
na nomeação de outros empreoados. ou ler uma decisiío
e não referirei o nome do empregado a que ella diz respeito,
porque é morto .

O R. PRESIDE:"TE:-Pre\"ino o nobre deputado de que a
hora marcada para apre entação de requerimentos está quasi
a terminar.

O O~ADoR:-Mas, interrom ido o meu discurso, tenho di·
reito de conrinual-o no sabbado seguinte ? ...

O SR. PRESIDENTE:-Para justificação de requerimentos
estú isso estabelecido.

O ORADoR:-Bem; então farei a leitura do documento a
que me referi. (Lê).

Esta pronuncia é de 1839) tendo por assessor o juiz de
paz que a deu) o Sr. Jo é Alves dos antos~ chefe con ervador
de Mogymirim homem importante e conhecedor de direito.
o que prova alguma cousa havia.

VozEs:-Lêia o nome.

O ORADOR:-. áo leio o nome, mas entrego a VV. EEx. o
documento para oJerem.

(Ha mllitos apartes).
O SR. PRESIDE 'TE:-A hora está dada.

O ORADoR:-Então concluo aqui por hoje.
(O orador é eOll/primel/fado pelosSrs. dep"fadospresel/tes)



Se sào em 25 de Julho de 1861

POR OCCA IÁO DA 2." DI Cu sÁo DO ART. J •• DA
PROPO TA DO GOVER O FIXA DO AS FORÇAS
DE TERRA PARA o ANNO FINANCEIRO DE
I '62-63.

O SR. JosÉ BO?\IFAClO:-0 discurso do Sr. nUlllstro da
justiça negou c affirmou ao 1)1 smo tempo o direito de re
volução ; é ontradictorio em suas diversas partes; contra
dictorio q uando H~ a mão da Pro"idencia nes es factos ex
tremos c nega a liberdade humana' contradictoria quando
affirma que não ha paridade possi"el entre o direito de de
feza indil'idual e o direito de revolução., c reconhece casos
cspeciaes onde a sociedadc resi -te com legitimidade; con
tradi torio quan o confunde governo, isto é soberania
organisllda com soberania originaria da .nação; con
tradictorio quando il1\"oca a thcoria da encarna ;ão do
poder-e falia em fórmas de delegação' contradi torio quan
do nos mo tra todos o mcios pelos quacs se póde cnun
ciar a opinião e não comprehende as consequen ias possi
vei de scu desappare imento . contradictorio em suas lem
brança. dos povo antigos porqu não separa c desliga o
exercicio immcdiato da soberania,. confu ão que conti
nuou a fazer,. ap_zar da di rinc.ão clara apresenta la pelo
nobre deputado pelo Paran~l.

Sr. presidente cm these não t possil'el ncgar o direito
de revolução scm negar a idéa dc direito. Todo direito sup
põe a obrigação de respeitaI-o c os meios de tornar effectivo
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e real o seu' exerc\clO. Em nome de que principIO existe a
ordem politica no Brasil e em todos os paizes que de colo:'
nias tornaram-se liHes? Como obtiveram autonomia. Se
a revolução não póde ser legitima em ca o algum, que titulo
originario offerece . Ex. para fallar nesta casa?

r. presidente, sem duvida n'um paiz onde ha imprensa
line e tribuna liHe, quem póde temer revoluções e quem
as póde desejar? a difficuldade da questão é outra e está
na hypothe 'e, na applicação. Quando come. a a legitimi
dade da acção? Não ha juiz para decidil-o. Quebrada a
sancçáplegal, opposta a força fóra da orbita da lei escripta,
a luta material deve ser prescripra como doutrina a nin
guem pertence determinar-lhe as condições. Em frente das
revoluções felizes ou desgraçadas o juiz é Deos, o tribunal a
historia, e o facto consumado a sentença.

Negar porém em these o direito de revolução, é negae a
hi toria inteira, é negar o progresso que no mundo nada
mais tem sido do que o triumpho pacifi o ou tumultuario
da idéa sobre o facto. egar a 'pos ibilidade desse direito
seria estabelecer a negação da nossa lei f~ndamental que
aliás contém tudo que é necessario para a nossa felicidade, e
que não é uma carta, é uma vel-dadeira constituição. eme
lhante doutrina seria a negação da propria existencia do
paiz, a negação da propria legitimidade de todos os poderes.

Sr. presidente, nada mais direi (I casr a este respeito;
quiz apenas fazer um protesto contra a proposição do nobre
deputado, protesto que se e tende tambem a algumas pa
lavras proferidas pelo Sr. ministro, que parecem indicar
que todos aquelles que uma ou outra vez tem erradamc::nte
exercido em circumstancias especiaes o direito de re istcn
eia não são mais do que aventureiros yulgares e ambiciosos
do poder.

S. Ex. se enganou: os Rosas e os Urq uizas não susten
tam o direito de resistencia e aquelles que precipit'ilvam o
o throno de Luiz Philippe não foram sómente os revolueio
narios, foram tambern os cortezãos do poder e os amigos da
orrupção governamental. (Apoiados).
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o SR. 11:\JSTRO DA JUSTIç.\:-E' segundo o seu juizo.

O ORADOR:-Eu vejo na con tituição do imperio o prin
cipio da representação nacional claramente aceito e ex
plicado.

O principio que V. Ex. nega, peço-lhe permissão para o
dizer é sustentado por rodos os publicistas Montesquieu
Hello, reconhecem que não podendo o povo exercer por si
os seus direitos os delega. Como deduzir desta doutrina o
que deduz o Sr. ministro.

O SR. MI 'iSTRO DA JUSTiçA:-Quem nega a delegação dos
poderes? -

O ORADOR:- e ha delegação, ha soberani,a delegada, e
por conseguinte ha uma que o nilo é. Tudo mais é sophisma:
a encarnação do poderes só é explicavel nos paize onde
a origem do poder não vem do povo. (Apoiados).

O SR. MiNI TRO DA JUSTlçA:-Nlagister dixit.

M R. DEPUT.\DO:- ão é IIzagister dixit é a verdade.

O OR.\DOR:-V. Ex. citou Silvestre Pinheiro: mas equi
vocou-se até mesmo quando jul.gou esse escri ptor dos mais
adiantados. Para mostrar-lhe que se enganou ne ta parte,
basta dizer que ilvestr Pinheiro reconheee a responsabi
lidade moral, judicial e a politica, que, no pensar do eximio
publicista não está sujeita as leis e comprehende apropria
revolução. /

O SR. MINISTRO DA JUSTICA:-Eu disse que Silvestre Pi
nheiro reconhecia o direito ~leitoral no povo.

O ORADOR:-O reconhe imento do direito eleitoral não
importa o reconhecimento do direito de revolução. E' o
meio pratico de evitai-as: quando todos tem o direito de fal
lar, ninguem conspira.

r. presidente, eu náo quero aJo'ngar-me sobre questóes
desta natureza' quiz apenas, como di se, fazer um protesto
contra a doutrina sustentada nesta casa pelo r. ministro da
justiça.

Vou oecupar-me de objectos que se ligam á materia
da discus ão.



r. presidente. a organisação do exercito c as questõ<:s
que entendem com ella, importantes por sua natureza mais
importantes se tornam se olharmos para os horizontes de
nossa politica exr rna q ue não reputo de todo desassom
)orados. E" preciso art nder ,ís complicações de outros paizes
,que podem comprometter, quando alargadas, as fronteira
,de nos o paiz.

Assim o r. ministro da "uerra me permittirá que cu
apresente alguma reflexóes em referencia á organisa ,ão do
exercito, tal qual S. Ex. deseja que se r alise como tam
bem que trate de algumas outras materia que entendem

-com o serviço das armas.

Antes de tudo peço licença para admirar-me que S. Ex.
se contente apena com I..J. 000 praças de pr t e que prQ
cure uma explicação para este numero que não me parece
satisfazer as necessidades do sen'i~o publico.

No relatorio do Sr. ministro da guerra encontro a decla
ração de que nestes tres ultimas annos a força effecti"a do
exer ito tem sido pouco mais ou m nos de J _~,ooo praça ;
mas sem du"ida, do proprios mappas de S. Ex. eu "ejo
que tem estado de ta_ados mais de mil "uardas nacionaes.
Assim tenho razão para perguntar se ás 14,000 praças que
S. Ex. pede s rão accrescentadas praças destacadas da guarda
nacional; e neste caso que numero de pra.asda guarda na
_cional pretende S. Ex. de tacar?

e S. Ex. prden.l não chamar a guarda nacional ao
-serviço; se pretende unicamente 11<1\'er-se com a J.j.,ooo
praças do exercito, tenho razáo para a reditar que o argu
mento do relatorio, baseando-se na exi tencia de 1-+ aoo
praças nestes tres ultimos annos, não é "alioso; porque. o
serviço náo se fez somente com e sas 1_1_,000 praças, e sim
tam bem com a guarJa nacional desta ada_

o relatorio opina c. Ex. que a força do exercito se com
ponha de duas partes distin'[as: uma em. mobilidade, e

'que se applique propriamente ú poli ia das localidades c
outra que tenha por fim prin ipal guardar as fronteir:ls. Pa
rece-me que esta organisaçáo, contendo m si elementOS hc-



lerogencos, e tão hcterogeneos q uc . Ex. mcsmo diz 4 ue o
fraccionamcnro da força oppóe-se á educação do soldado. e
aquebranta a disciplina do exerciro, c: má, e não pôde ser
cYitada com fa iI idade.

Essa organisação não podia ser proposta por . Ex. Sem
desconhecimcnto do mcsmo principio iIwocado no relarorio.

Ora eu tenho ainda outra razão para cspantar-me desta
organisação que . Ex. propóe, quando um dos seus illus
tres anteccssores, hojc seu collega no gO\'ernO, em I :'9 no
seu bem elaborado relarorio asscntaya como m io de ccono
mia c até mesmo de ter um exercito mai bem organisado,
a separação c organisa,ão da for~a policial! Qual dos dous
nobres ministros mudou de opinião) Porquc o fez ~

Querer um.excrcito assim como S. Ex. o quer, quando
o proprio relarol:io reconhece o inconyenientc dessa compo·
sição anomala, é scmear e produzir os mcsmos funesro re
sultados quc até aqui temo obseryado.

O Sr. ministro da gucrra conhecedor da matcria conti·
tinuanLlo a s.por as inlpo sibilidades ou obstaculos que ~

tcm opposro <1 formação do cxercito, mo trando quc nem
o cnganjamcnto yoluntario, nem o recrutamenro forçado,
tem satisfeiro as exigencias do s rI'iço publico cncontra
dous meios adequados para chcgar a este desiderallllll-a
reforma do recrutamento e a aniquilação da sub:titui ,ão
pecuniaria ou resgate.

Sr. presidentc a hisroria do recrutamenro é a m lhor li·
,ão a respeiro. 1 esse ucsenyo!Yimenro está manifestamente
clara a razão de repugnancia do hrasileiro pelo serl'iço das
armas.

Depois da conquista portugueza não apparcceu logo e -a
triste repugnancia ; tempo hOLl\'e em qu os conquistados
náo fugiam ao serl-iço, cm qu Yiam honra e orgulho nos
trajos do soldado. Talyez o brilho das armas portuguezas:
tall'ez a imprc'sionahilidade da primeirn infancia; taly z o
modo menos brutal do recrutamcnro, ajudado pCl~l inexpe
riencia de uns e pelos enganos d . outros, explicas:e o fa to.

Esse tempos Yoaram.
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o recrutamento determinado pelos capltaes-generaes c
governadores das provincias e entreoues aos capitães-mores
ajudados de officiaes subalternos, offerece a olhos de preve
nidos um quadro desolador. A yiolencia e a perseguição
im perum.

E te e rado modifica-se em algumas provincia quando
modificada as arrribuiçóes daquelles empregados entendeu
se dever entregar tão importante serl'iço aos juizes Yintena
rios, que tinham por auxiliares o celebres com missa rios de
policia. Este periodo não altera o misero estado a que e tava
reduzida a população do Brasil.

Com as fórmas constitucionaes em 1822 deu-se noya•rórma a este serl'iço, e em seguida crearam-se os comman-
dantes de districtos militares, funccionando d accordo com
as autoridades policiaes.

A contradicção fundamental enrre estas duas autorida
des gerou a id 'a de uma nova or:;,anisação . o recrutamento
foi exercido por officiaes militares de graduação superior
nomeados na côrte pelo com mandante das armas e nas
provincias pelo presidentes; a vingança politica dominou
em larga escala. Quando as velleidades de dominio da mo
narchia portugueza precisavam de um exercito para empre
gar contra as colonias hespanholas da America, era pre
.::iso seguir outro rumo, e publicou-se então um decreto
pelo qual se garantia ao soldado depois de um tempo de
serviço a liberdade perdida! Triste illusão que cedo desap
pareceu! Todas essas promessas foram violadas. Violações
destas tem continuado até hoje, apezar de tratar-se de pro
messa legal.

A violencia dos meios, a brutalidade dos castigos que
ainda hoje existem, mas que não se dão com a mesma fe
ro idade de outros tempos' a confusão de libertos e de ho
mens liHes nas fileiras do exercito; as desvantagens que ti
nha o soldado brasileiro comparado ao portuguez i mai
tarde a desmoralisação e desgosto que as vezes produzia a
incorporação de estrangeiros no exercito· a falta de emula
ção que não abre os mesmos horizontes a todos, ao filho do
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grande como do pobre; a facilidade de encontrar meios de
yida em um pa iz como o nosso; a confusão da legislação
ajudada pelo arbitrio dos recrutadores? a desigualdade do
serviço militar que recahe sobre os pobres em proveito dos
ricos, com infracção do preceito constitucional; a ausen.cia
do futuro para o oldado e sua familia; taes são as causas
que explicam a deflcicncia da força, e que na geração histo":
rica podemos lêr em caracteres iildeleveis.

Sr. presidente, o remedio é removei-as, deflnindo as
categorias e as isenções, crear as qualificações que cobi
bam o arbitrio, e dando recursos necessarios aos persegui
dos, abrindo carreira para todos, fazendo da promoção o
que ella deve ser, melhorando a sorte do soldado por in
stituições que lhe garantam um futuro, alargando a substi
tuição pecuniaria como base da reforma, meio unico pelo
qual se poderá conseguir a igualdade constitucional, e ao
mesmo tempo contendo-a em cerros limites, obter melhor
quinhão do bem-estar para o soldado, que não vive só de
gloria, e cuja sorte é triste neste paiz. .

S. Ex., porém, ao passo que supprime o resgate ou
substituição pecuniaria, conserva o pessoal que é condem
nado com razão por rn u itos escri ptores francezes, como
.:reando uma classe de velldidos no exercito. Como a ques
tão é de futuro pela destruição da sUDstituição pecuniaria,
o ~r. ministro destróe o meio que, appli ado convenien
temente, lhe póde fornecer recursos para melhorar a sorte
de um soldado. .

A verdade, pois, resume-se n'uma lei de recrutamento, mas
n'uma lei de recrutamento que offereça ante de tudo melhor
perspectiva á sorte do soldado. Mas S. Ex. não quer a sub
stituição pecuniaria, systema este que é considerado como
vantajoso, desde que não é possivel que todos paguem em
serviço pessoal o que devem {[ patria. .

(Ha 11m aparte).

ei bem que o rico fica de melhor condiçáo que o po
bre; mas as nações precisam tambem de riqueza e industria:
paguem pois em dinheiro os que não podem pagar em ser-
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Yiço. Esse dinheiro póde ser applicaJo a melhorar a orte do
exercito. Em todas as memoria que tcn ho lido <Ícerca da
melhor organisação tio exercito, uma das bases oflcrecidas é o
alargamento da contribui,ão pe uniaria.

(Ha oll/ro aparte) .

. Cito a ,. Ex. Gaubert que em sua memoria sobre: o re
crutamento não quer a sub tituição pessoal; sustenta, e sus
tenta niuito bem. a sua opinião. Demais senhores, o res
gate indil'idual como se efD tua ~ Por yentura não ha dc
haver urn contracto para obter-se um substituto que faça
no exercito as yezes daquelle que não quer serl'ir' Quantas
immoralidades se não dão)

Sei bem qu lambem contratos se poul.:m Ja-r para obt r
dinheiro' mas eu não quero que exi ta; e a immoralidade,
se se der, Se1"<1 menor. Comprar um homem para substi
tuir-nos no exercito náo é o mesmo que obter dinheiro,
que o governo deyerá receber não para empreoal-o como
prernio mas para melhorar a carreira das armas generali
sando o beneficio e garantindo o futuro do exercito. O po
bre con tin uar<Í a ser o recrutado; com o resgate pc soai es
tará sempre exposro a s r comprado pelo rico. O estado
de no sa' cousas não mudará; o presente matará o futuro.

E tanto S. Ex. o reconheceu, que em ultima anal)"s'
nada' pôde allegar contra a substituição pe uniaria que a ra
zão uni a que deu no eu relato rio para combatei-a foi esta:
aA continuar a ubstituição com as baixas c deserções, não
é possil'el ter exercito.» 1as se tudo fica no ponto em qUl.:
está, o quc .e: púJe conseguir?

Se a falta do cumprimcnto da promessa é um dos mo
til'Os que explica o desamor dos Bra 'ileiro pe:lo seryiço das
armas; se a condição a tua I do oldado é uma das razões
pelas quaes ninguem se quer entregar a este sen'iço como,
contin~laL1Jo ludo que existc: c acabando com as substi
tui;:ões pecuniarias como não se I'ê que apenas che"ar-se-ha
a tornar mai feio o arbitrio que hoje existe em 1ar3u escala'

O SR. MINISTRO rM GurmR.I:- 'ma boa lei d recrut<1
mento é remedio parn tudo isto.
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o ORADoR:-Se S. Ex. não admittir a sub ·tituição de que
. meios lançará mão para melhorar a sorte do soldado? E'
com um bom systema a respeito que se poderá recolher os
nccessarios recursos e preparar um futuro digAo daquelles
que derramam o seu angue pelo paiz. E' o que desejo e
espero ainda ver realisado em proveito do paiz.

Conforme a constituição, rodos os Brasileiros são obri
gados a prestar serviço nas armas, salva-se as isençóes que o
serYi, o publico reclamar. Ora, não é possiyel que t6dos
prestem este scn'iço pessoalmente' deve, pois haver um
meio, um rnodo pelo qual este s~rvi;:o seja passiveI. E' a
solução necessaria deste problema que traz em ultima ana
Iyse a substituição no exercito. O nobre ministl"O no seu
relatorio não quer que se admitta a substituição pecuniaria;
eu quero ao contrario que eUa não desappareça, e sim que
alargada e convenientemente applicada sirva de base á con
gregação pratica do preceito constitucional.

Mas o relatorio de S. Ex. não o admitte, quer somente
o recrutamento, a substituiçáo por homem. Parece-me)
pois, que tenho o direito de perguntar a S Ex. quaes são
as suas idéas a respeito do recrutamento forçado?

O SR. MINISTRO DA GUERR.\:-Não pertence ;l. iniciativa
desta materia ao governo.

O ORADOR:-Eu encontro no relataria da guerra uma
pagina, em que V. Ex. diz que a materia é tão importante
que não póde deixar de dizer alguma cousa sobre eUa. E'
fiado nestas suas palavras que me atrevo a pedil: esclareci
mentos sobre as idéas que professa.

Desejava que S. Ex. me dissesse se reconhece como causa
dessa dcficiencia que se dá no exercito a difficuldade da car
reira; 'e reconhece como causa esse arbitrio na prisão;
se reconhece como causas _todas que tenho apontado; se
náo nega a possibilidade de mo::lificar o q ue existe com van
tagem para o paiz ; o que pretende; em que sentido quer as
modificaçóe ; CO~110 remediarJ. o mal; o que prop -e como
aceitavel. ...
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o SR. MINISTRO UA GUERRA:-Uma boa lei de r~cru

tamento.

o OR.~DoR:-Mais quaes as condiró s d<:ssa lei? Vejo
que o nobre ministro é parridario.

O R. MINISTRO D.~ GUERR.~:-Da conscripção.

O ORADoR:-Se é flartidario da conscripção, tenho mai"
lima razão para combater a doutrina de S. Ex. quanto.í
substituição. S. Ex. sabe que na conscriprão ha classes,
que nas classes ba diversas ordens, e que na França acha \"a

lentes d fensores a idéa que o nobro: mini tro pros re\·e.
E' um systema inteiriço que não póde s r fraccionado com
vantagem. e a sorte tem d de dir da escolha" como ha
de appli ar o prin:ipio da igualdade com ella e só com ella :

Sr. presidente não po so rambeL11 concordar com a dou
trina do Sr. mini tro, quando entende que a reforma do
supremo tribunal militar estú dependente da apresentação
de um codigo para o ex:el"cito. Sem contestar a necessidade
dessa reforma sem negar mesmo que ella seja completa é
necessario que o corpo legislati\"o se occupe de dorar o
paiz om outras; todavia eu não julgo que urna seja impos
sível sem outra. Perguntarei, por exemplo, a S. Ex., se
o tribunal supremo militar exerce rodas as attribuiçó s que
realmente lhe competem por lei? Perguntarei se, CO:110 j1
tem sido dito, co:no tribunal consultivo não . uma verda
deira duplicata e como tribunal judiciaria não encontram
Selas attribuiçóes com attribuiró~s do po:ler n1Jderador i

Perguntarei s~ velho nas t'rmas e com a organisa~ão a tua!
é o que deve sr? Faça pois alguma cousa. Se é p:>ssivel
apresentar brevemente os codigos que S. Ex. indica, bem
nada digo; ma no caso contrario, porque não fazer ao
menos aquillo qu_ to::los os dias se está apregoando no
di\'erso' relatorios )

Não vejo p:>rtanto, a razão por qu o nobre ministro faz
<.lep_nder uma reforma da outra. em duvida o supremo
tribunal militar, como tribunal judiciario, encontra com a
attribuiçóes do poder moderador; como tribunal con ultivo
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exerce funcçóes que já estão a cargo da resrcctiva secção
do conselho d<.: estado.

Para quc hOLl\'esse fundamcnto para tornar uma refor
ma dcpendente da outra, seria preciso demonstrar-se que as
modificaçócs scriam impossi"eis antes das reformas apon
tadas por S. Ex. ; é o q Lle não vejo.

ão combatcria a opinião de S. Ex. se não "isse quI,;
della resulta demora á realisação de uma idéa que acho boa
c ácerca da qual as proprias cOl1l"icçóes do nobre ministro jil
se tem manifestado. Se S. Ex. não duYÍda da procedencia
destas observaçóe rorque essa reforma não ha dc ser aprc
sentada.

Sr. presidentc, tambcm não me pareceu procedente a
doutrina do nobrc mini tI'O da guerra a respeito do engan
jamento voluotario. Não sei como S. Ex. ha de conseguir
amenisar esses enganjamentos' não sei como S. Ex. ha de
diminuir os inc0l1l"cnientcs do re rutamento forçado, sem de
terminar garantias seguras c dignas segundo as quaes de 
envoll'a-se tanto o primeiro como O segundo facto.

Eu desejava pois saber s . Ex. entende que os premios
para o enganjamento das praças são o melhor meio de ani
mal-o' ou sc, pelo contrario suppóe, como eu que cs <.:
premio di tribuido como é não aproveita ao futuro per
de-se n'um momento, tira a força moral ao oldado e pro
duz mais inconvenientes do quc vantagens.·

I-Ia orinióes muito re peitaveis que julgam que o melhor
mcio de premiar o soldado "olulltario é, não o ragamento
individualmente a este ou aquelle de um premio que mui
tas vezes é dissipado, que não produz os resultados espera
uos que não melhora a sortc do oldados e sim !-1m s)"s
tema arnplo c largo tal qual o esbocei imperfeitamente cm
mcu discurso.

Aproveito a occa ião rara p rguntar a S. Ex. como pen a
a respeito da sub tituiçóes' para perguntar a ~. Ex se
ofrerecelldo um l-eCl-uta dinheiro para ser ubstituido, de"e
e e- dinheiro ser ou não aceito? Desejava que S. Ex. dis-



se se s é a imis il'el que se não aceite a quantia que um
r~cmtado olferece para eximir-se do en'i~o do exen::ito.

O • R. MIKISTRO lU GUERRA:-Não.

O ORADOR:-E' o que eu pensava. e não se póde inde
ferir semelhante requerimento peço licença a V. Ex. para
me queixar a respeito do facto que lhe vou expor.

m homem pobre da "illa de S. ebastião em minha
provincia, tendo incorrido no desagrado do ubdelegado ou
do delegado de policia este o prendeu para recruta; e afim
de aggravar a situação desse individuo e justificar o seu pro
prio acto obteve talvez do pai enganado ou convencido um,
bilhete em que declara ser aquelle recruta máo filho. Esta
accusaç50 é uma falsidade. Como a lei obriga a aceitar a
substituição, o pobre recruta mandado para esta capital
requereu neste sentido; mas teve um indeferimento.

Agora que o nobre ministro acaba de declarar que o go
verno não póde negar a substituição eu aproveitando-me
da palavra de S. Ex. declaro que se ha requer\lr de nOl"O
para que se efrecrue esta substituição.

São estas as consideraçóes que pretendia fazer a respetto
da fixaç.:'io das força de terra; peço ao nobre ministro des
culpa por alguns erros que haja cOUlmenido e pela po
breza de minhas apreciaçóes. (iYIuito bem muito bem).

(O orador é cOlllprimentado por todos os Srs. deputados
presentes. )

---~--~



Sessão em 27 de Julho de 18 B1.

NEGOCIaS DE S. PA 'LO.

O SR. JosÉ BONrFAclO:-Sr. presidente, peço a V. Ex. e
aos meus honrados coJlegas que se no estudo que, continuo
a fazer dos actos da ex-pl'csidencia de minha provincia al
guma palavra mé escapar meno conveniente hajam de me
advertir. Eu não preciso para julgar essa administração
senão expol-a á censura da camara. As provas que S. Ex.
me tem fornecido em suas participações officiaes, em suas
confidenciaes e em seus relatarias, me bastam.

~<\'quelles que têm enxergado no modo porque me expri
mo algum calor e enthusiasl1lo responderei unicamente que
antes dc julgaren~-me se colloquem primeiro na minha
posição.

Tendo presen -iado como testemunha ocular os actos con
demnaveis autorizados ou con entidos pela ex-presidcn ia de
minha provincia, e vindo depois encontrar em uma con
fidencial de S. Ex as mais acerbas e ardilosas calumnias, de
modo a desairar-'me no conceito publico, creio que podia
ter o direito de ser um pouco mais franco e energico em.
minha linguagem.

Todas as veze que tenho cen urado a ex-administraçáo
de minha provincia, tenho-o feito á luz do dia; é passiveI
que tenha sido inconveniente em alguma palavra, mas náo
lhe tenho roubado o direito de defender-se, de responder
me e por conseg·.!Ínte dc pulvensar-me, se injusto e pouco
verdadeiro.

,10
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Ma o ex-pr sident Ja minha prol ineia, tendo o m~smo

direito, entendeu que hayia para a uelle que o"cupal'a uma
alta posição no paiz, um meio mais fa i!. ma i- di"llo e mai'
g neroso e esse meio ach6u-o nas confidencia s cr~tl1 ,qu
muitas yezes, permitta-se-me a IiberJaJc da ",xpres-ão são
uma machina de diffamação governamental.

Lendo alguns trecho de-sa confiden.:ial para poJe r r,,
futar o que S. Ex. alli ousa ass v ra', eu t nho tambem cm
ri ta tornar berri claro o contraste do ara':tcr de S. E.x. e
a contrapo ição do seu modo de apre iar os factos; mo tra
rei que na ex-presidencia da minha proYincia ha duas en
tidades o corpo e a ombra.

O corpo morreu na presidcn ia; a som bm .; aq uella
que se desenha na assembléa. Jul",o que ne tas palana não
faço offensa alguma; 'porque não faço mais do que repro
duzir por outras phrases o pensamento de um e' riptor
francez. Referindo-se a uma notabilidade da França, elle
dizia, vendo-o justificar-se de seus a tos politico em pu
hlico: "Olhai bem não é um homem, é uma apparen ia!1)

Eu quasi me persuado que meus olhos me enganam,
que meu espirito se allucina ante a confid lcial de S. Ex.,
ante a comparação do estylo pouco enngclico e pouco chri 
tão empregado contra aquellt: qu não tinha a po. ~ibili

dade de defender- e e a tranquilIdade e so:ego com qu~ :~

apresenta na tribuna. Ha, poi repiro, em S. Ex. dp'! en
tidades: a entidade amavel, candiu::!, innocente, a enri
dade guerreira, conqui tadora e despotica.

Vou ler o fragmento da confide leial de S. Ex.; en 'on
trando-a entre os pap_is que vieram ao conhecimento da
camara deUa me sin'o; e depois de analysal-a mo trar~i

alguns outros trechos em que . Ex. quiz referir-se a mim,
em duyida e me attribue o procedimento reprova o de

ter á testa de discipulos meus ido a Mog~' Jas Cruzes. Ic
rando-os a actos reprovados. (Lê).

O SR. RODRIGO SlI."A:-Esses parei' ão tojos confi
ei nciacs.
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o OIUDOR (COIll jorça):-Para um homem dc bem o SUl'

confidl.:ncial o papel é mais uma razão para não attribuir a
outro U11 faL:to de que se não tem sciencia, quando esse
não se póde defender.

O c R. OT1'O:'-l1 I, SILYEIRA LOBO:-Apoiado.

O SR. RODRIGO SlIxA:-Esses papeis não rieram á ca
mara.

O OR.U)Oll:-Como não I'ieram SI.: estão aqui ~

O SR. RODRIGO SlLVA:-O Sr. consélhciro Henriqul.:s
res ponde r{lo

O Olun::>R:-Aqui estão os oflicios, sob ns. 12 e 13, ex-_
pondo os f~ICtoS.

Hei de analysar os officios mandados pelo ~r. consc
lhciro, hei de comparai-os com as actas e hei de provar
evidcntemente que aquillo não foi só uma desord 'm' foi
Lima lilrça ....

O SR. OTTo:'-lI:-Apoiado.

O ORADOR:-... que S::l pas ou á sombra da lei.

O Sr. conselheiro Henriques, r.:::ferindo-se aos oHicios
n5. 1,2 e 13, de duas un1a: ou entendcu que este' factos ti
nham sido narrados em referencia a mim e então julgou
que não devia ter escrupulo de m'os attribuir GU ele facto
não exi~tiram, e S. Ex. foi comig mais do que injusto, ca
lum niou-me.

Os oili ios aqui estão; faliam d..: pessoas que rieram tI..;

outra frt:3uezia perturbar a eleição, mas não dizeJll quc cu
fui um delles, e ninguem o pod rá dizer. Aceito o jura
mento do Sr. conselheiro Henriques: aceito o juramcnto
dos nobres deputados ela minha proYincia, que ern suas
cons':iencias podem dizer se eu estirc ú testa de uma tur
ma de estu,dantes !...

, Na minha vida, quelC publica quer pril"ada, não tenho
;lcto algum que me envergonhe (lIluitos apoiados); não coo
nheço ninguem que me pos a a cusar de úm acto menos
digno (apoiados) ; só me curvo a Deo c clminha conscien·
cia! Eis como se deram os factos:
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No dia 4 de Janeiro veio da cidade de Mogy, depois
do alTombamento das urnas, e chegou ás horas da noite
a S. Paulo o Dr. Manoel de Almeida Mello Freire, i to ·é,
um dos mesa rios que juntamente com outros, tinha con
tinuado a eleição suspensa a 31 de Dezembro' vinha nar
rando o facto e desejava ter o concurso de alguns :\Inigos
para poder '·oltar. ão havendo quem fosse, fui eu no
dia 5, e comigo ia ap~nas o r. Dr. Tobias de Aguiar' na
companhia deste ia o Sr. João de Oliveira Campo, esm
dame do 4-° anno de direito asado, que tinba sido eleitor de
Santa Ephigenia juiz de paz por di"ersas vezes e subdele
gado de policia no tem po da administração do Sr. Vas on
ceUos; sendo que foi pro essado por imervir em eleições
segundo pretendiam os conservadores.

(Crwíam:se diversos apartes a que o ol"<1dor re ponde.)

Foi o unico esrudaore que seguia até Mogy não comigo,
mas em minha companhia. Afóra este, digam quaes os no
mes dos que me acompanharam. Lá e tiveram na capital e
de lá vieram os nobres deputado por S. Paulo; SS. EEx..
que digam um nome qualquer dé estudante que estivesse
comigo além do Sr. Campos. O '1'. Dr. Milmede alcançou
nos em camin.ho, e não é estudame.

O SR. MARTBI FRANClsco:-Nem o Sr. Caml~os póde
ser considerado esrudan te.

O ORADOR:-O Sr. conselbeiro Henrique ne ta parte
da sua confidencial, não contava que ella podesse ser trazida
á camara; se não, talvez não asseverasse a exislencia de um
facto q ue não é capaz de prova r.

Mas note a camara que em outro tr"cho S. Ex. declara
que o redactor da tal correspondencia a que alLude é tal
vez um dos mesmos que foi a Mogy! e em outro trecho
declara que é talvez um homem contrariado em suas pre
tenções politicas e individuaes ! E termina declarando-o iOl
moral, pervertido e impudente! ,Que estylo aliciaI!!

Vou ler agora outro pedaço para a camara ver o estylo
evangelico de.S. Ex. nas confidenciaes. (Lê).
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E' assim que o Sr. conselheiro se denunciava, não como
autoridade imparcial porém como directamente interessada
e inspirada pela paixão; é assim que entendia o modo de
informar como presidente de provincia. A leitura que acabo
de fazer, e entrego ao juizo da camara, mostrará que a lin
guagem do deputado q ue ora se dirige á caniara e ao paiz é
muito di\'ersa da linguagem do homem que es reve confi
denciaes por esta fórma.

O r. conselheiro é um homem placido, não o contesto;
é um homem muito amavel, não o contesto· é urn homem
cortez tambem não o contesto; emfim tem todas as bellas
qualidades que eu lhe reconheço (risada)' mas outro qual
quer não pensaria como eu, talvez arrebatado na contem
plação de um novo typo presid n ia!.

Eu deixo de parte esta questão da confidencial) e vou con
tinuar a tratar dos actos praticados pelo r. conselheiro An
tonio José Henriques.

E' natural que não possa percorrer hoje toda a sua ad
ministra~ão ri -a de actos nota veis . alguns, porém passarei
~ analysar, apresentando os documentos a respeito.

Constaní. o meu Jiscurso de tres partes distinctas: a
parte que se l"efere á 111'í. escolha do pessoal para os empre
gos' a parte da intervenção eleitoral, em que hei de referir
os facto praticados antes da eleição na eleição e depois da
eleição; e a parte inteiramente administrativa.

Quanto a primeira parte, interrompida pela hora na
sessão ele sabbado passado, eu citei a nomeação do dele
gado de policia de Sorocaba, e mostrei que contra esse de
legado haviam queix.as justificada e que existem ainda;
quero p rém, cone d r hoje que esse deleg~do s ja um
prototypo dl: virtudes.

Se o delegado de policia de Soroeaba tinha contra si. fi

'lOimadversão de um partido inteiro e contra elle haviam
,reclamações e accu ações fei tas por esse partido como tendo
intervindo nas eleiçóes anteriores, de duas uma: ou todo'
os conservadores na cidade de orocaba estavam em iden-
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ti.:as condiçól:s ou assim niío era, e enrão deYÍa ser outro
C) nomeado.

Uma autoridade que tinha sido por diver as vezes ac u
sada pelos jornaes d inrerfcrencia indebita nas elei·róe e de
outros factós não podia ter a força moral necessaria para
funccionar nessas occasióes. •

O R. CORRE.~ DF: OLI\'EIRA: -A imprensa immoral não
respeita a ningut:m.

O ORADoR:-Isso é a immoral, e é o quc não se p:> le li
/.er daquclla a quc me refiro. Que ha\'iam alli ou ros con
servadores em melhorcs circumstancias para serem nomca
dos d legados, é um facro inconrestav I; e eu citarei já
tres delles: de cujo nome me Icmbro agora, homc'ls muito
mais importantes do que esse que foi nomeado: os . rs.
rcnente-col:onel Andrade Mc sias Corrêa c Oliveira.

Que segredo de magia pois que virtude O culra, que
ecrcto instincto obrigou O Sr. conselheiro Henriques a

preterir todos estes conservadores importantes, e sobre os
q uaes não pesam as accusaçóes iguaes a algumas que apon
rei, c a qu rer justamente aquella autoridade onu-a a qual
reclamava a opinião contraria?

Mas, Sr. presidente, par,l que raci cinar a respeito de
taes factos, se basta-me a opinião de pessóas in u peitas ao
-T. conselheiro Henriques) Eu não preciso senão da opi
niáo elos m_us proprios ad,' rsarios, senão dos scus docu
mcntos. Apresentei a' respeito de um subdelegado nomeado
por . Ex:. uma decisão daJa por um juiz de paz, sendo o
eu anteccssor o Sr. Jo ~ Alves dos Santos, chefe dos con

servadores em Mogy-mirim, homcm formado em direito
advogado, c com todas as condiçóes con\'enien es; esta de·
cisão foi :-estc homem é clliIlplice em 11111jllrlo.

Agora vou apresentar uma senten;:a do juiz de direito da
comarca de Santos, \'ice-presidente da asscmbléa provincial,
eleito pelos conservadores, e que em um dos discursos an
teriores um dos nobres deputados pela minha provincia, o
Sr. Dr. Barbosa da Cunha, declarou quc era uma influcncia
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nu (omarca da Fmnca e que até comava -com o seu auxilio
na sua pretenção á deputação: refiro-me ao Sr. Vicenre
Ferreira Bueno.

a SR. BARBOSA lU CU:-;HA:- em um'ida é muiro Im
portante.

a aR.lDoR:-Por conseguinre, o juizo deste cidadão .:
(ora de roda a suspeita; não póde ser accusãdo de querer fa
I'orecer-nos ! Aceitam-o ou não?

Proces ado Jacintho Moreira no bairro de . Fran
cisco, por não t r querido aceitar o cargo de inspe ror de:
quarr irão, para o qual haYia sido nomeado pelo subdelegado
de lJul'Lld, tv; pt"ollunciaJo com injustiça, e recorreu desta
senleu'r<l p, ra juiz de direito da comar a. Eis aqui a
entença dada pelo Sr. Vicente Ferreira Bueno, que in

terpreta bellamente o procedimento desse subdelegado. Eu
a ,"ou ler.

a R. RODRIGO ILvA:-Faça o obsequio de ler tambem
a data.

a aRADoR:-E' de 12 ue Julho de I 61 e refere-se ao
tal subdeleo-ado nomeado pelo r. conselheiro Henriques
o heróe dos espancamenros, do recrutamenro, etc. E' a au
toridade de um chefe con ervador que eu inyoco; de lll11

vice-presidente da assembléa proYincial !

Este do umento eu ofTereço ao r. conselheiro Henri
ques' creio que o aceita:

« Joaquim Fernandes Pacheco escril'ão yitaJicio do jury
nesta cidade de Santos, etc.: Certifico que a fi. 5-+ de un
autos crimes de desobediencia em que é réo Jacintho Fre
derico Moreira, da freguezia de S. Francisco, termo de

ebastião, consta a sentença do tbeor e fórma seguinte:
Visto e examinado o presente summario crime em grão de
appellação, na fórma da lei, julgo improcedente o mesmo
summario e reyogo a sent nça condemnatoria de folha'
da qual o appellante Ja intho Frederico lVloreira recorreu
lor sLla petição a folhas porquanro não vejo fundamento
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algum juridico que legitime uma tal condemnação, e menos
vejo crime no facto arguido.

«O presente proce so bem indica que teve por origem
não o desejo de fazer ju tiça recta e imparcial, e sim algu
ma ourra paixão meno nobre, em bora se queira acobertar
com a necessidade, o dever ou a utilidade de conservar a
força moral da autoridade; pois não é com procedirilcntos
taes que se adquire e firma essa força moral aliás indi'
pensayel para quem exerce uma parcella qualquer de au
toridade publica. Essa força moral, se adquire e mantem
pelo constante accôrdo do pro edimento e decisões com a
justiça e imparcialidade, e não com actos que se resentem
de paixõe pequeninas, de vingancinhas !

«Deu origem a este summario a recusa por parte do ap
pellante em comparecer para prestar juramento do cargo
de inspector do ,30 quarteirão do bairro de S. Francisco da
villa de S. Sebastião para o que tiaha sido propo to pelo
subdelegado João P"dro de ouza e approvado pelo dele
gado. O sub. el ga o julgando-se d sobedecido pelo ap
pellante, officiou ao seu 10 supplel1le dando sua queixa con
tra o appellante, e ahi diz que o ::lppellal1te lhe dirigira pa
lanas insultuosas e offensivas á sua autoridade, e i to em
presença do escrivão, quamlo este lhe entregou o officio, etc.

«Obsen'a-se porém que, certificando o escri\'ão de or
dem do subdelegado, o que occorreu nessp' occasião não
confirma por maneira alguma o que disse o subd legado
queixo O' nem um insulto, nem uma oEfensa !- as testemu
nhas do processo menos a confirmam!

«Eis pois, um facto, um crim allegado' pelo subdelegado
e em um officio, como existcntc, e que entretanto não é, e
nem nunca foi exacto. Eis, pois, uma autoridade que quer
ser respeitada allegflndo uma falsidade. Isto sim, é'que tira
a força moral da autorida le.

«Não vejo fundamento juridico que legitime a condem
nação, porque tam bem não vejo estatuido em parte alguma

(
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<lo codigo uo processo. da lei de 3 ue Dezembro ou do re
gulamento de 31 de Janeiro que seja obrigatorio o exer
cicio de tal cargo. que por isso mesmo que é ue mera
confiança é de toda a conveniencia do serviço que esta seja
reciproca. Nem fica ao lirre arbitrio das autoridades as no
meaçóes de inspectore de quarteiráo visto como para ellas
ha regras e condições que não devem ser preteridas, e nun
ca o exercicio illl"oluntario e obrigalorio de um cargo será
proveitoso ao sen'iço publico,

"Pare e que o cargo de delegado e subdelegado e eus
supplentes é obrigatorio e tall'ez da queixa, digo, e talvez
d'aqui se queira inferir q ue o de inspector tam bem o seja,
mas é tambem, verdade que muitos delegado e subdelegado
effectivos e supplentes por ahi existem nomeados por presi·
dentes de provincia que não aceitaram os logares, náo pres
taram juramento, não tomaram posse mas não consta que
por isso fossem reputados desobedientes pro essados e pu
nido . Nem presidente algum de provincia mandou proces
sar, e nem menos se julgou desll1oralisado com taes recu
sas; é que enten iem que estes cal'gos são de confiança, e
que a confianra náo se impõe com 33 dias de prisão! A
confiança não é obrigatoria. Ora, se não ha e nem tem ha
YÍdo processo pela recusa daquelles cargos, como haver pelo
de inspector?! Talvez e te processo seja o primeiro deste
°enero em todo o Bra iI.

"Ha aqui excesso de zelo de autoridade, excesso que
. póde ser mal traduzido, e i. to sempre redunda contra a

autoridade.

(,Tambem não vejo rime no fa to arguido, porquanto
entendo que o a1 pellante eSlava muito no seu direito cm
não aceitar o convite qu lhe foi feito pelo subdelegado
Joáo Pedro de Souza no 001 io a folhas "isto como muito
mal Cindevidamente tinha sido proposto e approvado para o
dito cargo: rO, porque não morava no quarteiráo . 2°, por
que existia inspector em exerci io nesse quarteirão,. 30 por
que o appeliante ti guarda nacional do sen'iço activo' e náo
se lhe mostrou o con entimellto dispensa precisa, e menos

'II
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-e provou que no quarteirão não eXJsna alguru outro nas
-:ondiçoe de ser\"i r segundo rudo se \"ê na segunda parte
do art. +3 do regulamenro n. 120 de 3 I de Janeiro de 1842;
+" finalmente porque João Pedro de ouza não tinha o
menor dir iro, nem eSlava, np dia 27 de Maio, nas condi
'i0es (l'e nomear o appellante para o cargo que nom ou
quando não exercia então a menor parcella de auroridade
publica.

"Estava sim nomeado subdelegado mas, não tendo pres
tado juramenro. até o dia 27 de Maio não tendo romado
posse, e entrado em exercicio do cargo, não era autoridade
não era nada, era um imples cidadão como o appellante,
ou como qualquer outro.-As propostas de inspecrores de
"cm ser feitas pelos subdelegados e appro\"adas pelos de
legados. João Pedro de Souza no dia 27 de Maio não era
ainda subdelegado, só o foi do dia 2~ em diante, segundo se
I'e a ft. 12 I'.' portanto, além de praticar um acto nuilo,
sem im portancia sem alcance praticou um crime previsro
no art, 13 do codigo criminal, e nelle punido pelo que tem
de responder a um processo de responsabilidade,

«Assim, pois, nenhuma desobediencia praticou o appel
lante em não aceitar o-con\"ite-que lhe foi feito, que
mesmo por ser-col1\'ite-indica que não é obrigatorio:
sen lo muiro estranhayel e digno de censura que o delegado
de policia aceitasse e approyasse semelhante proposta, sa
bendo; pois del'ia saber que João Pedro de Souza não es
tava habilitado para fazer proposta de escrivão da subdele
gacia e inspectores de quarteirão, pois isto só compete aos
'ubdelegados pelos arts. 9° da lei de 3 de Dezembro de r841
c G3 § 2" "do regulamento de 3 I de Janeiro de 18+2, e só é
subdelegado aqu lle que ai 'm da nomeação presta juramento
e roma posse. João Pedro de Souza só o fez uo dia 29 de
.\lalO, A \"ista, pois, do exposro e disposiçoes de direiro re
vogo a sentença appellada de folhas afim de que não pro
duza o menor effeito, e absoho o appeliante Jacintbo Fre
derico ~Ioreirado pretendido crime que lhe é imputado, e
mando que se vá em paz com a justiça, e pague o cofre
da municipalidad respectiva as ustas.
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( bsen'o neste processo muita irregularidades da parte
do juiz escriváo e parte. Não devera o juiz mandar tomar
por termo a appella~áo pedindo-lhe a parte recurso e tras
lados. Ou mandasse req uerer em regra, ou despachas e se
gundo lhe requer ram e este juizo procederia como fos e
de justiça. Tomada porém por termo a appella~ão a fi. 25 v.
e 26, não tinha o juiz nada que escrever no processo não
tinha que confirmar ou ré\'ogal" cntença alguma' isso só
poderia fazer-s se se tratasse de recurso de injusta pro
nUllcia isso seria se não se tratas e de um processo em que
cabia a decisão final ao juizo processante.

(Fique na intelligencia que das pronuncias cabem n:cur-
os, das senten~as app lIaçóes: no recursos podem os

juizes aqui reformar o seu de pacho' na appellaçóes nada
tem que fazer. C'Jmpre muito ler os arts. 70/lsque 7 da
lei de 3 de Dezembro de 1 +1. E', pois nullo o que escreveu
a fi. 52, que aliás só en'e para mostrar o animo deliberado
em que estava de fazer injustiça.

«O escri\'ão tambem proced u mal: 1o,em dar vista do
auras ao appella.nte que não constituio advogado que não
assignou termo algum de respon abilidade e que bcm podia,
se o quizesse consumir o processo' 1°, em juntar pap is em
estarem sellados etc., etc.

«Faça pagar o sello que de\·er. Ordeno ao escnyao que
ante mim erve que antes de devolver o presentc suml11a
rio ao carrario donde veio tire cópia dos oAleios fi. 7-

, 1 I e da portaria fi. 12, e da cóta no vcrso della e ü

entregue a e te juizo. Seja tambem estc processo archivado
no cartorio da subdelegacia de S. Francis o para em tempo
er apresentado cm correi,ão a e te juizo pois ha nelle

providencias ii tomar. antos 12 ele Julho de I 61.-Vicente
Ferreira da Si/lIa Buello.- lada mai se continha em a dita
sentença, da qual bem e fielmente extrahi a pre ente cer
tidão, que está conforme seu original. antos 15 de Junho
de 1861. Eu Joaquim Fernandes Pacheco escnyao a es
creYi, conferi e assignei.-Joaq/lim Ferllal/das Pac/leco."
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o R. ROLlHIGO ILV. (CO/ll irol1ia):-E' realmente um
facto horroroso!

O OR.\I)oR:-Realmente é um facto do mais simples
deste mundo, processar-se por vingança!

O SR. RODRIGO ~Ir.\·.-\:-Onde se diz ahi:-processar por
"Vingança?

O ORADOR:-O nobre dep~tado n50 quiz omir ler j eu
lhe vou mostrar: "Quando e ta for~a moral se adquire c
lambem...

O SR. RODlUGO c1LvA:-De sorre que é elle responsav I
por todo os acontecimentos de S. Paulo!

O ORADOR:-Estou provando que o Sr. conselheiro Anto
nio José Henriques á vista desse acto, á vi ta desta sentença
do chefe dos conservadores, nomeou uma ruim autoridade.

O SR. RODRIGO ILv.\:-Mas isto não era motivo para
<Jue, não comn}ettendo o facto não f03'" nomeado.

O OR.\DoR:-Como não commetteu o facto)

O SR. RODRI o SIl.V.\ ainJa d.í um aparte.

O OR.\DOR:-O r. cOI13elheiro devia saber a constitLtiçáo
lo Imperio parà conhecer as qualidades n ssarias para o

serviço de um emprego qualquer; porque a constituição diz
que as nomea';:áes serão feitas conforme o mcrito de cada
individuo. Ora, como o merito é duvido'io, como o acto
erve para revelár o merito, como acto3 b,l q ue revel~lm as

más qualidades de qualquer inJividuo, condu -se que o
subddegado do Bairro de . Francisco j,í er:t nl<Ío e não
devia ser nomeado. Eis aqui a minha argumentação.

e"a m ~3:111 sentença, q ue não lerei toJa, ma que hei
....le publicar, encontra-se uma seric ele violay -es d lei, não só
i)elo subdelegado, como pelo delegado nomeado i e pa ma-se
om razão ao ler esse processo ioqualificavel, porque foi até

feito pelo subdelegado, que aliás não estando juramentado:
como diz a propria sentença, não po~ia julgar do facto
~ exerc r jurisdicção alguma.
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Mas serão sómente estes os unicos factos de nomeações
mal feitas pelo Sr. conselheiro? Não' alguns outros acto
ainda ha que deY~m ter uma honrosa menção.

! a Fax.ina exi- ia um supplente de delegado em exerci
cio, conhecido pelos seus contrarias pelo nome do corta-ca
beras. Essa autoridade foi conserl'<lda pela presidencia do
Sr. conselheiro por amor da lei sem duvida pelo desejo de
respeitaI-a! Em uma luta com um seu cunhado cortou-Ihé
a cara ultimamente esta autoridade com uma faca .

• Principiou-se o processo, e a primeira testemunha delie é
João Gabriel de tal tambem conseryador. O depoimento
desta testemunha foi publicado na Imprensa i é o depoimento
de um honnm eotre 0- eu considendo no lagar. las o que
fez o 'r. c0:1s_1h ir ? E'1tend :.I qu_ eS5:l. au oril.de, apezar
de f'lquista, pJ.tia cJ:1tinuar no 10Jar.

O a. ROJ<'IJJ ILV.\:-~..I~ autorid:l.je é SSl?

U OR.\DOR:-E' um fulano Prestes que supplente do de
le"ado ex.er.:ia a delega_ia n:t Fax.in1; n30 sei s_ já foi de
mittido.

O SR. RODRléiO SILVA:-Não foi nom~ado delegado pam
Faxina)

O ORADOR:- ão sei' mas sei que foi ·oosen·ado.

O R. RODRIGO SILVA :-Asseguro que foi para ahi um
outro.

O OluDoR:-Sabia que e se era o supplent<:: do delegado
estava então em exer.:i io. Mas quem foi nomeado para a
Fa:l:ina?

O SR. RODRIGO ILV.\:- -, Ex., deve saber tanto como eu,
pois que está accusando,

O ORADoR:-Como diz que foi outro apenas pergunto
quem foi esse outro, porque eu trato de s'..lppleote de de
legado,

O R, RODRI';O ILVA :-Nega que fo-se nomeado dele
gado para Fax.ina ?

O ORADOR :-Não nego: mas o que não sei é que esse fa
quista fosse demittido da supplencia de delegado; entre-
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tanto o nobre Lieputado sab~ quem foi nomeaclo para o
lugar de delegado de se termo e nãO' declara sobre qu~m

recahio a nomeação' tall'ez porque hont.:m com O:ltro.>
r . deputados negou uma nomearáo feita pelo Sr con

sdhciro.

O R. RODRIGO IL\·.\:-A quem se r"fer,,? Quanto a
esse supplente da Faxina, elL n5.::> foi nomeado peto Sr. con
'sdheiro Antonio José Henriques.

O OR.\DOR:-Pouco me im porta que ell fosse ou não no
meado pelo Sr. con elheiro' o q ue ~ facto é q ue foi c 11-

en'ado omo supplente do delegado um homem pro essado
por ter ortado a cara do cunhado, facto recente. !\las
vamos a Brissola; hamem-Ihe delegado, supplente, como
quizerem; Bento Brissola estava em exercicio' sabemos
quem elle é sabemos o que fez o r. conselheiro.

Bris ola era irmáo do e"cri\'áo da collectoria alvador
Brissola, e ambos amigos de Antonio Nunes Corr'a que
conseguio ser inAuen.::ia na Faxina e ser consideraLio ch fc
do partido conservador alli. Obsequiava a todo m ua o q u.:
passa\'a por aquella lo:alidade, mas como esses obs'quios
clle os fazia ú custa dos cofre publicos, foi ultimaniente pro
cessado pelo juiz de direito em consequen:ia de documen
to.> que foram presente.> ao presi ente da provincia, e q u
mostranlm evidentemente li ue elle cobra \'.1 direito e q ue os
engolia; e foi por isso condemnado a seis annos de pri áo.
Pelo t'empo em quc es c facto se \'crificou, Salvador
·Bri··ola appareceu com sua casa arrombada' o liHo em qu
se lançavam as escripturas desappareceu, e at~ hoje não
se tratou desse facto. Ma passemo por i to. Pois bcm) O
irmão do escri\'ão o amigo do concessionario é a autoridad"
nessa vllla! E o que a o:lte:eu? R crutou-sc 1030 Carva
lho Vianna, maior de 57 annos, advogado proYisionaJo c
manda-se esse homem, marchando 60 a 70 leguas a . Ex.
Sr. presidc:lte cl.l provincia'!! E o que fez o r. presidente?
Indigna-se contra o a~to manda soltar o recruta mas con
r lHa-se com dizer '.10 chcD de policia :-V. haja de estra
nhar ao delegado da Faxina este seu procedimento.
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Ora, per<>unto eu, o recrutamento de um homem, ad,'o
gaJo provisionado, de um homem maior de 50 anno a quem
se obriga a marchar de 60 a 70leguas de um homern cuja
\'ida o rielega o não podia desconhecer de um homem bas·
tante conhe ido no logar porque Carvalho era liberal e es
crC\'eu na Imprensa Pau!islan.7 contra o irmão desse dele
gado, com parando-o, nada valPo? Sendo raes as circum nll
cias do facto não é claro q ue foi r~crutado por vingança.
por mera vingança r Podia·se ignorar que esse homem era
advogado provisiona-.io, que tinha escripto es as correspoll
den ia , poi que as tinha firmado om seu nome;' Podia-sê
ignorar qu_ elle foi signa ario da r'lpres~nta~ãofeita contra a

. eleiião municip:ll ? Qual foi, pois, a legitimidade d' um pro
cedimento de tal ordem?

O R. RODRIG SIl.~·.\:-Ha d s 'r explicado

O ORADOR:-S. Ex. disse que Bri. ola procedeu de boa
f~ j ma é pos-ivel dar-s'l bOl fi aétentas as circumsrancia::
qu tenho ponderado?

O SR. RODRIGO SILVA:-E qual foi a razão por qu o juiz
munici[111 da 1'axinl r~tiroll's~ d'alli e I'(~io plra a -apitai
nessa l11~Sl11a o:::casião )

O ORADOR:-Fo'se qual fosse a razão ....

O R. RODRIGO SIl.'...\:-Fa,:o apena, uma simpl s p r
gunta.

O OR.\DDR:-Ouer talvez'\. Ex. dizer o qu - disse <:m
corre,pon encias do J, rll.7/ do COlllllleráo. corre ponden
eias que são rcp~tidas aqui e ditas em . Paulo: o que ahi
se diz é qu a 'cidade e'tava em e tado de agitação, que .<:
queria màtar o Univcrs inteiro ....

O R. PRS;SlDE~TE:-()bservo ao nobre deputado qUt: a
hora para a discus ão dos r qu rimento est<1 dada.

O OR\D R:-V. Ex. vê que o apartes me tcm um pOUCO
desviado do verdad~iro obje:::to da discu 'são ...

O SR. Ro:mI~o SILV,\:-Ho:1tem V. Ex. deu muiéos.
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o ORADOR:-Nem eu estou estranhando que m'os désse.
"Mas Sr. presidente, aproveitarei ainda alguns minutos que
restam antes de dar a hora ...

o SR. PRESIDENTE:-A sessão princlplOu cinco l11inuto~

antes do meio-dia; por isso é que digo que a hora destinada
para requerimentos está dada.

O ORADoR.-Bem . continuarei em outrO dia

(O orador é comprimelltado por todos os Srs deputados)
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RECTIF1CAÇÕES 1 E APARTES

o SR. JosÉ BO~lF.\CIO Ipzla orJem):- r. presidente, le
vu!lto-me para fazer al"umas re:ti!ica~óes em apartes por
mim dado por occasião do discurso que proferio o ex-pre
siJente da minha provincia na sess.ío de 26 do mez passado.

e se tratasse de sim pies eme:lllas ou omiss:5es, eu não
qu~rcria repor a \'erdade no terre.lO em que eUa s deu, e
n.10 me importaria quc a llltera,ão de zs apartes fosse feita
de qualqucr maneira. Porém trata-s dc assumptos gruves,
que eu não devo dcixar pussar, como s.:; acham consig lados
no Jorll.1/ do COllll1lcrcío.

Quando o Sr. cO:lselheiro tratou das nomeaçó~s e de
miss:) s dadas na minha pro\'incia eu dei o s~guint apar
te:-Quem eram os supplentes) a que lado pertenciam?
Esc<; aparte está adulteralo no discurso impresso de S. Ex.

O meu fim era demonstrar que pouco importavam as
nomea.,ó.:;s não feitas desde que aq uelles que estavam exer
êendo o logares perten;:iam aó lado politico que S. Ex. que
na proteger.

QuanJo se tratou das visitas que 6 r. conselheiro disse
ler recebido de onserra10res e liberaes, '. Ex. por diver
sas vezes fallou em cartas recebidas' eu que tenho bas
tanle cO:ls.iencia que nun a pedi protecçáo a ninguem e
muito menos ao r. conselheiro, entendi que era mcu de
nr declarar que o Sr. conselheiro náo tinha tido nem a mi
nha \'isita ofl1cial. A isto respondeu o Sr. conselheiro:-Nem
a 5.la \'i5ita me honra\·u.-1\' resposta cio r. cO!lsclheiro re
pliquci o sC:Tuinte :-Se \. Ex. não recebia honra com a
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minha visita, eu em lh'a' fazer recebia m nos do que honra:
recebia alguma COU5::! que não posso dizer ne ·ta as embléa.

O SR. LE S.\:-K exacto: eu o ouvi.

O ORAIJOR:-O I". conselheiro me respondeu o seguin
t :-presumpção e agoa benm, cada um toma a qLH: qu·r.
E eu redargui-: o que V. Ex. está tomando na prcs<:ntc
occasião.

O R. LESSA:-Tambem apparecem aparte' quc não se
Jeram e outros in orrectos.

O SR. MARTDLFIU.:-ICISCO dá um apartc.

O ORIDOR:-OU o r. con elheiro entendeu qu<: podia
modificar e omittir os m 'us apartes, ou o tachygraphos
não o' tomaram, porque estes dous uI ti mo; não a ppa r<:c-c 111

no discurso impresso.

A e te dous ultimos apartes foi subtituido um tI' :ho pelo
~r. conselheiro, qu diz pouco mais ou menos o se"uinte:
(·0 nobre ti putado dá-se mais importancia do que aqudla
que tem: as visitas d "\. Ex. nunca me honrarif\ll1 e muito
menos COI;10 presidente de proYlncia.

Ha evidente alteração neste trecho; mas se . Ex. o ti
yess proferido por certo eu não reclamaria pois supponho
que S. Ex. se offenderia com a resposta. e o president<:
vale alguma cousa s' por ser presidellle, tambem dos t mpos
pagãos bastava ser animal para subir á classe dos idolos.
fRisadas.

Ha ainda outros aparte modificados; por"m limito-me a
fazer unl protesto geral contra os diversos apartes meus
que se acham alterado.' no discurso impresso do Sr. cons··
lheiro para que se não julgue que elles estão taes quaes fo
ram pai: mim proferidos.

O SRS. LESS.I, O nO"l E MARTD1 FRA:-ICISCO declaram
que acompanham o orador na sua reclamação.

--~==>=-<>--:<:c:==--_



'e' ã.o em 20 de Ap;osto üe 1861.

ORÇ:\.\IEi\'TO DO ,\lINISTEIUO DA , GRICULTURA

O :'R, JosÉ BOXIF,\CI:J,-:r. pr.:sident<:, depois do pro
tesLO que acaba de fazer o honrado d pUlado pela pro
vincin do Maranhüo, me p3r-:c<: que não se lI.::ve admirar o
,'r, ministro qu~ eu me e'pante dn'i declaraçõe ministeriaes
110 s~nado 1

:\ão po 50 acreditar na sinceridade: dns pnlavrasdosSr-,
mini-tros em "ista da continuação e permanencia de uma
administrnção pro\-inci~11 tão fort-:mente censurada pelo re
pr-:sentantes do laranhão, c e p ::ialmente pelo orador que
terminou o seu di 'urso com Ioda 'nergia e convicção. Elle
prol<? tou em nome da moralidade da illustração da lei, da
ord<:m, da monarchia e da religião dos principio !

O SR. G .\1:i:S IJ:i: o L:,\:-Amigos e ad\'ersarios todos di
zem o mesmo a re~peito ue ta administração.

O OR.\noR:-Referindo-m ~l- painHa do honrado de
putado, não prcrendo com ellas qualificar de de já es a ad
ministl\lÇão: ,"ejo. por.im. n sse protesto a melhor e mais
insasp~ita prova do moJo p~lo qual s_ váo executando as
I is e se hão de e:onomisar os dinheiros publico, O pro
gr, Illma d governo addilarj pr. em duvida e te desgra
~ad() paiz!

Sr. pr,·siJente. o protl:SIO feito p lo nobr~ deputado pelo
Maranhão não 'ra seguramente ne essa rio porque os or~a

mento que t~m discutido 'sta resolução que occupou em pri
meiro logar a att ·nção da cam.1ra são uma das maiores pe
nitencias impostas ao governo a tuaI, e 111 mo uma sen
tença condemnatoria dos principios capimes do regimen n;
presentati\'().
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Quando r. presidente, o p2iz luta com tantas difficul-
dades; quando a diyida publica é immensa; quando o juro
desta dirida ab on·e cerca da quarta parte da renda da na
ção· quando o r. ministro da fazenda nos de lara em seu
relatorio (são palanas suas)-:; preciso que não só não creeis
nO\·as despezas, ma que tambem corteis por aquellas que
jô. existem-; quando temos diante dos olhos um futuro me
donho· os orçamentos se se",uem uns aos outros sem que os
Srs. ministros pugnem pelas economia pedida ! O que de
vemos, pois esperar da a tual administração? Poi' os a:ro:>
·não protestam contra as palavras?

O SR. lIlARfl:-lHO C.\MPos:-Muito bem.

O OR.\DoR:-Quantos orçamentos, Sr. presidente, tem
já passado nesta camara? e quaes foram as economias fei
tas? que querem, pois, dizer as bonitas phrases de que
se serrio o Sr. ministro da fazenda) Não poleriam s~r to
madas como uma defeza pré\·ia que de antemão preparou
o ministerio? ! ão dirá elle no futuro: eu pedi economias
mas 03 deputados náo as quizeram fazer! .

Notai senhore, que esta indifferença não transpare e so
mente nos orçament·os que se discutem, ve-se ainda na

. discussão de que em primeiro logar se occupou acamara·
se a administração realmente quer que dis.:utamos seLls or
çamentos; se realm~nte quer e onomias; se deseja uma
discussão digna como deve ter logar n'um go,'erno repre
sentatiyo, então, senhores, o que q"uer dizer essa resolução:
Não é ella a destruição de um principio capital da propria
constituição? Não é ella um protesto contra os orçamen
tos? Não é ella a negação das pret ndidas economias ?Como
podemos ajuizar das necessidades publicas e u\·aliar as des·
pezas? Como póde o orçamento passado servir hoje? E' o
regimen do arbitrio.

O ~R. PR';SlélE:-lTE:-Mas o que está cm discussão é o
orçamento do minisierio da agricultura, commcrcio e obras
publicas.

O OR.\lJ:R: - Perdoe-me V. Ex.; apenas estou aprcsen·
la:ldo as raz5es por ljLle não voto pelo oriamento· tor:la-se
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·upl:rfiuo dcsJc que peje o go\'crno a re oluçáo que se dis
cute; resolu;:ão que não corta desp za alguma que au
gmenta nossa divida; resolu;:áa que apenas em saus mo
tivos tem duas altas si3nifi:ações, parque demo!1stra que o
governo não tem uma maioria dedicada, e que dild<; resro ao
patriotico des_jo de cortar despezas inuteis ou que pojem
ser preteridas por emquanro, V, Ex, comprehende que eu
náo posso tratar d algumas questões que se prendem á agri
cültura, commer.:io e obras puulicas, sem tratar da diYida
publica e do deficit r~~onhecido pelo nobre ministro da
fazenda,

_O R, PR=SI:,';:H=:;--O regimento determina que n.1o ela
permit ida a discussão sobre politi a geral senão na do or
çamento do imperio,

O ORADOR:-Eu me propunha a demonstrar que o or~a

menro do ministerio da agricultura é superfluo que náo pód<.:
ser approyado pela camara, que é mais um acto de esqueci
menro por parte do goyerno. Mas cedo do que com'inha
\'ai. o ministerio ra "ando a sua bandeira e atirando para o
lado sU:J.S promessas!

A yota,á'J dos oriam mos tem sua bas na necessidade
de se fixar a despeza' não é mais do que a onsagração pra
tica de um principio constitucional a divisão dos poderes,
que é di\'is'b de funccó~s. Além de uma neces idade, o yoto
das camaras é uma g;ranria de ordem porque sem dinheiro
não ba força e s~m força nãõ ha tyrannia. la, concedida
e·-a resolução, os orçamenros não têm resultado algum, por
que V. Ex. bem vc que desapp:J.rece o principio da especiali
dade das yerba . Os moti\'os que as justificam morrem de de
que os 5rs. ministros mostram assim o desejo de substituir
á discussão calma e ampla de toJas as urJencias do p:lÍz a
discussão precipitada da resolu;:ão, ob pretexto de que o
deputaJos h:ío de retirar-se se houver prorogação! B lia ex
plicação para condem!1ar as camara mas que todavia en
yoh'c o governo n1 censur:J. quI.: fulmi:Ja porqu_ o acusa de
impote:lcia e fraqueza.
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Sr. presitlent<:, no or~amento do mlnbi.:rio da a~ri(lIl

tura havia muitas lkspczas a reduzir. c nenhuma ,icss;l:
reducçóes se apresent u; cOl1linúa tudo no me'mo estado.
E' dilTicil comprehendcr este descan~o c com inar o procc
dimento tios Srs. ministl-Os (om 05 desejos e (lromcss:\s dos
relatorios que Ilzeram. A no,-a éra da exccu;áo ias kis te

das econo:11ia, inaugur<1-s~ t1-isteli,cnt - ; em fr.:::ltc d~ ci 1'

cumstancias pouco animadoras, e quando o crcscim"nto das.
despezas não guarJa proporrão com o descl1\'ol\'inl(;nio das
despezas, eu não sei o que pretende o gOH~rno. O "pilogo d"
todas as suas declaraçóes se resume el11 POUC<IS p;lLnTas:.
para economisar augmentemo' a di,-id:1 publica, não to
quemos em nada mais, lique tudo como estú e pague o fu
turo todo os nosso erro l A doutrina c: commoda, l11as.
não é bàa! E' preciso ter a corngem do poder, enl bora pe
sados sejam os encargos e dUI'as as prova;:ócs. Menos do que
força o poder é idt:a, e representando a sociedade, d.:\'c sahel
pensar e -entir como ella sente pensa.

Sr. presidente, as causas. faes quaes a-apresenta o Sr.
minis 1'0 da flzenda, do decr"scimento da renda publica, ;1:

causas que explicam a diminuição ha,-ida nos ultimos annos'
que, segundo S. Ex., de\'oraram o saldo de I I :ooo.oooS do·
anuo de I 8S 7, existem na reJucçáo de alguns im po-los na
grande immobilisaçãu de capitaes, na deillciencia de braços_
na contracção do credito, resultado de uma grandc ante,i
pação de i 111 ponação.

Essas causas ou podem Sl:r removidas ou não; se pod"l11
ser rcmovidas, é ncces-ario que os Srs. ministro oAer"çam
nos o remedio; se não podem, é neces ario que os Srs. mi
nistros faram o mesl11 que qualquer panicular, gllando s<:
\'c obrigado por uma eSC,lssez de recur~os; gastar n1(:nos·
é o unico meio, desde que os impostos e os emprcstimos sáo·
repellidos pelas circul11stancias do paiz! '"

Como os Srs. ministros hão de rep 'nte, a menos que
creem novos impostos que o paiz não póde supponar, en
cher o deficit? Como os Srs. ministros hão de repentina
mente desmobili ar roJa eS'a por~áo de capitaes? Como
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hão d· n.:pentinamente fazer desappare '<:1' a dclicil:n ia do..:
braços) Como hão d repentinamente, de um jacto fazer
com que- desappareçam todos os inconvenientes dn contrac
..;.lo do credito? Não o posso comprehender como não com
preh 'ndo todos e ses sacrifício- que se estáo impondo ao
flltu 1'0 !

E o que resultará do nosso deleixo, a persistir tudo como
está? Resultará que as causas s rão nggr,l\'ada , e é justa
mente o que se vai fazer neste cà'o, visto que S. Ex. e seu
collegas náo siio os primeiros a dar o exemplo d cortar por
dcspeza- dcsneccssarias ou inllteis! Eminir bilhetes do the-
ouro não é pagar dividas: é prcci o quando vencidos, te

dinheiro ou capitaes para pagaI-os' se os não houl"{:r, a di·
vida cresce...

r. prosidente e o Sr. ministro e seu colle"as não
diminuirem as despezas desenganemo-no não e abate o
deficit augmenta-se' crt~a-se nova divida, e para o exercicio
que vem, em vez de 10000.000Sooo de deficit teremos
1,',000.000::;000. Se, por 'm, o Sr. ministro e seus coi legas
emendem qu é possivel que a renda melhore por con e
qu ncia os bilhete do thesouro que eminirem por ante i
pação serão pagos em tempo perminam-me que lhe diga
ljU então o calculo de seu areamento é falso! O r. minis
tro da fazendn no seu relato;'io é explicito. e e tú em com
pleta discordancia com a comll1issão de fazenda.

O meu espanto sobe de ponto quando comparo o meio
empregado CO\ll estas phrase que p rtencem ao r. minis
tro da fazenda i ha deficieneia de capitaes ~luctu:J.ntes, ha
.::ontrac~ão d credito re ultado do -eu abuso. a renda não
deve m~lhorar no exercicio que vem, a di~ida Hucruante
.::re3.::eu por necessidade de acudir ás despeza publica ! E
em vista disto, o governo 'achará capitaes, isto é como poderá
com vantaaem u ar do credito que condemna aos parti cu
lare . augmentaní a dil'ida publicn, e fad as suas mi sóe ?
t', confes o. uma logica qne não entendo: parece-me subli
mo..: de mai', e só tendente a dar ao governo o que - nega á
sociededc elll geral.



Eu conte'to, Sr. presidente que um bilhete com um
prazo qualquer não 'em tudo identico a uma nota do banco;
sei e rodo o mundo sab , que a simples demora dilllculw
o gvro' mas tilmbem é incontesta\-el que a emissão· dess"s
bilht:te exerce uma innuencia no estado da circ Ilação.

O' titeJlos fiduciarios, (iz um economista representam
capitaes não a\-aluaJo ou capitaes ayaluados em moedas (;
exigi\'eis em tempo fixo. A esta segunda ela se p"rtencem
não só as letras de cambio como 05 bilhetes do thesouro (;
todos eIles são substitutos da moeda, todos elJes são aceitos
pelo credor como dinheiro a receber; tojos são aceitos pelo
deyedor como dinheil"O a pa ar. A unica ditferença que en,
contra está no emprego das economias: nos paizes pouco
ciyilisados enlhesoura-se; nos paizes mais adiantados, es
tes titulas apparecem ou como instl"llmento de troca, ou
como instrumento de accumulação! ,leu espanto é pois na
tural, e muito mais ayulta, se inyoco a lembrança de dis
cussóes ainda recentes.

O nobre ministro muitas vezes em discussóes memora
\-'eis no senado e em seus relatorios, reconbeceu e attribuio
as lifllculJades do paiz em grande púte á depreciação da
moeda, as im como á deficiencia de caritaes t1uct.uantes,
p_ropo i,ão esta que em parte me parec yerdadeira. Mas en
tão não ei como se possa combinar essa opiniáo com--a
emissão de bilhetes do thesouro, q ue aliás póde exercer uma
int1uencia perniciosa sobre o credito do paiz. Parece que
aquelles que são amigos da restri~ãQ do cl'edito e como o
governo ·usasse deJle em larga es:ala, assemelham-se a Diniz
O-Al1li",o quando rouba\-a o manto de ouro da estatua d..,
Jupiter e o substituia pelo eu de lã! em duYida o governo
d ye ter mais frio do que o paiz. Ou seja forte com elJc. ou
reconheça sua propria fraqueza.

Sr. presidente o Sr. mini tro, reconhe endo toda. as
causas do nosso estado, devia recQmmendjlr alguma cousa
de notayel pari! alliviar os nossos males' no en-anto nada se
nos diz, e al",umas das idéas de . Ex. me pãre.:em con
demnaveis.
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A prd~ rencia JaJa á colonisa ~ão por P~'_lu~nos propril?
ta rios póde ser -um bello sonho, mas náo é meio d~ rem 
diar os m:1[es da a:tual idade: a layoura qu<:r bra ;os. e os nu
cI 'os que es?era S. Ex. tran "formar em ,-j'.-ciros onJe poss.\
-o agricultor proyer·s , n50 me parecem de hom agouro. S",
a propriedade lhes . cO:lce.liJa. sC:l1prê pelo gO\'erno por
certo elles preferirão tr.\balhar no que é seu ao trabalho por
conta de outrcm. S-) em remO:05 tempos, e q' ando haia
superabundancia de braços, a hypothese de S. Ex. se reali
saní. As animações dadas pelo governo os auxilias ao
agricultor ser.ío em p'Jra pcr la em=Jua:1to a pr~ferencia de
S. E:c. predominar. Desde que sempre ha espcr.ln;a de obt r
terras, e tuJo por parte do gOye,':1O, desJe que est..: se ingere
como CO:lcurrentc e re3ulador los iilteresse.' priyados dcsJc
que os direitos náo estam suffi:ientem nre firmado entr.:
colonos e proprietarios e a acção go\'ernamenral entra com
o arbitrio em suas questó_s como obter br:lços, c 111 S;]lO
como querel-o ?

Eu n50 sou daquelles que conJemi,am a pequena pro
priedade' a constancia do pequeno proprietario, os habitos
moraes que d:l o amor da teiTa, os interess s de consen'a
ção que suscita, são fact s r"conheciJos. A inl1llCncia po
litica economica e moral da pequena propri dacle é reco-
nheci la em tojos os paiz<s. .

E' pr ci -o porém attender que, náo dispondo dos mes
mo recursos da grande propriedade, e menos amiga de me
lhoramentos, produz menos c: peior e náo ofl'crece as lar
gas perspectivas da cultura em grande escala. Depois, é pre
ciso attender ao estado do p::liz, já quanto as condiçõe da
propri 'dade, já quanto lIS OLltra institui-iõcs. Não se emi
gra pelo gosto de emiorar. Em regra vai-oe em procura de
melhores conJiióes de vida. quer-se mais liberdade ciril, po
li i;:a ou religiosa do que na patria que s deixa.

Tudo mais é sonho: é gJstar em váo. A a"ri;:ultura
fenecerá, e o goYerno com as suas colonias será antes um
<lb tanIlo do que um protector ao desenrolrimento do paiz.
Querer li}ai" as .n"cessiJaJ s do pl'dente :l' contingencias
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d,-, um remotismo futuro, não c: proya d boa polilica. LeiS'
não falram; por<im umas tem sido mal concebidas c ou
tras mal executadas.

Eu chamo 3 3ttençáo do Sr. n inisrro para as ('xigcn
CÚlS da actualidade.

Quanuo terem o e '5 grandes nucl~os cm condiçó(:s ue
SUSlentarem-Se a si mesmos, e de fornecerem br,lços a quem
delles preci ar? Este meio 'ertaménle não é o mais pro
prio para remediar as circumsl3ncias actuae .

Eu não comprehenuo, r. presid nte, nada de absoluto
em s)'stema ue cultura; não comprehendo nada de absoluto
em i11ateria de coloni 3·,ão. li por isso não .yejo razão para
seguir a opinião, aliás aJoptadn por OUlI"OS, de promon:r-sl:
a colonis3;ão por p~quel1CH p:'opril:tarios, ao menos com
preferencia.

O SR. MINISTRO 1>.\ .\(;IUC I.TUR.\ diz 111"umas palana.
q ue não ouvimos.

O OR.\DOR:-Eu entendo que nas circumstancias aClune:,·
do paiz esta coloni ação est:l cOl1demnada C0)110 medida para
o presente.

Quaes são os inconyetü 'ntes que se opp5em ao dcsel1\'ol
\''ímento da agricultura entre nós: Creio que -e podem re
:,umir nos seguintes, pouco mais ou meno :-deficiencia de
capitaes, concentra,ão da propriedade (apoiados) e piritCl
ti" rotina, falta de estradas, ausencia de cr dito territorial.
• CIo estes os obstaculos principae. que empecem o incr<.:
menta da nossa agricultura.

Na's circumstancias actuaes do paiz, em que não", pos
si\'el modificar repentinamente as condi.óes de existencia da
prop;'iedade, como é que . Ex. ha de eSlabelecer e sa co·
lonisação de pequenos proprietario' ? Ha de collocal-os muito·
lo 1ge muito fóra das proporçóes? E como pro perarão
sem estradas ou navegação? J ão <S omente e ta razão que
s" oppóe á preferencia dada por . Ex.: nós temos a gran
de propriedade, gue não póde ser modificada de subito "
que até hoje tem tido pouco adiantamento, e irá definhando
:cm braços.
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Ora, um dos defeitos da pequena propriedade, como
S. Ex. não desconhece é a impossibilidade de aperfeiçoar o
S"L1S processos de trabalho tanto como a grande; não tem os
mesmos recursos.

Na grande propriedade póde ha"er muis economia de
k,:npo de trabalho emlim todas as condições que con
stituem a applica~ão razoa"el do grunde principio econo
mico a diyisão do trabalho apparcccu .

. ão 0 somen te por considerações economicas, mns lam
h"m por moti,'Os de outrn orelcm, que eu entendo que con
"cm não dar pr fel-encia {I pequena propriedade. S. Ex. deye
Icmbrar-se de que a agri.:-ultLJru do nosso paiz tem direito ú
sua attcnç,lo : não é com pequeoo' proprietarios que S. Ex.
ha de dur trnbalhadore aos faz ndeiros do Bra ii. E uma
das grandes garnnlias de ordem nesta terra é a proprieda-
de territorial. .

Não sou lambem parridario da parc ria; mas julgo qUI;
"ntre o primeiro e o segundo systema, ha syslema médio
que reune e se amor que todo o homem tem á. posse Li<.:
lima propriedade com as exigencias imperiosas de respei
lar essa mesma affeição no fazendeiro do Brazil.

E.u yejo pois no arrendamento quando animado. um
meio indirecto de modil-icar sem abalo a eon titui,ão da pro
priedade e no principio da associação a grande ala"anca que
pôde dar força aos pequenos proprietarios.

Parece ainda mai que, sendo um dos obstaculos oppos
tos á colonisação c ,í cultura das terras a falta dessa ela SI;
intermediaria que e:i.te nos Estados-Unidos a applicaçáo
cOl1\-eniente destes principias poderia .:-real-a, I-ecrutando-a,
já. nos nossos t~lzendeiros j,í na colonisaçáo nacional. Vou
tornar-me mais claro.

c fosse possi"el, em yez de buscar directamente colonos,
,1I1imar os fazendeiros a arrendar sua terras formando no
"os estabele imentos ter-se-hia o meio de crear essa cla e
intermediaria que remo"eria os obstaculos que actualmente
<:xistem.
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Em todo o caso Sr. presidentC' não de cübro na dOL:
trina de . Ex. meio satisfactorio de sanar os males da a tua
lidadc.

No C'ntanto "ejo uma \'erba excessiva no Ol\amento, c
essa "erba para cOll[inuar a ser gasta nos mesmos ser·
Yi :05 em q ue até hoje se tem cespendido sem ter o paiz al
can~ado "antagem alguma.

áo pretendo fazer entretanto uma censura a S. Ex.
Affirmo sem medo de errar que aquelles que sem paixiío es
tudarem o estado da olonisação em nosso paiz, e attende
rem ás som mas de capital 'despendido, hão de espantar-s
con-icleran.lo que O' 51'S. ministros possam querer conti
nuar na mesma estrada, e não procurem cousa que melho
re a situação presente.

Essa \'erba, pois, pela meno 1 d via ser reduzida. 1\'1<15
não admira que S. Ex. a não reduza, quando autorisa um
mpres imo d" 500:000,. a Companhia Brazi!eira de Pa

quetes a Vapor, "erba ~sta que não comprehendo qu real
mente haja de s~r approvada por esta ca a. Antes que as
subvenróes foss.m augmentadas, esta companhia tinha as
sua acróes apreciaJas e com granJe agio. Se está em máo
estado, a si o deve e a mais ninguem ..

Em primeiro lo3a r, Sr. presidente, ninguem i:Sllora o
estado dessa companhia; todos sabem que não tem senão
um \'apor em estado de navegar' que as subvenróes ,,5.0
sendo cladas somente para que com mais fa:ilidade pos a em
qualquer dia metter centenares de pessoas no fundo do
o:eaoo, e que não possue todos 05 navio- com as condiróes
do contrato.

A proposito eu desejava que \. Ex. nos dissesse se a
subven;:ão tem siJo até hoje paga por inteiro.

O R. Ml:-llSTRO nA ACRI:ULTURA faz signal afTlrmatiro.·,

O ORADoR:-Então tenho de perguntar a V. Ex. se no
pro.>r.1m:llJ de exe:u;ão das leis não comprehenJe o paga
mc:1to d.ls sclbvençóes a companhias que nã hajam cum
priJo as o:1Ji;:óe- express:15 do seus contratos.
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A verdade é que nenhuma dessa, condi iões tem si'Jo
cumprida, e isto pro,'a que a inten'en;ão da autoriJade ne t
paiz não sen'e nem para tls:alisar aluillo mesmo que se est.í
passando ante seus olhos.

a "apor Ceres, Sr. pr~sidcnte, foi de larado por uma
commissão de peritos in.:apn de na"e3ar para o s'll; no dia
."eguinte anélun.:io'l-se a sua viagem para o norte.

a SR. MI:'iISTRO D,\ AGRI(;U:"TUR.\ :-, a cO:"lformidade do
parc.:er da c01l1miss.lo.

a aR"Qo:-l.:-Neste caso perguntaria a V. Ex. se a im
pos3ibiliJa ie de navc.;ar um navio para um tosar é possi
b:lidaJe de navc3ar para outro; S2 os exames que demonstram
essa impossibiliJa'Jê não s f.lndam no m<Ío estado do na"io."

a ~R. MELI. RSGo:-L·i par.l o norte não ha tempo
raes Yiolentos como no sul.

a aRADO~:-Sr. preside:1te, não é rnão porque na volta
a:l Yiag~ns do norte pO'km ter perigo- por causa das ven
ta!lias,

Mandou-se inspeccionar o C'Stado do navio: portanto
a commissão para julgar que rodi~l ir para o norre e não
para o sul, devia de.:lar~r qual era ess~ estado.

iJ-:la alguns aparle,;).

Não (simpLs:l1ente a constru:.;:ão: a cO,11mls3ao, par.1
cumprir o seL dever, ti!lha de examinar não ó a COélstruc
ção, CO~110 tudo o mai', c declaral,o e!ll s~u pare-er.

a SR. ~'lINlsTRO 1),\ AGRICUlTURA:-Deu nati ia de tu·Jo.

a aR,\DoR:~Mas ess~ estaJo de que deu noticia era não
sati faetorio ?

a SR. MELLO R~:G :-0 cerro é que fqi e ,'eio o vapor
Ceres sem inco;wcniente.

O aRADoR:-Emnm o vapor Ceres, quero a:r.::Jit:d,o
não s~ a:hava no estaJo de na"eglr nem para o ;,11 n_n~

p:lrao none, fosse l.í p~to que fosse!

·Sr. pre de:lte, quanJo um dos diques do Estado c tCt
pr0:11p1O,e oCItro ni') L"ar:l muito te:11po a con lruir-s como
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explicam-se as desp.zas louca q lIe est:l fazendo? Esperará
tambcm o cmprestimo para tal fim? E quem precisa emittir
bilhetes cmpresta dinheiro e faz pr sentcs do juro'

Mas não é só por isto quc não comprehendo c.5ta despez'l.
Esta compa'1hia só um nayio bom po . ue o 0Xapock:
nenhum dos outrOS acha-se em bom estado. Esses 500:000:
não sen-irão para renO\'ar o seu material, <'io é com sc
melhante quantia qu o conseguiria. Vão tal\'ez p.-olon
gar-Ihe a agonia.

Esta cO:llpanhia, que diz não ter fundos e tanto qUQ nem
pedir um emprestimo ao corRO legislativo, é a propria que
contratou a rebo:::agem da barra do R.io Grande do . u\.
comprando dous "apores que faziam lá est sel·vi~o. Não li
mitoU-Se a isto: comprou na Gamboa terrenos no yalor
de 160:000$000, onde yai construir uma monona, na qual
terá de despender grandes quantias? e não tem capilaes,
como os emprega em obras de semelhante natureza: Se os
tem, para que vem pedir um emprcsimo I

O que é verciade, senhore , é que esta companhia stá
em pessimas circumstancias, e que o emprestimo que se \-ai
fazer não sen'ir<i senão para autorisar o que se tem feito
até boje.

E note-se que sc..o nobre ministro e a honrada commis-
5.0 querem fa\'orecer esta na\-ega,ão, tem outro meios e

sem sacrificio dos cofres publico. E' faeil obter sse fim <.:

chegar a esse resultado sem emprestar-lhe 500:ooo~, dimi
nuindo o numero das yiagens e augmentan o o numero d"
dia que se devem ga tal' em cada uma.

O augmento do numero de dias dá COl11O conscquencia
menor gasto de combustivel porque os vapores poderão na
yegar f.l0 segundo gráo de expansão, e todo o mundo sabe
que o augmento de yelocidade Dão guarda propor~ão com o
augmento de combusti\'e\. A diminuição da despeza seria
grande.

Demorando-se os na\'i03 nos port03 mais tempo lHI\'crá
mais fiscalisação no elil barq ue e ga to do can'ão e mais po-
ibilidade de obter carga. Além disto na linha do sul po ier-
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';L:-ha allil'iar, sem grande inconl"C:niente. a .:ompanhia da
I-ia"cm a Montel·iu..::o: ha para lá duas linhas estrangeira'.

r. presidente, eu sinto necessidade de mais uma YL:I.
protestar contra toJa a espc.:ie-Je interycn ;-ão do gOI"l:rno
no dominio do trabalho salyo casos especiaes; eu ond mno
me mo as subl'ençcJcs, que em ultima anal~'se não são senÍlo
imposiçó's sobre certos trah:t1h::Js, em fal'or dos qUL: S~ll)

protegidos. Assim como peço liberdade para a indu.tria,
para a commercio, para o credito, quero tambem que, sallo
....·a·o especial, cada um so~fra a consequencia de seus acros.
E' sse o .:orrectil·o da liberdade.

r. prc idente, d<.lsde que .~ trata da alimentaçáo da in
...Iustria, desde que S' trata da illten-en',ân do Estado cm
região qUL: não nos pertencL:, não des'ubro, com um eco
nomista, no gOl-erno mais aptidáo ]0 que na socieda Ie.

Querer, poder e sabL:r, diz o illustre escriptor, são as trL:'
condiçóes indispensal-eis, cuja pn;scn.a pôde leg;itimar a
inren-enção do Estado_ O poder contem tre elementos nc
cesarios: um material pessoal t: uma organisação_ E' do
'eio da so iedade \ju-.:' ti ra o gOI-erl1o o pessoal para o desem
penho dos sen-iços; t: da sociedade que lhe ycm qua i ex-
lusi"amenr os reL'ursos de que precisa. Resta-lhe, pois, a

proeminencia quanto Ú org<lIlisa;ão, que pela sua unidad'
<.:ncerra duas grandes qualidaJe- a oncentração . a unidadl:_

aber) Elle náo o pôde ter ~l1ais cio q ue a sociedade q UL:
representa. A origem de sua for,a é origem de sua sci ncia;
foram-se os tempos das classes privilegiada, e nas socie
dades de hoje é diffictl comprehender, se náo impos i\·d.
fóco de luz no meio das tre\'a . O go"erno é o retrato
da sociedade.

Quanto Ú "ol1tadc, sal\-o ca'o raro, a' nece sidades réa s
c yerdadeiras do paiz, sentidas pelo goyerno, de\'eráo com
mais força ser sentidas pela sociedadé. ão ha pois. para
I::im, legitimidade na inrcn-enção goyernamental. seja qual
lar o meio empregado, senão quando o sen-iço exige uni
dade ou quando l: pr,-,ciso de perta r a ini 'iatiya social, e sfÍ
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p:;10 te llpO n:;ccs3a!-io para entrcóar a si l:.1esmo ess~ descn
\"ol\'imel1to da aCli\'idade i:ldustrial.

Sr. presidente por querer ser tLldo no Brazil e tudo
poJer, o go\"erno é a victima expiatoria deste I aiz é culpado
de tujo; mas é culpado porque o quer ser; porque inter
\' 'n1 m tueo e por tudo; com razão é resp:)I1sabilisado.

Dominajor omnipotente, que de tujo disp -~, como pódc
queixar-s ? ,Elle e .. elle que tudo faz e póde, deve prestar
'conta do que fez e deixou de fazer. Director e gerente dos
i!1ter,-ss~s de tojos e de cada um li nós, sem duvida m~rece

qu_ lhe attribuamos nossos males, e que achemos pesado o
encargo de uma responsabilidade que não roub,ira. E' pre
ciso escolher e antes de tudo ser coher 'nte! Por ex mplo,
J preciso quando se grita contra o excesso do credito e
contra as largas emis ões bancarias, não usar, como meio ti
tapar o abysmo do deficit, de lar-gas emissões de bilhetes, qu_
p:>Jem tambem exer er uma influencia malenca sobre o
meio circulante muito principalmente quando se de larou
que não se tem fé que no proximo exercicio cres;:am' as
rendas publicas; é preciso, quando se dá como uma das
causas do nosso estado .a imn1'Obilisação de capitães, não
,lnimar o Esçado á continuação desse facto, ou augmen
tal-o elle mesmo fazendo obras que pódem ser demoradas,
e diminuindo assim a somma do capital fluctllante; é pre·
ciso finalmente, reduzir as despezas publicas remedia unico
que temos n. a tualidade e que estô. declarado no program-
ma do governo. -

- O amor da intervenção governamental é grande em
S. ~x.; elle brilha, elle apparece em seu relataria como o
grande instrumento de um progresso, mas não como devia
ser; porém eu d.:\"o lembrar a S. Ex. que tanta fé tem na
interven;:ão, que ná'o é passivei comprehender um governo
sabia, promovendo por todos os meios a prosperidade de
seu p:lÍz, sem que tambem se encontre no mesmo paiz
os me,ios p:Jra qu_ elle viva por si: a el.:periencia tem-nos
custado caro. Haja liberdade para o governo e para a so
ciedaJe; ambos tcm uma lar"a missão, e o destino do pri-
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l1lt:iro": garantir o éx<:rcicio e u",s<:1H"01"ime11l0 U<: lOJas <:J:;

actividades que funccionam harmonicamente á som bra do
E tado. Con.-erv",-'" caJa um em sua e'phera' além de ou
tro re'ulraJos. hav<:r.l meno' eshanjam -mo e malS eco
nomia.

~ '5.0 'ou daquel!<: I.jUC: "em na autoridaJe um inimigo_
que vem na historia m::l nif",st::l entr<: a liberdade e o poder;
não creio nas palanas de Taciro n Res olim dissociabiles
princip.l!1I111 et liberl.1IeJII." Pvlo contrario profes o de
ora~ão o principio qUI; . ser forre"': ser liHe, c: er li\T <:

ser forrv. A corrupçáo (; fraqlleza do pockr e da liberdade
são irmã '" "i"em jlllHas. Com o dc:sapparecimento desra
some-s<: a justiça I.jLh; qllalifica aq uelle. Quando o podeI
se enfraquect:. p ln contrario, a liberdade fica sem defesa:
n'um caso an<:lr'hia. n'outro despotismo.

Ü f:overno, pois. que lomOll por banJeira - economia c:

ju li;:a, - de\"(: prolL:g<:r ,1 libe'rdade em seus desenvolvimen
tos, c: conf,,"o que j,l vou dl.'scr<:ndü da valia do program
ma, m .mo limiraJo ao sentido que lhe de.ram. Quando
conr'mplo s or~am<:ntos que s<: succ<:dcm, e examino a
fraqueza, hesimção de apoio qu<: mostra o ministro acrual,
em (rent" Ja -imação actual, me' ran~ce que posso con
siderar a' 'ua' prome 'sas como :"ndo mais um engano
com qu<.: 'e pret"nJe embalar o paiz admirado. O orça
mento que <.: discute": mais um capitulo Jes.a historia.

(O oradur fi clI1IIpri1llel/l.1dn por lo ias os Srs. dep"I.1dos
FreSel/les·. )

-----_7

I"





Sessão de 2 de JaneÍl'o de 1864.

ELE1ÇÕE DE S. PA LO

O R. JosÉ BOt'iIFACIO: - Sr. Presidente, e a fé que in
spira o talento; se as consideraçõcs que e de\'em á amizadc'
c finalmente a sympathia, que póde acccnder um bello nomc

recommendado por todo os tilulos, influissem em minhas
palanas eu me cun'aria subm isso a todas as concl usóes do
pareccr da illustrada cOl11missão. Mas, Sr. presidente, creio
quc a justiça não tem amigos não reconhece desaffeiçóes.
(Apoiados.) Creio quc o direito só tem um caminho, é a
linha recta que sc dirige da conscicncia individual á conscien
cia collecti"a.

Se me dirijo, pois, á consciencia da camara e a do paiz,
creiam aquelles que me escutam, não é pelo desejo de excluir
algum adversa rio do seio da repre entação nacional. Peço,
insto e espero q ue a camara dos r-. deputados dê assento a
tedos os tres cavalheiro, cujos diplomas são appro\'ados pela
illustre commissão. Não tenho, Sr. presidente, no coraçáo
outra "ontade senão que a opinião publica do meu paiz, pe
sando os factos que "OU narrar, considerando as circum
stancias que vou expôr, 1'0 sa comparar o pro edimento que
tem hoje os deputados de S. Paulo com o pro edimento que
ti"eram os seus adversarios na sessão de 1860.

Quero ainda, Sr. presidente explicar os motivos por que
me vejo na forçosa necessidade de analysar, não só as eleições
de Tatuhy e de Caconde, mas outras muita a respeito das
quaes a illustrada commissão deu seu parecer que sem du--
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\ida de\"<.; ·scr approl'aJo' porém que, apczar de todos o
e clarecimcnros, de todo o cuidado de todo o zelo que pro
curou des"nl'ol\'er no dt:seobrimento da v"rdade, precisa
todavia de commentario'" para que, sc a camara actual não
fulminar, como cu não fulmino, uma eondcmna;ão contra
s melhantcs eleições, um tribunal supcrior, quc alcança todos
os tàctos; ml.:smo em scus mysterios mesmo em seus escon
derijo ,mcsmo m seus segredos mais rccatados, possa ex
primir com toda a (alma e sCI'cridad" um juizo sincero, leal
e eons iencioso, obn: as elcições do 3ú dist;'iclO ela pl'ol'incia
dc S, Paulo. Quero r. presidente, que u paiz não se per-
uada que o 3° districto da minha provincia conspirou-se na.

luta de I h3 co:1tra as leis da historia contra as 1'is do bom
enso, contra as leis q ue regem a natureza do homem.

Quero que a conseieneia imparcial do paiz quando con
t"mplar a prol'in(ia de S. Paulo no quadro el"iroral de 1 63,
presa ao mesmo t<;rreno, parada e só, como o cxcm pIo de
immobilidade ao pa 'so que todas 'uas irmãs se avantajaran-,
e ganha ram espa;:o no com ba te possa dizer: - 1ão, a pro
'incia quc lurou sempre forte, durante 1-;' annos não podia,
no mcio do progresso geral apresentar semelhante situação,
- Quero que se saiba qu a eleição do 30 districto da minha
proYineia não apresenta a cxpr s <10 de um pensamcnto po
litico, mas sim a cxprcssão d allianças indi\'iduacs, con-
oreio mO:lstruoso quc t I'C por sacerdotc a policia,

E' cste sómcnte o mcu fim; para isso vou analysar as
dil'crsas actas da cleição: são dignas de estudo,

Não peço a cxclusão de ninguem : cssa excluslo s~ria o
sacrificio dos homcns scm a salnl.;:ão dos principios, (1\1uiIO
bem.) Tão peço a exclusão de ningul:m; porquc os candida
to' que triumpharam ne,sa peleja de al1't:içõcs scrão COllSer
vadores na fórmil. (Apoiados.) Descontcm-sc de dous dos

illustres deputaJcs os votos liberaes que til'eram. dcsconte
se, por exemplo ((reio que posso (itar nomes desde que <lna
1)'50 a clei;:ão de um di tricro), ao Sr. Dr, Costa Pinto ....

O R. COST,I PI'>TO: - ou deputa.lo (om os votos con
servadorcs.
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o OR.\UOR :-... dez "Oto5 liberaes da Penha.

O SR. COSTA 1=""TO :-Dos conservadores.

O ORADOR :-Se te"e unanimidade no collegio. como ('a
lem er só dos conservadores.

Descontem-se -eis votos de Campinas: serão tambem
onservadores '

Descontem-se oito votos de _ raraquara e oito voto- de
ftapetil1inga ...

O SR. COST.\ Pl~TO :-Ti'-e 18 votos.

O ORADOR :-Essa "otação não foi completamente cer
rada e parece que a minha proposição póde er opposta á
do nobre deputado.

Desconterp-se-Ihe cinco voto da Fachina. on.de os con
servadores são 1-1- e o nobre deputado obteve '9 rotos: des
ontem-se'-Ihe oito "oto do Rio-Claro.

Façam-se todas estas "educções, proceda-se a um calculo
exacto e consciencioso e ver-se-ha que \ . Ex. não tem mo
tivo para alardear de que é representante de um principio
qualq uer.

Proceda-se do mesmo modo a r..:spcito da eleição do
Sr. barão do Rio-Claro "chegaremos ao m smo resultado.
~ão é uma eleição politica, ..: uma cleiçõe de aflciçóes e de
amizade.

O mesmo nobre deputado pelo 3" districto que, justiça
seja fcita (eu não s i dizer senão a verdade), é aquelle que
mais proximamente representa um principio, e que por isso
não deve ser o unico sacrificado: esse mesmo tão feliz
correu o pro~es o eleitoral nes a parte da provincia, que
conseguio votos liberaes.

O 'R. 1 EBr.\S :-1'i,-e um voto liberal em Campinas mas
foi sacrificado o pobre eleitor.

(Ha mais apar/es.)

O OR<~DOR.- r. presidente se considerações de tal ordem
e Outra de igual natureza não de'"essem actuar com toda a
[orça no animo da camam, sobemna no exerci ia da verifi-
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ca~ão de poderes, eu poderia aflirmar, sem medo de ser con
testado que toda a eleição do 30 districto é nulla princi
piando justamente por aquellas freguezias a respeito das.
quaes comera a commissão o seu trabalho.

Em Taruhy (procurarei resumir-me) quaes são as provas
que se offerecem para demonstrar que não se deram os
seguintes vicios; Jàlta das fechaduras na urna e no cofre, oa
conformidade da lei' chamada que prolongou-se até a ma
drugada, e mil irregularidades? As cautelas exigidas pela lei
na guarda das cedulas são necessarias, em Yisra cio aJvo que
attingem, não só para que não haja fraude: como para que
nem mesmo se possa suppol-a.

Para demonstrar os factos arguidos bastam as simples
actas da eleição de Taruhy, as do collegio de ltapetininga,
onde se acha um bem lançado parecer a respeito dessa fre
i5uezia, uma ju tificação com citação dos interessados um
req uerimento ped indo corpo de delicto na urna, e, finalmente,
uma representação dirigida ao presidente da provincia

O requerimento de corpo de delicto abre espaço a um
tri te especuiculo! Vai-se de porta em porta como se não se
tratasse da execução da lei; recorre-se a oito ou nove juizes
que quasi todos não são amigo, que são adversarios, e todos
procuram motivos de suspeição! o ultimo para não paro·
diar estes despachos vergonhosos, acha meios de ser original
e cheio de i escreve por sua propria letra-dou-me de sus
peito por motivos particulares.

O que havia, pois, fazer e te liberal que não encontrara
juizes, senão sujeitar-se ao primeiro que não se recusou? Ou
havia requerer a quem requereu, embor'l fosse amigo po
litico, ou, na impossibilidade de obter uma justificação qual
quer, resignar-se ao silencio.

O SR. F. OCT.WIA:-IO dcí um aparte.

O ORADOR :-Eu entendo que o juiz não li suspeito le
galmente; apenas, como interessado, a sua intervençã podia
enfraquecer a prova. A justificação é valida, e póde ser aqui·
latada pela camara. Demais, porque não contrariaram os in-
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teressados? Porque s apegaram á suspeição do juiz? Por
que não fizeram outras em contrario? Porque antes de
terminada' a eleição difficultaram o exame da urna)

Sr. presidente, se a justificação não presta, por isso que
procede de um juiz que foi eleitor a acta é suspeita porque
foi assignada por individuos que eram candidatos ao eleito
rado, dos quaes uns foram derrotados, OLltrOS vencedores.
(Apoiados.) ='lem se diga que os \'encidos protestaram: o
requerimento para corpo de delicto antc- de terminar a
eleição, é o melhor protesto; seria um protesto material
escripto sobre uma urna \"iolada !

A assignatura dos \"enccdores é, pois uma assignatu ra
suspeita: a dos vencido nada prova. Em que ficaremos?
a prova é impossivel! Não ha meio de descobrir a \"erdade'
eis a conclusão do honrado orador.

Os conser\"adores negaram-se a \'er processar uma ju~i

ficação por juiz q"ue fôra candidato; o presidente da mesa,
como subdelegado em exercicio, nega-se como mesa rio a
fazer o exame da urna' exerce o cargo quando o não de\'ia
e nem ao meno e lem bra corno parte de req uerer corpo
de delicto; o que era uma impo ição forçada, não da dig
nidade de um partido, mas da dignidade de um homem.

Accusa- uma eleição de tal \"icio, um dos r sponsa\"eis
.; o presidente da mesa e esse diz-não sou juiz porque sou
suspeito-c não se lembra qúe se é suspeito responde
tambem por esse vicio; não e lembra de dizer-sou sus
peito porque sou parte; mas tenho diat;te de meus conci
dadãos a obrigação de mostrar-me puro de toda a nodoa)
Nem ao menos o exame pelos mesarios! nem uma palan<1
na acta!

Em Tatuhy não se cansam com esta cou as não fazl:m
corpos de delicto, porque não querem; não são JUIzes nas
justificaçóes! Bate-se a todas as portas e não se encontram
juizes em parte alguma, mas quando se chega ao Rio de
Janeiro perante O' parlamento, dizem os nobres deputados
com verdadeira emphase-o que quereis? ós durame '..j.

annos \"encemos constantemente alli-! F. em ,R56.



.-\ lei xig..; "ario, r'-'qu~sira, para a ,'aliúau" da 'lcição;
!nuiras ddles são desprezado.;, como eOlhta das proprias
<Ictas, e quer-se q ue a elciçã:J "alha porque estas' friolleiras
da lei são t1lagranas, silo ninharias! Basta, dizem, durante '4
annos \"eneemos I

:\ião ha para os nobres uepuwdos. me 'mo aceitando
faera, nem a influen ia das leis. nem as influencias da.
situaçõe , nem o prestigio do poder. n !TI o resultado. que
podem trazer os erros e as más paixóes, nem quaesquer mo
ti\"os que influam sobre as maiorias locaes! Vencemos, logo
venceremos!

Na theoria dos nobres deputado, o goyerno representa
1i,'0, os partidos não s alternam no poder as maioria de
hontem não são minorias d" hoje Aco tumaram- e ao pen
samento ferrenho de que o po er é privilegio de alguns!
Elles, só elles!

Eu não aceira e"sa doutrina; peço a' camara, pois, que
'ondem ne esta eleição e condem ne a inda porq ue os nobres

deputados não precisam della; e se s podem apre entar
com outras c!eiçóes menos vicio as' do q ue e ta, para que
querem ligar a esse triumpho, que eu contesto um facto
-que denuncia a toda luz a falsidad' e a fraude,

r. president" noto ainda que nas justificaçóes omo
esta, segundo a doutrina legal, a decisão dada pelo juiz
ndo aflceta os direitos de ninguem; é apenas um meio pelo
.q ual se testifica a existencia dos factos; isto é o juiz af
tirma, pela sua assignaturn. que a inquirição se fez, que
houye aquellas perguntas e aquellas respostas; não ha re
CLI\"O, é um docul11ento ue cuja apreciaç<lo a camara se
incumbe.

Nas pequenas localidad"s os chefes de partidos, os ho
lllens importantes, são os que exercem os cargos de eleição
populm'; n vareança, o juizado de paz, o eleitorado, recruta
·os com zelo e cuidado. Os cargos de policia. as supplencias
de juizes municipaes, procura-os tambem, O que ha de
melhor está alli. Todo", pois são intere sados na luta di·
~·"eta e immediata111ente. justificação seria quasi impossi-



""I. o amigo cleitor seria suspeito por amil.'J(.h:: O cleilor
inimigo teria contra si igual su rei <ão. Em ambos os casos
ha\'cria aflcição e desaffeição.

Pcrgunto, pois. de que: me:io ht1\'iam lançar mão os p.:r
seguidos nas pcq uenas localidade::: :\ ão ha,ia meio nem 1'..:

curso algum.

ccresccntar ,i ainua LiLl<.: se a ju.-;tifi -a'iã , p<.:las razó<.::
expendiuas, t m rodo o \'alor, a acta. apezar dos dO"ios qUI':
lhe fez o meLl nobre collega p ·10 I" districro do Rio de Ja
neiro, não merece esses lourol'es, ,;e a não considera rmos
debaixo de certo' ponto ue: \'ista.

E' (erto qu~ a aele distingu:: u uas "species U<.: belleza :
c se ha belleza na acta é o bello horri\'el; porque, apezar
de touo o cuidado, cu de.atlo aos honrados deputados pelo
3° districto dc S. Paulo que me explique tres partes de 'sa
mesma acta; oml está a \'crdade não póde harer igui\·oco.

A justificação ]1ro\'a, com o silcncio da acra a resp"ito
do exame e a reLusa dos juizes, que náo hou\'<,: cha\'e na
urna. Tres testemunhas presenciaes o juram.

A justilicação pron1 com uma teste~lLlI1ha de rista c: duas
ele terem oU\'ido ao proprio juiz de paz, q ue a :l" chamada
acabou de madrugada. Esta circumslancia é de pessimo ai,
caAce quando se nota que annun' iada a 3" chamada como
consta ua acta da 2" para as ~l horas do dia, começou ,is
10 1/2, s"ndo que faltaram mais de me:tade dos rotant<.:s.

E agora notai que ndor tem 'ssa acta, Na acra da I"

chamada só se falia cm urna; nas duas actas seguillt<.:s
e.crere-se cofre. E' cofre ou urna ou ha duas cousas.

A respeito da questão ue cha\'es, a aLta da I" chamada
declara que ha\'ia uma na urna, não f:l1la em cofre com
chares; o cofre ti uma cousa que não apparecc n 'ste mom<.:l1to·

Na acta ua:l" chamada se declara um cofre com duas cha
\'es. Na acta da 3" chamada se declara um cofre com tI' S

chares. Se o cofre tinha tres chares, náo tinha duas, s"
tinha duas não tinha tres; se <.:ra cofre não podia ser urna'

I:;
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Quando é pois q ue esta acta falia I' rdade) A acta do::
Tatuhy foi es ripta por homens suspeitos, por uma maioria
que predominal'a, hal'ia largo tempo que dispunha das
autoridades e da camara municipal, em que tinha fundado
o seu dominio, E' com uma acta escripra por tal fór'ma que
se ha de dizer que prol'a mais do que a justinca~ão?

ma ultima renexão sobre e 5:1 eleição,

O meu nobre amioo notou que no collegio de ftapetininga
náo se tivessem separado os 1'0toS de Tatuhy: farei sobre
lO 'te ponto breves con ideraçõcs, Eu não desejava discutir
questões que propriamente não dizem respeito '<1 eleição do
3" districto, para lal'ar de uma censura immerecida o digno
juiz de direito des a comarca,

Disse-se que o parecer desse juiz é pautàdo pelo espirito
de partido pois não r spira senão odio, Eu desano o nobres
deputados pelo 3" districto a prol'arem o que acham nesse
pare.::er, que foi feito sem que fossem con 'ultadas a influen
cias liberae do districto, tanto que ellas não o approvaram !

r. prcsid nte, s houl'esse alguma conclusão a tirar-se
seria a s guinte: os eleitore tinhan~ um fim que podia ser
prejudicado pelo parecer. Ora a maioria dos eleitores é
liberal: como pois, o jl/ii politico não consultou os amigos
e I'io, seu parecer rejeitado? Será logico !

Se o comprimento exacto da lei servio de guia ao juiz de
dir ito de It<lpetininga em um collegio eleitoral onde as
paixões borbulham onde os empenhos são como em ne
nhuma outra parte, onde os interesesses se cruzam no ardor
da lllta, é el'ident que esse juiz não se, quiz subordinar a
imposi~ão alguma,

o parecer, que não leio mas que póde ser lido pelo
nobres deputados, não ha uma ou outra irregularidade; as
irregularidade são aos mólhos, Não menciona quantos fal
taram, não' havendo rol da I" e 2" chamadas, e no entailto
faltaram mais de metade dos yorantes qualificados, E os
nobres deputados com a policia nas mãos, alardeam uma
maioria de I'~rantes q ue não têm?! Ao menos provada.
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:'-Ião quero cansar a paciencia da casa lendo o parc:.:er;
mas quem quiz r examinar estes papeis verá a exac:tidão da
minha proposi;:ão quanto á existencia de todas es as irre
gularidades que apropria commis ão com todo o cuidado
pôde deixar de reconhecer.

Passemos a eaconde.

Sr. presidente a nobre commissáo no seu parec:er ex
primio-se do seguinte modo pouco mais ou menos: não
houre termo de recurso dos 1..1--1- recusados por não terem
sido qualifica los pdo conselho de qualificação, mas não
competindo ú mesa parochial senão o reconhecimento Je
identidade' dos I'ctantes, nulJa é a eleição da mesma fre
guezia. O facto' a que temos de applicar o direito é conhe
cido: hOll\' o conselho de qualificação, passaram-se os Jias
da lei; não se interpoz o recurso, prescreveu o direito ;
uma y<'z que não se recorreu dentro do cinco dias, estava
perdido o recurso. E' esta a primeira questão.

Notai, senhore , não se trata da justiça ou injustiça com
que o conselho de qualit-i ação tinha,ou não admittido o·
rotantes. A questão é outra: o meici que a lei concedeu
para reparar a injustiça já não existia? Não podia hal'er
recurso) .

Dirijo-me a um dos membros da nobre comlllissão quc
é desembarga 101' da relação da côrte e lhe pergunto: se
alguem sem interpõr recurso no Juizo inferior fizer da capital
da provincia do Rio de Janeiro um requerimento para a
relação do districto V. Ex. tomará conhecimênto desse
requerimento)

O SR. F. OCT.\rlANo:- ão deve tomar, mas a relação
já tomou.

O ORADOR:- Fel-o então ex-omcio, porque o termo é. a
prova da interposição.

Mas admittamos que o conselho municipal de recur-o
tomou conhecimento do facto, pergunto: a incompetencia
da mesa parochial para conhecer deste mesmo facto im
porta a nullidade da eleição?
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Resp:H1uo quc não' porque a qUéstão Ja cOlllpc:t<:ncia
para os recursos <.: distincta da questão Ja nulliuade da clci
ção; porque, finalmente, a opinião da illustre C0111111issão dú
como resultado um absurdo: <.: a consagraçáo pratica do
principio de contradicção.

Na doutrina da illustrc commissão 0 nulla a eleição d..:
Caconde, porqu<: 1..).+ "otos deixaram dc I"otar. não sendo a
mesa com!,etcntc para recusai-os por mal qualificados.

A commis ão, por-:Ill. reconhece que estes I"oto são nullos
c por conseguinte se inAuissem no pleito e fossem adlllit
tidos, nulla tambem era a eleição. Temos pois o sim <:: o não:
nullidadc por incompetcncia do acto cm um ca '0, e por nul
lidade do voto em outro. Quando uma doutrina é tal
que chega a I.:stes resultados, quando as consequencias
contrariam mutuamentc, ha razão para crer-se que é ab
surda. Vejamos qual -: a I"crdadeira opinião. Invoco a in
terl"ençáo do r. presidcntc ua camara.

Se uma mesa parochial, rcconhecendo a identi adc J"
'-+4 menores, diss r em uma acta - reconheço que esses
1-J-4 menores são realmcnte os qualificados, mas náo quero
os seus I"otos, porque c!les não podiam ser qualificado., é
,~i1id.l ou nulla a elcição:-

Incontcstavc!mente a mesa parochial náo tem tambem
li ireito para rcconhccer da idoncidade dos I"otantes e nc
gar-lhcs o yoto' Apoiados.1 Mas se depois de r..:cu ado.
esses yotos, se apresentarem á camara dos Sr5. deputado
J..j...j. certidões de idade demonstrando que os 1-+-+ I"otos eram
de menores, é nulla ou valida a eleição, o que de idiní a
camara? Sustento que'; ndida, porque se não fosse, o re
sultado seria quI.: se esses \'otos fossem acceitos e inAuissem
no resultado, acamara tcria de aunullal-a forço amente.
IApoiados.)

Agora accrescenLarei, Sr. presidente, e .::halllo a attençáo
de todos para este ponto, que esta camara já tem entendido
que póde annullar "otos Je votantes mal qualificado como
menores, ;,Ii,ís já recusados pelas mesas parochiaes. As im



,t <;11l<:ndeu em 1800 e me:mo na acttlal 'eSSüO, em pa 'e
cres i,i dado'.

)ião 0. portanto, cou'a aceira, sahida e náo contesta la a
doutrina da nobre commissão. Em uma l'aJa\Ta, Sr, prc i
dente, a incompercncia da mesa de Cacond affectou O
'oto de quem o não tinha, liga-se a um acto nuIlo por

si me'mo. '\áo se trata de incompet<:ncia para presidir a
eleição.

Agora not· acamara qu os '++ ,'otos nullo- náo póJem
influir na c:lei~iÍo; ainda mesmo dados todos ü chapa con
serl'<ldora, entre o ultimo eleitor liberal c o primeiro sup
pleme COIl e['l'ador ha,'eria uma difler nça d(; 18 voto .

Diz, por~m, a nobre commissúo: .-\ recusa podia de a·
nimand ,'otantes, int1uir no animo dos que faltaram. Ma'
quantos faltaram) Cem ,'otos sall'o p queno engano; ora,
se os LJ.+ s50 nullos a diA'erença da maioria liberal seria
de )0 a tio ,'otos. O facto, poi' da recusa dos I++ votos
qua!ilicados ex-officio pelo conselho municipal de recur o
não tem influencia no resultado da ekição.

O ~R, COST,I PI '1'1'0:- O conselho que incluío os I..j.+

c.\:c'!uio duzentos e tantos,

O SR. ;\l.IR'II'1 FR IXCISCO:- U co:,-c:lho de recurso era
do' senhor~s,

O ~ R, COST.I PIXTO:- ão sei.

O SR. ~1.IRTI\1 h~ IXClSCO.- Tanto era, que os liberae'
r.eclama ram,

O Of3.AIJOR:- Os nobres deputados jil ti,'eram a felicidade
ue na s~ssão de I (;0, na distancia de .Juquiü <l [guape, con
verter oito leguas em tio. \ amos adiante,

IH.7 di~'l!rsos .lptrrles,)

E' pois Sr. pre 'idente, incontesta",:! a I'alidade da elei
,ão de: Caconde, c eu [a;o notar ii honmda c'oml1lissão,
que daq lella parte da prol'incia suieita ao regimen da
inrimida;ão e da força, é uma das (loucas freguezias que
no largo p.:riodo da domina;ão consel'l'adora apresenta o
e,pectacu!o da ,'i.:toria no meio da' derrotas pela "iolencia.
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Ganh,lmos sempre; não perderiamos hoje que a feição do
tempo é melhor,

Passo á eleição de logymirim, Parece-me fóra de ques
tão que é ahi onde o dedo Aexi\'el da frande se manife ta
nas menores circumstancias, para demonstrar a consciencia
da camara do deputados que as serpentes eleitoraes não
se di tinguem muito das outras, tendo cuidado de apagar
com a cauda o rasto que deixam,

Eu "OU seguir o paret:er da honrada commissáo a tal
respeito, 1 a narração dos factos ella não omittio uma só
cirGumstancia, e teve sempre em "ista os protestos nas di
"ersas partes do seu parecer.

Ruptura dos sellos da urna, rasgamento de papel que a
cubria, descollamento dos massos da cedulas tudo emfim
foi examinado,

Sr, presidente, correu disputadamente durante dous dias a
eleição; os partidos fis alisaram-se mutuamente o partido
conservador na vespera do dia em que se deu a famosa excla
mação do juiz de paz de Mogimirim contava perdida a elei
ção, No dia J 2 de Agosto chegado á igreja,sem que ninguem o
excitasse, elle candidato ao eleitorado, elle juiz de paz de uma
parcialiDade, elle a quem mais immediatamente competia o
exame diario da urna e cofre, elIe que tinha o interesse ainda
de não ser sacrificado nessa eleiçáo, elle é quem dirije-se a
todos e diz-ti\'e um aviso-mas não se contenta çom a decla
ração desse aviso, accrescenta na emoçáo do boato ou pre
parando a fraude-:-juro, estou prompto a jurar (é phrase da
aetal que esta urna foi violada?

- Os outros mesarios assustan)-se ante o juramento da
quelIe que estava acostumado a ver todos os dias a urna e o
cofre fechado, daqueIle que era depositario de uma das cha
ves daquelle que examinava todos os dias o lacre e os sellos ?
Engano dos olhos? Como, se o facto foi recenhecido por
uns, e não negado por ninguem ?

Denunciando o facto, a mesa trara de verificai-o note a
camara a circumstancia-reconhece que ha um pequeno ras
gáo no papel ou tira que cobre a urrm : que dentro da urna
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os maços não estão em seu logar' finalmente que os objectos
guardados na urna não se acham no mesmo logar em que
os tinha collocado cada um dos mesa rios. Estas circumstan
cias fazem dcsconfiar, porém como explicar a fraude?

Estando a urna fechad2: estande os rotulos que cobrem o
maços intciros e as~ignados por um mesario liberal, diz de
pois a maioria da mesa-não era possi\-el a fraude tanto
mais quanto uma das cha\'es estava na mão de um dos me
sarios liberal, e a outra na mão dc um conser"ador.-A hon
rada commissão, respon endo a esta parte, apresenta como
impossibilidade material do facto os -eguintes factos a que
"OU responder um por um.

[.0 A cha\-e mais forte e melhor esta"a na mão do mc
sario liberal e era preciso a con':urrcncia deste para a falsi
ficação. Respondo que u chave mais forte e melhor era dc
ceno a maior, isto é, aquella que pertcncia a uma fechadura, I

que podia ser aberta por uma da outras chaves. Não era
pois uma garantia para os liberaes. chave que abria a fe
chadura maior devia estar com o juiz de paz ou com um mc
sario con 'en-ador' não eram' garantias offerccidas á par
cialidade derrotada.

O R. F. OCTAVIANO dá um apartc.

O ORADOR :-A cha\-c menor abre a fechadura maior. Ao
menos não se prova o contrario e em isso não resalta a
impossibilidade material que a c mmissão apresentou, tanto
mais quan~o a camara municipal é çonser"adora.

O SR. OCTAYlANO dá um aparte.

O ORADOR :-"egunda impossibilidade. O sinete com que
se lacra"a a urna esta"a na mão de um liberal. Respondo
que o sinete pertencia <i camara municipal c a camara em
sua maioria era conservadora, e bem assim o seu presidente:
~ogo podia ter outro sinete ou ter entregado aquelle quc
Já estivesse doe proposito preparado ...

UM SR. DEPUTADO :-E' muita fraude junta.

O ORADOR :-Perdôe, desde que a mcsa reconhece quc os
maços não estavam em seu lugar, c 'que o papel estm'a
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rasgado, que alguem andou de \'da pingando de ebo a
urna, ~u estou em meu direito affirmando quc ha prcsum
p<;óes de "ioleneia.

Ter,eira impossibilidalk. O' rorulos da cedulas tinham
a as 'ignarura de um lib_ral. Respondo que não ha impos
sibilidade, visto qu.:: po.iia-se, eonsen·ando·se a primeira c
ultima cedulas, lirar as int rmediarias, eon5er"ando o ro
tulo e: a assi3nawrn intactos.

Quarta impossibilidade O exame feito pelos p ritos. Eu
,on[esso {I honrada commissão que não Yi exame algum.
De duas uma, ou es'c exame é um corpo de delicto, di
recto ou indirecto. e é um corpo de delicto directo, não
tem yalor porque o \' stigios do delieta tinham desappare
cido' a propria mesa tinha rasgado o papel tinha tirado o
l.acre. Sc é inL!ire:::to, tcm o mesmo "al.or que as circum
stancia trazidas á luz pela com missão e que nós [<:mos o
direito de a\·aliar.

Resumamos, pOI ,d um lado c outro a argumentação a
lermos simples. Ha para alTirmar a "iolencia da urna os
seguintes factos.

Dêc1anl;ão do juiz de paz <: affirmação os outros me
:,arios com o silencio de um só silencio d poi expliC<ldo
l·m sentido contrario ao l:xame. Reconheciml:nto da \'er
dade destes fa:tos pelo proprio exame, e .0 que é mais
:,enhores laqui é que está a maior dilficuldade da questáol
o que": mais, a propria acta o decl.arn um guarda .:on(es·a
qu elk que rasgou o papel, es.:rc\·endo outro palaHas sem
scntido sobre a tira frouxa c sob a qual se podia eollocar
um pequeno yolume. Para que c porque? Curiosidade)
EII \"ia tojos os dias a urna! [n tcre se? Qu..: interesse po
dia elle t<:r -: \'in.~ança) De: qu<:m e por que moti\'o? Como
l'xpli:ar () b:to I Seria por hrinquedo:' ão creio que elle
tivesse mais nc:e.;sida-ie lk brincar em alms horas da noite
do que d..: dormir. S_ria () descjo de sah'açã para a deição
..:on cn·a.lor,1 ~ . '.ia creio qu..: isto s~ja p05.i\·cl, a não ha"er
.::onluio com O.i i:lt 'r~ s:do' para o 11m de \'lolar a urna. O
guarda n:i? exist.:, ou de\'(: s~r u:" ,ulllpli:c do ddi ·ro. F. o
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escriptor das palavra inintdligi"eis? Como aclarar o mys
teria? Provada a não intesri.bic da urna, era preciso que
a mc a o l;:.·pli as·c, e eorão appar<:cc um pobre oldado
como vigianJo e rt::visrantlo a urna para abri·la.

gora veja á camara como de tojo este conjuncro de;;
l;ircum-tan~ias e qc fa tos nio ha um só que não con orra
para mostrar a falsifica,ão haúda.

Estc rasgão no rotulo podia ser U'11a n<:ccssidade para a:
abertura da rampa da urna, D~sdc qu<:: 'a a:ra declara que
um voLune pe ueno polia scr introluzilo cntre o papel do
rotulo e a fr::sta do tam p:> da uma, tl-c!.lra iPSD facto q uc a
tira de p:q) 'I que: continha. o rotulo não CSlava muito esti-
ada, <:: sim froux:a; de .te que as im J ramb<::m dcclaro

ips .f.7cl:J s.r mli- [l;il arre.iar um p:)U~o a tira sem ras
ga·la de to lo, p3.ra tl.:sembJrarar a tampJ. da uma. () rasgão·
uem:)Istra q'lC se pro:eJe:.t a <.:·sa op<.:ra-rão, ou quc foi um
meio de <.:str"itar a tira do pJ.pel para lcva-Ia a um do
lados da tamp3. sem la_era ,:ão completa,

CO:l1 'CSles I r 'parali\'os <.: le~'cza dl;: mãos não t::ra prcciso
que:: So: to:as-e no la:r,', qae se tira sc peda:o algum da
pap~l, <.: ti'Mlmem<.: que 'e r0111p,:'sC a parte das a signa
lUra.,

• C <.: te:. fa;lO' 'e;; verilicaram, c.: <.:u t<;nho razão para sup
pôr qu: U:llU das chaves que abria a urna CSla\'a na mão
de O:ltro mcsario cons_rnl:ior, c.:x:pli~a's<.: 'Oil1 toda a .uavi
da de a abcrtura da urna ck l\lo~)'111irim,

\la. notai outra circu111srancia. Diz<;m os m<.: anos: cc a
ma foi guardada s<.:mprc, » Então, senhor<.:s, cu pcrgunro:

quando foi quc c tc soldado c o eu companhc.:iro rasgaram
a tira de papel que 'lava sobre a tampa da urna e c.: crc
\'eram ? Hau\'(: um momento um in tantc <.:m que e sa urna
não foi guardada pelos partidos. Era impossi\-cl que POI
\1111 J scuido o partiLlo que \'jgia\'Ll a urna não di ':C', ' ao
:aluauo; não rasguei c 'se pa pc!.

. Ora L1iantl: da lci cu podia uiz'r ao: nobre: d<.:putado,
Isto que demonstro que: não se ~'LlarJaram as rOl'maliLlades

: aranticiora5 do \'oto c ,'xigidas c:xprcs amcl1t,', rara que \C

!li



alIlrnur qll~ () a.:ro p~I'SOL1 c,'tr()!l1:; d.., m "icio ilranal'd,
se na uoutril1a de uir... ito ha pr'3u lp;ão l"g~d de frau c r
Não é a mim que 'comp<.:k demon5 rar que \.:S5a fraude não
se déu, é ao honrados membros, e ",'ta demonstrarão não
foi feita nem pelas allegarócs da nobl' commi 'sáo, n'm pôde
ser [cita tamb m por ningucm,

Accrescentarei ainda uma uma circum5tancia para ter
minar, e é que na falsil'ica;:ão d" J\logymirim ha toda a as
tucia e habilidade, A ,-ota'rão dos eleitores e supplente' .:
qua i igual: entram dous liberaes 110 num 1'0 dos eleitor s:
tudo se combina para illudir, e ness_ caso a apparição do
soldado era indispensa\·el.

Assim, o pap I roto em parte, os pingos de "ela na urna,
ii apparição do soldado, as leuras ininrelli~i\'eis escriptas. o
juramento do juiz de paz, os maços d cedu!as fóra do lugar.
tudo prol'a que, pelo menos ninguem póde affirmar que a
urna não foi "iolada.

Com elementos taes Sr, presidenre eu creio que LIma
camara conservadora teria ma teria! ue mais para fazer obra :
mas cu não CJuero pedir a nullidad da eleição de Mogymirim.
quero sómente que se escreva nos illllaeJ Parlamelltares.
que se saiba no paiz inteiro que os honrado membros fora111
considerados eleitos pelo 30 districto de minha provincia C0111
os yotos desta eleição; é o unico castigo que me julgo C0111
o direito de impor-Ilhos,

O SR, EBU :-Eleição muito legal.

O ORADOR :-Muito legal uma eleiçáo em que o JUIZ de
paz da parcialidade do honrado membro sem ser influenciado
por pessoa alguma é o primeiro que d clara :-juro que esw
urna foi violada r .

Pela minha parte se os honrado lllcm bros reputam gloria
esta eleição eu lhes digo que acredito que ninguem no paiz
1h s ha de disputar essa gloria,

Sr. presidente, eu sei que estou cansando a paciencia da
asa (lIáo apoiados); pretendia demonstrar que as proprias

eleiçóes que a illustre commissáo julgou isentas de qualquer
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~l()doa, c:ssas mc:slllas são eleições qu<: por honra dos ri<~o:...:s
da lei c~cripta, 'e não ti\'essemos ne-te momento princll-ios
mais altos que nos de\'em "uiar. istb é, se não dc\'eSSelllos
,lttendcr ii lei escri pta de com binação com a lei moral, e não
d '\'e cmos inspirar-Ilos tambem nos pronuociamcil os da
-:ons=iencia publi-:a, s m du\"ida al.;uma conforme o rigor
d direito não teriam a 'sento nesta asa os nobres deputados
c: poderiam ser excluidos delb om muito mais razão do que
todas essas que 'en'ir.am de base ús eleições de I 'Go. Por
-:crto . ..: com todo o fundam..:nlO, não se diria que acamara
de i 'Li..j. appro\"ou uma duplicata presidilln por um 2° juiz de
paz irmão Jo primeiro q ue fazia a eleição nu ioreja matriz'
não sc diria que e te juiz d paz era candidato como o pri·
m 'iro cm am ba~ as cha pas conseryadora- para, «stabele
-:c: .elo este consorcio monstruoso da fraude c da audacia,
-:oatcmplar as eh, mmllS do in::endio ..: o arrombamento d..:
urnas: não se diria que este juiz dl.: paz c o outro, suspcn
d.::nd a eleição, o dec1ara\'am ao presidente da proYincia,
que imprudente c contradiet!Jriamcnte loura\'a um e outro
Sem oLhar para a lei' não se diria que a camara de I G..j.
[(:rê: al"uem annu!ando Mog~'mirim que defen esse es es
,lÇtos que os honrado membros s" incumbiram d de antar
c:m I.GO!

n SR. Co"u PIXTO:- iltk foi isto?

I) OR,\OOR :-Po::lia s r c~nsuraJo pelos meu hOilrtldo
colleg,ls s' a en.:róia c enthu-iasmo com que falIo ti\'C:ssc
por fim a e:clu -ão de alguem le5t(: re.:-inr : declaro porJm,
na 'inscrid.ade d..: minha alma, e il1\'o o as onsciencias ho
n sta' LIa' nobres membros da commi·-ão. que digam se a.
linguDge;n que tenho n... ·te mOI11l.:l1to ná foi a mesma que
ti\',' perante elles.

O SI<. F. OCT.\\ 1.\:-:0 :-.\poiaJo.

() 01<.\\)01< :-V"nho só <Í rribLln,1 porque quero qu' esr<.;
I.:x..:mplo ir\'a para incutir no, animas dos honrados mem
br•.. no futu;'o, quando lhes "oIte <Í mãos o poder, o ,moI'
u"~se culto nobre c de interessado do direito c da lei qu.::' núo
coph .:-(: amigus e só resp~ita a iL:,tiça. (Apoiados.l



o SIt. I 'EBI \S :-Pnrccc isto um jury, no qual o nobr
deput<l lo ,~ o n~c·ls3.jor e nós o réos.

O 011. 100'1 :-Trato de fa:tos con lemnados peb propria
camara de IS:50 e 10uvaJos por V. Ex.

O SR. NSBI I~ :-D.:s I::: j.i de~taro que pe;;o toJa o rigor
da ca:11<ua; n.ío quero favores.

O ()RIOOR :-Vamos pordiant<:. t:m analvsar as elei;õt:S
de S. Si'll.1., qu_ são nullas, nullissimas; porque, quando
não fos'em o fra~to da c03::ão Cua vio:e leia, tinham con
tra si o s~j.li.,te: a a~ta declara que quatro voranres não
foram a:l:itos p()r n50 poder :i mesa reeo:lhccer a sua ido
neidade.

Lo.;o nd'> neg3. a iJe:lli la le detl<:s; h~., os quatro
\"Otan es po iiam ser parcialidaue lib:::ral' lo ~(), a ditl'crença
de 13 v.tos que se dj entre os deitare menos \Ia ados e os
su'pplentes menos votados ficaria reduzido a 7 votos. Se
agora accrcs.·cntarmos a estes 7 votos J o votos, eujo des
tinÇl não 'e conhece na acta, porque D lll~ltiplica;ão de I I

pelo numero ce.lulas não ~ i.sual ao numero de \lato dis
tribui'los, temos que estes votos que faltam po liam inflUIr
nos ultimo, cl.:itores; i:lt1ui'ldo por onseJ.li:1te nos sup-
plentes e no pro:esso de qualili:a,ão. .

Assim, p.is, qua',do se nora que nesta dei,ã0 all.::g3m,st:
irrcgulari a Jes, all':":l-se i10u.:ncia d.l u;ltori 'a I , e o re
sultado que con ·ta d.1 a:ta é este, nin3uem p 5Je vir dizer
nesta camara q ue uma tal elei ião é pura.

(Ha diiJerelltes ap.lrtes; o Sr. presidellte reclalll:l atllm
çáo.)

O r. Dr. Jos~ Alves dos anto· de:laro;l e'1' uma cor
responden.::ia publi:a-Ja no Jorllal do COllllllerci o sL'guinre:
-que náo tinha dado pbss ao novo nomeal~o, porque este
tinha passaio uma procura,ão de punho proprio. quando
aliás náo o podi'l. fazer: mas niío negou que lhe não tivcs c
dado pos e. .

O 5R. 'EBlAS :-Mas o supp\entc que servia era liberal

O SlC PAUL.I SOUZA :-Era consen·aJor.
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o ORADOR :-Sobre este ponto r. presiJente, eu não
-direi que o supplente do subdelegado era libtral ou conser
yador; creio que era consen'ador como é o d<:lcgado Dr. Jos'
Alves Junior; não o posso, porém, .affirmar.

Em ~. Simão hou\'e nullidades na elei,ão e a força co
roou? obra da iniquidade. Ahi estão as actas! Mas nem ao
menos quizeram que se protestas"e; abanJonaram a mesa.

Quer ver a camara a elei, ão, da Franca, desse ba1:Jarte imo
pugnavel do parti,lo consen'ador da minha provincia? Quer
yer como se \'e,ceu a elei :5.0 nessa freguezia,on le não ha Iibe·
raes? Quer ver a colleira de a"o dos escravos daquLlla terra
inhospi'a! (MostraI/do ulI/a lista) chama·se a isto chapa do
voto livre! Aqui esl.! o seguinte :-Reconhe,o o rotulo retro
das cetlnlas que em parte sen'iram do lado con'c.:rvado.-E'
n reconl1ecime'lto ue Ulll tabellião publico!

Est~ é a eb ..50 do VOlo livre da Franca! Jã se v3 que
alli não é pos5ivel contestar a legi.timidadc ua <:lei,ão con
serva 10ra ! ! !

Quer saber a Ca'11ara a' legitimi·1a'le desta e1-:i ,ão da
'Franca) A.. cres:e'1tarei um facto· não eslá pro\'ado mas
é sabido em S. Paulo. Eu alk'go perante eSla ramara, por
que não pretendo pedil- a annulla,áo deIla, nem me mo o
adiamento, ainda qLie entre papeis da 110bre ommi~são não
exista a a~ta primaria da eleiião da Franca.

O comma la',le do desta amento, debaixo das 01' 'ens da
autorlda 1e palicial, inl'adio o templo e embalou armas! Ná
houve elei,50 livre na Fran.:a e se a houvesse, para que
estas learas gm ',des e especiaes (continuaI/do a 17l0strar a lista)
no meio destas leTtras pequena ? Não é uma di:;tinc~áo, não
é uma difT'ren,a? nda é umn fórma? não é um carimbo de
'nova inven,ão!

Mas emfim a elei:áo da Franca é uma das que com mais
orgul o é. i'1vo:a1a p.;los nobres depulndos apezar destes
vicios insa1aveis ?

Note'11 ain la a circumstancia de que a mesa não foi 01'
anisaJa conforme a Ie.:i. No impedimen:o de.: um los mesa-
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rio', em 1°'::Z d~ pro:-:j~r-se cO:1form.:: a disp::>3i;áo I'S:11, u
presidente entendeu L]U podia delegar poJercs que lhe nã,:>
penen:iam e no u!tim dia, ou no renultimo da apuração,
deu,se a nuIliclade; a propria acta confessa, rezando (no! m
bem), que rel"alidou a apuração fcita; a a:ta não exi ~e, :lO
existi -se, eu mostraria q u rel"aliJou o protesto,

Alte 1da-se aDora ao seguinte: a ,Eta é uma S0 em um
dia se fez a apura;:ão, e no dia seguinte a rlOl"alidaçáo:
logo, ou a acta mente quando all1rma que a rCI'alidação se;
deu, porque é anterio:' a ella, ou existem duas a:ta, da
mesma apuração,

, Mas eu não pn:tendo p:;dir a annulla,ão estas el i'róc :
o que quero é marca-Ia' todas com o carimbo com que mar
caram as listas da rotarão liHe; da Franca o não qu'cro fazlOr
mais nada,

D:.Il1s pala nas sobr.:; ,Botll.:atú, em BotLl..:atú: onde a
nobre COllllllissão não encontrou um unico defeito, dú-slO
o seguinte fa:to: compJreceram duzentos e t:l1toS \otan
tes, faltaram trezentos e tanto', a eleiçã é da minoria,
a policia é autoridade dos con cn'ador::s, e nota-se na a:ta
o se3ui'1te :-fez-se a I" e 2" chamada seru se fazer a cha
mada da lista upplemenrar e depois (notem roda esta CO:1
fusão, lO lo este atropello d formulas todo ste oe coni e;
cimento da lei!) os mesarios se recordam que não foram
chamados 03 l"ota:He5 da lista suppl mentar e fazem a
chamada d dez I"otantes de 'ta li ta, de maneira que, e
houl'C: I", 1" e 3" chamadas, náo hom'e oa da lista supplc
mentar, porque seria H +01; se, pelo contr'lrio. houl'e a I" e ,1

~" chamadas c da lista supp]elllentnr, não hOUl'e a 30
' cha

mada, porque esta cria a +", Este facto pódc influir e muito
na ausencia dos rotantes. c o rotantes ausentes ão cm
ex:esso, são mais do q ue a metade dos que I"ota ramo

S ria, ~ r. president, úmentc estes os "i cios !' Ter-slO-O
hiam sómcl1te dado ne tas cleiçóes:- Eu os po lia citar cm
toJas; mas não d~1'0 cmrar mais a pac i neia da ca l1an1

(.Vãa apoiad s.)
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Quero por uI imo referir-me a uma eleição annullada
pela honrada cOlllmissão, e que eu peço que seja approvada ;
~ a eleição de Santa-Barbara.

A nobre commi 'sáo cingindo-s ao rigor de direito.
dtclara nulia e ta eleição, porque a organis:lção da mesa
não foi feita na conformidade do decreto de 26 de Ag to de
I,Sti. Noto em primeiro lugar que e t~ circu1l1stancia náo
<:stá clara na acta, e em segundo lugar que os mesarios sáo
o eleitores e supplentes mai' votados, offerecendo por isso
garantias ás parcialidade politicas, e representando a mesa
a, maiorias dos dous partidos.

A acta não está clara, porque na organisaçáo da mesa,
'eU peço ao nobre deputado que me conteste se eu cahir em
qualquer equil'ocol a acta pouco mais ou menos diz o se·
guinte: chegaram pre idenk, dous eleitos e dous sup
plentcs. c tomaram assento na mesa, procendendo-se em
tudo conforme o art. jo do decreto de 23 de Agosto de 1 °56.

Se se attender ao principio das expressões, parece que
náo houve eleicáo da mesa' mas, se se attender :1 citacão
do artigo cspe~ial, parece que o caso é duvidoso' e, 'em
um caso duYidoso como este, e onde aliás hou\'e fiscalisação
de ambos os lados, a equidade pede a approl'ação. Casos
id<:nticos ou antes emelhantes tem passado nesta casa sob

ii t?gide da boa fé q ue os empara. Por i so náo' me opponho
á approvação da eleição da freguezia de S. Domingos, cuja
annulaçáo tambem pedio a commissão. E' uma freguezia
l'onservadora.

O SR. CCST.\ PIXTO :-Approva a duplicata de Pinssi
nl1nga?

O ORADOR :-Já declarei e declaro que hei de votar con
ra a duplicata liberal e a favor da eleição legitima do'

l'onsen'adore . IJIl!ilo bem.) Não \'oto por duplicatas.

Em alguns casos hei de al1l1ular uma e outra eleicão, e
naql1 lies m que me parecer leoitima a eleição cOJl~erl'a.
dora, hei de approl'a·!a sempre. (Apoiados: IlluiLo bem.)

Como dis e, Sr. presidente, pn:tenliia analy~ar eleição
por d i :üo: R hora cst:í porém muito a liant:lda e para meu
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fim, feita a apuração los diY0rsos 'oto, cuja kgitimi lade
póde ser contestaJa' creio qU0. attendendo principalmente
á fei,ão geral do districto. o nobres deputado não podem
er considerados ne til casa como representantes de um

principio politi o. Entendo tambem que a ycrdade das
urnas, se ellas ex] rimem a luta das idéas quI.: se debatem.
nada tem que ver na eleiçáo do 3 districto.

Pen'O que náo e:: hoje ainda tempo de escrever a :ultima
palavra sobre os acontecimentos eleitoracs desse districto,
cujas consequencias se vão desel1\'olrenJo de U111 modo claro
e eloquente. Creio que a camara e tá cm urna posição, ar
riscada; mas. abrindo as portas do parlam nto aos nobre
deputados, mais uma vez mostrará que ha um abysmo
insondavel entre a legislatura de J 860 e a de I (6+. (Apoia
dos: 11111ito bem. milito bem.)

(O orador é jelicit.71o por muitos ·rs. deputados.)

---=-=;;;>~=----



SessnJo em 4 de JíU10il'O de 18 ü,t

EI.EIÇÕE DE S. PAULO

o SR. Jo É l3o"lFACIO:-Sr. pr~-idente a anti>uiJnde,
consagrando o ulto das vestaes, tinhn lambem outrns ado
ra~óe-. Varios em sua origem e desti'lo, es,es cultos ofIe·
reciam aveze tri tes pontos de s<..:melhan Ia mas não
se confundiam.

ão me a:lmira, pois, que o nobre deputarlo pelo 3·
di tricto ela minha provin:ia entenda que eLi;éíes viciada
são puras e limpas de qua1luer noJoa . inL.:litmenre as pro
va que aiduzio para demon trar proposi ,ão tdo inexacta,
não cOI1\-enceráo a cOll'cieneia publica de que tal elei,ão
póde ser compara'Ja úquella- que não tem contra si fa:ro
que as deslllstrem.

Eu vou, Sr. presiJenlt:, con-ideral-a de noro e com
revi Jade. Escudando-as em seu desenvolYim nto, segui

rei o tril1:lo ab~no p~lo illustr.:; d~puta'Jo, e principiJrei jus
tamente por aqu ..lla q~lc me ["z aS-ie.5urar com mais con
Yic~ão {l camara que no 3· distri to 11<10' se trata da repre
senta;ão de um principio politico, mas da simples expressão
de allianias individuaes ou de consorcio monstruoso repito,
entre a policia e as urnas.

O nobre d"pu ado nos diss<.:: (I QuanLO u mim honro-me
em extremo dos votos libcrae que recebi' mas, ab trahdo
esses votos, ain la a sim eu terin sido d.:putado conserva
dOL,) E' para notar o cuiJado com que . Ex., lendo avan·
çado esta proposi.áo no reci'lLO da representa,:áo nacional,
furtou-se ao arg~1"1ento das cif,-as. Eu q uer~ria q ue de
monstras e como o votos nxcbido de Jib~raes, e que S. Ex.

i7



pede-lhe sejam d<:duzielw. sendo lJuasi )0 que pl:rdcu a chapa
liberal, é o nobre deputado repres_ntal1lc e~clu iro de UI1l

principio. Não o posso comprehendcr.

O SR, NlmL,t :-llotir<: Sc'l dous candid:1tos liberaes.

O Oru/JoR:-Embor,l houl'L'ss<: s~ dous candidatos lib<.:
rnes, desde que c demonstra que' foram dados qunsi )0 ro
tos liberaes a um do: cnnL!idatos cOJrcrrndores, o que per
deu um candidato por quasi igual numero é incontesrarel a
proposição que emini .. f!lrnl[!r, como o nobre depurado af
Jirma que r re todos os l'OroS conserl'ndores isto :.
mal 3L ,"atas que os adn~rs:lrios' cO!lfessar depoi qu<:
p lo menos obrel'<: :~~ I·Oto.; liberac', quando grande pa['[(:
desres. se não todos. foram tir:ldos a andiJato oppostos., t=
d monstrar que tem sobre os liberaes uma maioria pelo
menos de ~1(1 rotos, e.: sobr<: 'eus proprios companheiros uma
maioria de 3~ pelo m<:110 . Ora. os algaris:Jl0s demonsrram
o contrario, e S. Ex. s211<: que tol~O o roto perdido pai'
Ulll liberal e ganho por um adl'ersario equil'ale a:!. E' assim
que os li da Fachina süo 12. por rei· os perdido o Dr. Cbri'
piniano . por conseguinte, S. Jo:~. affirma um facto que náo
é I·erdadeiro.

O . R. )1"131.1 :-0 nll'sr.~rio estú na Fachin2,

O OluJ)cm:-O m~'sterio cst~1 na Fachina, aceiro o npaI'l<:.
mns deixo ao nobrL' depurado a explica ,ão.

:\'<1 Fachill3 hn 13 l'on:<:rradores,' endll os outrOs <:I-:i
tor.:s do collegio liberaes. O orador 3 l]u 'm respondo lCI'<:
1 ~I raros.

Assim, pois, a somma da l'ot,lÇÜO lihcr,ll e conse.:rrad nc
dada n um do candidato.; conserl'aL!orc.:s explica a ausencia
ele razão no nohre deputado.

E' impossirel rerilicar a sua conta ima!-,\"inaria <: conSl'r
ladora dada a um do- candidatos consernldores :-:plica ,t
ausencia de razão no nobr<: depurado.

Eu desceria ao <:~al11e Jos \'oros d.:: (011 gio por (olk
·,io se pór \'entll~l contasse de anremão com a Ilegatil'a do
nobre.: dl'p~ilado: mas incol1fesral'eI1l1C'l1fc. suhrrahindo o'
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lOto, lhi p,ueiJliJaJ" lib~ral, O nobre l~epu'<ld náo rcpr.::
,.:'atai'a o parti.do eonseri"a.1or.

O R,:'\ F. 3 1.1 -:-Representai"a perfeitamente,

O ORAI'OR:-Col1i"ido o nobre deputado quando f,t11l1jr a
raz~r "sla demo:1Stra ião, D~duzjjos do Sr. Costa Pinto os
l'Otos libera::s que: obtei"e. ~ fi:ando rj CO:11 os \"otos conser
I'ador.:: 1 senJo a ditl"t:rcnia entre liben1e' e CO:13erI"<1<-1 r s de
3x a +0 \"0 to 3. como t: p055ive!, tendo -. Ex., obri-j() tanto

I'ot 'JiblnlcS apenas contar a \"0 a;ão que conta?

Po:s s.: os con-crndorc' i"otaram toJ ; em c" Ex. e te\'"
;I!:hla -to a ~o \"otQs !ib rae .....

O '11.. N EB!.IS:-:'>Uio [Jram jo,

O O!UI>OR: -Foram 10 da Penha , do Rio-Claro, 8 de
Araraquanl (~da Fa:hina, (~ de Campinas .. Em ltapetininga
tlT' lamhem ;tlguns \'otos libenles."

O SR. :'\ EU!iS:-:\50 senhor.

O (jR \l)o:t: -'\Ia' não di :utamos sobr" i"5to. Assentemos
:l~. que: com -to de mnioria cQl1sen'a :lora faz m í .

O R. ~1:Rl.iS:-~ot· qu dcixara:11 de comparecer I
<:lcitorl'S o:lscn'aLiorcs.

O ORiD:>.l.:-~)oi; b:;n: tir.l'l.to; do:';3 11:,1[11 71.

a R. l lcBl \s: d.í u:n a lrtc.

O R. Pru:SIIJI:''TE :-:'>1ão posso cOll·~ntir na discussão
pur dialogo:,.

O ORiUOR :-Cumprc a:crc':enrar que nos 3 \"otas Ii
I erae, os iUe perderam candi'.lato libera s equi\'alem a :!

elel'ilndo á soml1la: segu ··sc, ou que S. Ex. perdeu votos
consern1Jore'. ou qUl .. Ex. foi eleito dl'pulado por \"otos
liberacs.

O SR. ~l:BL\S :-Nem uma nem ouu',\ cou ·a.

O OR iDOR :-Sr. pr"silente, o nob!'e dcputa.lo, (;mpe
nhando-s~ no exame da proposi ;óes que ti\'c occasião d .
r.::petir nesta casa pare.::ell a:har UI11 parallelo entre a c1ei;:ão
do rO distri-to lia minha pro\"incia e a elci;'ão tio )0. Eu !Ue:
Ontc-ntnrci ':0111 fazer lima pe'-!uena rc:H xio.
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o l° distri:;to de minha' provi'1cia VC:1cc?1TI0' na eleição
de (8fio,tendo tido tudo contra nós. Accresce ainda que a
par;::ialidade liberal não está hoj~, perante o paiz e perante a
camara, em posiçá diversa da que occupa\'a nessa legis
latura Vencemos então em dous districtos; vencêmos agora
lambem em dous districtos, e quasi nas mesmas freguezia
m que tinhamos \'encido em 1 lio.

Não comprchen.lo, pois que ant" e sa demonstração
haja al;uem que se pos a convencer da seguridade com que
o nobre deputado e referio á elei~ão do [o di .tricto da
minha provincia em outra o:::casião.

Quanto ao f.l:::tO que S: Ex:. r petio de passa3<:m. a'.!mira
que o nobre deputaJo ndo se I mbrasse de que se esse
fa:::to desdoura a al.5uem é seguramente ao partido conser
\'ador, que em (8-J.~) por intermedio da camara municipal
da capiral da minha pro\--incia, pedio a alteraráo dos dis
lrictos de paz da cidade de S. Paulo. ão fomos nós que
então a s?llit.ll11')· ua presid:;n..:ia j se a herania é .n1<í, não
devem ser os t-i 1~10s os que (kvem rejeta-la.

Note-se, Sr. presidente a difTerenra que ha entre o
proceder uo partido liberJI e o do parti ia conservador.
Em [S-l-D tratava-se de moJili:;ar os di ·tri tos para se obter
victoria na eleição ue juizes U'" paz, em que e sa mouifica
ção muito póde influir. Em 1863 não havia nem podia ha
ver, ou o assegur,l·lo, semelhante fim, pelo contrario nós
Ila parochia da Sé IldO recusamos um ni:::o \·otante. Fize
mos mais do q ue isto sem atten ,ão a pando, a côres poli
ticas, todos votaram, ainda mesmo os que não tinham
acudidc; á chama la na occa ião propria, bastando que decla
rassem que pelo ussurro que havia na igreja não o tinham
I odiuo ouvi(~. A qualil1cação era ó:l mesma. Onue, pois a
inf1uenció:l dó:l divis.ío ó:l bem da \'Íctoria liberó:ll, quando náo
prepal'ó1l11o um unioo YO[;:Jnte? O proprio protesto ins",rido
na aet'a de"lara que esta medida podia vigorar apena para
atemorisar o contrario.

Mas quando officiaes da guarda nó:lcio:1al, 'entados na
cabcceiró:l de uma mesa pal'ochial, de lisw em punho, toma-
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vam noTa Lias pobres guanlas que náo tinham votado conlr~

o governo, e que traziam listas, cujo ultimo nome era um
signal, isto é, marcajos com os nomes dos ministros de
estado, fa~to eS'e que allirmo nesta casa" ~ não receio sellar
com o meu juramento, póde·se dizer que produzio àlgum
effeito o mo.1o ue divisáo elos districtos ?

Sr. presi lente, o nobre deputario examinou a clei ;áo d"
Taruhy e aI3.1I11as outras, Na hora em que fallo, não que
rendo ca'lsar a pa icncia da casa, vou limitar·me a collo ar
as suas proposi ióes ao lauo elas minhas respostas,

Disse S, Ex, :-~dO ha prol'a de que a urna fosse violada.

Resposra.-Quando a lei cxi?e ca:.Jrebs para as provas ela
il1te3rila le ctt urna, a f,tlra das cautelas faz presumira fraude
e a quem a nega incumbe a prova. .

Segu11.1 prJjl'J,i ,áJ.-.\ a:ta não declara que existam
duas ou rr~s cha\'cs; diz que cxi re um cofre com duas
chaves e U:11:t ur:1a CO:11 U:l1a chave.

Respos·a.-.-\. a:ta n.:io p >'k ser a:rdira.lll, porque na
lU acta fall.l-s~ e:ll urna e i1dO em coft'c, porque na acta da
2" chama ia fall.l-se em cofre C0:11 rr~s chaves, c na a~ta da
3' chan1.lda CalLi·se em cofre de uuas chaves. Assim, só pOl'
adivinha:ão se p'.íJe cO:1hl:cer se havia urna e corre, e quaes
as chav s, E' pr... :isJ e,:oller e!ltr~ a' diversas alfll11a,Õe',

Ter:cira pr p ,ição.-Js f,l:tos apresentados n.lo são d<:
grande importa!1:i:1 p:lra a cLi,ão.

Resp sta.-A justitlca;ão de Tatuhy declara tres [actOs
importantes: I', falta de chal'es na urna; 2', f..:nda ela urna
tapada com cera; 3', a chamada q ue se prolongou até a
madrugada

Quarta pr ?osi ,;io.-A chamada, uni:a Glra que poderia
r reputada css ncial, nada importa, porque uma das tes

temunhas da ju 'LÍfica,:ão depõe o que Yio ; as o tras dl'
ouvido.

Resr.0S1J.-As duas testemunhas que depõem de ouvir
dízcr declaram que ouyiram no juiz de paz, pessoa insus
peita, que n,=ío póJc ser contestaua pelo nohre deputado.
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(luinda propo$i~áo. - 0- votanll:5 não coml'ar,,'~ram

por iU': a 5 mma J"llcs (:ra tal quc dc 11 'ccssario e-ra qual
quer artiticio para appareccr grande num 1'0 dc voto~.

Rcsposla.-Esla rcflcx50 nada impormo desde; que .e
dechfra na aCUl da 2" chamada, quc sc tinha annunciado H

3- chamada para a5 9 hor,l', c a a 'ta da 3" chamada de:claril
que esta começou á' la 1/2. Houve sOI·prcza.

Sexta propo 'ição:-O annullcio ou proclallwç5 da cha,
mada import.lria alguma cousa sé o juiz d.:: paz tizes5e ii

mesma chamada antes da hora marcada, .: não d"poi '.

Re posta.-E" doutri:u que, acrC!.lito náo pei_I..: 5,,1' a 'citil
por juriscon ulto nlgum; porque tant pód haYl:r sorpreza
fazendo-se a chamaua antes de temp . como d"poi5. No pri
meirJ C;ISO 11a en3'mo no se ~l1(lo p .1':111 os \'orant.:' s"
per5uadir que não havcr-í chamada.

r~lO. r. presid bte que todos os factos arguido' I"akm
al3ul11a cousa para demon5trar a frnud', quando"; c.:rtO
que, da os dc suspeitos dou5 juizes p"las pan '5, procuraram
todo' os outros dilTlcultar a pro\'a, quando não se lilz corpo
de dclicto na uma, e nem ao 111 'n05 um <:xum' pelos pro
prios 111(;sarios.

Qun:lto a l'ilo;ymirim, pl"ln':lplO d,,-larilndo quc ·U n.ío
di".: ui qUJnt p).I~ria diz~r se quize:'se demonstrar quc
e;'] elci,:.ío erJ nulLI d~s.ie a q~l)lifica;:á . Eu p::Jdcrin de
clarar que foi t~ita pJr um juiz de paz colleetor de rendas, e
p. r CO:HcgLlinte in: mpltind: e~1 p')Jeria diz.r que eS5e
jui/., Ll~e:ld a clualili:açáo, e presi'.!i·l.! por algulll tempo
a .!~i'Tá'), a:1l1ulb~1 uma outra.

Eu p J,::ria dizeI" que os linos da qua!ili(açclo de; i110gy
mirim n:lo estal"a:n nü:1LI":d05 e rubricado, não tinham o,
tel"mos de ab~nul".1 e enccrram~:lto, lFlt: .:-xig.:- a lei dc I~)

de A305to de 18+6 art. I 19, combinado com ° art. jJ (;

<:ontirmad p210 art. J G do d~~reto de :23 de :\-;osto de I, 5(i,
Eu poderi:l dizcl' que existern outras illegalid~dc:s.

Mas veja!1105 CO!l1J ra:iocino~1 o nobre depula.!o rclati,
ya mente iÍ5 cha \·e5.



aCla allirma Ljue eXIstiram lré:;; .:-hares uma que abria
Juas fechadura' c outra que JHl0 podia abrir ::não a f-.:cha
dura menor. Para aoal~-3ar mdhor a respo;ta do nobr.:
dl.:putado peço lic<.:n~, a Cill1H1l\l . p,lra L'r da a ta o proprio
trecho que leu o nobr" deputado.

Diz a acta. (Lê). Lo;,p 03 111 c;Jri ; coo 'en'adores são o,;
proprios que ucclaralll qu<.: C'sla"a '111 se:.J poder a ch~l"e

belll/orle que abria duas fcchauura5. E com disst; o nobre
deputado que d ste trc::ho da al'ta ~c cO'lclu_ que a eh:1\'(;
bem Jorre csta\'a d11 po-Jer dos 111-,sario' lib~r,les :

c das palana' que lhe: '<-'JUC!11 póde o nobre deputa-Jo
lirar iUação oppo ta ~l minha. mnto p::ior p:1ra clle. b
scuriuaJe c a contra:.lic~áo do instrumento inutilis:1m-o <.:
d -nunciam a n' l'ssidad<.: d<-' occult;lr (J facto,

I'. presiJcntl', a ura:l, a ch·I\·~. sinete, tudo rcio ua
camara municipal ,portanto. (,S':l impossibilidade quc o
nobre deputado \'(~ e ueduz da <-,xiJ ncia do on:urso do'
libcraes não proceJ.:: por.:ju,: <.:;;a cO:lcurren:i:l n10 era in-
di pensa" [ment" nece sarta. -

Quanto ,i q uc tão do' rotulos. conf· '50 a \'. Ex. que
acho at~ um de;5c' arsumento; futeis, que 111~ usta acre
ditar que o nobr" depuraJo '-'slire;;;,:) a rep~tir CO:15tallte
mente. s rond05 abr.''1~::m a5- c-,Julas e:,terior<::;; e inte
riore;; est:1I1uo as interi~res s ltas, que impo5;ibilidadc lu
<:m tira-las, sub"tCruindo-as pf)~' outras. deixando i:1ta·:tos
os rotulo' ?

la' a questáo principal, Sr. pr.:si kntc, o nobrJ depu
ta I des~obrio-a. O., gU:1rcla, n:1:iona's que appare: ram
para rasg:lr o;; papei;; da urna c cujo,; nomes n m ao m no'
se citam na aeta estes guarda' naci nae' quem sáo, omo
se chamam, o que iam faz r? Apparcc m CO:110 05 p_r
sonagens da' comedias em " 1'50, l' j,í de dentro do bas
lidores sabem a rima que náo ouyiram. Mas o C0111ma
dame 'uperior da guarda nacional : do p:1niclo liber:ll c os
Suardas deI-iam s r d<.: cO:llianca. 5. Ex_ noticia o facto dú
a cntend<.:r qLL '(Í lib rne.; po,Ú'lm prl"ten.\er violar a urna.
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Mas clles p~r1~ram a c1ci;áo, e \'ioLlr a urna para perde·la
seria cousa en,,;ra,a la.

A eleiiãJ d~ ~'I::> '}'.11irim jul311a om ri;pr era um3 elei
ção mJi3 TulLl (lJ qole m.lita; d~;s1; que fOra:11 anultada
por essa omarJ que viveu honradamente e que soube morrer
com gloria,

rHa 1II1l ,7p~rle,)

E' vet·..l.1le e eu I~e agnl'l e ,o, .. mas não tt:V" generosi
dade, e, ji q:.le obri",l a fallar, direi quees:a'lJalosamentll
no primeiro pJre:er da co nmi,' lo q:.le tratou da elei,ão do
l° distri.:to de mi'~.1 pro\'in:ia, da, lo pJr valiJo.> certos
e determinados collegios qLIC dJvam &ao r. Dr, RoJrigo
Silva 16:!. voto', não se me re:o,'1e:eu a mim, que sem du
vija alg'llla ti:lha i;~lal numero de votos; nos colte3ios
que a ca'l1:1ra ap;lrovou eu ti,'la lti2 e o Sr. Dr. Rodrigo
Silva J G:!. ; a cO'll'ni,sáo, almittirt.lo as bas_s do parecer,
con.:luio pela ajmis3.Ío d um e peb ex.:lu 50 do outro.

Isto não tem expli:a :ii::> s~'1ão por um direito lue eu não
reco:lhe;o n::n g')v~rno; co,stitLJ:io·lae. A i4ualJade pe
rantc a lei ná') t: U'l.1 inve'l,ão min~a, o.> privilc3ios pe 
soaes dev-:m se rep,Hur oT::lsivos,

Sr, przsi.!·:lte, pJS3:1rei ;Í clei ;ão de Cacondt:.

, Ex. repetio o que já foi dito. A mesa er,l incompe
tenr.e para r..: 'usar por mal q uali,iea .los !.J.-J. votantes, Já
re po,di que o a:to in':01npere'lte rú.:a!lio sobre votos nul
103. Quem, pois, pcrcleu um direito?

AcerescentoLl o nobl'c deputa lo: (( a mesa paro:hial
contra.lictoria:llente e p::>r caprdlO (\'lmittio para vorar
duzentos' e tantos que o mcsmo conselho municipal quu
Jiricou, ii A ar3ulllcnra;áo do nobre depu'aJo só poJeria
proceder s..: clle mostrasse: que o primeiro recurso era o
segunJo, isto': quc a inclus.lo c a exclusão estavam no
mesmo recurso,

Li o s~u doculllcntO, e vejo quc são dous recursos. Onde
est.í, pois, (\ paridaJc? Provou . Ex. que esses duzentos c
tantos votantes C'(LJ.lidos tinham sido in-:!eJiuos, recorrendo
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directamente ao conselho municipal e t ndo deixado pa 
sar o prazo da lei? Demonstrou que entre um e outro re
curso hal'ia nnalogia? Se o não fez, a dilferença é clara;
no caso dos 1-++ a incompetencia da mesa não prejudicou o
direito de ,"atar: um ,"ato nullo não é ,"ato· no segundo
caso a recusa podia prejudicar votos I·alidos. .

Assim, pois, o facto de ter a mesa parochial aceitado um
e não outro recurso nada impona· porque podia ter acei
tado o primeiro por ter ha\"ido interposição, e não aceitar
o segundo porque esse recurso não houve. O que cumpria
provar foi esquecido pelo nobre deputado.

E não sei como em ref~r ncia ao I..j...j. sem termo de
interposição, se po sa affirmar que houve recurso. Como
podem os tribunaes em raes casos saber se o direito pre
s~reveu ? Como contar o prazo legal) Confesso a V. Ex.
que minha acanhada intelligencia r cúa ante a doutrina do
nobre. deputado. Não me pare e r.lzoa,"el.

Digo pois, que a mesa .parochial, posto que não compe
tente para rejeitar votantes, o que não contesto, podia, s o
facto era illegal, dizer: (( 1 ão obede.,:o a esta ordem, que
talvez annulará a eleição da freg lezia e entrego-me a juizo
da camara dos deputados. Competente para dicidir cio que
pratiquei, ella julgará se ha votantes prejudicados quandb
apenas exclui votantes não q~lQlificados e que sem recur o
obtiveram do con elho municipal uma inclusão illegal e fóra
de tempo. Não ha\"ia remedia. Collocaram-me em um plano
inclinado. »

Concluo, pois, por pedir ,í camara dos deputados a ap
prol'ação da elei ,ão de Caconde.

s. Ex. tocou na eleicão de S. imão, e evitou a da
Franca. >

Eu tambem não quero occupar-me com essas duas elei
ções; declaro s:)meme que continúo a pensar do mesmo
modo á respeito de . Simão. O que eu disse não foi que havia
a falta de quatro cedul.l6; o qu_ eu disse foi que se tinham
recusado quatra votantes (express5es da mesa que estão na

'IS
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acta) por se não pod~r reconhecer a sua identidade onde
se conclue q ue a propria mesa não affirma q ue não fo sern
o yotantes. Se podiam ser, são quatro yotos que podiam
augmentar a yotação.

Fazendo-se a verificação do yotos, reconhece-se a falta
de 10 yotos. Mas os quatro ,·otante podiam yotar em II

eleitores? portanto, temos 4+ yotos, que com J o prefazem
54. Sençlo a differença da ,·otação entre o ultimo elei~or e o
10 upplenre de 14 voto segue-se que aquelle numero po
dia influir, não só na colloca~ão dos supplentes, como ainda
na sahida de dou eleitores.

O SR. COSTA Pl!no :-Ern uma apenas.

O ORADOR:-Digo ·que sã dous; mas seja um. Dado o
fa to, ei-lo podendo influir em todo o pl'oces o.

Eleitores ou eleitor menos \"Otados da qualilicação sup
plente , pro::esso de qualificarão, organisação de mesa pa
rochial, tudo isso póde ser affectado por esse facto, na
appar ncia insignificante.

Mas eu não quero entrar em analyses mais profundas
deixo essa eleição de S. Simão, ern que tambem hou"e chapa
carirnbada, em que se não admitrio que a autoridade po
licial novamente nomeada tomasse posse: deixo essa
eleição de S. Simão, accusada geralmente em toda proy-in
cia, e na qual a maioria conservadora é de 10 a q votos:
deixo essa eleição de S. Simão, que deyia ser nossa, não só
pela influencia legitima dos liberaes, como porque ainda
nas yesperas da eleição o partido con en·ador fraccionou-se,
e um dos seu chefes mais importantes ligou-se ao partido
liberal; deixo es a eleição de S. Simão, unico lugar da pro
vincina onde os liberae- conseguiram da relação ela côrte
a decisão favoravel de um recurso. D ixo S. Simão, porque
os conservadores só ahi venceram por meio da farça e da
com pressão, grande elemento de que dispuzeram, corno em
Batataes e Franca, onde dispóem tambem das autoridades
policiaes; por isso agora depois da eleição é que se foi no
meando delegado liberal para a Franca. Antes da eleicáo o
cargo estava nas mãos de um supplenre. -Este cargo ~ ou-
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tra "Sigas não foram suppriJas, apezar das cen ura da
imprelra apvzar das reclamações dos perseguidos dessas
localidades.

Eu não cito cste facto, Sr. presidente, é preciso dize-lo,
como cIma censura ao administrador da provincia; quero
apenas que os nobre deputados não alardeem nesta casa
uma "ictoria que realmente não lhes póde dar gloria; não
tcnho outro fim' o que quero é que não fiqucm persua
didos não façam a reditar que no 30 districto dispozcram da
opinião; digam que venceram; basta-Ihcs isso, não se en
soberbeção. Quero ainda mais dcclarar aos nobres deputados
que tenho muito ,"ehemente desejo dc I9S ver nesta casa
que não tenho motivo algum de queixa contra os homcns,
que os estimo como üidi,"iduos' mas não posso deixar cm
silen io factos quc estão na cons iencia dc minha pro,"incia.

(Ha 11m .1parle.)

O nobre deputado acabJ de dar um aparte dizendo:
(I Citc os lugares para onde foram nomeados as autorida
dcs. )J Vou satisfaze-lo. Foram nomeadas autoridades para a
Constituição' a bondadc das nomeações liberaes prova-se;
os nobres deputados "enceram na Constituição; foi no
meada autoridade policial para o E pirito- antO do Pinhal;
os nobres deputados venceram. Foi demittida a autoridade
policial de S. João da Boa Vista, e os nobres deputados
'"enceram nessa freguezia. Os unicos logares cm qu hOl1\"c
demissão de autoridadc cm que os liberae venceram foi em
ltaquer)'. e Brotas' e~l Brotas nós "encemos s mpre, em
Itaq ue r)' nem sem pre. otc-se q ue se deu is'o nesses unicos
logares' a maior parte da policia ou quasi toda ella, é dos
nobres deputados; no 30 districto quasi toda é delles. Não
fa,o, porzm, questão disto .. "

O SR. COST"\ PI:HO :-Dcve bem Icmbrar-sc que já fez
que tão de cinco ou seis autoridades.

O ORADOR :-Vou dizer ao nobrc dcputado o quc disse
pDsiti,"amentc ao pre identc da minha proYincia; se é esta
a rC"elação que quer vou já satisfaze·lo. Disse-lhe que não
comprehendia; em uma situação mudada, policia que não
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inspirava confiança e que não podia garantir a liberdade
do voto; policia' que representaya um partido. Se é esta a
declaração que 9 nobre deputado quer ei-Ia; fique o nobre
deputado na certeza que na minha yida publica ou particular
não tenho mysterios; o ql.le di ser em palacio digo-o aqui,
o que disser aqui digo fóra, nunca occulto o meu pen amemo
nem preciso esconder meus actos.

Sr. presidente, esta discussão vai- e tornando fastidiosa;
estou cansado; espero que a camara faça justiça. Expuz a
minha opinião a primeira vez que fali i sobre a eleição de
un~a freguezia consen'adora que reputava em igual posi
ção de outra freguezia liberal; as emendas remetti Jas á mesa
não annullam diploma algum, não excluem candidatos. Fiz
o meu protesto, estou satisfeito; protestei em nome do'
principios contra a impureza das eleições do 30 districto.
Fi-lo consenciosa e lealmente. (.Vuito bem! Illuito bem! o
orador é felicitado pelos deputados preseiltes.)

------<0>----



Sessào de 1H de Janeiro de 18 Ü4.

PROGRAMMA MINISTERIAL

o SR. JosÉ BONlFACIO (ministro do imperio. Profundo
silencio) : - Sr. presidente depoi do discurso do honrado
Sr. presidente do conselho creio que posso ser dispensado de
estender-me sobre as diversas proposições proferidas pelo
nobre deputado da provincia de Sergipe.

As considerações que S. Ex. fez ácerca da historia parla
mentar do paiz, as decepções porque passou amando since
ramente o systema representatiyo, re pondem-Ihe methor do
q.ue eu poderia fazeI-o. O principio é a refutação do fim.

Quando S. Ex. nos confes ou que em 18+5 nada tinha po
dido fazer' quando S. Ex. nos declarou que não acreditam na
possibilidade desses lil] uiJos cujo gosto temia mas que não
duYidaria saboreaI-os se os ministros se declaressem liberaes'
qUaI~do . Ex. nos desenrolaya com cuidado todos os aconte-.. ~

cImentos do pas ado, e todas a a piraçoes do presente' es-
quecia-se do valor dos facto, demonstrando a obra da modi
ficação dos partidos pela modificação do paiz (muito bem)' es
quecia-se de que mesmo a sua significação politica nesta casa
não é, não póde ser, senão a significação dessa id 'a que elle
combate (Apoiados; muito bem.)

O SR. LOPE NETTO: - Contesto.

O ORADOR: - O nobre deputado esquece- 'e ainda que a
idéa de liga não significa seguramente o conluio de alguns
homens, ou o accôrdo de pessoas mas sim o trium pho, a YÍ

ctoria de uma idéa que chegou ao estado de madureza, e que,
em sua marcha progressi\'a por muito tempo manifestou-se
no paiz. (Apoiados' muito bem.)
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o nobre deputado se esquece ele qu~ muitos dos facro q,le
accusou nesta casa querendo sobre elles a enun iação de um
juizo) não nos pertencem) e ,terão a opportunidade que lhes
ha de ser proporcionada. Trata-se de um programma) e o go
verno na camara dos Srs. depmados declarou francamente
q uaes as suas tendencias. (Apoiados.)

Na presente occasião e expondo a politica do gOl'erno
nem conforme os estylos, nem pelos conselhos da razão) de
viamos descer a detalhes, exr-licar o modo de execução, e
I1nalmepte, com esmerada miudeza tratar da parte pratica.
Tudo tern seu tempo e occasião ; é cedo ainda. (Apo/:ados.)

O nobre deputado disse rncsmo que os homens signifi
cavam os pr03rammas ; e disse uma verdade.

Os programmas politicos, Sr. presidente, não podem ser
senão a exposição geral das vistas do gabinete; assignalam a
direcção de suas idéas; não podem ser senão a manifestação
das tendencias de que o governo se acha possuido.

Se houvesse razão para que os ministros, no recinto au
gusto em que nos achamos em occasióes semelhantes, fossem
obrigados a tratar d'e todas as q uestóes, e até do seu modo de
execução, o resultado seria prenhe de consequencias. Seme
lhante doutrina consagrava a verdade do absurdo, canonisava
a unidade da contradicção, e como fi nal conseq uencia o pro
gresso da immobilidade.

A verdade do absurdo estaria em transformar a discussão
presente, especial por sua Ílarureza e destino, em discnssão de
lei de fo,rças e de orçamentos, e de resposta á falia do throno.
(Apoiados) .

Contradicção manifesta, sem duvida, porque essa repetição
inexplicavel, essa discussão dupla; dava como conclusão um
impossivel racional e politico. Era o apoio antecipado ea im
possibilidade do voto onde esse voto devia existir. Acamara
lical-ia obrigada a sanccionar de antemão todas essas medidas;
e não ha possibilidade devotação em materia vencida. A dis
cussão de um programma é o que deve ser.



143

o nobre deputado consa",rou tambem o progresso da im
mobilidade; porque, sem duyida alguma, comprehende-se
que em todo 0 caso, entrando no dominio da applicação dos
principios, o estudo mais aprofundado dos factos, a lição da
experiencia de cada dia, a mudança da circumstancias, faz
\"ariar o modo de realizar o mesmo principio, e essa yariação
é sensiyel nos detalhes da execu,ão.

Mas o nobre deputado esqueceu-se de tudo isto; e ainda
foi mais adiante, negou ao ministerio actual a significação de
uma idéa politica. .

Eu peço á camara licença para dizer apenas a S. Ex. duas
palavras a tal respeito: Os factos tem a sua eloquencia inyen
ci\·el . os parlamentos, expressão sincera e verdadeira da opi
nião nos paizes lines. comprehendem a significação dos actos
que praticam; se o ministerio actual não exprime um" idéa
politica, então é um sonho o que o nobre deputado presencia
neste momento. Os factos, porém dão-lhe um desmentido.

O nobre deputado fallou em liberaes e con en-adores
unidos hoje. Esta questão de nome~, eu peço li ença para
declarar que, em minha consciencia, é uma questão pequena.
(Apoiados). Que iinpona se a idéa fõr a mesma em seu des
envolvimento, que me chamem liberal moderado ou conser
vador moderado. (Apoiados.) Que interesse ha em recordar
pavões e dt.:senterrar desgraras? (NIlliIO bem.)

O nobre deputado pergunta o que ou ou pede ao gO\·erno
o titulo de ua origem. Eu lhe digo: sou aquillo que acamara
dos deputados é. (i\!fuilo bem.)

Pergunta-me de onde Yim para onde vou ...

O SR. LOPES ETTO: - Não me referia a \ . Ex.

O ORADOR: - Re'pondo-Ihe que vim da victoria das
urnas, e em meu caminho encontrei a S. Ex. (l'fuilo belll_)
Re pondo-lhe que vim de onde yem a maioria desta casa.
(_vluilás apoiados.) Respondo-lhe que me acho no mesmo
ponto em que se achava o organisador do mini terio e se
acha a camara quando o elegeu para presidil-a. (Apoiados;
milito bem.) R~ pondo-lhe que me acho no mesmo terreno
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em quc estaya quando fui escolhido por esta camara para
membro da com missão da re 'posta ú falla do throno; (muito
bem) e que o nobrc dcputado quercndo substituir uma opi
nião individual á opinião da ca:nara e do paiz embora seja
muito digna essa opinião yiola um principio muito respei
tado p lo partido liberal, a go,'ernação do paiz pc lo paiz,
(Apoiados; muito bem, muito bem.)

O nobre deputado, Sr. presidente, dcpois de ter feito to :Ias
estas rcflexõe ,procurou debalde atar-nos por di ,'ersas pcr
guntas já respondidas cabalmente pelo Sr. presidcntc do con
selho; pe~o-lhe ycnia para uma obscryação muito simples:
as suas pcrguntas envoh'em ataquc indirecto e laro a um
principio que reputo liberal.

Os ministros de estado que se succedem na gorernação uo
'paiz não são fiscaes dos actos de seus antecessores: e um
gorcrno qualqucr quc procurassc no recinto da representação
nacional cnunciar-sc a respcito de um facto sujeito ao juizo da
camara, entendo quc scria censuravel; mostraya não confiar
nos representantes da nação, e desrcspcitaya até certo ponto
esses princi pios dc solidariedade de honra (apoiados) que
deyem ser uma tradi ,ão no poder,

(Ha UIiI aparte.)

O nobrc deputado cntenué que na palana solidariedade
de honra envolve-se uma condemnação do acto que aposen
tou magistrados,

Declaro perante a camara que não me julgo com o direito
de anlccipadamcnte appro"ar ou' desappro,'ar o acto ante
que ella sc cnun ie, A appro,'ação ou desapprO\'ação não
cabe ao govemo nas presentcs circumstancias, DCI'c res
peitar o juizo da camara,

Entende que quando os ministros declaram que yiolaram
a lei mas quc s submcttem ao juizo da camara, qualquer go
yerno é incompetente pata emittir uma opinião sobre a ne
cc sidadc ou desncccssidadc uo bill de illdelllllidade. porque
não ha govcrno algum que o possa conceder (Apoiados.)



o nobre deputado considerou ainda a questão do mata
douro e esque eu-se de principios semelhantes para exigir a
ondemnação publica de actos de nossos antecessores. . Ex.

podia tcr feito essas perguntas ao go\'crno passado, e não
as fez.

Eu não quero acompanhaI-o em outras muitas con idera
~ões que apresentou' quel-o unicamente terminar declaran
dá-lhe que cspero "m Deos, qualquer que seja a posição em
que me ache acabar como principiei; que me reputo liberal
ou liberal moderado o que para mim é o mesmo que con
serrador moderado, ou progressista. (~Iuilo bem, muitos
apoiados e algulls náo apoiados.) A denominação é nada a
idéa é tudo.

A moderação qualifica o caracter dos individuos, ou ex
prime a tranquillidade dos tempos e o temperamento dos par
tidos. O aspecto da camara demonstra o valor das idéas; a'
urnas deram a sua senten >a, o pleito ficou decidido a \'ictoria
foi do paiz. (Apoi,rdos.)

Eis o titulo de nossa incontestU\'el legitimidade.

Sr. presidente, confiando na justiça da can:ara na i!lus
tração dos representantes do poro e finalmente na situação
actual, espero que a cleita de uma geração brilhante saberá
zelando a gloriosa tarefa de que foi incumbida por seus com
mittentes depôr no altar da patria todos os odios do passado
e todas as ambições do prc ente, (Apoi,ldos; muito bem, muito

, bem.)

--~==~=--
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~e ão em 27 (te ,Janeiro de 186,1.

DISC S Ão DO PROJECTO DE RE POSTA A' F LLA
DO THROI O

O SR. JosÉ BO:'<IFACIO (millistro do i11lperio) : - Sr. pre
sidente, nunca tão doloroso scntimento entrou em minha
alma como neste momento em que me dirijo á opiniáo do
paiz e á consciencia'da camara.

O discurso do nobre deputado pela provincia de Pernam
buco entristeceu-me porque sem duvida alguma ha de ser
considerado pela historia imparcial como um protesto vivo
contra a situação que elle Dão póde desconhecer, e direi
mesmo contra as doutrinas que muitas \'ezes aprendi de
S Ex. nesse pa5sado que tantas \'ezes me recordo.

Sr. presidente, o nobre deputado julgou o minist~rio actual
ante-parlamentar, porque náo espelhava a situação do paiz.
Enganou-se, se a victoria das urnas é uma sentença. Enga
nou-se tambem quando vendo na successão dos ultimos mi
nisterios uma negação do systema represcntativo, concluio
pela existencia das antigas bandeira, sem levar em conta a
acção providcncial e necessaria do tem po.

Os programmas de tolerancia c justiça justiça e dc eco
nomia, de con iiiação c todos e3ses q uc para . Ex são so
phism:ls exprimem uma verdade: são como um symbolo.
Laços entre o passado e o presente uemonstráo o progresso
I acifico 'da idta victoriosa hoje, attestam que a situacão não
é um producto artificial ele \'ontade interessciras> mas a
.:reaçáo laboriosa de cau as conhecidas.

Sr. pre idente, os partidos vivcm pelas idéas e não pelos
nomes. A inHuencia do mcio social que os ccrca illumina o
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seu caminho; modificam-se como tudo que existe. TO en
tanto para S. Ex. nem o descnyolvimento dos principias,
nem o adiantamento do paiz nern a tormenta das lutas que
de"~reveu, nem os elementos combinados da ci,"ilisação que
caminha nada explica a itLlação actual! Os partidos são o
que foram, existem como existiram! Immobilidade ou chi
mera!

A yerdade é outra; a tribuna, a imprensa, os di,·ersos mi
ni terias, o paiz inteiro, arrcstam qu o passado e o presente
não se confundem, mas se explicam. No discurso do nobr"
deputado estão as premissas do meu raciocinio· é elle que mc
dá razão.

O SR. URBANO: - lada disso está em meu discurso.

O ORADOR: - Eu '"OU repetir as palanas de S. Ex., creio
que as conservo de memoria. Dous partidos lutaram com
phrcnesi: a resistencia de ambos foi renhida e tenaz; o com
bate foi tal q ue tudo servia de instrumento de hostilidade; a
fortuna ou a fatalidade levou um dos artidos ao poder, este
foi o vencedor· mas a sorte se o attraiçoas e, o chamaria
tambem rebelde. A decadencia dos conserl"adores fez nascer
a idea de liga; a falta de elementos officiaes por parte dos
liberaes fez aceitai-a

r. presidentc, nos paizes livres os partidos governam pela
opinião galgam o poder por força della. Não go'"crna quem
quer, governa quem póde.

Por yentura a modificação de idéas data de hoje? Como
podem affirmal·o á luz dos acontecimentos? A historia par
lamen tar é de hon tem. Senhores, eu de'"o t~llla r francamen te;
não quero lisongear consen"adores ou liberaes; sincero e
franco, as idéas que cmitlo hoje são aquellas que emitti
quando pela primeira vez faltei nesta casa· não estou modi
Jicando principio, não creio que alguem subissc ao poder
por e pecula,ão e ganancia.

O programma da situação é a negação do passado: é a
afrirmaçáo do futuro; não precisa que o façam, está feito.
O que eu não desejo é que espiritos poucos ieaes e meticu-
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losos possam autori ados ptla nobre mas errada paIana de
S. Ex. especular em nome de um patriotismo incom prehen
sivel com os velho olio e com os antigos re entimentos.

Olhar para o pa ado é olhar para o interprete do pre
sente. Somos o que devemos. Programma tibios, parla
mentos que se diridem ministerio de coi ligação e aé:ima de
tudo a YOZ da imprensa apontando a direcção da jornada.
dizem ao nobre deputado 05 marcos do caminho.

Desde 1 53 começa a obra cuja edificação deria comple
tar·se em I 63. I os largos horizontes que se abrem guia-nos
a acção proYidencial do tempo.

im, na imprensa no parlamento, nos ministerios, nas
opposiçóes tudo transluz a furto a nora épo_a, annuncia-se
a bandeira do progresso, inscre\'e-se a nova legenda. O res
peito de\·ido á lei esq uecida a rehabilita-rão dos poderes do
E tado as garantias da liberdade indiridual, a reforma das
municipalidades, todas e sas idéas que occuparam as pagina
da imprensa ella as apregôa como liberal porque é progres
sista· ella as ensina como progressista porque é liberal. Pro
gresso e liber ja':le são duas idéas correlatas e ne~essarjas.

Nos ministerios de colligação reproduz-se o e tado do
paiz. Os pro.~ramma exprimem nesses tempo a dm·idas do
espirito que, sem c:sperar do presente, 'procuram adi\·inhar
o futuro. No parlamento o silencio de uns, a approyação de
outros a opposição de amigos contra amigos a falta de
chefes ostensi\·os, p.ronuncia a nora ordem de cousas.

De 1853 data o amortecimento das lutas, e um elemento
\'ivaz surgindo no seio do paiz parece distrahil-o do com
I atc. As em prezas nascem, e o espirito de associação, exage
rando em seus vôos, é como um protesto lavrado contra a
exageração dos principios abstractos e os e forços estereis da
parcialidades em Ima.

Sr. presidente, todo esse passado affirma o presente, en
erra uma situação contém um programma. Ião tinhamo

que fazê I-o ; aceitando os estylos, já tiremos o:casião de de
mO:lstrar nossas tendencias; ellas são o resulta. o de factos
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que náo nos pertencem. Se ha culpa não é nossa é do paiz.
Nossa missáo é filha das urnas, dellas nasceu. Cumpriremos
o nosso de\·er.

Somos a negação do passado com seus odios; somos a
affirmação do futuro com suas esperallras' yiyemos a vida
da nação' liberaes sinceros, não tememos a consen-ação que
yê no tem po um elemento de Yida, mas não odia o progresso
como um i-nimigo. Conservadores leaes, amamos a liberdade.,
que con en-a aperfeiçoando e sabe aperfei, oar consen·ando.
O nosso emblema é conhecido do paiz inteiro. Se é uma Yer
dade, o passado tem un~a explicação; se é um noyo sophi ma
não ha salvação para ninguem !

Foi considerando esse passado que eu di se em relação ao
presente -liberal, liberal modera \0, conservader moderado
e progressista exprimem hoje a mesma idéa.

As palalTas que proferi nesta ca a explicam o meu pensa
mento e demonstram que, na época acrual, liberal, liberal mo
derado e conseryador moderado representam a mesma id 'a.

O SR. Lop;;:s NETTo: - áo é para o Sr. presidente do
conselho, que já contestou a V. Ex. a esse respeito.

O ORADOR: - O que o Sr. presidente do conselho disse
foi que as ligas, tem porarias por sua natureza, terminavam
com O' fim que tinhal)l em vista. Não se trata de liga. mas de
um partido forte e compacto.

Ninguem dirú que os panidos não se modifi -am. Seria
uma doutrina attentatoria dos progressos humanos. Se nos
paizes onde o radi alismo das idéas os distingue onde \'i
goram os privilegios de yelhas aristocracias: se nos paizes
de civilisação secular ta~s phcnomenos se dão, quanto mai
no Brazil! Porque, pois, a admiração -: Entre nós quer-se o
contrario, e suppo m que hoje somos o mesmo que hontem,
que toda a vida não daremo um passo! Supremo esforço da
constancia humana! Confusão inconcebiv'el da firmeza e da
immobilidade !

Seria, não a doutrina do progresso e da liberdade mas sim
a doutrina de inercia e de repouso.
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Se todos estamos em uma situa,ão diyersa, porque admi
ra-se o nobre deputado que estejam liberaes e cOl1seryadore
unidos? qual é o motiyo dessa admiração?

O SR. URB.\NO : - É a differença de principios.

O ORADOR: - Qual é a differença de principios que o
nobre deputado encontra hoje entre um liberal e um conser
vador,quando este entender como deve os principio em \'ista
das circumstancias do paiz ?

O SR. LOPES TETTO : -A palanas-liberal e conserra
dor - indicam essa differença_

O ORADOR: - Isto é realm"nre ques ão de palan-as; o
que se pretende saber é o valor das idéas; póde o nobr de
putado tomar nota das minhas expressões; pouco me ilil
pana que me chamem liberal ou con erl'ador; teria ver
gonha de ser chamado liberal ou conservador se me attri
buissem pensamento que não é meu. O que se quer con
servar, o que se quer destruir, eis o thema não explicado;
para mim a questão não é de nomes, é de idéas, repetil-o-hei
sempre. O que o nobre deputado cle\'e procurar . saber o
que o goyerno pensa o que quer para onde se dirige, o que
pretende. Feitas as declarações, em que monta que nos cha
mem liber.aes ou consen-adores ';

O SR. RBANO: - Ainda que e nobre ministro me diga
que é conseryador não acredito.

)

O ORADOR: - O nobre deputado e pantou-se que pu
dessem haver em todos os panidos espiritos mais ou menos
adiantados e das palavras liberal e conservador moderados
concluio que os haviam exagerado. Eu lhe peço, sem fazer
applicação a ninguem que medite sobre o seguinte pensa
mento do primeiro historiador inglez : «( A existencia de par
tidos nos governos onstitllcionaes é um facto attestado pela
historia; mas tambem não se póde negar que ha nas fileira
de todos os partidos espiritos mais ou menos adiantados
que todos os dias se approximam de uma fronteira COlllmUI11.»
Não. ha entre nós differenças radicaes entre o 1artidos' todo
pelejam dentro do terreno constitucional' e o que é mai ,
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nestes ultimos tempos a mór parte das idéas proclamadas e
su tentadas pelo partido liberal têm sido tambem professadas
por ministerios que se chamam consen-ador s!

O SR_ RB_\NO: - Acabaram-se os partidos politicos no
Rrazil! ão ha mais partidos_

O OR_\DOR: - Como tradição morreram, re\-ivem como
idJa _

« Progressista! disse o nobre deputado; ha diversos
modos de o ser, ha di\-ersos modos de progredir_ " Eu lhe
poderia dizer que tambem ha diversos modos de ser liberal.
Supprimido o progresso liberdade é uma mentira - suppri
mida a liberdade, o progresso é um impossivel.

O SR_ LOPES NETTO: - Porque não s declaram libe
rne ?

O OR_'\DOR :-Se esta declaração contenta o nobre de
putado, esta declaração está feita. O Sr. presidente do con
. elho, tratando da reforma municipal, declarou-se a tal res
peito liberalissimo· já declarou tambem que não haviam
dous partidos, mas um só; declarou, fi.nalrnente, qual seu
pensamento a respeito da guarda nacional e a respeito de
outras reformas, O que quer mais o i10bre deputado? que
declaremos que o ministerio é liberal? Declaro que somos
liberaes, muito liberaes, liberulissimos !

O SR. LOPES ETTO : - V_ Ex_ falia por todos os seu
collegas?

O ORADOR :-Sim, por todos.

O SR. LOPES ETTO :-Aceito este declaração.

O ORADOR :-0 nobre deputado terminou o seu discurso
affirmando que a liga tinha tido sua razão de ser, mas que
hoje náo servia. Confesso que, depois da longa historia_ que
, _Ex. rez, e quando é certo que vencemos juntos na peleja
das urnas, essa declaração me admira: dir-Ihe-hei mesmO
por maior que seja o re~peito que lhe consagro, não tem
explicação o con~elho. Tal affirmação nem mesmo poderia
se(sustentada ...
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UM SR. DEPUTADO :-Foi sustentada pelo Sr. presidente
do conselho.

O ORADOR :-O~ que o Sr. presidente do conselho disse
foi que as ligas por sua:natureza são tem pararias ; mas não
encarou, nem podia encarar na occasião um facto que não
existia. Mas o que o nobre- deputado disse foi que a união
tinha desapparecido, porque desappareceu o motivo que lhe
deu origem. Ora, estas palavras parece que significam: - os
liberaes uniram-se aos conser\"adores para trabalharem em
eleições) ganharam) fizeram uma camara sua) têm maioria,
podem dispensar os companheiros. Eu creio que pelo con
trario) se a liga teve uma razão, teve um fundamento, esta
razão este fundamento, continuam.

Espero, pois, que o nobre deputado) que tantas vezes no
seio do parlamento sustentou a bandeira liberal, não se
apartará delJa na presente occasião, quando todos os inte
resses do paiz o chamam a defende-la. (Muito bem.)

----~---
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Se~são em 2 de Mar~o de 1864.

DISCUSSAO DO PROJECTO QUE AUGMENTA AS

ATTRIBtJIÇÕES DOS PRESIDE TES DE PROVINCIA.

o SR. JusÉ BONIFACIO (ministro do Imperio) :-Pecli a pa·
lavra para manifestar o pensamento do governo em referencia
ao projecto que se discute. Penso que deve ser approvado ;
incompleto embora, póde ser reputado o principio de uma
serie de medidas de igual natureza. A necessidade da nossa
reforma administrativa está reconhecida, e a propria honrada
commissão, aceitando o projecto, não o nega, pelo contrario
bem alto o apregôa e fa-Io sentir.

Supponho que as vantagen.s geraes da medida que se dis~

cute não podem ser desconhecidas por ninguen1; aceitas
pelo paiz inteiro, proclamadas em diversos relato rios de
ministro de estado, têm sido por diversas vezes apresentadas
no seio do parlamento.

Creio que, em referencia á adn-iinistra~ão do Estado, a
conveniencia é clara. O projecto divide melhor o trabalho,
simplifica as funcçóes da administração geral, abre mais
largos horisonres á iniciativa provincial, e fortalece ainda
mais o principio da confiança. Divide melhor o trabalho;
porque destacando do governo geral certos negocios que
melhor podem ser apreciados pela administração provin
cial por isso mesmo economisa o tempo, e offerece maiores
garantias a sua perfeita solu~ão. Simplifica as funcçóes por
que pela mesma natureza dellas, guardados os limites que a
prudencia' aconselha, lucram as administra~óes geral e pro
vincial; a primeira pela liberdade que adquire no em
prego do tempo, a segunda porque náo se vê obrigada a
ínformar em \'ez de decidir.
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Fortalece mais o principio da confiança, porque, sabem-o
todos, o governo geral, salvo um ou outro caso, sancciona
as escolhas de seus delegados, quero dizer, firma-se nas
informações que recebe. Ha pois um trabalho baldado, ou
em algumas hypotheses um trabalho que rompe a harmonia
ljue deve reinar entre os presidentes e o governo.

Finalmente, entendo que pelo projecto se alargam mais
os horisontes da iniCiativa provincial; porque sem duvida
alguma vós comprehendeis que abriodo mais faceis cami
nhos a todos os talentos e vocações, espertais o animo dos
coocurrentes, excitais legitimas ambições, e apontais accesso
honroso a pretenções razoaveis. Aquelles principalmente que
não dispõem de bens da fortuna para virem disputar a posse
de certos cargos na côrte, bemdirão a medida. C001 ella nada
p::lrde o Estado.

Sei bem que é incompleta; basta notar qual o importante
papel das administrações provinciaes; vós comprehendeis
que os presidentes, delegados da administração geral, agen
tes directos da mesma, podem ser considerados ou como
representantes immediatos della, ou como representantes le·
gaes das mesmas provincias.

Debaixo de um e outro ponto de vista importantissima
é sua missão; guardam sob sua vigilancia e cuidado varias
e multiplicados interesses como agentes directos da admi
nistração, e, descendo pela ordem hierarchica, instruem-n'a,
dirigem-o'a, dão-lhe movimento, inspeccionam seus actos,
são finalmente o prolongamento, da administração geral;
como agentes legaes das provincias n'um paiz como o
nosso, principalmente, quem póde desconhecer seu papel?

Illumina-la, cerca-la de prestigio, estabelecer a harmonia
entre a administração e provincias em ordem a torna-las o
que devem ser, completar-lhes a organisação, não é obra
deste proj"ecto, pede outras medidas. O pl:l.OO é vasto e dif·
fieil, cumpre estuda-lo com calma e pausa. Vossa tarefa
hoje é menos elevada, posto que importante tambem, vós
comprehendeis que se trata apenas de destacar certas attri
buições do governo geral e dá-las á administra'i~o provincial..
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o SR. SARAlH :-Muitas dellas já a provincia de Minas
tem, como a nomeação de tabelliães, etc., queremos ser um
pouco mineiros.

O SR. LOPES NETTO :-Salva a redacção.

O SR. NERI: - O desiderallll1l de todas as provincias é
ser mineiros.

O ORAIIOR: - E' possivel, Sr. presidente, que aquelles
que consideram a organisação admnistrativa em suas diver
sas ligações entendão que a passagem do projecto como está
offerecerá difficuldades á harmonia e ás proporções de qual
quer reforma posterior; mas eu devo notar que ba dous
modos de reformar, um como outro tem suas vantagens,
como tem seus defeitos.

As reformas completas ou parciaes têm vantagens, assim
como inconvenientes. As principaes podem melhor prestar
se á perfeição de um plano geral; as segundas olferecem
fm'oravel ensejo ao estudo da execução e ás minucias do
detalhe. As primeiras prendem m~is attenção unidade a que
podem attingir, as segundas pela analyse das particularida
des. Por isso as segundas cala!!1 mais facilmente no espirito
publico, ou antes, eIle as indica. Umas e outros podem, da
das certas dircumstancias, ter sua razão de existir, e podem
ser preferidas; mas sem duvida alguma as reformas parciacs
têm por si a prudencia.

O governo aceita o projecto tal qual se acha. Reconhe
cendo que a descentralisação deve ter um limite, posto que
este possa alargar-se ou estreitar-se, entendo que o projecto
dcre ser approvado. Não ficamos por elle impedidos de ir
para adiante se a experiencia assim o aconselhar. Relevando
o pensamento do governo, não quero com elle rejeita r
quaesquer esclarecimentos que conservando a idéa do pro~

jecto, por ora imperfeita ou incompleta a phrase a discussão
demonstre necessarios. Meu fim é sómente manter em
certos limites a idéa, tendo em vista a natureza dos serviços;
a especialidade dos mesmos, e as relações que prendem as
administrações geral e provincial.
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Limito-me a estas reflexões quanto á medida que se dis
cute; devo, porém, antes de sentar-me, dizer duas palavras
ao nobre depurado pela Bahia, que se referio ao ministerio
quanto a nomeações e demissões de pre identes de provincia.
Não me alargarei a respeito desta materia, entendo que a
occasião não é opportuna, em tempo a discutiremos. No
tarei apenas que as accusações feitas a presidentes durante
ou logo depois da luta eleitoralnãc podem ser sempre aceitas
em toda a sua extensão: por maior que seja a nobreza de ca
racter, illustração e posição daquelles que censuram, essas
censuras não se libertam de todo da influencia das circum
stancias que as geram.

O SR. BEZERRA CAVALCANTI :- V. Ex. assim dernoralisa
as acc usações que fez ao presidente de S. Paulo em 186 J.

O O RADon :-Náo desmoraliso; essas accusações pediam
resposta, e não tiravam a ninguem o direito de as contrariar.
Estabelecendo o debate, eu buscaya no choque das opiniões
a verdade e a luz. Era p que eu procuraya, era o meu unico
desejo ...

O SR. BEZERRA CAVALCA 'TI : - Pela minha parte eu
tam bem o que quero é que appareça a verdade e se. fa~a
justiça.

U SR. LOPES NETTO:- Podemos trazer todas as nossas
queixas ao parlamento?

O ORADOR: -Em occasião opportuna: creio que nisto
não póde haver duvida. Limitar-me-hei a estas reflexões
Em occasião oppor.tuna os nobres deputados poderão discutir
largamente a materia que acabam de enterreirar no campo
do combate, poderão expôr as queixas que têm. O governo
fica com o direito de lhes responder. Hoje acho importuna
a discussão, porque ella póde dar como resultado o esque
c'imento do projecto.

(!I{uito bem; milito bem.)



~essão em 2 de Ma)'ço de 1864

COI TIN 'AÇÃO DO MESMO ASSUMPTO

O SR. JosÉ Bo 'IFAClO (mil/istro do Imperio) :-Lennto'
me unicamente para explicar o meu pensamento.

Os empregados a que refere este projecto, ou a que se
referir qualquer projecto desta natureza podem ser em
maior ou menor numero: I ão ha limite certo e determinado

As razões que fundamentam a deslocação das nomeações
e demissões para entrega-las aos presidentes podem com mais
ou menos soccorro ser invocadas para ampliar a medida. O
mesmo argumento na escala da hierarchia administrativa
poderá ser empregado. Dir-se-ha: se vós entregais aos pre
sidentes a sorte deste ou daquelle emprego, porque não o
fazeis a respeito destes outros que vos aponto? Qual o pe
rigo? áo o podemos comprehender; é preciso desenvol
ver a idéa e ser logico. No entanto a prudencia aconselha
que sejamos reservados.

Sei bem que as emendas em parte referem-se a empregos
de igual categoria aos apresentado.s no projecto: mas é pre
ciso attender á especialidade dos serviços, e fazer uma justa
discriminação que as mesmas emendas me parece não res
peitam, taes como se acham.

Wpor isso que entendo que o projecto deve ser appro
vado como foi, apresentado pela commissão, salva a hypo
these de mostrar-nos ainda a discussão qualquer defeito ou
obscuridade que prejudique o seu pensamento

Foi este o fim que tive em vista enunciado-me pelo modo
por que o fiz. Desejo que triumphe a idéa contida no pro
Jecto que discutimos, mas corp as necessarias cautellas.
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Não repillo, antes desejo e estimo a discussão e a conse
quente perfeição que ella possa trazer; mas parece-me que
as emendas, taes como estão, não podem ser aceitas. Eis o
meu pensamento. A camaraJarú o que entender. (i',ll1ito bem).



Sessão de 1 de AJH'il de 18G4

DISCUSSÃO QUE REVOGA VARIAS DISPOSlÇOES

DA LEI N. J ,083 DE 22 DE AGOSTO DE 1860

O SR. JosÉ BO:-lIFACIO (ministro do imperio) : - Sr. pre
sidente, dou parabens á minha fortuna todas as vezes que
vozes eloquentes, como a do nobre deputado- que acaba de
sentar-se, erguem-se para animar o. governo na senda do pro
gresso promettido, e que S. Ex. com outros entendem que
parece demorar-se. Dou parabens á minha fortuna todas as
vezes que nos angulosdestacasa ouvem-se protestos solemnes
a favor daquillo que devemos reputar sagrado, o desempenho
dos compromissos tomados perante o paiz. Aceito-os como
prova de que em todas as occasióes, em todos os momentos,
em todos os instantes não nos esqueceremos delles para rea
lizar essas idéas que julgamos devem promover a felicidade
publica. Dou parabens á minha fortuna, porque ainda nas pa
lavras do nobre deputado e de outros meus amigos a quem
respeito, considero e estimo, não posso ver uma censura di
rigida ao governo, e muito menos á camara e ao paiz. Sã9
entidades esta que se não podem separar.

Permitta, pois a camara dos Srs. deputados que, estudando
a supposta falta de direc~ão por parte do ministerio, eu pro
Cure deduzir as consequencia della. Creio que póde ver-se
nas palavras do nobre deputado e de outros meus amigos
uma censura embora adoçada, e é para destruir essa im
pressão que tomei a palavra. O meu nobre amigo dirigia-nos
um voto de anima~ão. Outra não póde ser a significação de
suas palavras.

Senhores os governos não são collecçóes de homens que
passam e desapparecem; os governos são a encarna~~~ de



:

162

uma idéa e esta idéa existia antes da existencia dos mesmos
governos. Os ministerios que se organisam têm por primeira
condição necessaria e forçosa a hcmogeneidade de crenças, a
fé nos mesmos principios, a certeza de que caminham para
o mesmo fim. Governar é dirigir; porque pois não ha di
reção? Porque o governo não quer? Governo que não quer
governar é um impossivel' não se é go\'erno senão I.·, por
que se póde; 2." porque se quer. A hypothese do nobre de,
putado suppóe a vontade em luta com o desejo, a execução
contrariando o pensamento. Não póde o governo dirigir?
Então como nasceu naturalment~ do seio da camara ?

Pelo contrario suppóe o meu illustse amigo que acamara
não quer ser dirigida? j ão o comprebendo? ella apoia o
o governo, e em nosso systema as maiorias são quem gover
nam. Camaras que.dão causa ao apparecimento de qualquer
governo é que não querem ser dirigidas no estado normal das
sociedades; são tambem impossiveis. Restaria uma unica hy
pothese, a impotencia da maioria' ora, se esta existisse, seria
a demonstraçãe pratica de que a situacão não exprime uma
verdade.

O que ha pois?

Trata-se de uma camara que nasceu depois de uma di 
solução, que teve de perder mais de dous mezes com a dis
cussão da verificação de poderes; trata-se de uma camara
que encontrou projectos iniciados ou em andamento, e qué
teve de modela-los pelo seu pensamento. Senhores, é pre
ciso que nos entendamos; cada um de nós póde ter opinião
formada sobre qualquer materia; mas o que se trata de
formular e executar não é a opinião de cada ministro, nem
deste ou daquelle deputado, é a opinião collectiva.

Ouvir as commissóes dos corpos deliberantes náo é dar
prova de que se precisa estudar as idéas, mas sim de dar-lhe
fórma e realidade, fazendo-as passar pelo cadinho cummum.
A proposição contraria traz como ultimõ resultado, até
mesmo a suppressáo dos orgãos consultivos da administra
ção publica. Entrados para o governo os membros do mi
nisterio actual cuidaram logo de preparar a discussão dos
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projectos da reforma judiciaria e hypothecaria' mas não
podiam dispemar a audiencia das commissáes do parlamento
A questão não está em amontoar leis sobre leis; a questão
está em fazer o que fôr possivel escolhendo as medidas mais
importantes; a questão está em procurar satisfazer com
firmeza, porém com calma e reflexão, as necessidades da
situação, de modo a con tentar o presente, sem perder a fé
no futuro. (jfuilo bem; muito bem,)





Sessão em 1 de Abril ele 18 B4

o ~IESMO ASSUMPTO DO ANTECEDENTE

O SR. JosÉ BONlFACIO (millistro do Imperio) :-5r. presi
dente direi tambem poucas pa!anas CO:11 o fim de assignalar

_ os pontos salientes do discurso do meu nobre amigo que
acaba de explicar-se.

A questão para S. Ex. já não é falta de direcrão por
parte do governo,' o que suppunha, como cO:1sequencia Jo
'gica) imp03sibilidade de direc:;ão por parte da camara'
p<lrque nos paizes com.o o nosso domina a opinião (pesem
bem as minhas palavras) ; o governo é a encarna~ão da
maioria da camam que o apoia. (Apoiados.)

Já alcancei uma pequena victoria; já não podemos ser
accusados de não tomar a iniciativa, e sim de não toma-la
mais positivamellte; expressão do nobre deputado. Vejamos
em que consiste este positivamellte. E' bom que entremos
na analyse dos factos) porque esta dará ao paiz com segu
rança o direito de julgar com justiça e imparcialidade a
conducta do governo, assim como a coodL:cta da camara.
dos Srs. deputados) que aliás julgo lin-e de qualquer cen
sura.

Consiste a falta de iniciativa co governo em deixar seol
IH!XO as discussões desta casa, e em desconhécer a priori
dade das ma terias. Porque) e como taes factos têm acon
tecido?

Determinar a ordem das materias. Esta determinação,
s~nhores) depende da importanc:a das mesmas em relação
á utilida:le e conveniencia presentes e'não depende direc
tam.ente du governo. Se o governo não o fez) de duas uma:
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ou de facto a camara tratou das nuuerias, segundo a ordem
da sua importancia, ou não tratou; no primeiro caso a
falta de iniciativa do governo não prejudicou a situação;
no segundo caso, então a falta não é só do governo, é da
camara tambem (apoiados) ; porque na ausencia do minis
terio, o digno presidente delia e apropria camara não
apreciaram cOI1\"enientemente as necessidades publicas. E
mais uma razão para contestar o nobre deputado. Os fatos
dizem o contrario.

Tratamos, e não podiamos deixar dc tratar, em primeiro
lugar, do reconhecimento dos representantes temporarios
do pai'z; "erificamos poderes, não podiamos atropeliar as
questões. Alguns dos nobre deputados que hoje nos accusam
e cuja honestidade e consciencia sou o primeiro a reconhe
cer, occuparam' sessõe inteira-, e muito bem, discutindo
eleições; foram-se dous mezes e mais nestas discussões.
Passamos aos projectos de leis que não podiamos deixar d
discutir; á fixação dc forças de mar e de terra, e a uma
resolução necessaria, mandando vigorar o passado orça
mento. Discutindo as aposentadorias, etc. Creio que não
temos esperdiçado o tempo. (Apoiados.)

Lamento que o não po samos alongar; não podemos fa
zer milagres.

Disse um ourro illustre depútado que o go"crno não
vinha 'estudar as materias do po:Jer, que elias se traziam
estudadas. E quem disse o contrario disso? E' pre:iso que
não se confundam as cousas; cada homem p:Sde ter idéas
assentadas sobre qualquer objecto; mas es~e facto não
exclue nem póde excluir trabalho em commum da adminis
tração e seus auxiliares.

Bem mal iria por um motivo identi o a organisação de
_todas as assembléas e de todos o~ paizes com tal doutrina!

Se estou em erro, se cada governo que sobe é obrigado
desde logo a apresentar propostas sobre propostas, proje:ws
'sobre projectos, então, senhores, para que todo este luxo de
discussão? Tratemos antes de tudo da suppressâo das com
lilissões desta casa; porque demorar? Cada um de nós sabe
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o que quer, representa um partido; nada de perder tempo!
Não é porém assim que as cousas se passam em paiz. algum·
a idéa nasce, cresce e toma fórmas; para perfeição desta
fórma ha uma organisação adminis~rativa e politica. E' pre
ciso que S. Ex. demonstre que podiamos preterir as mate·
rias de que ternos tratado; porque se o não podiamos fazer
não temos culpa alguma assim como a camara não a tem.
(Apoiados.)

Falta de nexo? Creio que não se ne"ará que haja nexo
nas materias a que me tenho referido. Ião ha deputados
antes de reconhecidos; não se póde governar sem recursos.

Conseguintemente, qual é o crime do governo? Ouvi em
um aparte dizer·se que não estavamos sempre presentes ás
discussões. Quando se me demonstrar que podemos sempre
estar presentes; e que sem a nossa presença sempre não é
possivel a boa direcção da camara; quando se me demons
trar que o cargo de ministro de estado não póde em certos
dias obrigar o homem que o exerce a estar ausente; quando
se me demonstrar que a importancia e regularidade da di
recção da camara depende só da presença dos ministros
aceitarei a opinião do meu nobre amigo; emquanto o não
fizerem, S. Ex. permittlrá que eu acre:lite que o melhor pro
cedimento do ministro é estar presente na camara, quando
a sua presença ahi se faça necessaria, e áusente quando as
necessi~ades do serviço exijam. (Milito bem.)

.. . .





Ses"ãoeml4- de AlJeitdc 186,L.

ORC.-UIE:"lTO DO 1-\1 PERIO
, -

O SR, Jos~ BO:"IF,\CIO (Jlillislro do iJllperio. ;VloJlil1lelllo
dE.1/1ellçáo e profillldô silellcio):- r. pre3idente, acamara
oUI'io com anenção de que eram dignos os illustres depu
tad05 que me pre:ederam na discussão :do orçamento do
imperio. ~em duyida a:o:1teceu-lhe o mesmo que a mim,
quando attendendo, principalmente ás impugnações feiras
101' dous illustres deputados da oj)posição quiz deduzir
de .e~ls discurso3 alguma cou~a que por vcntura fosse obje.::
ção ~1 passagem do or~amel1lo que e5tú ~e discutindo.

Acreditei, Sr. presidente, que ao menos nesta parle do
pr08ramma l1linister;a! tinha de;el1lpe:lhado 03 meus del'e
re" tinha cumprido a minha missfío tinha finalmente, pro
curado dar exe:ução ás promessas contrahidas perante o
parlamento. Acreditei que 55. EEx.; no de-e;o sem du
vida nobre de a':cu~ar o goyerno que combatiam, não en
COlllnwam uma· unica yerb,a que lhes pode se <en'ir de base
para oppo;ição.

Perdidos em 1"<151aS cO:lsiderações politicas, reAexionando
sobre o de5tino da policia, fallando sobre mudan~as de pre
sidente' e Yi c-presidente; csti<>matisan.do lima .o,hada
reac~·5.o illl"o:ando, finalmente, a pretendida modera;ão de
seus amig03, não l1~c3 mcre:eu enrre:anto a menor consi
deração uma só das importante; qcestões quc :e prendem
ao ministerio do imperio. IApoiadosl.

Instrucçáo primaria e ~e:unJaria instrucçáo do clero,
qua i todo' 03 im pOrla ntes ra mos do serviço q ue se ligam
e,sencia!mentc ú d is:ussão presenrc não excimram tale:ltos
tão re:o:lhe:idoi, não proyo:aral1l a atte:lção dos illu tres

22
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deputad03! Co 1sidera ;óe3 de outra ordem ab on'eram ln
teiro o patriotismo de 5. EEx.

Em frc~tc da p03i;;ão do gOl"erno a 'tual, e da p03ição
d03 illustre3 deputad03' atté.1dendo quc não Ihe3 [alle.:em
os desej03 de fazer triumpbara id:a que rej1utam melhor á
consecução do fim do seu partido; julgando que tem eIle3 todo
o interesse em mostrar 03 err03 e de3atinos do governo, em
uma o::casião tão solcmne como e3ta, a mais clara demon
stra ;ão de justiça que assiste ao m in isterio a justifica j"ão
mais robusta do procedimento do gO"erno está na propria
-opp03ição q uc 03 iII ustres depurados lhe fazem. (Muitos
apoiados).

Sr. presidentc, esta minha admiração devia ser tam
bem a admiração da camara quando, om'indo os discursos
dos iIlustres deputados, combinando suas diversas propo
siçóes, procurando deduzir dellas aquillo que realmentc con·
tém, chega-sc ás conc!usócs que se de"cm tirar da parte po-
litica dess discursos.

Para S. EEx. o governo actual não reprcsenta um prin
cipio politico; mas, 5S. EEx. combatem a politica do go
Yerno. (Apoiados). Para 55. EEx. o partido da liga não
tcm data de nascimento; mas 5S. EEx. sabem quando elle
-principiou. (Apoiados). Para S . EEx. a épocà actual, a
situa ,ão em que vivemos, não representam principios fi
xos, doutrinas conhccida ; mas 5S. EEx. ainda tem sau
dades do passado, e ern seu noinc combatcm o presente.
(Apoiados) .

Nessa luta incessante do sim c do não; nessa perpe
tua repugnancia da palavra c do pensamento· nessc tor
neio de phrascs dcscncontradas' o quc ha? A condemna
ção de tudo e de todos; nem 11 csmo póde escapar do seu
<1nathema o partido que os su tcnta ; unicos tall"cz 5S. EEx.
figuram como sall"adores da pau'ia ameaçada! 50ssobro de

r nças naufragio de consciencias, corrupção de caracte
t'es instituiçóes falseaJas, homens sem princi pios, eis a
conclusão final dos discursos dos nobres deputados!

No meio de tantas ruinas accumuladas pela eloquen-
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cia de meus adversa rios, nem ao menos brilha a fé essa
amiga fiel que anima as convicções sinceras como as más!
Os nobres deputados em nada confiam! Contra proceden
cias de tal natureza protesta a consciencia universal, pro
te,ta a consciencia da camara, e protesta a consciencia do
paiz. (Apoiados j muito bem).

Permita-me a camara dos Srs. deputados que, abando
nando a longa serie de considerações politicas que a oppo
sição poderia suscitar, eu desça a analyse dos factos.

Enthusiastas pelo passado, e yeodo nos actos mais in
nocentes do governo a paixão ern vez da razão, exclamou
se nesta casa: O governo é reactor, porque fez mudanças
de presidentes e vice-presidentes; o governo é reactor, por
que deixou que em algumas proYincias do imperio se demit
tisse parte da poli cia qu e servio aos presidentes anteriores;
o governo é reactor porque fez algumas remoçóes de jui
zes de direito; o governo é inepto, porque até hoje nada tem
feito absolutamente, e vive sem dire.::ção e movimento; e é
ainda inepto porque o Sr. ministro da marinha não sabe
apresentar-se perante a camara, não guarda liS convenien
cias, é como disse o nobre deputado por Minas, um des
azado.

O illustre deputado usou da palana muito de proposito o
que me faz acreditar, que os mini tros a quem S. Ex. ama são
aquelles que têm azas; sem duvida esses devem assemelhar
se aos anjos, principaimente em dia de procissão. (Apoiados.,
muitas risadas).

O gO\'erno é violento, porque tem feito algumas nomea
°ções caracteristicas, e que revelam suas tendencias vertigi
nosas. Para prova- de tanto- assertos, apena a palavra
de SS. EEx. autorisada embora mas que encontra o pro
testo, tambem autorisado, de muitas vozes da carnara !

Governo reactor, Sr. presidente! O que é reacção? A
ju ta applicação de um principio; a execução fiel de uma
pOlitica sem od;o e sem paixão, a volta as id:e, sã , a pu
nição do, culpado', onde quer que se encontre' o leal des
empenho dos compromissos f"itos perante o paiz; não é
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reacçao. CO:ltra as id~as-não o póde ser; contra os ho
mens-muito menos. ['enhul11 gOl"erno deixaria de ser re
actor com tal doutrina. Elle e a rcprescntação \"(~m de um
pen -ame:lto tl'ium phan te.

Onde está o excesso da acção goycrnamenral? onde
está o desequilíbrio entre o pemamcnto e a cxecução? onde
e tá o desconhecimento das leis que graduam o merito) onde
os caracteres da rcacção? Não posso descobril-os! cmbalde
meu espirito os procura; ouço apenas a palana dc . Ex.

Em que con íste a reacção, senhores? -'Ia mudança de
presidentes. Eu acredital"a que a confiança não se impunha
a ninguom principalmente nos gon~rnos represcntativos
(apoiados) ; eu pensal"a quc o principio d,\ confiança era um
tributo de respeito á dignidadc indil'idual e ,1 dignidade do
poder (apoiados); eu suppunha, senhorcs, que náo podia
exi.sir de me~s adl"erslrios a continuaçã~ de seus serl'iços e
o desempenho leal de s~as fun:ções sem que pelo menos pa
recesse impor-lhes como conJição imp i-ira o esquecimento
de seus amigcs e de seus principios tão 101lYados por S. -Ex.
(Apoiados).

Se me en3anei peç~ pedão; a:creJiro que flz o meu
del'er sem c'es:lire pJra ningue:n ; es:ou cOl1l"en::ido que pelo
menos não fiz mais do que respei ar a Jignidade do gOl"erno
re'peiranclo ocaracterinJil'idualdcs pre identes a quem de
mitli. (Apoiados; 1Iluito bem.)

O illustre deputado porém, I"cd q'Je mes:no na appli a
ção do principio de confiança, o gOl"erno não fez senão
aquillo que era absJlutamente indispensll"el. om effeiro,
diga-me o illus:re dep:.ttado quaes foom os presidentes de
mittidos ? ApenJs dous; es'es jn:on~estal"elmel1te eram al"es
sos á politica do gOI'crno os outros foram apenas mud.ldos
e a elles S. Ex. nã~ se refere.

Relativamente aos yice-presiJen:es quaes sã~ tambem as·
grancles demiss5es feitas pelo gOI erno? Abs racção feira dos
que a pediram ou que deviam reputar-se tcr renunciado ao
cargo pel;] mudança; ou antes abstra çã~ fei a daquelles que
por suas idéas estal-am no caso de s::rrir ao gOlemo, o que



resta? Uma demissão no Maranhã dada a um dos che:es tia
Opposlçao, cujo cara:ter honesto re:onhe, o, mas q ue não
sei como p()dia ser yice-presiJente e redactor do jornal op
posicionista . tres demissões dadas aos tres Yi e-presidentes
da Parahyba, cons~rvatlGres ceji:ados e dire:tore do seu
partido, e, finalmente, a de um dos mais prestigiosos chefes
tio partido consen'ador cm Minas-Geraes. Lamento, que
S. Ex. esquecendo o que muitas vez s di_se, accuse o que
hontem louvava, amaldiçõ_ principias que lhe mfreceram
lnCfnso.

Sei que ha ép()cas extraordinarias em que os partiJos tle
{:ahidos, como GS hfróes gre.;os e Phrygios nas margens do
lcomandro, trocam as arma para caminhar a novos comba
tes. (Apoiodos).

Quaes são os factos que depõem contra os novos nomea
dos? Principiemos pela administração da prol'incia da Pa
rahyba. O illus rc deputado disse: Vós, ministro do imperio
quando deputado, sustentas'es que a simples demissão de
autoridades polieiaes importava umo reacção c hoje o ne·
gais? ! Em que Jonia! do COI1I1J1Crcio leu o illusl rc depu
tado semelhante proposição pronunciada por mim? Em que
hora? Em que dia? Em que ,essão disse o ministro do im
perio que o exercicio regular de um direito em épocas nor
ma s importava rea ção?

O que o illustr.:: deputado omiria foi o seguin te: actos hn
que por sua natureza não imp()rtam uma reacção mas li
oados a factos pos:eriores, anteriores ou concumitantes a
uma eleição, assumem esse caractEr; o que o illustre depu
tado ouvio de mim foi que q uan'jo no exe'rci io do direilO
de nomear para os empregos de poli-ia se cs:olhianl indi'
\'iduos sem as qualidaces ne,essarias para o desempenho
dessas funcçõ~s e para o 11m ce ven-er eleiçóes, reagia-se
C011lra o dir ito, violentando o voto na ional. Er.1 meu fim
demons:rar que por esses ac os um::t presidencia tinha pre
parado os meios para a conq uista eleitoral.

O que pois devia de;Jl0nstrar o nobre deputado era que
o pessoal eSGolhdo pelo presidente da Parahyba não era bom,



174

que aquelJes sobre quem tinham essas nomeações não podiam
prestar os serviços que se esperayam. (Apoiados.)

Mas não, o ncbre deputado nada disto fez. O ncbre de
putado com as suas doutrinas que eu apezar c'e todo o res
peito que J11e ccnsagro peço permissão para consic'erar
originaes, de u aberta as con equencias que de\"em parecer
fune.stas a qu antos comprel-endem o que é autoridade, a
quantos de,ejam que as presidencias de provincias tenham
responsabilidade perante o go\"e rno e peran e o paiz.·

Pergunto ao nobre deputado: quem tem o direito de
tornar efrectiva essa responsa bil ic':;de, quem tem o direito
de pedir contas ao primeiro fun ccionario e'e uma pro\"il cia
pelos abusos e arbitrariedades que abi se commettarn,
quando se lhe impõe a obrigação ce manter empregados
ros quaes não c'eposita confiança? (Apoiados: muito bem.)

O nobre l'eputado ha de reconhecer as lri~tes consequen"
cias a que levaria a fatidica doutrila que obrigas e um
presidente a comer\"ar autorida e5 em quem não deposita
confian~a. Com tal pensamento S. Ex. chegaria á funesta
theoria que quer a ordem re'a desordem, quebrando os
Jaços da obdiencia, e dando cccasião aos deploranis e{feitoS

da anarchia administrativa. (Apoiados.)

Veja. agora a camara em que condições se deu essa espan
tosa SOllJma de demi- ões, para sen'ir-me da linguagem de
S. Ex. Se a policia da provincia da Parahyba tem a mesma
organisação que a das outras proYin ias, a somma não de\"e
ser espantos1! Apreciemos os factos.

O vice- presidente o Sr. T.oscano ele Brito ainda não tinha
dado uma só demissão, ainda não tinha praticado um s·
acto pelo qual merecesse eensura, e já da propria capital da
pro\"incia suaYa o gr; to de guerra que s e repetia por toda a
parte. As alturas do po 1 er eram escolbdas como pontos de
ataque p1ra a oppos i ção; e aproprio jorna.l oOicial, que
recebia estipendio dos cofres publiccs, foi quem rompeu as
hostilidades con tra o a d ministrador da proYincia

Não se fazia és;a guerra doutrinaria de racciocinios que
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se póde desculpar entre a autoridade e aquelles que sen-em
(Apoiados) ; fazia-se uma guerra em que as armas eram a
injuria e a diA"amação (Apoiados); sem causa sem motim
o odio partidario vinha tambem esbarrar no goyerno geral.

Na colJisão dolorosa de, leyado por instintos conciliado
res, dei~a-Ios em seus cargos ou demitti·los por falta de
confiança, a luta surgio antes do tempo. Declarada a guerra
iniq uai como podia a presidencia responsabilisar-se pela
consen'ação de tae empregados?

O nobre deputado citou um facto para demonstrar má
escolha: referio a nomeação do delegado de rngá.

O SR. FERREIRA lU VEIGA:-E a do delegado de Patos..

O ORADOR :-Deu como razão de má escolha o ter sido
o nomeado quem fizera e dirigira naquella localidade a du
plicata, como reconhe.::êra acamara.

Peço licença para declarar que nem dos papeis dessa
eleição nem do juizo da camara se póde deduzir a consequen
cia que S. Ex. tirou. O que se disse é que esse indiriduo
pertence ao partido accusado de fazer duplicata. .

O SR. FERREIRA DA VEIGA :-Era o chefe do partido que
a fez.

O ORADOR :-Pelo contrario, a propria autoridade con
serradora não attribuio a paternidade da dupli ata do rngá
a José Paulo Trayassos ; accusou-o, sim de ter proyocado o
conAicto no dia em que hom-e a u peição da eleição:

O SR. FERREIRA D.\ VEIGA :-Acho pouco.

O ORADOR :-Quanto ao conflicto, responderei ao nobre
deputado que se o presidente da provincia está convencido de
que foi elle o provocador e responsavel, fez mal em nomea
lo' Illas é o que resta provar apre idente que exi tia na
quelles lugares, que tinha conhecimento de todos os factos,
achando-se habilitados para avalia-los, colheu sem duvida
provas da yerdade e com plenos conhecimentos escolheu-o.
Acusado por seus adrersarios o noyo delegado podia ayer
ba-Ios de suspeitos e a presidencia estaya no seu direito
nomeando-os. (Apoiados).



Quer o nobre d:pu ado ourir a respeito desses factos um
juizo insuspeito, de pesso:l cuj:l opiniã() não póde deixar de
ser a ~ita por S. Ex. ? eu vou referil·o.

O n bre depu:ado ha de se recordar de que em refer..:n=ia
ao Pilar as aU'oridades consen'aJoras attribuiram ness:; o=ca
sião a p.ltc:rnidade d.1 dup:i~,lta ao Dr. Jeão Flor·ntino. Ouça
agora o trccl'o de um arti ..;o cm r.::rerencia á non~eação do
actual presid,n e :

O Jorllal da Paralixba, que: é oróão do p.1rrido de S'.
EEx. naquella provin ia, entre os honesto:; caracteres que
julga n) c'aw d~ o:cLlparem dignamente o lugar de I·ic<.:-pre
sidente m3nchado I elaS nome ções d governo, ealtocava o
al:ltO!- da duplicata co Pilar, segundo as in:'ormaç-es das aUlO
rida-de3 t on se n·~doras.

Já vc o n:)bre deputado que, óe a- censuras p:::r duplicatas
'ão HTdad iras, p~ra cs an~igos do nocre deputado os seu

autores senem até para presi.ientes e vice-prcsiden:c.
(Apoiados e risadas.)

O R. :;;61.1.:. -.I ~o isnilica uma m:t doutrina da p3rtC
de um cons~rvador)m3S não defende o acto que se censurOlh

O ORAI)- R: - Que ro com isto dizer q ue na consei ~ncia de
,. QUC111 c:; re,·c.!-l esse trecho, o 8r. Jcão Florentino não foi

autor d 1 àupli:a a tendo s~ alle"ado semelhante eou-a como
estr.ltagema de guerra (apoiados) ; e qu por iss'l o julganl
apto .I 3ra earélos elevacos. Foi para esse fim que referi o
trecho que a .abei de (itar.

O nobre d.puta o fallou depois da presidencia do Ceado

O R. FF.RIU:IR.\ !l.1 V;;;IG.I: - Fallei tamhem ca nOIl1C~l

ção do tklegado de Pa'o ql:e foi suspen;o por ordem do
. r. Sinimbú.

O ORADOR: - O nobre deput<ldo fallou ainda do del;;:
gado de Patos por ter in -orrido em falta que lhe mereceu
suspelEão.

O SR. FERRI;;UU i)A "F.IC.\: - Facto muito importante

O ORADOR: - N[a o nobre deputado p:lra chegar ás
con.equen=ia a que ehesou del'ia expôr a natureza da sus·



1,"7

p::n ão, os ;a :103 q uc a proro -aram ~ os que óc deram depois;
só do s:u e_-ame cir~umslan~i_.Jo pedia concluir quc o cm
pre3aco q ue fora suspe:lóo não p:>dia ser nomeado para o
cargo d delegado. 'ão bastara alle3ar o que lhe ouvimo.;;
del"ia o nobre d pUlado apr~scn'ar proras á ri.;ra das quaes
se forma s. a c01wi:ção dl camara.

1\a sua riaJcm humoristi:a pelas prol-incias do Imperio
(risádas) pa;,ol o no':Jre deputado da Parahyba ao Ceolr..í.
Li! n:on:rou os m~ mo de~eito3 e o mesmo s)'stcma, que
de;enhou com a; me,mas côr.: .

A cauóa de tan-a, de3gr.lça5 d:s"oJrio-a l1a mudançol dê
algum cmpreJados poli iold.

Do di5cur50 de _Ex_ ea d~1 o assi3nalar um facto. E' o r,,
conhe:imenlO indir.:cto da yerdade, tantas yezes esquccida,
quando ,e falia do gabinete de 30 de Maio. Esse gabine:e, bem
longe dc ter re,peitado suas prom ssas, exclamam 03 nobre:;;
dcputados, fez uma rea:ção eSpanlO"a a raiçoou ua missão.
não deixou pedra wbre pe-dra conquistou a eleição pela força.
pela I-iolen:ia e pelas dmissões! Quantas reacç5es espantosa:
tem-sc e~e:tuado em tão pOlCO tempo ne5te abcnçoajo Im
pel-io co Brazil? Onde e3tú a I'erdade? Contra que orde:m
de cOll~a~ rêagin103 ?

A Yerdac~e é que o gãbinete plsóado foi um gabinete de
tl"U\l"ição dc.>tinJdo a pre::n:her um fim, e que soube honrosa
n:elllc cumprir a sua tarefa. (Apoiados.)

Em relação á prOl inc ia do Cear..í o nobre deputado citou
dous {a tos, cujo alcance não posso comprehender.

Disse . Ex. q ue o I iga rio do Icá yeio se queixar no tem po
da pre,idencia an'erior de ql:e lhe appareceram dil-er.:o.
ndW5!

O SR. FKRREIIU IlA V"IG_I : - Queixou-.e de um gral-'"
attEn13do con:ra a sua yida.

O OR_\Il0\ : - Eu aceito os termos cm qt.:e . Ex. r~(-rio

o facto cuja exactidão não quer agora al·aliar. Acer s;:entou
o nobr.: deputado que em consequ neia de sa qucixa fôra de
miltido o deleoado do luoar e mandaco um delegado militar

Cl ", - 23
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para o suhstituir, mas que a vice-presidencia demittira o de
legado actual e nomeára de novo aquclle que tinba sido de·
mitlido por seu anreces.or.,

O SR. FERREIRA DA VEIGA: - uspeito de conniven ia no
crime. IReclamaçóes.)

O ORADOR: - Emfim )3r. presidente, o nohre deputado já
acha que o seu discurso tal como foi proferido nesta ca5a não
tem o valor que esperava tivesse, porque para dar força ás
accmaçóes que fez, S. Ex. agora ~e ve obrigado a commen
tal·o. Para esse fim creia uma classe de pros riptos - a classe
dos suspeitos!

Pelo discurso de S. Ex. eu entendi que a autoridade era
má, mas não lhe ouvi dizer que era suspeita pelo attentado.

O SR. FERREIRA DA VEIGA: - Eram suspeitos.

O OR.\DOR : - Pois bem: eu perguntarei o que quer
dizer em nossa legdação homem suspei o ? ão sei. A pre
sidencia anterior suppunha que esses delegados erão suspei
tos? Qual era a ba e desse juizo? Onde as presumpções?
Haviam provas? Porque não foram processados? ~e o foram
qual a sentença?

O 'R. FERREIRA DA VEIGA: - Instaurou-se o processo'
estão pro:essados.

O ORADOR - Se estão pro:essados, e o nobre deputado
declara que são apenas suspeitos, eu tiro consequencias em
sen ido im·erso. Podemos suppôr que as provas do pro:esso
nada demonstram ou tudo pro\'am. Não comprehendo senão
tres hypotheses: ausencia do pro esso, processo em anda
mento, e processo terminado; cm que caso estão esses ho
mens? O nobre deputado não apresentou provas, apena
disse - são suspeitos.

- ~L\ VOZ - Foi mera declamação.

O ORADOR: - Continuando ainda em sua longa viagem,
o nobre deputado, chegando á proYincia de MiDas-Geraes, di
rigio palavras energicas ...

U~IA Voz: - Immerecidas.
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o ORAIlCR : - ... contra o mui o digno e muito illustrado
.ex-presidente daqcelJa prO\incia. S. Ex. me ba de permittir
que, resrei'ador desse (aracter nobre, dEssa intelligen ia ele
vada, appel!e do juizo ce Uril dos (ontendores da e eição de 9
de Aoos!o rara o juizo mais imrarcial, mais (almo e mais
tranquillo do paiz. (Apoiados.) Não (reio que der-ois de uma
derrola, derois das accu,açées que S. Ex. dirigio ás au ori
dades ele sua prol'incia, rossa julEar (001 ,erenidade ao muito
digno ex-presidente da prorincia de Minas .

. ão ouri facro algum apr sentaGo pelo nobre c'eputado que
1rouxcsse. (omsi80 uma r rO\ a; a historia desse cas' igo atroz,
referido ncs' a casa deyia ser acompanl'ada de um dO'umen o,
de uma pro"a qualquer que convencesse a camara e ao raiz do
acerto das palaHas de S. Ex. t ão é possi"el comprehent!er o
facto la\ qual ". Ex. o narra: nem os preceden es do chefe de
policia nem o estado dos cOl'demnados a esse (astigo nem,
finalmente, as onsequencias que delle se deveriam seguir se
rerdadeiro e rEal, au or;sam a crença de que elle exis isse ! !

S. Ex. pois está pa obrigação de o yir rrO\ ar perante a
camara.

~IA Voz: - Quanto mais graye é o raclo, lan'o mais forte
dere ser a prO\ a.

O ORADOR: - E' ratural mesmo que O facto exros o pe
rante a eamara, quanc'o possiyel, quando rEalisado ,eja de
natureza diyersa caquella que S. Ex. Ire deu' é ror i so que
deyia ser narrado com todas as circums an ias que o d reriam
revestir.

Faço esta reflexão, porque o nobre deputado referio-se a
castigos in.Aingidos a individuos condemnados e presos' e
pois digo .que, tratando de uma especie de tal natureza,
cumpria que S. Ex. explicasse esse facto com a necessariacla
reza.

Fallou tambem S. Ex. em agentes miseraveis que estavão
praticando excessos em Itajubá.

UMA Voz: - São cidadãos muito distinctos, dignos de
toda a consideração.
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o ORADOR: - Ião tenho a fortuna de conhecer a pro
vincia inteira de Minas' quero porém, aCI'editar que e -es
novos agentes pelo menos del'em ser mclhores do que aquell s
que não puderam conter as cenas tristes quc foram descri
ptas nesta casa; agentc que S, Ex, defendcu

O SR. SILn:IRB LOBO: - A proya é a maneira por que
correu a elcição, que tendo sido ensanguentada da outra yez.

,foi muito pa ill a tendo estado cntregue a autoridade aos
nossos amigos,

O SR, FERREm,1 DA VEIG,I : - E quem proyocou essas

cenas j

O ORADOR: - Não quero, Sr. presidente entender-me
obre as nomeações de "ice, presidentes feitas pelo governe

actual, limitar-me-hei a considerações geraes em contrapo
sição ás censuras feitas,

Screi feliz e a honrada orpo ição continuar na me ma ye·
re la, ou illl"ocando falsos principios ou allegando facto qu
não pro"a. K factl a tarefa, quando a accusação limita-se ao
circulo estreito das recriminaçóes partida rias, K facil a decla
mação vaga e a condemnação infundada! O que é diOicil é a
proya. Proyai o que dizeis, será a minha exigencia.

Fomos accu ados por termos escolhido para I'ice,pre-i
dentes chefes de partido, e entendeu-se que eram incool"e
nientissimas taes nomeações; devo dizer que não concordo
com tal doutrina. Ou o che~ dt:: partido tem qualidades ne
cessarias para ser presidentc da proYincia, e del"e ser es olhido
ou não a tem, e a questão muda de face. IApoiados.) E' me,
lhor que a responsabilidade dos actos praticados pertença di
rectamente üquelIe que exerce mais influencia entre os seu
c póde dominai-os, do que a um tel'ceiro sobre quem possa
elle exercer pre são, sem o freio moralisador da responsabi,
lidade, {Apoiados. I

UM,I Voz: - Esta é yerdadeira doutrina.

OUTR.I "oz : - Por isso não deyemos ter em Minas o
_ r. Teixeira ele Souza como "ice-presidente.



o SR, FERREIR,I 0,1 VEIG,I : - J<í pedi ao nobrc ministro
quc o lJeminissc,

O ORADOR: - O pcdiJo dc V. Ex parece uma censura a
seus amigos,

Na posição· m quc se acha o ministerio cr<~ ter cumprido
o eu de\"er e não póde ser accusado dc reacror. Pelo con
trario, tem lel'ado a moderação ar) excesso, e é o nobre de·
purado qucm o diz quando a mim se dirige em \"ez de diri
;,ir-se aos seus amigos que o não querem oll\'ir, Percorra o
nobre deputado as pro\"incias do [mperio c procure ser inl'es
tigador imparcial, que ha de ver nas altas posições muiros dos
seus ami"os, j ã') occupam elles muitos dos lugareS de \:ice
presidcn tes ?

Mas o nobre depurado lel'ou a injustiça a ponro de allir
mar que tin hamos tanto prazer em dcm itti r aos ad \'ersario',
quc nem ao menos respeitamos a con\"eniencias publican ia
as demissries dos vice-presidentes da Parahyba,

O . R. FI:RREIR,I 1>..1 VEIG.I : - 1 5.0 dissc isro, est,l en
ganado.

O OR II>OR : - V. Ex. disse que não tinhamos rijo nem
ao menos a delicrrdcza dc demorar as demi>s'íes dos licc·pre-·
sidcntes da Parall\"ba quando aliás se trata\'a nesta casa de
sua eleição como dq lltados.

O SR. FERREIR.I 1>,1 VEIG.I : - 1 ão disse isro, foi o mcu
coHega per S. Paulo mas aceiro a solidaricdadc.

O OR.,ooR: - Pcço-lhe que c recorde do que oecorreu
a essc respeito; cssas demi' óe nao foram publicadas, e a
razão da dcmcra ha\"ida na publicação foi justamente o res
peito das conl'cniencias quc se dizem Yioladas. Appareceram
guando a camara dos l-S. deputados já tinha de:idido a
guestao do J." districro da Parahyba. E' facro q uc não póde
.tr contestada.

Não me occuparei das ccnsuras feiras pelo nobre deputado
a respeito da provincia do \aranhão, porque confe'so que a
e te respeito j:llinha lido o seu di, urso antes de ser pro~'erido

nesta casa (oh! oh!); muito ante de ser impr sso, tinha-o
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lido no JOrllal do Commúcio na corrcspondellcia da provin·
cia ; por isso em vez de me dar ao trabalho de responder,
peço a S. Ex que, lendo um pouco mais abaixo nas columnas
do mesmo jornal a correspondcncia liberal veja que a res
posta e tá publicaJa. (ltluito bem; risadas.)

Admirei-me que o illu tre deputado pela provincia de
Minas nem ao menos fizesse uma parada em sua úagem.
Pareceu-me incansavel c eu tenho d~ seguil-o. Com S. Ex.
parto para Sergip , e hei de ir ao Piauhy. .

Entendeu o nobre depurad:l que eu esta\"a em c6ntradic
çío porque, votand) contra a eleiçío de Sergipe, em vez de
deminir o presidente d~ssa provincia, o rem vi para outra.
Espiritos elevados e atilados como o de S. Ex. não podem tirar
de um fa to d~ ta ordem a con 'eque.1cia g'je . Ex: tirou. As
elci.;:õ;:: poJ m ser annulIa las ou por de:'eitos de form ulas, de
solem lidades externas, ou falta de solem nidades internas.

No segundo caso, como no prim.:iro, pód" a presidencia
não ter autorisado ou mJS1110 cO:Jsentido em taJS factos, e a
eleiião se, nulla. Destas hypothes::s, qual foi a r"zão que fez
C0111 que S. Ex. escolhesse em ,-eferei1cia a mim; para explicar
o meu "oto, uma e não outra? Eu nã 'dis e que tinha \"orado
contra a elciçío de Sersipe por este 0.1 aquelle fundamento;
não dis e unu SJ pu ana a r,:s,Jeito des,a eleição; ma quero
satisfazer a S. Ex de.::larando,lhe, e póde tel: occa ião de saber
de alguns deputados que "otaram comi"o co:1tI'a a mesma
e:e;ção, q _I nunca condemnou o presiJente de-sa prorincia.

a SR. SILrEJR.~ LOBO: - Tão sei com se pos a condem
na, e;sa eleição sem con.lemnal'-se o pre'idenle que te 'e in
ten'enção directa nJlla.

O aR.COOR: - Eu entendo, r. presidJntc, q Je os [a;ros
q ue se deram na pro\'incia de Sersipe não autorisam neces
saria e forço;amente a co.ldeiU na ~ão do ex-pr.: idente daquella
provincia. a exame SJverO dJS fa tos e,11 suas ca dsas e elleiros
não firma a condJmnaçã desse ad.11inistraJor, etesdJ que se
anenda á circul1lstancias e ás época, compara:ldo-as.

Com isto não qJero dizer que eatendo qu~ a eleição de
Se,gipe foi pura de qualquer ab ISO ...
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o SR. SILVEIRA LOBO: ~ Nem era proprio do elevado
caracter de V. Ex. iustificar esse procedimento do presidente.

O ORADOR: - las V. Ex. tambem não póde querer que
a sua opinião preraleça sobre a de todos ...

(Ha 11luitos apartes.)

V. Ex. póde pensar assim, mas ha de dar-nos o direito
de pensar de outro modo. (Apoiados.)

(Ha muitos ap1rtes que cobrem a vOi do orador.)

O SR. RBA?lO :-A el ição de Sergipe não é menos pura
do que outras. que foram aqui appro,'adas.

O SR. FIGUEIREDO :-Outras peiores foram aqui approva
das, COpl0 exemplo, as de Pernambuco.

O ORADOR :-Eu peço para mim o direito d explicar-rne;
não estou tratando de legitimar essas eleiçõ~s, julgadas pelo
poder competente' respondo por um' acto meu, defen
dendo-me da accusação do nobre deputado por Minas, que
acoimou-me de contradictorio por não ter demittido um
presidente por mim condep1na o implicitamente no voto
que dei contra a eleição de Sergipe. Mostro que ha um erro
de logica.

Sr. presidente, desde que eu perante esta casa não expuz
as razões do meu voto, nin"uem póde concluir que sou
Contraditorio comigo mesmo. Accrescentarei neste ponto
que, qUaJúo aos abusos' da presidencia de Sergipe, nunca
me convenci que os abusos das autoridades policiaes fossem
~utorisados ou consentidos pelo presidente. Conheço-o; não
e capaz de legitimar violencias.

(Ha muitos apartes).

Porque pois o remol'i, pergJntaram o no res deputa
dos? Dir-lhes-hei com toJa a franqueza; não tenho ne
ce, iJade de o=cultar meu pensamento. Eu entendi que na
luta que se tinha daJo na prol"in:ia haria mutua injus
tiça uos partiJos no modo de apre:iar a ·ircumstan:ias. Eu
entenJi que ao propri presiJente não conl"inha continuar
na prorin:ia e q ~le a lu ta nas proporções exageraJas que
tomou LidO poJia dar lagar a justiça; eu entenJi que abria
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espaço á sereniJaJe dos anmois .fa:ilita lo n.í reflexão um
L'aminho mais a :(ssirel.

Remol'en-Jo o presidente, sa tisfiz os se~lS desejos; a pai
xão enl'en 'nara na prorin:ia os seus menores actos e os
pintara de moJo infiel. ::atisHz uma nc:cssi.ia.ie publi:a;
q 'Jaesq uer q L:C fossem os selS esforços, dcria encon traI' me·
nos o. stacu!o em sua marcha q cem não thesse presenciado
o p' eito. 1\'ão quero com isto dizer que depois de uma elei
ção derem sempre os presi.lentes ser muda_os' allirmo s:>
que tanto quanto é possirel des:!e que a luta aJquire I astas
prcporçõe a remoção é cOlll'enien te.

lHa 111l1/Los apartesl.

Senhores, e tol fallanJo em defeza propria e justifi-::an
do-me das cen ~lras que me foram feitas nesta casa. Cumpro
um dercr, exerço um direito, Apre:io os apartes honram
me as interrupç'íes; de\'o, porém, esperar que me conce
dam a palana. ,e me querem interromper "enba caja um
por sua "eL' ten~,o s~lmmo prazer em respon':er-lhcs.

Das in crrupções simultaneas na:a fica; ninguem se p:>de
c:n tender quando to::los fallamos ao mesmo tem po. Q ucrendo
prestar to!a a attenção aos me.1S honra.ios interruptores,
ten'Jo mais um motiro para querer oll\:il-os_ Eu e 'elles lu
(ramos com um pO~ICO de resignação, 0.1 antes lucra a \'er
da.iee a,justiça. Quem til-er razão triLlmp~arA.

Sr. presidente, o nobre deputa-Jo por 1'1'\ inas, na sua pe
regrinação pelas prorinêias do Imperio, falIou ainJa na no
meação (4 0 presidente (:0 Piauhy assim como na conser
\'ação co ,u ri e-presidcnte ce ~ergipe. Não sei de um
Úl:tO que possa a'Jtorisar o espanto ce S . .o..;.x. Tolas as cen
:mas que tem silo irigi~1as ao I·ice-presi.!ente e Sergipe
reSlmcm-se nesta-nomCOJ m.í autorila.ies policiae .-E'
na t.Ira~ q uc 1:0 J\'essem um bcm boas nomeações.

O SR. ILI-EI~U LOBO:-E por q-:em foram pratica.ios
aquelles cxcessos que ° proprio presi _~entc cepois re:on~e-

ceu e mando.1 processar)

UM R. DEPUTADo:-Pe!as a'jtori la Jes poli:iaes.
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OUTRO SR, DEPUTADo:-Pelo YÍce-presidente,

lHa mais apartes).

O ORADoR:-Pondo de parte a e~ageração da luta, o sim
ples facto <.!e ter uma ou algumas autoridades nomeadas
por um presidente abusado, é bastante para prm'ocar a dê
missão? Não o posso comprebe.nder! Quem p1de affirmar
que elIe as não puniria mandando-as processar! O caracter
do YÍce-presidente de <::ergipe é abon:tdo por seus proprios
adversarios.

E' yer~a::e que o no~re deputado de3creveu-nos depois
uma cadeira de espaldar; a cadeira do presi'':ente do Piauhy ;
a des:ripção dere o:cupar uma pagina brilhante dos an
naes parlamentares deste paiz e na historia das di\'ersas
presidencias; peço pois, licença para não tirar-lhe esta im
portancia, traduzindo na minha" pobre linguagem essa parte
do discurso de S. Ex., que ali:ís tambem necessitava de
prova.....

O SR. BARROS PDIENTEL: -E que foi inventado no mez
de Abril.

O ORADOR: -O nobre deputado citou ainda uma prova
do espirito reaccionar"io do go"erno ás remoções de di,"er
sos juizes de direito de I' e 2' entrancia. Espantei-me: a lei,
crean:.lo as entran ias, tere fins determinados e fundamen
tos certos; não póde ficar a arbitrio do magistrado perma
ne:er eternamente em uma comarca de entrancia inferior,
e não passar a outra superior.

Seria condemnar a uns em nome de outros: desde que
não houvesse aberta para as remoções teriamos para muitos
magistrados o perpetuo supplicio da desesperança, e melhor
fôra revogar a lei. O inferno de Dante alcançaria mais al
guns condemnados, e difficil fàra conseguir a boa adminis
tração da justiça augmentando os descontentamentos e
,apagando os incentivos do amor ao cargo.

E' certo, porém, q ue o governo nas remoções feitas não"
póde aspirar senão louvores. Eis a lista dos removidos.

Passaram da 2' para a 3' entrancia:
.. 2l
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Fran is.o da ~erra Carneiro, da omar.:a de Alcantara
para a vara commercial do Maranhão (a pedido).

Adriano José Leal de Inhambupe na Bahia, para a la

\"ara crime da côrte e desta para a \"ara coml1ler~ial da Ba
bia (a peJido).

Antonio Joaquim Monteiro de Sampaio, de Ilhéos na
Bahia, para Itaborahy no Rio de Janeiro.

João de c:. ouza N unes Lima, LIa Parahyba, em Minas,'
para Angra no Rio ce Janeiro.

Agostinho Luiz da Gama, de' Magé, no Rio de Janei·
ro, para a I a \"ara crime da côrte.

Jos~ Inno:en -io de Campos, do Serro, em Minas, para
Campos, no Rio de Janeiro.

João ce Canalho Fernandes \'ieira, de ltapicurumiril1l,
no Maranhão, para o Rio Grande, em S. PeJro do Sul.

Pass:Jram LIa J" p.ua a 2" entrau.ia:

Sebastião Can:oso, L1e ll'larads para Camamú, na Bahia.

Antonio Barbosa Gomes Nogueira" co Rio Claro, em
S. Paulo) para o Rio das Mortes, em ~Iinas (a peJido).

. Joaquim Caetano da Sih'a Guimarães, do Rio Grande em
Minas, pJra Itapicumirim no Maranhão.

Francisco Zabulon de Almeida Pires, de Piracuruca, no
Piauhy, para o Brejo, no Maranhão (a peJido).

João errorio de BrdgJl1ça em S. Paulo para Magé
no Rio de Janeiro (a pedido).

João Salomé l:e Ql1eirog.l, de Jequitinhonha para o
Serro, em Minas Ger"es.

Quaes foram os l.:onjemnm:!os pelo gOl"erno? Quaes fo
'ram os perseguidos pela rea:ção? O Sr. Dr. <:ertorio que
pe::lio a remoção, e queobtele atomar,a de j\·iagé? O r.
Dr. Nunes Lima que foi desterr3'~o para a (omar,a de
Angra dos Reis? O ~ r. Dr. Inno:encio de Campos qu'e "ai
sofIrer as torturdS do inferno na /wrrivel. illliospita e po
bre comar.:a de Campos? O Sr. Dr. Gomes Nogueira ql e
quiz pdS ar para a L'omar,a do Rio das j\{ortes em J'vlinas
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Geraes I Custa a crer tanta Injustiça. Assim po~em capitu..
lar-se as accus:lções ce outra or cm dirigidas ao ministerio.

A nobre opposição n~o exhibe uma prova para firmar
as censuras que tem feito; não offere:e ao paiz os coeu"
mentos importantes que sen'em ce base ás palaHas profe..
ridas; não es:larece a opinião cesvairada ácerca dos factos.
Contenta- se com pouco, e pare:e querer dar voga ,1 faci!
coutrina da comJemnação sem prova. Eu o digo e tanto
basta é o seu gran_~e argumento. Ee fõr generalisaco será
lifficultoso, se não impossivel, c'es:obrir a verdace. Con
testando a palana ce SS. EEx. O'..ltras palanas se erguem.

De igual natureza infun:!a-:'a e sem motivo, é a aeeu·
ação feita ao governo pe'a nomeação dos juizes muni i

p1es de Passos e ce PO'Jso·Ale3re. O primeiro é um ho
mem exalta~o; o segun o tinha parentes no !ogar não era
o mais proprio pJra administrar justiça. Ião neg,lrei abso
lutamente o valor' cas reflexões ce S. Ex. ; affirmo po
rém que a ('outrina não é absoluta. C:e o fosse, o prin ipio
sahiria cos limi tes da convenien :ia para entrar na e,sp!~era

da lei. Não 11<\ prohibição le3al, e S. Ex. não ontestanco
as habilitações cos nomeados, e não ataean:o o seu cara
cter deu fUOLlamento aos actos co governo.

Era pre:iso que se pu esse avaliar em referencia a cm
dos nomeados os factos qt:e autorislm o juizo do nobre ce
putaco por Minas quanto ao pretendi.'o exaltamento e
em referen-ia a outro, a extensão das relações e a inflt:en
cia que podiam cxer.:er sobre o juiz. De outra sorte a ap
plicação rigoros;l CO prin.::ip:o im'o ado dá como (on~equen·

ia uma tyrannia na exe:ução.

r, presidente, sei bem que os intere,ses da justiça,
antos e elevat.'os, del'cm merecer toda soli.itude e euidac'o

Lia parlamento; não estranho qüe os met:s dignos ontEnCo
res esmerilhem to .ios os actos co governo' julgo=ce sumnia
estimação os reparos que fazem; mas ce';o espantar-me
tambem que a censura aos novos nomearos acompanhada ela
qt:eixa ce não terem os outros sido reconduzidos,

Affirmo que não pojem ser razoaveis os qt'eixllmes; comO
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a respeito das remoções os nobres deputados tentam apenas
avolumar o catalogo dos pretensos pe~cados do ministerio,
neste intuito tudo lhes serve, e vão seu caminho convencidos
de uma victoria que ainda é cedo para chegar-lhes.

Voltaram á discussão as aposentadorias de magistrados.
Accusam-nos porque mantivemos o acto de nossos anteces·
sores, aguardando o juizo da camara' accusam-nos por cum·
plices de uma violação constitucional. Repetem-se as quei
xas, reproduzem-se os argumentos ji refutados, resusêita-se
uma questão morta.

Sr. presidente, esta qtrestão tem sido debatida larga
mente; eu não pretendo entrar em desenvolvimento; quero
apenas fazer notar a posição do governo, a pos~ção dos no
bres deputados e a posição do paiz ao lado dos actuaes defen
sores da constituição.

A honrada opposição esque:e os pre:eJentes de seus ami
gos, amoldiçoa o seu passado, e para condemnar-nos des
natura o voto de camaras que o apoiaram, enfraque:e o
juizo de governos que protegeram seu partido. E' já uma
victoria que o futuro não desbaratará.

A opinião publica, que, imparcial e irreftexiyel, \'i-os lar·
gametlte usar das aposentações força:ias, tem o direito de
perguntar: ha duas verJades possi\'eis-a de horítem e a de
hoje? Porque mcldastes? Os principios não são roupagens
incommojas que se despem por estar fóra da mo:la !

Sr. presidente, as aposentações forçadas não são de hoje;
o facto existe, o principio, excep:ional embora e só app!icado·
em casos extraordinarios, foi a:eito, e esta a:eitação tere por
fieis propagadores os amigos da nobre opposição. Aceito...

O SR. URBANo:-Nunca foi nem póde ser aceito.

O SR. SILVEIRA LOBo:-Foi aceito pelos conserradores
e por esta camara.

O ORADoR:-Apartemos as distincções subtis; não tra
temos da necessidade da approvação do poder legislatll'o
contradicção que faz depender de um poder ordinario as
dispensas de leis constitucionaes. O fa:to é este; tem hari-
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-do aposentações forçadas, ellas existem, ellas têm produ.
zido efT"eitos legaes, e a realidade de sua existencia ligou-se
,Í yida de todos os govern05 e de todos os parlamentos. 1m
Iotencia para o cem, necessidade do mal, ou legitimidade
do fa:to eis a conclusão!

(Ha mllitos apartes).

Sr. presidente, inconstitucional, ou simplesmente illegal
o de:reto do gO\'en10 passado que aposentou magistrados,
o que deriamos fazer? O ministerio actualmedio toda sua
responsabilidade todas as consequencias do seu procedi
mento; o que elle achou foi um de:reto de aposentado
rias entregue ao juizo da camara, e a respeito do qual o
proprio ministro que o referendou pedia aos representantes
da nação se pronunciassem; \"io depois um conAicto entre o
poder judi:iario e o poder executiro ; contemplou mais tarde
o supremo tribunal de fustiça oppondo-se á exe:ução desse
decreto, e conhe~endo da constitu;:ionalidade dos actos
de um poder independente!

O que fazer? revogar o decreto? Preyenia o juizo da
amara, tornaya possi\-el un conAicto entre o exe;:utor e o

poder legislati\'o, a seguir-se a opinião dos que entendem ne
cessario para legitimidade do acto o con:urso das duas casas
do parlamento !

Deixar que o supremo tribunalleyasse por diante a oppo
sição começada? Quaes seriam as consequencias? ~e a ca·
mara segundo uns; se a camara e o senado, segundo outros
approrassem o a to onde ficaya a força moral dos julgados,
a autoridade do direito? Como legitimar a interyenção de
juizes, cuja jurisdi ção deyia ter cessado desde a data do de·
creto.

Plantada a doutrina que o supremo tribunal póde não
d~r execução aos de,retos do poder exe:utiyo, que reputa in
constitu -ionaes; porque não poderá tambem oppor-se á ap
plicações das leis, embora regularmente yotadas, que repu
tar inconstitucionaes? Em um caso dirá: podeis expedir
de:retos, mas não tendes competencia para aposentar; 110
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outro: podeis le3islar, mas não tendes competen:ia para re
formar a consti tuição :

Seria a anarchia, a te,rivel anarchia com todos os seus
horrores e com a hypJcrisia da leóalidade.

(Ha muitos apartes que cobrem a 1'0i do orador).

Sr. presidente, o governo consenou o sfalu quo não
preencheu os 10,~ares .....

(Ha muitos apartes).

O SR. PRESIDENTE :-Attenção! Attenção! Quem tem
a palavra é o Sr. ministro do Imperio.

O ORADOR :-Os nobres depu adJs ainda citaram como
\fma contradi:ção do governo o de:reto n. 3,226 de 26 de
Fevereiro d~ 1864, Porque? Porque o minis:ro do imperio
estendeu o praso do arr. I I do de:reto n. 2853 a todas as
mercês honorificas, re:onhecendo assim a doutrina censu
rada pela opposição a que perten:eu.

Sr. presidente, o de:reto de 1861 foi censurado, mas por
motivos que pare:em esque:idos. Entendeu-se que o merito
não se define, tem uma natureza que es:apa á definição legal;
entendeu-se que a attribuição constitu:ional reóulada por
esse de:reto, ou importava uma limitação, ou se não impor
tava era desne:essario.

Em que o ministro do imperio estendend-o o praso do art.
1I, visto referir-se ao de:reto de 1861 ás conde:orações,
violou os principios invo:ados pela opposição de 1860? Que
ha de commum entre a doutrina de então e o de:reto de 1864?

Sr. presidente. A Ord. IiI'. 2, tit. 42, os alvo de 16 de
Abril de 1816, de 20 de 1654, e de 28 de 1714, re:onhe:iam.
um praso para o re3istro das mercês. Esse praso curto por
sem duvida cahio em desuso; mas as disposições legaes e o
registro devia ser feito na se:retaria do imperio, para onde
passou a extincta chancellaria mór.

O que fez o ministro? attendeu ás circu111stancias actuaes
do paiz; e não yendo possibilidade de applicação razoave! da
Ordenação, estendeu o praso da lei. Supprima o nobre depu-
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tado por S. Paulo o de~reto de 1861, e o ministro teria feito
o mesmo e pe~a mesma razão.

Onde est,í, pois a contradicção ! ão a posso des~ortinar,

se consulto os fa.:tos.

UMA Voz :-A questão é que em \"ez de :re\"ogal-o, am
p!iou-o mais.

O OR.\DOR:-. ão ha relação entre uma e outra cousa. O
de.:reto nos termos em que foi encarado era ino~rensi\"o na
pratica, podia ser consen"ado; tornar extensivo o praso do
an. lia todas as merces honorificas é o mesmo que alargar
o praso da ordenação. Repito, pois: supprimi o de~reto cen
surado em J 861, a questão é a mesma.

Sr. presidente, os fundamentos do decreto de 1864 estão
~o alcan.:e de todo o mundo. Determinado o praso de quatro
meLes os agraciados tinham de pedir constantemente dispensa
do la·pso de tempo, ou sujeitar-se á pres:ripção. Eis o que o
decreto el"itou, re3ularisando este estado de cousas, e firman
do um prasorazoal"el attenta as distancias das di\"ersas pro
2incias do Imperio.

ão sei, pois, onde está a censura; bus:a-o debalde. A
ligação entre os dous de~retos podia não existir; apenas jul
guei que o praso marcado no de~reto para as conde.:orações
podiam tambem servir para outros casos, e til-o.

Ouço dizer que não podia o governo modificar a lei; con
fesso que não \"ejo base para a asserção? De que se trata? de
Uma attribuição do poder exe.:uti\"o, cujos limites estão as
signalados na constituição, e que não podem ser modificados
pelo parlamento.

Se não podemos por decreto modifica~ o praso, quem
o póde fazer? Em nossa organisação e com a expressa dis
posição constitucional não sei como contestar o direito do
governo neste caso especial. Depois aceito na pratica e con
cedido o direito de dispensar no lapso de tempo, em que
monta a questão? Acaso se prefere esta repetição de dis·
pensas a um estado regular e definido? Creio que não.

Obedeci pois, a uma necessidade reconhecida, e respei-
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tando a opinião e experiencia de meus ante:essores, não fui
contradictorio, antes liye em vista fazer desappare:er uma
anomalia qual a que resultanl da não extensão do decreto
de 1861-

Sr. presidente não devo terminar sem tomar na deYida
consideração as palavras animadoras e e~01uentes com que
um dos nobre~ deputados pela provincia do Ceará dirigio-se
ao governo em prol da instrucção publica. Inspirado pelo
passado e sonhando com o futuro, S. Ex. mostra a influen
cia na educação, nos destinos do homem, e apontou para
essas escolas onde começa a formar-se o coração, e que
tanto devem merecer do paiz. (Apoiados). Chamou a at
tenção do governo para a instrucção primaria, e estendeu
se em largas considerações sobre a influencia benefica e
santa da instrucção do clero. (Apoiados).

Levado do santo enthusiasmo que acendem, em animos
como o de S. Ex., as idias grandes e os sentimentos ge
nerosos, visou quasi exclusivamente ao culto do progresso
il1tellectuaI. Dessa exageração, que parecia notar, pelos me
lhoramentos materiaes, temia funestos resultados.

A depreciação dos cos~umes, o amor dos bens materiaes,
o culto da riqueza, o enfraquecimento dos bons instin_tos
foram apontados como derradeiro extremo desse caminho.
Re:eioso do futuro, a voz eloquente do nobre deputado en
controu no desenvolvimento intelle:tual do paiz um reme-
dio á exageração que temia. .

ão posso ver, CO:110 S. Ex., esses feios resultados.
Quanto a mim, admiro sempre nos prodigios da industria a
victoria da intelligencia sobre a materia ; contemplo nos me
lhoramentos materia~s a conquista da força que pensa sobre
as forças da natureza; admiro a invasão providencial da
dignidade da creatura humana nos vastos dominios do mun
do material. A historia inteira protesta contra o antago·
nismo....

O Sr. LIBERATo:-Não enxerguei antagonismo, vi perigo
na exclusiva attenção do governo para um delles. Quero
a harmonia natural nesses dous desenvolyimentos.
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O' ORADOR :-S. Ex. parece·m~ sustentar que esta har
monia e accôrdo dependia da vontade e inAuenci~ do go
Yerno.

O SR. L1BERATO :-Dc\'e ser favorecida pe~o go\'erno.

O ORADOR: - Não receio que acção do governo, timo
rata e esquecida, possa causar o temido desequilibrio. Acre
<lito que·o governo deye estender a mão a todos os rnelhora
mentos, acolhê-los s~m temor, como hospedes b~m \'indos,
festeja-los em nome dos pr03ressos humanos.

Peço licença ao illustre deputado para não distinguir em
sua marcha feliz a politica, a re:igião e a industriá, e para
na intima fá de minha alma acreditar que um dos auxilios
que o gO\'erno p5de dar ao desel1\'olvimento moral da so
ciedade é Justamente procurar desen\'ol\'er os melhoramentos
materiaes. (Apoiados)

Creio que, para seguir a linguagem pittoresca do nobre
.deputado do Ceará del'emos com enthusiasmo adorar a
idéa que corre p~lo fio eletrico, que atravessa os oceanos na
\'elocidady do l'apor e qu se expande pelo uni\'erso como
.a luz e a yida.

ão temos .; yerdade, tocado á perfeição' muito ha que
dcsejar ainda qu~nto á instrucção publica; mas não me
parece exacto affirmar que nada tem feito os governos em
favor da instrucção primat·;a. Muitas causas e de di\'ersa
natureza póde ter impedido o nosso desenl'olvimento· mas
.creio que, apezar deli as, muito te~10s caminhado.

A despeito das perturbações polilicas, e n'um paiz extenso
ªe população derramada, sem grande facilidade de commu·
nicações e com uma organisação administrativa defeituosa,
p5de-se affirmar que acção do governo não tem sido nulla.

São es:as condições especiaes, principalmente se atten
demos á organisação das nossas municipalidades e á acção das
assembléas proYinciaes que impedem a applicação inteiriça
.do sys:ema da lti franceza de 1833.

O SR. LIBERATO :-Foi apenas uma lembrança que fiz
,para pro\'ocar a manifestação da opinião de V. Ex.
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o ORADOR :-Os relatarias dos diversos ministros mos
tram ao illus~re deputado o cuidado com que mais ou menos
no Brazil se tem attendido a este ramo"

Em 1834 pondera,"a o ministro que o ens~no mutuo,
fossem quaes fossem as razões, não tinha correspondido ao
seu fim; reclamava pe!a necessidadé da inspecção do ensino
e fazia no:ar que com o nosso systema de administração não
era passiveI que o ministro descesse" ao exame das escolas,
sendo certo que as municipalidades, principalmente as de
fóra das grandes capitaes, não eram proprias' para seme
lhanté serviço.

Em 1836 lamenta'"a-se o estado em que se a~ha\"am as
nossas esco'as primarias, onde se lançavam as sementes da
moral, bons habitas e costumes, de,"endo no emtanto ahi
aprender-se o respeito da obediencia regrada, o gosto do es
tudo, a emu!ação da compe:encia do merito, e os preceitos
da moral philosophica e christã. Examinando os defeitos da
lei de IS de Outubro de 1827. era apontada como saliente a
falta de fiscalisação permanente, pois tal não podia conside- "
rar-se a providencia do art. 70 da mesma lei" Lembra'"am
s~ providencias mais adequadas.

Em 1837 o estado desgraçado dos professores sCI"I'io de
_ thema das consideraçóes do ministerio do "Imperio" Mesqui

nhamente retribuidos, quasi abandonados, e no mero da ex
cessiva carestia do paiz, deviam chamar a attenção do go
verno" Com effeilo, para attrabir pretendentes ás cadeiras
vagas, muitas vezes debalde postas em concurso, elevou-se no
municipio da côrtc a 400S o ordenado dos professores que
tinham menor, a 500$ o das freguezias da cidade; e consig
nou-se 30S para as despezas miudas de cada esco~a.

No relataria de 1838 fazia-se sobresahir as difficuldadeS"
do systema mutuo, apezar da habilidade e assiduidade dos
professores, facto que aliás se notava mesmo em alguns
paizes da Europa.

Em 1840, fazendo-se notar o aperfeiçoamento dos alumnos,
lembravam-se providencias que teriam sem duvida alargado
a esphera do desenvolvimento deste ramo de serviço, coma
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a cOl1s:rJcçlo de casas proprias a m~lhor r~muneração dos
mestres, para afas'ar a impericia e animar o talento e a mais.
ac~i va acç3.o do governo.

Em 1841 e em 18+8 abu:ldo'l-se nas m~smas id':as. A
falta de edificio, apropria :los a nec~ssjjad~ da inspecção, a
peiuena rem~lI1eraçãodos professores, s~m apoio no presente
e sem esperan;a no futuro, a falta de uniformida:ie eram
as causas do atraw, atrazo que não podia s~r remO\'ido em
pouco tempo pela impJssibiliJa:le de dispen:iios excessi\·os.

Posteriormente continuo:l o pensamento, até que em 185a
preconiso:l-se a idia de uma reforma geral,. idia que te\"c
mais tard~ sua rea!i -ação. Des,a época em diante ti"emos
mais de uma reforma e medidas de importancia parcial.

Não s_ p1de dizer qu~ hO:l\"e esquecimentos dos governos.
Em paiz algum deste mundo a perfe:ção veio de um jac;o :
cada época te'm o sou trabalho. Não de\"emos desesperar do
presente e amaldiçoar do pa ssado.

Do estu:io dos diversos relatarias resultam como causas
do nosso estado a falta de inspecçã-o, a ausenc~a de unifor
midade, a deficiencia de habilitações nos professores, a ne
cessidade de edificio, apropria:l03. Para fazer desapparecer
tojos estes males, a primeira cO:ldiçã-o é ter recursos de que
lançar mão. 'e;l1 eJles- to:lo O esforço é baldado.

Ao obstacu~o olferecido pelos grandes dispendi03 muitas
vezes im!"ossivel, accrescem oatros que nos são peculiares.
A respeito da ins:rucção publica, como de qualquer insti
tuição, é preciso attender para o estado do paiz. As leis
nascem feitas; as que se improvisam não duram.

Sr. presidente, examinemos as causas.

Tomemos para exemplo a uniformidade. A uniformidade
poderia ser conseguida pelos esforços do governo, e não teria,
contrariando_a, grandes obices? Era preciso modificar o acto'
addicional; apenas indirectamente o go\"erno poderia exercer'
a acção de que dispõe. (Apoiados.)

Restaria a questão da utilidade. N um paiz como o nosso,
onde o desenvolyimento é grandemente desigual e por cir-
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cumstancias especiaes a acção do goyerno tende a enfraque.
cer-se, era preciso guarJar certos limites. A uniformidade
deyeria respeitar as condições especiaes do paiz, acompa
nhar o seu modo de ver, e respeitar os seus hahitos e cos
tumes.

Vejo que nos paizes onie ha uniformidade "ana ella em
extremo.

O SR. FIGUEIREDO :-E é sempre fatal.

O ORADOR: - Quanto á inspecção, o illustre deputado
comprehende tambem que a insp=crão do. gO"erno tem li
mites circumscript03 e necessarios, aliás nã:> dependentes
só da acção da assembléa geral.

Edificios proprios em todo o imperio não sei aonJe iria
mos hoje buscar dinheiro para faze-los.

O augmento dos vencimentos dos professores jil e jA não
é possi"el, attento o estado das finanças do paiz.

Crc:o que posso tarnbem concluir p=la impossibilidade
pratica da applicação da lei franceza de 1633. Tomo, para
mostrar a impossibilidade daquelle systema, uma só dispo
sição.

Como havia de o i[[ustre deputado applic:lr ao Brazil a
creaçáo das escolas elementares e communaes?

Pela disposição da lei franceza, as municipalidades devem
ter uma escola communal à custa das proprias rendas, e
quando alguma das communas não a póde ter por si, reu
nem-se duas ou tres communas.

Primeiramente o meu digno amigo não desconhecerá que
as nossas municipalidades não têm rendas sufficientes para
esse mister; em segunio lugar não deixará de notar as dif
ficuldades materiaes das distancias para a reunião de uma
ou mais muuicipalidades, e finalmente sabe que os orçamen
tos municipaes estão sujeitos ás assembléas pro"inciaes, a
quem prestam contas as municipalidades. (Apoiados.)

Como dar-se a reunião de communas; póde esta disposi
ção ser applicada ao paiz com as difficuldades de com muni
cação que ha entre nós?
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o SR. LIBERATO :-1 ão fallei da lei de 1833, como de
vendo ter uma applicação entre nós i fallei de um systema
de instrucção publica que podia ser aproveitado.

O ORADOR :-Algumas disposiçóes, que não são caracte
risticas do systema da lei franceza de 1833, e que se encon
tram em outras quaesquer leis, podem ser applicadas. É
mesmo cvrto que algumas dessas disposições existem em
nossos regulamentos.

O nobre deputado recordou-me ainda a instrucção do
clero, como devendo merecer as attenções do governo.
Creio que S. Ex. nesse ponto tafilbem póde encontrar em
algumas das nossas leis, em diversos actos legislativos, provas
exuberantes de que os poderes do Estado não se têm esque·
cido deste ramo de serviço, devendo-se a causas \'arias as
difficuldades na consecução do fim desejado; mas todos com
prehendem que o desenvolvimento de uma instituição qual
quer tem. suas idades; não é possivel qesde logo aspirar á
perfr;:ição.

O SR. LIBERATO :-1 em eu quero a perfeição quero o
começo.

O ORADOR :-Perguntarei ao nobre deputado se as subo
vençóes dadas pelo corpo legislativo, os auxilios offerecidos
pelo govei-no o decreto ultimo aniformisando o ensino, não
ão provas de solicitude e zelo ...

O SR. TAVARES BASTOS :-Apoiado; de muita solicitude.

O OR.~DOR :-Não é possivel fazer-se mais actualmente.

O SR. TAVARES BASTOS :-Muito apoiado i sobretudo em
dinheiro; nem mais um vintem; tem-se feito muito pelo
clero.

O ORADOR: -Assim, posso assegurar ao nobre deputado
que a instrucção do clero, a divisão dos bispados, a reorga
nisação dos 'seminarios e outras idéas que lembrou o meu
honrado amigo hão sido tem esquecidas pelo go\'erno, e
COntinuarão em sua lembrança.

Igualmef).te não póde ser esquecida pelo governo a ma
xima por elle professada de deixar livre, completamente
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livre, a enunciação do l'OtO nacional para o que chamou a
2ttençâo do ministerio a meu cargo.

Não devo terminar o meu dis:urso sem dizer duas pala·
Has ao nobre deputado por Minas a respeito de um forne:i
mento ce madeiras. de que fallou S. Ex. Espero que, de
pois de ouvir-me terá mais cuidado com as informações que
re:eber, e verá que se o a:tual ministro da gé:erra p:Sde me·
re:er justiça de S. Ex., del'e tributar-ll:e louvores pelo zelo,
pe:a solicitl:de com ql:e procura evitar que os dinl:eiros pu·
blicos sejam sem criterio escanjados. ,"ou dizer ao nobre de·
pt:tado o ql:e l:ouve.

Era costume fazer, se forne:imento de madeira,s proxi
mamente ao fim do semestre, mas daqui resu:tava qL:e, de
\'endo l:aver um praso para as propostas (note bem o no
tre ç1eputado) a concurrencia era limitada, e por O:1SeqL~en

cia os proponentes que se apresentavam podiam mais facil
mente lu rar, perdendo a fazenda na:ional. O q..ue fez o
Sr. ministro da guerra? Ordenou qL:e se fizessem annuncios
desde Jogo, porqt.:e assim o praso podia ser mais longo, effe
cruando-se a ompra rodavia no tempo do cosrume.

O decreto n. 1090 de q de De:embro de 18j2' é claro:

u O conselho assim que re:eber ordem para compra e
~ontrato ...

.L030 o conselho não compra nem contrata sem re:eber
ordem, E no final diz o arrigo:

• Cs annuncios serão publi~ados no jornal de maior cir:u4
'lação cinco dias antes do fixado para o re:eJimento das
propostas do semestre... li

Daqui res'Jlta que s~ o Sr. ministro Eia guerra r"ivesse
ordenado, não a compra mas simplesmente os annuncios,
para que as propostas fossem apresentadas, o conselho admi4
nisrrarivo não rinha direito a comprar a madeira de ql:e o
no re dep~ltado faliou.

Eis a:;ora o despac!:o de S. Ex.: ue rdene-se ao arsenal
.de guerra ql~e mande annunciar desde jâ ql'e recebe pro-
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postas para fornecimento de madeira para os estabele~il1len

tOS do mesmo arsenal no 2' semestre.»

Não houve, pois ordem nem para contrato nem para
compra i houve ordem para os annuncios.

Eis 05 motivos dos annuncios com antecipação.

Ha al~{uns annos, como c::.. Ex, di~se, ql;e l·.avia um só
ontratador. ".

~l SR, D"PUTADO: - Ha vin te e tantos anilo.

O ORADOR :-0 r. ministro da guerra' entendeu q ue era
prejudicial que só hoaves e ha tantos annos um só for
necedor. ...

O SR, FERREIR.L D.L EIGA :-Eram propostas mais fa-
voraveis.

O ORAnOIt:-c::.aiba o nobre deputado que as propostas
quanto ao preço variavam, sendo uma mais favoavel em
umas co_sas e a outra em outros obje:tos de,'endo em
tal caso não baver preferen ia. aiba que no dia 10 de Fe·
vereiro foi OI:dem para o annun:io, e a 20 estava feito o
COntrãto não autorisado; saiba que a con urren.ia já desta
vez produzio etfeito, fazendo qL:e o mesmo contratador que
rendeu no semestre passado páos de lei a 1$200 o palmo,
baixasse o preço nesta proposta a 700 e tantos r. is' saiba
que não ho ve ainda de: isão alguma do ministerio da gl;erra,
emcora mandasse vir para examinar todos ,os papeis; saiba
que a razão da ordem pedindo os fLll1damentos da ompra,
porque não houve ordem est:! na expressa disposição da lei;
saiba que o incul:ado amigo do r. ministro, que aliás
el1e não conhe:e entresou a sua proposta ao consellO, em·
cora tambem levasse outra ao ministro, e decLlrasse que es
tava nas condições por ter fazenda e onar madeiras, que
vendia aos contrataqores do arsenal para estes revenderem
as, de ofrere:er mais vantagens, sendo que não duvidava su
jeitar-se a dar as qlle fossem ne:essarias para a construcçáo
de lima barraca onde fossem depositadas e até ren lei· as
por menos 5 "/•.

Espere pois, o nobre d plltado pela d~cisão Llo ministroi
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não o censure sem ouvi-lo: não aceite informa;ões incxatas;
repare que o contratador preferido, embora mais um vez
obtivesse o contracto já d iminuio os seus preços; e se quer
achar motiyo para censura pro:ure outros actos. Estes só
podem honrar o digno militar que os praticou .

.Não quero fazer supposições desairosas' upponho ape
nas que houve erro de' inrelligcncia nos membros demittidos
do conselho de compras' mas se é licito a S. ;Ex. entrar nas
intenções do ministro da guerra, seja·me licito offerecer-Ihe
este quadro verdadeiro. Com o seu talento e illustração o
nobre deputado chegará um dia ás alturas do poder; eu es
pero que o seu primeiro cuidado lá no fastio social será c_on
decorar esses membros do conselho administrativo.

O SR. FERREIRA DA VEIGA :-E parque não demittio o
Sr. ministro tambem o director do arsenal de guerra, tam·
bem responsavel por esses actos do conselho?

O ORADoR:-Contentou-se em demittir aquelles em quem
não depositava confiança; não demittio o director do arsenal,
porque depositava nelle confiança! nem creio eu que faço
pairar duvidas sobre os membros do conselho de compras;
não entro nesta questão, explico apenas um facto, e per
gtlnto, se o ministro da guerra, alargando a concurrencia,
difficultando que por largo tempo e a s:Js seja contratador
um unico homem, fazendo abaixar a proposta com proveito
dos cofres publicos, se esse ministro \im'oco a concurrencia
do nobre deputado) merece censura ou louvor, fez o seu de
ver ou violou-o?

O SR. MACEDo:-Respondeu perfeitamente.

O ORADOR :-]\I1as o nobre deputado está tão mal infor·
mado, que tambem responsabilisou ao ministro da guerra
pela compra de 5,000 pares de sapatos. Asseguro-lhe que
não houve compra desses 5,000 pares de sapatos, ordenada
pelo ministro actual.

O SR. FERREIRA DA VEIGA:-Aqui está a ordem do Sr.
ministro.

O OR.\DOR :-Ha engano j a compra dé 5,000 pares de
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sapatos foi feita durante a administração passada; e por 010

ti\"os justillcados.
O R. F<:RREIRA IH VEIGA:-Aqui está a ordem do Sr.

ministro datada de 3 de Fevereiro de 186+

O ORADOR (Depois de lêr essa orde11l):-Ou a ordem é

para a compra, mandando fazer o pagamento, .. ,

O SR. FERREIR,~ DA VEIGA :-E' ordem para a compra.

O ORADDR:-Está enganado, repito; trata-se do cum
primento de um contrato ji feito· a ordem refere-se a um
facto passado. Peça o nobre deputado informações e lhe
serão todas dadas. Houve essa compra de sapatos feita du
rante a administração passada essa foi realmente barata,
porque o calçado que se offereceu e aceitou é evidentemente
melhor.

r. presidente, eu devia ainda algumas pequenas respos
tas aos nobres deputados; mas, cansado como me acho, vou
terminar. Direi á opposição q ue não enxerga no procedi
mento do governo nem amor da justiça, nem desejo de eco
nomias 'nem respeito aos principias por elle professados nesta
casa, que o programma do governo actual se resume em pou
cas palavras; não são minhas, pertencem a um dos antigos
chefes da escola constitucional da França.

l,Calculos politicos, approximados o mais possivel das
sciencias exactas, bases inabalaveis para as insti tuições ju
radas, garantias positivas para a liberdade individual, jus
tiça ig~al para todos, caminhos certos para o que se quer
adquirir uma independencia completa dos homens a emu
lação de todos os talentos, a segurança de todos os direitos,
a harmonia do todo, a fixidez dos detalhes, um tbeoria lumi
nos.l, uma pratica preservadora -tal é o systhema dos prin
cipios que c.llnpre respeitar, t:l1 é a exigencia do paiz inteiro,
tal é finalmente a doutrina ql!e devemos se3uir e que ha de,
sem desprezar o passado, preparar o futuro.)) (Muito bem
mui/o bem).

(O orador é comprimen/ado pelos deputados presen/es.)
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Sessão ele 15 de Abril de 1864

o MESMO ASSUMPTO DO A TECEDEt TE

O SR. JosÉ BONIFACIO (ministro do imperio) : - Sr. pre
sidente, le\'anto-me apenas para satisfazer ao nobre deputado
por Nlinas, declarando qual a minha opinião a respeito do
.artigo do orçamento que S. Ex. impugnou

O artigo é claro e está redigido do seguinte modo: « O go·
verno fica autorisado a su'pprimir os lugares que vagarem na
secretaria de estado dos negocias do Imperio e não forem re
conhecidos indispensaveis.» Esta disposição não póde ser
considerada isoladamente, deve ser ligada á \'erba \'otada, que
reputa actualmente precisos os empregos existentes c ao ar
tigo que supprime o lugar de consultor por dispensavel e em
segundo lugar deve ser ligada a uma emenda da nobre com
missão suppriruindo os lugares de praticantes e um de conti
tinuo.

Disse o honrado deputado: « Se vós suppriruís os lugares
de praticantes e tambem de continuo porque não supprimís
mais alguns empregos?» Raspando eu: porque autorisação
concedida pela camara no artigo a que me refiro dará a possi
bilidade de conhecer se a reducção das secções, ou por outra
se a nova revisão dos serviços proporciona-nos occasião de
dispensar mais empregados do que aquelles que forem repu
tados inuteis.

Nas circumstancias actuaes acredito que faço tanto quanto
posso aceitando o que propõe a commissão. E' preciso que o
honrado deputado considere as materias que ainda correm
pela repartição do Imp~rio; que attenda a organisação das
secretarias, que cm seu' processo longo e complicado exigem
um pessoal numeroso; que avalie a importancia dos serviços
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e de sua marcha: que pese as communicaçóes officiaes a
manter sobre as menores cousas, etc.' e verá que é impos
sivel, salvo nova organisação, apo tada pela experiencia
fazer mais do que prop5e a nobre commis ão.

Creio que votando o_orçamento como está, votamos p~las

idéas do honrado deputado assim como pelas idéas da nobre
commissão; e eu espero se fôr passivei, ir adiante.

Eu sei que a camara inteira, e sem distincção de partidos,
des~ja sinceramente que se economisem os dinheiros pu
blicos' parecia-me pois, que quando no orçamento se
consigna sómente verba para os em pregos existentes, sup
primem-se os lugar0s não providos e o de consultor extin
guem-se os lugares de praticantes e de um ontinuo' quando
dando mais uma prova dos nobres e elevados desejos que a
animam, autorisa-sc ao governo a supprimir os lugares que
yagarem e que forem di-pensaveis náo ha motivo de cen ura
e somos todos coherentes.

(Ha diversos apartes.)

A reducção das sessões, podendo e de\"enJo mesmo trazer
modificação no serviço, talvez de ao governo a possibilidade
de novas suppressões. Actualrnente nem o ministro nem a
camara podem afiançar com segurança; a firmar-se a nova
organisação das secç5e's dar{í resulta:los que combin m me
lhor os servi;:os e portanto economisem o tempo.

Sr. presidente de accàrtio e completa harmonia, creio que
os diversos orçamentos respeitarão os mesmos principios es
tando perfeitamente convencido o ministerio da necessidade
de economia.

As reducções feitas no pessoal são o que podiam ser. Tanto
como autorisa o presente, o mini tro do rmp~rio não furtou
se ao doloroso dever q ue lhe im pôz a missão q ue tem de des
empenhar; ir além p:lreceu-Ihe perigoso e incerto. Fez o que
era possivel fazer.

O SR. EDUARDO DE A:-IDR.\DE : - A commissiio de justiça
supprime desde logo.

O ORADOR: - Não vejo des~armonia. As suppressóes de
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praticantes, de consultor e de alguns luga res de officiaes
lião-se em um e outro orçamento. As pequenas differenças
que se podem notar têm uma explicação plausi,-el, assentam
sobre a differença pequena da organisação e sobre o trabalho
a vencer.

Sr. presidente o nobre deputa:lo censurou o artigo que
autorisa o governo a supprimir os lugares que vagarem e
que forem dispensaveis por moti,'o de outra ordem_ En
tendeu que a escola liberal por esse modo abria mão de um
-principio, delegando o dir ito de legislar. ão penso assim.

Pelo artigo fi.ca sem duvida autorisado a su pprimir lugares
mas lugares que já estão vagos. Sem autorisação, não ha
vendo tempo marcado para a nomeação de empregados, livre
fica a qualquer gO\'erno o direito de demorar as escolhas, po
dendo por conseguinte, deixar vag03 os Iugares até a nova·
reunião do corpo legi lativo. Ora, a autorisaçáo nada mais é
do que a consignação desse facto possi"el; porque o corpo
legislati,'o se não concordar com a suppressão determinada
por inconveniente, tem em suas mãos o remedio. Não sup
pridas as vaga' que se derem, fica aos representantes do paiz
o direito de supprimir os Iugares se a aulori ação não houver'
supprimir os lugares em vista da autorisação çoncedida, fica
lhes o direito de estabelecer os lugares supprimidos. Não ,-ejo
pois, onde e tá o perigo, a meno, que se diga que, dada a sup
pressão, ficam as go"ernos que se succed~rem no intervallo
das sess:5es inhibid03 de prover os lugar s quando reputem
con"eniente consen·al-os. loto, porém, que este augmento
.attingiria fim diverso que não res3uardar as prerogàti"as do
parlamento, e que esta impossibilidade assentava em um acto
legislativo.

Em uma palavra, Sr. presidente, sup;>rimidos ou não sup
pri.l1Jidos os lugares, o governo está em seu direito não pro_o
-vendo os que vagarem até a reunião do parlamento_ Ora, a
autorisação de facto nada accres-::enta a este facto possivel se
não a declaração solemne de que o approva e quer que seja
uma realidade. -

(Ha diversos apartes.)
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Sr. presidente, sei bem a differença que vai entre um lugar
vago mas não supprimido, de um lugar supprill1ido. O que
digo é que, durante o anno, salvo o direito do corpo legisla
tivo, o resultado pratico é o mesmo. Fica bem claro.

K o que tinha a dizer. (Nluito bem! l11uito bem!)

_._.- .--.~-----



Sessão cm 6 de .Julho de 1864

ORÇAJ\!JE TO GERAL DO IMPERIO

O SR. JosÉ BONIFACIO (ministro do impcrio; allençáo j

silencio) : - Sr. presidente, a camara é testemunha que por
mais de uma \"ez o nobre deputado pelo municipio neutro
tem citado o meu nome, chamando-me tenazmente ú tri
buna. Eu desejaria pelas considerações pessoaes que sem
pre lhe votei, que a outros que não á mim competisse a pa
lavra: elle porém não o quer. 1 ão tenho remedio; acudo
ao seu reclamo; porque as considerações pessoaes têm limi
tes, e a dignidade da minha posição tem deveres.

O nobre deputado pela primeira vez que fallou nesta casa
na presente discussão, referindo-se ao presidente do conse
lho de mini tros attribuindo-lhe um pensamento que não
lhe pertencia, voltou suas armas contra mim. Accusando
me de menosprezar o concurso das camaras, o nobre depu
tado com extrema benevolencia,.que seguramente não tinha
eu direito de esperar de S. Ex., dirigio-se para mim e disse
-então foi o Sr. ministro do imperio.

Fallando pela segunda vez, depois de ter esgotado a se
rie de reflexões attinentes ao discurso do Sr. presidente elo
conselho, o nobre deputado referio-se ainda ao humilde ora
dor que neste momento faUa, para contestar-me uma pro
posição que avancei, e que poderia ser clispensado de pro
vaI-a se S. Ex. se tivesse dado ao trabalho de ler o relatoria
do ministro do imperio apresentado ao corpo legislativo.

Comprehende, pois, a camara que não posso deixar senl
resposta algumas das proposições do honrado representante
do municipio neutro.

Eu não sei nem quero saber se ha na camara dos Srs.
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dcputados amigos livres c não liHes, como se poderia d 
duzir do que ayançou S. Ex. Para mim na representação
nacional não ba senão amigos livres . porquc não ha senão
corações nobres e consciencias puras. Não posso nem deyo
distinguir especies de apoio.

Amigos livrcs são todos aquelles que, antepondo os prin
cipias ás pessoas, não subordinarem o dever ás affeições .
amigos livres hão de ser todos aquelles que, comprehendel1l10
a dignidade do parlamcnto e a santidade do mandato, não
sustentarem que ha nesta camara, importando theorias des
conhecidas, duas maiorias e duas opposições ; .a maioria dos
corredores e a opposição da tribuna.

O SR. ILVElRA LOBO:-A lei dasJeis é a lei da verdade.

O ORADOR :-À lei da leis é a lei da verdade' mas a lei
da verdade não impõe a ninguem os dictames da cons ien
cia alheia; o respeito do pr prio pensamento é a base da
liberdade do pensamento e da palana. Amigos livrES, ti·
nalmel1te r. pre idel1te serão todo aquelles que compre
hel1dem que os governos não sío as situa:;ões, porque não
ha ministros necessarios comprehendem tambem que a si
tuação é o goveroo, quando este n3s:ido regularmen te do
seio da representação nacional não violar eus principias,
não e-quecer a idéa que representa.

Não ouvi, nem des:ubro os motil'os das censura feitas.
Hoje como hontem o ministerio sustenta a mesma bandeira,
e por honra d~l1e) honra do paiz e das camaras ouso af
firmar que o gabinete actual está no mesm? terreno em que
se achaya quando foi levado p~lo "ato nacional ,ís alturas do
poder. (Apoiados).

O SR. SILVEIRA LOBO: -E' preciso provar o que tem feito
no terreno dos principias.

(Ha outros apartes, e o Sr. presidellle observa. que quem
tem a palaJlra é () Sr. millislro do imperial.

O R.\DOR:-São tantos, Sr. presidente, os medicas que.
cxaminam a nação, que V. Ex. me ha de des:ulpar se nã
os acompanho á cabeceira do do nt que pretendem curar.
(Muito bem).
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o nobre ceputado pelo municipio neutro, não sei se
ainda dominad3 pe'o Espirito da ami!'ade livre, e che;o do
enthusiasmo que o animava fallo:.l-nos por m3is de uma vez
(ou ao menos foi esta vez claramente revelado) sobre mi
nisterios que não viviam pelo apoio dos representantes da
nação; servio-sc mesmo das expres>õ_s que não quero qua
lificar, mas que hão de ser publicadas. Quacs !'ão os minis
tros a quem S. Ex. se refere? AqueUes a que tem apoiado?

Custa-me a crer! O pre-idente do conselho teve s_mpre
o auxilio de S. Ex., e creio que o voto do nobre deputado
foi um do; que o elel'ou á pre;idencia da camara, e dess'
lagar ao ministerio. Seus colLgas tiveram tambem sempre o
apo;o do no!:lre deput9do e e;1lre s combatentes dos que
atacJrari, o governo nos dias que se feJuiram-{t sua a~censão,

eu não descubri ,\ S. Ex. Porque, pois tanto se irrita hoje
contra o mini -tro da guerrJ ? Os f.1ctos· que del'assam o
horror manifestado hoje na tribuna são antigos, vivem na
historia!

Se p3is, os factos que ao nobre ministro da guerra são
arguidos viviam tambem na memo!'ia do nobre deputado; se
de3de a subida do actual mini teria at~ hoje não foram
lembrados; s_ o nobre dep:.!t do nío s- horrorisou, a pezar
do eterno cstrgnll que p:lrcceu nelles dil'i ar, ha de permit
tir que cu e o [Diz lhe p_rguntcmos porqu_ tão depressa

. Ex. entendeu que tujo estava muda:lo, mudando tam
bem as razões do seu apoio ao gabinete actual? Desl'aneceram
se? Supponho que esta pergunta não é offensil'a; o nobrc
deputa·jo meS~l1O declaro:.! nesta casa que apoio'..! e continúa
apoiar o governo mais de um modo especial.

Sr. pre idente, doeu-me, e doeu-me profundamente, quc
aquelle que se diz represenrante, e eu a:redito, da velha e 
cola do liberalismo, para censurar um ministro da corôa
não achasse meio mais fa ii nuis IOlll'avel e mais digno
do que rasoar uma amnistia imperial, e apontar como es
tigma para a consideração publica delictos puramente po
liticos. (Apoiados; muito bem).

Nós não estavamos acostumados a estas ceflsuras mesmo
2,
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nos tempos em que o velho liberalismo não occupava as
sentos nesta ca a. Ouviamo em verdade cen urar taes actos
em geral estygmatisar os erros passados' mas fazer destes
erros contra individuos determinados motivo que os infame
e razão que os condemne para sempre, é facto novo e sem
exemplo; ao menos não me recordo que semelhante facto
se Msse. (Apoiados).

O R. 'ILVEIRA LOBo:-Isto foi dito muito acidental
mente.

O ORADOR :-Espantei-me ai6da, Sr. presidente, porque o
nobre deputado medindo a immoralidade do acto criminoso,
não tanto pela natureza delle como pelo mal que p' de cau
sar para escapar á po~ição esquerda em que se collocam
perante muitos de seus amigos que não se devem envergo
nhar do seu pas ado, fez-nos uma distincção que tem neste
momento o merito de ser feliz.

Perante a philosophia universal e a conscieneia do
mundo, não são semelhantes distincçóes que servem para
absolver culpados ou condemnar innocentes. A consciencia
publica havia de revoltar-se em todo o paiz se acreditasse
que na camara de I 6.j. alguem ha cujo pensamento nos
dias de paz que atravessamos, nos delicto politicos ye in
famia para os homens. (Apoiados; muito bem).

O nobre deputado ha de permittir ainda que lhe diga
que perante a só moralidade o perjurio é sempre o perjurio,
C:: que tão merecedor de censura é o empregado publico que
viola os juramentos prestado, como o soldado que se s
quc:e de suas bandeiras. (Apoi,ldos).

Mas eu quero suppor que S. Ex. tivesse razão; cencedo
lhe tudo qu.:: deseja, e neste cas perguntarei ao nobre de
penado, que tanto anuido quiz fazer a prop:Jsito de perjurio
e de erção, quand a constituição c:mferio aa peder O1ode
radcr o direito de estender o manto da cl mencia s.-bre tcdo
esse passado pedia o nobre deputado dizcr nesta casa que
este unico facto era bastante para que o nobre ministro da
guerra não ((cupasse o lugar l.ue Lccupa ? (Afoiados).
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o SR. EILVEIRA LOBo:-Isto não; mas pela incapacidade
politica de que deu provas no senado.

O ORAOOR:-Trato d facto a que se referia S. Ex.;
creio que não p dia ser apoiado peja camara ; quando ~ ca
pacidade q,u incapacidade pc1itica é·me licito appellar do
juizo de alguns pra o juizo da maicria e do paiz.

O R. C:ILVEIRA LOBo:-As5im c mo sempre.

O ORADOR:- ão sei cc mo diA'erençar no illustre accu
sador do nobre mini tI'O da guerra o parlamentar e o
historiadcr. TO terreno onde se c IIccou S. Ex., o senti
mento de amizade o. cegou, e, ferido cemo se jul§,a m
seu coracão, falra-lhe antes de tudo a imI=arcialidade e a
justiça p~ra julgar o ministro que icc rreu no seu' des
agrado Peza·me que a S. Ex. coube>se a ingleria tnréfa
de crear uma divisão ediosa entre ministres qt.;e asse\'era
apoiar. Felizmente nós não ped mes aceitar ap ias divi
didos.

D'mais, eu não 'sei o que são deputades hi t riadores
e historiadores deputados. J o parlamento os deveres que
se desempenham são conhecidos' ninguem se iscla nas pai
xóes e idéa que nos cercam. E' verdade que o nobre de
putado buscou na ironia a explicação da sua bist ria. Con
tra ella não protesto; mas I',a de protestar mais tarde ou
mais ced a missão de represetante do paiz, que S. Ex.
desempenba nesta ca~a.

O nobre deputado estara tão inAuenciado pelo senti
mento, E' não p~Ja razão que até mesmo em uma discussão
inconveniEnte, em que . Ex. me ba de p rmittir que não
o acompanhe, r- ara explicar a d missão de um amigo, de
pois de tEr c ntado bist rias que não p:)dia provar, e que
disse terem sido ouvidas em ce rredcres de igrejas mudou
inteiramente de posição, tratou de f:e ntar-n s bistorias de
Outra erdEm; mas es,as com o fim especial de fazer acre
ditar ao paiz que o gOVErno de 16 de Janeiro não tem
a dignidade neces aria ao cargo :I s ministros.

Fique o n bre deputado na c nvicção de que qualquer
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q ue seja o r?sp~i t
digo d . Ex.,
(Apoiados).

E' pJssivel que s_ nos infunJajamente accuse de ter vio
laJo prin ipios de não termos feito refermas até hcje, e de
muitas outras cousas; mas o que a historia imparcial, o
que amigos e adversarias hão de reconhecer, por mais que
nos queiram accusar sem fundamento, é que nunca procura
mos prolongar a vida á custa dJ sacrificio de nossa dignidade
(apoiados) ; é que sempre pedimos ás (amaras um voto
frano e s:nc(?rOi é que temos respJndido clara e terminan
tem~nte a essas accusações infundadas de suas opp::siçõ s
infundadas nesta casa, dizendo a redes: e ellas existem,
não é eulpa nessa; remos pedido votos sincero, qu remes o
apoio dcs nessas amigos. (i\lfuilos apoiados.

"Cm governo que precede assim; um governo que é
ac.:. imado de imprudente por sus_irar questões de gabinete
p·jje s~r accusado pJr tudo q ue a paixão de momento sug
gerir, mas se3uramente não p:>de ser aeeusado de falta de
dignidade. (iVIui/os apoiados).

O SR. SILVEIRA LOBO: - Entendo qm: em nosso paiz a
camaradagem embarga o passo da franqueza.

O ORADOR: - A camara creio que est,l muito acima das
consequencias que se pode\): deduzir do aparte do nobre de·
putado. (Mui/os apoiados.)

ALGUNS SRS. DEPUTADOS: - em duvida.

O SR. FRA.Neo DE ALMEIDA: - Não permittimos que os
outros nos qualifiquem como quizerem, cada um qualifique·
se a si.

O R. SILVglRA LOBO: - O publico está qualificando a
todos nós.

O R. FONSgC.\ Vl.\ :'1.\: - Isso com pete ao publico, e não
ao nobre deputado. (Apoiados.)

O ORADOR: - O nobre deputado pelo município neutro
ainda para manifestar o completo desapego da camara pelo
governo, referia-se a mim, e attribuio-rne um pensamento
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que ilão proferi. Recordarei á camara o que diss:l, para que
yeja a distan ia que ha entre as affirmaçóes do nobre deputado
e o que está publicado no discurso a que S. Ex. alludio.

O SR. SALDANHA M.I.RINHO: - Ouvirei com prazer a V. Ex.
e direi o que ouvi.

O ORADOR: - E' sempre com prazer que o nobre depu
tado diz que me ouve; sou reconhecido a tanta bondade.

O nobre deputado pelo municipio neutro tinha-se leyan
tado para accusar o governo pela falta de direcção que notava
na camara: tinha mesmo occupado a attenção da casa fa
zendo sobresahir a ausencia de nexo que existia entre as di
I"ersas medidas apresentadas na discussão. Em resposta a esta
ac usação eu lhe disse' q,l1e nos governos representati,'os a di
recção é necessaria nasce por si, não póde deixar de existir;
que os chefes não se improvisam, e que, desde que um minis
teria qualquer sahe do seio de uma camara, é impossivel
affirmar que não ha direcção, porque dirigir é governar. Eis
em resumo o meu pensamento.

O R. S.\LD.\. H.\ MARINHO: - Eu homem confundi um
pouco as palavras de . Ex. com as que li em uma publicação
as -ignada Cu rius.

(}{,loutros apartes.)

O OR.UJOR: - Entrarei, Sr. presidente, na questão que
propriamente me chamou á tribuna; deixo de lado algumas
consideraçõ~sfeitas pelo nobre deputado sobre certos obje
cto porque acredito que a camara, como eu pensa que a dis
cussão nl:ste terreno é inconveniente (apoiados), e que não
tem I"alor algum politico.

Tratarei, por conseguinte, da questão do dote.

O nobre deputado declarou que eu lhe tinha dito que
para o pagamento do dote de Sua Alteza lmperial a Sra.
D. Janclaria con1es5a d'Aquila, não era necessaria autori
ação do corpo legislativo ...

O R. SALDA:-IHA MARI:-lflO: - Pód_ ser engano em que
steja.
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o ORADOR: - Por certo que ha engano' eu vou referir
o que diss::, e V. Ex. \"erá que ha equivoco da sua parte.

O SR. SALDA 'HA MARI:-IHO: - Não duvido; mas é equi
voco em que não estava só, em que tambem estavarn os mem
bros da commissão.

O ORADOR: - Os membros da commissão podiam acre
ditar que en dissesse que 1110 era preciso que o corpo legisla
tivo fixasse quantia para pagamcl1lo do dote?

O SR. SALDANHA MAR[~HO : - Chegararn a daclarar isso.

O ORADOR: - O que eu disse ao nobre deputado é cousa
muito diversa, é que pelo contrato matrimonial e pela lei de
29 de Setembro de 18-J.o o governo estava obrigado a pagar os
750:000$ segundo o padrão monetario de 1833.

\

O SR. SALDANHA MARI'HlO : - O m_u engano foi além;
esta\"a persuadido que nos tinha dito que á vista dessa lei o
gover'no se ju'lgava autoris1do a pagar

O ORADOR: - Não o padia dizer a V. Ex. Não me referia
á l~i do orçamento de 1862, mas <ílei de 18-J.o e ao contrato,
matrimonial: Com taes fundamentos o govcrno estava obri
gado a pagar os 750:000$ pelo pldrão monetario da lei de
8 de Outubro de 1833. Não disse, nem podia dizer, que de
pois da lei do or~amento de 1862, o governo podia tirar do
thesouro 'essa quantia e entregaI-a, é COUSl muito diversa:
em um caso trata-se da fixação da quantia pelo contrato, no
outro casCJ trata-se da autorisação plra pagamento.

O SR. SALDANHA MARI~HO :-Estimo muito.

O ORADoR:-Feito o pa3amenro pel padrão de 1 46
ou pelo de 1833, a autorisação legislativa é necessaria,

O SR. SALDANHA MARINHO d.í um aparte.

O ORADOR:-E coma padia eu dizcr aa nobre deputado
que me jul",ava aut risad') a pagar, s~ no relatorio que apre
sentei l~ o n 1bre deputado as seguintes palavras: «E em
virtude da autorisaçã 1 qu_ lhe bi conferida no § Ioda art.
22 da lei d_ 9 de ct mbr0 de 1862 tratará o governa de
realisar pJr aqu~lIe ITIJdo o pagamento do referido dote
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logo que o habilitard.s c tn os fundJs n~c;:ssarios elevando
o credito fixado no mesmo.1)

r. presidente examinemos a questão: tinha o governo
imperial que o pagamento fosse pagJ p.lo padrão moneta·
rio da lei de J I de Setembro de 18-+6, fixad em 4S por
oitara de our ,de 22 quilates. Communicada esta resolu
ção aos augustos esposos, insistiram estes que o pagamento
deYÍa ser feito s~gundo o padrão monetario fixado p la lei
d. 8 de Outubro de I 33, que estabeleceu o valor da oi
tava de ouro á razã de 2.'joa. Apoiand esta justa pre
tenrão, lia-se a prudente CJnsulta d illustrarões francezas
d primeira ordem.

ubmettida a questão ao cJnselho de estad decidiram
em sua maioria as secçõ.s reunidas d~ estrangeiros, justiça
e fazenda, que o pagamenro devia ser elfectuado, não s~

gundo o actual, mas segundo o padrão monetario que vigo
rara no temp da contrato.

E creio que tinham razão de sJbejo.

r. presidenr ,nem a_grammatica, nem a logica, nem
o syst ma, nem a historia elementos necessarios na inter
pretação da l~i, autorisam pensament diverso. Os arts. J I

da lei de 2 de Setem bro de 18-+0 e do tra tadJ ma trim 0

rual d,terminaram que o dote seria de 7jo:ooo segundo o
padrão monetario.

Duas id~as capita s encontram-se nest s artigos: c0n~ti·

tuição e avaliarã d) dot~; da apprJximação dessas duas
id~as resulta, comJ consequencia necessaria, certeza e d 
terminarão dJ seu valar. Um dos termos da comparação
deve ser invariavel, e p:>is que o padrão manetario é na
expressão da lei, a medida do dote então constituido, se
gue-se evid nremente qu. se trata\-a de um padrão co
nhecido, isto é, do padrão de 1833, unic) que podia servir
de base ao juizo das canl1ras e COm c.rteza determinar o
qUal/tlim da dotaçã o.

Ora o l2gislad)r determinou inY<lrial'elm ~nte o dote as
signal u-Ihe com certeza um valor.
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o 'R. SALDA:-lHA iIlARI:-lHO :-.\gora harmonise a época
com o padrão monetario.

O ORADoR:-Se o padrão monetario não é o padrão da
lei de de Outubro de I 33, as palavras-padrã::> moneta
rio-podem ser substituidas por estas outras-segundo qual
quer padrão monetario-; ora esta substituição como vou
mostrar destr6e o espirito da lei e o valar comparado de
seus artigos, assim c::>mo torna completam nte inutil a
clausula-segundo o padrão moneorio-; porque em re
gra, para os pagamentos regula o padrão mJnetario da
épcca em que aq uelles se verificam.

O R. ALD.\:-lHA l\l.-\RI:-lHo:-Desde que a lei não distin
gue nós não p::demos distinguir.

lHa ol/tros apartes).

O ORADoR:-:\ião ha distincção alguma: sustEnto que a
excep~ão eSLl expressJ na pala \Tas segundo o padrã mo·
nerario.

Ainda mais, Sr. presidente, se o pensamento do legisla
dor fesse, não o padrão mcnetario existente ao tempo do
contrato, mas qualquer outro que vigcrasse ao tempo do
pagamento, annullava a estimaçã::> legal destas palavras
sed enu'egue por uma s:í vez-palavras que indicam a na
tureza da posição.

A destinação do dote, qu_ ti a sustenção dos onus ma
trimoniaes, explica o direito que o regula. Inalienavel por
na~ureza, o SeU yalor entra em consideração para determi
nar a contrahir casamento. A duvida existe desde o mc
mento d contrat ,e, embora exigivel depois, o seu valor
não póde ser outro que não aquelle que tinha ao tempo em
que foi constituid::>' a escolha da época é UIll fayor con edido
e corrobora meu pensamento.

Sr. presidente, compare-se os arts. II do contrato ma
trimonial e da lei de 18+0 com os ans. ti e 7 do mesmo
contrato. As sommas declaradas nesses artigos são paga
veis em moedJ corrente do Brazil. Porque a differença?'
Por que tratando-se do enxoval, do palacio, das doações;
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varia a expressão da lei ou do contrato? A razão é clara:
o dote é um e entregue no dia da despedida;.a dotação
acompanha as oscillações do orçamento, e soffre em seu
valor como o subsidio dos deputados e o vencimertto dcs
empregados publicas.

Por uma razão identica no contrato empregou as palavras
-moeda corrente-em referencia ao enxoval. Só no dia em
que ce sa a residencia for .,:ada os augustos espcsos desli
gam sua s'Jrte do paiz, onde habitam e criam uma nova exis
tencia. E' o pensam(~nto do contrato segundo a consulta
franceza.

Nem as pbrases-padrão monetario e moeda corrente
são equiyalentes, como o faz notar em seu luminoso voto o
Sr. Visconde de Itaborahy . moeda corrente é a moeda que
effectivamente circula, padrão hlonetario quer dizer typo
monetario ; a primeira consagra o facto, a segunda é a re
gra estabelecida pelo legislador, e nesta materia o facto so
mente se póde achar de accordo com a lei, onde a moeda
Corrente é metallica ou formada de metaes e de papel fidu
ciario realisavel á vontade do portador.

Examine-se o espirita da lei; a razão vem em auxilio
da expressão. De accordo com os principias constitucionaes,
o Contrato matrimonial distinguia dous periodos determi
nados em duas' hypotheses dadas. Segura a successão ao
throno, a residencia é livre em certa successáo ; a residencia
é for~ada . no paiz.

No primeiro caso dote, no segundo dotação. Ora, sendo
o primeiro dependente da existencia de herdeiros directos,
está por sua natureza sujeito a uma condição suspensiva,
cujos effeitos devem retroagir á época em que se fez o con
trato. Esta reflexão, que pertence a outrcs, denuncia o es
pirita da lei....

O SR. SALDANHA MARINHO dá um aparte.

O ORADOR :-A dotacão é votada todos os annos por nós,
segue as oscillacões da l;i do areamento: o dote não póde
Ser assim apre~iado; a obrigaçio de pagal-o, reali~allda a
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condição. retroagindo ao dia em que se constituio o dote,
dá como consequencia necessaria que o padrão monetário
é e não póde deixar de ser o padrão regulador a 26 de Ja
neiro de 1844, isto é, o padrão fixado pela lei de 1833.

Nem outra intelligencia podia ser aceita, seria iniqua no
caso actual. A lei que alterou o padrão monetario de 1833
é de I I de Setembro de 1846, e no mez de Julho desse
mesmo anno já estava segura a successão ao throno. Desde
desse dia podia o dote ser reclamado, e sem duvida al
guma não seria pago por um padrão que ainda não existia.

Comparada a disposição da lei de 29 de Setembro de
1840 com a constituição, para fazer sobresahir o systema da
legislação a respeito o que vemos? A constituição distin-

. guir a dotação, o dote e os alimentos. O art. 107 ordenou
que ao imperador e a imperatriz se lhes assignasse uma do
tação conveniente, e pelo art. 108 prevenia que podia ser
alterada; mas referindo-se ao dote, no art. 112, determi
nou que quando houvessem de casar as princezas, se lhes
assignaria o dote, e com a entrega delle cessariam os ali
mentos ; assim como pelo art. 113 preceitúa que aos prínci
pes que se casarem e forem residir fóra do Imperio, se entre
gará por uma vez sómente uma quantia determinada.

Da comparação destas dispos,ições resulta que o dote de,e
ser certo. Se outro fosse o pensamento do legislador, absurda
era a necessidade da fixação do quantum antes do casamento
das princezas; quando pelo art. 113 a somma que se deve en
tregar aos principes é determinada. Se o dote prcpriamente
fixado póde variar, attenta sua natureza para que estabeleceu
a constituição a necessidade da lei dos dotes e dotação antes
do casamento?

Ora a lei de 29 de etembro de 18.j.0 não só deyia ter em
vista os principios geraes do direito, como tambem a consti
tuição do Imperio. De um padrão monetario conhecido de
pendia a-certeza do dote. O padrão era pois forçosamente o
padrão da lei de de Outubro de 1833.

A historia na occasião cm que appar~ceu a lei de 29 de Se-



219

tembro de 18+0 confirma esta opiniáo, assim como os factos
que se succederam.

Em 1840 determinou-se o dote para ambas as augustas
irmãs, as Sras. D. Januaria e D. Francisca; este dote estava
sujeito ao mesmo principio, não devia ser desigualmente re
gulado. De conformidade com a doutrina da lei, S. A. Impe
rial recebe o seu dote conforme o padrão monetarlo de
1833.

Occorre que em 1840 o preço m-idio da oitava de ouro de
22 quilates no mercado era de 3$600,e no emtanto outra foi a
relação procurada pelo legislador, que não se referio á moeda
corrente. As considerações, quaesquer que ellas sejam, que
serviram de base á lei de 11 de etembro de 1846, em circum
stancias especiaes e internas do paiz, não podem autorisar
a opinião que estende a sua applicação a obrigações contra
hidas com um soberano estrangeiro. I

Ou tivesse em vista a lei de 11 de Setembro de 1846
uma banca-rota parcial em favor dos devedores contra os
credores, como quer o Sr. Visconde de Uruguay, ou ape
nas mencionar um facto existente, pol-o de accordo com
o direito, e evitar que continuasse a depreciação do meio
circulante, a consequencia é a mesma: impossibilidade de
applical-a ao pagamento do dote de Sua Alteza a Sra. Con
dessa d'Aquila.

Sr. presidente, ao terminar a questão, permitta V. Ex.
que eu leia um trecho do voto especial do muito illustrado
Sr. Visconde de Itaborahy. Elle resume a argumentação.

c( Entendo que as palavras padrão monetario se referem,
não ao tempo do pagamento do dote, mas á data da lei que
o decretou; r O , porque quando essa lei foi discutida nem
se cogitava ainda em alterar o padrão monetario de 1833,
e não é, portanto, de crer que o legislador tivesse intenção de
prevenir o caso de um novo padrão monetario ; t2° porque
sendo para mim fóra de duvida que aqu llas palavras foram
inseridas na lei de 1840 para determinar a quantia certa e
precisa que se havia de dar em dote ás augustas princezas as

raso D. Francisca e D. Januaria.... »
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o SR. SILVEIRA LOBo:-E se a moeda se tornar mais
forte?

O ORADOR :-(L ...fôra repugnante, se não absurdo, que
se tomasse para termo de comparação dessa quantia, não o
padrão existente e conhecido....

O SR. SILVEIRA LOBO dá outro aparte. ,

O ORADOR:-... mas o padrão que houvesse de existir na
época, em que se realisasse o pagamento, e que por eventual,
contingente e quasi direi imaginario, nenhuma idéa podia
dar da importancia daquelle dote; 3°, porque se em 1840
o legislador não quiz que o dote fosse pago em moeda cor
rente, isto é, na razão de 3$600 por oitava de ouro de 22

quilates (tal era então o preço médio no mercado) e man
dou contai-o na razão de 2:5500, inconsequente e contra-

\ dictorio fôra se tivesse admittido a hypothese de Suas Alte
zas o receberern em moeda ainda mais fraca que a de 1840;
40, finalmente, porque a intelligencia contraria á que dou á
mencionada clausula poderia estabelecer, como defeito teria
estabelecido, uma injusta differença entre as duas augustas
irmãs. A que recebesse o dote antes de alterado o padrão
monetario, não soffreria o desfalque causado pela deprecia
ção do papel-moeda, por maior que fosse esta depreciação;
mas a que houvesse de ser paga depois, teria de sujeitar-se a
um desfalque, e de haver muito menos que a outra. O po
der legislativo não teve por certo intenção de estabelecer
tão injustificavel desigualdade. »

Sr. presidente, accres:entarei que a opinião respeitavel do
linado Visconde de Maranguape, de conformidade com a
dos jurisconsultos francezes, era que o pagamento devia ser
feito segundo o padrão monetario, que regulava no tempo
do contracto, por ser de harmonia com os principios de jus
tiça, sempre invocados em contratos em que se diz-padrão
monetario-quando se quer detem1inar o valor certo e inal
teravel da moeda-e moeda corrente-quando se trata de
valores que acompanham as fluctuaçóes inhere,tltes ás opera
ções ordinarias do commercio. ou actos semelhantes da vida
civil.
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Sr. presidente, tenho estudado a lei e o contrato; te
n ho na sua expressão e espirito buscado o sentido da lei, a
vontade do legislador; tenho procurado no fim e destino
do contrato a intenção dos contratantes; e nesse estudo au
xiliou-me a autcridade do talento e da iliustração. Não re
correrei a argumentos de outra ordem. Falio em nome
da justiça.

Devo recordal-a principalmente quando se trata de uma
convenção firmada com um soberano estrangeiro, e em con
dições diversas das de hoje. Intelligencia contraria a que dou
á lei de J 840 me pareceria iniqua, e creio que o corpo legis
lativo a não aceitar.á.

Concluirei, pois, r. presidente, esperando que acamara
dos Srs. deputados vote pela sub-emenda offerecida.

As reflexões que fiz demonstram bem que não ha offensa
do regimento na passagem da sub-emenda. I ão vamos au
gmentar despezas . se o augmento existe, já existe .na lei.
Pelo corpo legislativo já foi approvado o dote. A sua impor
tançia é devida.

Não creamos despeza nova, não alteramos verba alguma
do orçamento; autorisando o pagamento do que devemos,
fixamos o sentido de uma lei.

Penso, pois, que não ha offensa do regimento; e espero
que a camara, fazendo apenas o que é justo e em cumpri
mento de um contrato, votará pelo credito necessario no
sentido em que me enunciei. (Muito bem; muito bem).

(O orador é comprimelllado por alguns 5rs. deputados.)

~--





Sessão em lli de Julho de 18 B4

CREDITO AO :'IIINISTERIO DO IMPERIO

O SR. JosÉ BONIFAClO (ministro do .Imperio) :-Sr. presi
dente o nobre senador pela pr~vincia do Rio de Janeiro, cuja
palavra autorisada sou o primeiro a respeitar, censura ocre·
dito submettido á consideração do corpo legislativo e ora em
discus ão no senado, por dous motivos capitaes: 1°, porque
o governo, pedindo a quantia que pedio, exige mais do que
aquillo que a lei autorisa a pedir.

O SR. VISCO 'DE DE ITABORAHY : - Do que é preciso,

O ORADOR: - Sim; do 'que é preciso; 2°, porque se o
go"erno julgou-se autorisado a fazer os pagamentos dos mezes
de maio a junho ao corpo legislativo, inutil é o credito apre
entado, e importa esse pagamento a confissão ingenua de

que se violou a lei.

Quanto á primeira parte do discurso do nobre senador, eu
recordarei o facto que succedeu em I 50, precedente este qu
ervio de base para o meu procedimento e firmar a regra que

aceitei. Por assento de de Agosto de 1850 tomado na con·
radoria geral do Thesouro Nacion aI, estabeleceu-se como
principio que as despezas de uma sessáo corriam pOl' conta
do exercicio em que a sessão se abria.

Por despacho do ministro da fazenda desse mesmo tempo
mandou-se pagar o subsidio do mez de Julho por conta do
exercicio de 18-+9 - 1850, quando aliás as operações rela
tivas a esse exer icid tinham terminado no fim de Junho do
mesmo anno.

Confirmando esta doutrina, o decreto n. 7-+9 de 30 de De·
zembro de 1850 lançou á conta do exercício de 18.+9 - 1850
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todas as despezas feitas pelo corpo legislativo desde Janeiro
até Setembro.

Sanccionando ainda o mesmo principio, incluio-se no cre
dito extraardina rio e supplementar, que se abria pela lei de
16 de Setem bro de J 85 I, estas despezas q ue tinham sido
feitas por conta do exercicio de J 849 - 1850, e ainda ahi se
considerou como affecta a esse exercicio a despeza referida.

Creio, Sr. presidente, que este systema de proceCler em
1850 tinha sua base na lei e em altas conveniencias publicas.
Entendo que na duvida, desde que o art. 30 do decreto n. 41
de 20 de Fevereiro de 1840 julgou que pertencem a um exer
cicio as operaçóes rélativas aos serviços feitos e aos direitos
adqueridos ao Estado, durante o anno que dá nome ao exer
cicio; e desde que a constituição do Imperio manda pagar
aos deputados e senadores não por mez mas por sessão, era
consequencia que se teve em vista essa indivisibilidade, fir
mada pelo art. 39 da constituição, e attendeu-se ao direito
que se devia, por assim dizer, reputar adquerido desde o pri
meiro dia em que se abria a sessão.

Accresce ainda' que a este argumento unem-se outros: 
regularidade das contas de cada exercicio com a despeza in
tegral de cada serviço, simplificando o modo de escripturação
por exercicios sem offensa da lei, e a desnecessidade de
partir com serviços distinctos os creditas votados para as des
pezas annuas de cada lei do orçanlenro. A razão é clara.

• Em uma lei de orçamento vota-se a despeza para quatro
mezes; pela doutrina do nobre senador seguir-se-ha que nas
despezas votadas em uma lei de orçamento para pagamento
do subsidio do corpo legislativo dous mezes pertencerão a um
exercicio e dous mezes a outro. Julgou-se mais regular em vez
de partir o credito votado em uma lei do orçamento para um
serviço determinado, lançar á conta do exercicio tanto os
dous mezes que principiam no dia 3 de Maio, como os dous
mezes ultimas, isto é, Julho e Agosto. Esta foi a doutrina
aceita pelo Thesouro Nacional, e creio que V. Ex. mesmo
por um despacho seu manEiou pagar em Junho de [850 as
folhas dos senadores e deputados, quando o exercicio tinha
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terminado em Junho, accrescendo até que o credito foi
aberto em Dezembro, isto é, quando já se tinham fechado as
camaras.

Este precedente que fez regra, me parece que ainda serve
para demonstrar que o governo apresentando em tempo op':
portuno ao corpo legislativo o credito que esti em discussão,
fez o seu dever, e que approvado este na fórma da lei fica
legalisado o seu procedimento, digo que fica l~alisado o
seu procedimento porque não contesto, nem contestarei,
que o governo não póde por autoridade propria fazer des
pezas não autorisadas : o que sustento é que nas circums
tancias especiaes em que nos achavamos, e não podendo
comprehender que o corpo legislativo ,"otasse contra o pa
gamento do subsidio dos deputados e senadores, porque é
despeza ordenada pela constituicão; assim como impossivel
era comprehender que negasse fundos para o cmnprimento
de contratos, ou para fins pelas proprias camaras reconheci
dos; não havia outro procedimento a seguir. Deviamos, Sr.
.presidente, contar com a approvação do corpo legislativo. Só
pagamos forçados pelas circumstancias e tendo préviamente
apresentado a proposta no mez de Maio.

As despezas incluidas no credito são despezas necessarias,
que se tem de pagar em virtude de lei, de contratos ou em
virtude de bases que não são desconhecidas tanto aos depu
tados como aos senad01:es.

O nobre senador terminou o seu discurso fazendo notar
que, se o governo se julgava al,ltorisado a pagar, sem autori
sação do corpo legislativo, a apresentação do credito era des
necessaria, ou este não devia vir ao senado; por isso que a
despeza estava feita, e não póde o senado conceder bill de in
demnidade. Segundo as doutrinas do Sr. presidente do con
selho, a resposta me parece simples e clara; está nos factos.
Eu farei notar ao nobre senador que o credito foi apresen
tado no tempo proprio, isto é, foi apresentado no primeiro
mez da sessão. Se houve alguma demora na discussão foi
muito legitima e attendivel; porque se tratava de discussões
importantissimas, e duvida não se poderia erguer\l respeito

29
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da approvaçáo e necessidade desta despeza. Mas fosse porque
fosse, a verdade é que o credito foi apresentado no mez de
Maio e por consequencia o governo manifesta e respeitosa
mente deu a mais clara e evidente prova de que queria cum
prir á risca as leis. Só pagou, quando vio que era impossiyel
fazer o pagamento de modo diverso.

Accresce á esta circum tancia que o art. 4° R +0 da lei d
9 de Setembro de 1850, citado pelo nobre senador, me pa
rece que não vem appello para o fim que elle teve em vista. O
artigo a que S. Ex. se refere contém uma regra geral e uma
excepção: a regra geral é prohibitiva, sem duvida alguma;
a excepção admitte a abertura do credito em casos excepcio
naes. Não se trata de abertura de credito na ausencia do
corpo legislativo; não se trata mesmo da abertura durante a
sua reunião e prescindindo dó seu concurso valioso e neces
sario; trata-se da apre entaçáo de propostas na fórma da lei,
posto que, não tendo pas_ado em tempo, obrigou-nos a pagar
sem autorisaçáo o que era devido. O respeito ás leis eYidente
mente manifestou o governo apresentando a proposta no
primeiro mez da sessão. Pagou pela convicção de que o senado
e a camara não julgariam sem duvida alguma digno de cen
sura esse acto, quando aliás teve por base a constituição do
1mperio e decisões das proprias camaras.

São estas as razões que explicam a apresentaçáo do cre
dito; ellas se fundam nos precedentes estabelecidos em I 50,
na decisão-do Thesouro Nacional, e, antes de tudo, no des
pacho do nobre senador pelo Rio de Janeiro em I 50.

r. presidente, pedi a palavra unicamente para tornar
claras certas proposições minhas, e restabelecer a verdade
dellas, aliás reconhecida pelo proprio senadór pelo Rio de
Janeiro, quando nos declarou que, se era aquella a escrip
tu ração do Thesouro, nada tinha que dizer.

A questão se resume no seguinte: ou a sessão se parte,
competindo a despeza de dous mezes a uli1 exercicio e ades·
peza dos outros dous mezes a outro exercicio ou não se
parle, e ~este caso não ha tal excesso de credito, não ha
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duplicata. Só no caso de pahir-se a sessão é que procede a
argumentação do nobre senador por Matto Grosso.

Ias a questão é de facto; no Thesouro, por assento de '
de agosto de 1860, tomado na contadoria geral (são infor
mações que tive em consequencia de ter mandado um ofli
cial da minha secretaria verificar este facto, ordenou-se que
as despezas da sessão de 1850, inclusive/as dos mezes de Ju
lho e Agosto, corressem por conta do exercicio de 1849-1850
embora as operaçóes desses 'exercicios estivessem terminados
em Junho; esta foi a opinião da contadoria geral, e esta
tem sido a regra desde esse tempo.

Accresce o seguinte: no fim de Julho, o honrado minis
tro da fazenda daquella época ordenou o pagamento da fo
lha pagam nto para o qual; segundo a doutrina de S. Ex.,
clle não estal'a autorisado; e porque fez? Seguramente
pelos mesmos motivos que actuaram em nosso espirito : fel-o
pela razão de que é impossiyel comprehender um ,"oto con
trario á constituição, assim como é impossivel comprehen
der que se vote o não cumprimento dos contratos feitos pelas
mesas da camara dos deputados e do senado.

Sem duvida alguma, o credito deve ser aberto com as for
malidades legaes, não contesto; e tanto estou convencido
de que devia apresentar uma proposta ao corpo legislativo
que a apresentei; mas a questão não é esta. Quando por
circumstancias extraordinarias não é passiveI fazer passar a
proposta a tempo que possa autorisar aquellas despezas,
pergunto: esta impossibilidade, que não está nas mãos do
ministerio remover, é ou não uma cousa justificativa para
obter a approyaf:ão dã camara dos deputados e do senado?
Esta é a questão e não outra.

Desde 1850, sob varios governos, domina a pratica cen
surada. Em 1850 o facto é mais significativo. Pagou-se em
Julho e Agosto a folha dos representantes da nação mas só
em 30 de Dezembro, notem os nobres senadores, quando a
despezas já estavam feitas e cerrada a sessão, foi que se
abriu o respectivo credito; e para que se fez isso? Segura
mente por um motivo identico áquelle que provocou o

\
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nosso procedimento,-pelo respeito á lei. O credito tinha
sempre a utilidade de legalisar de sanccionar o acto pra
ticado; assim como o credito de que se trata, manifestado
antes o desejo por parte do governo de pedir a opinião
das camaras, embora approvado depois legalisa o acto do
ministerio.

Eu não disse, Sr. presidente (e o nobre senador por
Marta Grosso se enganou, quando pensou assim e o enten
deu), que os ministros estão autorisados a fazer toda e qual
quer despeza fixada por lei. O que eu dipse é que as des
pezas fixadas por lei, estabelecendo obrigações por parte do
governo, como por parte daquelles que as votaram, dão
como c nsequencia necessaria a esperança ou quasi certeza
de que a quantia será autorisada, e que por conseguinte, em
casos extremos, casos em que muitas. vezes as leis não po
dem prever, o ministro não póde ser censurad') por ordenar
taes d.spezas.

Tenho, por conseguinte, para mim que a questão hoje é
muito sirllples: trata-se de saber unicamente se esta é ou
não a pratica do thesouro, se estes são os precedentes es.
tabelecidos e se estes precedentes têm uma razão sufficiente·
Creio que o ministro do imperio não violou a lei, nem mos
trou pouco respeito pelo corpo legislativo, offerecendo a
proposta que se discute. Pelo contrario, respeitou a pratica
de largos :mnos, autorisada por incontestaveis illusrrações.

Peço licença para notar que, se o decreto n. 4 [ de 20 de
Fevereiro de [840, que estabeleceu a contabilidade por ex
ercicio, não pôde, no espaço de J o annos', ser completo e
sufficientemente executado, e por isso se verificou em J 850
o precedente a que me referi, segundo affirmou o nobre se
nador pelo Rio de Janeiro, não vejo motivo para que até
hoje continuasse a fazer vigorar o precedente censurado, e
com o assenso dos governos e das camaras. Deve, pois, ha
ver um fundamento para a deturnidade da. pratica.

Observo aos nobres senadores que impugnaram a pro
posta que a questão não me parece tão facil como se afigurou
a S. EEx. ão fui bem comprehendido. E' verdade que
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as despezas se fazem por conta do exerci cio em que se veri
cam; mas a questão é esta: qual é a medida para conhecer
·as operações de exercicios distinctos? Como nós as ligare
mos a uns ou a outros exercicios? O art. 30 do decreto a
que me referi diz: «As operações relativas aos serviços feitos
e aos direitos adquiridos ao Estado durante o anno que dá o
nome ao exercicio.\) Ora, eu pergunto se, conforme a consti
tuição, O direito adquirido ao subsidio é por sessão e não por
mez, este direito não existe desde o primeiro dia que co
meça a sessão?

O R. VISCONDE DE lTABORAHV:-O deputado ou sena
dor que não vem tomar assento não tem subsidio.

O ORADOR: -Perdoe-me, era necessario, sem duvida al
guma, dividir o tempo, porque o comparecimento era uma
obrigação; mas na constituição não se diz que o senador ou
deputado vence o subsidio por mez, diz que vence-o por ses
são; e, portanto, este subsidio é até certo ponto indivisivel.
Ora, dada a divisão das despezas, dá-se mm bem a divisão do
direito.

Esta divisão poderia ser aceita se ao menos a seu favor ti
vesse conveniencias, mas não as descubro. Pelo contrario,
a regularidade das contas, que até certo ponto exigem que
se paguem integralmente as despezas feitas com cada ser
viço, é ainda a com-eniencia de não dividir creditos votados
na mesma lei do orçamento para serviços distinctos ....

O SR. VISCONDE DE ITBORAHY:-O balanço não divide
tudo isso?

O ORADOR :-Divide, é verdade, mas não são serviços da
natureza destes. Penso, pois, que é melhor que a lei do or
çamento seja entendida como a entende o Thesouro, estribado
na opinião ou assenso dos diversos ministros da fazenda.

Terminarei, declarando ao nobre senador por Matto
Grosso que não deve receiar abusos. Abrindo o credito em
Virtude dos §§ 40 e 90 do art. 40 da lei de 8 de Setembro de
J 850, tornamos claramente manifesto o nosso pensamento.
Não cabia aqui a disposição da lei de 9 de Setem bro de 1862,
mesmo quando chegassem, o que de modo algum poderia
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acontecer, as sobras de algumas rubricas do orçamento para
occorrer a tão avultada despeza. Discutimos uma despeza
que a le.i não previo, e ácerca da qual tem-se de providénciar
de modo extraordinario, em vista das causas que a provoca
ram. En;bora supplementar o credito, po'rque trata-se de
pagar serviços que têm verba insufficiente no orçamento,
esta insufficiencia é devida á causa que não podia ser pre
vista.

Peço ao nobre senador que repare que não abrimos cre
dito sem as formalidades da lei; pagamos eni caso extremo,
o que importa o reconhecimento de nossos deveres. Embora
as despezas- votadas pelo corpo legislativo estivessem pre
vistas, o que occasionou o credito é uma circulUstancia ex
traordinarin, que não podia ser prevista pelo ministerio; por
conseguinte, propondo o credito e pagando antes de sua
passagem, o governo, em vez de contradi.:torio, offerece ao
corpo legislativo a melhor e mais justa defesa.

Não tomarei tem po ao senado; levantei-me unicamente
para declarar que 'não aceito a emenda. Entendo que as
bases em que ella assenta não são verdadeiras não ha du
plicata da despeza e, quando haja, não póde haver receio de
abuso. Se ha medo dos, precedentes, se o precedentc é
que gera o abuso, esse precedente já existe, não foi creado
por nós.

Entendo que é approvado o pagamellto feito sob a respon
sabilidade do governo, passando a proposta como se acha' e
que este modo de approvar não é novo. Já o disse e repito:
em 1850 mandou o governo pagar aos ,deputados e senado
res sob sua responsabilidade, e fez mais do que isto, fez mais
do que fizemos, abriu credito para esta despeza depois que
se 'fe_hou o corpo legislativo, isto é, a 30 de Dezembro de
1850, data posterior á lei de 9 de ~etembro de [850. O
governo apresentou a proposta no primciro mez da sessão
não foi possivel passar, houvc causas muito legitimas para a
demora; veiu ao senado, a approvação da proposta é hoje
um meio indirecto dc legalisar o pagamento feito, porque é
um re:onhecimento de necessidade delle. Quanto ao receio
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do abuso, já existe o precedente. O acto do governo resultou
da necessidade.

O qoverno não pod.ia fazer o contrario do que fez, elle o
di·sse:

.Posto que existam razóes com que se possa sustentar o
pagamento; posto que se trate de despezas fixadas na con
stituição e nas leis, reconheço, todavia, que devo pedir-vos
a approvação da proposta.» Esta proposta foi apr«sentada
em tempo conveniente; por circumstancias que não cumpre
agora avaliar, é hoje presente ao senado' por consegninte,
a passagem da proposta deve, pelo tempo que foram apre
sentadas, im portar a legislação dessa despeza, que foi paga
depois da apresentação da proposta mas antes que passasse
no corpo legislativo.

A respeito de duplicata de despeza, entendo que não ha
duplicata: os nobres senadores collocaram-se em um terreno
diverso daquelle em que me colloquei. Pela doutrina que sus
teuto, os fundos votados nesta lei pagaráo a sessão que vem'
por conseguinte, não ha verba para dous mezes, não se parte
metade da despeza para dous mezes de cada exercicio. Esta
tem sido a pratica tolerada até hoje.

E' possiyel que isto seja m<lo não contesto; mas, quan
do se tenha de emendar, não se emende, repentinamente. O
nobre senador pelo Rio de Janeiro reconheceu-o até certo
ponto embora censurasse o facto ...

O SR. VISCONDE DE fTABoRAHy:-Se isso se fazia assim.

O ORADOR- ..... ora, repentinamente modificar-se essa
pratica não me parece prudente. .

Accrescentarei uma pequena resposta a S. Ex.; é possi.
yel que me engane nas razóes que adduzo para explicar o
pediqo da proposta, mas eu apenas quiz explicar o prece
dente de 1850. Respeitando, como devo, as opinióes do no
bre senador pelo Rio de Janei'ro, procurei descobrir o seu
despacho; mandando pagar as folhas de Julho; e procu
rando alguma razão para a regra então estabelecida, tratei
de combinar o art. 3° do decreto de 1840 com o art. 39 da
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constituição, que manda pagar o subsidio por sessão, e não
por mez.

O nobre senador apresentou como objecção a este ar
gumento o pagamento da dotação de SU,l Magestade o Im
perador e dos vencimentos dos em pregados. Ha de permit
rir que sustente que póde haver engano da minha parte,
mas que a objecção não é procedente. A dotoção é annual,
os vencimentos são mensaes; mas o subsidio dos deputa
dos é por sessão, e tanto é que não se vence nada na pro
rogação: por conseguinte não ba analogia completa.

Sr. presidente, fossem quaes fossem os motivos, deviam
haver alguns; procurei descobril-os, e, se não são aquelles
que apresentei, declaro que não conheço outros. Em todo
o caso elles existem; existe creada essa pratica no The
souro, tem sido aceita pelos diversos ministerios; repenti
namente mudal-a não me parece prudente.

Por estas razóes não aceito a emenda.



Sessão em 28 de.Julho de 1864

PROPO TA. FIXA.NDü .-\ DESPEZA E ORÇANDO
A RECEITA GER.-\.L DO I. IPERTO

O SR. JosÉ BO:-;IF.tCIO (millistro do Imperiol:- r. presi
dente sendo tantas e tão luminosas as obs n·ações feitas
pelos diverso; senadores que tem o.:::cupado a tribuna, te
nho mais este motiyo para sentir-me constrangido na ex.
posição das id'~as que professo e na defeza dos actos que
aqui têm sido censurados. A plena convicção porém que
nutro de que nã:> mereço as censuras que me foram feitas
anima-me: e estou conl"encido ce que o senado me de cul·
pad, depois que ouvir as razóes que passo a expôr.

O nobre senador pela provincia de Goyàz combinando
o relatori apresentado p~Jo ministro do imperio com o or
çamento procLlrou deduzir dessa comparação incoherencias
ou c:>ntradicç5es inexplicayeis. Eu peç:> Ji:ença ao senado
para, segundo o seu systema, colJocar ao lado das suas ac
cusações tre.:::hos desse mesmo relatorio que S. Ex.. leu.
Parece-me que, se o nobre orador til·esse combinado to:las
as partes do relataria e consorciasse as idéas que suppóe
contrapostas e desunidas que elle coor 'm sem duviua al
g'-Iml'l não chesaria ás conclusões que atirou. Limito-me,
por conse>uinre, siniple e unicamente a pôr de um lado as
censuras do nobre senador e do outro lado trecho do re
latorio do ministerio do imperio.

Tres foram os ponto capitaes a que S. Ex.. se referiu:
-comelho de estado, administração da prol·in:ia e assem
bl6s proyinciaes.-Quanto ao conselho de estado, S. Ex..
opinou que eu tinha f~ito cons:stir to.da a reforma na ne
ce. idade de discriminar os negocias p~lrament, administra-
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til'os dos administratil'os de natureza contenciosa, A orga
nisação de uma secção do consclho de Estado espe.::ialmente
destinada a tomar conhecimento de todas as questões admi
nistratil'o-contenciosas, e a creação de uma secrctaria, não
foram exc1usil'amente lembrada, Eis dous trechos do rela
torio para provar o contrario (lendo) :

«Alguns dos meus illustrados antecessorcs têm indicado
os pontos capitaes sobre que del'c yersar esse trabalho. Em
geral adopto a id:as por lIe- enunciadas.

«Não entrando no desenvolvimento deste ,asto e grave
assumpto, já porque nada poderia dizer que YOS fosse es
tranho já porque e,'cederia isso os limites de um relatario,
julgo todavia dever apresentar especialmentc ú yosS:J. consi
deração dous desses pontos.»

Citei, é I'erdade, dous pontos que cu reputal'a capitaes,
esta citação, porém, não importa exclusão de outra qualquer
idéa, aliús consequencia necessaria e dependencia indispen
sayel das mesmas idéas citadas no artigo do relatorio.

O nobre senador, rererindo-se ainua ao conselho de Es
tado, e procurando ligai-o ú administração das provincia ,
tratou da necessidade dos onselhos administratiyos, e estra
nhou que em referencia a is' e.l não estudasse aquillo que
elle ehamou a necessidade de espJeras consultivas da ad
ministração. Creio qLle ain a nes~e ponto S. Ex.. enganou
se; porque, se le se o artigo do relato rio que se refere ú
administração das provincias, lá en ontraria q Lle dous são
os dcfeitos capitae , segundo o m:)ul1l010 de ver: JO, a [alta
de taes CJnsclhos que illLlstrcrn c auxiliem a acçã presiden,
cial; 2°, a necessjjade de estender a acção presidencial por
todo o territorio.

Eis o quc disse (leI/do):

e<Ill\'cstinlo-se os presidentes de provincia dc cxtensas e
importantis'imas attribLúçóes, não s_ cuidou em crear auxi
liares. quer para esclarecei-os com seu conselho sobre os
negocios graves e as. questões praticas, quer para coadju
vaL-o;, em qualidade de agentes administrativos, nas local i
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elades onde a sua acção e fiscalis1ção não padem exercer-se
immediatamente. »

Comprehendendo bem a dif:ficuldade delIa, me indo toda
a extensão da censura, o nobre senador volt u as armas e ex
clamou: porque a não fizestes e ,os contestastes com O min
gu~do proje;to que passau na camara ? A reforma com pleta
da administração das provin.::ias tal como o nobre senador
quer não é possivel desJe já nem meS'l1O póde ser aceita
com o açodamento e precipitação que S. Ex. deseja. A
censura não alcança o ministro do imperi q lle falIa perante
o senado; a censura alcança os div rsos ministerios que an
tes delIe existiram, alcança o conselho de estado, alcança a
camara dos Srs. deputados, alcança o senado.

Eu re:ordarei a S. Ex. o brilhante p::tr;'l.:er do Sr. vis
co lde do Urugu1Y, onde s_ nota en re as di.ncllldades que
apparecem na defectiva organisação administrati\'a q lle te
mos. os defeitos da divisão territorial, a falta de pessoal, a
desigualdade das provincias, o grande atcrescimo de despeza.

Eu re.:ordarei que, consulta o o conselho de Estado a tal
respeito, \'iu-se na necessidade de offerecer bases para um
projecto, mas bases que á toda luz demonstravam a impossi
bilidade de 1030 e logo fazer-s_ o que S. Ex. quer.

Eu re;ordarei que ha dif:ficuldade de colleccionar toias
essas im portantes funcç5es pre idenciaes e definir sua natu
reza e limites; não é trabalho de um dia, e is·o mesmo foi
expressamente reconhecido no parecer a que alIudi.

Como, pois, o nobre ~enadorqueria que o ministro do
imperio tendo alguns mezes de existencia, fizesse aquilIo
q lle homens proyectos na sciencia, estadistas reconhecidos,
illustraç5es que não podem ser contestadas, não o consegui
ram em alguns annos ?

O R. SILVEIRA DA MOTT.\ :-Então porque não quiz adiar
o proj eeto ?

O OR.\DOR: -O nobre senador, como eu dis-e, compre
hendendo bem o alcance destes factos alcance que hOJe ad
quire maior propor~ão pela 'cenfissão que . Ex. presente-
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·mente faz perante o senado, porque impli-:ilamenle declar,t
em seu aparte que o go\'erno não é responsayel por não ter
apresentado até hoje essa refórma completa e inleiriça, per
gunta: "Porque nã') pro uras~es que e adiasse na camara
dos deputado o proje.:to a que me retiro? Peço licença ao
nobre senador para ponderar-lhe que ha cous meios de re
formar' ha reformas parciaes e ha reformas completas. Eu
com prehendo que náo se apresentem reformas parciaes q uan
do estas não podem s r discutidas e approvadas independen
temente das outras' comprehendo que a reforma completa
seja sempre apresentada quando impossivel é apresentar re
formas paróaes ; mas. se nós reconhecemos que a demora é
inevitavel, e se p::>demos obter algum melhoramento, porque
não hayel110s de cOlEeguil-o, porque não havemo de envi
dar os esforços ne-essarios para que o corpo legislativo ap.
prove medidas adequadas ao mal, embora incompletas? E'
o que fez o proje:to a que S. Ex. se refere' apenas deu aos.
presidentes de pro\'incia algumas attribuirões: alargou-as.

Esta medida é seguramente importante, se attendermos á
centralisação administratiya e aos incol11modos que soffrel11
muitas vezes aquelles que tendo pretenções, são obrigados a
\'ir á côrte do Rio de Janeiro, quando aliás o governo geral
em ultima analyse lla de fundar as suas decisõe nas inFor
mações que recebe dos mesmos presidentes de provin ia.
Ba, pois, utilidade, e utilidade reconhecida,

E. senhores, e sa utilidade nem ao menos tem sido apre·
goada só pelo gabinete actual; o projecto que s~ discule
não é senão o art. 10 de um projecto que já foi apresentado
por um ministro que mere.:eu o apoio do nobre senador e
das camaras, e que seguramente pe!a S..ll illustração e ta
lentos é digno da consideraçáo de 10Jes aquelles que se 0:
cupam dos negocios pubJi:os.

Porque, pois, o nobre senador se admirou? S, Ex. pro·
curou encontrar base para a sua admiração no enthusiasl110,
na emp!lasis com que foi rec,ebida e- a desejada medida. I1
ludiu-se. Ha de permitlir que lhe diga que, e home enthu
sia-mo esse enthusiasmo foi ra.oa\·el. e unicamen'e tel'e em

, I
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\ i,ta o fim do proje:to. Na discussáo qu" houl"e na amara
dos deputado, quando me exprimi a tal respeito, declarei
positi\'amenre que era uma r,"forn:a par,iai, in:ompleta, e
que apenas consuital'a uma das pbas~s da questão; mas que.
porque não podiamos fazer desde logo uma reforma inteira,
não del'iamos cruzar os breços. e deixar d fazer alguma
cou~a. Fui explicito e menc:o:lci a; cO:lI"eniencias da me·
dida lembrada. A excepção opposta pelo nobre senador im
porta um obstaculo im'enci\'el para o bem. (Nada fil.ai ,
porque nao podeis fazer tudo» é o ~u grilo de guerra. Eu
penso d_ modo dil'erso. Esforcemo-nos é o meu pen amento.
qu havemos de cbegar ao almejado 11m.

O nobre senador, referindo-se <ls assembléas proYinciaes,
aliribuiu-me idéas que não emitti quando tirou do trecho
do meu relatorio, que S. Ex. leu inducções que não são
autorisadas pelas suas expressões. Da obscuridade e confu
são que encontro nas pbrases do acto addicional não se de
duz qu eu entenda que a interpretação del'a ser neste ou
naquelle sentido. E justamente na dUl'ida que a respeito da
intelligencia dos artigos que está a obscuridade e confusão.
O argumento, pois de S. Ex. me parece contraproducente.

Se o acto addicio:J.ai não foss_ obscuro, não fosse dUl'i
doso, não hal'ia necessidlde de interpretação. A necessidade
da interpreta ..10 d'onde nasce? Da dU\'ida a respeito da in
telligencia dos artigos, isto é, da dUl'da a respeito do pen-a"
mento que os mesmos artigos contém. Como, pois, S. Ex.
conclue da minha affirmaçdo, que manifestei-me n sentido
das i.léas conservadoras?

Accres·centarei ainda, Sr. presidente que não sei bem
como.s descriminam partidos quando s_ trata de interpre
taç.1o de leis. Comprehendo e s i perfeitamente que o corpo
legislativo no a:::to de interpr tar as leis póje inno\'ar' mas,
quando se trata simplesmente.de conhecer o sentido de uma
lei qualquc"r quando tratamos dé reconstruir o seu pensa
mento, não comprehendo que, em nome dos partidos, se
aceite este OJ a::[uelle sentido; entendo pelo contrario, que
é del'er do homem publico aceitar o sentido que a lettra e o
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espirito da lei contén1; seja ou não [a\'oravel ás idéas politi
cas que eUe sustenta, (Apoiados,)

Não posso comprehender o nobre senador por Goyaz·
não posso aceitar as inferencias que viu em minhas pala
vras ; não sei como sem querer me affasto das idéas libemes
e sigo as idéas conservadora ; não posso comprehender dis
criminação do partido neste terreno ...

O SR. SlLVEIRA DA MOTTA:-O espirito do interpretador
tem muita influencia na interpretação.

O SR. FERRAZ :-Conforme.

O ORADOR :-[ ão contesto· con1'esto que esse espirito deva
ir até o ponto de fazer com que uma lei diga o contrario do
seu sentido. Neste caso a interpretação contém reforma,

O nobre senador attribuiu todo os conflictos das as
sembl 'as provinciaes com os presidentes á má divisão das
rendas. Confesso que não comprehend,o o alcance desse ar
gumento. Se o nobre senador estudasse a razão de cada uma
das questões que se têm suscitado, se quizesse por um ins
tante attender a todos os conflictos que têm apparecido
creio que não podia concluir que a causa unica de taes COll

flictos é a má divisão das rendas.

O que, porém, me pareceu ainda menos aceita\'el foi a
affirmação de S. Ex. de que' o acto addicional era clarissi
~no, não havia uma só de suas di posições que podesse sus
citar duvida.

I

De modo que as assembléas provinciaes, luctando com
os presidentes de província e exercendo actos muito con
tradictorios; o conselho de estado dando interpretações di
versas i o governo por aYisos dando tambem diversas in
terpretaçóes; o senado votando a nomeação de uma com·
missão mysta; tudo isto nada vale; S. Ex. entende- que
apezar de todas estas duvidas, o acto addi ional é claris
simo!

De modo que as questões que se referem ao direito de
crear imposto sobre objectos exportados, quer para paize
estrangeiro~, quer de umas para outras proviI1Lias, quer de
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uns para outros municipiosda mesma proyjneia nada Ya
lem ; de modo que as questões attinentes ao direito que
tem o presidente de suspender a publicação de leis proYin
ciaes, não sujeitas ú sancção, rnas contrarias á constituição
ou o!fensiyas de tratados, de im postos geraes ou dos direi
tos de outras provincias, nada sigriificam.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-Isto está interpretado.

O ORADOR:-Todas as questões que se referem á inser
ção de disposições estranhas nas leis do orçamento e nas que
dependem de sancção, á decretação de impostos municipaes
sem dependencia de sancção' á discussão das leis não sanc
cionadas e ao modo de sua yotação quanto aos dous terços;
e finalmente, as questões relati"as a saucção da lei reen
Yiada, nada disto Jem importancia, ou encerra obs'uridade;
sobre nada disto ha duYida; o nobre senador acha que o
acto addicional é clarissimo !

O SR. SILYEIRA DA 1I10TTA:-Disse mesmo; já hOUl-e in
terpretação.

O OR_\OOR:-V. Ex. está enganado; sobre esta questão
ultima, menos duvidosa a meu yer, a da sancção depois da
lei ser approvada pelos dous terços~ ha dous aYisos cOl1tradi
ctorios do governo, um de 1838 e outro de 1 56. Em J 38
sustentou-se que a lei approvada pelos dous terços podia
deixar de s r sanccionada pelo presidente da proYil1cia, e em
1856 sustentou-se a doutrina opposta_ Até sobre esta ques
tão que me parece menos duYidosa porq ue acredito (é opi
nião minha indiYidual) que depois de reemiada a lei a sanc
ção é obrigatoria ha duas opinióes.

Ora, pergunto, as duyidas que autorisam a interpreta
ção da lei serão opinião minha a opinião do nobre se
nador, a opinião deste ou daqueIJe? Cre;o que não. Ainda
mesmo que o ministro elo imperio suppuzesse que a lei era
clara, para determinar a obscuridade deIJa, se havia de rc-
orrer, não a seu juizo, mas a esses juizos contradictorios

dos diyer os governos das diversas camaras e do conselho
de estado' a opiniãO\geral; não bastaya que eJI di sesse:
(lA lei é clara, não precisa de interpretação.»



o nobre senador, além destas censuras, que todas se re
ferem ao meu relato rio, estranhou, no começo do seu discur
so, que não ti\'e,semos tratado de consignar yerba para o
pagamento do dotes e dotações.

Recordarei a S. Ex. que, quando o orçamento estaya em
2" discussão na outra camara, ainda não tinha passado a
lei dos dotes e dotaçóes; e na 3" discussiío era impossi\'el
um augmenro de verba. Ora, como não hayia inconveniente
algum em se3uir o precedente que se deu em 18-+3, citado
ha pouco pelo illustre senador pelo Amazonas, entendemos
que passando a lei do orçamento como estaya, podiamos,
por meio de uma resolução especial. obter autori ação para
tal de peza.

Eu nunca sustentei nesta casa, r. presidente, nem m
parte alguma, que as dcspezas re~onhe:idas por lei não pr-:
cisam de uma autorisação espe~ial para serem eflectuadas.
O que sustentei foi que, quando se tratava de uma despeza
dessa natureza em circuDlstancias extraordinarias, o go'verno.
podia conrar com a approvação do corp3 legislativo, porque
o juizo deste já esta\'a anteriormente manifestado; era o
corpo legislativo que titlha declarado a utilidade delJa, era
a lei que a lixa\'a préviamente. Eis o que disse; sustentei
que o abuso era um impossivel nesse ca o; mas não disse
que se podia prescin:.1ir de autori~ação especial; nem podia
dizeI-o porque So;; entendesse que se podia prescindir de au
torisação especial, então não a pediria, como pedi. A apre
sentação do credito foi a prO\'a mais palpitante d'e que eu
eIltendia que a autorisação erJ indispen a\'el. ão tendo
passado em tempo recorreu o goyerno a outro meio, e suh
metteu o seu acro ao juizo das camaras.

ão me recordo de outras con 'ideraçóes feitas pelo no·
-bre senador por Goyaz, "oltar-me-hei, poi-, para o nobre
senador pelo Ceará que me honrou homem com algumas
reAexóes, sem duyida luminosas. . Ex. fallou sobre impor
tantis il1.la materias que, se bem me re:ordo, foram: re
forma eleitoral, instrucção primaria instrucção secundaria,
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in'trucção do clero, s~ll1inariose di\'i ão de bispados, Todos
esses objecto, foram encarados p~lo nobre senador.

Quanto á reforma eleitoral, estou convencido. Sr. pre
sidente que é pre:i o fazer alguma COU5a. e me occupo
actualmente de um projecto a tal respeito. Não aceito, porém
em toda a sua plenitlL e a reflexões do nobre senador pelo
Ceará quando baseou o calculo da representação, não o
bre a massa dos \,otantes, ma sobr2 a massa de toda a po
pulação do imperio.

O SR. POMPEU :-E' desta que [alla a con-tituição.

O OR.\DOR :-E' possi\'el que este pensamcnto exprima
uma as pi ração, mas não pôde exprimir uma theoria legal.
para cal ular a representação do paiz. De,de que a consti
tuição determina as condições necessarias para que qualquer
pOSSe, \'otar, a base forçosamente ha de ser o numero da
quelles que \'oram.

O SR. PO~IPEU :-l'ão as>Ím \10S E tados- nidos, nem
no CbiE,

O ORADOR :-1'01' isso digo cu que e.S3 pensamento pôde
s~r uma aspiração; mas não é uma theoria legal.

Igualmente achei de summo peso a considerações que
o nobre senador fez sobre a q ualincação e o desconbe i
meIlto dos votantes, A reforma de que me occupo encara es
tes pOntos, que reputo capitaes: qualificações, recusação de
"otantes por parte das mezas, delinição dos casos de nulli·
dade da eleirão, alargamento de certas immunidades conferi·
das pela lei. representa. ão das minorias e cerceamento do
recurso con edido para as relações do districto, .. ,

O SR, l'ERR.\Z : - J'vluito bem!

O ORADOR: - .. , tribunaes que pela sua naru!'eza, a meu
\'er, ba muito tempo não de\'iam tratar de ta s materia',
lA.poiados .)

A respeito da instrucção publica, o nobre senador fez
tambem cO:1siderações de muito peso: mas permitta dizer
que cllas não têm procedencia, Os calculos estatisrico a que
S. Ex. se cntre~ou ndo são exactos cm suas ba3es, nem em
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suas consequencias. Não são exactos em suas bases, por isso
que S. Ex. (note-se bem), tratando das escolas publicas,
comparou os alumnos que frequent:lYam essas escolas, tendo
em Yista a população, com o numero total daquel1es que são
educados em outros raize ; ror ex.emplo, a Hollanda.

O SR. PO),IPEU : - V. Ex. v rá que tambem considerei a
instrucção privada.

O OR.\DOR: - Não ouvi isso ; nem, para tomar em COI1
s!deração a instrLlcçã? privada, V. Ex. tinha dados.

O SR. PO~lPEU: - Presumi que ella dava outros tantos
alul11nos.

O ORADOR: - Esta base não é real, e neste caso a base do
calculo desapparecia ou ficava modificada.

Accresce ainda outra consideração: tanto em referencia á
população, como em. referencia á instrucção publica, S. Ex.
calculou a população actual do Tmperio por uma regra que es
tabeleceu, e principiou por uma contradicção. Reconhecendo
o defeito das estatísticas entre n 's, recorreu a unl. antigo tra·
balho, e sobre este firmou o seu calculo de augmentos:

Ora, a regra do accrescimo da população 'dentro de um
numero dado de annos, conforme a doutrina geralmente acei
ta, varia, não só em relação aos diversos paizes, senão tambem
dentro de um mesmo raiz, desde que se dão certas circul1l
stancias.

O R. POMPEU: - Bem sei.

U RADOR: - Por conseguinte a base de S. Ex. ou fica
reduzida:1 mesma cou a que era antes do calculo, ou então
não póde dar as consequencias que o nobre senador tirou.

Não quero com isto dizer que a instrucção publica não
podia ter caminhado mais; apenas sustento que as censuras
e as queixas que a tal respeito se fazem não são de tanta jus
tiça como parllcem. E' preciso levar em conta todas as causas
que a têm contrariado em um paiz como o nosso.

O SR. POMPEU: - Não censurei.

O ORADOR: - Sr. presidente apezar de to as as contra
riedades, tem-se feito bastante. Não me refiro a mim i acre-
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dito que todos os governos do meu paiz tem feito tanto quanto
era possil'el fazer. Causas que não estal'am no pouer de nin
guem remol'er é que impediram que a instrucção publi a che
gas~e ao ponto que se podia de ejar. TodaYia, creio que não
ha motiyos para queixa, e qt;e o nil'el da inslru ção em g ral
no paiz tem cresciuo, e cre.cido muito,

a SR. PO~IPEU: - Tem crescido, mas muito pouco.

a aR.IDOR: - 5e V. Ex. argumentar com aproprias
dados que apre entou, ainda mesmo defeituosos, como ~ão e
comparar o relatario deste anno com cs outros relatorios; se
fizer calculas estatísticos >abre esta ba_e, com cerleza ~e con
"vencerá que tem harido augmento.

a nobre senador fallou tam bem sobre a neces-idade de
maior numero de bispados. Reconheço, Sr. presideute, que
seria cOOl'eniente diridi-Io , creando novos; mas o senado
sabe perfeitamente .que a creação de um bispado exige outras
creaç-es; a questão, pois não é simplesmente uma questão
de utilidade, mas tam bem de despeza; e se com o bis
pados que temos actualmente despendemos talrez mais do
que aquillo que podemos, como 11al'emos de multiplicaI-os?
A multiplicação de bispados deve dar como consequencia
que sejam ellcs ervidos perfeitamente e que produzam os
elfeitos que se tem em Yista; ma, e com os actuaes encon
tramos difllculdades para rotar as quantias que siÍo necessa
rias como havemos de m.ultiplical-os? Em I"CZ de produzir
bens, produzirão males.

Q nobre senador falJou lambem sobre os seminarios e re
feria a negação do gOl'erno geral ao pedido do bi po do Cearú,
para não ~er destinado ao seminario daquella província o pro'
prio nacional da Lagôa Funda Declaro a S. Ex. que, se
neguei, fil-o na plena convicçáo de que cumpria o meu dever
Quando se determinou o aproveitamento desse pedido a que
se referio o nobre senador, houve informações e por elJas
guiou-se o governo determinando as obras. enhuma recla
mação appareceu. Mudar repentinamente é acto de rouca
prudencia da parte do governo; eu qu ria poder explicar pe
rante ás camaras e o paiz a rai.ãü de meu procedimento. Se
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depoi de ter mandado fazer eSS1 obras cu tivess~ accedido
ao pedido do bispo no dia _eJuinte se me diria:

«Estraga res as q uan tia3 em pregadas até agora nes,e pre
dio, cujos con:ertos [oram determinados em Yista das in
formaçõ:s recebi jas.») E de certo, senhores, csses concertos
não teriam sUo determinados, se ti,"esse hardo logo repre
sentação do bispo. Tendo havido, por"':m nova representa
ção do bisp , mandei \-crificar se era possivel applicar o edi
ficio que tinha de servir de seminario, para collegio de 01'

p\lãs, :-ealisllldo·se assim o pedido do bispo, sem prejuizo dos
cofres publicos.

O R. PO~lPEU :-[ ão é possircl.

O ORADOR :-Se não for possi vel pro:urar-se ·ha outro
meio O que quero é que fique o nobre senador sabenJo
q JC o governo na Ja mais fet do que cum prir o seu dever, e
que, se ha erro da sua patte, não é culpa sua. DemonstraJa
a impossibi!idace do seminario no edincio da Lagoa Funda.
dar-se-hão as providen:ias possivei-.

A pr-oposito de ,eminario" protesto'J o nobre senaJor
contra o de.reto de 22 de Abril que S. Ex. entende que é
artentatorio de direitos dos bi-poj. Permitta-me'o senado
q~le não entre no desel1\-oh-imcnto de-ta questão; não vejo
ni to conveniencia; tudo quanto se podia dizer pr' OJ con'
na te o nobre senador não descon l1c:e) e;ti no ultimo re
lotori:> do me.l ill~lstre ante.:essor. esse relatorio encon
tram-se a,; representações d03 bi,po; assim COlUO a, re
pO~L1S que bril'lantemcnte l~es deu o r. marquez de Olin
da ; a"Ji e-tão ompendiada- todas a3 alle_~açõej que se po
dem pro iUlir. Limitar-me-hei pois, a diler que não "CIO
motivo para as queixas que s_ levant~ram, nem para qual
q'.lcr moJifi açcÍo ; porque entendo qt.;e quem lavrou o dó'
crcto em nada o~fend~u o direito dos bispos. Se houvesse
!',lzão para as e lS'.lraS que e fizeram, então o motivo era
mais antigJ, po:-que não ba razão para a ele,-Ima que seer
gueu. O decreto é talve! mais gra ve do que....

O SR. PO\IPw:-Eu perguntei se Y. Ex. til1 1la resol
,"ido es'a ques-ão.
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o OR,IOOR: - Manti\'e o decreto; as razões que se alle
garam não m~ COOl'enCer.1m, não concord~i com as c~nsurdS

que se flzeram, Todayia não asse\'ero que não possa ha\'er
modificação em um ou outro ponto, se as julgar convenientes,

O nobre s.enador fatlou-nos tambem nas necessidad s da
creação das faculdades theo!ogicas, No relatorio se encon
trarão as razões por que at": hoje o go\'erno não tem tratado
disto, Nes'e momento esforço-me por I'cr se é possil'el ao
menos crear uma faculdade t\leologica no Hio de Janeiro,

Tem hal'id difficuldades praticas' o corpo l'egis'ativo
YOlOU 15:000,:', para. duas faculdad s, s~m descriminar a
quantia, e com tal quantia é impo sil'e. estabelecer s~ duas
faculdades thcologicas,

O nobre senador, rcfer:nJo-s~ <Ís fre3uezias \'a3as, no
tou que em Peroambu:o l:o:.IYes'e decorrido largo t~mpo

em que ra:s freguczias fosscm postas a concurso e ainda
estranhou de modo que me pareceu nota\'el que cu ti\'e se
sobre a tal questão consultado o conselho dc Estado,

O SR, POMPEU :-:\'ão estranhei; issc que isso me pa
recia desnec,s'ario,

O ORADOR:-VOU mostrar como era ne:essario,

O nobre senador sace perfeitamente que em 185(j a pro
posito do con~urso da fre"uezia de Nazaret'l, o bispo de
Pernambu,o náo quiz instituir o l'i3ario então apresentado,
por isso que e:1tcndeu que tendo sido esse sacerdote pro
POSto para freguezia dil'ersa, o go\'ern não tinha o direito
de mandai-o para aquella fre~uezia, De:orreram p~rto de
oito annos e sobre esse pon~o foi oUl'ido o conselho de
Estado pleno, o qual opinou em ultima analyse, que se man
dasse p5r de noyo a concur;o a fre~uezia, Quando se man
dou pôr a concurso ssa freJuezia, foi que o bispo começou
ii pôr a con:urs:> as outras que se a:hal'am yasas, Ora, te
q,ue I11tio po:Jia lanjar mão o gOl'erno para que as fre,su_
lia fossem postas a concurso? Qual o l11e:o pratico que o
nobre senador offerece? O m<:io que exi 'te. náo eria por
CCrto essa ordem que esta\'a suj~i'a a não ser cumprida, Esté
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fa to reunido ao que obsôryci n03 concursos havido> em Per·
nombuco expli:am o aviso que cxpedi.

O SR. POMPEu:-E o alvará das fa uldadcs?

O ORADOR :-Sei IUuito bem; no proprio relatorio gue
apres::ntei V. Ex. ver:t que me fundei no alvará da fa ltl·
dades, que manda pJr logo a con:ursu as freguezias vagas;
mas toda a questão esü no valor desse logo,. e tanto está,
que o conselho de estado declarou que o meio pratico para
evitar a difftculdade era determinar o prazo, mas que havia
in onvenren~ia em fazei-o.

Occorre ainda que é possil'el que motil'os poderosos deter·
minassem a demora: a falta de concurrentes, a cons:ien ia'
de n50 conseguir os lnelhores palres em uma o:casião dada,
podem ser motivos de dcmora ; e neste caso o que deverA fa·
zer o governo?

O SR. POMPE :- O concilio tridentino marca dez dias.

O OR.IDOR :-Então V. Ex. entende que o logo do alvará
significa os dez dias do concilio trdentino? Não quero ler
neste momento a douta consulta do conselho de Estado; ella
conven:eria que ha falta na argumentação do nobre senador.
O aviso é claro, e os seus motivos estão determinados. Bas·
ta-me de:larar que o aparte do nobre senador contraria em
parte suas doutrinas. Elle quer e não quer o alvará das fa·
culdades. Eis o que se conclue do seu aparte.

Accrescentarei, senhores, que o aviso a que S. Ex. se re·
feria, e que lhe pare:eu dispensavel, aquelle pelo qual se con'
sultou o conselho dc estado, não attendeu s::>mente a elsa
hypothese. O nobre senador sabe perfeitamente que o bispo
tem o dircito de prop' r c o governo de escolher; ora, a
escolha sClppõe in:Jivi.luos entre o quaes se possa escolher;
quando ha um s5 inlivduo, não p::>de haver es:olha, sall'o o
caso excep:ional de um s:í oppositor que nío está nas mãos
do bispo evitar cumpre respeitar os direitos da corôa. Tem
aconte~iJo que um bispo com certo numero de concurrenteS
faz uma combinação tal que colloca o governo na posição
forçosa de despa har to:los os sacerdotes propostos, sem po'
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der es:olher, porque seus nomes yêm alternados nas propos
tas, embora estas se componham de tres nomes. A que fica
reduzido o direito do governo? Pois bem, nas ultimas pro
po tas de Pernam buco fez-se isso: 05 nomes dos propostos
estavam todos repeti30s, de m030 que não podia bayer es:o
lha da parte do gO\'erno, Pergunto eu: não era isso uma
questão importante sobre a qual eu deria ouYir o conselho
de Estado? (Apoiados).

O SR. PO~IPEU :-Mas nesse caso ou o gorerno es olhe,
ou não.

O ORADOR :-Salvo a liberdade do governo de qualquer
imposição. O terceiro ponto, exarado por mim e cuja con
sulta po,iia parecer dispensavel, este mesmo tire razão de
prop6r ao conselho de Estado, porque a prati a nos dilTeren
tes bispados não era a mesma, e tornava-se indispens3.vel que
houyesse uniformidade no pro:esso de habilitação; foi por
isso que julguei conveniente ouvir o conselho de estado. Se
esta consulta não era necessaria, a censura não cabe ao go
verno, cabe aos bispos, que en~ uma COUS3. tão clara, na opi
nião do nobre senador, deixaram que se pro:edesse de' di
verso mo o. Mas não é meu fim censurar.

Não sei' se me eSiue:i de algLlIlla outra consideração feita
pelo nobre senador; estas são a de que me lembro.

O SR. POMPEU :-Perguntei se V. Ex. no cas::> do bispo
não fazer proposta, estava disposto a uS:lr do direito conce
dido pelo alvar,í das faculdades, i to é, se estava res::>IYido a
desprezar a proposta.

O ORADOR :-Esp~ro não me ver na necessidade de em
pregar este meio.

Terminarei, Sr. presidente, dando algumas explicaçõ s ao
nobre senador pela provincia do Amazonas.

S. Ex. principiou o s_u discurso censurando o modo pelo
qual foram apresentadas as emendas na camara dos 51'S. de
putados, ou dizendo que não comprehendia como taes
emendas tinham desapp:1recido, por isso que na redacção da
2" para a 3" dis_ussão não as riLl. Explicarei, A commis'ão
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apresentou as emen las englobadas, reduziu logo as verbas e
por isso foi preciso na 3' discussão tornar sensivel as reduc
ções, reparando as emendas. E' assim que na verba-Semina
rios episcopaes-reduziu-se -+1 :600, em consequencia de se

- ter uniformisado o ensino, e o pessoal e \-encimentos dos se
minarios reduzindo a consignação para obras e auxilios, e
supprimida como insignificante a quantia marcada para peno
ioni tas no seminario americano de Roma.

Pediu S. Ex. que o governo désse a sua opinião a respeito
do recrutamen to no tem po de eleições munici pae - Posto
q ue eu entenda que a lei nãá é clara a tal respeito, todavia
propendo para a opinião do nobre senador pelo Amazonas;
entendo' que o recrutamento não deye ser feito em tempo de
eleições e neste sentido o governo expedirá suas ordens.

Pediu-me tambem q~e di sesse qual o destino que têm tido
as representações feitas por occasião da eleição' passada, ac
cusando os abusos de diversas autoridade. Elias têm seguido
o seu caminho natural; não se póde condemnar a-ninguem
-em ouvir' a maior parte foram mandadas informar' a res
peito de algumas a resposta foi satisfactoria. Outras foram
l-emettidas aos presidentes de provincia, para procederem
como 'de direito.

Não posso affirn ar, como o nobre senacior affirmou que
não tenha hayido um só proce so contra liberaes. O nobre
senador disse que constava-lhe que estavam sendo processa
dos consen'adores em diversas pro\"Íncias mas que não sabia
se o mesmo se tinha feito a Iiberaes' não posso responder,
porque não conheço todos os liberaes e conservadores das
proYincias. E' possivel que ten_ha havido processo a coo
sen-adores, assim C01110 a liberaes, mas não sei a côr politica
de todos os proce-sados. Anirmo, porém de de já que quanto
a demissões, tem havido demissõe-; e, para não ir mais
longe direi que ultimamente no Ceará deram-se duas demis
sões a autoridade- policiaes por abusos com~ttidos.

\ OZES : - Liberaes ?
O 01<A110R :-Liberaes. Se acham pouco estas demis~õ::s

não creio que ninguem pOSS:l afiançar qual neste mcmcnto o



249

numero tios processos c o partido a que pertencem os pro
cessados. A lei para mim não tem partidos.

O nobre senador rambem estranhcu que na tab€:lJa aprc:
sentada pelo ministerio do imperio fossem attendidas con:o
despezas não yariaveis algumas que em outros ministerios
foram cO:lsideradas como despezas de natureza di"ersa, e
c itou como exemplo as ajudas de custo aos presidentes tle
provincia, e igualmente'a ajuda de custo de ida e volta aos
deputados.

Entendi, Sr. presidente; que attendendo-se á natureza do
que é despeza variavel e aos exemplos fornecidos pela lei que
falia dos juros de divida publica e'outras, a ajuda de custo
não era essencialmente variavel, embora se pudesse tornar
insufficienre. Era preciso caso extraordinario, porque calcu
la·se sobre uma base dada e conhecida; era preciso que hou
vessem mudanças consecutivas e extraordinarias de factos
anormaes para que taes quantias fossem insufficientes. Assim
sempre se tem feito e nunca se deu excesso de que me re
corde, salvo no caw de dissolução de camaras, quanto á
ajuda de custo e subsidio dos deputados.

A comparação que S. Ex. faz desta ajuda de custo com as
outras não me parece com pletamente pro::edellte, porque a
determinação das ajudas de custo neste caso tem uma base
que não podem ter os exemplos que S. Ex. forneceu, e os
motivos que determinam as mudanças dos presidentes, limi
tados em numero, não se podem comparar aos que determi
nam o augmenro e de:rescimento dessas outras despezas. Não
ha completa analogia nos exemplos. Ha mais difficuldade em
exceder as ajudas de custo dadas aos presidentes e aos depu
tados, do que em exceder as despezas a que S. E.x. se referiu.

O SR: FERREIRA PEN 'A :-E mesmo o subsiduo ?

O ORADOR :-Mesmo para o subsidio, porque vota-se o
subsidio para todos os deputados j comprehendo que se gaste
tudo aquillo que foi votado; mas que se gaste mais é diffi·
cilimo. O far.to da dissolução é um facto extraor'dinario;
'arrendo as cousas ordinariamente, não póde isto acon-

:12
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tecer. A natl:lreza dos dispendios parece explicar o meu
procedimento. E' passivei que me enganasse. Eu considero
variavel por natureza a despeza que se não póde com prehen
der sem essa qualidade, impossibilitando o calculo sobre uma
base qualquer, como os juros de divida publica. Será difficil.
visto que a lei é exemplificativa. estabelecer um parallelo en
tre as despezas que o nobre senad.or considerou variaveis e os
exemplos fornecidos pelo legislador.

O nobre senador pelo Amazonas fal10u tambem sobre o
agente do matadouro, e perguntou-me se eu entendia que a
medidas propostas e consignadas no regulamento de Iode
Maio de 1863 eram boas.

Sr. presidente, o meu relataria é explicito a tal respeito.
Eu entendi que as medidas de então (e assim as compr.eben
deu o seu illustre autor no seu relatorio, que é expresso a tal
respeito) podiam ser aceitas como provisorias em caso ex
tremo; mas seriam por fim illudidas. A historia é simples e
dá valente ensino.

Desde 1843, quando principiaram a sentir-se os efl~ütos do
monopolio das carnes verdes, que a experiencia parece ter
mostrado, analysando as propostas da camara municipal que
causas permanentes oppunham-se ao livre desenvolvimento
deste commercio. O regulamento a que se referiu o nobre
senador é a consequencia logica dos factos anteriores.

Duas são as idéas capitaes que nesse regulamento se con
tern: 10 preferencia para os criadores em primeiro logãr, em
segundo para os invernistas e em terceiro para os -boiadeiros;
2 0 a creação da agencia official. ..

O SR. FERREIRA PEN 'A :-E a limitação da matança?

O ORADOR :-E a limitação da matança, que por 'ultima
consequencia tr~z a limitação do preço.

A creação da agencia official, lembrança da camara, não
podia manter-se sem estar illudida dos dous principias apre
sentados por mim, que deviam como natural con equencia
conferir-lhe privilegias no córte. Mortos estes, não terá
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aquelle razão de existir. Examinemos, pc.is, os dous prin
cipios ou idéas aceitas pelo regulamento.

Quanto á la idéa, senhores, se nós attendermos ao que
significa, ella nada importa, é em ultima analyse deslocação
de capitaes. Se o monopolio existe, se os capitaes estão con
centrados toda a difficuldade está em poder o monopolisador
ter tempo de crear boiadeiros seus; não ha por consequencia
difficuldadé alguma, a menos que não se crie para os boia
deiros actuaes o exclusivo do comm~rcio e a immortalidade.
E' uma questão de tempo; no fim de certo prazo vêm outros
boiadeiros. Accresce que não é possivel evitar o conluio entre
boiadeiros e monopolistas que muitas vezes lucram com a
perda de um terceiro. E' assim que ultimamente no mata
douro se apresentavam, segundo a representação do agente
official, pretendidos commissarios requerendo preferencia.
Neste e em casos semelhantes o que ha de fazer o gO\'erno?
decretar a utilidade dos contractos?

Dir·se-ha que deve o proprio boiadeiro apresentar-se para
ter preferencia. Pois bem, ainda neste caso dada a combina
ção entre o monopolista e o boiadeiro, como evitai-a? O que
ha de fazer o governo? Ha de decretar a nullidade de con
tractos simulados? Qual é o meio de prohibir-se a fraude sob
todas as suas fórmas? Quem é que póde impedir que alguem
se mancommune com um boiadeiro'lá fóra da cidade e venha
apresentar-se aqui como commissario desse boiadeiro, sem o
ser, mas sim dono? Entretanto o governo de facto denun
ciado quiz saber tudo; pedil1 informações especiaes a tal
respeito, exigindo que se lhe declarasse quaes eram os indi
yiduos que procediam desse modo. A resposta que teve foi
que nunca, nem mesmo foi passivei saber ao certo o nome do
boiadeiro que vendeu uma boiada a um vereador accusado
por este facto; o que havia de fazer o ministro do imperio?
Ião fiz nada absolutamente, deixei tudo no estado em que

estava, porque entendi que as preferencias no momento dado
já não podiam produzir effeito algu:n e realmente não produ
ziam; porque era impossivel impedir esses contractos simu
lados e outros de igual natureza.
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A preferencia é uma burla, em vista de taes factos, e con
sidera um unico interesse quando é necesssario arrender antes
de tudo a0 interesse do consumidor. ão ha interesses anta
gonicas na sociedade. Salvo casos excepcionaes, e dentro de
certos limites, o regimen da liberdade é nesra industria como
em outra qualquer a alma e a vida.

Quanto á limitação da matança, não descubro a sua neces·
sidade; é mesmo hoje um principio condemnado. Em França
'em 1858 chegou-se a reconhecer os inconvenientes de tal
limitação, e eu não vejo que ella entre nós tenha produzido
effeito algum: o córte limita-se pelas necessidades do con-.
sumo. Taxação de preço, determinação do maximo, ou limi
tação do córte são para mim medidas iguaes. A limitação
produz forcosamente precos artificiosos e a desigualdade nas
compras c~m distincção.da carne boa e má. É o que por mais
de uma vez s~ notou em Fran;:a s~b o regimen da restricção.
O monopolio não é causa unica da carestia das carnes verdes;
muitas outras causas existem, além da natureza especial do
commercio do gado.

Desse exame tiro a conclusão de que só com'em as medi·
das in:iirectas. Para mim as causas da irreóularidade no
pre;:o da carne verde são várias e diversas; não é sim ples
mente o monopolio; estou convencido de que é máo o estado
das estradas, que se empeiora em certa épo;:a do anno, e que
coincide em regra geral para a carestia deste genero.

O SR. CANDIDO BORGES :-Não apoiado.

O ORADOR:- A' opinião de V. Ex. opponho a opinião
menos insuspeita de algumas camaras municipaes, que repre
sentaram contra o preço da carne e que atacam o mono polia.

O SR. CA DIDO BORGES :-0 preço é sempre o mesmo;
se paga sempre 200 rs. por libra, estejam boas ou ruins as
estradas.

O ORADOR :-Perdôe-me V. Ex..; o preço da carne náo
póde ser sempre o mesmo. Ainda qu~ fosse, o mão estado
das estradas devia influir no lucro dos que a cortam, o qual
póde augmentar ou diminuir, segundo o preço do gado; au-
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gmenta ou diminue e por COllS quencia o preço da carne
depois de cortada póde dar maior ou menor beneficio.

O SR. SlI,YEIRA DA MOTTA :-A dilferença não é nunca
em vantagem do consumidor.

O ORADOR:- 1as a questão é complexa: estabelecido o
monopolio, o monopolista, quando comprar mais caro, ha
de vender mais caro do que quando comprar mais barato.
Por consequencia o effeito será sempre um mal. Dizia eu :
as 'causas são muitas; por exemplo' máo estado das estra
das, concentra .ão de capitaes falta de pastagens, irregulari
dade da producção, máo estado do matadouro publico; só
as medidas indirectas podem remorel-as,

Ora, para removei-as é preciso tempo e dinheiro; di
nheiro, não o tenho ainda, posto que eu espero que será vo
tado; tempo tenho tido mas estou á espera das informações
circumstanciadas de todas as camaras a este rEspeito, infor
mações estas que foram p~didas pelo meu antecessor e que
não foram todas mandadas' algumas camaras têm respon
dido, outras não.

Quanto ao agente official, o que tenho a dizer é que pediu
a sua demissão; aceitei-a. ão nomeei outro porque entendi
que o regulamento tinha feito seu tempo; não pretendo no
mear, e sou sincero declarando que não creio senão no effeito
das medidas indirectas.

Fallou tambem o nobre senador na suppressão dos consul
tores. Eu não direi, Sr, presidente, que os consultores não
prestam sen'iços, principalmente sendo os lugares exercidos
por illustrações reconhecidas; mas a questão não é esta, a
questão é se esta despeza póde ser dispensada sem prejuizo
do serviço publico: ora, eu creio que, harendo as secções do
conselho de Estado ha.vendo o procurador da coroa, como
S. Ex, bem ponderou, havendo nas secretarias as secções
respectivas, que informam sobre cada um dos negocios além
do director geral, podem ser clispensados os consultore

A necessidade de esclarecimentos tem um limite i e posto
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seja mais uma garantia de acerto a existencia das consulto
rias, penso que podem ser dispensados.

O principio da especialidade é sufficientemente attendido,
porque nas secretarias ha tambem essa espe;:ialidade: as
secções são divididas segundo a natureza dos serviços.

Além disso, no conselho de Estado o nobre senador não
póde desconhecer essa especialidade. O que significarl1 as
diversas secções? Não foi attendendo aos diversos' serviços
especiaes que ellas foram creadas?

O lugar de consultor é um cargo que póde sem duvida al
guma ser dispensado; não quer isto, porém, dizer que o~

consultores não tenham prestado serviços e que os não pos
sam prestar.

Entendeu tambem o nobre senador que podiam ser sup
primidos os correios. Parece-me, Sr presidente, que esta'
suppressão não seria conveniente, nem mesmo valia á pena
que o senado a fizesse, e vou dar a razão por que. Se os cor
reios fossem substituidos por ordenanças, além do desfalque
que podia haver nos corpos donde fossem tirados, não podia
o serviço ser tão bem desempenhado por soldados. É, pois,
passivei fazer o que o nobre senador quer i mas cum pre sa
ber se haverá verdadeira economia e se convém desfalcar os
corpos com esse numero de soldados.

O SR. FERRAz:-Depois, o producto era muito mesquinho.

O OIlADOR :-E' o que por ora tenho a dizer.



Sessão em 1 (le Agosto (le 186 J.

o SR. JosÉ BOl\H'ACIO (lIl1l1/slro dIJ imperio) : - Sr. pre
sidente, agradeço ao nobre senador pela Babia o voto de
animação que me dirigiu, e maior seria este agradecimento,
se no meio das largas considerações que fez S. Ex:. não se
mostrasse tão sceptico a respeito dos homens e das cousas.

Agradeço tambem a S. Ex:. as re"elações que fez ao paiz
se é que revelações podem ser chamadas, quando alegremente
encontrou no relata rio do ministro do imperio opiniões
que S. Ex:. classificou conservadoras, e com as quaes de
clarou que ia de completo accordo. Agradeço ainda ao no
bre senador pela Bahia a solemne confissão de suas doutri
nas, que aliás poderiam neste ponta parecer ainda scepticas,
porque S. Ex:. pejiu ao ministro do imperio ('.. definiçã do
que era liberal e consenador.

O SR. D. MANOEL :-Veiu muito sceptico da Europa.

O ORADOR:-Não sei, Sr. presidente, se o nobre sena
dor pela Bahia quiz realmente que o ministro do imperio
definisse o que era consen-ador e o que era liberal; não pre
ciso fazer profissão de fé.

1 unca me incommodei com estas distincções nunca
mesmo dei grande valia aos nomes, apreciando mais as idéas.

e, porém, o nobre senador entende que esta harmonia de
vistas em que se acna com o ministro do imperio tem algum
valor politico, confesso que para mim lisongeia-me muita a
idéa do nobre senador pela Bahia.

As recordações que conservo de nossa historia patria fa
zem-me encarar o nobre senador como um dos mais vigo
rosos combatentes em nossas lutas homericas, e mais recen·
temente como o grande "ulto que representou um brilhante



pap~1 em seu paiz, na qualidade de ministro da justiça da
re..;tn:ia Feijó.

Estas recordações, que não se apagam, nem po:le apa
gar-se da historia patria, não des:ontentam grandes ambi
ções, e muito menos as pequenas, como po:lem ser as do
ministro do Imperio.

Vejamos, por 'm, se as consequencias que o nobre sena
dor pela Bahia tirou do relatorio são yerdadeiras como a
S. Ex. se afiguraram.

Não sei, r. presidente, não pude comprehender como o
nobre senador da minha doutrina ácerca da necessidade da
interpretrção do acto a.ddicional, assim como das id~as que
sustentou o Sr. ministro da justiça sobre camaras munici
paes pôde con::luir que o ministro do imperio era conserva
dor e não liberal. Ante a applicação das leis que na pra
tica sus:itam conAictos, como eu já disse aqui, em outra
secsão, a necessidade dessa incrpretação não importava por
certo a consequencia que o nobre senador pela Bahia tirou'

Quando ás camaras municipaes, ouvi com pasmo o no
bre senador dizer ao senado: «Vede bem, o ministro do im
pedo separa a deliberação da execução e neste ponto não
está concorde com o Sr. presidente do conselho.» Acredi
tava que a separação ante a deliberação e execução não era
um principio, que pudesse por, si constituir descriminação
de partidos; para mim é um principio de direito adminis
trativo, é um principio, direi mesmo, ra ional. A ac~ão com
pete a um, porque a acção deve ter unidade, não póde ser
dividida; a deliberação compete a muitos, porqu.e é pre
ciso que haja choq ue de opiniões que se combatam.

O SR. D. MANOEL :-E' um ponto do nosso programma.

O ORADOR: - Quando por conseguinte o ministro do
imperio diss~ em s~u relatorio e sustenta que a acção deve
competir a um s6 e a deliberação a muitos exprime um
pensamento conhecido, uma id:a muito sabida.

Acompanhando as reAexões do longo discurso de S. Ex.
principio contestando-lhe as censuras feitas á adminis~ração

da Santa Casa.
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Espantou-se de que os deficits se reproduzissem; admi
rou-s_ de que até hoje o governo não tivesse tomado proyi
dencia alguma a tal respeito; admirou-se ainda que a mor
talidade, tanto no hospital, C0:110 na casa dos expostos não
fosse o que se devia esperar, attentas as instituiçóes da
mesma natureza em outros paizes; considerou a despeza
da casa dos expostos, como um mero gracejo; e perguntou
ao governo quaes eram suas vistas a tal resp~ito.

O nobre senador me permittirá que lhe diga que os defi
cils têm uma explicação no proprio relatorio que . Ex:.
leu; que a despeza não seria um gracejo, se o nobre sena
dor, com o talento que o distingue, procurasse descobrir a
razão dessa somma, que S. Ex. achou impossivel que se
pude3se fazer. \ ou ler o relatorio do ministro do Imperio,
e combinai-o com o balanço da Santa Casa da ,'Iisericordia.
Principiarei pela primeira parte, ist:> é, principiar~i pelos
deficits.

Perguntou S. Ex. de que meios prete,de o gO\'erd:> de3de
lá lançar mão. No m_smo re1.lt rio que o nobre senador
leu en:ontra-se o seguinte: (lelldo)

cc O deficit que se apresenta foi o:::casionado pela divida
resultante do anno anterior, con:erto de preJios, continua
ção da nova lavan Jeria e mesmo pelas obras do novo hospi·
tal com as quaes se consumiu a somma de 132:1135[96,
tendo-se s:ímente re:ebido 82:800S do beneficio das loterias
espe:ialmente concedidas para este fim. A administração da
Santa Casa tem bem fundadas esperanças de que no fim de
COrrente anno compromiss~lmuito diminuto, se não extincto
se deve achar o deficit. "

Já se vê, pois, que, resultando o deficit de causas extraor
narias que tendem a desapparecer e contando a propria ad
ministração que e3te deficit desapp.1re:erá, nenhuma necessi
dade tinha o governo de tomar desde já providen ias.

O nobre senador, porém comprehendendo bem o alcance
das p~lavras contidas no relatorio, procurou diminuir-lhes a
f~rça, e por isso ape30u-se a outros topicos do mesmo relato
no e disse: cC O que são as contas apresentadas? Quereis

33



258

yer? Combinai a despeza com a receita, e conhecereis a Yer
dade. » O nobre senador disse: « Como é possivel que
69:555~939 e q:020S672 sommem 101:668S526?» Sem du
vida alguma o nobre senador teJ11 razão, a somma não póde
ser essa; mas, não podendo o nobre senador comprebender
um engano de dezoito contos e tanto, teria uma e.·plicação
plausivel em um erro de cópia c!arissimo, e que repre
senta a ditferença entre a verdadeira somma e a quantia de
101 :678. 526. Com etfeito, do balanço da receita e despeza
do estabelecimento dos expostos ~esde Iode julho de 1862 a
fins de junbo de 1863 ve-se que a indemnisação do deficit do
anno anterior importa em 18:091 S91 5. Supprimida esta verba
nem o deficit, nem o saldo podiam ser o que são; restabele
cida, as contas se explicam ...

S. Ex. tinha, para convencer-se de seu engano, um do
cumento importantissimo, que era o balanço da Santa Casa
da Misericordia; por elle viria no conhe imento, erro expli
cave! á primeira vista. Julgou, porém mais facil encadear
raciocinios sobre uma supposta base e desferir censuras não
merecidas.

O documento é claro, os algarismos convincentes e o no
bre senador o confessa hoje em seu aparte. A falta arguida
não tem fundamento: os 18:000, a que me referi.

O Sr. VISCONDE DE JEQUITINHO:-lHA:-Eu não tinha o ba
lanço, nem m'o deram; como havia de lançar mão delle ?

O ORADOR :-Se V. Ex. não tinha balanço e se era diflicil
comprehender um engano de tal natureza, era evidente que,
para uma pessoa illustrada como V. Ex. o gracefo, diflicil de
comprehender, tambem era difficil de acreditar. (Lendo)

« Adiantamento feito pelo irmão tbesoureiro José Maria
de Araujo Gomes, no anno compromissal de 1861-1862,
1 :091$915.»

E' justamente a quantia que representa a difTerença que
S. Ex. notou na somma das duas parcellas; mas, como o
nobre senador pela Bahia prescinde deste ponto de sua argu
mentação deixarei esta questão das quantias, para tratar da
mortalidade do hospital e casa de expostos.
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E" certo que a mortalidade podia ser menos do que é ..•

O SR. VISCONDE DE JEQUITI~HOl\HA :-Apoiado.

O ORADOR :-... mas tambem é certo que a relação da
mortalidade cresce, diminue e altera-se, conforme os paizes e
conforme as épocas, assim como que condições especiaes po
dem determinar uma maior ou menor mortalidade. Quem
sabe dos nossos costumes, quem sabe que em regra com
difficuldade noS recolhemos a um hospital, quem sabe que
isto acontece quando não nos podemos tratar em casa e nos
achamos em pessimo estado, perdendo as esperanças de cura
não ha de achar incomprehensivel esse augmento na relação
da mortalidade. J os nossos hospitaes os doentes se recolhem
ordinariamente em peior estado do que o daquelles que se
recolhem aos hospitaes a que S. Ex. se referiu.

O SR. D. NL~l\OEL :-E' verdade.
O ORADOR :-Ha pois, uma razão especial entre nós para

explicar esse augmento.

Em referencia á casa dos expostos ainda me parece que a
mesma razão predomina e com mais força. Para que as re
flexões do nobre senador pela provincia da Bahia pudessem
ser aceitas em toda a sua extensão era preciso que pudesse
mos avaliar o estado em que [oram entregues á casa dos ex
postos aquelles que a ellas [oram recolhidos: era preciso
saber se todos chegaram em bom estado de saude. As "ezes
as crianças são postas na roda umas quasi moribundas e ou
Tras morta.

Accresce a estas causas fi necessidade da criação tora do
estabelecimento, criação que não póde ser ficalisada conve
nientemente pela administração, e que se enfraque por isso
em zelo e cuidado. Se, pois, concorrem todas estas causas
concomitantes e por si sós explicam ellas a cifra da mortali
dade, porque o espanto do nobre 'senador? Pelo contrario
não tinha S. Ex. na diminuição sensivel da mortalidade uma
prova do melhoramento? E' sabido que antigamente a mor
talidade foi de 80 %, no emtanto a diminu'ição foi-se operando
e tornou-se muito sensivel.

O SR. JOBlM :-Apoiado.
O ORADOR :-Náo nego, repito, que a mortalidade podia

"
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-<:r menor; mais ainda assim não é tal qual o nobre senadoí'
affirmou. Não é 38 ojo; é de 34; e, quando fosse de 38 seria
difficil comprehender a augmentação do nobre senador, nas
condições especiaes do paiz em que nos achamos.

O nobre senador perguntou tambem qual o systema de
classificacação dos alienados.

O C: R. VISCONDE DE JEQUITINHONHA:-Qual era o systema
que prevalecia no hospicio.

O ORADOR :-Disse que lhe parecia que o edificio não se
pre. tava no systema de classificação. Não possa affirmar que
este ')'stema esteja posto em execução em sua completa lati
tude' m:lS que existe e é applicado no estabelecimento não
ha duvida alguma. em creio, Sr. presidente, que o edificio
seja um obstaCldo ao que, pretendeu S. Ex., a casa de alie
nado que temos não é daquelles estabelecimentos que nos
de\'am en\'ergonhar creio que o nobre senauor não poderá
contestar-me ...

O ~R. VISCOKDE DE J EQUITlKHONH,\: - Como edificio.

O CRADOR :-Mesmo quanto ao tratamento, como insti
tuição. E' possi\'el que hajam defeitos, porque só com o
tempo chega-se ã perfeição. Temos feito bastante; não ha
motivo para tantas queixas.

O nobre senador passou depois a accupar-se das assem
bléas provinciaes, do conselho de Estado,da admini tração das
provincias e das camaras municipaes. Quanto á reforma da
camaras municipaes, admirou-se de que o ministerio até hoje
nada tivesse feito quando aliás existia uma proposta do poder
executivo que podia ter sido logo aproveitada pelo governo;
e, a proposito da mesma reforma, S. Ex. lembrou como me
dida necessaria a modificarão no modo de eleger os vereado
res. Não me pareceram procedentes as razóes d censura,
nem tão pouco acredito aceitavel a idéa que S. Ex. recolU
mcndou a respeito da nomeação dos \'ereadores.

~abe-se perfeitamente que' existia uma proposta para;l
,-cforma das municipalidades; mas sabe-se tambcm que o Sr.
presidente do conselho declarou que não concorda\'a no modo
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pelo qual, segundo essa proposta, devia ser nomeado o agent..:
executil"O, o administrador municipal. Este ponto era im
portante convinha estudaI-o; além disto a reforma muni
cipal não é tão sim pies como até certo p::>nto pareceu ao
nobre sena or, apezar dos estudos que têm sido feitos. Além
das questões constitucionaes que pojem appare:er a propo
sito da mesma reforma, ha questões espe:iaes, questões estas
que foram sus:ita:las em 1853 e 1854, que por inais de uma
yez surgiram nas camaras, que existem em pareceres de com
missão espalhados, e que muitas vezes tem sido adiados.

Por exemplo, é questão prejudicial o saber se as pa
lavras-governo economico-da constituição do imperio
comprehend.m só a parte deliberativa, ou se tambem a
parte executiva. E' outra questão constitucional e preju
tlicial o saber se é p:>ssivel, respeitando os principios consti
tucionaes, entregar ao juizo do governo a nomeação do
administrador municipal. Entre os papeis que existe na
secretaria encóotram-se diversls variantes ácer.::a dessa no
meaçâo. Quando em 1853 e 1854 os ministerios daquellas
épocas c:>nsultaran~ a pessoas habilitadas a proposito desta
reforma, appareceram vari% opiniões a re,peito de varias
pontos, e só a r.s;Jeito da nomeação do administrador mu
nicipal hOl1\"e s:is opiniões diversas.

Uns queriam que a nomeação fosse feita pelo mIOlsterio
na côrte e pelos presidente, nas provincias entre as pes
soas que tivessem as qualidades de vereador; o~tros que
a nomeação fosse feita pela propria camara; outros que
riam que eSSl nomeação fosse feita pelo ministerio na côrte
c pelos presidentes nas provincias, dentro uma lista triplice
de vereadores, apresentada pela camara municipal; outros
queriam que esta lista triplice fosse apresentada pelo col
l.gio eleitoral do municipio a que pertencesse acamara·
OUtros queriam que o governo nomeasse o a:iministrador
municipal d.ntre os vereadores sem limitação alguma; ou
tros pretendiam que a parte executiva fica se sempre per
tencendo ao presidente da camara municipal; e outros,
ynalmente, queriam que eSS:l parte executiva pertencesse ao
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presidente da càmara municipal, unicamente no intervallo
das sessóes ou quando os negocias não pudessem soffrer de
mora.

Os vencimentos do administrador municipal suscitam
tambem questão? Serão todos pagos, ou sômente alguns?
Pelas provincias ou pelo estado? Como conciliar os direi
tos do poder geral e os das assembléas provinciaes? São
questóes complexas e que· devem ser meditadas. Resolvei-as
de chofre não é pru:lente, e muitas vezes produzem males e
não bens.

Sr. presidente o nobre senador, como eu demonstrei
dentro em pouco visto que S. Ex. chamou minha attenção
para os trabalhos que existem na secretaria; o nobre senador
mesmo em um projecto de reforma que apresentou con1o
conselheiro de Estado, e no qual vêm assignados nomes pres
tigiosos, pelo modo por que offereceu essa medida e a re
forma administrativa, confessou clara e implicitamente as
aperturas em que se viu, as grandes difficuldades da materia
em questão. Eu hei de, sem outro fim senão demonstrar es
sas difficuldades, ler esse projecto, artigo por artigo e fazer
algumas considerações. Antes, porém de entrar nesta analyse,
occupar-me·hei de uma idéa que o nobre sen:tdor achou sal
vadora isto é, a modificação no modo de eleg r os verea
dores.

O nobre senador entendeu que não havia possibilidade de
óbter camaras municipaes como elle desejava, sem destruir a
votação como existe, a votação pelo povo, estreitando o cir
culo dos votantes.

O nobre senador declarou que não .sabia porque a lei ti
nha dado tanta vastidão a esse direito. Confesso a S. Ex.
que não vejo motivo para admirar-me da lei.

As attribuições que exercita a camara muni ipal são da
natureza daquellas que em seus resultados podem ser facil
mente apreciadas pelo povo. Ainda quando todos não possam
ç1iscutir este ou aquelle ponto a respeito do qual uma camara
municipal deixasse de cumprir seus deveres dentro dos anno
de sua existencia, é todavia certo que ninguem pôde compre-
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hender melhor a má gerencia da municipaliuad",s do que
aquelles que mais soffrem o resultado della.

Que comparação póde baver entre a eleição municipal e a
eleição dos representantes do paiz? Como concluir da exis
tencia dos dous degráos em referen ia á primeira para o es
treitamento do voto em relação á segunda? O mandato é dif
ferente. A população de cada municipio prende·se por laços
especiaes, tem uma existencIa á parte que se explica pelos
interesses necessidades e idéas communs; YÍve mais pela his
toria do que pela lei. Para conhecer os mais aptos para o
desempenho das fun çóes municipaes bastam as relações de
visinhança e as mutuas dependencias diarias que constituem
a vida do municipio. E' o que explica o seu poder de aggre
gação e de força em todos os paizes.

O principio opposto ao de . Ex., que alarga o direito
de votar para as camaras municipaes me parece claro e
fundamentado; não vejo motivos para estreital-o, não vejo
razão para acabar com o a tual modo de eleger. Para mim
outras sã as çausas do enfraquecimento municipal, e é a
essas causas que devemos attender. Estou mesmo conven-
ido, Sr. presidente, de que, se estreitassemos o direito de

votar, em vez de fazermos url1 bem, faziam os um mal.
(Apoiados). Eu pertenço ao numero daquelles que não
acreditam nessas divisões passiveis no mesmo paiz; que
col1oçam o mal, a immoraliuade de um lado, o bem, a vir
tude e a justiça de outro. Não comprebendo, senhores, que
em paizes onde a massa da população não comprehende
perfeitamente os seus deveres, a comprehensão des~es deve
res appareça simplesmente porque se excluiu das urnas uma
porção dada do povo. Esta é a minha convicção; não posso
por consequencia, neste ponto aceitar a opinião do no
bre senador, e nem vejo paridade na comparação que S. Ex.
fez da eleição para vereadores com a eleição por dous de
gráos que a constituição estabelece para os representantes'da
nação; não ha comparação alguma: que S. Ex. fez da eleição
para vereadores com a eleicão por dous degráo que a cons
tituição estabelece para os ;epresentantes da nação; não ha
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comparação alguma: o mandato, se assim me posso ex
primir, é completamente diAerenre.

Já que não posso guardar em meu discurso a ordem que
desejava, visto a variedades das arguições que me foram
feitas por connexão de materia e antes de entrar na ana
Jyse do projecto, visto que S" Ex. tratou de importantes
e variadas questões, permitta o senado alguns leves reparos
sobre o valor das maiorias numericas que provocaram do
nobre senador notaveis reflexões a. proposito da necessidade
da .reforilla eleitoral. Ac necessidade da repres~ntaçãodas mi
norias e para mim dOJma politico.

Concordo, Sr. presidente, perfeitamente com o principio'
julgo-o indispensavel e necessario ao jogo do systema re
pres_ntativo....

O SR. D. MANoEL:-Apoiado.

O ORADOR:-... mas a razão porque concordo é diversa da
quella que S. Ex. deu. Eu presto f~ immensa e decidida ao
principio que suppõe na pratica o cri te rio da verdade nas
maiorias, e é justamente por prestar homenagem a este
principio que desejo a presenia das minorias. Para mim
a presença das minorias é o complemento necessario dessa
unidade ou desse criterio; para que as maiorias julguem
bem, cumpre que as minorias appareram; a representaçáo
nacional deve ser o re:rato do paiz. Esta é a minha razão de
pensar.

Não é por certo por enxergar nas maiorias o direito da
força e não a forra do direito; não é por inclinar-me ao
pensamento das doutrinas pres~revendo na origem a sobera
nia do paiz; não é para idear, como Guisot, citado pelo
nobre senador, a soberania das capacidades. Não j peço a
presença das minorias, porque são necessarias á unidade da
representação; para mim todas essas dou'trinas são tão falo
sas, tão pouco verdadeiras, que aquelles que as aceitam,
quando se vêm na impossibilidade de explicar praticamente
as applicaçõesde suastheorias, declaram;: "Quem reconhece,
quem legitima as capacidades são as maioriall. (cSe esta é a
questão, em ultima analyse é sempre na maioria que~eside
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o crirerio da verdade. Em germen a nossa legislação reco
nhece a necessidade do principio qu apregoa, e nada mais
fazemos do que alargai-o. abrindo-lhe mais largo espaço no
parlamento. As minorias devem ter representantes.

Eu disse Sr. presidente, que o nobre senador tanto 1'(;

conhecia as difficuldades da reforma municipal administra
tiva e do conselho de Estado que o seu antigo projecto im
portava solemne confissão. Chamo para o trabalho do no
bre senador a attenção do senado e espero que o autor ha
de por fim concordar comigo; vou ler o projecto a que me
refiro. Devo declarar que as reflexões que tenho de fàzer são
apenas desculpas, que peço para mim em nome de S. Ex.;
como póde acontecer que uma ou outra retlexão possa cho
car a susceptibilidade do nobre senador...

O SR. VISCOi'll>F. DF. J~:QUlTIi'lHOt\HA: - Oh !

O OR.\IJOR : - ... eu declaro antes de tudo que não tenho
em vista de maneira algúma menosprezar o trabalho a que
me refiro e sim apontar a difficuldade da materia; quero só
demonstrar que quando a onfessam par~ceres do conselho
de Estado, e q homens de Es ado; quando a demora é de
todos os governos e não do actual, como parece incLllcar-se, o
nobre senador e todos aquelles que accusam o gabinete por
não ter apresen ajo reformas até hoje a:cusam sem motivo,
fulminam sem razão; é por isso que pretendo anal~'sar o
projecto de S. Ex. O trabalho não se refere sómente .ís ca
maras municipaes refere·se tambem ú creação do contencio o
aclministrati1'0.

O R. \ [ co 'I>E m: JE(!U1TI:-IHO'lH.\ : - En ram como in
cidente, como corpos aciminis rativos, porque o proje:to é
cimente sobre a separação do conteu ioso.

O OR.\IJOR : - Sim senhor. (Lendo).

II Art. I." A assembléa geral le"islativa resolVI;) :

"Art. l.u As autoridades administrativas e judiciarias são
independen:es entre 5i. ,)

Este primeiro artigo consa3ra apenas uma regra, e a diA-i
culda:le está em demonstrar praticamente como esta liberdade

;H
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se garante: podia por consoequencia ser cortado é um prin
cipio geral. Como garantir essa independencia ?

O R. VISCO"NOE I.>E JEQUITI'\HO:\'HA : - Mas é um prin
cipio.

O OR,\OOR; - (Col/til/ual/do a lê,..) « 1. 0 Da separação
das autoridades adminis rati\'a e Judiciaria deriva a instituição
da justiça administrativa. Esta se di\'ide em puramente admi·
nistrativa e contenciosa. »

São outros principios podem ter grande valor, mas não
têm appli ação imm diata; são theses ou di~'is5es conhecidas
no direito administrati\'o; po.liam desappare:er do proje:to.
(Col/tilluando a lêr.) ( g 2.° São da competen ia da justiça
a lministrativa contenêÍosa to:las as discussões que, tendo por
base actos da autordaje ad:ninistrati\'a e interesses privados,
fundados em interesses preexistentes ou adquiridos nem per
tencem aquclles actos ás fa:uldades constitucionaes ou de
mero impe:io, nem ,i ordem das discussões civis ou penaes.

Sr. Presidente esta definição é negativa e obscura; é ne
gati\'a, quando cumpria qu fosse ultimativa, isto é que dis
puzesse, indicando os actos pertencentes á competencia da
justiça administrativa.

Mas não é séimente este o seu defeito.

O SR. VI CONDE DE JEQUITlNl-lO:\,H.\ : - Esse não é defeito:
ao contrario, é o unico m~io de definir nesta questão.

O ORADOR: - Penso di\'ersam~nte, lanto mais quando
trata de um projecto de lei. Em yez.do - nem perten em 
porque não declarar os actos de competencia da justiça admi·
nistratira? Era impossivel fazeI-o? O projecto diz que não.
Porque não consagrar expressamente: pertence á competen ia
administrativa, Iu estes actos, 2 0 aq LIcIles, 30 aquelles outros ~

O SR. VISCONDE [)E .JE:QUITl:\'HOl'H.\ : - E' como define
Laferriére.

O ORAOOR:-E' como definem Laferri":re e muitos ou
tros, mas isto nada importa e nós tratamos de legislar. O
defeito existe; o nol.>re senador mesmo o reconhece em
sua obra, quando demitte de si a descriminação dos limites
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de competencia, e deixa no vago as suas idéas, prefe\"indo a
~eneralidade dos principios á realidade das applicaçóes.

difinição é obs:ura, porque, contendo as palavras
aClOS da autoridade administrativa e interesse privado
cont 'm duas locuções cuja latitude dá extensão, segundo a
doutrina dos es~riptores é maior ou menor. O que é acto
da autoridade administrativa? O que é interesse priYado'l
O projecto, que principiou por difiniçóes, não o diz e fez
bem. ão é tudo, aqui vai o remate: (Contillualldo a leI'. ,I

«O governo, no regulamento que decretar para a exe u·
,ão desta lei estabele erá as excepções que o interesse pu-
blico re:!ama.') .

De modo que a extensão ou restri ção da autoridade ad
ministratil'a, ou por outra o valor pratico da ditinição fi
cava entreguc á intelligencia do governo; porque se a ex
cepção é a limitação da regra, sem dUl'ida que apropria
regra estabelecida por este paragrapho seria mais ou me
nos extensa, conforme o governo augmentasse ou dimi
l1Uisse as excepções. (COIlIilll/al/do a ler.)

cc § 3. 0 Crear-se-ha em cada uma prol'incia do imperio
um tribunal do conren ioso adminisrratil'O, composto de
tres ou cin o membros segundo a imponancia e graduação
da provin ia. O gOl'erno lhes dará regimento proprio, e fi
xará a ada um de seus membros o ordenado ou gratifica
,ão que devem perceber.

« A estes tribunaes compete o 10 gráo de jurisdicção con
tenciosa administra ti I·a.»

Ha tambem uma nova delcgação delegação tanto mais
perigosa quanto fical'a ao gOl'erno o direito de determinar as
excepções a que se refere o S 2.° (Coutillualldo a ler).

~ +0 O tribunal do conten ioso administratil'o, creado
para o muni:ipio neutro, será tambem o da prol'incia do
Rio de Janeiro. O governo em o compctente regulamento
fará na lei organi a do tribunal do thesouro as modificações
necessaria.. para pôr em harmonia o referido tribunal com
as disposições desta lei.»
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Nova deleJação? Eu Lito estes factos para mostrar a dif
l'iculdade; to.las as yezes que houve um tropeço, disse-se:
« O goyerno que faça I), estabeleceram-se prin ipios geraes:
« Harmonise-sc as leis do tbesouro com o projecto, es abeleça
noss:> direito administratiyol); e nisto ficou-sJ. (Continuando
.7 ler.)

« § 5.° O conselho de Estado pleno, e uma de suas sec
ções, para este fim creadas, con.itiruir.í a segunda instancia
da jurisdicção contenciosa administrativa, segundo a gravi
dade do negoLio. »

Nova autoris:lção: quem determinou a gravidade do ne
gocio?

O SR. VISCONDE Dr: Jr:QUITINHONHA:-V. Ex. é muito ini
migo das delegações.

O ORADOR :-Eu não sou inimigo das autorisações bem
en tendidas.

O cR. VISCONIJE UE Jr-:QUITINHONHA :-Peço a palavra.

O ORADOR :-Não acho bôas as delegações) mas estou de
monstrando que nada se limitou, rudú ficou entregue ao
governo: comp_ten ia, recursos, alçadas, organisação do
tbesouro, instancias, etc. (Continuando a ler.)

cc § 6. 0 Os recursos interpostos das sentenças proferidas
na primeira instancia, serã sempre recebidos no elt.... ito de
volutivo sómente. O governo determinará as cxcepçó s desta
regra e marcad as respectivas airadas. »

As autorisações continuam! toda a organisação do con
tenci so aj ninistrativo fica entregue ao governo: para de
legar faz-se o projecto.

O SR. VISCONDE m: JEQUITlNHONHA :-V. Ex. não trouxe
de sua ca a alguns? E' pena...

O ORADOR:-Eu trouxe os trabalhos porque V. Ex. citou.

O SR. VISCONDE Dr: JEQUITlNHONH.\ :-Mas V. Ex. quando
entrou para o ministerio não trouxe algun, de sua propria
intelligencia?

O ORADOR :-Não tromee.

O SR. VISCONDE: DE: h:QU!TI1\HONHA :-Ab !
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o ORADOR :-VOU tambem dizer a V. Ex. a razão por que
não trouxe: Em materia connexa o parecer que foi dado por
um d<1s homens mais illustrados desta cas:!, pJrecer muito
bem concluido. terminava assim: « Não po so attenta a es
.cassez do tempo, diter mais; se quizesse desenvvlver tudo,
seria mater;a para um codigo ; ~ o objecto para um estudo
não de IS ou 16 dias, mas de annos. lJ (Continuando a ler).

« 7'° 5â:o improcedentes os recursos para o conselho de
estado quando ti maleria náo é contenciosa j e não tomará
.deli s cOrlhecimento ainda s_ndo procedentes, se não forem
interpostos ate os la dias primeiros seguintes, cO:1tados da
hora em que a sentença for publicada em diante, em tudo
conforme ao que está disposto na ord. liv. 30 tir. íO in prin
cipio.

O governo, segundo as distancias, marcará os termos que
dcyem ser assignados ás partes que appareçam com seus re
.cursos perante a 2" iostancia. »

Sr. presidente este artigo suscita tres reflexóes: as pri
meiras palavras são desnecessarias; ao passo que se deter
minam os prazos dos recursos deixam-se ao goyerno a sua
diffinição e limites; como a creação das instancias está de
pendente do governo pelo projecto, ern ultima analyse, elle
póde augmentar e encurtar as distancias. (Continuando a
lei" .)

« § 8.° A natureza das causas admnistratiyas é summa
nssima. lJ

E' doutrina acceitavel; mas, como é este o ponto essen
cial determinado, pouco importa que o projecto o dissesse'
occulto, o valor pratico é nenhum. (Continuando a ler).

« § 9.° As sessóes dos tribunaes contenciosos administra
tivos serão publicas.»

Em um governo como o oosso não podiam ser secretas:
mas o pa ragrapho tem su bido quilate á yista do q ue se segue.
(Continuando o ler) .
. « ~ Ia. O gov<:rno é autorisado a fixar as multas e custas

Cm que devem ser condemnados os advogados pelos erros dos
processos e incopetencia dos recursos por elles intentados. lJ
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Scm limitação alguma fica por esse paragrapho o governo
com o direito de impâr as multas que quizer. Segundo o
mesmo s 'stema o projecto ainda confia illimitadllmenre no
execurixo. (Continuando a ler.)

« § I I. As plrtes não po:lerão dar de suspeitos os conse
Iheiros de Estado. O governo designará os casos em que o
po:lem ser os membros dos tribunaes de 1 a instancia e o modo
de serem elles preenchidos. ))

'Este paragrapho provo a as seguintes p~rguntas: porque
em caso algum não p:íde o conselheiro de Estado ser suspeito?
Porque o podem sempre ser os membros dós tribunaes de
I a instancia, ficando ainda ao governo a determinação dos
asos de suspeição e do meio pelo qual sel·ão prcenchidos os

lugares? (ContinuaI/do a ler.)

« § 12. O interesse que qualquer possa ter. na causa é a
medida do direito que se julgará ter para ser parte na mesma
causa. ))

Este paragrapho consagra um principio geral; mas quando
é que a medida é exacta? Quanjo é parte, porque tem inte
resse? o projecto não o diz, nem forn ce meio para dizei-o.
(Continuando a ler.)

cc § r 3. E' incompativel com o exercicio de conselheiro
de Estado não só qualquer emprego judiciario, como admi
ministrati\'o, que por suas fuocções esteja sujeito á jurisdição
contenciosa administrativa.

cc § 14. Além das quatro secções creadas no regulamento·
de 3 de fev reiro de 1 42 haverá mais duas: uma do con
tencioso administrati\'o, outra de agricultura commercio e
obras publicas.

cc § 1 j. Fica supprimida a designação de conselheiros de
Estado ordinario e extraordinarios feita na lei n. 234 de 23
de Novembro de 1 41. Continúa porém, em vigor o art. 56
do regulamento de 5 de Fevereiro de 18..p.

cc § 16. Os conselheiros de Estado serão designados para
as secções por decreto.

« ~ 17. O conselho de Estado sempre que approyer ao



'Imperador será pr sidiJo pelo presidente do conselho de mi·
nistros, e na sua falta pelo ministro do irnperio. "

Sr. presidente os paragraphos que acabo de kr fazem
contraste com este que se segue, e que nuJlifica o bem do
projecto. Eil-o (lendo):

cc Art. 2.° Ao conselho de Estado pertence conhecer das
questóes puramente administrativas dos ban os, consultar
sobre o exercicio da alta policia do estado e sobre a intelli
gcncia doutrinal da lei civil sobre que divirjam duas relações
do imperio em a mesma causa ou acerca della representa o
supremo tribunal de justiça.

cc A intelligencia da lei assim decretada subsistirá, (- terá
força de obrigar, até que o corpo legislativo, a quem trá
pr sente na I a sessão' a interprete autenticamente."

Sr. presidente, quantas considerações não suggere este
artigo? Elle encerra uma confusão de idéas e deita por
terra o principio cardeal invocado no art. 1.° A divIsão' da
justiça administrativa desapparece, a these apreo-cada é ne·
nhuma. (Continuando a ler).

cc Art. 3.° Além dos conselheiros de Estado, ha\'erá até
I adjuntos. Destes o governo designará os que devem ser
aggregados a cada urna das secçóes.

O governo, em regulamento apropriado lhes designará
as funcções, o ordenado ou gratificatão e o tempo de serviço.

1.° Dentre o's adjuntos ncmeará o governo o que na
qualidade de secretario deve dirigir os trabalhes da secreta
ria do conselho de Estado, que por esta lei fica o gowrno
autorisado a crear."

r. presidente, nestes paragraphos asfuncções os orde
nados e as gratificações ficam a arbitrio do go\·e.rno ; no que
se segue determina-se o quantulIl da gratificação, sem base
certa. (Lendo.)

cc § 2." Durante o exercicio de secretario do conselho de
Estado \'encerá o adjunto que para este cargo for ncmeado
uma gratificação de metade de seu ordenado.ll

r. prEsid me segue-se a refórma municipal; o proJc to
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8 reputafacil; tres paragraphos a encerram inteira, e o
governo é ainda o reformador de rudo. Eis o artig9 (lendo):

« Art. -J..u As funcções das camara municipaes são di·
yididas em admini-rralil·as e executivas. O governo na côrte
e os presidentes nas prorincias nomearáo os empregados
que devem ter a seu cargo o executivo municipaL»

O nobre senador seguiu uma das variantes que apre
sentei; não sigo a doutrina de S. Ex:.; quero que o elemento
municipal não se suma na nomeação do administrador; la
mento que o nobre senador só manifestasse a sua opinião
sobre este ponto, deixando tudo mais entregue a goyerno.
ICOlllilll{{7Ildo a ler.)

~ 1.0 O govern c: autorisado a moditicar as disposições
da lei do 1.° de Outubro de 182 , de modo que fiquem
aquelles corpos administr<ltivos inteiramente em harmol'li~1

com as di,p::>sições de ta lei, e prestem aos seL1S respecti
vos municipios os beneficias para que foram creados.»

r. presidente, em todos os projectos que tenho visto, ()
laconismo não é como o deste projecto. O silencio sobre
pontos im portantes, ao passo que se julga essencial are·
forma, é digno de exame. O nobre senador julgou por certo
diffi iI a modificação que pedia, e apenas assignalou .como
necessario o seguinte (Lê.)

r. presidente, o projecto termina cortando pelo di
reito do voto, e aponta como salvadora uma idéa que já com·
hati. Creio que o paiz p~nsa comigo.

Sr. presidente, o que encerra o projecto? quasi nada! A
rtforma municipal, táo facil aos olhos do nobre senador, o
que vale? Como a pretendeu fazer) Em que se resumiu
o seu desejo? Deu-se uma autorisação lata; o governo re
forme como quizer, e só no § 2° vem a idia de que só po
dem yotar para juizes d paz e yereadores os que podem
ser eleitor s na fórmá da lei. Pergunto ao nobre senador,
pergunto ao senado se, guardado o respeit que devo aoS
illustrados signatarios do presente proje to, eu podia com
clle fazer obra? Crescem as difficuldades quanto ,í reror-



ma da administração das proYincias. Falle por mllu o
r. Vis:onde do ruguay. (Lendo.)

«A nossa legisl1çáo administrativa não e tá coordenada,
Está em grande c nfuslo) espalha a por todo o corpo da
nossas leis e regulamentos, aq ui e acolá, e não está sujeita a
systema e classiflca~ão alguma. A parte que camtitue o que
se chama materia administrativa é uma mistura de antiga
legislação portuguE'za com leis nossas madernas) e é rara
mente facil pôr tm harmonia todo esses trabalhos,

« Os cara~teres que discriminam as dilTerenres di\'isóes
do direito administrativo não e5táo lhos e d termin dos, E'
completamente deficiente em certos ramos e em muit;)s ca
os. A n05sa hierar~hia administrativa não está bem deter

minada,

« A noss3. divisão administrativa", um obsraculo tambem,
Ha provincias onde a afl1ueneia de negocias é consideravel.

«( A uniformidade das instituiç -es cE uma grande \'~nta
gem; mas para que o seja, é neces:.ario uma talou qual
uniformidade na divisões terriroriaes, e um3. talou qual
igualdade na repartição p,or ellas da pJpuh~ão.

« Falta nas cdpitaes de algumas provincia- o pessJal ne
cessaria para çompor conselhos de p esidencia, cus mem
bros devem ser homens que gozem de consid ração publica;
]ertrados, que tenham pelo menos alguma noções e alguma
prati a de administra ão e que possam empregar o seu
tempo no estu o da legislação administrativa e no das ques
tões occorrentes. Devem s:er dotados de imparcialidade,
para que não façam da no\'a instituição uma machina poli
tica. E não de\'em ser membt·os do poder judiciario.

cc Temos capitae de provincias, aliás importantes nas
quaes ( xcluidos certos Lmccionarios publicos e outros indi
riduos) cuja profissão e negocio não lhe deixa tempo para
exercerem cerras funcções publicas) não ha pessoal dispo
nivel e habilitada para os novos cargos de conselheiros
de presidencias, Grande parte das capitaes de no sas pro
vincias são povoa :ões, para as im dizer officiaes, que s'::

, 35
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compoem quasi exc!usivamenre de empregados publicos e
homens de negocio. Tem se accumulam em 'pequenas ca
pitaes homens 'illustrados independentes e disponiveis.
Acham-se dispersos por todo o territorio das provincias, e
lhes é muito difficil e pesado vir á capital periodicamcnte,
abandonando seus com modos e interesses para se entrega
rem ao estudo e soluçáo das questões que tem de ser su
jeitas aos conselhos da presidcncia.

«A primeiras legislaturas provinciaes contaram muitos
fazendeiros, cujo numero tem escasseado progressi\"amente
nas ultimas.

« Cumpre que a n0meaçáo de conselheiros de presiden.
cia não seja negocio de favor; de apparato e de influencia
politica, que não sep obtida para satisfazer á vaidade e
para inculcar influencia. Deve ser uma verdadeira magis
tratura administrativa, que se entregue com constancia e
dedicaçáo ao exercicio de suas fl1ncções. Será portanto, ne
cessario, em grande numero de casos, despachar para con
selheiros de provincia pessoas de fóra, e dar-lhes algum or
denado o q~al trará o inéon\"eniente de auomentar ades
peza, etc.»

Sr. presid nte, tão grande são as difficuldade que o il
lu trado autor do parecer a que me referi, considerando
a magestade do objecto, e tomando a reforma administra
tiva em toda sua altura, assim e exprime (lendo):

«Toda a gerencia da administração das provincias está
amontoada nas mãos dos presidentes, por modo que não
ha talvez um paiz constitu ional onde tenha lagar uma tão
forte concentração adm ini trati va. E não conhecendo nós o
contencioso administrativo, não fazendo a nossa legisla ião
distincção entre elle e a adrl1inistração ,pura todas as deci
sões ou, para melhor dizer todos os julgamentos que em
outros paizes, por pertencer~m ao con tencioso, são de com

'petencia dos tribl1naes administrati\'os, são entre nós de
cididos unicamente por um homem, a saber, pela presi·
dencia.»

Sr. presidente attendendo á falta de agentes que der-
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ramem a acçã presidencial pelo territorio da província
declara o seguinte (leI/do): "Algumas assembléas provinciaes
têm procuradu supprir esta lacuna creando agentes admi
nistrativos, denomina~os-prefeitos-creaçã:>qtje não cabia
nas suas attribuições.)) .

Sr. presidente não eSiuecendo o es ado das nossas leis
sobre um p::mto importante da reforma, o nobre autor do
parecer escreveu o que se segue (leI/do): "A confus5.o em que
está a nossa legisla,ão que arenas estabelece com mais al
3uma clareza o contencioso nos negocios da fazenda, di
lagar a que questões administrativa·s sejam levadas aos tri
bunaes judiciarios, que assim áo tornados<12 a instancia para
as deeúsóes do governo.))

Ainda mais expressivo é elle s:>bre o conselho de Estado,
como o senado "ai ver (lendol: "O nosso conselho de Estado
ainda estú no embrião em que o deixaram a lei da ua crea·
ção e o respectivo regula:.::ento. Organisado timida e aca·
nhadam.nte, em consequencia do receio que tinham os
partidos de que pudesse \'ir a ser um elemento de força
nas mãos do outro, quasi que se' tem limitado a fazer dis
sertações para es:larecimentos dos ministros, ignorando até
quaes as deci;áes que sobre ellas se tornam. Trabalhando
destacadamente, sem nexo, sem direcção, em apurar e ac
cumular tradições, n~o tem prestado LÍ. no sa organisação
e direito aLI ministrativo os servi ,os que poderia ter-lhe
prestado. I)

O nobre senador, a proposito do conselho de estado li·
rou de trechos do relatorio do imperi~ consequencias que
não encerram. Principiou pelas seguintes palavra' (leI/do):
li E com effeito aceita esta instituição e organis1da como
se acha, etc.») Este trecho liga-se ao antecedente, que vou
ler ao senado (leI/do):

« Se, apezar dos defeitos com que f i constituido tem o
conselho de Estado constantemente prestado importantes
erviços, quer no caracter pJlitico que lhe foi dado, quer

como alto auxiliar administrativo evidencia-se a convenien
cia de serem desenyolvidas as suas funcções, e regulado o ex-
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crcicio destas por n:odo que possa amplam~nte satisfazer a
todos os fins da sua creação.l)

O nobre senador entendeu que eu punha em duvida a in-
stituiç!lo do cO:Jselho de EsraJo.

O SR. VISCONDE DE JEQUITlNHO:-iHA:-Entendi, náo, receei.

O ORADoR:-Então ponho de parte esta questão.

O R. VISCO:<DI' DE .IEQUITIKHOXHA:-Desejo qu~ V. Ex.
diga sim, ou não.

O ORADOR: - Es:e trecho do relatorio liga-se ao trecho
q~e lhe ante~eJe. este tre~ho demons~ro os defeitos da in
stituição, e no seguinte quero dizer: "OU não exista ella como
existe defeituosl porque assim não póde prod!.Jzir tojos os
resultados que se derem esperar, 0:.1 sejamos logicos e tiremos
rodas as consei. uen:ias da crearão.» E o mesmo q ue se diz
do folheto, e é o Il1eSmO que disse V. Ex. no parecer que pre
cede ao projecto a que ha pouco me referi.

O SR. VISCOXDF. DE JEQUITI\lHOl'HA:-Ha de perdoar-me...

O ORADOR: - É a mesma coasa por outras p:davras
(le,;do):

"Agora permi ta Vossa Ma estade Imp2rial que a secção
peça li:ença a Vossa lages a:le Imperial para de:larar que o
conselho de Estad.o como cstd. organisado não p6de bastar
para dese,11p~nhar as altas fun:~óe3 que lhe estáo incum
bidaso ))

Reparou o nobre sena:lor que não fos,e eu claro nos se
guintes tre:hos do relaTorio, e pedio-me que me explicasse
(lendo):

« Da confusão e incerteza que reinam nesta mat ria, e da
ausencia de re6ras conrenientemente formuladas para o pro
cesso dos ne60jos da 2" categoria, resultam a ,a:ilia,.ão ea
incohere:lcia das decis5es a:lminisrrativas, e a falta de garan
tias de\oiJas aos direitos dos par.iculares nas questões susô
tadas entre elles e a administração; nas~e por outra parte o
in ·oIweniente de serem ainda certas questões de ai or.lem le
vadas aos tribunaes judi~iarjos menos proprios por sua indole .
e espirito para decidil-as.
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C( ri. or6anisa"ão de uma se.:ção do conselho de Estado es
pecialmente destinada a tomar conhecimento de todas as
que-tões e negocios administratiros contenciosos, observando
nos seus trabalhos, re3ras e f9rmas esrabelecidas, me parece
pois, de incontestarei importancia, já pelas seguranças que
oflereceria li justiça, fazendo desapparecer o caracter dis.:ri
cionario que tem os julgamentos administrativos, já porque
iria formando com os seus ares tos a nossa jurisprudencia admi·
nistra tiva, »

Não posso nem dem cansar a paciencia do senado lendo
em prova do que acabo de dizer a consulta do conselho de
Estado' mas o que está escripto é o resumo do estado
actual de no sas cousas a tal respeito. Que eu querJ qllL:
se organise o c ntencioso administrativo. que desejo que o
conselho de Estado decida e julgue como tribunal em refe
ren ia a estas materias, sem duvida alguma que penso qUL:
assim dere sel-; mas não se se",ue d'ahi que queira excluir
do conselho de Estado o caracter de consultivo. Quero que
da materia do contencioso administrativo jul",ue, decida
como tribunal; vejo nesse julgamento uma garantia.

Pon'entura suppõe-se que actualmente' ha garant'as?
Ninguem o dirá. Hoje o que ha éo cahos, é a confusão? Quem
decide nas provincias em ultima anal )'se? E' o preside te
desacompanhado de quasi todo o auxilio. Est.1 visto que a
reforma nesta materia e.'lige tempo por muitos motivas, c
talvez não p:Jssa ser feita de uma só vez; mas sem duvida
alguma onv":m que haja quer na côrte, quer nas prol'inc;as,
decisões com as garantias que entendo que toda e qualquer
justiça d"v~ ter.

O R. II'EIRA D.\ MOTTA:-Porque \. Ex nã) propoz
alguma OJSa nes'e sentido?

O ORADOR: -A isto mesma estou rcsp:ndend~. Alem
dos trabalhos pr paratorics necessarios, como por exemplo
colleccionar todas as attribuicõcs dós presi entes de provin·
cia para definir sua natur z~ e extensão' aiLrn desses tra-

. balhos e Outros isuaes, ha di!Ti.culdades praticas da maior
ponderação umas que li.sam-se ao acto addicional outras a
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falta dI: pessoal, outras ús condições da populaçáo, outras :.í
nossa propria organisação.

O R. SIL\·EIR.\ lU MOTTA:-[ so tudo . Ex. sabia antes
de ser ministro.

O Ort.\ooR:-::abia· mas, fosse ou não fosse ministro,
não podia remover as dilliculdades que se ligam ,ís refor
mas de que tenho tratado. Ha ministro algum que possa
fazer que a população derramada por um territorio se con
centre ~ Ha ministro alJum que pos,a de um jacto crear
pessoal habilitado) Ha ministro algum q ue faça augmen
tal' a renJa do thesouro a ponto de poder j'azer face a es 'e
augmento r peotino d. despeza ? Ha questões praticas abn
de questoes ele prin:ipios que não podem s r esquecidas. E
lluantas qu stões importantes, por exemplo-«as autcridades
que propagarem a acção presidencial devem ser pagcs ou
não' Quem as dev'e pager, as provincias ou o thesouro geral?

E' preciso estudar essas qU2stõe, e ver o mtlhor modo
dI: rcsclvel-as: e tão difficil S3.0 ella , q ue o proprio folheto
q ue tenho lido propõe, nã uma lei, mas um ensaio; ahi se
diz: «Faça,se isto em algumas provincias, e s produzir
hons resultados, aJ11plie·se»; isto é: dar,se-hia a uma parte do
imperio uma organis;tção administrativa ficando a outra
parte com a organisação social.

Quero tOrnar bem claro o meu pensamento; não estou
fazendo ü processo das admini trações passadas, nem irro
gando censura nenhuma; oque quero é que se conc da a mim
a mEsma des·:ulpa a que os outros têm dircit (apoiados); o
que quero é que) a respeito daquillo que se reconheceu
hontem difficultoso, não se venha dizer hoje: Fazei-o por
que se não fizerde- não tendes iniciativa; sois um goyerno
esteril." Não quero que o nobre senador pela Bahia que
pelos seus talentes e illustraráo, não póde desc:mhecer a dif
liculdade das r furmas aventadas, exclame com enthusias
mo. « 1 orque o náo Hlzeis? E' porque l)ão tendes iniciativa,
porque temeis que yossa maioria se frac.:ione .•) Não a te
riam os outros ministeri s?

,,
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Applique o nobre senador o rigor de suas censuras a touo
os governos e dirá tambem os governos que eu apoei e qu
tiveram o apoio das camaras não q uizeram fraccionar as
maiorias que os sustentavam' preferiram o goso do poder na
esterilidade á "ida rica da accáo e da forca. erá exacto se-
nhores. I • ,

o nobre senador entende que podem salvar-se todas as
difficuldades quanto ú administração proYincial cr ar se
cretarias que sifl'am como intermediarias, para eyitar ou
amainar as crises que appareçam entre as assembléas pro\'in
ciaes e os pre idemes.

O SR. VISCO:-lDE DE JEQUITINHO:-lH.\ :-Náo foi as im só.

O SR. B.\R:\O DE S. LOURENÇO :-Para, servirem de que
bra-mar. ..

O ORADOR :-A idéa é esta: creaçáo de secretarias que
sirvam ...

O R. VISCONDE DE JEQUITI:-IHONH.\ :-De ministros pro
"inciaes.

O SR. D. MANOEL :-Oh !

O ORADOR :-... para evitar os choques entre as as em
bl ;as provinciaes e os presidentes.

O SR. VISCONDE DE JEQUITlNHO 'HA:- E divisão de dis
trictos.

O ORADOR .-E divisão le districtos. Peço perdão para
dizei- que encontro inconvenientes praticas e impos ibilidadc
mesmo na reaJisação da idéa apregoada. Desçamos aos factos
não fiquemos nas regiões das o-eneralidade . Esses secrerarios
appareciam perante as ass_mbléas provinciaes como respon
saveis pelos actos do presidente ou .0 presidente é que era
resp.onsavel directamente?

O SR. VISCONDE DE JEQUITlNHONH.\ :-Era apre ident .

O OIUDQR :-Logo. não vejo como os secretarias ser
vis em de quebra·mar· já não eram ministros' toda a "ez
que houvess uma luta ntre os secretario e as assembléas
provinciaes, a luta iria ter forçosamente ao presidente. A
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morre de um acarr teria forçosamente a morte dos ou tros :
a tradicção administrativa não se radia manter. Havia a con·
veniencia de consultar-se melhor a divisio do trabalho e por
esse lado diminuição da crises; porque, quanto mais infor
mações tanto mai- facilmente se conhece e e"itam as lutas.
Accre centem-se as de pezas a fazer com empregos que ti
nham constantemente de ser cobiçados pela victoria do dia.
Acompanhando a oscilação dos tempos, em um paiz como o
nosso, não seriam afinal viveiros de especülidades e teriam
curta duraráo, náo servindo d laço entre as administraçóes
que succedem ?

Pelo cl?ntrario acho que esta creação não presta os mes
mos auxilias que a creação dos conselhos. Em primeiró lu
gar os secretarias pela natureza do emprego não p:Jderiam
ser o que eram os conselheiros; seriam empregos por sua
natureza de confiança e desapparecia já a grande utilidade de
conservar as tradicçóes administrat\"as entre os presid<lntes
não se evitando o inconveniente que S. Ex. quer evitar o
das interinidades' porque os secretaries s associavam ao
presidente. Ligados mais intimamente ás lutas politicas, não
podiam ter a mesma impar.:ialidade e clareza de juizo que os
conselheiros auxiliares, não deste ou daq uelle presidente,
mas de todas as administrações.

ob o ponto de vista da capacidade intellectual e moral a
instituição dos conselhos me parece preferivel aos secreta
rias. Dada e capacidade em uns e outro deve preferir-se a
opinião e conceito de muitos, á opinião e conceito de um só;
mais q ue a cargo de cada um devia estar ramo de serviço
Lliverso. A mesma accão presidencial podia ad certo ponto
enfraquecer-se aos olhos das provincias, ao passo que a de
pendencÍl da posição era clara. o comelheiro de provincia
ha mais indepenJ ncia' p::Jrq ue o conselho creado como d~ve

ser, não p' de estar a mercê das diver as pres:d.nci-~s; os pre
sidentes deslppar cem, mas os conselheiros contin uam em
. eu lugar; não são como os secretarias que, pela natureza do
emprego assJCiam-se for;:osamente <Í. sarre das administra
ções de provin ia. Não jul",o. pois onvenieiltes e aceita-
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veis as opiniões do nobre senador pela provin ia du Bahia.

Passou S. Ex. a tratar de alguns outros pontos que se re
ferem ao lT.inisterio do imperio, e sobre os 'quaes direi al
guma cousa, posto que as explicaçõ~s pedidas por S. Ex. não
sejam propriamente do ministerio do Imperio.

Fallou S. Ex. do estado do encanamento d'agua nesta ci
dade; e, estribando-se na opinião do presidente da junta de
hygiene publica, p rgunrou o que pretendia fazer o governo_
Senhores eu não concordo nesta parte com a opinião do
presidente da junta de hygiene' eu entendo que o encana
mento como existe, isto é, de ferro ou chumbo, não é pre
judicial á saude, e por iss:> é geralmente u ado.

O SR. JOBD! :-Apoiado,

O OR.\DOR :-0 presid nte da junta de hygiene está em
<:l1gano a respeito deste serviço, como passo a mostrar.

Acha eUe máos os en:anamentos e os res_rvatorios ou
depositas d'agua a -tuaes.

Quanto aos encanamentos, devo declarar não só que são
ti ferro ou de chumbo, conforme o diam tro dos lllbos re
clamados, e que são os que se em pregam em toda a parte do
mundo como que o longo uso que temos feito delles pro\-a
que satisfazem bem o seu fim. A não se quer r emp~- gar es
tes tubos, não 'onheço oLllros senáo de barro e os de vidro.
Os de barro, uS:ldos desde a mais remota antiguidade, e em
pregados ainda hoje mesmo nesta côrte tem o grande incon
I'eniente de náo admittirem deri\·ações por não se poderem
brocar, como se brocam os de ferro. Os de vidros ou antes
crystal são de mui fresca data mui pouco usados ainda e
tem o me ·m:> incOhniente dos de barro.

Já se H\ portanto que não tem razQo o presidente da
junta de hygienc quanto <Í natureza dos en anam('ntos.

A respeit dos resen'at rios, o seu engano é ainda mais
patente. A maior p:trte do interior da cidade é abastecida
pelo encanamento do laracanã, e a outra pane pelo da Ca
rioca' c tanto em um como em outro não cxi ·tem os reser
valorios que suppõ_ o mesmo presidenrc.
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E' "erclade que o engenheiro Leonir apre entou um pro
jecto para se construirem vastos. reservatorio que acculllu
la em as aguas, de maneira que po:lessem abastecer a ci
dade durante a secca, devendo taes reserY8torios conter
:àgua para 30 dias; mas este projecto foi reprorado pelo
Sr. Paula Calldido, e por diversos engenheiros que deram
sobre elle o seu plrecer. Depois o engenheiro Ginty modi
ficou este s)'stema, propondo que para lavagem e outros usos
externos fosse a agua fornecida s . mente pelos reservatori03 e
para bebida e usos internos fosse ella fornecida directamente
:pelos mananciaes actuaes; para o que e tabelecia elle dua
linhas de tubos, uma de agua purissima e outra de agua
diri"ada dos reservatorios.; pOl'ém este systema nem ao me
lOS se quer foi ainda ensaiado.

Vou mostrar agora que as observa,ões feitas pelo presi
dente da junta tambem não têm applicação aos encan3men
to actLIaes.

Os mananciaes que abaste:em d'agua o Rio de Janeiro
entrão para pequenas caixas que não contém se quer ao menos
.a agua ne~essaria para satisfazer () consumo de 24 horas e
cujo fim prin ipal é accumulal-a durante a noite para o con-
umo do dia. Além disto, fazendo a agua sahir das caixas por

um orilicio que está em dire~ção opposta ao da entrada, dá
logar a que a agua possa depositar durante o seu traje~to

-.algumas materias que traga porventura suspensa,.e se con
.-serve sempre em movimento. Cumpre ainda notar que a
collocação dos orificios de entrada e sahida é feita de modo
.que a agua se demore nas caixas o menos tem po possi rei; e
.que, apeznr de todas estas pre~auções, estas caixas são esra
:siadas e limpas todas as semanas. Como, pois, admittir o que
<iiz o presidente da Junta, que os reserva to rios tem por rim
prevenir a falta d'agua em occasiões de seccas prolongadas?

. Affirmo que isto não se dá. O que me disse a respeito dos
mananciaes que abastecem o interior ela cidade, p .de appli
.car-se aos mananciaes que abastecem os arrabaldes.

Tem, porém, razão o presiJente da junta !lO que diz sobre
as enchllrradas que corrompem as aguas' p?rqlle, sendo
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part~ Jos efl:anamento, da Cario:a e do Maracanã ainda a
coo aberto, aconte:e que 11:IS o:casiõ~s de chuva as agJas es
broam as n1'lrgens dos rios, e chegam toldadJs' m 1S o go·
verno tra'a de remover e3te in_o:Jveninte pelo que to:a ao
en:anamento da Cario:a sub tituindo os encanamentos a
do aber,o por outros fechados. No de Mara::anã, 'porém,
não se tem feito i;to por e.::on:)tnia. Se prologlr-se os tub::s
do en:ame.1to geral desde o alto da Boa-Vi;ta até a Casca
tinha, seri evitado o mll que hoje soffremos; porque, rendo
a ex:perieJciJ mo>trado qae as aguas CJrrem limpiJas até
aqueUe pont ,sen:lo ellas recebidas alli, serio condulidas até
á cida:le em tubo" e chegardo no s~u esta:lo de pureza e lim·
pi ez.

Não pos;o, pois, c·)n:orJar com a opi'lião do presidente
da junta, e creio ter satisfeito ao pedido de inFormaçáo do
nob~e sena:lor.

Os contratos a que S Ex. se referio, nunca existiram
Houve ha rempos as propostas...

O SR. Vlsco:mE UE JEQUITl'<HONHA :-Eu não dis e que
houve contratos; disse que se 'mandára examinolr e saber se
na realiJad~ qaeriam "elder a, nguas, e que de?o;s houve
proposta. Perguntei se se tinha feito co:1trato.

O ORADOR :-Pois bem; deixarei eSie p ~nto, accreKen
tando que foram apresentadas duas propostas ao governo,
para o abastecimento d'agua da cidade, de mod) que, todos
os prJpr;etario tenham agua encanadas ~m suas cajas; sen::lo
uma d) Sr. barão de Mauá p~dindo uma subvençáo annual
de 900:000$ e o,ltra d1 comRanhia City Impro 'ements por
750:ooo~; e que taes propostas se acha:J) alfe:tas á secção do
imperio do conselho de Estado, das qua~s é relator o Sr. con·
s~lheiro oaza Fran:o.

Sr. p:e;dentc dl mesma sem razão fo~am outras cousas
feitas ao gover,lo. O exame dos factos o d mon'trclrá aos es
piritos de-prevenidos como o do nobre sen1dor; pr_curc\mos
sempre cumprir o no,s) dever, E' assim que a prop:>sito de
camlra; m'.lnicipaes o nobre sellldor falbu sobre a limpeza
da cidade, sOJre estatistica e sobre outros servi ;os; fizemos-
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o que podíamo faze.', mais era impos3ivel. Todas as v~zes

que o ministro.do imperio tem (ilo rep~ese:ltaçõesdo presi
dente da j~ll1ta dehygie:le, tem feit:> aquilh que C)111::> mini'
tro pjd= fazer; tem m1l1u.1do inbrmar, e se a solução d=
p3nde d~ll~' toma as providencias necessarias. Sua acção é
limitaja; o serviçl) da limp3za escí a cargo da camara m'lni

cip:l1; o que t=n'lO podidJ fazer t=nho f=ito.

A resp3ito de estatisticol tam'.>em o nOJre selndJr S.1be
perfeitam=nte qae p03tO sej1 ella muito impo:'ont3, princi
p]lm~nte SJb o POntO de yista da adminiHtação .pratiC.1, no
nOSSJ pai~ é q'Ja i impos;ivel que o ministr.) pJSS] o'ner
J ases cerus e determinad:ls. O goremo a resp=ito da e3tlti-·
tica obr,l de tres 1110jOS dil'ers03: reJne os documentos que
estáo espal '1ados ms reparti :óe3 publicas ou incumbe acci·
dent~l e te.l1porari.1m3nte este sen-iço á um Ltnccionario
dado, 0:.1 fin]lm3nte procura assJCiJr a acçáo ofReial a acçáo
do paiz. Este é o n1Jdo mais import,J,llte de oJter dad::>s es·
tatistic03; mas pjde-se dizer que é nulb entre njs. SUPP:I
nha-se a creação de CJ11111lissÕe3 le est1tistica; qual o re3ul·
tajo? E' prec:s J con n r CJm as no,sas c:rc.10lstancils:
ninguem as pjde s:lppril1l~r. Ahi estão os e3fo~ç03 in'fructÍ
feros feito3 em Ivlinas, S. Paulo e Rio de Janeiro: as admi
nistrações provinciaes nada puderam fner. O que podi.l fazer
o ministro do imperio? Aprove:tar os dados que tin~la; mas
qual a reforma quae3 os meios de que p::>dia l.1D,ar máo?

r. presid~nte. é fac:I.s:gural1le,te dizer: « E' importante uI
e tal materia, 01 c 01 obj ~cto de qUJ v.Js vos esquecJstes ";
111as, quan:lo o governo confe3s.l as difficuldaje; da questão
e apJnta O' OJstlcul03 a s'lperar, creio que S. Ex. deve ill
dicar as me:lidas cO:1\'enÍente3, oAerecer-n03 Sll.1S idéas; u
as aceitarei agradecidJ. E' lHtural que o se'J grande (al~nto

remedie tudo.

Pela minla parte não vejo I11c:o de repentin111lelte ma
dar o actlJal esudo de cousas.

Depois trato.l o nobre senado: da qJeJtlo das fre3uc~ia

YGgas e attr;bui·me um re~lS:lme 1l0. que não é meu cm toJa
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..1 ua latitude. S. Ex. perguntcu se eu entendia que o ah'ar;l
das faculdades esta I'a rel"Ogado.

O SR. VrSCO:-lDr; DE JF.QUIT!:'IHONIU :-Tratei ca apresen~

'fação dos beneficios.

O ORADOR :-Si111, senhor. Perguntou S. Ex. se eu enten
dia que o alrar<l das faculdades e>tara revogado pela lei de 22

etembro de r 28.

O SR. VrscoN'DE DE J~:QurTr:-:HoNrr.\ :-§ Ir do art. 2°.

O ORADOR:-Eu vou responder a S. Ex., c neste mo~

mento restabelecerei a l'cnJade da affirmaçáo que pareceu
contcs'ada pelo nobre senad0r pela proviccia de Minas
isto é, que o goyerno tinha decidido de conformidade com a
opiniáo do conselho de Estado, mandando proceder a um
outro concurso na freguezia de Tazareth, em Pernambuco.
Ha talvez equIvoco de . Ex., não fui comprehendido ; YOU
explicar-me: o goYern~ mal1dou proceder de conformidade
-conTa opinião do conselho ele Estado, isto é, mandou proce
der a noyo concurso de .conformidade com a maioria dos
votos da secção de justiçJ e mais do conselho de Estado,
pleno quando tratou desta que tão. E' isto que YOU demon-
traI' I' mas antes quero responder ao nobre senador sobre a

-questão cos teneficio .

Entendo, Sr. presidente, que a lei de 22 de Setembro
modificou o alvará das faculdade . mas entendo tambem
-que ha casos especiaes em que se póde dispensar a proposta.
O nobre sénador sabe que houve tres opiniões a tal res
peito: a opinião daqueHcs que sustentaram c'm toja a sua
exten,ão o all'ará das faculdades; a opinião do Sr. consc
lheiro Euzebio de Queiroz que a ,suppullha modificada
pela lei de 22 de Setembro' e finalmente a opinião mais
extremada do Sr. marquez de Olinda. D stas tres opiniões
eu sigo a opinião ccnsngrada no voto em separado, c direi
em poucas palavras as razóes dcHa.

Quando su citou·se a questáo a respeito do di:'eito que
tinha o governo de mandar para uma freguezia diyersa sa
cerdote proposto para outra oppoz-se o bispo cle Pernam-
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buco a esse direito do governo com as seguintes razõ"s: I Q,
q ue as propostas eram obrigatorias p::Lt moderna e antig<\
legislaçã:>; 2°, qu~ sem proposta não p:Jdiam os bispos in
dicar os mais di.5nos, direito que lhes pertencia e era ani
quilbdo pe'a doutrina do gOl"erno i que, senhor absoluto
das e~colhas, o governo rompia os laços de obedien ia en
tre os paroches e o prelado, e o excitava sem o querer a
empreg) de n:e:os reprovados para o preenchimento das
vagas. C:obre esta argui11enta;ão do bispo de Pern:lln buco .;
que foi pautada a consulta a que me refiro; sustenta esta
que o governo tinha o direito de dispensar a proposta e fun
dou-se: principalmente no alvarA das flcJldades que sup
punha em seu completo vigor; 2°, na pratica s mpre exis.·
tente e explicada em documentos bistoricos; 3°, I apropria
constitnção que não limitou o direito, do poder executivo, e
finalrnen:e na propria lei de 22 de ::etembro quando diz (,na
fôrma at..! hojz praticada."

O Sr. con,;elheiro Euzebio de Queiroz, aceita do a dou·
trina do parecer, separou-se todavia d Ue, somznte cm um
ponto: entendeu que as consultas eram essenciaes e me pa
rece que entendeu bem. O arr. I I da lei diz: «Compete
ao poJer executivo expedir na conformidade das leis» e o
§ 2° diz: «Carras de apresenra;:ões sob propostas do,; bis
pos lIajarma até aqui pr.llÍca-ia.l> Por cons~quenciacom
binado o artigo com o paragrapüo ha tres condiçõ.~~ qGe li
mitam, qualificam fi definem o direito de expedir cartas: 1°

serem ellas conforme as leis j 2° serem sob proposta j 3°,
serem na fórma até aqui praticaJa. Ora, como são tres con
diçÕeS distinctas, é evidente que cada uma d~lIas deve ex
primir cousa diversa.

O ~R. PO~IPEu:-Exprimem a mesma cousa.

O ORADoR:-Se toJas exprimem a mesma cousa, a lei é
mal feita, porque não se podem suppor em uma lei palaHas.
superfluas i e aesde que cada uma pôde ser applicada on
venienremente, entendo que querem dizer cousa diversa.

«Na fôrma praticada até aqui,,; o que queria dizer <l
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lei? Evidc:nt<::mel1le-na forma praticada atti hoje-, quer
dizer-conforme o modo pratico estabelecido ..

O SR. PO~lPEU: -De conformidaJe com a lei.

O ORADOR:-Não póde ser contra a lei. "Na fórma da
lei quer dizer-s~gundoas condi~óes que a lei exige. As pa
lavras-lina conformidade das leisl) exprimem uma condição
geral; o legislador manda respeitar aquillo que as leis tem
consagrado. Por conseguinte ha differença: as pr meiras pa
lavras se referem ao modo pratico, as segundas se referem
ás condiçó s geraes do direito.

li Sob proposta. I) e as palalTas- ob proposta-com
portassem a possibilidade da dispensa havia dous absurdos:
la eram desnecessarias para aquelles que entendem que a
proposta póde ser dispen ada, por isso que já estava compre
henJida a id~a nas palavras - conforme as leis ;-:1. 0 absurdo,
declarando o paragrapho da mesma lei que a expedição das
cartas é conforme as leis até ahi estabelecidas, ipso jacto
de;lara q ue não póde pertencer ao poder civil o direito am
plo de faze,' as escolhas como quiter (apoiados) por isso
que a organisaçáo de hoje, senJo diversa do de então
aq uillo q ~Ie o monarcha podia fazer, isto é dispensar na le~,

não póJe hoje fazer' a dispensa só póde ser feita pelo corpo
legislatiro.

Deste principio tiro eu a doutrina perfeitamente expell
dida pelo Sr. conselheiro Eusebio no seu voto separado, de
que a propo"ta é essencial, salro nos casos expressos em que
a lei a dispensa, como, por exemplo, passando o tempo
conceJido ao bispo para propor, hypothese expressamente
prevista na legislação.

E' o bispo qu~ não póe a freguezia a concurso; a culpa é
Sua e não do governo. Mas ainda n,:sta hypothese, posto que
eu reconheça no governo o direito de, passados seis mezes
dispensar a proposta, ainda nc:ste' caso entendo que li\Te
está o governo; póde e quizer não usar do meio que lhe
éoncede a lei ..-\ pruden.:ia c a j ustiç.t serão seus conse
lhe,ros.
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A questão não póde ser encaraua somente no terreno do
nosso clireito; deve ser encarada tambem no do uireito ca
nonico; porque aberta a luta entre o poder ci.vil, e os bis
pos, surge a grande difficuldade da instituição canonica; o
goremo nomêa, o bispo nega a instituição. Recon eço este
direito do governo; mas ainda ne3tes casos especiaes tem o
mesmo gorerno o direito amplo de araliar as razões que
occasionaram a demora, e por consequeucia o de não empre
gar esse meio extremo.

Eu disse qu pretendia mostrar com o parecer do conse
lho de Estado qu o gorerno, man ando pro:eder a novo
concurso para a freguezia de Nazareth tinha obrado de con
formidade com a opinião do conselho de Estado,. como é
questão de facto eu rou m03trar. Eis aqui um trecho do
voto em separado do Sr. conselheiro Euzebio (Lendo).

"Ainda neste3 principi03 é minha opinião que deve·se
mandar pro:eder a novo con ur30, se nenhum dos tres pro·
postos for digno da apresentação.))

Por consequencia, quando fôr um unico o proposto e o
governo não escolher, por identidade de razão, e re3peiLando
o principio da lei, deve mandar proceder a novo concurso.
(Apoiados). De3tas paIanas (lendo): "Se na hypothese da
apresentação de tres, em caso algum com prehende o Sr. con
selheiro Euzebio que o governo nomeie sem depen:lencia
de proposta, o mesmo se deve dizer na hypothese em que
ha um só proposto.))

E' para mim incontestavel ainda, que, segundo estes prin·
cipios, o gorerno devia mandar proceder a noro concursO;
por conseguinte, o "oto separado q uiz um novo concur,o na
freguezia de Nazareth.

O SR. SOUZA. RAMOS:- ão é exacto; a conclusão não
está nas premi~ as; o go\'erno já o tinha' julgado digno de

apresentação.
O ORADoR:-]\las o Sr. conselheiro Euzebio sustenta que

o goremo não tem direito d pres:indir das propostas ha
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de ;;ons,tltar; a propa ta é essencial, salyo nos casos esp:l
ciaes que elle aponta. Ora, qual era a questáo? Veio pro
posto um padre para uma freguezia das Alag as ... (ao Sr.
jliscollde de Jeqllitilllzoll!la) ... e foi nomeado p:lra a de Na
zareth porque sem duYida alguma o go\-erna não julgou
digno ou apto aquelle que yinha propasto para a de Naza
reth; creio que a consequencia é logica.

O R. Souz.\ n..\'\\os dá um aparte.

O OR.\OOR :-::"láo comprehendo sen·ão trcs hypotheses:
ou porquc o es:olhido era mais digno do que o outro.

O SR. Souz.\ n..\~IOS:-OU porque o outro tinha sido
J' apresentado em outra freouezia.

O ORADOR:-OU porque o outro tinha sido apr sentado
cm outra freguezia, YOU até lá' mas neste caso já não hayia
proposta para Nazarelh, e egundo a opinião do Sr. con
selheiro, de\-e-se mandar proceJer a no\'o con urso. Ou
tudo, ou nada: se o gO\'erno póde transferir de umas para
outras freguczias, cntão póde alterar tod:ls as propostas; pódc.
por esse meio reduzil-as a nada: o direito de transferir não
tem limites; se eu pos-o pas-ar de uma para outra fre
guczia, passa pas ar de todas ... annullo o oncurso.

O SR. \ ISCO:-lDE DE JEQUITIN HO:'llu:-Não é 103ico, per
doe-me V. Ex.

O ORADoR:-Em o direito de tran ferir não ha distin
cçáo de proposta, póde haver conyeniencia em não alterai-as.

O SR. VISCONO~~ lIE JEQUITINHONI-I.\:- Demonstrarei.

O ORAooR:-Não convem nem é ju to que o governo al
tere os nomes dos propostos transferindo-os ce umas frc
guczias para outras; e nocc V. Ex., de\'o repelil·o: admit
lida a faculdade de mudar um póde mudar tres; não ha li-
mitaçáo nenhuma.

O . R. VISCO:'lDE: DE JEQUITI:'IHO:'llu:-\'indo clles pro
p03tOS, manda-se o de 1 azareth para outra freguezia.

O OR.\OoR:-Entáo p3ra que propostas distinctas?

O SR. "lscnNDE DF: J EQUlTINHO:'lll.\:- 50 annulla o con·
Curso altera sámente o destino dos padrcs.

3i
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o OI1.ADO~:- e5undo a opinião do Sr. conselheiro Eu
zebio, note V. Ex. q'.le é sobre esta mesma questão; eis
aqui as SJas palalTas: "AinJa n~stes principios ~ minha
opiniáo q Je se d~\'e manJai' pro:eJer a novo con-:urso, s<:
nc:nhum dos tres propostos for digno da apresentaçã0» . não
s póde' pais, nO.l1ear OUlros.

Ora é pre-:iso attend~r q U0 o Sr. consdhciro, escre\'C:ndo
estas palavras examinasse apropria q .lestão suscitada pelo
bispo de Perna,nbu.::o: responderia o seu pensamento.

Ora, qual é a conseq.tencia da lei q'Jando se reputam as
consultas como es en:iaes e necessarias ? Se se reputam as
propostas essenciaes, se,sundo e d utrina do Sr. cO:lsdbeiro
Euzebio, nece sAriamentc: as propostas devern recahir em
tres nomes s~ os ha; senáo, p::>dia-sc fazer o seguinte: ha·
ver concurso para todas as parochias e propor o bispo sem
dislincçáo de parochia, porque, para q.le a distincção de pa·
ro.:hia? Adminida, porê m, a 'intelligencia que dou a esse
trecho do parecer do Sr. conselheiro Euzebio "ejamos onde
eml a maioria das se.:ç5es reunidas.

Sendo esta O1ateria tr atada em conferencia de 22 de Fe
"ereiro de 1862, presiJi,Ja por Sua Magestade o Imperador,
e achando-s~ presentes os Srs . conselheiros de Estado mar
quez de Abrantes,viscon des de Albuq uerq ue, de Maranguape,
de Abaeté, de Sapucal,y, de Je.]uitinhonl1a, e o Uruguay
Mig.lel de Souza MeJlo e Alvim c José Antonio Pimenta
Bueno, eis qual foi a votação do conselho,

O Sr. marquez de Abrantes "OlO'U pelo parecer, por con·
siJeral-o mais conforme c om o nosso direito, e não encon
trar fi::> VOLO sep.lrado razóes q.le no seu conceito o in 'a
lidassem.

O Sr. visco nde de Albuquerque "otou tambem pelo pa
recer, diLendo, porém, que, calando em seu espirito emba
raços que po deriam o-:correr na sua execução, anenta a gra
\'idade d,l ma teria, e avan~ada idade do prelado, opinara
que não se lançasse mão dos meios imperatiyo', sc:náo de
pois de esgotados os meios co.lciliatorios.
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o Sr. \ is.:ond~ d~ lIlaranguape di:'se, que qual1lo a "lle
a questão cr.\: se o alvar.1 chamado-das faculdades-Estava
ou não revogd~o. Que en:endia.que não estava. Que a 1 i de
22 de Setembro de 1828 náo derrogara senão as disposições
rei tiras ao tribunal da Me,;a UJ Cons~iencia, por ella ex
tincto i que essa lei manuava que, no prorimento das igre
jas, se seguissJ o que u'antes se prati.:aya q ue era o que de
terminava aquelle alvará, quanto a acção da corõa e a in
terl"ençáo dos bispos por meio ue propos:as ou consultas,
propostas 011 consllltas a respeito das qllaes segllia a opilliáo
do Sr. cOllselheiro Ellíebio, lIla/lljestada no sell voto se
p.lI\ldo.

O Sr. vis.:onue de Abaed s.;guiu a opinião da secçJ.o de
;ustiç.1, com a modifica~áo do Sr. conselheiro Euzebio, por
julgar necessaria a proposta, mas como simples consulta.

O Sr. yi~condede Sapucahy foi do mesmo pare er, con·
clllÍndo que se declarasse sem elfeito a carta de apresenração
que foi expedida, e se mandas e proceder a novo oncurso.

O ~r. visconde de Je.:juitinhonha uisse que sendo elle o
rda:or da secção neste negocio, pouco accrescentaria aos
fundamentos do parecer declarados na consulta. Que não
combatia o voto do Si'. marquez de Olinda, porque sendo
estensissim e um pnto complicada, não lhe tinha sido
possivel re:er nu memoria os seus argumentos, ouvidos ape
nas em uma só leitura. Que entretanto observava que nelle
se pretendia regular as prerog.ltil"a· constitucionaes da co
rõa pelo direito ecc!es'aslico commum) pondo de parte o
direito especial da igreja brasileira. Mostrou que as propos
tas dos bispos valiam somente como simples consultas, e
que a falta dellas sem moti\"O justificauo não podia autori
Sar a viuvez das igrejas, quando se obstinassem a não fazel·as,
C0l110 tinha aconte ido no bispado de S. Paulo.

O Sr. vi 'conue do Urug .laY considerou sim p!es a q ues
tão, e sustentou o pare:er da secção de justiça, expondo a
dOutrina do alvará das faculdades, e mostrando que a lei de
22 de Setembro de 1828 não aI erara a regislação antel ior a
"Sie respeito.
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o r. çonsell:eiro AIl"im abraçou o parecer da se:ç5.o com
a modilicação do Sr. conselheiro Euzebio.

O Sr. conselheiro Pimenta Bueno disse que a questão
lhe parecia simples, como dissera o r. vLconde do Uruguay,
cesde que, em yez de attenuer-se somente ao direito ou á
disciplina e.::clesiastica geral como fizera o Sr. conselheiro
marquez ce Olinda, se attendesse principalmente, como
cumpria, ô. d;sciplina especial de nossa igreja outr'ora por
tugueza e hoje brasileira.

Accrescentando a esses yotos o l'OtO em separado do
r. marquez de Olinda, que ainda é mais extremado, e aeio

que a maioria está pelo Yoto~el1l separado.

O SR. OUlA R.\MOS:-l ão desejo fatigar a \ . Ex., mas
julgo conl"eniente ler o parecer do r conselhei'ro Euzebio.

O OR.I[)OR:- Eu leio (leI/do):

«Concor~o com o pare"er, menos na parte em q ue parece
sustentar que se podem dispensar as propostas. Em meu

_humild~ pensar a lei de 22 de Setembro de 1828, no art. 2"

~ I I as tornou essenciaes, quando usou das seguintes ex~

pressées :

« Ao gov rno compete expedir pela secretaria de Estado
Cc a que pertencer e lia conformidade das leis o seguinte....
« Cartas de apresentações de beneficios ecclesias icos sobre
CI propo'ta dos prelados. l)

cc Sobre esta materia na consulta em que fui relator aos
Iode i'l'larço de J 856, eis como me exprimi. Esta disposiçáo
parece tEr prescri pto como uma neces idade a proposta dos
bispos, mais limitada pela clausula «na conformidade das
leis" que domina todos os paragraphos desse artigo. ssim li

proposta que:amigavelmente podia ser dispensada á lirre ar
bitrio do monarcha, porque fàra estabelecida por lei sua não
-o poder.i er -agora sem a interl"ençiío do poder legislatil"o,
sal\'o nos casos em que as leis existentes a' dispensal"am,
como na hypothese de demorar o bispo as propostas por
mais de s is mezes (alvarô de I..j. de Abril de J 7 I), ou para
flS dignidades de D áo e Arcediago (ahad citaJo e resol u-
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çãJ imperial de 6 de Outubro de 1825); e para as da Ca
p~lla imperial (carta regiade25 de AgJsto dêl<OG). Em
todos os mais é essen ial a propJsta, porque era se,3uindo a.
leis exi-tentes e:ll 22 de Setembro de 1828.

II Quanto ao a I'isa de 7 de Março de I 8..j...j., p~to q uat o
Revd. bispo s" reputou obrigado a propor pessoa indigna,
com quanto sua doutrina pareça ao primeiro aspecto pouco
razoa"el. comtudo uma "ez estabeleci:lo que a proposta seja
essencial, seria perigoso admittir que depois do con urso )'0
dessenl os bispos deixar de pro;Jor. Elle, se constituiriam
neste caso yerJadeirus apre;e:ltantes, porque excluiriam a
possibilidade de nomear-se os que lhe, não agrada sem. N6
p~nslr da sc:ção, o alvanl de '4 de Abril de 178, u,a de
phrases i~lperatil"as «me proporeis Ires dos referidos con
cOrrenles .... o, qU3e, no "OSSO conceito forem mais bene
meritos, assim pela sua s:iencia etc. O all"ará exige, pois do

-bispo um juizo comparatil·o. e nenhum dos concorrentes
é digno, o bis)'J aJ me,mJ te]lpO que pro?óe ou indic.]
quaes os melho;'es de e.1tre os con erre:ltes, é obrigado a
juntar U]l attes:ado sOJre a capacidade e costumes do'
CO:lco;rel.tes, e nesses atteH3d03 deve elle enunciar o eu
juizo desf.ll"oravel; eis éomo se con:ili:t a proposta requerida
pela lei, com a cons:ien:ia do bispo, COl.lO já foi indi:iosa
mente de:larado no aviso 1()2 de 21 deJutho de 1152: m1S
s6 ao Imperajor cOllpete -decdir, se nenhum dJS concor
rentes merece a apresenta tão, e ma'1dlr pro:~deja nOI-o
concurso.

"Ainda ne3tes pr;n:ipios é minha opi~ião que deve- e
m:tndH" proceder a n")l'o cOILurso, se nenbum do, [res pro
pJSêOS for digno da aprcse:1ta;:ão. Sala das cO:lferencias da
secção de jus:iça do co ls~tho de EstadJ, em I G de Setem
bro de 185 7.-Euíebio de Queiro:z. Conlin!1O Afal/aso da Ca
lIIara. »

Quanto a mim do prin:ipio da n~ccssi ade da proposta
resulta com consequencia logica a impossibilibde (L~ 1al-
d~çfu. .

O R~ VISCO~[)E DE JEQUITl'!HO~H.\:-NãQ, s~nhor.
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o ORA!JOR :-Desde que ha diréilO de baldear de uma
freguezia para outra. exis'e o direito d_ baldeJr para 0

dos. (Lê.)

O SR. SOUZA R.DlOs:-Is,o é em geral.

Ô ORADoR:-Segundo a opiniã::> de V. Ex. s~ existirem
di\"ersas propostas com tres nome" caJa uma, e o goyerno
entender que os tres propostos para uma frejuezia não são
dignos, póde b:l1dear par,l ella qualqu~r dos outros propo,
tos; mas iSêO é o que não quer o voto em sep~rado.

O SR. SOUZA RAMOS:-Eu não entro na questlo d~ di
reito; minha ques:ão é de fdClO

O ORADOR:-O Sr. conselbe;ro Euze~io não tratou d~ssa

h ypothese; mas disse o se3uinte: "No caso do gO\'erno Hão
julgar dig'1o nen'1um dos tres sacerdotes propos'o' para
uma freguezia, 1lnnJará proceder a noyo concurso»; logo
no caso de Nazare,h o vo:o em separado obrigava a n')yo
CO'lCU rso.

O SR. SOUZA R.\MO :-0 Sr. conselhe:ro Euzebio sub
es:ré\-eU o parecer da'maio:-ia das se:çõe, qUê julgwa a apre
se atação de Nazareth le3a1me'1te fe;n mlS co:no a maioria
da.> secções la '1ÇOU o pr;n:i, io geral de que a proposta não
era ne:e saria o Sr. con.elbeiro Euze~io divergiu qua:1to a
e3ta que.>táo mas quanto a ap[)li ação deste principio este\'e
ele a cordo com a maioria.

O SR. FERRAZ :-Então er,l cO'1trcldi:toriJ.

O OR.\DOR:-A i·1tellige'1cia do yoto em separado n10
póde ser eS)a, porque então absurd é o principio do voto
cm separaJo qUlndo diz qu_ a lei de 22 de Setembro mo
dificou o al\'ará das hculdajcs. O parecer das se ções de
clara que ess'l lei nl0 modificou o alvará e o Sr. cO'1selbeiro
Euzebio entenje que sim: ne;;essi:Jade de propostas e direi o
ele alterai-as são proposiç'íe- inconsiliave:s. E' possiyel que
eu esteja enganado, mas é assim que entendo o pare:er:
desde que se aCeita. o al\"ar,í em seu tojo, segue-se que a
apre,entação é li~'I'e; des'ie que se mimi te a mo]ificaçã
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do ah'ará pela l~i de 22 de Setembro. se3ue-se que a propo'ra
é ohrigatoria, s'lh·a·se a p03sibilidad~ das baldeaçóes.

O R. VISCO:-!DE DF: JEQCITI"HO" ..u:-Das tran-feren:ias.

O ORADOR :-~ im, das transferencias.

Náo sei, Sr. presidente, se me eS:jueci de algum outro
ponto importante do dis,:urso do nobre senador pela Bahia,
é possiyel que se me \'arrcsse da m~moria alguma reAexão.

O SR. VISCO:-:Dr.: de JF:Q 'ITI"Ho"H\:-Fallei sobre alguns
outres pontos.

O ORADOR:-Agora me recordo que S. Ex. perguntou
quaes eram as obras especiaes do ministerio do imperio para
que se consignavam 100:OOOS. A denomina ;áo-obras espe
ciaes-~ empregada em relação :l verba geral do ministerio
da agricultura. Chamam -se-obras esp~ciae3- porém cor
rem pelo ministerio do imperio e não pelo da agricultura.

O SR. SILVF:IRA D.\ .\loTT.\:-Tambem é negati\'a esta de
finição.

O OR.\DoR:-Forço-amente ha d~ ser negativa, porque
não é pcssivel que cu determine de antemáo quaes são as
obras cm que hei de empregar talou tal quantia' rodal'ia
para satisfazer ao nobre senador eu trouxe uma lista do que

se passou no exercicio passado. Daquillo que hei de gastar
não posso saber; só () exame das circumsta ncias determinar:l
meus actos.

O nobre senador p~rguntou a proposito destes 100:000:::;
{) que eu pretendia fazer. ...

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHO:-:H.I:-Eu perguntei s," era
pelo ministerio de V. Ex. que corriam as obras que devem
fazer para reparar- a igreja de S. Fral1sisco Xal'i~r do Enge
nho-Velho, ou se era pelo ministerio das obras publi:as.

U ORADOR :-Quando subi para o ministerio represen
tou-se por diversas vezes a respeito d es'ado des a ma
triz, mas no orçamento náo havia verba que c~egasse para
attender aos pedido-o Mandei or~ar a obra para \'er s~ era
poSsi\'el fazer alguma ccma. Orçou-se a despeza em qua·
renta e tantos contos mas a \'erba c ta\'a quasi esgotada j
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restavam apenas -I-o:ooo~, e, se eu os desse para a matriz do
Engenho-Velho ficava sem nada. Entretanto fiz outra cousa:
tr'atei de tomar pro"idencias para que o prcducto das lo
terias votadas fosse entregue e começassem as obras.

O SR. VI CO:\DE DE JEQUITI:'<HO:'<H.\:-Por administração
ou por em preza)

O ORADOR :-Mandei entregar o dinheiro á mesa da nova
irmandade que se tratava de organisar.

O SR. VISCO:\IJE DE JEQUlTJ1\HONHA:-Peço licença a V. Ex.
para lembrar que a lei que autorisou o governo para gastar
até 70:000S, com os reparos da igreja do Engenho-Velho,
diz que o governo será quem ha de mandar fazer a obra ou
por administração ou por empreza i de maneira que não tem
nada com isto a irmandade, salvo se o governo delegar.

O ORADOR :-A qu stão é base diversa. Como o produ
cto dessas loterias esta"a com o espolio do finado João Pe
dro da Veiga,ofRciei ao juiz de capellas para que com
toda a urgencia visse meios e modos de chegar á um re
sultado i recebi depois um ofRcio em que se me afiançava o
emprego de todos os esforços p:J.ra realisar-se tão pio pensa
mento. Devo, crer que as obras começaram, ou pelo menos
estão para começar.-Não o posso porém afl-irmar.

O SR. VI CONDE DE JEQUITI1\HO:\H.\:-As obras não come·
çaram, porque necessitam da a_ção do go\·erno.

O OR.\DoR:-Devo suppor que a falta de dinheiro já não
é obstaculo para que alguma cousa se faça. E' ao menos
esta minha esperança e não tenho razão par:a abandonai-a .
.;' o que posso afRrmar a S. Ex.

Creio que não me faita responder a nenhuma outra per
gunta; portanto, passo a dar uma ligeira resposta ao nobre
enador pela provincia do Espirita-Santo sobre as questões

que S. Ex. aventou hoj. no senado.

Pouco direi a respeito do matado mo, porque acredito
que as pal:J.Yras que proferi cm outra occasião são bastante
para dar a entender a opinião do governo. O nobre sena
dor pelo Espirito- anto lem brou a existencia ~ dous pro-
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Jectos offereddos na Outra camara, e suppõe medidas es
seuciaes para acabar com a fraude á limitação da matan;:a, a
prohibição de serem os marchantes açougueiros, e finalmente
a criação de um registro afim de poder matar-se o gado,
segundo o principio da prioridade, dando-se primasia ao córte
o gado que chegar em primeiro logar. Algumas das reflexóes
de S. Ex. não me parecem procedentes e aceitaveis.

A prohibição ao marchante, de s=r açougueiro ao mesmo
tempo, encontra-se em regulamentos fran:ezes, mas não pro
duzio o er:r~ito que se deseja"a; e S. Ex. mesmo compre
h~n:le que não é prohibição que ha de impedir a nenhum
mar;han:e de asso-iar-se a um açougueiro.

O SR. JOBIM: - E' mais difficil e perigoso.

O ORADOR: - Como so; ha de prohibir que um marchante
tenha arougue cm nome de outr=m, ou s_ asso:ie a qualquer
outra pessoa para esse fim? Repito; os regulamentos a que o
nobre senador se referio e nos quaes talvez bebesse essa idéa,
não produzio elfeito; êssa limitação não serve de nada. Em
Fran;a ella projuzio o resultado de reduzir o numero appa
rente dos açougueiros, mas o elfeito foi nenhum.

No mesmo caso está a limitação da matan;:a. Limitação da
matania, taxação de pre;:o, designação do maximo são me
didas que chegam ao mesmo fim é inefficaz. O direito de
marcar o preço não tem explicação possivel, nem póde pro
duzir senão más consequencias; a limitação vem natural
mente. Hoje mesmo que não ha limitação de:erminada pela
poli ia, a matan;a não é illimitada, porque só se mata um
numero dado de rezes que se suppóe exigido pelo consumo.

O SR. VISCONDE DE JEQUITI:-lIIONHA: - Mas V. Ex. não
nos diss= qual era a sua opinião relatiramente á liberdade
dessa industria; se queria ou não.•

O ORADOR: - Quero a liberdade com certas limitaçóes,
porque, mais do que em qualquer outra industria, póde-se
dar nessa, pela sua especialdade, casos em que a intervenção
do governo se'ja liecesslria ; trata-se da alimentajão de popu
lações inteiras. Penso que por meios indir~ctos se deve ani-

38
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mar a producçáo do gado, julgo que se de\'e collocar o boia~

deiro na possibilidade de lutar com os monopolistas, quero
igualdade na luta. E' por isto que peço a remoção do mara·
douro, pastagens c outras medidas.

O SR. VISCONDE DE JEQUITI 'HONH.\:-V. Ex. pede are·
moçáo do matadouro?

O ORADOR:-O meu relatorio é expresso a tal respeito.

A outra medida proposta, a de um registro para deter·
Jilinar a entrada das boiadas, afim de que o gado seja cortado

.á proporção que chega, ·me parece prejudicial; porque, note
o nobre senador, que, se essa prioridade fosse estabelecida,
principalmente nas circumstancias actuaes, poder·se-hia dar
um facto que não devemos desejar; e é que emquunto se cor·
tasse O gado magro, se este chegasse em primeiro logar, em
magreceriam as boiadas mais gordas. Parece qu o melhor
seria deixar ainda neste ponto ccmpleta liberdade, porque o
consumidor é o melhor juiz a este respeito.

O nobre senador depois de le:nbrar estas medidas, ,"oltou
á questão do matadouro, cuja remoção censurou. Sr. presi
dente, eu julgo que a melhor resposta que posso dar a S. Ex.
é oppôr ás suas consideraç5es a opiniáo autorisada do presi
dente da junta de hygiene publica. S. Ex. entende q ue o ma
tadouro tem todas as consideraç5es necessarias, e entretanto
o presidente da junta de hygine entende inteiramente o con
trario: Vou ler um fragmento da informação que me foi pres
tada por elle. (Lendo)

c( A triste idéa da fundacão do actual matadouro na rua de
S. Christovão quando se' tratou de extinguir o antigo da
praia de Santa Luzia, como prej udicial á saude publica, foi
energicamente combatida pelo finado Dr. Justino Jos~ Ta
vares, então vereador, O· qual em um bem deduzido parecer
mostrou a inconveniencia e mesmo impropriedade daquelle
local para tal estabele;imento; porém, por circumstanêias
que nos não compete investigar, foram desprezadas as razóes
muito valiosas exaradas no me3mo parecer, e acamara m"U'
nicipal daquelle tempo resolveu que ali fosse elle estabele;ido.
Desde então enormes sommas da municipalidRde que melhor
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podiam ser utilisadas, sc têm alli a té hoje consumido para
manter-se no meio de uma popula ,ão impor'ante, e não muito
distante da residencia imp.:rial, um fóco constante de immun
dicias de infe:ção pestilencial, encarreg·ando-se assim o tem po
e a expericncIa de justificar a opposi ,ão que fizera o fina .0

,'ereador, ao qual não deixarão hoje de fazer jus'iça aquelles
mesmos que tão fortemente o combateram, sustentando a
conveniellcia do Jocal e suas condirócs [ayorayeis,

« "\ oltando, porém, ao ponto em que nos achayamos, e do
qual foi-nos forçoso desviar-nos com esta sue -inta enume
ração das pessi:11as condições h 'gienicas do actual matadouro,
diremos que no parecêr supracitado, feito por um homem
estranho ás s;;iencias medicas, mas cujas id:as nenhum pro
fissional se envergonharia de su~[entar mostrava,se eviden
tcmente qu~ o lugar escolhido para o ma"adouro era o menos
apropriado pal~a tal rnister por suas condiç ~es topographicas.

« Em um paiz como o nosso onde o gado yem de longas
distancias, com marchas for1adas, sem comer, bebendo apenas
alguma agua que en':o!1tra pelas estra -la , che3ando ('stro
peado e este'1uado de fome e sede, é pr'eciso ainda que elle
encontre. ou no prop"io terreno do matadouro, ou em suas

.proximi iaJes, pa~tos regulares, com boa agua onde se refaça
das per las que tem soTrido durante a yiagem, e d'onde seja
conduziJo facilmente para a côrte.

« Depois da remo.fio do matadouro, é esta no entender da
junta a medida mai~ essencial e importante e sem cuja adop
ção de naja sen'irão toJas as boas conJi,õe bygieni as do
estabelecimento, fundadas nos preceitos da sciencia.

« Ora, se é isto exacto, se a Iocali ade do actual mata·
douro não se póde prestar á execução deste complexo de me
didas hygienieas que devem s,;r inherent.es ás condiçõc:s na·
turaes e art"sticas dos estabelecimenos desta ordem, é claro e
evidente que não póde elle alli con inuar a permanecer, sem
preteri,50 e ofTensa desses pre:eitos hygienicos' que a pri
meira CJusa que convém fazer, ant~s de tudo, é removel,o
para algum I onto fóra da cidade onde se en olltrem as con
dições naturaes que lhe ão pre isas, as quaes sio: pastos
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bons em sua proximidade, onde o gado des ance as fadigas
da viagem; agua boa e abundante, não só para o gado beber,
como para os misteres do estabelecimento; terrirorio suffi
ciente para a construcção de todas as officinas necessarias;
finalmente, um lugar elevado no seu recinto para assento do
edificio.

« D'aqui se segue, que, em lugar de procurar aperfeiçoar
se o que existe, conserve-se como está até effectuar-se a re
moção, dando-Ibe apenas alguns melhoramentos absoluta
mente precisos ao estado actual, reservando-se as sommas
que têm de ser empregadas em aperfeiçoaI-o, visto como
quaesquer que sejam taes aperfeiçoamentos, nunca poderão
tornaI-o um estabelecimento regular, para empregaI-as na
acquisição de local mais proprio para esse fim, e no qual
se possa construir um novo matadouro com todos os precei
tos hygienicos, fazendo-se logo as repartiçóes competentes,
não só para c matadouro das diversas raças de animaes que
servem á alimentação, como tambem para o deposito das
differentes partes dos animaes que, além da caroe, se destinam
ao consumo, como sejam os mocotós,linguas, figados; emfim,
todas as que constituem os chamados vulgarmente -11.1i!.!dos,
os Ciuaes devem ser preparados longe dos armazens das car
nes, em razão das exhalações insuperaveis dos processos de
sua preparação. »

Eis porque o presidente da junta de hygiene publica náo
julga que o local tenha uma só das condições necessarias, e
pareceu-me que a sua opinião era precedente.

O SR. JOBIM :-V. Ex. devia~ver o parecer que os medi·
cos deram quando se estabeleceu o matadouro. O governo
nomeou então uma commissão de medicos para dar seu pa·
recer; tenha a bondade de ler esse parecer.

O ORADOR :-E' justamente fundando-me nas opinióes pró
e contra que me parece precedente a opinião do presidente
da junta de hygiene. Por exemplo: o nobre senador mesmo
reconhece como urna necessidade a creação de pastagens onde
o gado, antes de ser cortado,. demore-se por algum tempo:
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como se ha de obter convenientemente esta medida com O
matadoll ro actual?

O SR. JOBIM :-Não sei que contradição haja ~ntre uma e
outra cousa.

O ORADOR :-A contraclição está nisto: é.que o gado ha
de ter as pastagens muito longe do matadouro, e então não
se obtem a utilidade de seu descanso, ou, por outra, a utili
dade não será tão grande.

O SR. JOBIM :-Estando as pastagens na distancia de seis
ou oito leguas, o gado chega descansado.

O ORADOR: - E' preciso notar que o deposito de gado
pó e ser maior ou menor; além das grand s pastagens, é
necessario que no matadouro, ou perto. delle mesmà, haja
um pequeno intervallo entre a chegada e o córte' o matadouro
que ü\"esse perto urna pequena pastagem me parece que de
veria ser preferido. Em todo o caso, a opinião do ministro
do imperio basea-se em uma autoridade que S. Ex. julga tão
respeitavel corno as outras. E' possi\-el que haja engano; mas
esta é a opinião predominante, e na yerdade declaro que
não ouvi razão alguma que mostrasse a improcedencia dos
motivos apresentados no relatorio do presidente da junta de
hygiene publica.

O nobre senador lembrou algumas medidas que podiam
melhorar o matadoul'o; mas nesse me mo relatorio essas me·
didas são lembradas. O relatorio é diYidido em duas partes:
em uma demonstra-se a necessidade da remoção do mata
douro, e na outra apresentam-se os meios praticos pelos
quaes se poderia mudar o que existe. A applicação dos meios
depende do emprego do dinheiro, e eu não tenho verba no
orçamento para isso. E' certo que podiam ser feitàs as despe·
zas pela camara municipal; mas a camara municipal com o
que tem só não póde fazer todos os melhoramentos indicados
no relatorio.

O nobre senador tratou depois da faculdade de dire'ito de
S. Paulo. Sinto, Sr. presidente, não poder acompanhar a
S. Ex. na opinião que faz, tanto da [a uldade de S. Paulo,
J:01110 da capital da minha bella e nobre provin ia
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Acredito que S. Ex., peço-lhe perdão para o dizer, foi
um pouco imaginario; e creio que mesmo attendendo-se ás
circumstancias que S. Ex. apresentou, vê-se a impossibilidade
de se terem dado esses factos arguidos. ão ha em S. Paulo
como o nobre senador affirma, essas desordens; não ha essa
immoralidade que o assusta, a verdade é outra: a mocidade
não nos envergonha. E' passivei que haja:11 desvios, que um
ou outro estudante se comporte mal; mas em regra pôde-se
dizer que o C011Jportamento é regular. Esta é a minha con
vicção. Quanto ás desordens, ha o mesmo que ·no Rio ou
Pernambuco; fui lente da acad mia do Recife, lá estive, e sei
disso. Ha completo socego na faculdade de S. Paulo; rara é
a occasião em que se dão conAictos; e, se assim não é, o
nobre senador aponte quaes são 03 factos, as desordens que
têm havido. Algumas pateadas n05 theatros nada valem;
qual é a cidade em que taes pateadas não se dão, e principal
mente qual é o logar em que, estando muitos mo ,os reuni
dos, esses fact05 não occorrem? AI~m de que não des:ubro
que grande importancia po:lem esses factos alcança r.

Accresc ainda que o nobre senador é inj Uqto, é não pôde
neste ponto ser aceita a sua doutrina, quan:lo plrece fazer
uma excepção no imperio, ass~gurando qu.e a capital de
S. Paulo é um fôco de immoralidade. Se neste paiz em que
vivemos a proposição de S. Ex. fosse verdadvira, era preciso
generalisal-a forçosamente; estas excepçóes dão muito que
pensar, porque não po:lem comprehender, sem causas espe
ciaes, essas differenças profundas que assignalou.

Além de incomprehensivel em sua opinião, S. Ex. é con
tradictorio, porque, ao passo que elogia as cidades do norte
e do sul da provincia, suppõ_ que a capital é o ponto mais
desmoralisado. Devia ser o contrario.

O nobre senador foi ainda mais injusto quando, suppondo
essa mo::idade toda pervertida, chamou a aüenção do governo
como querendo fazer recahir sobre a faculdade de S. Paulo
taes desvios. Eu não vejo esses desvios na _proporção que
S· Ex, apresentou; mas se se d:ssem, não poderiam ser auri·
buidos á faculdade de S. Paulo. Se taes desvios existem, o
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que não creio os responsaveis são os pais de familia (apoi.1
dos), a estes é que cumpre tomar providencias, determinar
as condições em que seus filhos devem viver llaquella ci
dade. O lente da faculdade não é um tutor, não tem sua ca
deira obriga~ão de tomar contas dos actos praticados fóra
das aulas. .

Podem melhorar as cousas, e'por isso é que em relação
aos preparatorios apontei no meu relataria como uma· idéa
aproveitavel a creação de internatos e externa tos não só
como in lituições proveitosas, mas tambem como casas que
offerecessem garantias aos pais de familia que para S. Paulo
mandassem seus filhos. Já em outra occasião o nobre se
nador responsabilisou os lentes da faculJade por es~es des
vios. Declaro que sou len te, o peior delles mas nunca me
importei com o que os estudantes praticam fóra das aulas.
Posso reprovar o que achar máo, mas os estatutos não me
dão meios de cohiblr abusos daquella natureza. O nobre
enador tem os estatutos, e diga-me de que artigo hei de ser

vir-me. Se conheço o- estudante, posso como homem cha
maI-o e dizer: « Fazeis mal)) ; mas, como lente, o que posso
fazer?

O SR. JOI,3IM :-Eu referi o facto, mas não tornei respon
savel a faculdade.

O ORADOR :-Em todo o caso alguem ha de ser respon
savel.

O SR. VISCO:'<DE DE JEQUlTINHO:'<HA: -E fallou como le
gislador.

O ORADOR :-0 nobre sanador fez distinccão da facul
dade da capital e do corpo academico, censur~u tudo alli;
por isso eu entendia que a faculdade era responsavel por
esse estado; a faculdade não é responsavel por esses factos.
Quem será responsavel por elles? Era nessa indagação que
eu desejava que o nobre senador entrasse, visto que já nos
isentou dessa responsabilidade j eu queria que o nobre sena
dor, depois disto, dissesse quem são os responsaveis, porque,
aprecianuo como S. Ex. aprecia este ponto da questão, en
tendendo que a instrução moral é moral tambem da primeira
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necessidade, teria grande desejo de concordar com as vistas
de S. Ex. a tal respeito.

O SR. JOBIM :-Esses factos são consequencia de haver
111 ui tos estudan tes em u ma cidade pequena e por isso digo
q ue o local não é bom.

O ORADOR: - Quando sç: diz que uma cidade é pequena
ou é grande, e qu essa grandeza ou pequenhez póde influir
sobre os estudantes, não se quer dizer com isto qu a maior
ou menor somma de immoralidade depende da grandeza das
cidades· ; assignala-se um facto comesinho e cOlúe ido, o que

. que se quer dizer é o que realmente acontece' é que em
uma grande cidade a immoralidade pratica-se e dcsapparece,
é que a influencia da classe diminue' Sr. presidente,eu não me
illudo com estas cousas: immorali::lade ha na minha pr0 4

vincia, ha em todas as pro\"incias do rmperio ; mas a imm0 4

ralidade como tudo mais divide-se, ela si fica-se : ha a im4

moralidade do caipira, ha a immoralidade do homem de ca
saca; ha a immoralid"de daquelle que está em altas posições
e ha a daquelle que dve nas baixas regióes. Nas grandes ci
dades civilisa-se e engana; nas pequenas é mais grosseiro e
menos hypocrita.

a côrte em uma grande capital, tudo desapparece, os
factos passam desappercebidos ; em qualquer cidade pequena
o menor facto ecôa dá motivo á cOlwersação ampla, é um
th~ma vasto para di~cussão : eis a unica differença, o mais
é nada.

Pois o nobre senador quer me convencer a mim, que fui
tambem estudante no Rio de Janeiro, de que aqui não ha
essas pequenas desordens mesmo no theatro? Quando fui
estudante da academia militar, houve desordens e não peque·
nas a proposito de actrizes no theatro de S. Pedro; posso
citar um facto de que fui testemunha, e que não consistia
só em pateada, chegou a violencias.

Reco~do-me que na propria faculdade de medicina, em
que S. Ex. disse que não têm havido dessas desordens, aco11 4

teceram por esse-tempo lutas dos estudantes cessa escola
com os da escola militar.
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o SR. JOBH! : - E' onda passageira.

O ORADOR: - E' o que aconteceu lá; o que eu quero
diZer é que entre rapazes, entre moços, não ha que um ardor
de momento. Em Pernambuco, uma yez estava eu leccio
nando, quando entraram alguns estudantes do collegio das
Artes e quizeram lutar com os estudantes da faculdade. Qual
é, poi~, a differença a notar? .Tão Yejo, acho que é a mesma
cousa, não ba differença alguma. Não des ubro motivos para
'0 horror que o nobre senador manifesta pela capital da
minha provincia. O nobre senador censurou a ausencia dos
lentes e as doutrinas que pregam. A censura f~re a I i e o go
verno ; a lei que permitte a ausencia o governo que não fis
calisa o ensino na fórma dos e tatutos. Felizmente a censura
não procede.

Quanto á primeira questão, digo que, não ha"endo in
compatil ilidade, a questão de ausencia não me deve per
tencer, deve pertencer áquelles que as es olhem. Desde que
ha dinheiro, quando não haja conveniencia, não Yejo medida
alguma de que lance mão o go"erno. Reconheço que no exer
cício de taes func;ões, como em outras quaesquer, a assidui
dade é uma virtude; será conveniente que os lentes se oc
cupem em leccionar, mas é pre:iso unir a essa conveniencia
·Con I'eniencias de outra ordem. Como até hoje não prohibio o
que merece a censura do nobre senador, não vejo motiyos
para tanto terror da parte de S. Ex.

Devo fazer uma reflexão a respeito. Se fossem "erdadeiros
·os argumentos invo:ados pelo nobre senador pelo Espirito
Santo, por causa da falta de lentes dizendo, como disse:
c( Quem substituiria os substitutos?» creio que S. Ex. che
-garia a crear na faculdade de direito um pessoal impossiyel,
pela grande despeza que acarretaria.

Ha remedio na lei para os casos que tanto receio causaram
:ao nobre senador i as cadeiras não ficam vagas na faculdade
de direito como nas outras faculdades do Imperio; podem
~er accumuladas. Porque tanto susto? O paiz Yai seu cami
nho de progresso, e creio que não pereced por tão pouco. O

39
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nobre senador exagero'.] as apreciaçóes que fez, por tal modo
que o seu discurso difficilmente pJderá ser aceito.

O nobre senador falIou tambem com horror das doutrinas
que se ensinavam em S. Paulo; disse que havia um lente
que ensinava por João Jacques Rousseau. Devo declarar que
muitas vezes tenho fallado em Rousseau pelo qual não tenho
esse horror que S. Ex. manifesta; ao contrario, entendo qu~

tmma-teria de direito publi:o toio aquelle que quizer expli
.al-o convenientemente não deve esquecer o autor anathema·

lisado, corrigindo e emendando os SlUS erros. Nem sei eu
como desprezai-o; o direito da sciencia não se isola no tempo;
a lição historica é tambem uma fonte de esdarecimentos e de
luz. O erro de um dia póde ser a verdade do dia seguinte...
Pasmei com effeito ante as proposi ;:óes do nobre senador
porque o es.::riptor censurado, aL~m de tudo préga doutrina,
alguma das quaes, mais ou menos modificadas, são as ele hoje;
por exemplo, a doutrina da soberania do povo.

o mais acompanho sinceramente o desejo do nobre se
nador pela provincia do Espirita-Santo sou-lhe agrildecijo
pelas idéas que me suggerio, e pro:urarei tanto quanto fór
passiveI aproveitaI-as.

E' o que eu tinha a dizer ao senado.



Sessão em 24 de Agost.o de 1864

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA

O SR. JosÉ BO:"lIFACIO (millistro do Imperial :-Sr. pre3i
dente, apezar do e~thusias~no com que o nobre deputado
pelo Ri') Grande do Sul a aba de fallar eu creio que-a ques
tão é simples, e muito simples.

Não se trata de saber se os noss:>s officiaes que derra
maram o seu s:tngue nesses tfmpas brilhantes a que se re
ferio o nobre d~putad são ou não dignos de uma recom
pensa. O que se trata de saber é se na esta:lo d:t questão
conv'm que o artigo seja separado. (Apoiados).

Creio que para demonstrar esta propJsi,:ão nã:> é preciso
mais dI) que rec·)rdar as palavras do nobre deputado. Foi
clle quem diss. que existia no s.nado um prrjecto mais
liberal do que este. S. Ex., que se constituio derens~r desses
bravos, argumenta de moda contradictorio; diz-nos elTi ul
tima analyse: ((~ãl) tenhamos o cuida:!o de esperar p:Jr

. esse projecto mais liberal j levantemos um obstacull) á sua
passagem, votand engbbadamente p:Jr uma emenda que
abrange uma id~a menos liberal.»

O SR. NERl di um aparte.

O ORA.DoR:-Sr. presidente, ou o senado aceita o pro
jecto que discute, ou quer emend:tl-o, ou rejeita toda qual
quer idéa n) sentido do pensamento generosa que contém
a medida, em vista de nossas circumstancias financeiras.
Em qualquer destas hypotheses qual é o prestimo da nova
medi:la? Só tem um, exprimir o voto da cannra, e este fim
preval~ce ainda mesm:> com a separaçã:>.

Para que fazer passar a medida englobad~lmente que de
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certo modo pódc prejudicar o julgamento da mesma ques..
tão affecta ao senado, prejudical-a em sua marcha porque o
senado não mestrou querer rejeitar a medida, não se ma
nifestou contra el1a, não mestrou vontade de mata1-a; fez
apenas considerações de ordem eC:Jl1omica ?

Pcrque pois, este açodamento em fazer passar o projecto
eng10badamente? Que receio é este? Porque não confiar a
justiça em dis:ussóes esclarecidas e diminuir-lhes o valor,
associando a uma lei annU:1 disp:sição da natureza desta que
tanto enthasiasmo levantou do coração do nobre deputado?

ão parece antes contradicção exigir como conlJiião do
apoio da camara, não o seu voto pela medida, mas o seu
voto para que não seja separada da lei?

Que significam todas estas palavras de enthusiasmo, que
me parece não têm valor algum? D claro que entendo que
essas palavras .eothusiasticas em referencia á eparação do
artigo, permitta-me o nobre deputado que o diga, envolvem
uma inj uria feita á camara e ao senado (apoiados e não
apoiados) ; porque, se a id 'a é boa, por que receiais a sepa
ração, por que quereis que pJsse justamente com a lei de
fixação de for~as ?

O SR. JU'lQUEIR.\ :-Para poder passar este anno.

O ORADoR:-Para poder p:1~sar este anno; Então sup·
pondes que se não for nesta lei não p ~derá passar este anno ?
Então usais de pressão, e dizeis; as leis de força com a me·
dida, ou nem uma nem outra cousa. E' condemnavel tal ex·
pediente. Admittido. o que fará o senado? abandonará esse
outro projecto que lhe está affecto ?

O SR. JUNQuEIRA:-Póde ad:ptar este.

O ORADoR:-Póde adoptar este, mas antes de omir a
opinião do go\'erno, que julga necessaria ...•

O SR. NERl:-Eu explico isso ao nobre ministro.

O ORADOR:-O que eu quero dizer é que não é isso que
neve succeder; não ha pois, questáo alguma sobre a passa
gem ou não do artigo, trata-se de separai-o; quem quizer
votar pelo projecto \,ota, quem quizer rejeitai-o póde tambem
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em tempo fazcl-o. Repito: a questão é muito simp~esr

(Apoiados.)
O SR. URB.\:\o:-E' mais um meio para não paSS3.r.

VOZES:-VOtos! votos!

O ORADoR:-Sr. presidente, a questão parece-me sim·
pIes: não s~i mesmo como tom::>u tão vastas proporções no·
senado, e como parece querer tomar aqui, apezar das refle
xóes muito ponderosas que, sob um ponto de vista novo en
teirou o nobre deputado peb provincia do Pará

ão vejo motivo para os escrupulos do nobre deputajo
por Minas. Não ha fundamento para tanta censura.

Confesso que iulgo a questão esgota:la: vou pois. repro
duzir alguns dos argumentos que já oifereci n'uma das casas
do parlamento, prestando assim attenção aos nobres sena
dores que sustentaram as emendas do senado e reforçando
a argumentação do nobre deputado pelo Pará, que tão profi
cientemente se exprimia sobre a materia.

Sr. presidente, parece·me que a questão se resume no
seguinte: as despezas feita durante uma sessão de\'em cor
rer inteiras por conta do exercicio em que essa sessão co
meça, ou devem ser partidas ficando metade a cargo de
um exercicio e a outra metade a cargo do exercicio seguinte?

Entendo que a lei, a prati;a constante das diversas ca
maras, o pensar unanime de ministros de diversas opinióes
consagraram o principio-que as despezas feitas durante
uma sessão devem correr por conta do exercicio em que
essa sessão começa (Apoiados). E' a minha primeira de
monstração.

Até [847 (note bem a camaral a escripturação do the
sou1'0 se fazia como os nobres deputados querem.

O SR. RIBEIRO DA Luz .-E como se devia fazer:

O ORADOR: -Isto é, na época mais proxima á inau'gura
ção do systema dos exercicios, e por conseguinte em que
mais difficuldade devia haver, segundo a opinião do pro
prio Sr. visconde de Itaborahy, a escripturação se fazia por
esse modo hoje reprovadJ. Porque seria mudado, quando
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o tempo o deveria ter aperLiçoado? E' inexplicwel a opi
nião dos que combatem a modificação havida e sanccionada
por tantos gov rncs!

Em 18-1-7 modiflcou-se a escripturação do Thesouro mas
sem acto ostensivo do governo; a passo que lá se fazia a
es:ripturaçáo pelo modo approvado hoje, dividia-se ades
peza na s cretaria do imperio, mantendo-se este estado de
cousas até 1850, tempo em que por acto ostensivo o governo
sustentou a nova pratica, por entender que eritava incon
yr;nientes, que aliás estão ao alcance de tcdos (apoiados), e.
cu hei de demonstrar.

Por decr to de 30 de Dezembro de 1850 o governo abria
credito, na ausencia do corpo legislativo, para pr.gamento
das desp_zas feitas durante a sessão; Cl;,a o prim iro acto os·
tensivo, e foi acto do fallecido Sr. visCJndc de Mente-Alegre.

Ha,-eria ainda duvidas, senhores? A lei firmou a regrá:
cm 185 I pda lei de 16 de Setem bro desse mesmo anno (,-e
ja-se a tab ·lIa A dess~l lei) mandaram se lançar a conta do
exercicio de 18-1-9 a 1850 todas as despezas d,l 2' sessão do
'corpo legi-latiyo, isto é, não se mandaram tomar por conta
do ex.ercicio seguinte as despezas de dous mez s de sessão.

O SR. RIBEIRO D.\ Luz:-A lei pedia m:tnlar.

O SR. CARV_\LI-IO REIs:-Alei podia mandar,mas nós não!

(Ha oll/ros apartes).

O ORADOR :-Esta lei passou na camara dos Srs. depu
tadss : esta lei foi approvada no senado; esta lei foi reféren'

.dada pelo ministro da fazenda, que era então o Sr. canse·
Iheiro visconde de It:tborahy; desde essa época o balanço
constante do Thesouro, que o corpo legislativo não póde

'ignorar, demonstra que toda a despeza corre por conta do
exercicio em que se acha a sessáo. (Apoiados).

U\U Voz:-E a boa razáo o mostra.

O OIUDOR:-OS governos desde então, sem des:riLUina·
çáo de partidos, estabeleceram esta pratica. .

O SR. COST.\ PI"To:-Que o proprio Sr. ministro da fa'
zcnJa ignorava.
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(fia ol/tros ap lrtes).

O ORADoR:-Por que milagre, pois, a pratica que 1':1

mais perlei!a quando mais proximam ente á inauguração do
systema dos exercicios tornou-se menos perfeita depois que
o tempo, que os esforços, que o Estudo, que o conheci
mento a demonstrou mais facil ? Eeria inexplicavel !

Seria absurdo conceber-se, se Dão houvesse razão pal
pavel e razão que destróe o principio absoluto apresentado
pelo nobre deputado. Note a camara que deste principio
resulta descquilibrio forçoso na propria despeza; tomemos
a ajuda de custo por exemplo; supponhamos que alguns
deputados vêm nos d:ms ultimos mezes da ses ão ; suppo
nhamos que a despeza de impressão varia muito n9s dous
ultimos m zes da sessão; qual é a base da pretenJida di
visio nesse caso? O desequilibrio é palpavel e claro, e po.
dia ser evitado.

Além de outros inconvenientes, sem necessidade tornará
mais vezes o governo a pedir creditos. (Apoiados).

O SR. TEBI.\s:-Nesse caso ficava saldo.

O ORADoR:-Qual é o fundamento do calculo? qual a
base, qual o criterio q uc serviria ao senado para a divisão
uas d spezüs feitas para ajudas de custo ?

O que cu quero demonstrar é que praticamente não é
passivei a divisão, c ella não traz senão inconvenientes.
(Apoiados) .

Estes inCOl1\'Cllient s e outros de igual natureza, que já
cxpuz no senado, fizeram com que no Thesouro se modifi·
casse a es_riptura~ão, que aliás não furta ao corpo legisla
tivo os meios a:nplos d~ fiscalisar os actos do governo; os
balanços ahi estão.

O C:R. RIBEIRO D.\ Luz:-Mas faIsea o systema.

O SR. NERI:-Não falsea tal.

O ORADoR:-Vamos á questáo de direito: dizem os no
bres deputados que a questáo é simplesmente a execução de
lei, que o dd:reto dc Fcvereiro de 18+0 determinou quc só
pertencem a um cxercido as despezas que dentro deite s~
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fazem. Não é assim. E os serviços terminados nos seis me
zes addi ionacs a que exercicio pertencem? A questão é
outra.

Sr. presidente, como se caracterisam as operações por
exercicio? O decreto diz que todo direito adiuirido ao Es·
tado, durante o anno que dá nome ao exercicio, qualifica a
operação. O direito ao suusidio é adquirido na fórma da
Constituição.

A regra absoluta do nobre deputado é itlintelligiveI. Per
gunto: um direito, anteriormente adquirido, que não pu
der ser contestado, embora o pagamento se verifique de
pois, a que exercicio pertence?

O SR. RIBEIRO DA Luz:-Pertencem ao exercicio em que
o direito foi adquiri·lo.

O ORADoR:-Se pertence ao exercicio em que o direito
foi adquirido, fica demonstrado que a regra de V. Ex. não é
nem póde ser absoluta; a regra de V. Ex. até destroe a es
cripturação por exercicios: (Apoiados).

O SR. RIBEIRO DA Luz dá um aparte.

O ORADOR: - As despczas pertencentes a um exerci
cio são somente aquelIas que se verificam durante a sua mar
cha, e não aqueIlas que nelIe têm a sua origem legal, embora
o pagamento se verifique posteriormente, quer o serviço
termine dentro do exercicio, quer termine dentro dos seis
mezes addicionaes ; pergunto ainda: com que direito nas
repartições publicas se pagam os serviços começados dentro
dos exercicios c terminados' dentro dos seis mezes addicio
naes? Ou a regra é absoluta, ou então temos de determinar
as hypotheses a que se refere o decreto, isto é, temes de
indagar o que constitue o cara::teristico, a natureza do ser
viço pertencente a este ou aqueIle exercicio. Eu penso que
constitue essa natureza a sua origem legal, origem que
tem as limitações assignala:las pela época em que o paga
mento se effectuou.

O SR. FRANCO DE ALMEIDA:-Apoiado.

UM SR. DEPUTADo:-Por essa regra, o .deputadJ que náo



313

Yiesse em --'Iaio ou Junho, mas em Julho ou .-\gosto, perdia
o direito a sua ajuda de custo.

O ORADOR: - Como e por que, se pela constitUlçao o
exercicio do mandato é obrigatorio ? (Ap~iados).

Assim, Sr. presidente não vejo razão alguma para que
as emendas do senado sejam approvadas; nem mesmo po
demos receia r conflictos (apoiaifosl, porque, reprovadas as
emendas, ficamos no mesmo terreno em que nos achamos;
ao governo compete fiscalisar o modo por que no Tbesouro
deve ser feita a escripturação, e ás camaras está sempre salvo
o direito de censura.

e as emendas não forem approvadas, e não rõr aceita a
fu.ão, ficamos no mesmo terreno, e não ternos necessidade
lpermitta·se-me a franqueza da palavraj de alongar esta dis
cussão, a proposito de um ponto em q ue podemos invocar
opioião unanime dos nossos proprios adversarios no poder,
sem excepção de um só. (Apoiados.)

Nem se diga que eu invoco U111 precedente, e um prece
d nte não faz lei. Não; o que eu invoco é a propria lei' é a
opinião dos governos e do corpo legislati\'o, unanime e sem
discrepancia; é o uso interromp'ido, sem protesto de partido
algum; é o facto constante e sanccionado pelo poder com
petente, e reconhecido pela constituição.

I ão se póde dizer que no tempo em que se abrio o cre
dito de 30 de Dezembro de 1850 não existia a lei de 9 de

etembro de I 50, que probibio a passagem de consignae,:óes
de umas rubricas para outras. Este argumento não sen'e
para explicar o facto. E' preciso outro.

O art. 52 da lei de 2 de Outubro de 1848 é expresso a tal
respeito, já era prohibido ao governo esse transporte. O ar
1511mento citado não tem ainda valor para a materia sujeita,
porque se fosse permittido ao goremo a passagem de con
signações de umas verbas para outras, de tal permissão não se

..\U
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seguiria q ue se pudesSell"\ pagar despezas de um exercicio com
a renda de outro; e seria a hypothese do decreto de 30 de
Dezembro, se a opinião do nobre visconde de Itaborahy, ex
plicand o o acto, fos,e verdadeira, e não a minha. [Apoiados)

Nada mais direi. (Muito bem; milito bem.)



Sessão em 29 de Agosto de 18 Ô4

N \vEGAÇÃO E 1'RE OS E 1'ADOS- NIDOS
E o RIO DE JANEIRO.

O SR. José BO:-lIFACIO (!Ilinistro do Imperio) :-Sr. presi
dente, pela autorisação que vou ler ,í. casa, concede-se uma
subvençáo annual que não exceda a quantia de 200:000$ du
rante dez annos á companhia ou emprezario que contratar
com o governo dos Estados-Urlidos uma linha mensal de
barces de vapor em numero sufficiente para effectuar 12

viagens redondas pOI' anno, entre um dos portos dos Estados·
( nidos e o Rio de Janeiro.

em me oppôr á id'a capital contida nesta autorisaçáo,
entendi toJa"ia que de"i1 chamar a attenção da camara para
alguns pontos de sua natureza importantes. O projecto,
como está, não me parece mil, deve ser substituido.

Em primeiro logar a autorisação cstá depend<nte daquelJa
quefoi aceita pelo governo dos Estados-Unidas-; esta de
pendencia pêa até cerro p:nto a acção do governo porque
a limita ás condições contidas nessa outra autorisação.
(Apoiados.)

Em segundo logar entendo que não sendo possivel fazer
passar esta autcrisação este anno no senado, ao mesmo
tempo que vai er uma animação ás emprezas, póde impedir
as mcdincações que o tempo exija da camara dos Srs. depu
tados (apoiados), ou se for emendado terá de ,"oltar á ca
mara, não aproveitando com Elia os dous paizes.

Por estas razóes, sem oppôr-me á medida, me parece
que a passagem repentina della, em vez de ser um bem, póde
ser um mal para a iLi'a que se quer fazer triumphar.
(ApOiados.)
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- r. presidente deixarei de parte todas as reflexóes feitas
pelo nobre deputado por Minas que se ligam á politica ame
ricana, ás exigencias do futuro, á convenien;;ia de nos unir
mos aos Esta'dos- nidos emfim todas as consideraçóes que
S. Ex. fez, nas q uaes eu abundo.

A questão só e unicamente é esta-é util o projecto que
está sujeito á approvação da camara, isto é, contém não a
utilidade geral d,l simples communica~ão, mas a utilidade
dQ modo por que essa commuoicação deve ser feita? Eis
aqui a primeira questão. Não se trata de communicações
simplesmente' essa jamais contestei.

Segunda questão: convém ao triumpho, {l yictoria das
idéas que S. Ex. sustenta, e eu aprecio, a passagem des[e
projecto tal qual está na presente occasiáo, isto é, no fim de
uma sessão, ou antes, sem que S. Ex. queira, é uma verd,l
deira embaçadella ?

~ão estes os dous pontos que YOU áinda examinar.

E' o projecto uril ? Eu disse qua a autorisação tal qual
estava isto é, dependente das condiçóes impostas pelo poder
da .nião, era uma autorisação que não tinha bases, que
dependia do exame especial dessas condições, porque desde
que o governo só fica autorisado a contratar com a com
panhia que o governo dos Estados- nidos contratar, não
poderá contratar senão com aquella que elle quizer. (Apoia
dos.) Eis aq ui a primeira questão.

esunda : eSS·.l lei a que o nobre depuraJo se r ferio
estabelece di\'ersas condiçóes; o que cumpria ao nobre de
putado náo era dízer-nos-conyem que essa nayegaçáo
exista; convem que tratemos de fundar uma politica ame
ricana politica que desejo, e que não contesto; convem
que estreitemos as nossas relações com aquelle grande e no
bre povo. Sem duvida, tudo isto é ass:m; mas o que con
vinha ao nobre deputado agora era comparar as condições
da lei dos Estados-Unidos com a autorisação que se discute.
Partindo, por exemplo, da quantia, o nobre deputado a
limita dizendo no seu projecto -dar-se-ha uma subvenção
ql,e não exceda de 200:000$. Ora a quaanti.l concediJa p_Io
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gO\'erno dos Estados- Unidos está dependen te da quantia
que o governo do Brazil conceder.

VozEs:-Não não.

O ORArlOR:-Está pelas circumstancias; se o governo
dcs Estados-Unidos.... figuremos uma bypothese, der uma
subven;ão de 30 ou 40:000S não havemos dar uma de
400 ou 500:000,....

UMA Voz :-Não a dá senão de 150:000 dcllars.

O ORADOR :-A que companhia? E sob que condições?

UMA Voz :-A' companhia que contratar este serviço.

O ORADOR:-Eis a questão não suscitada pelo nobre de
putado.-qual é a relação que o interesse tios dous paizes
exige para determinação de3ta quantia, isto é, quando nós
concorreremos com tanto, com quanto devem con orrer os
Estados- Unidos? ada disto se diz.

U IA Voz:-Na lei d03 Es~ados· nidos está determinada
a quantia.

O ORADOR :-Está determinada a quantia com que os

E tados- Unidos concorrem, mas a concess3.o desta quantia
está d_p~ndente da subvenção que nós dermos.

MA VOZ :-Está claro; se nada dermos, elles tambem
nada darão.

O ORADoR:-Se está dependente da sub\'enção que nós
derm03, note-s_ bem qual é a relação entre as duas quan
tias? Qual é a relação q ue o interes'e publico exige a esse
respeito? Qual a divisão aceitavel? erá a da lei do con
gresso? Deos sabe, em vista da redacção do projecto.

Não se exigem outras condiçõ_s? Que valor tem para o
governo e p:Jra acamara?

A autori~;ação concedida p~lo nobre deputado é esta, con
tratar com a companhia que aceitar as condições que o
governo dos Estados- ~ nidos q uizer...

UMA Voz:- ão excedendo de 200:000Sooo.

O ORADOR :-Por conse':.juencia, o exam_ do pres ote
projecto é em ultima an[\l~'se um exame da lei que pas ou
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nos Estados-Unidos o E' este modo de dar autorisarão que eu
contesto; é este mo o que me faz negar a utilidade do pro
jecto ; é desta utilidade que trato. ma id';a boa póde ser
estraga:la por lei mi ou menos pensIda.

Contes·o ainda a utili:lad do proje.::to pela o:caSla'1
em que ,·ai pas ar. ote V. Ex. que e;t'.lmos no fim da sessão;
trata-s3 de uma questão importante que, ainda quan:lo nio
tenha discussão nesta casl, com toda certeza não deve' ter
no senado, e com razão porque o assump:o é gra\"e. Em
thes:l ninguem contestará que as communica;:ó s são pro
veitosas, são ut is ; mas ha muitas questó~s que se ligam
a esta these geral. Ha de haver, po:s, discussão, e como
estamos no fim da sessío, o proje.::to nio ha de pas-ar
neste fim de sessão; neste caso per.sunto eu: - q L1al é a
utilidade da p~essa? A demora, des:le que hOll\·esse certeza
que não nos oppunhamos á idéa, como nã:> no op;:>omo,
sedo um mal ou um bem?

UMA Voz:-Note que a lei ameri:ana marca o prazo den
tro do qual se deve fjzer o contrato.

O ORAUOR :-E o que tem este prazo se n3.o p3SS:lr o pro
jecto no senado? Note que a minha argumentação é que
não é possivel que passse o projecto até o fim da sessão.

UMA Voz :-Basta que passe na camara dos deputados.

O ORAnoR:-Se não p:Sde passar, qual é o (1m do pro
jecto? Apress3.r, fazei-o pas ar em breve tempo nesta ca
m3.ra, quando este tempo nos p:íde fornecer meios de legis
larmos melhor? Quando não vejo perigo em fundamental-o
melhor, porque a dis::us,ão diminue.

UMA Voz :-Cumpre a tender que, se não passar elle em
tempo, fica sem effeito a lei dos Estados-Unidos.

O ORAnoR:-Mas porque não pa,sará no principio da
ses,ão que vem? Pcr consequencia, r. presidente, não te
nho outro remedio senão oppôr-me, não á idéa contida na
autorisarão, não ao pensamento g neros:> e nobre que nella
seacha, mas á pJssa3em immediala da iJ °a, com perigo de
maior demora ou rej.irão.
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A utilidade de um proje~to não é a utilidade geral da
idéa contida neHe, é a utilidade da idéa contida pelo modo
por que ellea consagra. Creio que não ha uma unica pessoa
que possa contestar a utilidade geral da navegação a vapor,
da approximação de relações entre os povos; por consequen
cia, quando discuto a utilidade do projecto, discuto a utili
dade limitada, isto é, a utilidade da medida, como o pro
jecto a consagra.

O SR. j\lI.~RTJNHO C.\.MPOS:---V. Ex. não o póde emendaI"
na I' discussão; deixe que entre em 2."

O ORADOR :-- Mas o que digo é que o projecto tal qual
está, se presta á censura geral, precisa de substituição. O
que quero, pois, eJ1lão? Quero que em vez de procedermos
precipitadamente, procedamos com prudencia, com modera
ção e com pleno conhecimento.

Sr. presidente, um facto capital demonstra que tive ra
zão ; a idéa contida no projecto jã foi rejeitada á discussão
nesta casa. Não precisava dizer mais do que isto, porque em
rigor não podia ella ser reproduzida hoje, segundo o pensa
mento de m'-!itos.

U~I <::R. DEPUTADO:-E foi rejeitada até com o \,oto e de
claração lo Sr. ministro da agricultura.

O ORADQR :-Por conseqLlencia 0- Sr. ministro da agri
cultura pelo menos não errava quando, combatendo uma
medida identica, não combalia a idéa em si, appellava para
considerações de outra ordem não contestava a utilidade
geral das communicaçõ~s. las eu puz de lado a questão
regimental, não quiz tratar della, porque não era o meu
lim, como não é neste momento oppôr-me nem desautorar
o pemamento exarado no projecto; a minha questão é sim
plesmellte de substituição e oppcrtunidade. Porque deve
Ser substituida? Qual a razão por que a não julgo util tal
como se acha redigida?

O nobre deputado pela prol'incia de Minas por ,-eus ce
gou-se ao pedido que lhe fiz para que apresentasse as diver
sas condições da lei a que S. Ex. se referia; a co mparação
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dc sas condições com a autorisação que existe' sobre a mesa, e
que torna dependente o emprego de :200:000.' dessas con
diçóes. Era este o estudo neces3ario para que a cam ara pu
desse com razão decidir- e a favor ou contra.

O SR. MARTI;>;I-fO C.\MPOS :-Entre V. Ex. nelle.

O ORADOR- Tão entro nelle por uma simples conside
ra~ão; onsidero apena5 o ponto em que o nobre deputado
me responde; o ponto que se refere á quantia. Pat-ece que o
que S. Ex. leu dessa lei é o seguinte: « Fica o goyerno au
torisado a sub\'encionar uma companhia para a navegaçãD a
vapor com a quantia de 150,000 dollars, com tanto que a
despeza se reparta entre o governo brazileiro e o goyeroo
dos Estados-Unidos.) logo, digo eu, qualquer que seja a
quantia dada pelo governo dos Estados- nidos, ne essa rio
é, para que o ontrato tp.nl1a effeito que o go\-erno do
Brazil pague metade da despeza.

M SR. DEPUTADO:"-Nâo se segue que seja metade.

O ORADOR :-.... far-se-l1a o contracto, com tanto que se
divida a despeza.

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Não, igualmente.

O ORADOR :-Enrão V. .Ex. leu mal a lei.

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Não li mal a lei.

O ORADOR:-Ouyi que a despeza seria diyiJida, o que
quer dizer repartida igualmente.

O SR. MARTINHO CAMPOS:- ão, senhor.

UM SR. DEPUTADO:-! ão se diz igualmcnte.

O ORADOR :-Assim o entendo; aceitemos, por":lll, a di
visão, qualquer que ella seja; n ste caso a autorisação que
se discute é mais que sup~rflua, é ab-urJa porque not<;;
V. Ex. que na lei não se determina o qual/tulIl da subvenção;
e autorisar o governo brasileiro a contratar dependente da
condiçóes impostas pela lei americana é tornar possil"i~1

qualquer relarão de subvenção, sendo aliás uep~ndenre das
<.:undições do contrato feito pelo goyerno dos Esrados- LlI

dos, segundo a redacção do proje:to.
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o SR. J\lARTINHO CA~II'OS :-. autorisação não tem ou
tro limite senão o do dinl~eiro.

O ORADOR :-De du;t uma ou a autorisa ão é certa e
determinada, e então sobre a ba e do quantul1l . pre:iso at
tender á relação da moe:!a, ou não é certa e nes:e caso não
ha base definida, quando aliás é pre:iso attender á somma
dos interesses dos does paizes.

O SR. MARTINHO CA~IPOS :-Aqui se diz que foi o goyerno
autorisado a contratar até a quantia de 200:000" 000.

O ORADOR:-Div:dir a qua11lia votada, como diz a lei do
congresso, entendo eu que é oncorrer cada um dos Estados
com parte igual. e porém, dividir quer dizer qualquer que
seja a divisão cr io que pela doutrina do nobre députado
o governo dos Estados-Unidos pcderá dizer-daremo
150,000 dollars e v .s dareis J 00,000 dollars.

M SR. D"PUTADO :-A divisão admitte desigualdade de
quinhões.

O ORADOR :-Em todo o caso se deveria dar uma razã
Jeterminada entre as duas quantias, porque dar ao governo
qualquer quantia seja qual for s~m limitação alguma, de
pendendo esta autorisação de um pequeno qual/tlll1l tambem
por parte dos Estados- nidos (pol'que ahi se marca só o
maximal, e de um contrato determinado, é pêar a acção do
governo brasileiro, sem proveito algum para a idéa que se
sustenta.

O nobre deputado disse tambem referindo·se Ú oppor·
tunidade da medida, que era possiyel que ella passasse no
senado no prin:ipio de 1aio que por consequencia havia
tempo p::tra que se celebrassem os ontratcs, e não cadu:asse
a lei a que S. Ex. se referio. E' possi vel, é verdade' mas se
é possivel que esta medida, melhor estudada, passe em Maio
aqui na camara e nosenado, qual é a utili.~ade de sua pas
sagem aqui precipitadamente, repentinamente se ella tem
em tempo l~e ser "otada?

E' COntril esta pressa que me pronun:io; não quero a
morte do proje:to; o que quero é que !Ie seja examinado

1.1
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com calma' não comprehendo a necessidade da pressa'
·passe o projecto por um maduro exame. Tão peço que se
rejeite o projecto, mas q ue seja estudado, que vá a uma com
mi são com urgencia.

VOZES: - Votos! Votos!

Vem á mesa, é lido, apoiado, e entra em discussão, o
seguinte requerimento:

« Requeiro que o projecto Yá á commissáo de commer
cio, industria e artes para dar com urgencia o ~eu parecer.
Andrada e ilva.»

O OR.\·DOR :-Sr. presidente, levanto-me apenas para di

zer duas palavras explicando o meu pensamento.

A idéa contida no meu requerimento é, em ultima ana
lyse, a mesma que contém a emenda do nobre deputado pela
Bahia.

Eu requeri que o projecto fosse remettido á commissáo
de commercio, industria e artes para dar o seu parecer com
urgencia. O nobre deputado propõe tambem que o projecto
vá a essa commissão com urgencia, mas sem prejuizo da
I n discussão.

ã6 accrescentei no meu req uerimenro as pala \TaS-Sem
prejuizo da la discussáo,-p:Jrque, versando a questáo sobre
a demora ou náo dernora, uma vez que a commissão tenha
de dar o seu parec r com urgencia, tanto faz que o projecto
tenha passado para 2 a discussão como que esteja na [a, uma
vez que não haja demôra da parte da commissão. Tanto tempo
haverá par.l pas-ar o projecto estando em [a dis:ussáo
como haven:lo ji passado para a 2. n

O SR. U RBA'lO : -Temos táo poucos dias de s~ssão que
não ha tempo para isso.

O OR.\DOR:-A emenda diz que vá o proj eto á cOlTImissáo
sem prejuízo da ln discussão.

O SR. URB\. :- e náo ha tempo?

O ORADOR :-Como não ha temp~?

O SR. RB.\NO :-3:> se a commissâo der parecer amanhã.
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o ORADOR :-Pode daI-o cm dous dias. A materia lhe é
muito conheci la.

Ac·:res:e para mim que eu p;nse que para adia:llar a dis
clls;ão melhor é ter os esclar cimônto3 logo no começo do
qlle "otar-se cm Ja dis:ussão sem esses esclarecimentos. 'reu
fim foi apressar sem prcjuizo dos esclarecimentos. Por isso,
co:ntanto que haja a base de um pareccr com tanto que vá á
commiss3o, com tanto que não sz decida de afoga:!ilho nada
tenho que oppôr ; declaro que a:eito a sJb-emellda d::> nobre
dep~ta jo.

VOZES -\ o:os, votos.

O ORADOR: - Sr. presiJente, com::> o nobre depprado
pela provincia de Minas faz-me o favor d;l conceder Jicen ra
par,l falbr, aproveitando-me da omnipJtencia que S. Ex. e
arroga ...

ALGU:-lS SRS. DEPUTADOS:- ão apoiado.

O SR. lVIARTJ:-lHO CA~lros :-ELl respond_rei a V. Ex.

O ORADOR:-... pass::> a exprimir com toda a fl'<ln=jueza a
minha op:nião com o direito que me compete, segundo as
id~as que S~lstento e servindo-m; dJS pens1men·.os que me
ap~oul'tr.

O proj;cto qu; e discutc, Sr. presidente, p:Sde ser enca
rad::> so:, div rsos p::>nt"s de vista, e a votação que a:a a de
te, lugar demonstra qu; o nobre dep~tadomesmó não p::>der,í
explicar o seu voto em frente dos Jà:tos que ante.::edera:11 a
discus,ão da medid.l.

Foi o nobre depu 'ado g Lleill declaro~l que a jjéa centida

neste projecto, idéa gran:lio3a e nobre, tinha s:do largamente

desenl'o~vjdaem um parecer de c mmisião apresentado nesta

casl; foi o nobre dep:Jtado quem reco:1heceu que esse pare

cer de com-missão, apezar de luminosam;nte expô r a qu;s

tão, não f;Ji approvado pela cam ara dcs Srs. deputa :105.

O R. iV!.IRTI'HIO CA~lros- Ião apoia:lo.

O SR. C. ·IADUREIRA :-Apoi do; foi isso mesmo.
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o ORADOR :-Neste caso O nobre deputado cxplicará qual
o valor da votação que ha pouco tel'e lugar,

Foi o nobre deputado ql:em sustentou que a idéa podia
ser modificada na 2' disçussão conforme parecesse conve
niente á camara Muitas sio as questões que deveriam ser
examinadas, Eu esperei algumas sem discutil-as. Os 200:000

maximo da autorisação concedida pela camara, são ou não
bastantes para em qualquer occasião vereficar,se o contrato
a que . Ex. referio se? Deve ser augmcntada ou diminuída
a quantia I"otada ?

'r. presidente, um dos pontos que me obrigou a fazer re
paros ao projec~o não foi respondido pelo nobre deputado'
é questão para a qual chamo a sua attenção.

Hal'endo uma l-ela;ão qualquer entre a sub,'ençâo eon e
dida pelos Esta os niclos e a que deye conceder o gwerno
do Brazil, é preeis::> attender á relação da moeda e som mar
os intcresses, para saber se ' possivel que esta ompanhia se
organisasse.

Ou as subven ;ões são necessarias, ou não. Se ão neces
sarias, evi ientemente é preciso que ellasexprimam um quan·
titatiro certo e determinado, isto é, pelo menos o minimo
que pide ser ccncedido afim de animar a companhia ou as
sociação a cmprehender a mesma nave3ação.

Ora: se o qual/tum da subrenção está dependente da rela
,ão da mceda entre os Estados~ nidos e o Brazil, c do pro
prio contrato, é evidente que a determinação de 200:000"

como está no projecto, não ~atisfaz a toda e qualqucr hypo
these que por ventura s~ pOS:3 apresentar.

O SR, CARLOS RIBEIRO:-D ntro dos 200:000$ sati faz.

O OR,IOOR: - Póde s::ltisfazer, e pSde tambem não satis
" fazer. A can1ara não sabe ao certo, nenl póde saber qual a

quantia com que concorrerá o gOI'erno dos Estados, nidos.

E" tambcm questão a examinar pel nobre depurado a

neces idade da subyenção, q uestáo na qual não entro. mas
chamo para ella a attenção da camara, s 'mente porque' este
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um ponto essencial, quando se trara de subl"encionar quaes
quer companhias ou associaçõ~s.

A camara sabe que segundo os principias de economia
politica aliás apregoados pelo nobre deputado em outras oc
casiões ...

O SR. MARTI:-IHO C.UlPOS: - Com mais coherencia do
que . Ex. tem feito.

O ORADOR :-E' I"erdade ! ! !

Segundo es;es principios, as sllbvenç-e são sómente con'
cedidas quando se demonstra evidentemente que as empr zas
náo se podem organisar se não forem sllbl"encionadas. Cum
pria verificar se cra possil"el que essa idéa nobre, graQ.diosa
e generosa podia ser lel·ada a effeito sem a subvençáo paga
pelo Brazil.

O SR. CARVALHO REIS :-Já temo" uma grande autori
dade, que é a do congresso americano.

O OR.IDOR :-Essa questáo foi pasta de lado pelo nobre
deputado. '

Cumpria ainda averiguar com segurança se o interesse,
muito grave para nós, porém ainda maior para o Estados

nidos, podia autorisar a subenvençáo s· para aq uelle paiz.

Cumpria ainda examinar e confrontar as circumstancias
desta companhia que se pretende organisar com as das
companhia; franceza e ingleza que não são subvencionadas
por nós.

ão quiz di;cutir, quiz apenas apontar as difficuldades
da materia a sua importancia, que exige exame e cuidado.
Quiz lavrar um protesto na 2" discussão; protesto que eu
podia fazer como deputajo, e o faço; quero apenas dizer que
sirvo tambem ao meu paiz e a politica que sustento· pedindo
discussõ<Js ampla; sobre materias im portantes, e não vc tação
de afogadilho.

Entendo que rendo uma prol"a de respeito á camara ex
primindo-me com lealdade e franqueza. Ião pretendo a
mune tio projecto, como sustenta o nobre deputado, mas
descjo as vomções acompanhadas da dis:ussáo.
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o SR. CARI.O, RIBFlRO: - Não foi a vOla;áo de afcga
dilr.o.

O ORADOR :-Pedi a dis:ussão em nome da camara, em
nome de uma decisáo sua. Votando outr'ora 600:000$, qu
aliás foram negados, deixava·se lamb~rn ao governo aUlori
sação para dar a subvenção de 150 cu 200.0008? Basta\'a-me
esta razão para desculrar as impertinEn ias da minba pa-
lavra. .

Chamando a atten;ão da camara para as diversas qucstõ s
que se podem suscitar, t rmino declarando que subi á tri
buda com prazer, servip.da-me da licença qt:e ô nobre d pt.:
tado me deu, e que eu éS' imo que lhe faça muito bom pro
veito.

l M.\ Voz :-E' muito despeito. (ApoiC/dos e lião C/poC/idos.)

---......-.. ...----



Sessão de 1 de Setembl'o de 180 11

PROGRA livlA l\llNISTERIAL

o SR. JosÉ BONIF'ACIO (signaes de atlellçáo, proflllldo
silelláo):-Sr. presidente, como membro do ministerio que
deixou o poder, corre-me a obrigação de explicar á cam ara e
ao paiz, segundo o estrIo e uso do systema que nos rege, as
causas de sua retirada.

Estava no dia 29 do mez passaJo em primeiro lugar na
2" parte da ordem do dia uma proposta do poder executivo
autorisando operações de credito para despezas cuja conve
niencia e necessidade o corpo legislativo já tinha reconhecido
em uma lei e o reconheceu logo depois.

Chegado a occasião opportuna para discussão dess1 lei
que por sua natureza não p::>dia provocal-a pedio-se urgen
cia para tratar-se do projecto que se referia li linha de nave
gação entre o Rio de Janeiro e Ne\\'-York. Este requerimento
passou, e isto só pareceu-me que já importava sigoal de des
confiança da parte da camara, porque enfraquecia o governo
peran te o paiz.

To:l.avia, se duvida houvess_ sobre o valor da votação, os
factos posteriores a qualificariam, provocando a sahida lo
governo. Apresentado o projecto da navegação, em que,
como ministro, tive de p~dir modificaçõ2s contestando a
utilidade da medida como estava formulado, tll-o de accôrdo
Com o pensamento do c r . ministro da agri ultura exposto
perante o parlamento, de accôrdo com as de:laraçães do
Sr. ministro de estrangeiros no senado de accôrJo com a
deliberação assentada por uuas vezes em conferencias de
ministros, de accôrdo com a rssposta que tambern em con-



3:28

ferencia se asse:ltoc! que se désse a provo:ação feita a tal res
peito á nO'sa legação em Londr s, relatil"amentc á lei do
congresso america no. Eu entendi que, sem oppor-me á idéa,
que empre reputei util e boa, podia chamar a attenção da
cam~ra p'ara () modo por que ella se ia verifica e para sua
opportunidade, est:Jndo a findar-se a sessão.

:'\<Ias, como fosse ness~ occasião mal interpretado o meu
pensamento, I"oltei de nOl"o a discussão para dar-lhe uma
fórma sensi\'el que pudesse ser pelo paiz inteiro apreciado;
requeri que o projecto fosse á comrnissão de commercio e
i:ldustria para d.lr sobre elle seu parecer co:n up~ncia,

Ainda assim, não comprehendido o meu pensamento,
aceitei sem hesitar, porquc meu fim não era matar o pro
jecto, uma sub-emenda que pedia fosse a medida a essa com
missão sem prejuízo da primeira discussão. Ambas as emen
das foram rejeitadas pela camara dos rs. deputados. Entendi
que a circumstancia, que o facto isolado neste ponto era
pelo menos uma prova de pouca deferencia pelo ministro do
imperio prol"a reforçada em seus efleitos pela primeira yo
tação, que preterio a proposta do governo.

Cm no 1"0 facto pôz remate aos que a abo de narrar; uma

,"otação nova veio accrescentar-se cís causas justas e consti
tucionaes do rompimen,to que entendi de\'er provocar.

\ otado em primeira discussão o projecto, pedio-se ainda
que fosse preferido á proposta do governo, isto é, pedio-se
dispensa do interscidio, quando já não podia haver duvida
alguma que esse primeiro projecto pro\'ocava discussão da
camara.

Comprehendi pela minha parte que náo_podia continuar
como ministro; dirigi-me immediatamente á casa do Sr. pre
sidente do conselho, e declarei-lhe que desde aquelle momento
eu me julgal"a impossibilitado de conservar a pasta do imperio.
S. Ex. e todos cs meus collegas, pesando' com a dignidade
que lhes é propria rodas as circumstancias em seu encadea
mcnto e consequencias eIltenderam que deyjam acompa
nhar-me na retirada. Dirigia-se 0 Sr. presidente do conselho
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nesse mesmo dia ao paço de S. Christovão ; Sua Magestade
respondeu-lhe que precisava algum tempo para reflectir.

o dia seguinte instámos pela nossa retirada e ella nos
foi concedida.

Eis as ausas que provocaram a retirada do gabinete.
Julgamos ter sempre cumprido o nosso dever, e nunca es
quecido os principias que nos levaram ao poder (apoiados) ;
continuaremos a sustentai-os fóra delie com o mesmo zelo,
'com a mesma dignidad<: e com a mesma dedicação. (Milito
bem milito bem.)

41





Sessão em 29 de Maio de 1865

RESPOSTA Á FALLA DO Tl'-lRO O

O SR. Jo É BONIFACIO (si{(l1aes de allellçáo " profulldo
silellcio) :-3r. presidente, serei muito breve; é o amor das
instituiç5es que me impelle para a tribuna; é o desejQ pro
fundo de prestar aos nabres ministros o mais cordial e dedi
cado apoio.

Não venho ajustar cOlHas com S . EEx.; venho pedir
lhes, "enho pedir aos diversos organisadores de gabinetes,
venho peJir aos "arios homens publicas que se ingeriram
nestas ne.5ociaçõ·~s, que ajustem contas perante o paiz. A
vila publica não é um patrimonio individual, é um patri
mania da nação.

Aos Srs. ministros creio poder fallar em nome de um
direito; ao' outros creio poder fallar em nome de um dever.
Co-responsaveis nos acontecimentos da vespera, co-respon
saveis nos acontecimentos do dia, co-responsaveis mesmo pela
01' anisarão ministerial que o nobre ministro da marinha
julgou tkfeituosa, corre-lhes o de\"er de se explicarem.

Quando em 1839 em época afRictiva para a França par
lamentar, depois de uma longa crise, em frente de um ga
binete interino de mui pouco t~mpo interpeIJaram-se os
ministros sobre as caUS3S qua tinham a tado desenvolvido e
rompido as nego iações ministeriaes, não foram s -mente os
mesmos ministros que romperam o silencio foram tam
bem vultos paliticos cama Thiers. como Dupin, como Gui
ZOt, que se julgaram na restricta obrigarão de vir declarar
na tribuna as razões de suas reCUS3S e o moti"o de suas
hesitações.
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As praticas sal urares do governo repres~ntativo que cu
aprendi com o venerando Sr. presidente do conselho' que
eu sempre vi proclamadas pela energia e con:isão da pala
vra do Sr. ministro da iustiça ~ q -te eu admirei nas victorias
parlamentares do nobre ministro da guerra; que ainda ha
dous dias vi em parte realisadas com tanta effusáo da alma
pelo nobre ministro da marinha; que eu respeito nos pre
cedentes da vida publica de todos os honrados ministros;
não são invenções engenhosas desenterradas pelo ac:' so nos
dias da aàversidade, porém bagagem inutil e funesta que
se atira á margem do caminho nas horas da prosperidade
e da fonu na.

Quando, pois me dirijo aos nobres ministros, farO-O
com a profunda e intima conyicção de que elles se explica·
rão convenientemente perante o paiz. 1 ão affirmo, inter
rogo; não censuro, duvido; não exprimo uma opinião, pro
curo apenas figurar uma hypothese.

Nas varias e successivas peripecias dess~ crise, onde en
contrarei o fio que me guie no labyrintho? Como definir a
situação actual, a situação do momento? ão o sei!

I rei procural-a nos succes,os da vespera ; irei pro.:ural-a
nas diversas organisaçóes ministeriaes; irei procural-a nas
discussóes havidas nesta casa; irei procurai-as nas de.:lara
ções dos Srs.' ministros; irei fin~lmente, procural-a na res
posta ao discurso da corôa?

Confesso, Sr. presidente, que a minha intelligencia sc
perde, e que por maiores que sejam os esforços empregados
não sei comprehender o q ue me cerca; taclêo nas trevas.

A camara o sabe: a dissolução do governo passado vc
rificou-se, não por via de um accordo que procedesse de uma
votação nesta casa, não em vista de um cheque parlamentar
soffrido em uma discussão; foi o voto symbolico, foi o es
crutinio secreto que determinou essa dissolucão. Mas essc
escrutinio tem sem duvida alguma um gra~de valor, um
valor politico; e foi ainda o nobre ministro da marinha que
se incumbio, com a franqueza que nós todos lhe reconhece-
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mos, de o jizer ao paiz: havia urna scisão ou receio de
uma scisão; solveu-se a difficuldade.

Sei são ?1 os partidos não se seindem por acaso não vivem
sem nece stdade, não morrem sem motivo; são o que
devem ser. Ha pois, uma razão s~ria; qual é? E' preciso
dizei-a. Os factos são significativos. Separados tem um va
Iar, encajeiado contradizem-s·e.

'r. presidente, a V. Ex. dirige-se neste momento minha
palavra; trato da eleição presidencial.

Com a dignidade e abnegação que o caracterisam, V. Ex.
enchergou nessa votação prova bastante de que não inspi
rava confiança, e não podia continuar a presidir nossos tra~

balhos sem uma nova declaracão da camara; e a càmara
unanimemente declarou a V. Ex. que essa confiança conti~

nuava; mas era a causa do governo que se tinha decidido!

A logica do receio do nobre ministro da marinha pre
\'aleceu, é eu me calaria diante do primeiro facto, cujas con
sequeneias são diversas, se logo depois um facto de maior
significação não viesse de truir as in !ucçóes que tirei do
primeiro.

O SR. DANTAS :--Ao contrario.

O ORADOR :-A camara \'ai ver .

. Senhores, não é desconhecido que, tratando-se da elei
ção das commissóes, V. Ex. recebeu a mais alta de todas
as delegações; V. Ex. foi incombido pela camara dos Srs.
depurados de fazer a nomea\ãe dos diversos m mbros das
commissões da casa. Foi somente e por motivo declarado no
parlamento, exceptuada a commissão de resposta á falla do
throno; de modo que, se pela natureza della essa escolha
já devia importar um alto valor politico a excepção realça
esse \'alor e dá-lhe maior relevo.

Mas o que vimos? O primeiro facto anormal; o pri
meiro fa -to qlle conspira contra essa logica do receio de

• Ex., é a propria resposta ao discurso da corôa. No pe
queno espaç decorrido entre a eleição dos membros dessa
commissão, e a apresentação da mesma resposta, o relator,
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isto é aquelle que tinha recebido da camara a maior prova
de confiança assigna-se Jlel/cido ; a votàção da camara apre
senta-se como uma yotação fraccionada. (Apoiados; náo
apoiados. O Sr. DaI/Ias e ouIros sen/iores pedem a palavra.)

Este facto poderia até certo ponto obter lima explicação
plausivel, exprimir a feição das maiorias, se porventura os
dous outros membros da illostrada commissão, que svmbo
lisavam o pensamento da cam ara unidos em vistas e tendo
o mesmo fim, dessem á sua obra harmonia, e por suas
~alavras offerecessern lIm yerdadeiro apoio ao governo.

Eu inyo;,:o a consciencia da camara e do paiz. Basta-me
analysar as opiniões do honrado deputado pelo municipio
neutro que pelos juscos laureis conquistados na tribuna e
na imprensa tem uma alta importancia e significa,ão na
vida politica do sell paiz' não pre iso mesmo considerar o
jornalista eminente. Sen'em-me só e unicamente o modo
porque . Ex. se manife tou nesta casa.

Para o nobre deputado, membro de uma commissão de
confiança, os nobres ministros não são solidarios, para o no
bre deputado ba ministros com garantia e ha ministros sem
garantia (apoiados,. 171uilo bem) ,para o nobre deputado o
governo não symb91i a lima entidade, mas symbolisa diver
sas entidades sem politica certa e determinada.

Restaria, senhores, a opinião do terceiro membro da com
missão de resposta a falia do throno, com quem tenho sem
pre tido a fortuna de estar de accordo, e que sinto nesta oc
casião não poder acompanhar. Póde o apoio do nobre de
putado pela Bahia ser aceito sem limitação alguma? Creio,

r. presidente, que não.
E' ponto assentado da doutrina de S. Ex., e que eu

tambem aceito, é ponto de doutrina constitucional, se assim
me posso exprimir, que os ministros assim como os depu
tados, que em questões de gahinete tÊm yotado em sentido
opposto, não podem sem quebra do principio da solida
riedade, entrar na mesma administração que tem de resol
ver essas questões.

O SR. FRANCO DE AUIEIDA :-Apoiado.
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o ORADOR :-Ora O nobre ministro da agricultura o no
bre ministro da fazenda e o nobre ministro de estrangeiros
não concordaram sempre em questões que foram reputadas
politicas, e pelo contrario yotaram em sentido opposto.

e a commissão ilIustrada a que me refiro não olferece
solução ao enygma da situação, offerecel~a-ba Sr. presidente,
a discussão havida nesta casa, quer por parte dos Srs. mi
nistl,os, quer mesmo por parte cios seus nobres c distinctos
oppositores ?

Esta discussão r. presidente, reyeste-se de uma côr du
pia; feiçóes geraes, e feições especiaes ; é pre.::iso examinaI-a.

As feições geraes são de tal natureza que já colIo am a
intelligencia em duvida a respeito do caminho a seguir. Para
os nobres ministros, para os seus distinctos oppositores ha
liberaes do statu quo, liberaes historicos liberaes progres
sistas e liberaes adiantados. {Risadas. I

O SR. DANTAS:-V. Ex. já tel"e opinião iC7ual.

O ORADOR:-VOU já responder.

Eu sempre acreditei que nos I"arios matizes dos par
tidos havião opiniões mais ou menos moderadas, ou pelo
contrario outros acreditaram e não eu, que na mJrcha e
desenvolvimento das idéas podem mais ou menos os sectarios
aproximar-se de uma fronteira commum.

Não é opinião minha, e sim de Macaulay. Partindo de~ta

doutrina, usei do termo -liberal moderado.- Pensei que
o espanto que a proposição tinba causado pouparia ao
meu paiz novas divisões; mas yejo que em pouco tempo a
doutrina fez proselytos, r. presidente; não ha sómente
duas' especies de liberaes. Hoje mesmo, se o nobre depu
tado quizer accrescen tar ás .indicadas as duas especies pro
clamadas por mim, em yez de quatro terá seis.

O SR. DANTAS:- Ião exijo tanto.

O ORADOR :-A multiplicação das especies póde matar o
genero: é preciso clareza na exposição das bandeiras. Os
Srs. ministros de\'em reI-a.

Vou yer se posso agora, não conforme as opiniões que
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professo, mas conforme as doutrinas expendidas pelos no
bres ministros e seus distinctos op p osi tores, definir estas
diversas especies a que me refiro.

Se elJas significassem a mesma cousa, se não exprimis
sem idéas diversas, sem duYida- eu não traria á camara estas
varias divisõ~s. Desde, porém, que ha distincção, tenho 0

direito de perguntar se todas estas fracções estão de accordo,
ou se estão em, desaccordo e em que.

Liberaes do statu quo, segundo a definição do Sr. mi
n istro da justiça, são todos aq.uelles....

O SR. MI 'ISTRO DA MARIKHA :-0 Sr.' ministro da jus
tiça fallou em slatu qllo em relação a outra cousa.

O ORADOR :-0 nobre ministro da justiça declarou qut:
o seu programmo era o stalu qllo sem alteração da politica;
o nobre ministro da marinha distinguio no seu discurso a.
tendencias geraes do li beralisll10 das tendeneias especiaes
suas; por conseguinte, no slalll quo ha tendencias liberaes.
Todos aquelles que aceitam o gabinete com a sua politica são
liberaes do statu qllo.

, O SR. MINISTRO DJi. JVLllilNHA :-8 statll qllo ahi não tinha
relação alguma com os partidos, e sim á marcha do gabinete
em relação á guerra.

O ORADOR :-Não façamos questão de nomes. Os que
apoiam o slalu qllo são aquelles que apoiam o governo
quanto ao estado da guerra, sem alteração <da politica, e
entre estes e aquelle S. Ex. achou tendencias liberaes.

O nobre ministro da justiça foi tão expressi\'o na ex
posição de suas doutrinas que até, e eu chamo a attenção da
camara para este ponto, expondo as razões pelas quaes não
tinha aceitado o papel de organisador do gabinete, declarou
que era porque não podia realisar nas actuaes circumstan-
ias o programma que S. Ex. tinha proclamado no senado.

Ora, de duas uma: ou entre o programma de S. Ex. e o fim
q ue se tem hoje em vista não ha rcla~ão alguma, isto é, o
governo deita çle lado todas e quaesquer medi,das que se pos-
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sam approxímar deste programma, ou ha alguma cousa que
deve ser realisado.

o primeiro caso, o governo tem uma politica, e é essa
politica que eu chamo dos liberaes do sta/1I quo ; no segundo
caso, a politica é dil'ersa mas.tem ainda direito ao baptismo

de . Ex.

Liberaes progressi tas são todos aquelles que aceitam o
programma adiado por . Ex., são todos aquelles que o
,r. ministro da justiça pu:lesse classificar segundo os prin
cipias que adoptou.

Maior dilliculdade eu encontrarei em definir o que são
liberaes historicos; mas se bem comprehendo algu:nas idéa
lançadas nos dis:ursos proferidos, se as approximo mesmo
daquillo que em outros paizes se chamam.- partidos histo
ricos-, a redito que são liberaes historicos aquelles que,
al~m do valor dado ás idéas ligam importancia aos nomes.

Não sei se os nobres ministros, considerando o p rtido
em sua unidade como um vasto quadro de exercito reputam
êstes liberaes como officiaes reFormados, e se reputam os
liberaes adiantados os que professam as opiniões indiTi
duaes do Sr. ministro ela marinha como a reserva do fu
turo.

ocegar-se-me-hia o espirita se eu encontrasse ao menos
na respostas dos distil1ctos oppositores dos nobres ministre
a explicação plausivel desta situa~ão que se me afigura por
cmquanto incomprehensivel.

Mas se recorro ás apreciações daquelles oradores que s
Oppuzeram aos nobres ministros, acho as mesmas duvidas
que surgem na discus.ão hal'idas entre SS. EEx.

Rompeu a discussáo da resposta á falia do throno o nobre
relator da commisão. .

O SR. MARTINHO CA~lPOS :-Não fui relator.

O ORADOR :-0 membro mais votado.

Eu esperava que a assignatura -vencido- de S. Ex. ti
Vc'se base na mesma resposta ao discurso da coroa. Pareceu

42
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me não sei se com algum fundamento, que nesta resposta
alguma cousa havia que importava a cond~mna~ão da politica
do mini terio pas>ado ...

O SR. NIARTINHO CA~lI'OS :-Apoiado.

O ORADOR:- .. e como, segundo as doutrinas do muito
honrado 'r. ministro da justi'Ta em 1857 as respostas á falia
do throno pertencem ao governo em cuja presença são dis
cutidadas...

O R. l\IARTI:<IHO CA~lPOS :-Eu não p:nsei assim.

O ORADOR :-... eu tinha razão de acreditar q e o nobre
deputado acharia na resposta á faUa do throno algum pe
riodo que iria de encontro a seus actos anteriores. Seja como
fôr a verdade é que, collocada a questão entre a simples or
ganisação ministerial e a mesma resposta, o "oto do nobre
deputado não dá nem póde dar solução ás duvidas que por
ventura se levantem.

Seguio-se a c:.. Ex. um nobre deputado peJa provincia do
Ceará. O discurso proferido por . Ex., ornamento de uma
d~s faculdades do lmperio é por si só a demonstração viva
da politica que . Ex. apoia.

O nobre deputado nutre apprehensóes, porque não sabe
como explicar os acontecimentos da yespera; não sabe se
deve attribuir a quéda do ministerio passado e a subida do
governo actual aos conservadores ou aos liberaes; não sabe
se estes conservadores e liberaes estão dividido , seguindo os
primeiros ao muito nobre Sr. ministro da marinha e ao pre
sidente do conselho, e seguindo os outros ao r. senador
Theophilo Ottoni.

Apoia porque vê seus chefes apoiarem, apoia e nutre ap- ,
prehensões; mas o nobre deputado declara logo em seguida
que é ligueiro, que é progressita, não porque o queira ser,
mas porque não póde deixar de o ser, fatalmente. Crê e náo
crê affirma e nega.

o fim, o fim principalmente, do seu notavel discurso
conspira contra o começo.
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o nobre deputado receia que todos nós, conservadores,
liberaes, progressistas, sejamos deyorados pela esphinge.

A fabula creando a esphinge, crêa o nada i e este nada
hão tira ao nobre deputado as apprehensões sobre conserva
dores e liberaes' pelo contrario, . Ex. declara-se ligueiro
por fatalidade, e ministerial em nome de seus amigos.

Eu esperaya a luz do nobre deputado pelo municipio
neutro que vinha fallar em nome da camara e com um pres
tigio de uma votação de confiança. Era para mim um dos
seus orgãos. Buscaya, r. presidente, na discussão um guia
porque nutro de ejo de apoiar com todo o esforço o governoi
mas ouvi no começo do seu discurso um yerdadeiro ana
lhema atirado ao nobre deputado pelo Ceará, porque disse
com toda a sinceridade, com toda a convicção. «O meu com
portam~nto anterior á abertura das camaras acaba ce ter a
maior e mais solemne approvação. II De modo que, para
S. Ex., a vida do gabinete actual não symbolisa a id::a que o
nobre ministro da mar:nba exprimio ; não symbGlisa a união
de todos o _eus amigo ; não symbolisa um pensamento,
unico, um pensamento de concordia e de paz; s)'mbolisa ....

O R. MINISTRO D.\ M.\RJ:-IHA: - Não está gU1rdando a
ordem logica das minhas explicaçó~s.

O ORADoR:-~eja qual fór a ordem logica das explica~ões

de V. Ex., o que é certo é que V. Ex. entendeu que evitan
tando"se a discus ão e yotando em branco poderia reunir
todos os amigos da situação i mas o nobre deputado, mem
bro de uma com missão de confiança, não considera assim o
mesmo acto; affirma que houve condemnações de uns e
absolvi ,ão de outros.

O SR. MINISTRO DA MARINHA dá um aparte.

O ORADOII :-V. Ex. permitta-me que cu diga que para o
fim apontado a explicação é má. Pcnsa\"a que o gorerno não
aceitava esse modo de explicar a situação i mas dizendo
o nobre ministro q ue teve em vista evitar a lura no primeiro
escrutinio e não no segunde>, ha a mesma contradicção entre
a explicação do nobre deputado pelo municipio neutro e a
tendencia do governo ...
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o SR. LOPES. TETTO :-E O voto em branco do n obre mi·
nistro da marinha ...

O ORADOR :-Sr. presidente, depois de tão categorica de
claração, appareceu na tribuna um cheb- prestigioso do par
tido liberal, distincto pelos seus· serviços e por suà dedica
ção á causa publica. Parecia-me que ao menos no di curso de
S. Ex., extrenuo defensor das idéas liberaes, que as pro
clama e pede em toda sua pureza; parecia-me dever achar
paradeiro ás minhas duvidas. Pois bem, apreciemos este dis
curso em poucas pala\Tas' separemos as proplsi;ões al1irma
tivas das proptsiçõe~ nega ivas; separemos o principio ca
conclusão. O nobre depulaJo disse: « O governo não tem ho
mogeneidade não tem harmonia, não tem unidade; é uma las
tima que durante tanto tempo se não ehegas'e a concluir uma
organisação n)inisterial qualquer; custa a crer que as repre
sentantes do Prata esttjam falIando uma linguagem inteira
mente diversa daquelIa que falIa ao governo, ou por outra
seria para desejar que o governo fallasse a mesma linguagem
que os representantes do Prata; não me inspiraLil confiança.
eu tenho apprehensõ<:s a proposito da politica, porque o
governo a terá por força. Conclusão final: eu presto apoio
ao governo, (lO menos (ê expressão textual) quanto aos nego
cias da guerra. » De maneira, que o mesmo nobre deputado
não sabe ainda se presta ou não presta apoio.

O SR. URBJ\NO :-Presto, quanto ás medidas da guerra.

O ORADOR: - A expressão (lO menos pôde ser traduzida
do seguinte modo: Apoio o governo em vista das circum
stancias do paiz, ao menos tenho certeza que o apoio quanto
aos negocias da guerra.

O SR. URBANO :-Eu disse até que se não fossem as cir
cumstancias do paiz, eu lhe faria opposição.

O ORADOR :-0 nobre deputado expressou-se assim. (Lê).

O SR. URBANO :-V. Ex. bem vê que se não póde com
prehender como V. Ex. entende.

O ORADOR: - Eu entendo o pensamento como está for
mulado. isto é apoia em toelo caso quanto aos negocias da
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guerra; quanto ao mais póde ser que preste c póde ser tam
bem que não preste apoio á politica do ministerio actuaL·.

O SR. URBANO :-0 meu pensamento é tão claro que não
póde ser entendido como V. Ex. o entende, porque eu não
poderia prestar um apoio franco a um ministerio radical
mente conservador; demais, eu declarei que se não fossem as

ircul11stancias do paiz eu faria opposição ao actual gabinete.

O ORADOR: - Sr. presidente, eu preciso dizer algumas
palavras sobre o discurso do nobre ministro da marinha,
quando fallou pela ultima vez, apresentando com toda a
sinceridade o seu programma ; eu não digo o programma de
seus coJIegas, este e diverso.· ão ha concordancia perfeita
entre o liberalismo do nobre mini tro, se fosse chamàdo a di
rigir os negocias do paiz, e o liberalismo de S. Ex. como
membro do actual do ministerio.· S. Ex. tem. dous pro
°rammas e seus collegas um só, ou antes dous tendo apre
sentado um só acamara.

O SR. MINISTRO DA M,IRINHA dá um aparte.

O ORADOR: - ão é sobre este ponto que recahem as
minhas obsen·ações. O nobre ministro disse-nos: O nosso
liberalismo isto é, o do governo, é aquclle que quer derra
mar por todos os ramos da actiyidade social a maior somma
de liberdade individual; e depois, referindo-se ao seu proprio
pensamento sem accôrdo de seus collegas, como francamente
declarou disse-nos qual o seu liberalismo. Dos principias
desceu ao exemplos, das theses geraes ás especiaes. Destruir
rodas as leis de ardil que em nome dos antigos partidos fal
seam o voto nacional era o desejo ardente de S. Ex.; libertar
cada canto do Imperio da acção do governo quanto a seus
negocias domesticas, dar as autoridades electivas tudo que
fosse passiveI sem perigo da ordem, acabar com a sede de
empregos publicas, entrava ~m seu programma. Quantás per.
guntas suscita o discurso de S_ Ex. ? Qual é a opinião dos no
Ires ministros sobre alguns destes pontos? . Ex. prescirrdc
do seu programma por causa da guerra, isto é, demora o que
reputa a felicidade do paiz.

r. presidente, não deyo calar-me; permitta-me S. Ex.
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que o diga: o sei.! pro:sramma de futuro é vago e intleflnido ;
na belleza da fórma c:1:ontrei largos traços, achei as thcs_s
gt'raes do s u dis:ur,o; as especies figu radas por S. Ex. não
se limitam.

Apezar de tudo, a separação feita pelo nobre ministro
cntre o scu p_nsamento e o de seus collegas é de alta .-alia,
exige explica~õ:s, e então me pai eCê cOl1\"cnien te e mesmo
forço.;o p~rguntar quae.; as opiniõ_s d seus nobrcs collegas,
p:)I'quanto cam as opiniões indiyiduaes de. S. Ex. eu nada
tenho. Não temos mesmo intere,se de sabeI-as, mas temos
to~lo o int~ressc em descobrir q uaes as opiniões do governo.
Os goremos não S10 simplesmente opinião, mas opinião
ac ;ão c exe:uç:ío, e assim devcmos saber se todJ.s estas re
formas de que n::>s fallou o nobrc minis:ro da marinha tem
d s~r realisadas, ou sómente em partc, ou se todas s10
adiad J.S.

O fu turo fi ar,\ pJra de?ois, a actualidade é nossa questão.

E' por iss::> que eu sinto ne:essidade de pedir a opinião
do gO',erno sobre cada um dos pontos em que o nobr.:l minis
tro ucou em seu discurso. Por exemplo, é uma questão im
portante aquella em que o nobre ministro nos diss~ (são suas
palavras) de.;ejara que se déss_ ás autoridades electivas tudo
quanto fosse possirel sem prejuizo da ordem publica' as
phrases-ludo que fosse passivei sem prejui'í0 da ordem pu
blica são em ultima analyse indefinidas; nã'J dizem mais
nem menos do que S. Ex. diria se qui~e,se restringir a li
berdade individ llal.

E, pois, per3untarci ao se.! co~le3a da justiça se aceita a
policia electiva, se quer r.eformar o fun-cionalismo, se quer
finahle:1te realisar todas as theses que o nobre mini,tro apre
srn ou? Qual a tenlen ia d% reformas? Esta e não outra é
a questão capita!. ...

UM SR. DEPUTADO :-Já de:larou que manter-se-hia o
slalu quo; 10,,0 nã::> ha reforma.

O OR.\DOR :-E as palavras do nohre mll1lstro do im
perio? E a resposta ao dis.urso da corôa? O que sáo melho-
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ramentos internos? O Sr. presidente do conselho os reputa
necessarios a com missão os exige. Em que ficaremos? E'
pre:iso escolher.

Sr. presidente, no p~riodo de Cill:O dias. segundo as de·
claraç ~es dos nobrês ministros, cinco organis:lç5es diyersas
apprrreceram, ou cinco or3ani~adores e duas organisaç5es,
creio eu.

O R. 1i:'lISTRO DA MARINH.\:-uma só.

O ORAOOR:-O primeiro chamado pela corôa para orga
nisar um gabinete foi o muito distincto, o muito digno e
nobre Sr. presidente do senado. Pe:os s_us serl"iços, pelos
seus precejentes, pela sua illustra ,ão e, finalmente, p~la po
sição que sempre tem occupado em seu paiz, SJ por motil"Os
os mais ponderosos é que poJeria eximir-se do papel de or
gani ador do ministerio nas cirCul11Slancias actuaes

Depois delle seguio-se o nobre ministro da marinha, cujo
fim como oganisador era reunir no mesmo ministerio os
dous grupos que S. E~"7 suppunba divididos ....

O SR. MINISTRO 0.\ lARI:-lHA :-Que se suspeitaya di
vididos.

O ORADOR - ...ou que se suspeitara diYididos.

Eu tiro como conclusão que ou essa intenção de S. Ex.
foi impossirel de realisar·s , ou que S. Ex. (o que não posso
acreditar) não quiz d.sempenbar a sua missáo.

O SR. MINISTRO 0.\ MARINH.\:-Pode ser.

O ORADOR:- ão acredito: supponho a outra bypolhese.

e pois, o nobre ministro, e3undo o seu te ternunho
proprio, não pôde realisar esse pensamento, porque o pode
ria o Sr. presidente do conselho, solidario com S. Ex.!'

O SR. MINI TRO DA NhRINIJ.\:-As circumstancias eram
Outras: cedeu á pressão da guerra.

O ORAI 011. :-Essa organisação, que ainda não foi com
pletamente explicada e s~m duYida o erá, porque os no
?res ministros pela natureza de sua posi;:áo, pelos del·eres
Impostos Ú sua propria p SS::la s:) tinham o derer de de-
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clarar os motivos que lhes diziam 'respeito, foi seguida pel~

chamamento do Sr. ministro da justiça) que recusou-se a
organisar o ministerio.

Ha todavia 'lma circumstancia capital. As razões pelas
quaes cada organisador declina dessa missáo são inteira
mente diversas.

O nobre ministro da marinha não.organisou, porque seu
fim era reunir os grupos e não podendo reunil-os ....

O SR. MINISTRO D.... MARINH A:-Para um pensamento
commum.

O ORADOR:-.... entendeu por isso que náo devia diri
gir a politica. Pelo contrario, o nobre ministro da justiça)
sendo chamado) vendo que essa politica era impossivel,
porque nas circumstancias actuaes, no estado de guerra) não
era impossivel realisar a politica progressista) disse :-Não
quero ser organisador do ministerio) não posso dirigir o seu
pensamento) porque presentemente tudo deve resumir-se
no statu qllo.

O SR. MINISTRO DA MARINHA :-A divergencia foi só na
apreciação das circumstancias.

O ORADOR :-1\1as é divergencia capital.

O SR. MINISTRO DA MARI1\HA :-Não é capital.

O ORADOR :-Seguio-se ao nobre ministro da justiça o no
bre presidente do conselho que) depois de tentativas para
organisar o ministerio, recuou de seus esforços. O seu pen
samento não era) pois) o de hoje.

Para quem conhece os elevados serviços de S. 'Ex.) para
quem sabe apreciar o papel importante que o nobre mar
quez tem representado na historia do seu paiz) essa recusa
é de uma significação tão alta, que a posterior aceitação só
pôde ser explicada por uma modificação do seu primeiro pen
samento.

Qual era) pois) o pensamento que presidio á primeira
organisação do nobre marquez de Olinda? Era o pensa
mento diverso do que presidio á segunda ou era o mesmo pen-
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amento? Se era o mesmo, porque declinou dessa missão?
Se era di\'erso, em que consiste a differença ?

A guerra existia desde o começo da crise; ella não im
pedia que cada organisador tivesse o seu pensamento dire
ctor. Ora, como no ministerio ba tres organisadores; e destes,
um duas vezes incumbido dessa missão, segue·se que o pen
samento director não é para todos os ministros o que deveria
ser. A yariedade das circumstancias não explica o enigma.

O programma do nobre ministro da justiça é guerra o
s/a/u 'luo. O programl1la no nohre ministro da marinha é

uerra e esperanças para o futuro. O progral1lma do nobre
l1larquez presidente do conselho é ainda guerra e melhora
mentos que se reputarem necessario s.

O SR. LOPES NETTO :-E alguns intere ses.

O ORADOR :-As palavras slalu quo exprimirão no dis~

curso do nobre ministro da justiça o mesmo que exprime o
discurso do nobre presidente do conselho? A declaração
algun melhoramenros-o que significa? 1 ão sei', porque
S.. EEx. não o declararam.

O SR. LOPES NETTO :-Para d lxarem os cachorrinhos
Lrescer. (Risadas.)

O ORADOR :-Não sei o que exprime; nem tambem sei
o porque o nobre deputado teme que os cachorrinhos cres
çam. Pergunto ao goremo.

O SR. MINISTRO DA MARINH.\:-Está nas suas mãos.

O ORADOR:-A politica do gorerno, segundo o Sr. mi-
nistro da justiça dere exprimir unicamente o respeito dos
factos consummados sem que se possam suscitar questões
que dividam os grupos desta casa. A politica do Sr. minis
tro da marinha e a do r. presidente do conselho é inteira-
mente diversa. .

Mas, Sr. presidenre, é possiyel um governo sem poli
tica ? Pelo con tra rio, no estad') J'e guerra é j u~tamenre a
politica interna do gO\'erno q ue deve dar força, energia e
tom á sua politi a externa.

Eu não yejo Sr. presidente, a razão porque SS. EEx.
~q.
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entendem ne;:essaria es a ausencia. Pelo ontrario e con
sulto a opinião abalisada dos homens nota\-eis de paizes que
se regem pelo systema parlamentar, encontro justamente
cousa diversa.

Re:ordo-me de que Gustavo de Beaumont censurava o
governo de seu paiz por não ter politica interna auxiliar,
ou antes condi;ão indispensa\-el de successo no exterior. ,

Recordo-me de que elle considera a primeira como um
instrumento da segunda. Não sei mesmo como se póde
comprehender a missão do governo sem politica. Se o go
verno é acção, e a exe:ução está nos facto , todos os actos
que pelas circumstan ias for obrigado a praticar, se não ex
primirem um principio: se não se ligarem a um systema, hão
de crear o cháos ; o sLaLII qllo será a confusão.

Re:eiará o nobre ministro da justiça que a amara dos
Srs. dep~Jtados com discussões, não direi inconvenientes,
porém pouco reflectidas, crêe obstaculo~ ao governo?

O R. LOPES NETTO :-Os creditos têm passado sem dis
cussão.

O ORADOR :-Os factos se incumbem de demonstrar aos
nobres ministros que não ha verda e nessa apprehensão.

O SR. LOPES [ ETTo:-Apoiado.

U ORADoR:-Em todo os paizes parlamentares nunca se
vio que as dis,:ussões, quer na imprensa, quer na tribuna,
fossem obstaculo á gerencia do negocios da guerra.

Lembro-m_, para não ir mais longe, que o conde de
j"lontalembert, referindo-se á Inglaterra, escreveu: (( Na

,luta suprema contra a republica e o Imperio o governo desse
paiz se fez sempre acompanhar do apparelho --brilhante de
todas as liberdades no meio das commoções populares, no
meio dos meeLíl1gs, no meio das petições para a reforma
eleitoral. Ao passo que desappareciam do continente euro·
peu a imprensa e a tribuna, ainda lá se erguiam os dous
templos da liberdade do pensamento da palaHa. »

Estarão as de:laraçóes dos nobre- mini tros de accordo
com a resposta ao discurso da corôa? Encontrarei a expli-
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cação do enigma nessa resposta e no mesmo discurw? Não a
vejo, Sr. presidente.

Quando em 1857 o nobre ministro da justiça se retirou do
poder accusado por uma YOZ prestigiosa e accusado sem
motivo, de retirar-se esparorido, S. Ex, declaron que o fi
zera para que a discussão da resposta á falla do throno
fosse a expressão de uma politica, fosse a expressão da po
litica do governo que subia ao poder.

E como se lhe notasse que a falia do throno tinha sido
apresentada durante o dominio de um gorerno, e tinha de
ser dis:utida e votada durante o dominio de outro, S. Ex.
fez um reparo que nesta occasião tem cabimento. O goyerno
póde explicar-se.

Ora, a resp03ta á falla do throno, á parte a politica, ex
terna, sobre a qual não direi nem hoje, nem em sessão al
guma uma pala\Ta se:juer é, C;:r. presidente, um yoto de
censura ao gabinete passado, e, o que é mais ainda, yai col
locar o proprio governo em sérias difficuldades sobre alguns
pontos de legislação. Eu vou demonstral-o.

Referindo-se á fallencia das casas bancarias a falia
do throno diz: (lA fallencia de algumas casas bancarias,
nas quaes se achavam depos tadas as fortunas de milhares
de individuos, produzia no mez de Setembro do anno pas
sado uma crise assustadora que abalou profundamente os
interesses commerciaes. As medidas do governo, auxiliadas
pela boa indole dos habitantes, restabeleceram a confiança
e as relações commerciaes yão reassumindo sua marcha
regular. ))

A corôa pelos seus ministros responsaveis declara á ca
mara que se tomarão medidas a proposito da fall~ncia dos
bancos; declara ainda, segunda idéa, que taes medidas au
xiliadas pela boa indole dos habitantes restabeleceram a
confiança. Ora, o que responde a maioria da honrada com
missão? (lE' agradavel, responde ella ao discurso da corôa,
é agradavel á camara dos deputanos saber que as trans
acções commer iaes tendem reassumir sua marcha rugu
lar, depois do forte abalo que experimentaram em Setel11-
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bro do anno passado; e se medida e:(traordinarias foi
preciso adoptar para occorrer ás necessidades de momento,
espera acamara d::>s deputados que o imperio da lei seja
restabelecido. li

O SR. DA:\TAS E OUTROS DEPUTADOS dão apartes.

O ORADOR:-Eu não trato de saber, nem me mo tenho o
direito de apreciar a intenções dos meus nobres coHegas ;
supponho todas muito nobres: procuro como disse, uma e:(
plicação do estado em que nos achamos. Se esta e:(plicação
me satisfizer declaro que prestarei ao governo o meu apoio
não apoio com::> al3uns dão, por '01 apoio illimitado e sem
condições.

Como dizia, ba no topico da falla do throno duas ideas:
a communicação do facto, e a opinião a respeito das me
didas; ha na resposta duas idéas, mas a resposta ao segundo
pensamento é clara e e:(pressamente um voto de censura.
Nesta resposta põe-se em duvida as medidas bancarias; faz
se mais, de:lara-se ao governo que a camara espera que se
restabeleça o im perio da lei. .

(Ha apartes.)

Eu não me opponho ao restabelecimento do imperio da
lei; mas o nobre ministro e o nobre deputado sabem que
foram varios os pareceres, as opiniões das medidas a tomar
a proposito da crise. Trata-se de SU:l necessidade, e esta
póde ser hoje reconbecida; ha varios decretos promulga_
dos' e que geraram factos dependentes de tribunaes. Con
demna-se desde já tudo isto ou dei:(a-se á propria camara
depois de e:(ame e de accordo com o goremo actual e:(ami·
nar a sua nece sidade ?

O SR. DANTAS dá um aparte.

O ORADOR :-E' este commentario sobre medidas que po
dem dividir a opinião, que eu estou prorocando.

Ainda mais. Sr. presidente, á parte a questão politica á
parte a censura que a camara possa ter dirigido ao governo
passJdo, :í parte a aceitação desta censura em referencia aoS
nobres ministros, não me parece que a camara, se apoia o
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gabinete, deya-se pronunciar por semelhante modo. Se, por
exemplo, o Sr. ministro da fazenda entender q ue algumas
dessas medidas ....

(Alguns apartes interrompem o orador.)

Eu peço aos nleus honrados interruptores que attendam :
não contesto as opiniões daquelles que reputam necessarias
ou não essas medidas; o que digo é que para a camara, para
o governo, este periodo como se acha ridigido não póde
convir. Não póde convir para a camara, porque se ella
entender depois que taes medida são ne essa rias, . não as
de\'e pôr em duvida, - dizendo - não sei se o são. Se não
são necessarias, e as considera sujeitas ao seu conhecimento,
não deve ainda pol-as em duvida, porque, pelo menos a
respeito daquellas que hoje se podem reputar como pro
duzindo todos os seus effeitos, póde-se verificar hypothese
em que as palavras da camara dos Srs. deputados yão crear
conflictos pôr em lun, ao menos, interesses muito impor
tantes.

O SR. SILVEIRA LOBo:-Não apoiado; nada mais bem
dito do que o voto pelo restabelecimento do imperio da lei.

O ORADOR;-Tomemos um exemplo. Ha um decreto que
suspendeu por tempo determinado os protestos' declarou-se
que os tabelliães não tomassem protestos por tempo deter-
minado.... .

1>IA VOZ ;-Foi muito máo.

O ORADOR;- ão entro nesta questão, não discUIO a ma
teria; estou historiando os acontecimentos, não trato de apre
ciar opiniões, não tenho opiniáo, collo.o-me neste momento
fóra de taes apreciações.

'M SR. DEPUTADO dá um aparte.

O ORADOR :-Podia mostrar um s.m numero de exem
pios; estou apresentando um exemplo. Um decreto suspen
deu os protestos; alguem que tem o direito de protestar um
titulo chegou a um tabelliáo e quiz protestar; o tabellião
disse que não tomaya o protesto; aquelle que se reputaya
com direito intenta acção; o outro póde imocar a prescriprão.



350

Pôr em duyida a ne:essidadc da suspensão dos protestos não
é por em duyida a prescriprão? Não podem dahi nascer con
flictas na applicação da Li?

U~I SR. DEPUTADO :-Não se trata de revogar o de rero;
ámais se tratari~ deli e . está produzindo seus effeitos; o
que se póde é censurar.

O ORADOR ;-Nem eu disse o contrario: condemno o
enunciado da commissã:> em sua fórma e em occasião como
esta; não aprecio a questão.

(Ha oulro aparte.)

Se ass;m é, a declaração da nobre commissão nada signifi
ca, é desnece,saria, é superfIua. Mas o que me diz V. Ex. a
respeito do curs::> forçado das notas? Declarar que se espera
que se restabeleça o imperio da lei não é declarar que o decret:>
respectiro deve quanto antes desappare:el:? E deve a hon
rada commisslo fazeI-o, desde que apoia o governo, sem a
tal respeito ouvir a opinião do nobre ministro da fazenda?

Eis aqui um outro periodo, periodo importante em que
tambem a honrada commissão envolveu uma censura se
vera ao governo passa:lo. Como a respJsta ao discurso da
corôa deve ser reputada como peça ministerial,. eu entendo
ne:essario ouvir a opinião dos nobre ministros. A falla diz:
«O governo, no firme empenho de vingar a soberania e a
honra ultrajada, tem empregado todos os meios a seu al
cance na organisação do exercito e armada para a guerra a
que fomos provocados; o appello para os sentimentos
da nação tem sido correspondido da maneira a mais no
bre e espontanea; de to:ios os angulos do·lmperio surgem
voluntarios para defender a honra de sua patria.ll Ha. dons
pensamento, distinctos: um refere-se ás medidas emprega
das ao de:reto d voluntarios; no· outro a corôa congratu
la,se pelo enthusiasmo que tem demonstrado os Brasileiros
na presente crise.

O SR. SILVEIRA. LOBO dA um aparte .

. O ôru.uoR;- ão disse que uma cousa era justa, e não
outra; o meu discurso é um ponto de interrogação; não



351

combato doutrinas. Mas eis aqui a resposta que nos apre
senta a nobre commissão a este periodo: «A camara dos de
putados enche-se de nobre orgulho ao observar que de todos
os angulos do Imperio, só guiados pelo incentivo do santo
amor da patria, surgem vai untarias em defeza da honra e
integridade nacional, sem que o espirito de partido nem as
divergencias politicas tenham obstado por qualquer modo o
desenvolvimento do espirita publico em tão sclemne oc
casiáo.l)

Sou o primeiro, r. presidente: a applaudir os sentimentos
da nobre com missão ; sou o primeiro a reconhecer que no
paiz, sem distincção de partidos, todos têm o pensamento de
\"ingar a honra nacional; mas não se trata desta questão.

(Ha diversos apartes, entre os quaes DI/vimos os seguintes.)

UM SR. DEPUTAUO :-Foi esse acto como uma gotta
d·agua no oceano.

O SR. MOREIRA:- inguem póde negar-lbe o merito de
confiar no patriotismo dos Brasileiros de crear ulr. exercito
de voluntarioso

. O ORADOR :-Não se trata de saber quaes esses senti
mentos; trata-se de saber o que fez a camara dos deputados,
o que faz o governo em relação a falla do tbrono. A falla
do tbrono dirige-se á camara) declarando que se empregou
esse meio; a commissão supprime um paragrapbo, nenhuma
palavra diz a respeito. Essa suppressão se não fos·se por si
contraria a todos os estylos, se não conspirassem contra ella
as paraphrases á falla do throno, não podia deixar de ter
um alto valor; tanto mais quanto a nobre commissão se
incumbia de mostrar, empregando certas palavras, que quiz
positivamente proscrever o decreto sobre vaI untarias : por
que a resposta não se limitou a dizer-pelo amor dos Brasi
leiros-declarou-só pelo amor dos Brasileiros.

I ada mais concorreu, nada póde concorrer para que a
guerra seja auxiliada dentro dos limites da lei Se é assim,
como explicam os nobres membros da commissão o projecto
de fixação de forças de terra? Como é que esse projecto ga-
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rantio todas as yantagens de:>s~ decreto? Como é que ess;.
projecto vai ainda adiante des:>e decreto porque garante ao
q ue assentarem praça como voluntarios os empregos que
servem?

Eu não quero, Sr. pre:>idente, que a nobre conimissão e~

dua o seu voto de gratidão não poderia querer' o que quero
simples e unicamente é que restitua a resposta á falla do
throno o paragrapho que ella supprimiu ; sim ou não. Se a
medida servio, diga q ue sim, e se náo, dedare-o igualmente.

Resta-me um dos ultimos paragraphos da resposta á
falia do tbrono; este paragrapho é ainda uma tortura para

o meu esp.irito na investigação das causas que provocaram a

presente situação.

A camara dos Srs. deputado:>,'ou a commissão que a re
presenta, diz o seguinte: "A camara dos deputados compre
hende que, além das necessidades da guerra, outras recla
mam igual solicitude dos poderes nacionaes: as reformas
eleitoral, ju:!iciaria, a da guarda nacional; a organisação das
administrações provincial e municipal, a legislação relatinl
ao e~ercito e armada são outras tantas necessidades a que a
camara ha de attender, sempre no empenho de desenvol
yer e firmar cada vez mai:> a verdade pratica do systema
constitucional representativo.»

E estarão estas reformas comprehendidas no programma
do Sr. ministro da j Llstiça ?

(O Sr. ministro da fustiça la'i sigllal lIegativo.)

Eis ahi . S. E~. nos declara que não!

O SR. LOPES NETTO :-Depois da guerra.

O SR. DANTAS :-Ou mesmo durante a guerra, se for
possivel.

O ORADOR :-Se estão comprehendidas essas reformas no
programma de S. E~., julgo-me com direiro de ouvir a opi
nião do governo; se não estão, julgo-me com direito a pe
dir que se modifique o paragrapho respectil"o. A camara não
pôde pedir ao governo actual, igual solicitude a respeito de
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taes medidas, quando elle de:lara formalmente que a.
não fará.

-Sr. presidente, eu reconheço as difficuldades da si
tua ião ; mas por isso toda a franqueza é necessaria e por
cerro não prejudicará ao governo. O Sr. ministro da ju 
tiça o comprehenderá tambem.

S. Ex. declarou que não queria que a historia regi 
trasse a sorte de um paiz desgraçado pelas suas dissensóes;
isto é, S. Ex. queria que durante a guerra não se ergues
sem questões, pedia tregoas aos adversarias e silencio ao
amigos.

Ora, este desideratllm só podia ser realisado s~ o po
der fosse representado pelos vultos de todos os partidos do
paiz. E' a consequencia lJgica do pensamento do nobre mi
nistro.

Eu estou ainda n::> terreno das hypotheses, e é por isso
que me julgo autorisado a perguntar porque, segundo a
doutrina do nobre ministro da justiça, não se organisou um
ministerio de coalisão? Porque não foram representados
todos os partidos?

(Ha 11m aparte.)

Se o ministerio é de coalisão, se todos os rs. m1111S
tros não pensam do mesmo modo, eu sinto a necessidade d
ser franco com o governo. Se elle é ministerio puro e sim.
plesmente para a guerra, pôde deixar de haver accordo de
pensamento sobre a politica interna, mas isto de\"e declaral-o.
Se quer mais alguma cousa além da guerra, nesse caso é es
sencial o accordo.

Os ministerios da rnesma côr, inteiriço, esses dispensam
o accordo têm o seu programma feito: os ministerios
de ccali ão pelo contrario, exigem condições prévias. São
ellas que definem a posição aceita, e que servem de arrhas
entre os partidos e de laço entre os ministros.

. r. presidente, eu não quiz levantar obices ao governo,
eu quiz apenas tira l-os ou fazer desappare:el-os, limpar-lhes
o caminho do futuro.

45
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Como o Sr. ministro da justiça, eu prefiro as posições de
finidas <lquellas que não s_ compreh ndem' odes onhecido
póde mara\'ilhar, não convence.

Eu não comprehendo posições definidas nos governos
constitLlcionaes sem ministerios fortes e maiorias compactas;
se são necessidades durante a paz, são necessidades ainda
mais indeclinaveis durante a guerra. (Apoiados.)

Eu não quero levantar obstaculos aos Srs. ministros;
mas quero ser franco, porque admiro, como o Sr.1"l1inis
tro da marinha a escola dos homens que preferem na vida
politica a estima publica a q ualquer outra recompensa: eu
quero que 55. EEx:. se e:.:rliquem, para que amanhã al
gum orador tão eloquente como o nobre ministro da jus
tiça, contemplando os factos, medindo as discussões, dando
peso e valor ás idéas, não repita a sua palavra imaginosa,
comparando-nos áquella celebre esta tua de deos Glauco.
q ue assentada á beira do mar, e bati<;la de todas as ondas
e de to:ios os ventos, assemelha-se a todos os deuses, menos
ao deos que representava.

Eu quero que no futuro a maledicencia da historia ou a
parcialidade das paixões não nos accuse, não á camara não
aos Srs. ministros, mas a todos nós, inclusive a mim mesmo,
de substituir ao re3irnen dos partidos, o regimen dos grupos,
o espirito da seita ao espirito de partido, a luta das vaidades
e dos caprichos, á luta dos principias e das idéas.

Eu quero que os governos, assim como 'as maiorias, e:.:
primam uma politica, tenham um' s)'stema na guerra como
na paz: nem uma nem outra os e:.:cluem. Eu quero, seguindo
a expressão de Guizot, governos com amigos sinceros e dedica
dos, amigos que estimem seus successos, que amem suas
yictorias e não que simplesmente o tolerem. O apoio no
regimen parlamentar só póde e:.:istir sob a condição de que
o governo estime e respeite os seus amigos, e de que seja es
timado e respeitado por elles (apoiados); só póde e:.:istir
pela harmonia das convicçõ_s do pensamento e dos prin
cipios. (Apoiados.)

O receio de perturbar a paz interna, o receio da guerra
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e~terior, não se.rá p1ra a camara nem para o paiz motivo de
apoio; como estes, outros motivos nobre; explicarão sua
conducta, qualquer .que ella seja.

Para servir-me ainda das e~pressões do mesmo escriptor:
°apoio do receio collo:a os homens na posição de servos de
uma glebe que lhes desagrada.

E' por isso que peço compLta franqueza. Assim 55. EEx.
encontrarão adhesão na camara e no povo; assim represen·
tarão com brilhantismo no interior a soberania de seu paiz, e
no e~terior a grandeza do pensamento nacional (Muitos
apoiados.)

VozEs:-Muito bem.

(O orador é compri111entado por varias Srs. deputados.)

--""==:--<>-=3:c::===----





Se são em de 4 Julho de 1865

PRO:'IOÇAO NO EXERCITO E AR:,'lADA

O SIl. JosÉ BO:-lIFACIO: - r. presidente, a Opll1laO do
paiz e da camara dos Srs. deputados deve sem duvida espan
tar-se dos corollarios que se podem deduzir, já das palavras
dos honrados ministros, j<í das palavras dos illustres-susten
tadores das medidas aceitas e não aceitas por elles.

O nobre ministro da guerra declarou·nos no começo do
seu primeiro discurso-não reputo o projecto necessario, não
o reputo conveniente mas fazei o que entenderdes.

O nobre ministro da rnarinha, pelo contrario, affirmou ao
terminar que, collocando as inspirações de sua consciencia e
da consciencia alheia acima de quaesquer considerações, en
tregava ao juizo da camara uma questão que se debate no
terreno consti tucional.

O SR. MINISTRO nA MARINHA: - Foi sempre doutrina
minha.

O ORADOR:-Talvez seja doutrina de V. Ex., mas não é
doutrina do governo constitucional' nenhum governo em
paiz que se rege pelo s)'stema representativo tem direito de
declinar perante o parlamento questóes governamentaes; é
obrigado a declarar franca e lealmente se aceita ou não as
medidas propostas, assim como deve presumir-se que seus
amigos saibam o seu pensamento! Fazei o que quizerdes' a
proposito de uma questão governamental, que surge do seio
da maioria, me parece novidade.

O SR. DANTAS dá um aparte.

O ORAnOR :-Não se trata de questão de gabinete de
claradas pelo governo. Já se disse uma vez nesta casa, e dis-
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se-o uma voz prestigiosa - ha questões que por sua natureza
são de gabinete, ha questões que são de gabinete por conyen·
~ão dos partidos.

Quando se trata ua guerra e pergunta-se ao SO\'erno
- precisais de taes 'medidas -, e quando o goyerno diz pe~
rante o senado que as reputas anarchicas e incOllYenientes,
em taes condições essas questões são de gabinete por sua na·
tureza. Quem as fez taes foi o governo, e eu tenho o direito
de admirar-me que o projecto surdisse do seio da maioria
para ser condemnado !

Acamara de\'ia espantar-s~ ainda no ramo da Lliscussão,
se a contradicção não fosse a cha',e do enigma. Quem ouvia
a phrase eloquente e sincera do nobre ministro da marinha'
quem o ouvia ceclarar perante Clmara q ue entrava para o
gabinete com todos os seus principios, que os yia lealmente
professados por todos os seus collegas; não comprehende o
enthusiasmo nobre e elevado do illustrado deputado por
Minas-Geraes que vê no nobre ministro ua marinha a ga
rantia de seus amigos. Não a tinham elles até esse momento:
Porque? Não é S. Ex. m smo que com a lealdade que lhe é
propria, exclamou - entrei para o governo porque vi nas
alturas do poder minhas idéas ?

C:r. presidente, a solidariedade ministerial repou a proxi
mamente sobre a fé commum das idÉas, e remotamente na
confiança reciproca dos homens: as garantias não augmen
tam ou diminuem, porque não são pártiveis. Governo e
maiorias não se distinguem; ministerio e ministro é a mesma.
entidade. Os goyernos não são numeros que se inteiram'
estatuas mutiladas que e completam; quantidades aprecia
veis pelo valor distincto de cada uma das suas unidades:
um ministro \'ale todos, e todos valem L1m.

. Essa posição, enhores esquerda; essa posição que cal·
loca todos honrados ministros dependentes unicamente do
illustrado Sr. ministro da marinha não' por certo Lima po
sição que possa fer aceiw por S. E,'\., por ~eLls dignos col~

legas, pela camara e pelo paiz.
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o SR. AFFo~so CELSO :-Eu disse que a entrada de S. Ex.
era mais uma garantia para o meu partido.

O ORADOR :-Pois bem, se era mais uma garantia para a
opinião liberal, a entrad~ do nobre ministro da marinha
augmentou a som ma dessas garantias; ora eu não compre
heIÍ.do no systema constitucional; os ministros como entida
des isoladas. Repito; todos por um e um por todos.

Se os nobres ministros que estão no poder não mereciam
por si só a solemne confiança do paiz e do parlamento' se
não dayam bastantes garantias por seu caracter, e por suas
idéas, não era por certo o nobre ministro da marinha, se
guramente por seu caracter, por suas qualidades e por seu
talento tambem muito digno, que vinha supprir o q.ue lhes
faltava. Pelo contrario a sua entrada não teria explicação:
a estatua ficaria partida.

O SR. HORTA DE ARAUJO :-Com a sua entrada reconhe
ceu-se que a estatua não estava partida.

O ORADOR: - Restava saber se a obra ficaria perfeita?
Neste caso o reconhecimento é desconfiança.

r. presidente, a discussão expli a o projecto, o projecto
explica a discussão. Entre as opiniões do nobre ministro da
guerra e as medidas propostas; entre essas mesmas opiniõe
mais ou menos vacillantes; entre a maioria de cujo seio
surge a medida como necessaria na cI:ise actual, e os nobres
min.istro's da guerra e marinha, que não sabem qual o preso
timo do projecto não sei o que fazer; duvido e recúo.

Declaro que não sei o que quer o governo do meu paiz, e
esta posição dubia me acanha; não sei para onde me hei de
dirigir, quando os que devem ser reputados chefes naturaes
do meu partido o não sabem tambem.

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Apoiado.

O ORADOR :-E pois vou procurar no proprio projecto as
razóes do meu voto. Fallarei com toda a franqueza.

"\ oto contra o 10 artigo, voto contra a emenda propo ta
~m nome do ministro da guerra que não quer ~rhitrios, e por
ISSO não deve querer a autorisa,ão como estú.
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Collocada a questão neste terreno, de que se trata? Ou
quereis uma di:::tadura, ou autorisaçãe3 determinadas, com
condiçõ"s expressas; Se quereis conferir ao governo uma
dictadura ; se argumentais com a salyação do paiz; se enten
deis q ue a guerra não deve levar até o sacrificio de yossas
attribuiç5e; para que o proje:to e a emenda?

Qualquer que seja o governo, ter:l o nosso apoio, se souber
salyar a honra nacional (apoiados) ; entendo que não preci
amos de lei alguma' os nobres ministros perante o parla

mento encontrarão corações bastante ele\'ados, almas bas
tante nobres para sanccionarem todos os actos que se re
putem ne:essarios para esse fim grandioso. (Apoiados.)

Se, porém a camara entende que deve marchar pelo cami·
nho da constituiçJ.o e das leis; se elôltende que não é tempo
de conferir arbitriosao governo, não approve o projecto nem a
emenda; o primeiro porque (respeitando a intenção do illus
trado deputado por Minas que o apre entou) é e,identemente
contrario á constituição do Imperio.

Aceitar o principio legal, que· entrega em ultima analyse
aos chefes de força o direito de promover, porque sem o seu
consentimento não ha accesso, e destruir por outro lado todo
limite nas promoç5es, é mais uma vez nullificar uma impor
tante attribuição do poder exe:utivo, é nullificar o mesmo
poder, sanccionan~ouma doutrina s bYersil'a.

Dadas as justificações devidas, o governo ha de aceitar
em parte as ordens do dia do exercito, aceitaI-as no todo, ou
rejeitar todos os nomes propostos: não tem outro alvitre.
Não é lima condição de tempo ou de sen'iços especialmente
desigl1a:los; é em sua ultima expressão o direito de aniquilar
sem limite algum o juizo do governo: ora, este juizo' é base
da attribuiçãJ constitucional: niío ha escolha onde não ha
preferencia. E' natural mesmo que surjam desgo tos, e esses
desgostos em es:ala illimitada e deslocada a responsabilidade
do gO\'erno, são U:ll verJadeiro e extraordinario mal.

A emenda substituindo o arbitrio por no\'O arbitrio, em
vez de promoção dA ao governo o direito de pensões.
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o SR. MINISTRO DA GUERRA :-Se fosse dire;to de ccnfe
ferir pensóes não o aceitaya; mas é de abonai-as provisoria
mente.

O ORAPOR:-O direito de abonar prOl isoriamente pecsões
isto é, direito de pagai-as logo, é em ultima analyse o direito
de CJnferir pensões.

O c:. R. MARTINHO CAMPOS :-Apoiado.

O OR.IDOR :-Vejamos os rcsultadcs: prccurou-se ~alvar

a dcutrina constitu:icnal, dizendo -fica dependente do
corpo le ~slatil'O a approvação de taes pensões- mas as
pensies estarão pasas quando o corpo leg;slatiyo tratar ce
approyal-as.

O SR. MINI TRO DA GUERRA..: - ão se paga de uma vez,
paga-~e todc ses aonos.

O ORADoR:-Sei-o bem: pague·se todes es ar.nos ; pague
se um mez pague-se um dia, pague-se tudo ou parte' a
questão é a mEsma: é o direito e não a quantidade que se
discute.

Qu'e fará o corpo legislativo? Pagas em parte as pensões,
se as entender injustas, ha de reprovai-as depois da autori
sação que lhe serve de base? Quem. o crê? A approvcção é
uma burla e se possivel fosse em materia de tal natureza e
depois da conllança manifestada, reprovar as pensões conce
didas, na maior parte dos casos a re;tituição fõra impos·i,·el.

O SR. IARTlNHO CAMPOS :-Apc.iado.

O ORADOR :-E quaes são os limites de, ta aurorisaçao?
Porque diz a constitui<fão do Imperio que taes pensões

devem ser approvadas pelo corpo legislativo? Porque ao
corpo legislatil'O pertence fixar a despeza publi:a.

U~\A Voz :-1 ão é razáo.

O ORADOR :-E' uma razão capital. Se vós tendes o di
reito de préviamente fixar o qual/tum dos orçamentos, vós
tendes o direito de fixar o quantum de todas as pensões. Di
reito de fixar o tedo e não uma verba, é um contrasenso.
Orçamento é ame:1cia de limites é consorcio de palavras
conspirando contra uma id{a.

46
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o SR. SOUZA CAR\"ALHO :-E' O corp:J legislati,'o que '-ai
autorisar o go\"erno.

O OR.-I.DOR :-Se vós ten::ies o direito de autorisar o go
y mo a conceder pen,ões sem limite alsum, YÓS tendes o
direito de dar ao governo o orçamento sem dis util·o. E" a
consequencia ultima, e por si s:S basta para m:Jstrar a in
constitucionalidade da medida. A camara tem o direito de
investigar a nece-sidade e a possibilidade da despeza e ella
renuncia esse direito, c:>ncedendo até um direito que não
tem; porque é obrigado afi.rar a despeza publica.

O SR_ SOUZA CARVALHO :-Ha muitas autorisações dadas
pelo corpo legislativo sem limite algum.

O ORADOR: - O facto não de.;tróe o principio. Nem se
argumente, Sr. presidente, COIn aposentadorias e meio soldos:
a analogia, racio:inio fraco por natureza, não tem cabimento.
As aposentadorias e meio s::>ldo têm condi~óes expressas na
lei, estão definidas; o qUalltll1l! a que se tem direito póde ser
calculado; nas pensões não é assim; p:Sde-se dizer que o go
verno, salvo a approvação do corpo le3islativo, obra dis:ri
cionariamente.

A differença é capital, e a propria constituição o reco
nhece: confundir os dous a:tos é confundir uma autorisação

, excepcional com a simples execução de uma lei ordinaria.

Alargai a doutrina da emenda, e não ha fiscalisação pas
sivel: a prerogati\"a da camara reduz-se a uma chimera, e
em circumstancias como as actuaes o illimitado é a confusão
e o cahos! Podeis vós a\"aliar em todas as suas brilhante,
manifestações o heroismo incomparavel de nossos bravos?

Em uma palavra o que se faz? Entrega-se em cirCUlll
stanciaos extraordinarias ao governo o direito de transformar
completamente os orçamentos do Imperio.

Se esse dir~ito é necessario, eu não me opponho, LUas
nesse caso decrete-se a dictadura, garantamos ao gove no a
u?provação de to:los os seus actos. Assim ha franqueza.

O SR. l'vIARTI:'<HO CAMPO :-Apoiado.
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o ORADOR :-Não aceito por cons~guinte nem o projecto
nem a emenda.

E' natural que se pergunte -entáo o que fazer-? Para
mim existe uma medida muito simples, admittida em outros
paizes: os quadros do exercito não são só para os tempos
ordinarios: as necessidade.> da guerra não S3.0 as da paz:
dous estados differentes requerem principios diversos: é jus
tiça, não é arbitrio que se precisa. Dete;minai, alargando,
os limites do quadro para os dias de guerra, em vez de
destruil-o depreciando por isso me.>mo o valor do accesso.
Autorisai o Sr. ministro da guerra, dentro da lei, a fazer as
promoçõ~s que julgar nec=ssarias.

Se náo quereis essa m=dida, aceitai a di tadura, que será
em nome do patriotismo applaudido se fôr exercida conforme
os interesses do paiz. (Muito bem.)

---_.....<;=-----





Sessão em 7 de Junho de 1865

o R. JosÉ BONIFACIO : - Sr. presidente o discurso do
nobre ex-minis:ro da marinha e as reflexões que acabam de
ser fei:as pelo nobre deputado pela Bahia perturbaram-me a
a serenidade do espirito. Pare-:ia-me que as recordações his
toricas só podiam ter valor no corrente debate se pudessem
produzir resultados' e nesta deducção forçosa e necessaria
de meu pensamento pro-:urei escogirar o motil"o pelq qual o
nobre deputado pela Bahia que é inimigo das discussões theo
logi:as o:cupou-se por tanto tempo da theologia moraL ..

O SR. JUNQUEIRA: - Inimigo das discussões theologicas!

O ORADOR: - Adl"ersario daquellas celebridades que em
Bysancio dis-:utiam theologia em presença dos inimigos. (Ri
sadas.) Procurei, como disse, es:ogitar o motivo que sufll
cieptemente explicasse o dis-:urso do nobre deputado pela
Bahia. A palavra autorisada de S. Ex. podia causar temores
e assustar a marinhagem nacional.

As recordações brilhantes desse famoso proscriptor ro
mano projuziriam talvez grande impressão, poderiam au
gmentar os obstaculos ao li\Te deseovohimento dessa indus
tria, tão proveitosa a qualquer paiz.

Se comparo, Sr. presidente, o começo do discurso de S. Ex.
com as conclusões que remataram essa obra de tão talentoso
orador, acho que o nobre deputado foi pratico no pensamento
c especulativo na fórma.

Por maiores que sejam os respeitos que lhe tribute, vejo
que não disse tudo que queria nem quiz dizer tudo que disse.
Aborre:e a escola dos homens especulativos, e chega a in
cluir entre os sectarios da escola detestada o dictador da an
tiguidade que menos a compreheodeu.

Scylla foi o homem dos grandes expedientes; antes uma
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apparencia do que uma realidade; foi o chefe da escola pra
tica dos Romanos; pratico no commercio de amigos, pratico
na vida politica, pratico nos successos militares, pratico em
tudo. Elle sabia moldar-se ás circumstancias.

No commercio dos amigos combinava perfeitamente a
alegria com o sarcasmo; na yida politica unia a energia ::í si
mulação, quando queria disfarçar derrotas; nos successos mi
litares sabia augmentar o yalor das victorias deslumbrand(}
as vistas populares. ão era o que parecia, mas o que con
vinha ser...

O SR. JUNQUEIRA: - Eu não disse nada disto. (Risadas.

O ORADOR: - Vou repetir as palavras de V. Ex. :

« Não quero que os homens publicas no meu paiz subam
como Scylla do meio do deboche ás alturas do poder ... "

O SR. 'JUNQUEIRA: - Mas isto nada tem com as reAexóes
que V. "Ex. está fazendo' é um exemplo tirado de um escri
ptor francez.

O ORADOR: - Se historicamente não tem valor, tambem
o nobre deputado ha de concordar comigo que Scylla nunca
foi capitão de bandeira de naYios de cabotagem. (Risadas.)
Não consta mesmo que navegasst o Tibre ...

O SR. JUNQUEIRA: - Isto é para rir.

O ORADOR. - Ou para chorar (continuaI.H as risadas.)
Entremos agora, para satisfazer ao nobre deputado pela
Bahia, nas materias que elle julga proprias do debate.

Sr. presidente, encarada a discussão em seb, conjuncto,.
encontro duas escolas que se contradizem, ou dous principias
que se antepoem; mas parece-me que na tbese e antithese ha
pontos de semelhança entre os illustres autores das medida~

propostas, e os que as combatem: cumpre explicar esta coo
tradicção.

O SR. TAVARES BASTOS: - Já foi explicada; V. Ex. não
estava presente.

O ORADOR: - Eu pen~o que a questão da liberdade da
cabotagem não é simplesmente uma questão economica; é
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tambem uma questão de direito das gentes, uma questão
politica; é em uma palana uma questão de legislação; por
que envolve tojos os pontos que podem entender com a ele
vação ou decres::imento da marinha mer.:ame. Legislar sem
um systema é arriscar a s::>rte futura da meJida proposta;
considerai-a como parte de um todo que já existe, é condição
indispensayel de successo. em isto não haverá unidade nem
harmonia de vistas, e, portanto, ha,·erá discordancia na lei.

Vós, exclamam os amigos da protecção, quereis matar a in·
dustril nacional, não attendendo ao nosso estado; não res
peitais as liçóes da experieocia· não imitais os povos cultos
que comprehenderam o valor de protec\ão, e só abandona
ram-a quando já não precisavam della.

Pelo contrario os amigos da liberdade affirmam que o
proteccicnismo está coodemnado pelos principios, pelos
factos e pelo bom senso.

Pelos principios, porque filiada em sua origem á escola
mercantil, crêa indirectame:lte as prohibi iões fi~caes, e
supp:5e como base ultima a negação de uma verdade funda
mental em· economia politica - os productos trocam-se por
productos.

Pelos factos, porque na successão e desenvolvimento da
historia economica nem as vantagens da escola proteccionista
podem ser explicadas unicamente em virtude dos priyilegios
que concebe, abstração de outras causas, nem tão pouco são
reaes e verdadeiras e menos podem ser aceitas salvo a de
monstração que a liberdade não faria mais.

Pelo bom senso, porque hOJe a liberdade de navegação se
pôde reputar triumphante, e todas as nações mais ou menos
S:l approximam do grande fim - caminho livre para todos.

Onde está a verdade? Onde está o erro? Não ha um
ponto commum onde coincidem as doutrinas oppostas?

Peço licença aos nobres propugnadores da escola prote;:
cionista: - Vós não tendes que proteger -; pe;o licença
para dizer aos da escola liberal: - Vós não tendes que li
bertar ...
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o SR. SIr.YEIRA LOBo:-Alguem tem um pou o de razão.

O ORADOR :-Vejamos.

O SR. JU~QUEIRA:- Ha de ser a demonstração da "er
daJe do absurdo.

O ORADOR: -Destruir o monopolio da simulação, dar ao
facto sua realidade, impedir a protecçã:> do contrabando:
em uma pahn-a. liberdade para todos e não organisação do
m:>nopolio estrangeiro, tal deve ser nossa mira.

Quaes são, s~nhores as condiçõ~s que determinam a na
cionalidade dos navios segundo a nOS5a legislação? Ou antes
guaes são as condições que, segundo a lei de todos os povos
e a doutrina do direito das gentes, podem explicar a nacio
nalidade dos navios? A construcç:io, a marinhagem, a pro
priedade, o commando.

Se as leis, que sustentam os nobres- deputados inimigos
do projecto que se discute, protegem: deve esra protecção
reflectir-se nos desenvolvimentos da navegação. Onde e tá o
adiantamento? as construccões dos navios? Referir-me
hei sempre á provincia e côrte' do Rio de Janeiro. A regulari
dade do ser\"iço da capitania a maior extensão do commercio,
a somma dos recursos, garantem até certo ponto a exactidão
dos calculos e dão· lhe um caracter degeneralidade.

Em Portugal, o decreto de 2 de Julho de 1863, considerou
navios portuguezes os de construcção portugueza; os que,
tendo pago direitos de tonelagem e regi5trados conforme a lei,
fossem comprados por portuguezes. o legitimamente apre
zados ou julgados perdidos por infracção ás leis. Em França
o acto da navegação só reputava nacionaes as embarcações
construidas no pa iz' ou em algumas de suas possessóes, as
declaradas boa preza ou confiscadas na fórma da lei j esta
doutri,na modificou-se, mas não se julgou navios nacionaes
aquelles que ao menos em parte não pertencessem a frllnce
zes. Na Inglaterra, lU Hespanha, na Austria, na Russia, o
principio geral é este: construcção no paiz, posto que -não
em todos- possão os navios comprados no estrangeiro ser
reputados na ionae, l"tlediante o cumprimento de certas
condiçóes.
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o que fez o codigo do com:nercio ? ~ão exigio que a con
strucião fosse brasileira, sem duvda pela difficuldade de
construir i mas ao mesmo tempo a nossa legislaçã:l impoz
15 % sobre as vendas de navios estrangziros. Ora, como n
inferioridad_ do custo \'en:e, ainda m~sm:l permanente o
imposcO, o das nos;as construcções, a cODsequencia é clara;
a pretecção é nulla. Além disco, o imposto é absurdo, por
que nãe> póde supprimir as C.lUS1S que explicam o alto preço
das construc;óes.

Os factos auxiliam ás deducçóes que se tiram da propria
lei. O relatorio sobre a navégação de cabotagen -é expressi
\"0, e imp:lrtante é notar que apropria pes:a e trafego dos
portos qua i não têm tido progres'o. Os estaleiros nas pro
vinc:as definham; a constru:ção não se aperfei,:oa, os opera
rios e-casseiam e pejem alto sala rio as madeiras estão longe
do centro da producção naval, e nada s~ tem feito para me
lhorar o seu c5rre. .

A estatistica na provincia do Rio de Janeiro e côrre dá o
seguinte resultado, quanto ao numero ele nacionaes, de 1856
a 1863: ~63-376-375-316-379-278-233.

As alternativas de augmento e diminuição, quasi nullas e
terminadas nesse espaço de tempo por uma diminuição de
trinta navios, não são compensadas pelo augmento das tone
ladas; porque nesse mesmo tem po os relatorios da marinha
dão o seguinte resultado: toneladas- 39,160 - 47,532
46,409-46,295-46,565-32,195-33,709'- Ha parallelismo
entre o num ro de navios e o das toneladas? o commercio,
pois, não se tem desenvol\'ido' a procura de embarcações
não se faz sentir, e ao lado da navegação de cabotagem, que
definha, Jodas as construcçóes definham tambem.

Sr. presidente, ahi está o proprio governo confessando o
que affirmo, em seus relatorios; as palavras são expressivas
em mais de um; a confissão é solemne.

Além das declarações feitas no inquerito, no relatario da
marinha de 1863 reproduz-se com simplicidade o que já hoje
está na consciencia do prtiz ; 'não ha marinha mercante na
cional.

47
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Em 1863 o honrado official que dirigia a pasta da mari
nha exprimio-se pouco mais ou menos do eguinte modo:
nós não temos construcções, os nossos estaleiros estão deser
tos, os fretes augmentam a marinhagem mercante diminue;
e, Sr. presidente, factos se deram ainda ultimamente que pro
vam tudo isto.

A camara se recordará de que o governo não pôde encon
trar no Rio de Janeiro opera rios para const.rucções no arsenal
da côrte; e n:::tará uma circumstancia importantissima ne ta
questão; o pessoal que faltava na côrte encontrou-o na Ba
hia; e porque o encontrou? Justamente porque a construc
ção naval nessa provincia podia dispensar trabalhadores para
a côrte. De modo que por estes dous factos unidos explica-
e o desanimo, explica-se a deserção dos estaleiros, e proya

se que a legislação que se pretende sustentar não animou nem
promoveu a construcção de navios.

Protegerié' pon'entura o pessoal a marinhagem? E' ainda
a lei, o facto e o governo que respondem negativamente. A
camara sabe que, conforme a maior ou menor facilidade que
ha de obter-se marinheiros, a legislação q ue deve consultar
os dados sobre a materia varia nos diversos paizes; por ex
emplo, na França e na Inglaterra exige-se tres quartos da
marinhagem nacional, na Austria dous terços, na Russia
marca-se em um periodo de 0ez em dez annos uma gradação.

O que fez a nossa lei? A nossa lei disse: -podem ser ma·
rinheiros tanto os nacionaes como os estrangeiros.-O minis
terio da fazenda, referindo-se ao alvará de J 9 de Novembro
de I81!, dá como necessaria a condição de terem as embar
cações as tres quartas partes da marinhagem nacional. Não
o contesto assim como é certo que pelas instrucções de 8 de
Maio e í de Junho de 1805 exigio-se que dous ter~os [o sem
naciooaes; mas a nossa lei é expressa, não exige semelhante
restricção, porquanto o alvará de 181 I não está em vigor;
todo e qualquér individuo pôde ser marinheiro...

O SR. TAVARES BASTOS :-Por condescendencia.

O ORADOR :-Não por ccndescendencia, mas por força
do codigo do commercio.



371

Sr. presidente, além do ah'ará de J 7 de Agosto de 181 I,

os tratados de J 7 de Agosto de 1827 com a Grã-Bretanha, e
de de Janeiro de I 26 com a França, parecendo reconhe
cer a limitação legal, por sua especialidade, principalmente
o ultimo, servem para demonstrar o que se ia realisando ; a
lei foi cahindo em desu$O.

A verdade ' que esta legislação anterior aos tempos da
independencia começou a não ser applicada e assim o reco
nheceu a ordem de 23 de Dezem bro de 1840 em suas refe
rencias. As capitanias dos portos não cumpriram a lei, as
autoridades superiores não o ignoravam; ahi estão os mappas
dos relatorios da marinha. .

Surgio o codigo do commercio, que se quizesse resuscitar
a disposição o podia fazer, como fez confirmando as disposi
ções do edital de 12 de Março de 1805 quando exige que o
ca pi tão seja na ~ional.

.\·las o q ue diz o codigo? Determinando as condiçóes ne·
cessarias para a nacionalidade dos navios, quando trata dos
commandantes ou capitães exige que sejam bresileiros, e
tenham capacidade civil e domicilio no Imperio; e quando
trata da marinhagem guarda silencio. A affimação em um caso
é negação em outro. O regulamento das alfandegas refere·se
ao codigo do commercio.

ão póde explicar-se o silencio do legislador (enão pelo
modo porque ° fa;o; a legislação anterior, a reproducção
do facto que se reputa anomalo, a expressa determinação das
condi;ões da naçionalidade, dos navios com exclusão desta,
mostram que na marinhagem podem entrar nacionaes e não
nacionaes.

O SR. TA\'ARF. BASTOS dá um aparte.

O ORADOR: - Estou respondendo aos impugnador s do
projecto; estou mostrando que não ha protec;ão nem deve
haver.

O SR. JUNQUEIRA :-Está dizendo uma cousa e pareceu
dizer outra.

O ORADOR: - A estatistica na provincia do Rio e côrte é
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clara, e cu tomo o mesmo tempo de.:orrido de 1 56 a 1864
para calcular.

Separarei a marinhagem em estrangeiros, eSCfa\"os e na
clonaes:

Estrallf5eiros
1858............. 2,42
1 59............. 2,436
I Go............. 2,460
1 61............. 2,493
1 l,"!,............ 2,602
1863............. 2,504

Escravos

3,930
3,846
3, 51
3,849
3,133
2,823

Naciollaes

1,726
J ,746
1,749
1,677
1,595
1.462

r. presidente, ao passo que o numero de escra\"os e es
trangeiros é muito maior do que a dos nacionaes, o decres
cimento nos ultimos tres annos é visi\"el, e o crescimento
total é nenhum; a população maritima parece estacionaria;
o que de mostra que, além jas causas especia(s que affectam
os nacionae5, outras causas existem. A preten~lida proteciáo
é mortifera.

O SR. JUNQUEIRA :-Já aqui se tem dito as causas disto, e
é o re::rutamento em tempo de paz.

O OJ,l,ADOR :-Aceitando o testemunho do nobre deputado
eu digo q ue o privilegio da cabotagem não protege a nave
~ação ...

~l SR. DEPUTADO :-Mas isto póde e\'itár-se com uma
declaração na lei de fixação de forças de mar.

O ORADOR: -:-Não saiamos do ponto controvertido; no
estado actual da legislação as medidas propostas alteram as
condiçóes de inferioridade da nossa navegação? E' esta a
nossa questão...

UM SR. DEPUTADO :-AlterarPi porque levam até ao ani
q uilamento.

O ORADOR :-Náo ha protecção <ls construcçóes; o nu·
muro dos na\'ios não cres:e; a marinhagem não augmenta.
A navega;:ão nacional é um fantasma,

Augmemaram ou tornaram-se mais aptos os capitães?
E' doutrina geral na Europa que os capitães devem ser na-
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cionaes; mas note a camara o seguinte: é difficil en~ontrar
uma legilação como a nossa. Na Inglaterra o codigo mari
timo, isto é, o acto de J o de Agosto de I 64- exige de todo
aquelle que quer com mandar nav'ios de. commercio um certi
ficado de capa idade. Os exames variam eguudo a natureza
da nal'egação e as funcções a desempenhar. No longo curso
impõe a lei a necessiJade de certificados ao capitão, ao I" e
2 0 piloto, ou só ao immediato, se não ha senão um olHcia!.
Na cabotagem o capitão e o 10 piloto ou immediato, no caso
de haver um só official devem ter um certificado e é condição
essencial do exame do capitão o conhcimento da naHgação
costeira. Em França só os capitães são sujeitl s a exame.

ossa leis encerram contradicções que apenas att!;nuaram
as disposições do avis:> de 13 de Outubro de I 62.

O que diz o codigo commercial brasileiro? Declara que o
commandante deve ser nacional e ter capacidade ci\"il e do
micilio no lmperio ; os regulamentos da marinha nada dis
põe a respeito de suas habilitações.

Ora, como os exames do piloto não são dispensados se
não mediante as condições do aviso, e o codigo estabelece
uma gradação no commando sendo o primeiro da escala o
capitão, é dinlcil comprehender a lei em suas yarias dispo
sições.

A estati'tica é muito significatil'a: tomo ainda para os
meus calculos a pro"incia do Rio de Janeiro e a côrre, e ra
ciocino sobre o me mo numero de annos :

~~ Pilolos COIlLra-l11elres--185 ....... 762 22 esr. 17 naco 522 estr. 122 naco
I 59····.· . 750 22 » 17 » 51 9 150
1860 ....... 73 24 » 18 506 » qS »

-I 6I. ..•... 732 25 17 504- ') q6 »
I 62 ....... 709 21 15 461 107 »

63 ....... 696 23 )) 15 » 4-70 9' »
I 6+....... 673 22 )} 25 » 476 » 91 ')

O cresçimen~o dos capitães é nenhum não guarda propor-
ção como os dos pilotos, approxima-sc do co, contramestres,
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é quasi duplo d'o d')s na,·ios. 1 Se notamos ainda que entre os
contramestres o numero dos estrang_iros é superior ao dos
nacionaes, a conclusão unica a tirar é a completa ausencia
de desenvolvimento no pessoal e suas habilitações.

A desproporção dos numeras accusa uma simulação que
a lei garante, dá a medida certa do que é a exigencia legal, e
aponta uma \'erd.1deira fraude. (Apoiados.)

Sr. presid nte, os proprietarios, dirão: Entregar aos na
cio:laes o direito exclusivo de ter navios brasileiros não é
abrir-lhes vasto caminho ao trabalho.

Sr. presidente, as leis variam nos divers')s p:lizes, exigindo
urnas que a propriedade pertença no tcdo a nacionacs e
outras em parte. os Estados" Unidos distingue-se os navios
construidos no paiz, condemnad:~como boa preza, e confis
cados, pertencentes a nacionaes, dos q ue tendo a mesma
origem pertencem no todo ou em parte a estrangeiros, assim
como dos navios construidos fóra da nião, mas de proprie
dade americana Cada class':l tem fa ,"ores e vantagens diffe
rentes.

o regimen do codig) s5 o cidadão brasileiro póde ad
quirir e pO'suir navios na:ionaes, mas a sua armação e expe
dição só póde gyrar debaixo do nome de um proprietario
armador ou caixa, com as qualidades para ser ommerciante.

10 entanto as Brazileiras commerciantes, casadas com es
'trangeiros, não estão excluidas pela lei.

UM SR. DEPUTADO :-0 tribunal do commercio da Sahia
declarou que as Brazileiras casadas com estrangeiros podiam
poss~Iir na\'ios.

O ORADOR :-Em um paiz onde os capitaes não abundam
taes disposições firmado o exclusil"o da nal'eJação e com o
regimen da co:-nmunhão de bens nos Casal1?entos, não po
dem ter grande prestimo.

Seja como fór, se as con trucçõ ~s não crescem e o salario
aU3menta; se o numero dos nal"ios ap:lllta depreciamento
se o pessoal está quasi estncionario; cm que monta a pro
tecção ao proprietario? Dirigir-me"-hei agora aos autores do
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projecto, e dir-lhes-hei: a vossa lei estabelece um monopolio
em vez de outro; organisa um monopolio legal para destruir
um monopolio simulado.

O SR. JUNQUEIRA (dirigindo·se ao Sr. Tapares Bastos) :
-Es reveu o que não pensava.

UM SR. DEPUTADO :-Escreveu direito por linhas tortas.

O ORADOR :-Ha dous molos de proteger uma industria
em qualquer paiz: ou beneficial-a, ou gravar a industria

'riral. O projecto que se dis~ute, deixando subsistir em parte
os gravames que pelm a navegação nacional; náo s:) fará
desappar~cer esse phantasma de navegação mercante que
temos, como ainda tornará im poss:vcl a sua resurreição.
Para completar o pensamento grandioso dos honra::los au
tores do projecto é preciso que elles não se contentem de
abrir mão do exclusivo em proveito do estrangeiro, é pre
ciso liberdade para todos· é necessario que encarem o con
juncto da legislação e arrendam para os regulamentos das
capitanias, das praticagel15, das alfandegas para toja e
qualquer disposição legal que colloque o nacional em posi
çáo peior que o estrangeiro; que pro:urem harmonisar as
disposições do coligo commercial com a nova ordem de
cousas que pretenjem fundar. Lutemos, mas em condições
iguaes! destruamos os obsta.::ulos que as nossas proprias leis
crearam· as desigualdades na turaes-essas não nos perten
cem; mas as outras sio culp:ls nossas: cumpre riscaI-as das
nossas leis.

Basta ler na informação junta ao relatorio da fazenda a
extensa serie de formalidades a percorrer até que o proprie
tario possa dizer: aqui tenho o meu navio, içarei no tope
de seus mastros a bandeira nacional; basta contemplar esses
vistos amiudados, essas prisóes correccionaes, essas capa
tazias arregimentadas, esse recrutamento em tempos de paz,
essa praticagem obrigatoria desenvolvida em varios regula
mentos; tudo que por ahi vai e se liga aos interesses de ca
hotagem, para comprehender que o privilegio é captiveiro.

Não ha systema. Quiz-se imitar a ins:::rip;ão maritima na
França; mas que diRerença, a differença capitql ! Falseou-s.
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o grande e genercs:> pensamento do iniciador, desnaturou-se
a base do systema, arremejou-se uma obra inceiriça partin
do-a sem criterio; dcsappareceu da lei o nobre pensamento
do celeb:'e ministro qt:e eS'abeleceu essa instjtui~ão. (Apoiados.)

O SR. JUNQUEIRA :-Qual foi esse minis:ro?

O OR.IOOR :-Colberr.

O SR. JU:-lQUEIRA :-Tambem náo era capitão de na\"io.

O OR.IOOR :-Naturalmente era pretencente a capitão ....

O R. JUNQUEIRA :-En~ão era aspirante.

O ORADOR :-Em 1861, no senado francez,' jiúa uma \"oz
eloquente: a pe'ca é livre em Fran~aj mas o cidadão que
se entrega a eSS:l industria depois de dous annos, é ins:ripto
maritimo e p:Sde s_r chamado para o servi~ o naval. Como
compensa;-ão a lei estipula que o mar é o patrimonio do ma
rinheiro . o benef1cio das cousas do mar pertencem exclu
si\"amente aos que s:>ffrtm os encargos da ins.:ripção ha
um contrato sygnallagmatico entre o Estado e o homem
do mar.

Esta instituiçáo foi aperfeiçoada depois, substituindo-se as
levas por categor;as ás lel'as permanentes; e por mais de
uma \'ez se tem pedido o melhoramen to da sorte dos inscri
ptos, restituindo se á caixa dos in\"alido seu destino essen
cialmente democratico, creando para a velhi:e e para os ser
viços re:ompensas condignas e que afugentassem a miseria.

O que fez, porem, o regulamento das capitanias? Sobre
carregou os sujeitos á inscrip;-ão de todos os vexames. En
tretanto nem ao menos garan~io-lhes privilegios: cs que
existem no regulamento 'ão os que a camara conhece-so
nhadas illusões, verdadeiras burlas. Não im prol'iso cito fa
etos, e apoio-me. em autoridad~s.

Em 1861 grande numero de pescador::s inscrip:os de Bou
logne, de Calais e de Dunkerque, representaram contra o
tratado celebrado entre a Inglaterra e a Fran~a a )6 de No
vembro de 1860, tratado que diminuia os direitos protecto
res sobre a pesca estrangeiro. As razões eram deduzidas da
natureza da inscrip;ão, e foram aceitas pela commi,sío do
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senado. Miguel Chevalier, que sustentou o tratado, embora
certo do crescimento da população maritima, fez votos pela
liberdade do trabalho, e citando algumas palavras do Impe
rador, accusou essa multidão de regulamentos, que affe
ctando ora uma, ora outra industria, quasi sempre constran
~em o exercicio dellas. IÓS os iremos revogando, dizia elle,
porque são contrarios ao espirito da nossa época. Com taes
regulamentos a sociedade franceza, organisada como se acha,
não poderia lutar contra os outros povos na carreira da
industria.

A ioscripção maritima tambem existe na Inglaterra, mas
repousa sobre outras bases; e posto/que depois da guerra da
Criméa alguns espiritos emhusiasmados pela promptidão com
que a França armou suas frotas, e desgostosos pelas demo
ras na Inglaterra preconisassem o systema francez, dle póde
reputar-se condemnado. E' verdade que a populdção mari
tima não tem dc:crescido mas além de que é precis:> contar
com o desenvolvimento do povos, outras causas devem
ser apreciadas. E' assim que o augmento notado nas esta
tisticas de 18..).5 a 1850 é attribuido geralmente ao desenvol
vimento dos caminhos de ferro que trouxeram como con
sequencia maior consumo de peixe pelas populações do
interior.

Sr. presidente as difficuldades que o almirantado na In
glaterra encontrou para equipar a frota destinada a operar
no Baltieo, suscitaram largas discussões, e como em 1852 e
em 1858 a com missão nomeada pelo governo apresentou um
extenso relatario. Em 1859 e I 60 as discussões acalora
ram-se, e todo o empenho era proporcionar á armada ingleza
as mesmas facilidades que tinha encontrado a fran eza. .

As verdades demonstradas nesse plano de reforma de·
viam produzir os seus elfeitos, provocando o aperfeiçoa
·mento do que existia; a lei de I de Janeiro de 1 60 tomou
por base o plano da commissão.

A marinha mercante não é e não póde ser entre nós um
viveiro de marinheiros. Na Inglatena as reservas constam
do corpo de volumarios das costas, ;dos :Vigias da costa e dos
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voluntarios nava~s. Os primeiros-pe3cadores e habitantes
das bordas do mar, quasi sem instrucção nautica, aptos para
defeza das costas o p:Jrtos-, não foram considerados de
grande proveito para equip:!mento da frota" E como ser
viriío os nossos pescadores sem preparo algum?

Pelo contrario o c:Jrp:> de vigias da costa, d pendente
outr'ora da administração das alfandegas, em 1856 sob a
superintendencia do almirantado, foi reputado um ele·
menta precioso, A commissão, aproveitando o antigo pes
soal, pedia que a medida que se fosse extinguindo, fosse
substituido por marinheiros es olhiJos, que teriam assim
uma recompensa pelos serviços prestados, principalmente
aquelles que depois de um perioio de dez annos se tivessem
reengajado. O effectivo foi fixad:J cm 10,000 homens, Como
para as exigencias do serviç não bastasse o corpo men
cionado, propunha a commissáo a rearão dos vai untarias
nal'aes, corpo que del"ia ser recrutado entre a marinhagem
mercante lo Baltico, do Mediterraneo e das costas dos Es
tades- Unidos, definindo as b:l.ses de sua necessaria aprendi
zagem. Determinou-se o maximo da reserva destinaram-se
navios repartidos p:Jr diversos p:>nos para es:ola3 de ma
rinhagem ; estabeleceu-se o alistamento p:>r tres annos, de
vendo os alistados durante vinte oito dias em cada anno ser,
vir nos navios-escolas, exercendo-s. nas manobras e no
serl'iço da artilharia. A commissão reclamava em fÇlvor dos
marinheiros, por medidas que lhes concedessem vantagens
proporcionaes e além do soldo e ração dbs ll1urinheires em
quanto a bordo tinham elles um:! remuneração annual. Este
plano em parte realisado, não tem semelhan;:a com a nos a
inscripção.

Elle reconhece a necessidad~ de crear, de educar o ho
mem do mar; o regulamento da3 capitanias não; elle não
faz pesar o onU3 s:>bre toda p:>pula.ão maritima;' o regu
lamento faz o contrario; ella remunera a porçã:> das equi
pagens que prepara como c:Jndição de seu novo emprego; o
regulamento das capitanias sujeita o pes-::ador, o marinheiro
mer.:ante, todo aquelle que se emprega na vida do mar ao
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Txrutamcllt::J pJr" a Jr A3., e diant~ d:ss3. perspe.:tiva o
qúe lhe dá?

Não admira pois, Sr. presid_nte, que o pe3s::Jal da ma
<rinha mcrcanre não prosp_re e a n3.vegaçã mingue Não é
ahi por certo s:l1vo caso extremo e na deficien:ia de ho
mens proprios, que deremos pro.:urar boas quipagens.

'.:.. Já neS3as memoruvcis discussóes exaltou-se a cs:ola de
incçc.s ou novires, que tão proncuos resultados produziram:
esc_hs que predi 'p::Jern as naturezas e os amol,~am para u
trabalhoso em prr:go da \"ida do l1,ar.

Cumpre ainda notar que mais de . ma rez, medilll~o-seo
pouco eil'cito que produzio a res-rva dos voluntarios ·da ar
mada d~pois de creada, attribuia·se em parte o f..lçto á com
pEcJção dos regulamentos~dogoverno. E o que se dirá do
nosso? O que ten,os Je:ito?

Temes, é verdade, cenas instituirá_s que devem ser des
enrolvidas e que com toda a razão pedem ser reputadas
.:omo verdadeiros viveiros da marinha de guerra, os apren
dizes marinheiros (apoiados), itrtituição que não é senão
essa que em outros paizes denomina·se escola de moros LU

110viços, e que em 18b' na Inglaterra Joi recommcndada por
muitas·autoridades competentes na materia sem discrepancia
d opiniões.

Cumpre por c_nseguinte, Sr. presidente, modificar todo
o reguiamento das capitan:as dos pertos, r duzindo-o ao que
deve ser quanto á matricula isto é a uma fonte de e~ta

tisti a. Cumpre alargar a institu:ç,lo dos aprendizes mari
nheiros. Em uma palaHa, cumpre melhorar a sorte do ho
mem do mar, mesmo quando se queira tirar d'entre ellc
uma nserva como na rnglaterra.

Os regulamentes das prati r.g~ns entre nós slo vexaw
ries' é prêciso erear a praticagem livre: tudo mais é ty
rannia, e tyrannia sem proveito. Citarei ainda outro re:a
tori;) notavel, f"ito em 18Go na Inglaterra pela cemmissão
c:ncarregaca de examinar a situação ca marinha mercante.
Elle proscreve a praticagem obrigatoria. Aceite o pnltico
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quem o quizer, e ajuste o preço do trabalho pedido. Eis.
um exemplo do valor da praticagem livre.

Em dous portos iguaes, por exemplo, Falmouth e Cora,
quando as necessidades do serviço eram as mesmas, succedia
que no porto onde era livre a praticagem, a somma dos pra
ticas autorisados era de 103, ao passo que no porto onde
não era livre o seu numero não excedia de 36; e com esta
circumstancia importante, que os 103 eram mais habilita
dos, mais vigilantes e mais baratos.

As reclamações que çhegavam de toda a parte fizeram
pressão no animo dos illustres autores do relataria a que me
refiro. Os factos a que deram grande peso, mostravam que
inconyel1lentes não tinham resultado para os lagares onde a
praticagem 'era livre.

E' como deve ser a praticagem entre nó, salvo na barra
do Rio Grande do Sul. Em touos os outros panos do Impe
rio não se deve impor ao negociante a obrigação ue aceitar
pratico, nem a este marcar-se o preço do seu trabalho. As·
sim haverá economia para todos, liberdade para todos, e o
governo poderá simplificar os seus regulamentos.

O C: R . TAVARES BASTOS :-E' um regulamento inconve
niente, insustentayel e ridiculo.

O ORADOR :-Serão estes, Sr. presidente os unicos en
tra\'es oppostos ao nosso progresso maritimo? Estudado o
capitulo do codigo do commercio que se refere ús embarca·
ções nacionaes, creio que ninguem contestará que convém
não deixai-as em co,ndições inferiores aos navios estrangei
ros; é preciso harmonisar a legislação, que teve em vista
um estado difi"erente. Si abris a navegação de cabotagem a
navios estranhos, convém que dentro do nosso paiz não se
achem em condições melhores que 03 navios nacionaes.

De duas uma: ou sujeitai os navios estrangeiros <ls mes
mas condições que os nacionaes, ou isentai uns e outrOS
dessas condições. (Apoiados.)

Eu tinha a intenção de confrontar O regulamento das ca
pitanias com o das alfandegas; mas receio abusar da ato
tenção com q'ue me honram os nobres deputados.
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MUITOS SRS. DEPUTADOS :-Estamos ouvindo-o com toda
:<\ attenção.

O SR. MACEDO :-A questão é muito imp:>rtante; expo
nha todo o seu pensamento.

O ORADOR :-A policia cumulativa das alfandegas e das
.capitanias gera todos os dias conflictos; ha nos respectivos
regulamentos contradições e obscuridades que cumpre fazer
-desapparecer: a confusão gera o :lrbitrio. Confronte-se o
§ I° do art. 6° do regulamento das capitanias, cap. 2° do
tit. 2° e os caps. 3°, 4°, 5° e 6° do mesmo titulo com o
tit. 10, cap. 3°, sec. 2", tit. 4°) cap. 1°, cap. 30 e cap. 5°,
·sec. I" do regulamento das alfandegas. Ha disposições que se
-destroem; ha determinarões que não podem yigorar ; ha
multas comminadas pelo mesmo facto, duplamente: pune·
-se pecuniariamente pelos regulamentos das capitanias e das
alfandegas. E' possivel que as cousas continuem assim? E'
necessario harmonisar taes disposições de modo que desap·
pareçam essas anomalias.

O SR. NEBIAS :-Está V. Ex. mostrando que em logar do
projecro se devem adoptar medidas que animem a marinha
,gem e construcção nacionaes.

O ORADOR :-Estou mostrando que se deve collocar o na·
·cional na. posição do estrangeiro; quero a liberdade para
todos. Aberta a navegação de cabotagem ao estrangeiro, ná'o
é passivei subsistirem as disposi~ões do cap. 10 do tit. 4° do
regulamento das alfandegas, modificado esswncialmente pelo
projecto: é preciso revel-o.

Eu p:>deria citar outros artigos para demonstrar o que
vai de confus3.o no projecto) se não attendermos para esses
pontos indispensaveis á elucidação da materia ; não o farei,
não podendo todavia calar algumas outras reflexões. O rela
taria sobre a navegação de cabotagem descreve miudamente
as difficuldades creadas pelas leis; devem, por exemplo, per
manecer aquellas que existem nos rrgulamentas da policia
para a navegação mercante nacional? Que importancia tem
algumas dellas?



382

o SR. JU'IQ EIR.\ :-E' bom entrar na fixidez destes de
talhes.

O ORADOR :-Não O farei. sei que o nobre deputado é
mais amigo àos derai~es da fixidez: realmente são agra

davcis !

O SR. JU:-;QUEIR.\ :-Seria bom que entrasse nessa de

rncnstracção : ficariamos sabendo o que isso seja.

O ORADOR :-Será possino] que permaneçamos no mesmO'

esra o quanto ás construcióes? As causas são e tem sido as

signaladas; algumas p:>dem ser removidas já ; outras de
pendem de r formas complews, entendem com o deva ta

mento de nossas mattas sem methodo e sem systema.

r. presidente, sem pertencer a escola que não anende
para as ài"ersidades da natureza, procurando nacionalisar
aquilIo mesmo que U:l1 paiz qualquer não comporta. sei que

ha todavi:l duas especies de obstaculos ao desenvolvimento

de uma industria qualquer; obstaculos naturaes e os que
desapparecem fosçosamente com a marcha do tempo. Que
rer forçar os primeiros é ser protec:ionista, querer remover o
outros é ser liberal.

Parece-me, pois, que quando existem as cousas assigna

laJas, algumas das quae. podem ser removidas desde já, de
ve-se pro.eder com ten:o e medid::t de mo:1o a fazer desappa
recer ou diminuir o e(feito dessas causa que difficulra01 a

concurren;::ia entre nós.

Sr. presidente. entendo que cum pre q uan to antes liber

tar o trabalho nacio:lal, abrindo igualmente espaço aos ca-
pitaes estrangeiros. Só assim será fecunda a na"egaçáo.
no paiz.

ão tenho receio que a applicação dessa doutrina liberal,.

extensamente lib ral, produza os mal s que outro.s temem se

verifiqucm Não são somente as estatisticas deste paiz que
demonstram que a prctecção, mc mo em referencia <Í naye-
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gação, não produz effeito algum; são as estatisticas de todos
os paizes.

Na Inglaterra o acto de 18+9. abrindo acs estrangeiros o
commercio colonial, levantou altos clamores como lesivo dos
privilegios dos armadores inglezes, e foi atacado depois como
tendo prejudicado os vastos interesses do commercio mari
timo.

Outras causas, porém, foram reconh'ecidas pela comrnis
são de inquerito de 1860 como explicando, não a diminuição,
porém um augmento menor do que se devia esperar. A' abro
gação das leis de navega,50 seguiram-se as descob.ertas au
riferas na Australia e no hemispberio americano; como con-
equencia uma grande emigração. Estas causas provocaram

um largo pedido de navios e de maiores dimensões. As es
peculações cresceram, aggravada pelo novo e timulante que
a guerra gigantesca contra a Russia preparou. Foi em taes
condiçõ~s que a luta travou-se, e quando o interesses aufe
ridos demfiavam a concurrencia estrangeira, augmentando
lhe os recursos que iam ter de novo o desejado emprego.
Apezar disso, se os navios inglezes de 1838 a 18+9 faziam
70 % do commercio inteiro, deixando 30 "(o ao commercio
estrangeiro, e em 1 60 apenas lucravam 60 0,'0, essa dimi
nuição era compensada pelo maior numero de toneladas. O
numero do navios, representando outr'ora 11,501,177 indi

cava em 1859 19,332.17+

O movimento no sentido liberal não parou; e quando não
estivessem a bradar os interesses dos plantadores de suas colo·
nias, e o vivo sentimento de sua ind'ependencia, o facto eco
nomico não era para d sanimar. As leis prot ccionistas de
OUtros paizes, como a Hespanba e Portugal em prejuizo do
commercio inglez, não modificaram as opiniões illustradas
da com missão de inqucrito, nem mesmo para a applicação
do principio de ré: iprocidade áquellas nações que não quizes-
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sem abrandar os seus rigores. Como medida coercitiva foi
julgada inutil.

Os clamores erguidos por causa da reforma não impe
diram que em 1854 o commercio de cabotagem deixasse de
ser um privilegio. A bandeira estrangeira, por autorisação
especial da rainha em conselho, navega mesmo nas Indias
Orientaes Tnglezes, em Ceylão, no Cabo da Boa-Esperança.
Apenas por motivos especiaes a cabotagem das colonias da
America do Norte foi re.servada aos navios inglezes.

Esta politica ganhou terreno, e a commissão comprazia
se em declarar que a cabotagem só era interdicta aos navios
ingleze nos seguintes paizes: França, Estados-Pontificios,
Duas-Sicilias, Russia, Austria, Chile, Mexico, Portugal, Perú,
Hespanha, Brazil, Estados do Prata, Venezuela, Raity e Es
tados- Unidos.

Em França os resultados comparativos entre a navega
ção livre e reservada põe [óra de duvida que não é a concur
rencia que mata, porém sim a protecção. No decurso que
vai de 1842 a 1859 a navegação reservada dos francezes tem
apenas o augmento de 549 navios equivalentes a 305,000 to
neledas, no entanto que a navegação franceza em concur
rencia com os estrangeiros tem um augmento, nesses I

annos, de 7,914 navios, representados por 105 ,goo. E o que
é mais ainda, o augmento da navegação estrangeira é ava
liado em 9,388 navios medindo I,935.000!

A estatistica é expre:>siva em suas indicações.
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Ao pJSSO, Sr. prcsident~, que o augmento da cabotagem
é nenhum, depois de pequenas alternali"as que se podem
reputar nu lias, a naYega~ão na:iooal de longo curso duplica.
Em 1 54, 36 navios e 8,839 toneladas; em 1854, 73 naYÍos
e 18,297 toneladas. E o que mais faz sobresahir a eloquen
cia dos resultados é qu~ calculan.o sobre o numero de na
vios estrangeiros entrados e sa hidos nesses annos, o augmento
das toneladas é de 86 entre o anno de 185.j. e o anno de
186.j) sendo que na navegação nacional de longo curso o
accrescimo das tO"1ebdas é muito maior enlre esses dous
extremas.

Sr. presÍ'Jente, a politica da livre navegação ganha ter
reno por toda parte, e mbora revista di"ersas fórmas ..

As nações, ou po. novas leis liberaes, ou por meio de
concessões Especiaes, ou firmando tratádos com favores re
ciprocas, imbicam oesse caminho j<l conhecido pcr mais de
uma. Triste das que o não fazem, a pratica se incum be de
sophismar as leis, e a fraude faz as vezes da justiça. Não se·
jamos dos ultimas a trilhar a senda dos progresscs economi
cos e politicas. O systema protector está condemnado, apezar
da autoridade de Thiers, invocada pelo nobre deputado pela
Bahia, e que não posso aceitar com o valor que S. Ex. lhe dã.

Tres são os principaes argumentes da escola proteccio
nista, posto que todos se possam reduzir a um só: inde
pendencia nacional, accrescimo de producção, diversidade
nos desenvolvimentos.

Respondam por mim, Sr. presidente, a penna do es -ri
ptor, o pincel do artista e a palavra do homem de estado.

Independencia ! Ser independente do estrangeiro, excla·
mava úm dos membros eminentes da liga cootra as leis dos
cereaes na Inglaterra, é o thema favorito da aristocracia..
Pois bem, contemplemos este ad"ogado infatigavel da inde
pendencia nacional. Seu cozinheiro é Francez e seu criado
~uisso. Resplandecem perolas nos ornatos de, sua mulher, e
sobre a cabeça formo:a pluma de terra cstranl-a. As carnes
de sua mesa vem da Belgica, e os vinhos do Rher:o ou do.
Rhooe. Pousam-lhe as "istas sobre Aores vindas da America do
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Sul e embriagam-lhe o olfacto as folhas vindas da America
do Norte. Seu cavallo favorito é de origem arabe, e seu cão
da raça de S. Bernardo. Enchem-lhe a galeria qi.!adros
flamengos e estatuas gregas. Se quer distrahir-se, ouve can
tores italianos ou contempla dansarinas francezas. Seu es
pirito mesmo é um arremedo de contribuições exoticas : a
philos)phia e a poesia vem da Gre;ia e Roma, a geometria
da Alexandria, a arithmetica da Arabia e a religião da Pa
lestina. Desde o s_u berço afiou seus dentes no coral do
oceano indico, e depo:s da morte ornamentaní. seu tumulo o
marmore de Carrara. Oh! sejamos independentes!

Em uma bro:hura espirituosa, publicada na Inglaterra
quando mais acesa corria a discussão contra os proteccio
nistas, a mão do artista desenhou no frontcspicio da obra um
verdadeiro quadro allegorico. Era uma vasta barraca de
macacos symetricamente repartida. Em frente de cada di
yjsão estavam os alimentos do dia. ]'vIas os damninhos ani
maes, esquecidos do que era seu, procuravam apropriílr-se
do quinhão dos vizinhos, sem aperceber-se que o mesmo fa
ziam todos. A luta travou-se, e, terminada a contenda,
parte da pitança diurna perdeu-se, e o tempo esperdirou-se ás
tontas.

O eco~omista diz com razão: nenhum paiz é bastante
forte para proteger-se, prohibindo aos outros que o mesmo
façam. Quando a Inglaterra tentou roubar em proveito dos
fabricantes de Manchester e de seus obreiros a industria da
India, protegendo o'algojão de casa, as outras nações qui
zeram imittal-a. A França, que não produzia senão uma
parte do algojão, do ferro e de outras cousas necessarias
ao seu commercio,. seguio-Ihe o exemplo. A Russia e a Al
lemanha fizeram o mesmo; outras pequenas nações acam-

o panharam as tenjepcies dos grandes Estados.

O que perderam umas, ganharam outras na liquidação
final; e como tinham de levar em linha de conta o preço do
trabalho e o tempo perddo, hou\'e diminuição geral na

. massa da producçoio e consequente mingua mais tarde n~

flrodu:çã? de cada paiz. Forçar lima industria qualquer e
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desequilibrar as forças productoras, é tirar de umas e dar as
outras, é por conseguinte produzir mal e mais caramente
uma cousa, quando se póde produzir com mais perfeição
e por preço mais barato outras.

A palavra de homem de Estado é valiosa, e pela sua ge
neralidade abrange o valor do s)'stema protector em seus
fundamentos. O nobre deputado pela Bahia itou-nos Thiers,
que eu peço licença para não considerar autoridade na
materia ; eu cito-lhe lord Palmerston.

São palavras eloquentes essas com que fechou elle um
dos seus famosos discursos sobre as reis dos cereaes. Pouca
rezes a tribuna parlamentar as es:utou táo bellas, e nenh uma
por certo mais \"erdadeiras.

Porque dividio-se o globo em zonas e climas? Porque
os diversos paizes produzem frunos difFerentes, quando as
necessidades do homem são as mesmas? Porq ue as terras
mais afastadas do mundo poem-se em contacto por meio des
tes océanos immensos que pa reciam destinados para des
unil-as ? Porque tudo ist , senão para que o homem dependa
do homem; s2não para que a partilha das necessidades da
vida acomp:lIlhasse a extensão e dilfusão das luzes; senão
para que a permuta dos bens e- das cousas fcsse a troca
dos sentimentos benevolos e das idéas eleradas; senão p1ra
que o commercio levando em uma das mãos a civilisação e
na outra a paz, fizesse o genero humano mais feliz, mais
-abio e melhor. Taes foram os decretos daquelle que creou
e ordenou o mundo; mas os legisladores da terra inter
vieram com sua arrogancia e vaidade insensata, e, encad an
do o desenvolvimento instinctiro da natureza, substituiram
leis desgraçadas <\s leis eternas da Providencia l (Muito bem;
JIluito bem.)

(O orador é comprimentado por lIluitos Srs_ deputados.)
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ORÇAMENTO DO IJ\lPERfO

O SR. JOSÉ BO:'lIF.\C1O (profulldo silellcio) : - Sr. presi
dente, em que peze ao nobre ministro do justiça continuarei
a exercer o meu direito ccrn a mesma liberdade com que
S. Ex. exerceu o seu. Emquanto por decreto legislativo o
governo não mandar trancar provisoriamente as por-tas úo
parlamento, usarei do mandato popular, que a nenhum
aprecio mais cio que esse.

Não qualificar i, Sr. presidente, o di~curso do nobre mi
nistro, e meno' imitando-o. tratarei de estabelecer uma
questão de preferencia entre as de la mações financeiras do
illustre chefe da maioria e as fantasias constitucionaes do
nobre ministro.

O que hei de qualificar é a sua politica, os seus actos, o
proceder como ministro de estado: E' este o direito que n1'
foi conferido pela constituição do meu paiz assim como é
.()brigação de S. Ex. escutar-me.

Não se enfade o nobre mini tI'O com estas reflexões. Nos
homens eminentes, predicado que folgo de r conbeeer em
S. Ex., é tambem um dote de grande alcance nada dizer,
faltando muito, quando é necessario. O seu discurso o· de
monstra. (N'10 apoiados.)

Um dos estadistas mais notal'eis da Inglaterra foi Pin. c
os Pitts são muito raros na vida politica. DeJle disse um es
<:riptor:« inguem sabia melhor do que eJle expor um
budgeLe com mais clareza; ninguem des.nl·olvia as questões
mais intrincadas com tan.ta lucidez conservando em seu
lugar as circumstancias, as datas. os factos' mas tambem
quando era necesslrio ninguem melhor do que ella sabia
QCcu[tar os refolhos da pala\Ta o segredo da pensamento;
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ninguem com tanto primor construia o discurso o mais vago
e o mais laboriosamente evasivo- o diseurso do rei. «

Lysias, refere Plutatcho, fez uma defeza para um réo que
tinha de apresentar-se perante um dos tribunaes de ;\thenas.
Decorridos alguns dias, e antes de decorado o discurso, o
réo procurou o autor da oração, e di-se· lhe quasi desespe
rado, uescontente da obra que tinba recebido: « A primeira
\'ez que o recitei fiquei enthusiasmado na segunda o meu
prazer diminuio, na terceira não pude repetir o vosso dis
curso.» Lysias sorrio-se e respondeu: « Lembrai-vos, meu
amigo, que os juizes só de\"em ouvil·o uma vez.» O discurso
do nobre ministro já foi ouvido, póde ser boje analysado.

Eu vou, Sr. pre idente, acornpanhar a S. Ex. na deducção
das sua id 'as; fallar-Ihe-hei dos actos do go\"erno durante
o interv,allo das sessóes; referir-me· hei ás suas declaracões
duvidosas, ao desdem que manifesta pelo parlamento, fi~al
mente, a reser\"a e cautella que o gabinete exprime perante
os r~presentantes da nação.

O talento da palavra é sem du\"ida alguma um bello ta
lento; mas além delle ba um culto que de\'e merecer a pre
ferencia, é o culto das idéas. Os homens pu blicos não são no
governo representativo simples indi\'idualidades, sombras
que passam para nunca mais ,"oltar; são arltes de tudo pro
jecções brilhantes do pensamento nacicnal. (Apoiados; milito
belll da opposição,) Engrandecem-se na grandeza de seus
amigos, nobilitam-se pelo sacrificio de seus companheiros,
vivem qnando elles vivem, para saber morrer quando elles
morrem. Vossas idéas, pois! vossas idéas! é o nosso grito
de guerra; e inverteis o papel do governo, accusandc-nos
de ter illudido o nosso mandato!! O vosso póde ficar o
mesmo? Vede bem o que dizeis!

Exclamas com emphase: « O que quereis'? Para onde
ides? Vós depútados' por S. Paulo, representais as duas ex
tremidades dos partidos,» E o que representa o nobre mi
nistro? (Apoiados da opposição.)

cc Desconheceis nOS5a missão; não affirmastes que a ca
mara actual symboJisava a victoria das urnas? »
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Mas porque não aproveitastes o principio desta sessão?
Porque declinastes o papel brilhante que se vos oíferecia?
Porque déstes de mão ao vosso prim~iro programma? Por
que, quando tinheis o apoio do parlamento, o adiastes dous
mezes depois de começados seus trabalhos, preferindo lançar
mão d..'l rnedidas 1I1constitucionaes, mesmo em referencia a
actos cuja legalidade podia facilmente partir desta casa, como
por exemplo, o decreto concernente a voluntarios? Prefe
ristes por autoridade propria promulgar decretos, quando
era facil fazer um pequeno additamento ao projecto de f'xa
ção de forças! Tão quizestes organisar a Yictoria, e fallais
nella! Porque?

Disse o nobre ministro: « Vós desmoralisais o poger para
aqu,,~~es que o têm e para aquelles que o querem.» Como,
Sr. presiJE::lte? Porque discutimos no seio da representação
nacional questõ~~ Que aífectam a constituiçáo do Imperio ?
Não, a palavra dá vicio, o silencio éque mata' os poderes des
moralisam-se trahindo suas 'Jromessas, desconhecendo sua
origem, yiolando o titulo do seu ";';-eito. O que é o governo?
é a lei em acção. Se a não respeitais, co,::o pedis adhesóes?

ão, não se illuda o nobre ministro da justiça, r.ác, se
ensoberbeça com adbesóes que não tem, ou não podem
durar! As miragens desapparecem, as illus5es dissipam-se. C::e
cu me enganasse, restaria ainda um ultimo recurso.

Os povos modernos descobriram um novo meio de des
truir os goyernos; nãe> ba necessidade de fazer reyoluções
nas praças publicas; arma - para que? sangue - inspira
horror! Ha um meio mais forte: no silencio, o abandono, o
deserto. (Apoiados.) 'Ias o silencio tem vozes, o deserto tem
écos, o abandono é phantasma.

Então os governos os mais fortes na apparencia ruem por
terra para nunca mais levantar-se, como esses edificios pom
posamente erguidos em vastas plani ies cahem de subira
quando se afastam da linha da sua perpendicular. (Apoildos
da opposiçáo.)

O nobre ministro escarneceu ...
50
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o SR. lVlr:'llSTRO D.\ JUSTIÇA :-Não SOU capaz disto.

O ORADOR :-... do modo pelo qual eu tinha encarado
alguns dos decretos que S. Ex. promulgára. Peço licença
para entrar de no\"o neste debate, calmo, tranquillo, soce
gado, entliegando-me ao iuizo do meu paiz; a verdade é uma
só; cedo ou tarde ella triumpha! Ditosos os que têm fé !

O nobre ministro, para fazer barulho no meio da opinião,
procede em relação ás questões que tocam á constituição do
Imperio do mesmo modo por que procedeu em sua resposta
a respeito das observações feitas sobre a quéda de Uruguayana.
Lendo o artigo que regula as attribuições do poder executi\"o,
nos disse que ahi não se encontram as palauas- poder mo
derador. Feliz achado!

O nobre ministro al~grou-se tanto como um famoso geo
metra da antiguidade, sahindu do banho, ao des:obrir a so
lução de um grande pro:'lema. Vejamos s~ o Sr. ministro
teye razáo.

Eu disse qu~ o seu decreto tinha colbcado urn poder mo
derador provisorio em fre:rte de um poder moderador per
manente, porque é esse acto a fonte de todas essas mediJas
legislativas promulg(ldas sem a sancção do Imperador e a
discussão da qmara. Disse a yerdade.

A constituição do Impvrio reza que o chefe do poder
executivo é o Imperador, que o exerce por seus ministros.

egundo a doutrina constitucional, todos os actos que de
pendem da assignatura imperial, devem ter duas solemni
dades, a assignatura de Imperador e a referenda do mi
nistro. E' por este modo que se externa o pensamento do
poder executivo.

O que fez o decreto de S. Ex. ? Declarou que nos casOS
urgentissimos se expediam decretos sem assignatura imperial.
e seriam executados provisoriamente.

Execução pro\"isoria?! O que é ella? como se inutilisa?
Não se suspende o que náo existe; não se approva o que
tem validade! O poder fraccionado não é força, não tem
autoridade. O vosso decreto exprime-se bem; 'a phrase -
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excução pro\ i50ria- é significati\'a. E' pro\'isori:t execução
porque não póde ser definitira. Mas que poder é esse que
não póJe exercer as suas anribuições ?

O complemento estanl no Rio Grande do Sul; a appro
\'ação posterior valida o acto! O que bavia, pois antes da
appromção? :::empre o impossivel ! Ide para onde quizerdes,
.() resultado é o mesmo; poder incompleto não é poder náo
expede decretos. Sem asssignatura imperial o que significa a
rossa? Dizei-o.

Mas o nobre ministro evita a questão, Íll"oca os prece
.dentes que ali<ls eu proprio citei' náo responde ladêa, não
explica o acto obscurece a questáo.

E' um decreto, é um decreto, affirma.

Pois bem qual era a competencia do go\'erno para fazeI-o?
A constituição reconhe:e ministros separaJos as leis secun
darias têm confirmado a doutrina. Onde está o artigo con
stitucional que trata ca referenda collecti\'a ?

A questão era simples, e o nobre ministro da justiça podia
satisfazer-nos dizendo: cc Eis aqui o artigo que me autorisou
a aS3im pro eder. » Porque o não faz?

. Mas eu accrescentei: cc O decr.eto do nobre ministro
creou um poder mocerador provisorio em frente de outro
poder moderador permamente. "

Sr. presiden_le, é nesse decreto que se baseiaram todos os
ministros para expedirem todas estas medidas inconstitucio
naes que citei; por ccn3eguinte, ellas tem por base o
decreto, e S. Ex. violou no mesmo tempo a constituição e a
sua obra.

Para Jemonstral o entrarei no exame das diversas medi
das que S. Ex. analysou.

Alistamento de voluntarios.-Sustentei que o gorerno
tinha violaJo a con3titui rão prorogan::lo o prazo, de um ar
tigo da lei annua de fixação de forças.

O SR. MARTl:-lHO CAMPOS: - S. Ex. tem sido o mais
cOllstituciona! e o mais liberal. do ministerio actual.

(Ha Olltros apartes.)
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o ORADOR: - O projecto de fixação de for~as determina
que continue em vigor o decreto sobre o alistam ento de YO

luntarios para todos aquel\es que se ali'staram ou que se alis
tarem.

Neste ponto creio que o nobre mll::5~ro está concorde
comigo; esta di posição do projecto é transitoria e não per
manente; transitoria, porque, pertencendo a uma lei aIlnua
não p:Sde, salvo declaração expressa, durar mais do que el\a;
transitoria, porque o art. 30 determina que alguns artigos da
lei são permanentes, excluiqdo, portanto essa disposição
especiaL

Logo) se o decreto do nobre ministro deu essas vo.ntagens
por mais ter po do que o con::edido pe:a lei de fixação de
forças os nobres ministros arr03aram-se o direito de proro
gal-o.

O SR. MINISTRO DA GUERRA: - Parece que o nobre de
putado está enganado.

O ORADOR: ~ Vou demonstrar agora com o proprio de·
creto que não estou enganado, salvo se V. Ex. citar o meu
engano.

O de:reto dos nobres ministros n. 3)jo-j. as im se exprime:
cc Ficam extensivas as mesm as vantagens el1lquall/o durar il

guerra do Paraguay. II Po rtanto, se a guerra durar tres ou
quatro annos, ou m'ais, embora exceda o prazo da lei, o.s \'an·
tagens continuam. Pela 'lei o tempo é limitado, pelo de
creto não.

Vejamos agora se eu tenho razão quando digo que sou
o.compan.hado nesta opinião pelo nobre ministro do. guerra.

A proposito do prazo para execução do decreto referido,
o nobre ministro, reprovando a intelligencia da:la pelo pre
sidente da pro\'incio. do Rio Grande do Sul, concluio com
estas palavras :-(,Ao poder legislativo compete pro rogar as
vantagens ... "

O SR. MINISTRO DA GUERRA: - Accrescentando : - E eu
o vou prQpôr.

O ORADOR: - E o nobre ministro accrescento:.I: - E eu
a vou propôr. Por isso o nobre ministro referendando todos
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{JS decretos que approvaram essas medidas excepcionaees, não
referendou um del!es, o que approraya os decretos ns. 350.j.,
3,505 e 3,506.

O facto merece explicação; é difficil de, com prehender-se.
Ha harmonia? Não ha divergencias ?

Por'Fle a aus~ncia da referenJa do nobre ministro em um
~aso e a existencia no outro?

O SR. ARISTIDES LOBo: - Pela pouca importancia que
V. Ex. me3mo dell a eSS::l referenda.

O ORADOR: - Os no::Jres ministro; que lhe respondam.
(Hilaridade. )

Decreto que creou a substitui~ão na guarda nacional. 
Disse o nobre mini;tro da justiça: t( O que fez o goremo
senáo admittir os principios que estavam consagradcs na lei
de 19 de Setembro de 1850?» Engano, perfeito engano. A
lei é clara, o gO\'erno a violou em um caso, e no entanto não
quiz creal' o resgate por ser contrario á lei! A a usencia do
corpo le.sislati\·o é desculpa quanJo náo se dão certas proYi
deneias, mas o corpo legislativo de nada vale quando é con
reniente.

Os artigos qu~ tratam de s'.lbstitlliçáo são os de ns. 126,
127e 128.

"Art. I 26. O guarJa nacio:1al desi3naJo para fazer parte
de um corpo destacado póde dar um substituto, com tanto que
seja cidaJão brazileiro e tenha a idade de 18 a.j.o annos. »

O SR. MINISTRO DA JUSTiÇA: - Mas isso é quanto aos
guar.las designaJos.

O ORADOR: - pesignados para corpos destacados: na lei
de 1850 náo ha olltro artigo a respeito da materia ; apenas no
decreto de I 'de Dezembro de 1857, que organisou a guarda
nacional das prorincias fronteiras, existe o art. 21, que lhe é
parallelo.

"Art. 127. Se o substituto taIt;lbem fôr designado para
scrçir em corpo destacado, o substituido de\'erá marchar ou
apresentar outro no lugar. »

Finalmente o art. 128: (' O guarda nacional que tireI'
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substituto nos corpos destacados não ficanl isento do sen'iço
ordinario. »

Em ultim~ analyse a substitui\ão dura o tempo de ser
yiço substituido.

Destes tres artigos de lei resulta o se3uint :. ]0, que não
ha tempo determinado para a s~bstituição; 2°, que não é
substitui~ão de pesioa, mas substituição de seniio 3°, que o
guarda na:ional fica sempre guarda na-ional

O que fez, por 'm, o governo no decreto que creou as
substituiçóe3? A camara vai ver.

1.° Determinou que o guarda nacional podesse dar subo
stituto, ficando este obrigado a prestar nove annos de ser
viço no exercito. Onde está o ar,igo da lei que consagra estes
principios ?

2.° Determinou que, quando o substisuto tiver prestado
serviio no exercito, sirva apenas seis annos. O'n::le está o ar
tigo de lei que determina semelhante cousa?

3.° Finalmente, conferio um premio a estes apresentados,
que aliás não são comparaveis aos voluntarios do exercito.
Onde está o artigo da lei que autorisa semelhante procedi
mento? Pelo contrario, infringio-se o:Jtra lei e fez-se uma
injustiça.

O. nobre ministro a:crescentou em seu discurso: «Não
creei o resgate porque a lei m'o veda\'a.»

Oh ! vós pudestestes crear a substituição pessôal, deter
minando um tempo de serviço, direito que não tinheis j pu
destes calcular o tempo de serviço, com violação do artigo
da mesma lei da guarda nacional, que dá. ao governo e aos
presidentes de pro"incia o direito de variar esse prazo con
forme as circumstancias; "ós pudestes conferir um premio a
esses apresentados, e não pudestes crear resgate para o pobre
guarda nacional? ! (Apoiados da opposição.)

(Ha algulls apartes.)

Sr. presidente, o nobre ministro da justiça, referindo-se
aos decretos em que o goyerno concedia favores aos guardas
nacionaEs, esqueceu-se daquelle que considerava, não os que
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se apresentassem J/0IIlIlLarialllellfe, mas os que se apresenta 
sem prOlllptalllellLe! E' outro decreto de S. Ex. que eu seria
feliz se o nobre ministro nos dissesse qual o valor da palavra
prolllptalllellLe. O guarda nacional avisado tem de marchar,
tem obrigação de apresentar-se; no caso de não apresentar
se considera-se a ausencia como recusa, e neste -caso ha dis
~osição lesaI que determina o modo de proceder-se

Em que se baseou, pois, esse decreto do nobre ministro?
Em que se basearam todos os outros que fôra longo hoje
enumerar?

O R. GODOY :-1 a vontade do ministerio.

O ORADOR :-Não são eyidentes violações da lei?

Se o nobre ministro da justiça se apresentasse ao parla
mento dizendo-violei a lei, venho pedir-vos um bill de in
demnidade-eu discutiria a questão no simples terreno da
utilidade, da conveniencia e da necessidade! mas, quando
o nobre ministro sustenta que ob;'ou dentro da orbita de
seu direito, julgo preciso julgar be:n claras estas violações
expressas de lei para que outros quaesguer successores de
S. Ex., não vão reduzindo pouco a pouco as attribuições
desta casa e tornando a representação nacional um "er
drdeiro simulacro.

Os SRS. MARTINHO CAMPOS GODOY E OUTROS: -Muito bem.

O ORADOR:-O nobre ministro da justiça, sem o querer,
tornou odiosa ou menos feliz a posição daquelle que neste
momento combate o governo; lembrou-se de attribuir-me,
apoio a medidas excep::ionaes tomadas durante a crise de
Setembro; mas eu peço a S. Ex. que aponte a occasião em
que foram discutidas essas medidas. Não o fará. e não fo
ram discutidas, como era possivel julgar de sua constiLUciona
lidade e legalidade?

Eu creio mesmo que o gabinete que as decretou não as
considerava como ordinarias apoiados), e sim como medidas
de salvação publica; estava prompto a vir pedir ao parla-
mento a approvação deste. aCtos. (Apoiados.)

O R. MINISTRO DA MARINHA:-Não apoiado.
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O ORADOR :-0 respeito que consagro aos homens a

ami"zade que tributo a alguns dos membros desse ministerio,
não me obrigavam a aceitar todas as medidas que elle ti
yesse proposto j pelo contrario declaro ao nobre ministro, e
esta opinião nunca foi um mysterio, nem para muitos ami
gos que apoiam a S. Ex., nem mesmo para os nobres ex-mi
nistros que me escutam, que não approvei essas medidas ex
cepcionaes· o que fiz é o que faz todo o homem em iguaes'
circumstancias. Quando se tratava da resposta á falla do
throno, para o governo actual não se achar em torturas, pedi
que não se escrevessem naq uel1a peça voto.s que põdiam
comprometter o governo do paiz. O nobre ministro me
accusa hoje por esse facto, e no emtanto deixou tudo como
estava! Que contradi ção?!

Quando em uma resposta ao discurs::l da corôa se àiz :
yoltemos ao terreno da legalidade e da <i:onstituição -em re·
ferencia a medidas determinadas, reputa-se possivel essa
yolta j e quando o governo, presente a taes discussões, não
se levanta para dizer-o vosso pedido é imprudente-, con·
trahe uma obrigação. que deve cumprir. E' este o derer seu.
(Apoiados e d~fferelltes apartes.)

Sr. presidente, o nobre ministro, terminando logo as re
fiexõ~s que eu chamarei positivas, entrou noalto campo das
de::lamações. tão notadas por S. Ex., e que no entanto re
presentaram um papel importante no seu discurso.

Partidos da Hespanha, aristocracia da Inglaterra, Na
poleão em Jaffa, escravos em Roma, tudo isto se agrupou,
se unia, se enfeixou no discurso do nobre ministro da jus
tiça, corno recurso unico de successo. A belleza da palavra'
supprio o ,"asio das idéas.

Eu vou, não tenho outro remedio, tributo de respeito ao
nobre ministro, acompanhanhal-o nas obsen-ações feitas.
E' um voto de admirarão á sua vasta intelligencia e nobre
palavra.

Sr. presidente, o nobre ministro perguntou Ú opposição:
«O que quereis vós? Qual é vossa bandeira: Que idéa ten-
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des? li O que queremos?. Queremos aquillo que nos pro
metteis sem cumprir.

Queremos entre outras cousas a regeneração do systema
representativo, que é um dos dogmas do vosso programma.
(Apoiados e apartes.)

Queremos a regeneração do governo representati\'o ; e
exige o nobre ministro uma prova de que S. Ex. não deseja
essa regeneração?

Analysarei o seu proprio discurso. Em suas palavras,
nos logares mais bellos, nos mais flcridos trechos, encontro
a sentença fatal, a condemnação do regimen representa
tivo no paiz.

O nobre ministro exclamou: «Isto que vedes é vida?
isto que vos cerca são idéas ? isto que vos apoia são panidos ~

Se é \"ida, tambem é vida o espasmo dos recem-nascidos.))
E S. Ex. é ministro de Estado' que partido o elevou '!

Como S. Paulo de braços abertos S. Ex, prQclamou que os
partidos neste paiz constitu ional deste paiz de soberania do
povo, neste paiz onde o elemento predc..minante deve ser
reputado a camara dos deputados, vêm de cima e não de
baixo I Triste arrebatamento da palavra! Fatal confusão de
idéas! o nobre ministro citou o exem pIo da Hespanha, como
se essa oscillação constante entre o reinado das camarilhas e
o imperio dos corrilhos não foss o protesto mai solemne
contra a funesta doutrina, que em vez de buscar a força e a
rida na grandeza da opinião, crea os panidos nas regióes
ministeriaes.

O nobre ministro citou-nos ainda como digno de imita
ção o exemplo da aristocracia ingleza.

Tem razão; mas a aristocracia ingleza, mais pratica do
que doutrinaria, segundo a phrase de S. Ex., não sobe ao
poder sem conhecer os amigos que a sustentam. (Apoiados.}

A aristocracia ingleza não rejeitaria organisações de rni
nisterios por impossibilidade de reali~ar um programma, fa
zendo depois parte dellas. A grande \ icturia da aristocra
cia ingleza é aceitar todas aquellas idéas que são reconhe-

51
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cidas pela opinião de s~u paiz, é recrutar soldados em toJas
a fileiras, pedin:lo mesmo com mandantes, etc.

O nobre ministro aceso em santo enthusiasmo, accres
centou: «Vede a democracia não triumpha por actos de fé;
a democracia quer amigos sinceros; quer adhesões, quer
idC=as noyas.» ]'vIas de que democracia falia o nobre mi
nistro?

Eu cO"1heço duas democracias, segundo l\lontalembert:
uma, que ama a intelligencia que reconhece as le;s da equi
dade e da honra, que confia na força da verdade e da jus
tiça, que respwita as superioridades legitimas, que quer a
igualdade pzrante a lei, perante o imposto, que abre accesso
ao povo p3ra o gozo de todos os direitos; outra, inquieta,
cheia de ira, inimiga de tudo que dura, de tudo qu resiste
ou se engran:lece, que od2a seu~ alliados naturaes, qut\ ni·
ve1la to:las as superioridades, que divide para goyernar que
insulta os que a seniram.

Não, não creio que o nobre ministro ame a segunda demo
cracia, creio que prefere a primeira como eu. Mas ella tem
condi;ões de Yida: sciencia e cons:ien:ia do direito, respeito ás
leis e principalmente á nobre e grande lei saciaI: o exercicio
do poder tem por con:lições a intelligencia e a virtude.

Respeitou o nobre ministro as maximas dessa demo ra
ciá? [ão o vejo não descobri nos actos de S. Ex. um
só que des3fiasse o meu culto. Acreditou na força, prestou
lhe homenagem, ergueu-lhe altares. Governemos sem' par
lamento,-foi a religião do goyerno!

Sr. presidente, o nobre ministro da justi,a entrou de
novo na discussão concernente á retirada brusca do seu iI·
lustrado ex-collega ministro da fazenda, e limitou-se a estas
unicas palavras:-motivos particulares pzlo modo por que o
tratava a imprensa.

Com razão lamentou a de:adencia dos partidos, deca·
dencia que deplora S. Ex., sabendo to::layia descobrir-lhes
representantes. Ha para mim um sentimento maior, que
desperta o amor do meu paiz, é a decadencia do systema
representativo, formando o actual ministerio !
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o nobre ministro disse que os moti\'os da retirada doo
seu collega eram sabid03 i tinham sido mo:iyos particulares,
pelo modo por que o tratava a imprensa,

O SR, iVII:<JSTRO DA JUSTIÇA :-Eu disse-tah'ez-; eram
motivos particulares.

O ORADOR :-1 em mesmo S. Ex. sabe. Po;s bem de
monstrarei que por delicadeza, ou por outro motiyo segura
mente confessavel, que eu não desejo perscrutar, não se dis e
tudo, o:cu~tou-seal3uma cousa.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA :-Está enganado.

O ORADOR :-Eis a proya de minhas duvidas' ou;a-me-
S. Ex., é sua palana que me fornece argumentos.

Pelo modo por que o trataya a impren:;a. E' pois, a im
prensa.que pro\'ocou a queda do ex-ministro da fazenda, lá
correu o processo, lá decreto:.I-se a sentença: a execução
foi prompta.

Mas o que escreyeu a imprensa a respeito do Sr. ex-minis
tro da fazenh? Tratou dos trocos miudos? lão é questão
que affecta com toja certeza a todos os Srs. ministros? Ope
rações de credito! ão SlO actos cuja cen lira deye recahir
sobre todo o ministerio? Saiues sOJre as proYin"ias do
norte! Não é acto que pertence ao governo? Banco do
Brazil, nomeacões feitas C0111 preteri:ão de lei ou infraccão
do de\'er, tudo'que se discutio concer~e apenas ao minis~ro
demissionario? Os collegds são estranhos ao que se fez ou
se praticou? Não é possi\·el.

O SR. NEBIAS :-1sso é com o Sr. ministro da fazenda.

O. SR. GODOY :-Ex-mioistro.

O SR. NEBIAS :-Ex-ministro.

ORADOR :-Os factos que para um são motiyo de sahida,
para os outros são motivo d~ cO:lserva;ão. Que logica é essa?'
Nega-se o govero:J a apresentaçdo do lIIemoral/dlllll por
que não é obrigajo a fazei-a. A prova? a opinião de um es
tadista inglez: ccNinguem é obrigado a expor o argumentos,
o processo que a razão empregou para chegar ás suas con
clusões finaes: fôra desarmar-me.)}
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CO:1fesso ao nobre ministro que não comprehen'Jo a rela
ção do seu pensamento com a questão ventilada; não se trata
de indagar qual o processo as razões que o leraram a fazer
ess~ memOrandll11l, não se pede a S. Ex. nos expliquc as con
.clu õ~s e os principios que lhe servirarl1 de base' quer-se a
leitura. Nesse campo debateu-se o programma ; nesse campo
chegou-s_ á um accordo. A peça é de subida importancia po
liti:a, pertence-nos.

C:ão estas [',s nossas praticas parlamentares. Em I 59 o
mini :1'0 da fazenda entendia que o do:umento escripto por
V. Ex. pertencia ao parlamento, e V. Ex., posto profes
sasse opinião opposta, declarou em sessão de 28 de Maio no
sena io que deixa\'a os ministros completamente lirres para
fazer~m o que entendessem.

Em I 61, no ministerio de que foi presi.tlente do collselho
o nobr~ mi 'listro da guerra; não se fez mysterio da carta es
cripta p lo e'1tão ministro do imperio.

E p::>rque o segredo? As causas que detcrminam a or
ganisação ou dissolurão de um gabinetc, que o modificam,
tujo que p-:íde, emfim, alterar a pJlitica seguida, pertence ao
parlamento. O des:onhecido atordôa, o mysterio lntontece,
pergunta-se ningu_m quer respon~er; a luz causa t~rrores !
Porque tanta reserva?

~e tudo é simples e natural, se o fim cO'1corda com o
prin:ipi0: se o memoral/dllln não trata de cousa alguma que
nem de leve como estou convencido possa abalar a reputa
~ão. o caracter, as qualidades que reconheço no nobre mi·
nistro, que receio é esse? Ha um só motivo: esse memora/l
dl/m re\'ela divergen('ias que têm havido c continuam a
haver, ..

O SR. EBIAS :-Porque não pede V. Ex. ao Sr. presi-
den te do conselho esse me11loralldllm ?

O ORADoR:-Sr. presidentc, eu devo resposta á parte que
reputo mais importante do discurso do nobre ministro-re·
forma judiciaria,-e, posto não possa apreciar com plena
sciencia o plano giga:ltesco com que S. Ex. sem duvida
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transformará este paiz pe;o licença para oppor-lhe peque
nas reflexões e fazer algumas perguntas em relação a ou
tras reformas: O projecto de reforma judi iaria, Sr. presi
dente, afigurou-se·me, apresentado neste momento, o man~o

ensanguentado de Ces3.r qU;l Antonio sact.::ia no meio da
turbas afúc:i::a::'.as.

O projecto do nobre ministro não é um projecto liberal
estudado e~ll seu conjuncto': os extremos completam-se.
Cante·se embora a vicLOria o paiz nos julgará. A innovação
que se prepara é um acto de conquista do executi\'o sobre a
poder judiciario.

ma reforma judiciaria não deve sen'ir ce banaeira de
partido: a jus:iça nãc tem partido.

(Ha alguns apartes.)

Não confundamos as cousas : ~el11 duvida cs governos po
dem e:n seu programma incluir a satisfação dessa necessida·
de, mas não quer is~o dizer: refomnrei cO::Jforme os meus
interesse3.

Intere3se3 da ordem, interesses da liberdade, pou'o im
porta; combinai-os de modo que acima delles esvoacem os
interes3es permanentes da sociedade. A cons.ituição o com
prehendeu, collo:ando o poder judiciario nas altas r.:'giões da
independenci1; q uiz que o juiz de direito fosõe como a pro
pria lei e o juiz d_ hcto tivesse outra razão de ser.

ão aventuro proposijõe3 novas' Royer Collard o des
creveu bem, mostrando a sJCieJade em si mesma, o seu fim,
a natur ....za e diversidaJe dos poderes que institue.

A acçáo de todo 03 podere3 resolve-se e confunde-se na
ace,:ão do poJer judiciario. No combate da soei=dade 'onrra
algum ds seus me:nbros, a victoria é a sentença. Dai-lhe
uma côr que elle não tem SUl natureza des1pparece.

Repito o que disse o nobre ministro em I S~), quando
Sustentava que a lei de 3 d Dezembro já não podia er o es
tandarte do partiu o conserl'adol'. Reproduzo o pensamento
de mais de um publicista; peço juizes indepe.1dentes,li\Tes da
a('ção do p:der exec~Iti\'o e da i 1f1.uencia dos partidos. A j.lS-
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'liça náo tem amigos. Desejo a ma3istrcltura como a compre
hen:leu o noss) pa:to fundame:1 tal.

\ ejamcs o que significa a reforma judiciaria do nobre mi·
1.listro. Não conhecendo o seu tojo não posso ainda Julgal·a
definitiv.lmente; é p:>3si\'el que alguns artigos ou cetalhes
possam infirmlr alguns p::>ntos do l~eu juizo. r\ reforma de

. Ex. é sem duviJa mais uma conquista do poder executivo
-sobre o juJiciario, mais uma inver~ão de principios sagrados.

A reforma do nobre ministro, comparada com o que
existe alarga a influencia que o goyerno exerce sobre o poder

.judiciario. Eu quero antes de tudo a indepenJencia do juiz,
para que me garanta nos cias da infelicidade a;sim cerno aos
meus adversarias no dia do lT:eu triumpho. Abstrahirei,
'r. presidente, das id§as mais ou menos a:eitas ncs di
versos projectes anteriores. Eliminadas de debate, tratarei
do' pontos eapi:aes : jury, tribunal correccional, ineompati
bilidadJ da magistratura, direito por parte do goremo de
110mear juizes de direito d'entre os a4vo.:pdos com ql:atro
nonos de exerci ia e des_mbargadores d'entre os advogados
om doze annos de exercicio. este ultimo pento basêa o

nobre ministro tedo o seu ec!ifieio; a lragistratllra, dii
~. Ex., se l~ão é improba, compõe se em gral~de parte de
âgos.

O SR. Nh:'</STRO 0.1 JUSTIÇA dá um aparte.

O ORADOR :-Nem quiz eu dizer que o nobre mmlstrO
entendia que toda a magistratura se compunha de cégos; as·
-signalou qual o meio de diminuir o numeros dos cégos.

r. presidenfe, o que fez o nobre ministro em relação ao
~ury'? Entregou-lhe o julgamtnto de tocos os delictos in
nfiançaveis, o julgamento de todos os crimes que pertenciam
.a jurisdições especiaes, e o julgamentos dos delictos de im
prensa. E' nisto que se resume a cO:1cessão do liberalismo;
mas em tro:a o nobre ministro arranca do jury o julgamento
le to los os declictos afiançaveis que \'50 para o seu tribunal
orreccional.

(H.l diversos aparles.)
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Oud com tcda a attenrão ao nob:-e ministro da justiça; só
tres yezes o interrompi sobre materia constitucional, para
lhe explicar o meu pensamento_ ~em comparar-me com
S. Ex., surpondo que honro o goyerno, honro a camara e
honro-me a mim mesmo, pedindo a mesma liberdad~ de
tribuna.

Sr. presidente, que innumeras reflexóes poJia desafiar
esta distin ção se uma analyse minuciosa comparasse o
jurr do nobre ministro ao seu tribunal correccional? Farei
urna só: o jury Julga os crimes inafiançaveis o tribunal cor

rec iona I os afian, a veis; mas a fiança alargou-se para 05
dom:ciliarios ficando a mesma para os não domiciliarios.

las bases a fiança determina a competencia, absurdo que dá
o seguinte resultado: crimes da mesma importancia e valor,
crimes da mesma natureza e que são punidos com a mesma
pena, julgados uns por um modo outros por modo diyerso
uns pelo )ury, outros pelo tribunal correccional. E isto 10
gico e a:eitayel? Como explicar semelhante anomalia?

O SR. MIXISTRO DA JUSTIÇA:- ão é a mesma base das
com pctencias.

O ORADOR :-Então já as bases não tornam bem claro
o projecto. (Risadas.) Precisam de cQmmentarios !

TribllFJaI correccional: C01l1põ~-sede dous yereadores s::>r
tead05, de tres Jurados sorteados e do juiz municipal; o juiz
de direito homologa a sentença. ão sei como qualificar seme
lhante tribunal, nem explicar o que nelle faz o juiz munici
pal, é um tribunal completamente hybrido; não lhe des:ubro
a natureza.

Mas para que possamos avaliar as garantias que oflúece
o julgamento pelo tribunal correccional que o nobre ministro
formou, é necessario que S. Ex. declare que papel reprEsenta
nesse tribunal o juiz municipal (apoiados), podendo ser um
ele~lento predominante nas decisões.

O SR. Iixl TRO DA JUSTiÇA ;-Preside.

O ORADOR :-Exercerá as mesmas attribuiçóes que 110
jury actual compete ao juiz de dirnito? Como é que preside?
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o SR. MINISTRO DA JUSTIÇA :-0 juiz de direito é quem
h0I:!lOloga.

O ORADOR :-·Por esse direito de homologar o juiz de
direito tem ró' :u!dade de ná a eitar a deci ão, de alterai-a
ou modificaI-a? Por e~:= modo quem julgará? Não é por
certo o tribunal corre:cional!

I ão proclame, pois, o nabre ministro f) liberalismo da
sua reforma; não a encare por esse lado' seja :-~z!1co. E
neste ca o, co:no liberal sincero já que esta bandeira é au
rada aos ventos da fortuna, deyo protestar em nome do jury
do meu puiz, contra o esbulho com que o ameaça o nobre
ministro. (Apoiados da opposiçdo.) A reforma é bandeira de
partido faço o protesto colloca.1o no terreno que lhe p~rtence,

A camara vai ver com que habilidade com que cuidado o
nobre ministro es::olhe:r todas as bases da sua reforma '. A
chave do grande edificio está nas duas idéas -a incompati~

pilidade da magistratura e o direito de nomear magistrados
ti'entre os advogados que tem quatro aonos de pratica, e
desembargaJores d'<~ntre os a'ivogados que têm doze.

Qual é o estado da legislação do paiz relativamente á es
colha dos ma3istrado·? Os juizes de direito- que garantias
tem hoje? Qual é o principie. que preside ás nomeações feitas
pelo governo? Hoje o desembargaJor é escolhido em uma
lista limitada por lei; o merecimento e a antiguidade se
combinam.

Mas o qu_ faz o nobre ministro? Alarga o circulo das
competencias. De um lado off"erece caminho largo ás aspira
ções do exercito de pretendentes; por outro lado suspende a
espada da aineaça, a sentença da condemnação. Até hoje o
nobre ministro da justiça nio podil escolher desembargado
res senão d'emre os juizes de direito; um numero determi
naJo devia limitar a sua escolha. Agora, s. passar o projecto
do nobre ministro, poderão ser nomeados magistrados os
advogldos que tenham um certo tempo de exercicio na sua
profissão. O mesmo se dá a respeito do juiz municipal; o
tirocinio desappareceu.

r. presiden~e: não sei S-f liberal calcando aos pés aqui lia
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que me parece justo e rasoavel; ha flagrante injustiça para
com o juiz de direito, aquelle que tem o officio de julgar
que gastou a sua vida nesse trabalho, por sua natureza es,
pecial, que distribuindo justiça despendeu os seus esforços,
que se acostumou ao cargo que exerce. Estabelecido o prin
cipio.da antiguidade e o de merecimento, o governo o fal
sifica de subi to . nu1lifica a anterior combinação do legis
lador. O advogado notavel póde ser escolhido, mas o juiz de
direito não, se não entrar na lista dos quinze. Quanta injus.
tiça! quanta incongruencia I !

Eu sei apreciar a especie de deleite com que o nob,é mi
nistro pousou suas vistas sobre esta base; a uncção com que
nos recordou as palavras celebres que o captivaram. A inno
vação é importante. Com ella o poder executivo póe um pé
nas relações e outro na magistratura de primeira instancia ;
dá com mais largueza fiscaes para o seu tribunal correc
cional, e crêa desembargadores á vontade.

Que felicidade essa escolha sem condições definidas e cujo
merecimento é aquilatado pelo proprio governo!

Restava, Sr. presidente, essa grande bandeira, esse grande
estandarte que S. Ex. veio desenrolar nesta casa) talve:l em
occasião inopportuna. (Apoiados.) Ainda mesmo quando a
ldéa das incompatibilidades fosse, como eu reputo necessaria
e lusta, cumpria que, ao passo que cortava-se ao magistrado
todas as ambições de gloria parlamentar, outras medidas
desenvolvessem e comp letassem a idéa.

Parecia justo que a disposição viesse acompanhada de
outras que lhe concedessem vantagens. O pensamento é in
com pleto e defectivo.

O SR. BARBOZA DE ALMEIDA:-Mesmo em relação ao par·
lamento.

O ORADOR:-O projecto do nobre ministro sempre es
quece o passado: parece que a legislação não deve guarc.ar a
necessaria harmonia. O nobre ministro deixa' subsistir o que
existe, e c;:rêa um novo systema pelo seu methodo de opção.
Não ha cautella em i.nnovar.

(Ha al~lIns a.partes.)

~
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Sr. presidente, vejamos o grande valor da incompatibili
dade estabelecida nas bases do nobre ministro da justiça.

Um magistrado póde ser votado, o voto que recebe não é
nullo ; fica elle com direito de escolha entre o Iogar que oc
cupa-o de juiz de direito e o de representante da nação.
Eis que apparece o grande merito da disposiçãO final d.o no
bre ministro: os seus juizes incompativeis são os juizes mais
compativeis deste mundo. (Apoiados e risadas). Eu vou de·
monstral-o. '

a juiz incompativel escolhe o cargo de representante da
nação! Durante a legislatura advoga ... advoga ... advoga...
torna·se notavel (apoiados) ; no fim de alguns annos o go
verno do paiz póde escolheI-o para desembargador da rela
ção. Eis ahL em que dá a incompatibilidade dos juizes de
direito, habilita·os para serem desembargadores; desembar
gadores dentre os notaveis. (Apoiados e risadas).

Sr. presidente, a incorppatibilidade creada por S. Ex. des
troe a eC}ulação, augmenta as dependencias, nullifica os ac
cessos, organisa sem o querer um verdadeiro systema de
permutas. a governo póde dizer: vós, magistrados, não po
deis ser votados, não podeis ser ao mesmo tempo juizes e re·
presentantes da nação i mas sêde incompa iveis temporaria
mente para a magistratura, um voto qUt: derdes vos resti
tuirá ao vosso logar. A permuta póde ir m' is longe; o indivi
duo que se torna incompativel para a fi agistratura ficará
Com pativel para os logares de administraçao que desejar.

a actual systema, alargado em sua bas ,é pr.eferivel ao
projecto porque abrange todos os motivos que determinam
a separação das funcçóes: porque diminue a luta das com
petencias i porque) nullificando o voto) cercêa os intentos da
ambição.

a magistrado ainda que seja votado, não póde lucrar es
ses votos; com incompatibilidade absoluta não póde vir ao
parlamento servir-se da votação obtida para aj udar com ella
os governos que o favoreçam, quando capaz disso.

Sr. presidente, o nobre ministro da justiça disse-nos
tam b~m, enunciando as idéas do se"l projeçto a rE;speito dQ
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casamento civil, que não é urna instituição geral do estado,
que refere-se ás pessoas de diversa religião.

Não comprehendi bem o pensamento do nobre ministro
não o quero combater mais formularei perguntas positivas a
resp~ito desse projecto, q ue teremos occasião de ver depois.

O projecto do nobre ministro sobre o casamento civil se
para este do casamento religioso?

O SR. MINISTRO DA JUSTfçA:-Separa para os individuos
de diversa religião.

O ORADOR: -E, verificado o casamento civil, este produz
logo os effdtos civis independente do casamenro religioso.

O SR. MINISTRO DA JUSTlçA:-De certo, entre as pessoas
de diversa religião.

O ORADOn,:-Tornemos claro o pensamento: quando
uma das partes é catholica, e verifica-se o casamento civil,
este produz os seus effeitos independente do casamento re
ligioso ?

O SR. MINISTRO DA JusTlçA:-Sim, senhor. '

O ORADOR:-E não é dissoluvel para a parte catholica ?
O SR. MINISTRO DA JUSTiÇA-Não, senhor.

O ORADOR '-0 que dispóe o projecto de V. Ex. a res
peito dos casamentos evangelicos ?

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA.-Já temos regulamento.

O ORADOR:-Pergunto se o projecto de V. Ex. consi
dera a competencia dos tribunaes em referencia aos casa
mentas evangelicos?

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA :-A respeito destes já
ha lei.

ORADOR:-Quero saber si o projecto de V. Ex. nada
modifica neste ponto?

O SR. MINIS;RO DA JUSTICA:-Não, senhor.
O ORADoR:-Deixa tudo no mesmo estado?
O projecto presta-se a muitas reflexóes; mas para serem

extensamente desenvolvidas é preciso considerai-o em refe.
rençia á Causas e motivos que o determinaram estudal"o



412

em cada uma de suas disposiçóes, que, aliás, não podemos
conhecer.

Irnmensas são as relações que prendem-se á nova dou
trina legal. Além dos interesses da emigração ha outros em
jogo, de vasto alcance, que devem ser pesados para decidir-se
esta importantissima questão.

Não posso, porém, deixar de pedir ao nobre ministro da
justiça alguma declaração em referencia ao seu pr0jccto de
organisação do ministerio publico: S. Ex. disse organisar o
ministerio publico de modo a dar mais liberdade á acção pu
blica, e a garantir interesses sagrados da sociedade. São pro
posiçóes vagas.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:-O nobre deputado não me
cornprehendeu; se quer eu me explico.

O ORADOR:-Pois não.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:-Eu o que disse foi o se
guinte: que o projecto que constitue o ministerio publico
tinha em vista dous motivos: 1.0, alargar a acção publica;
2.°, conferir uma defeza official ou publica a todos os in
teresses sagrados a que a sociedade deve prover, aos interes
ses da mulher viuva, do orphão, dos estabelecimentos pios e
outros que até hoje não são comprehendidos nas funcç6es do
ministerio publico. (Apoiados.)

O ORADoR:-Sr. presidente, a explicação do nobre minis
tro me convence que eu não devo discutir tambem o que se
refere á organisação do ministel io publico, porque o que
resta saber é como o nobre ministro protege cada um des·
ses interesses; aquillo que póde ser muito para o nobre mi
nistro, póde ser pouco para qualquer de nós; no modo é que
está tudo .. (Apoiados.)

UMA Voz:-Então para que discutio a reforma judiciaria?

O ORADOR:-Discuti o projecto da reforma judiciaria por
que apresentou o nobre ministro as suas bases.

O SR. GODov:-E é pelas bases que se deita abaixo o
edificio.

O ORADOR:-Sr. presidente, o 119bre min\~tr9 dI! justiça,
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finalmente, attribuio-me intensões que faço justiça de acre
ditar, S. Ex:. pensa que eu não tenho, e referindo-se ao
grande triumpho, á victoria immensa, ao estrondoso feito de
armas de Uruguayana, vio em mim um sanguinario, que de
sejava se procedesse em frente dos muros daq uella povoação,
como Napoleão procedeu com os prisioneiros em Jaffa,
como em Roma se procedia com os escravos.

O nobre ministro offereceu-nos o exemplo de Carlos XII
perdoando a seus prisioneiros, e lembrou a apostrophe que
dirigio Thiers contra o acto do grande imperador; mas
esqueceu-se de mostrar-nos na historia de Carlos XII capi
tulação alguma que se assemelhe a capitulação de Uru
guayana (apoiados da opposiçáo), perdoou a prisioneiros que
se renderam em condições diversas. Nem perdão haveria se
os factos se passassem entre nós. A capitulação é um con
veoio de guerra cujas condições são sagradas.

Uruguayana, disse o nobre ministro da justiça, foi uma
victoria da civilisação, foi uma victoria dos principios que
regem a guerra moderna. Se o nobre ministro considera
somente victoria o não ter-se derramado sangue, eu lhe direi
que entre os principios da civilisação e da guerra moderna
está antes de tudo-poupando os homens-salvar a honra
das nações. (Apoiados da opposiçáo).

(Ha varias apartes).
O que eu queria, Sr. presidente, era que não se parla

menteasse dias e dias em frente de uma praça' cheia de sol
dados, para depois chegar-se a uma capitulação como aquellaj
o que eu queria era que não se propuzessem condições para
depois abandonaI-as (apoiados); o que eu queria era que não
houvessem tantas intimações quantos fossem os generaes: inti
mações especiaes, intimações collectivas, até imimações de.
territorio estranho? O que eu queria era que no territorio
do meu paiz não se rasgasse um artigo expresso de tratado
(apoiados da opposiçáo); o que eu queria era que o exercito,
abrindo os braços para receber os vencidos, podesse d~zer:

-é nossa vontade perder-vos; não podeis exigiI-o (apOIados
da opposifáo) ; o que eu queria, era, em uma palavra (tenho
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vergonha de dizei-o, era que se levantasse bem alto a digni
dade do meu paiz e a hOnJ;a da minha bandeira. (Apoiados
da opposição).

O SR. SOUZA CARVALHo:-Levantou-se.

O SR. GODOy:-Para baixo. (Risadas).
O ORADoR:-Sr. presidente, o cansaço me toma em ca·

minho, e eu não quero aborrecer o nobre ministro ...

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA :-Pelo contrario.

O ORADOR:- ..• nem a meus collegas, (Não apoiados.)
Vou terminar como S. Ex. terminou. O nobre ministro

se enganou: os Saturnos politicos são mais velhos do que
S. Ex. pensa; como o Saturno da mythologia devoram a
prole, porque receiam que ella se aposse do poder. Acamara
sabe e comprehende o seu dever; na luta entre o executivo e
o elemento parlamentar zelará as prerogativas constitucio
naes, que largos annos não puderam ainda de todo aniquilar
(Apoiados da opposição); nem o respeito pelos talentos do
nobre ministro, nem os votos de admiração que provocoU
sua eloquencia, nem os applausos que o acompanharam,
.impedirãq, do dia do grande juizo, o voto de condemnação
a uma politica que não se define. (Muito bem da opposiçáo.)

A camara, sem duvida, Sr. presidente, aceitará o desafio
que o nobre ministro da justiça lhe dirigio: se o nobre mi
nistro triumphar, tanto melhor para S. Ex.: se cahir vin·
gará um grande e nobre principio, poderemos, invocando a
autoridade de S. Ex. saudar o começo da regeneração do
systema padamentar. (Apoiados da opposição).

Se o nobre ministro vencer, deve ter medo do triumpho,
o mar se enfurece e rebenta espumante; foi o nobre ministro
que o disse:

Nadador ousado, sem temor das ondas, o ministerio atra·
vessará a corrente, mas as espumas, que teme o salpiquem
nos dias da derrota, serão no dia da victoria, a sua unica, a
sua grande corôa de gloria. '

VozEs:-Muito bem; muito bem.
(O orador é comprimentado por todos os Srs. deputados).



Sessão em 3O. de Abril de 1866

ORÇAMENTO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS

O SR. JosÉ BONIFACIO:-(Movimento geral de atlençáo);
Sr. presidente, ao romper o debate do orçamento do minis
teria dos negocios estrangeiros, encontrados sentimentos me
assaltam: consolam-me, porém, as declarações cordiaes dos
nobres ministros convidando a opposição a expor na tri
buna o motivo de suas censuras e a razão de seu procedi
mento. Aceito o convite e faço protesto de acompanhaI-os
em seu caminho; creio defender os interesses do meu paiz.
Isto me basta.

Occupar-me-hei das seguintes questões: solução dada
pelo governo actual á questão ingleza; entrada de forças es
trangeiras no territorio do imperio sem autorisação conce
dida pelo corpo legislativo; capitulação de Uruguayana;
creação de duas commissões apontadas no orçamento, com
missão de limites e commissão de liquidação e reclamações
brasileiras; necessidades que nascem da actual guerra do
Paraguay., Pede-se desde já verbas para estas commissões,
creadas com bases desconhecidas. Finalmente tratarei da
reducção da verba do orçamento dos negocias llstrangeiros
que tem por fim supprimir a legação do Mexico, Imperio
reconhecido pelo Brazil.

Quanto á ln questão, sei que mais de uma vez a palavra
-conveniencia-talvez me embargue o passo; mas eu acre
dito que a camara e o paiz pensam que acima de, todas as
conveniencias estão nos governos representativos as altas
convenieI).cias da verdade e da publicidade.

Não, não posso calar-me, quando parece-me ouvir a opi
nião unanime do Imperio que acompanho; quando se me
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afiguram na imaginação todas essas scenll.s grandiosas de
outro tempo; quando o patriotismo entristecido evoca as
lembranças gloriosas do passado 1

Hei de condemnar, Sr. ·presidente, o triste desenlace
dessa questão de honra e dignidade; solução que voltou
ao seu ponto de partida; solução que esqueceu a politica
seguida por varios governos; solução que abandonEl'll o ter
reno occupado pelos poderes do Estado; solução que, sem o
nobre ministro o querer, sacrificou incontestaveis direitos
do paiz; solução que deu de resto aos principios pro la
mados pelo parecer do conselho de Estado, quando no co
meço dos conflictos foi ouvido pelo governo; solução que
abrio caminho mais largo ás prepotencias da força, con
sagrando, embora o negue, o funesto principio da respon·
sabilidade do paiz em actos que não podia evitar.

Refiro-me ao additamento exigido pelos antecessores de
S. Ex., e depois abandonado pelo nobre ministro. A res
ponsabilidade pelos prejuizos causados ao commercio brasi
leiro é nossa' já não pertence a quem os causou! O nobre
ministro assim o decidio.

E porque r.ecuar, Sr. presidente, quaJ'ldo a memoria pu
blica conserva ainda profundamente gravados as scenas
daquelle tempo, que vio o enthusiasmo popular escarnecendo
das imposições qa força? Quando, saltando na imaginação
pelos dias decorridos, lá, ao longe, descubro o vulto res
peitavel do nobre presidente do conselho, ainda cercado
da aureola da grande saudação, animando com sua palavra
o paiz inteiro, e dirigindo·se aos presidentes de provincia ?

Quando, Sr. presidente, nas abobadas da praça do com
mercio estrugem ainda as palavras do então ministro da
agricultura, garantindo os interesses commerciaes e assegu
rando o· pagamento dos prejuizos causados pelo cruzeiro
britannico, divida de honra como S. Ex. o dizia?

Quando, lá mesmo, nessa terra c1assica da liberdade con·
stitucional; nessa terra onde a força triumphante não vale
mais do que a justiça abatida; mas onde tambem o nobre
orgulho nacional podia desvairar a razão; á vóz dos orado-
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res, o grito da imprensa, a opmlao quasi unanime, punio
não só com severa censura e justa animadversão, mais até
com pungente ironia e agudo sarcasmo, a magnifica theoria
dos assassinatos possiveis a dos homieidios prol'aveis I

Quando, Sr. presidente, nesta capital do Imperio as sce
nas de etembro ainda não se varreram d'entre as nossas
recordações elevadas, e murmuram ainda, éco sagrado da
na.ão, as sublimes palavras da realeza, apostrophe brilhante
que será levada nas azas da admiração á mais remota pos
teridade !

Quando régia sentença, ungida hoje pela poesia da morte,
foi lavrada em nosso favor por esse vulto augusto, que
baixou ao tumulo acom panhado pelas sau9açõ es dos reis e
pelas saudações dos povos I

Porque, Sr. presidente, não havia eu de pedir ao nobre
ministro viésse peranté ao seu paiz justificar-se, das expli
cações sobre este abandono do passado; abandáno que não
consultou os interesses do paiz, que foi timido sem razão e
receioso sem motivo; abandono sem causa, e quando po
diamos ainda esperar que opportunidade appareces.se de rea
tarmos as nossas relações com a Grã-Bretanha interrom
pidas 1

Até á subida do actual ministerio foi sempre a mesma a
politica do governo brasileiro, salvo as modificações pro
duzidas pela natureza dos factos que succediam. A gloria do
presente é sua, unicamente sua.

A elle, pois, me dirijo para condemnar essa politica,
Sr. presidente, que se resume nestas palavras seccas, frias, ge
lidas que o patriotismo revoltado do paiz não aceita; poli
tica que se exprime assim na ultima nota do nobre minis
tro:-Tenho convicção do meu direito, tenho convic,ão
do direito do meu paiz, .tenho conviecão de que vós todos
-autoridades, povo, parlamento-dizeis a verdade; mas
certificado da impossibilidade em que está o governo britan
nico de reconhecer o nosso direito, curvo-me á sua vontade;
como não póde cumprir o seu de\'er' prescindo eu do meu
(usto nedido' suas il11po~sibilidades valem mais do que o
• J:< , 53
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meu direito; devia ca'lar·me a mais tempo, calo-me hoje;
respeito mais'os seus escrupulos do que as manifestarões bri
lhantes do meu paiz por mais de dous annos! (Muito bem).

Sr. presidente, eu náo quero deixar de provar todas as
proposirões que acabo de.emittir; eu acompanharei a nego
ciarão ingleza desde o seu comera; eu a dividirei em di,ver
sas phases, e peço á camara que me permitta, para não me
tornar enfadonho de mais, ler alguns trechos das notas tro
cadas entre os dous governos, reservando outros para inse
ril-os em meu discurso.

Assim o paiz poderá com pleno conhecimento julgar do
grande pleito: só desejo que faça justiça.

Dividirei a questáo em phases distinctas.
I a phase ULtimatu/11 britannico, detenção e captura de

cinco navios brasileiros nas aguas territoriaes do Imperio;
arbitralmente proposto pelo diplomata inglez, aceitação do
governo brasileiro quanto a reclamação concernente aos offi
ciaes da fragata Forte; pagamento sob protesto da quantia
reclamada pelo governo inglez em consequencia das depre
dações e pretendidas mortes por occasiáo do naufragio da
Prince of Walles.

2· phase: Reclamação brasileira em Londres, recusa
britannica: interrupção das relações diplomaticas.

3a phase: Decisão arbitral, mediação portugueza, pedido
feito pelo augusto mediador, recusa dos pedidos pelo go
verno inglez; interruPráo da mediarão.

4" phase: Offerecimento de nova proposta pelo governo
inglez, discussão desta proposta, rejeição pelo governo bra
sileiro, por não contar o' additamemo elCigido desde o co
mero, isto é,- responsabilidade do governo inglez pelos pre-

. juizos causados ao commercio brasileiro na detenção e ca-,
ptura de navios mercantes.

5· phase: Pertence ao nobre ministro-aceitarão da pro
posta rejeitada. ,.

VOZES DA opposlçÃq:-Pura esimplesmente !
O Sr. MINISTRO DOS N !>GOCIOS EXTRANGEIROS: - U nico

acto meu,
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o ORADOR:-- ... pura e simplesmente, aceitação incom
prehensivel, porque um novo facto collocava o ministerio
actual na indeclinavel obrigação de seguir seus antecessores!

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS dá um
aparte.

O ORADOR:-Eu pedi ao nobre ministro alguns esclare·
cimentos, o meu fim era poder discutir amplamente a ques
tão; mas alguns delles e bem importantes faltaram.

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:-O essen
cial está ahi.

O ORADOR:-Não está: ha uma proposta suggerida pelo
proprio augusto mediador, para que ao menos a Inglaterra
se compromettesse a tratar comnosc.o a respeito dos pre
Juizos causados pelas represalias, depois de reatadas as rela·
ções. As communicações ácerca desta materia não foram
impressas e eu as pedi.

O Il'obre ministro, que vê o governo, contra o qual ti
nhamos justas queixas, levar a tenacidade até o extremo e
declinar mesmo da discussão depois de reatadas as relaçóes ;
o nobre ministro prescinde completamente do direito sus
tentado por todos os seus antecessores, e que se dizia em pe
ças officiaes não poder ser esquecido sem quebra da digni
dade nacional, e aceita o que? Aceita quasi aquillo mesmo
que a Inglaterra nos tinha offerecido em começo, a proposta
já rejeitada pelo ministro, seu antecessor! (Apoiat.os; muito
bem da opposicão).

O SR. MINISTRO DOS EGOCIOSEsTRA GEIRos:-Tenho
tanta convicção de que procedi bem, que faria ainda hoje o
mesmo, ainda que ficasse só.

VOZES DA oPPoslçÃo:-Está direito!
O ORADoR:-Respeito muito as opiniões de V. Ex., mas

liáo posso ir até lá.
Desenhemos, senhores, a 14 phase; dous factos servem

de fundamento ás reclamaçóes e II/timatum.
10 facto: Naufragara em uma praia. inhospita e deserta

um navio mercante inglez; houve depredações, e o consul
de S. M. BritannicÇl presumio assassinatos.
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Apenas quatro cadaveres apparecêram,e nestes os exames
demonstraram a sem razão dos sustentados homicidios.

Não havia, Sr. presidente, esforço que o governo brasi
leiro não tivesse posto em acção; ordens reiteradas foram
dadas, tudo se fez para descobrir a verdade quanto ás so
nhadas mortes e para punição dos depredadores, dos quaes
foram logo depois presos e pronunciados onze.

Apezar de tudo, a insistencia do diplomata britannico
continuou a sustentar que o governo brasileiro era respon- .
savel pelos assassinatos e pelas depredações. Para esse fim
desconhecia-se os sinceros esforços do governo do paiz.

Reclamou-se, note bem V. Ex. e a camara, pelos assas
sinatos passiveis e pelas depredações provadas.

O governo brasileiro oppôz á desusada pretenção ponde
rações de elevado conceito: elle disse: -eu tenho feito tudo
a que podia ser obrigado pelo dever, tenho procurado a pu
nição dos criminosos; mas as distancias, o lugar, os habitas
da popula,ão, são impossibilidades que me isentam de toda a
responsabilidade.-Nenhum governo faria mais em iguaes
circumstancias.

Não era de espantar que se dessem na praia do Albardão
roubos de objectos, que as ondas do mar carregam, quando
na propria Inglaterra taes factos se tem dado. Os homicidios
não estavam provados senão no cerebro doentio do consul
britannico.

Qual era o 2.° facto, causa do cooRicto?
Alguns officiaes inglezes diziam-se injuriados e offendidos

por uma guarda na Tijuca, davam ao seu ministro infor
mações inexactas, e estas ioformaçõ-s serviam de base ás re
clamações, apezar de haver completa discordancia quando
comparadas ao depoimento dos soldados e officiaes que dfec
tuaram a prisão, e de outras pessoas estranhas á mesma
prisão. O governo brasileiro negou-se, e negou-se com
razão, a dar a satisfação pedida.

Eis aqui os pontos da questão j não havia (e eu o mos
trarei mais tarde) direito de exercer rcpresalias, e ainda que
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semelhante direito houvesse, o modo porque elle foi exercido
contraria os principias capitaes do direito das gentes.
(Apoiados.)

O governo brasileiro, sob a pressão da força, pagou o que
náo devia pagar mas note V. Ex. e ii camara, que o direito
ficou salvo; prim~iro, pelo protesto; segundo pela decla
ração formal feita pelo secretario do então ministro dos
negocias estrangeiros, como consta das informaçóes publi
cadas no relatorio de 18ii3, e o confessou o diplomata bri
tannico:

• E' verdade que vós nunca aceitastes como legitimo o
acto da detenção das prezas na bahia das Palmas.)

Isto reconheceu o governo brasileiro, o governo inglez e
o proprio diplomata britannico, que aliás contestou tudo
mais. Technicamente fali ando, dizia o conde Russell, houve
a violação. O facto de reter navios brasileiros na bahia das
Palmas é uma violação do territorio.

Salvo neste ponto o direito do imperio, e por conseguinte
destruido o principio necessario para fundamentar tal abuso,
admittidas ao menos quanto a este ponto as justas queixas
do Brazil, a questão tomava mais facil aspecto. Reconhecia-se
que houve uma occupação illegitima que substituio uma
soberania á outra, e, portanto, que illegitimos foram todos
os actc..s que dabi se seguiram. (Apoiados.)

2.a phase: Abre-se a negociação em Londres, e o enviado
extraordinario e ministro plenipotenciario de S. M. o Impe
rador tem o c;uidado de proclamar bem alto que reclama
contra o modo porque foram executadas as represalias.
A 5 de Maio eis como se exprime:

« Os factos em que se funda a presente reclamação são
notarias.

« Desde 31 de Dezembro até 6 de Janeiro ultimo, o porto
do Rio de Janeiro e pavilhão nacional neste porto foram,
para usar dos mesmos termos da narrativa sobre este as
sumpto dirigida ao muito honrado conde Russell, viriual
\Tlente bloqueados por um cruzeiro inj;le1;.
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• Emquanto o navio almirànte ficava postado no interior
do porto, e, segundo a correspondencia apresentada ao par
lamento, se premeditava o desembarque de soldados da ma
rinha na propria capital, outro navio de vapor dava caça
fóra aos navios do commercio brasileiro, nas agoas territo
riaes do Imperio.

« Cinco navios capturados nestas circumstancias foram
postos e retidos sob a guarda de um navio de guerra, a pouca

_distancia da capital, na bahia das Palmas, assim convertida
em deposito de prezas.)

A nota Ja legação brasileira accrescentava:

cc O despacho do muito honrado conde Russell, datado de
8 de novembro, especifica que os navios detidos serão resti
tuidos sem damno. A mesma declaração se acha nas in
strucções do almirante Warren em 3 I de dezembro de r862,
pa ra execução das represalias. Estes document.os de per si
bastam para justificar o pedido de reparação pois encerram
implicitamente o direito que têm as partes lesadas.»

A conclusão era natural e logica: o governo brasileiro
exigia que o governo britannico exprimisse seu pezar pelos
factos que acompanharam as represalias, declarando que não
tivera a intenção de offender a dignidade e de violar a sobe
rania territorial do Imperio, e qualltO aos damnos resultan
tes do aprezamento dos navios, que concordasse em' atten
der, mediante uma liquidação arbitral, a reclamação feita
em favor dos interessados.

Quereis saber senhores, como a taes reclamações respon
pondeu o gabinete inglez, que manteve o terreno em que se
tinha colIocado desde o principio.

~ O governo de Sua Magestade deve declinar de qualquer
ponto da questão que produzio sérias difficuldades entre a
Grã-Bretanha e o Brasil, e está na firme opinião de que,
não procedendo assim, ser-Ihe-hia impossivel entrar em qual
quer questão relativa á conveniencia ou execução das repre
salias a que julgou dever recorrer o governo da rainha. "

11a nada, mais c1arQ ? Foi es~e pen~am.~ntoque dicto\.l tod'l
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sua conducta: emquanto o nobre o ministro cede do ponto
principal, porque a offensa estava negada, o ministerio in
glez vai seu caminho; não ha um passo para traz não se re·
cúa. (Apoiados da opposição).

O SR. Gooov:-Sabiam com quem tratavam.

O ORAOOR:-Coherente com o fim que tinha em vista, o
conde Russell termina assim:

« O fim do governo de Sua Magestade, ordenando estas
medidas, foi simplesmente obter satisfaçóes a que julgava
ter direito, sem ser impellido por sentimentos menos amiga
veis para com o Imperador do 8razil, ou por quaesquer des
ignios de aggressão contra o territorio de S.- M. ImperiaL»

Deste proposito não demoveu o governo inglez a insis
tencia do plenipotenciario brasileiro; que procurou sempre
distinguir as represalias do seu modo de execução, salvando
assim as intençóes do governo britannico, que reputava ex
pressamente oútras, em vista de suas ordens. Foi na confor
midade de ,suas ins[rucçóes, qual se executou o pretendido
direito da Grã-Bretanha: declarou, pedindo os seus passa
portes, que eram factos injustificaveis aos olhos da justiça o
bloqueio do porto do Rio de Janeiro e do pavilhão nacional
neste porto, a attitude de ameaça do navio almirante no in
terior do porto; o desembarque premeditado de soldadps de
marinha na capital do Imperio, o cruzeiro feito em agoas
territoriaes, a captura de cinco naYios mercantes guardados
por um vaso de guerra da marinha ingleza a pouca distanci3:
da capital, na bahia das Palmas.

Dos factos allegados, um ao menos foi reconhecido como
contrario ao direito pelo proprio governo britannico, e quasi
nenhum, se não todos, po eram encontrar defensores.

Desta primeira phase resulta que toda a questão para o
governo inglez e para o governo brasileiro estava justamente
nos prejuizos. A fórma podia variar, mas desde o começo o
governo britannico declarou que não teve em vista offender
a dignidade do raiz e violar a soberania territorial do I.m
perio. Esta declaração sempre se fez; o que se não fez, enão



424

se fará depois, foi expressamente declarar pezar por todos
ou alguns dos actos que se praticaram. Peço á camara que
tome nota da decla ração.

Os acontecimentos desenvolvem. se com demora, e o go
verno brasileiro, sem pre firme em seu posto, espera com fé
na justiça de sua .::ausa; nio pre isa, esquecido dI:: si mesmo,
apressar o curso do tempo. Chegará a occasião d voltarmos
ás nossas antigas relações, e a iniciativa deve pertencer ao
offensor. Corriam serenamente as cousa~ quando a decisão
régia sobre a questão Forte e á mediação portugueza abri
ram a terceira phase. Sr. presidente, o arbitrio régio deu a
nosso favor a sua sentença.

Essa opinião modifica em parte os dados da questão. Se
até esse dia era 'claro o nosso direito, desse dia em diante
tornou-se evidentissimo ; porque, desde que o governo bri
tannico fizera represalias, não só e,m relação ao facto arguido
dos assassinatos e depredações praticados na praia do Albar
dão mas em referencia ás pretendidas offensas á marinha
ingleza; e desde que a sentença dizia-«Não houveoffensa.
-deixaram de existir em parte os fundamentos da represa
lia; desappareceram de todo, ql\anro a questão da Forte.

Se ha obrigação de executar-se a sentença, o governo
inglez não pode negar-se a pagar, ao menos, parte dos pre
"Juizos. ainda concedendo-lhe o direito, que não tinha, de
fazer represa'lias sem justiça clarissima. Hei de mostral-o
depois.

Sr. presidente,como principia esta terceira phase? E'-me
licito neste momento regosijar-me ainda, notando o escru
pulo demasiado do governo brasileiro, que fazia até questão
de palavras para aceitar a mediação do governo portuguez.
E'-me licito recordar o começo dessa negociação em que o
governo do paiz não julgou bastante a iniciativa do governo
britannico,. só porpue ella usava da seguinte formula:

« Agrad.eço com prazer o vosso offerecimento.• E -me
licito recordar com orgulho essa nota, com a qual o finado
marquez de Abrantes, dirigindo-se ao governo portuguez
çleclarouque não bastava que o conde de Russell, respondendo
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agradecesse sem aceitar expressamente; que era necessario
que, depois dos factos occorridos e que puzeram em movi
mento todo o paiz, excitando o patriotismo nacional, ac
crescesse mais alguma cousa, a iniciativa do governo britan
nico devia ser clara.

Este escrupulo foi mantido pelo successor de S. Ex., que
só aceitou a mediação depois do incidente occorrido na ca
mara dos communs, e constante Ga nota de 22 de Março
de 1864.

Quaes eram, Sr. presidente, as bases desia mediação?
Quaes os fundamentos com que o diplomata portuguez se
apresentou de novo reclamando justiça, e pedindo devida
base para uma reconciliação honrosa e duradoura?

Eis aqui, senhores, o memormldum apresentado pelo
Sr. conde de Lavradio. E' claro, preciso e cheio de dignida
de. Separando o direito do modo por que foi Exercido, e
tomando por base a sentença do rei dos Belgas, elle funda·
menta as suas conclusóes no acto do bloqueio dos navios do
commercio, na detenção de navios mercantes brasileiros em
aguas territoriaes do Imperio e na sentença arbitt'al que
tornou iniquo, desde o seu começo, tudo o que se fez em re
lação ás pretendidas offensas á marinha ingleza. As repre
salias tinham sido feita tendo em vista ambos os factos,
como expressamente rezam os despachos britannicos, e o con·
fessou o proprio ministro conde Russell.

As conclusões eram naturaes e legitimas, eil-as:

« Acreditamos, portanto, que para obter-se uma recon
ciliação justa, solida e completa entre os governos inglez e
brasileiro, é de necessidade:

« Que o governo britannico por lIma nota dirigida ao
plenipotenciario da mediadora, se obrigue a mandar á côrte
do Brasil um ministro plenipotenciario, encarregado:

« 1.° De assegurar que o governo britannico não teve ja
mais a intenção de offender a digo(\idade, nem de violar a so
berania territorial do Imperio do Brasil;

'I 2.° Que resultando da sentença do rei dos Belga;; não
54.
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ter havido na prisão do~ tres ofEciaes da fragata Forte nem
intenção de offensa, nem de oflensa á marinha britannica o
governo de S. M. Britannica declare que deplora todos os
actos que foram praticados para vingar uma offensa que
nunca existio;

« 3. ° Que o governo de Sua Magestade declare tambem
que lamenta alguns dos factos que acompanharam as re
presalias ;

(l ..j.. ° Que o governo inglez admitte que as reclamações
pelos prejllizos provenientes da captura dos cinco navios
brasileiros sejam submettidos a uma commissão mixta ano
glo-brasileira ou a uma liquidação arbitra!.»

Sr. p'residente, comparemos: A primeira declaração já
tinha tinha si~o feita; não era já uma concessão' a segunda
não era concessão, e ra a simples execução da sentença profe·
rida; a terceira; se não tivesse outra base, bastaria para
fundamental-a a declaração do proprio ministro inglez,
quando afErmou que a detenção dos navios em aguas brasi
leiras era, technicamente fallando, violação da soberania do
Imperio; a quarta, por sua natureza intimamente ligada ás
outras assentava, além do mais, no despacho do conde Rus
sell, de 8de novembro de 1862, que garante a entrega dos
nayiossem damno.

Segundo taes decoarações, salvo a quantia reclamada e
que devia ser paga pelo governo, os proprietarios náo de
viam soffrer prejuizos. Nem o podiam. Sr. presidente; as
represalias não podiam ir além da pretendida divida; tudo
que se capturou acima de seu valor corre por conta das sup
postas offensas á marinha britannica, offensas materialmente
inapreciaveis, e que, portanto no pensamento do governo
inglez; autorisavam o crescimento proporcional da força até
á obtenção do que se pedio a tal res peito. Ora os effeitos da
sentença arbitral, dada em nosso favor, inutilisam urna das
bases das represalias, e, por conseguinte responsabilisam o
governo inglez por todos os prejuizos excedentes ao valor
reclamado na questão do naufragio.

Nada mais honroso. Encél,radas fundél,mentalmente as COlj-
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sas, e salva a ln condiçõo, já aceita, o governo brasileiro nada
mais pedia do que a completa e plena aceitação da sentença.

O memorandum do governo inglez, sustentando que as
represalias estão sufficientemente justificadas pelas evasivas
e demoras quanto a questão da Prince of Walles, e que a
sentença arbitral tinha sido cumprida desde que o governo
da rainha abandonara as suas exigencias, offereceu em sub
stituição á proposta brasileira, a seguinte, que é digna de
estudo. (Lê).

« O enviado britannico receberia instrucções para que á
sua chegada ao Rio declarasse ao governo brasileiro que,
comquanto a detenção tem pararia dos navios brasileiros na
bahia das Palmas fosse, technicamente failando, um uso tem
pararia e não autorisado das aguas -rerritoriaes do Brasil,
fOra elIe adoptado unicamente em consideração aos interes
ses dos donos dos navios e carregamentos detidos, visto re
conhecer-se que estes interesses soffreriam mais material
mente se os navios fossem levados para outro qualquer
ponto; e o enviado britannico accrescentaria que este uso
tem pararia das aguas brasileiras não fora motivado pelo
menor desejo ou intençã9 de infringir os direitos territoriaes
do Imperador do Brasil.

« O enviado receberia tambem instrucções para declarar
que é desejo e intenção do governo de Sua Magestade, pro
tegendo devidamente as vidas a propriedade dos subditos
britalmícos residentes no Brasil respeitar os direitos de so
berania do Imperador do Brasil e cultivar com o governo
brasileiro relações de amisade e benevolencia .•

Sr. presidente, comparemos ainda. A primeira e segun
da condições já eram conhecidas, tinha-as o proprio governo
inglez aceito ou declarado por outras palavras. Ha apenas no
modo de formal:as uma insinuação nas seguimes phrases:-
protegendo devidamente as vidas e propriedades dos sub
ditos britannicos residentes no Imperio .-Essa protecção o
paiz sabe como se fez.

A terceira condicão é evidentemente de antemão calcu
ladéJ" para o que já ~e tinha em vista, o o!ferecimento de uma
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nova p~op:Js{a em que se acaitasse a condição apresentada
pelo governo brasiJei ro, que exigia a vinda dl' um ministro
plenipotenciario para dar as convenientes explicações. Mas
se esse ministro viesse dizer o ,mesmo que o conde Russell
Unha já dito, pedindo que fosse tudo transmittido ao gover
no brasileiro, com excepção das declarações restantes de um
novo facto ou da sentença arbitral, a que ficavam reduzidas
as concessões britannicas ?!

Não era passiveI que o governo brasileiro recuasse, e
firme em seu posto de honra, confiando na justiça das na
ções civilisadas, atirasse para longe de si todos os seus protes
tos, reconhecendo, por seus actos, principias que tinha so
lemnemente repudiado. A mediação devia ter um terreno di
verso, e este ci rcumscreveram-o ás declarações britannicas,
quando implicit amente condemnavam a detenção dos navios
mercantes brasileiros na bahia das Palmas, e a sentença; a ar·
bitral do rei dos Belgas, cUJos effeitos não foram respeitados,
apezar da citação solemne que della fez o governo britanico.

«(Foi pois com rasão que a 22 dejulho de 18640 governo
brasileiro assim se exprimiu. (Lê).

« Com a escropulosa attenção exigida por tão importante
materia examinou o governo imperial, quer o memorandlll1l
de lord Russell, quer o que o precedera o nobre conde de
Lavradio.

« Neste via o governo, imperial, como o esperava, tra
çadas com Sivera fidelidade e justiça, a exposição dos factos
que motivaram o interrompimento das relações do Imperio
com a Grã-Bpetanha; e nas bases ou condições que apre
sontou ou offereceu o nobre conde para a reconciliação, via
igualmente o desejo de que fossem reconhecidos os direitos
e a dignidade do Brasil.

« No memorandllm, porém, de Lord Russel enxergou o
governo imperial a recu~a quasi absoluta daquellas mesmas
bases on condições; sendo que esse documento, já na apre
ciação e exposição dos factos, já no modo proposto para
efrect~ar-se, por parte da Grã-Bretanha, a reconciliação,
revela, se não a intenç~o de negar-nos, ao menos, a pouca dis·
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poslçao em:que-está o chefe de Foreiglle Oifice de conceder
nos a justa reparação devida pela offensa feita a nossa sobe
rania e dignidade.

« Sendo assim, não devia o governo imperial, de certo,
hesitar em declarar, como fez pelo despacho citado, de 8 do
corrente, que não podia absolutamente prestar a sua an
nuencia ao reatamento das relações com a Grã-Bretanha nos
termos indicados pelo Foreigne Oifice. »

Collocada a questão no terreno unico que podia convir
á dignidade e honra do Brasil, a negociação continuou com
zelo e solicitude a ser sustentada pelo digno diplomata por
tuguez, embora eu sinta dizeI-o, que quanto á condição não
aceita pelo governo britannico, e cuja desistenciafoi aconse·
lhada pelo governo portuguez, houve erro de apreciação.
Clara, concisa e conclud ente é a nota de 14 de Setembro de
186.j., e eu não posso furtar-me ao dever de entregal-o ao
conhecimento do meu paiz. E' a melhor defeza que posso
fazer das minhas opiniões. (Lê).

« Quanto á segunda condição offerecida pelo abaixo as
signado, o cumprimento da sentença arbitral proferida pelo
rei dos belgas, o abaixo assignado não pode de modo algum
concordar com S. Ex., julgando plena.mente cumprida aso
bredita sentença pela simples desistencia das precedentes
reclamaçóes do governo britannico.

» Se o governo de S. M. Britannica nenhum acto tivesse
mandado praticar, ou se nenhum acto tivesse effectivamente
praticado para desaggravar a supposta offensa feitaá marinha
britannica,seria jusia e inquestionavel a opinião manífestada
pelo Sr. conde Russel i mas S. Ex., consultando os seus des
pachos de 4 e 8 de novembro de 1862, dirigidos ao enviado
de S. M. Britannica na côrte do Rio de Janeiro, não pode
deixar de reconhecer que ordenou que as represalias fossem
feitas não só com referencia ao navio Prince 01 WaIles, mas
tambem com refencia a prisão dos officiaes da fragata Fort~.

«Sendo pois indubitavel, á vista dos dous documentos ci·
tados, e de outros o que abaixo assignado poderia citar, e que
foram apresentados as duas casas do parlamento, que.as re·
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presalias feitas pelas forças navaes britannicas no Brasil tive·
ram por fim desaggravar I não só certos factos relativos ao
naufragio do Priuce of vValles, mas tambem os relativos á

prisão dos tres officiaes da fragata FOI·te, e sendo, outrosim,
certo que a sentença arbitral do rei dos Belgas declarou que
na applicação das l~is do Brasil não tinha havido intenção de
offensa, nem offensa á marinha britannica, deve concluir-se
que a sentença arbitral não póde ser considerada como cum·
prida, emquanto o governo de S. M. Britannica não expri
mir ao governo de S. M. o Imperador do Brasil o seu pezar
de haver praticado actos para desaggravar uma offensa que
não tinha existido.

« Da terceira condição, a indemnisação a'o commercio
brasileiro pelas perdas e damnos da captura e detenção pelas
forças navaes britannicas de cinco navios de commercio, não
chegou o Sr. conde Russell a fazer menção no seu memo
randu11l, mas nem por isso deixará o abaixo assignado, em
cumprimento do seu dever, de inSIstir na aceitação desta
terceira condição; pois que, examinados bem os factos, a sua
justiça é incontestavel. O governo de S. M. Britannica
mandou proceder a represa lias ; as forças navaes britannicas
capturaram cinco navios de commercio; estes navios foram
restituidos logo que o governo brasileiro se obrigou a pagar
ao britannico uma certa somma; esta somma foi pontual
mente paga, e com este pagamento ficaram satisfeitas todas
as reclamações pecuniarias britannicas que haviam motivado
as represalias.

« Isto posto, ousa o abaixo assignado, com a devida at
tenção, perguntar ao Sr. conde Russell: poderá o governo
de S. M. Britannica, sem faltar aos principios de justiça, o
que o abaixo assignado não pôde nem suspeitar, recusar-se a
reconhecer o direito que os proprietarios ou carregadores
dos navios de commercio, por violencia capturados e detidos
tem a reclamar do governo britannico uma equitativa inde
mnisação das perdas e damnos que sofireram, sendo certo que
o governo britannico recebeu do brasileiro, com a maxima
promptidão, a totalidade da somma que reclamou?
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« O abaixo assignado, renovando, por ordem do seu go·
verno, o que já no memorandum teve a honra de offerecer
ao Sr. conde Russell,considera do seu dever declarar a S. Ex.
que, pelas informações que tem, está convencido que o go
verno de S. M. o Imperador do Brasil, não obstante o grande
e sincero desejo que tem de ver restabelecidas as suas re
lações de boa amisade com o governo de S. M. Britannica,
não póde comtudo prestar-se a este restabelecimento sem a
prévia aceitação, por parte do'governo de S. M. Britannica,
das condições offerecidas no memorandum de 27 de Maio, e
renovadas na presente nota

l A continuação da interrupção das relações diplomaticas
entre o Brasil e a Grã-Bretanha é por extremo nociva aos
interesses dos dous Estados, cujas relaçóes commerciaes são
importantissimas, mas que poderão soffrer graves e talvez
fataes alteraçóes se a reconciliação dos dous governos se de·
morar indeterminadamente.

« Invoca, pois, o abaixo assignado os principios de justiça
do governo de S. M. Britannica, e até os legitimos interesses
dos subditos britannicos, para alcançar, em proveito dos
dous governos, a aceitação da sua tão justa como moderada
proposta, tornando assim fructuosa e gloriosa a mediação do
seu augusto soberano, que, com a maxima imparcialidade,
tem procurado conciliar os seus dous augustos e mais intimos
alliados. »

É, porém, tambem certo que o encarregado da difficil
tarefa de reatar as nossas relacões com a Grã-Bretanha, an
tes da segunda proposta ing'leza, nutria a convicção que
nada mais se poderia obter, erro de apreciação, como parece
indicai-o a iniciativa da nova proposta ingleza, prova de de
sejo que tinha esse governo de vol.tar as antigas relações de
amisade. A communicação feita a 18 de Novembro de 1864
é expressiva. (Lê.)

« Cumpre ainda ao abaixo assigJ?ado, para completo de 
empenho das ordens supracitadas do governo de seu augusto
soberano, affirmar a S. Ex. o Sr. Dias de Vieira, que é con
vicção profunda, fundada do mesmo governo que. excluida



a proposta constante <)0 telegramma acima transcripto, nada
mais se poderá obter do governo britannico, e que nesta
certeza intima, filha da experiencia, terá de renunciar a ar
dua empreza da mediação, reconhecendo a inutilidade dos
seus esforços, levados, em abono da verdade, até onde po
dem chegar diligencias humanas.»

Sr. presidente, o telegramma referido era o seguinte:
« Renunciando-se á terceira condição, poderá, talvez,

obter-se a conciliação. Será bom avisar ao Brasil.»

A renuncia de semelhante direito era 'J reconhecimento
da detenção feita pelo cruzeiro inglez na bahia das Palmas;
era em parte o não cum primento da sentença arbitral, por
que, no fim de contas, para o pagamento dos prejuizos sof·
fridos pelos proprietarios e tripolação do Prince of VValles,
bastava deter propriedade no valor da divida.

Foi, pois, ainda co'u rasão e dignidade que o governo
brasileiro respondeu a 8 de dezembro de J 864 o seguinte:

« E' tão positiva e peremproria é a denegação que se con
tém em a nota de lord Russell, a que me tenho referido, que
o governo de S. M. Fidelissima convenceu-se da impossibi
lidade de conseguir mais, julgando sem resultado qualquer
tentativa ou esforços que para isso fizesse.

" Em taes circumstancias, não podendo, como repetida
mente o tem declarado, ceder das condiçóes que lhe são im
postas pela soberania e dignidade nacional, não menos que
pela propria honra, entende o governo imperial que o que
resta é sobrestar na negociação, e esperar que o tempo e a
opinião esclareçam melhor o gabinete de S. James a respeito
da justiça que ao do Brasil assiste nesta deploravel questão.

« Do qlJ,e c.eixo exposto concluirá sem duvida S. Ex. o
Sr.. Vasconcellos que pensando o governo imperial assim, e
julgando do seu rigoroso dever não prescindir das condições
que propoz o illustrado governo de S. M. Fidelissima, por
intermedio do seu digno representante, por serem as COI11

paüveis com a dignidade do Imperio, não póde '0 mesmo
governo imperial ádberir a modificação, de que se occupou
o telegramma mencionado, relativamente :í terceira das coo-
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dições offereddas pelo nobre conde de Lavradio, maxime
desde que o telegramma diz apenas que-talvez-seja aceita
pelo gabinete britannico.

li Em conclusão, e para satisfazer compridamente os de
sejos do Sr. Vasconcellos. direi com toda a franqueza a S. Ex.
que ao governo imperial o que parece agora melhor e mais
conveniente é dar por interrompida a negociação, e aguar
dar que opportunidade ou ensejo mais favoravel se apresente
para reatai-a, ou inicial-a de novo...

Aceita a reclamação do antecessor de S. Ex. triumpha
vamos justamente na questão da Forte, porque tinhamos a
nosso favor a sentença do rei dos Belgas; triumphavamos na
questão do naufragio do Prince of Wlllles, [Torque tinhamos
a responsabilidade por parte do governo britannico. Tinha
mos concedido o que era possivel conceder: já não pediamos
uma expressão de pezar senão por alguns dos tactos que ti·
nham acompanhado as represai ias.

No entanto o governo inglez, insistindo constantemente
na mesma argumentação, que fez todo dispendio da discussão
até o fim, não recuou do seu ponto de partida. serYÍa-Ihe
de apoio o seguinte modo de encarar as cousas. Não tinha
havido bloqueio. a detenção dos navios na bahia das Palmas
tinha em vista os interesses do commercio brasileiro as
represai ias não podiam ser fraccionadas; o governo inglez já
tinha declarado suas intenções benevolas, fi isso bastava.

Rota a negociação, ou quando ia ser declarada finda a
mediação, nova proposta é olferecida. Analysemol-a. Eil-a:

li O ministro plenipotenciario de S. M. Britannica junto
á Republica Argentina, o Sr. Thornton, será enviado em
missão especial ao Brasil.

A sua chegada solicitará a honr:t de uma 'audiencia do
Imperador.

II Exprimirá aS. M. Imperial o pezar com que Sua Ma
gestade soube das circumstancias que surgiram por occasião
da interrupção das cordiaes relações existentes entre as duas
cortes; declarará que o governo de Sua Magestade nega,

55
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pela fórrna mais solemne, toda intenção de o(flmder a digni
dade do Imperio Brasileiro.

« Sua Magestade aceita plen~l1lente e sem reserva o laudo
do rei dos Belgas, e será feliz de nomear um ministro para
o Brasil, logo que S. M. Imperial estiver resolvido a reatar
as relações diplomaticas. ))

Sr. presidente, como devia esperar-se, o governo britan
nico apresentou esta nova proposta, mas o seu exame apu
rará o seu valor. A vinda de um ministro plenipotenciario á
côrte não altera os dados da questão; a fórma em nada póde
modificar o pensamento do governo imperial, e tanto me
não engano, que tudo estaria acabado se o conde Russell, em
nome do governo, se prestasse a dar assentimento á pri
meira reclamação brasileira. A questão fundamental era
outra, e essencialmente ligada ao additamento rejeitado pelo
governo inglez.

A segunda condição é cuidadosamente redigida até para
salvar a idéa de pezar pelos actos que pódem ter ligações
cem a questão da Forte. O governo inglez nem ao menos
lamenta que se tivesse feito represalias por suppostas ofl'en
sas á marinha britannica; a sua dôr é pelas circumstancias
que seguiram por occasião da interrupçáo das relaçães cor
diaes entre as duas côrtes. O governo britannico repete no
final da condição o que jà se tinha declarado por mais de
uma vez-não houve intenção de offender a soberania e
dignidade do Imperio.

A aceitação sem reserva da sentença do rei dos Belgas é
uma affirmaçáo sem base, porque a intelligencia dada pelo
governo inglez cercêa os effeitos.

Negada pelo conde Russell a responsabilidade pelos pre·
juizos causados ao commercio brasileiro i não querendo ex·
primir pezar por se terem praticado represalias ;cm conse
quencia de actos que a sentença arbitral declarou não con
terem ao menos a intenção de offensa, a q ue reduzida esta
aceitação plena, que não é plena?

Comprchende-se tambem que o additamento pedido·pelo
governo brasileiro é tudo; porq ue, se o governo inglez o
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aceitasse, suppria o que havia de duvidoso na proposta. Re·
conhecendo a sua responsabilidade pelos prejuízos causados,
cumpria o qne prometteu) expressava pelo melhor modo o
seu pezar condemnando em principio o acto que converte
em deposito de prezas, parte das aguas territoriaes de nação
amiga, e ainda afiançava tacitamente que, detendo mais
navios do que o necessario para pagar-se da divida de sub
ditos seus, fel-o por se julgar offendido nos brios de sua ma
rinha, convicção que desappareceu em consequem:ia da sen
tença do rei dos Belgas.

O governo brasileiro não fazia questão do quantum, fazia
questão do direito:-Reconhecei o nosso direito, e pagai o
que quizerdes-; foi sua ultima palavra. _ .

A leitura das notas que antecederam a apresentação da
proposta torna mais claro o pensamento que enuncio. Esco
lherei alguns trechos) e principio pela nota do conde Russell,
de Iode Outubro de 1864 :

II O conde de Lavradio, no entretanto) insta com o go
verno de Sua Magestade para ~exprimir o seu pezar por
aquella pa!te das represalias que elle considera caber ao in
cidente dos officiaes da Forte. Quanto a isto, dirá em pri
meiro logar o abaixo assignado que é impossivel dividir em
duas partes as represai ias, dando uma ao caso do navio
Prince of Walles, e a outra aos officiaes da Forte; e, de
mais, se o facto da Prince of Walles fosse unico, e não
houvesse sido acompanhado do incidente dos officiaes da
Forte não restava duvida de que se teriam integralmente
feito as mesmas represalias que então foram praticadas.

« O verdadeiro estado da questão, porém, é que o go
verno de Sua Mages1.ade julga ter sido plenamente justificado
quanto ás represalias, pelo procedimento seguido pelo go
verno brasileiro,

« O governo de Sua Magestade liga a devida importan
cia ás relacões commerciaes entre a Grã-Bretanha e o Brasil:
porém o ;baixo assignado pede licença para observar que o
commercio entre os dous paizes constitue apenas uma trige
sima segunda parte do commer.:io estrangeiro da Grã-Bre-
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tanha, emquanto que elJe figura com quasi a metade do
commercio estrangeiro do Brasil, e este commercio é de
certo muito mais importante para o Brasil do que para a
Grã-Bretanha.

« Releva tambem observar que os freguezes brasileiros
exigem um credito muito mais largo dos importadores brio
tannicos para o Brasil do que o exigido pelos freguezes dos
importadores britannicos em muitos outros paizes, e que,
por conseguinte, o commercio inglez com o Brasil não é
tão proveitoso corno com outros paizes onde os pagamentos
são mais pontuae5 e o capital mais promptamente restituido.

« Em relação, todavia, ao elfeito que no commercio en
tre os dous paizes póde produzir a interrupção das relações
diplomaticas, o abaixo assignado folga em reconhecer que
até ao presente nenhum resultado damnoso se tem manifes
tado; o Commercio entre a Grã-Bretanha e o Brasil, em vez
de declinar tem realmente augm'entado muito desde que fo
ram interrompidas as relaçóes diplomaticas.

« Resulta de informaçóes officiaes que a exportação da
Grã-Bretanha para o Brazil e a deste para aquella, nos pri
meiros seis mezes de 1862, 1863 e 1864, até o fim de Junho,
foi a seguinte:

Exportação da Grã-Bretanha
1862 •...........................• ;t 1.941,796
1863 ......................•..••.• ;t 1.628,879
1864 ;t 2.806,536

importação do Brasil
1862 ;t 1.947,136
1863 f. 2,440,762
1864 ;t 3.697,381

« Relativamente ao passado, portanto, parece, segundo
resulta das ultimas informações, que o commercio entre os
dous paizes não soffreu prejuizos pela cessação das relaçóes
diplomaticas, e quanto 36 fataes eventualidades que o conde
de Lavradio, prevê, póde o abaixo assignado assegurar-lhe
que ellas não terão logar por parte da Grii-Bretanha; e pó.
de-lõe com razão presumir que o bem entendido interesse
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brasileiro ha de fazer com que o governo do Brasil evite tae.s
eventualidades, porque este deve naturalmenle ver que os
prejuizes feitos ao commercio inglez, ou injusti~as commet
tidas contra os subditos britannicos não hão de apressar por
certo renovação das rela~ões diplomaticas, ou melborar as
relações entre os dous paizes.

u Em conclusão, pede o abaixo assignado licença para re
petir que o governo de Sua Magestade deseja sinceramente
o reatamento das rela~ões diplomaticas entre os dous paizes.
Esse reatameuto, porém não poJerá effectuar-se satisfacto
riamente senão por maneira que fique attendida a dignidade
de ambos.

« O governo de Sua Magestade, po-rém, attendendo,
como lhe cumpre, á dignidade da Grã·Bretanha, não póde
conformar-se com as condições propostas pelo c-onde de La
vradio, e continua a pensar que as condiçóes propostas relo
abaixo assignado, em sua nota de 6 de Junho, contêm tudo
quanto se póJe exigir em justa satisfa~ão do direito e digni
dade de ambos os paizes.»

Sr. presidente, a parte o final desta nota, que era por si
só bastante para aconselhar um pouco menos de pressa ao
Sr. ministro de estrangeiros, é facil comprehender que a
mesma conveniencia politica não tinha escolha a fazer para
não fallar no direito.

Quanto a esse, o conde de Lavradio o deixou demonstra
do, entre ou tras notas na de r4 de outubro de r863.

cc Quanto á segunda censura, o abaixo assignado, pare
cendo-lhe poder dispensar-se de repetir o que já expoz em
Sua nota de 14de setembro, limitar-se-ha a declarar queelle
não teve idéa de separar em duas partes as represalias; que
tão pouco a teve de exigir do governo e de S. IV!. Brital1nica
a restituição de uma parte da somma paga pelo governo de
S. M. o Imperador do Brasil ao governo de S. M. Britannica
mas o que abaixo assignado propoz, e como era logico con
cluir foi que, tendo sido ordenadas pelo governo britannico
as represa lias para desaggravar dous pontos que haviam
sido considerados offensi\-os e tendo depois reconhecido,
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pela sentenca arbitral do rei dos Belgas, que em um desses
factos não ti'nha havido nem offensa nem intenção de olfensa,
o offensor, querendo congraçar-se com o olfendido, devia,
pelo menos declarar que sentia ter praticado um acto para
desaggravar uma olfensa que não tinha existido.

Se o Sr. conde Russell e os agentes britannicos no Bra
zil não tivessem muito explicita e solemnemenre declarado
que as represalias tinham por fim vingar as duas suppostas
offensas, nesse caso bastaria, para ser con iderada cum prida
a sentença do rei dos Belgas, a desistencia por parte do go·
vemo britannico das reclamações pendentes; mas na pre
sença das ordens do Sr. conde Russell, já diversas vezes
citados pelo abaixo assignado, e das declarações do agente
brüannico no Brazil, é indubitavel que a sentença do rei
dos Belgas não pode ser considerada cumprida emquanto o
governo de S. M. Britannica não exprimir ao governo de
S. M. o Imperador do Brasil o seu pezar de haver compre·
hendido nas represalias a desalfr0nta de uma olfensa que
não tinha existido; e em presença do exposto, o abaixo as
signado considera que a sua insistencia neste ponto não de
veria ser considerada como absurda.

« Resta tratar da terceira censura que caracterisa de ii·
iogicos os argumentos com que o abaixo assignado pretendeu
sustentar o direito que tinham a ser indemnisados os pro
prietarios dos navios do commercio brasileiro capturados
pela esquadra ingleza. O Sr. conde de Russell pareceu ter
entendido que o abaixo assignado propunha uma indemni
sação para o governo brasileiro, quando o abaixo' assignado
apenas propunha o cumprimento das ordens do Sr. conde
Russell, consignadas em seu despacho de 8 de Novembro de
1862, dirigido ao ministro britannico na corte do Rio de
Janeiro, no qual S. Ex. ordena que logo que o governo do
Brasil tiver feito justiça ás reclamações britannicas, os navios
capturados sejam restored uninjured.

( Mas, além disso, o abaixo assignado não pode deixar
de observar a 's Ex. que as represalias foram feitas muito
tllém do que permitte o djreit!? das gent~s. Di~ Va~tel ng
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livro 3, cap. 18, § 34.. , tralando das represa~as, q.pe estas
não podem ser feitas que jusqu'á concurrence pour ce qui lui
est diL, e esta é lambem a opinião de todos os autores de
nota que escreveram depois de Vattel, e que parece escusado
citar. Ora, se são exactas as informações que o abaixo as
signado tem, um só dos cinco navios capturados excedia
muito em valor á somma reclamada pelo governo britannico.
E negar-se-ha, com tudo, aos proprictarios dos navios captu
rados uma indemnisaçáo a que lhes dá direito o direito das
gentes? E será caracterisado de illogico o abaixo assignado
por sustentar este direito ).

Como se devia esperar, o governo brasileiro exigia que á
proposta se aj untasse a responsabilidade pelos prej'2.izos cau
sados ao commercio do paiz, Era uma imposição da dignidade
olfendida ; era o reconhecimento de um direito incontestavel,
ao ILcnos em parte fcito certo por uma sentença; era o
grande ponto de duvida, tudo o mais cstava decidido desde o
principio; não havia intenção de offensa. Renunciar ao di
reito era retratar-se aos olhos do paiz espantado e quebrar o
pensamento director da politica do governo imperial.

A nota de 23 de Março de 1865 resume o pensamento de
governo brasileiro.

" O governo de S. M. o Imperador está.resolvido a
acceder á nova proposta do ministro dos negocios estran
geiros da Grã-Bretanha, se aos termos em que for concebida
for accrescentando o reconhecimento, por parte do governo
britannico, do direito que tem o commercio brasileiro de ser
indemnisado pelas perdas e damnos causados pe1as represa
lias; e os lT!otivos que tem para assim proceder são os se
guintes:

«E' principio universalmente reconhecido que só uma
causa evidentemente justa póde autorisar represalias; uma
nação não deve lançar mão deste meio senão no caso de de
negação de justiça propriamente dita, de dilatações estudadas
e inj uSlificureis, ou de sentenças manifestamente inj ustas e
parciacs.ll

Sr. presidente, não devo occultar alguns trechos notaveis,
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que é justo conheça a nação. A verdade historica pede cla
reza e imparcialidade, e para que taes qnalidades caracteri
sem o julgamento do. paiz, bom é que o essencial da corres
pondencia chegue a todos. (L~).

« E, na verdaEle, pouco faltou que as represalias de que
se trata não dessem origem ás mais deploraveis calamida
des; tal era a exaltação dos habitantes desta capital, sa
bendo que os cruzeiros inglezes aprezavam nossos navios
mercantes na proximidade da bahia do Rio de Janeiro, guar
dava~ as prezas na bahia das Palmas, e finalmente presen
ciando-os trazer e desembarcar nas praias da cidade os pas
sageiros dos navios apresados.

« Por isso é que, só no caso de extrema necessidade, po
de-se admittir a preterição de principias consagrados pela
pratica de todas as nações.

" Notem po em que se e!fectuaram estas re presalias ha
via navios brasileiros no alto mar; o governo inglez podia
capturar propriedade brasileira sem para isso offender a so-
berania do Imperio. ,

« O caso com a Republica Oriental do Uruguayera
muito diverso. O commercio nacional desta Republica, a
qual tão graves o!fensas havia feito no Imperio, não o!ferecia
pelo territorio limitado de sua acção os meios de represa
lias: forçoso era, pois, fazeI-as dentro dos dominios da Re
publica Oriental do Uruguay.

« Ainda assim, o almirante brasileiro a principio cingia-se
a immobilisar um vapor de guerra nas aguas da Republica,
com previa annuencia?o respectivo governo. Se, em se
guida, empregou meios mais energicos, foi não somente por
que o governo oriental faltou aos seus com promissos, como
tambem' praticou actos cada' vez mais offensivos, a ponto de
obrigar o Imperio a fazer guerra.

" Não ha, pois, entre as represalias brasileiras no Estado
Orienial e as inglezas no Rio de Janeiro a paridade que lhes
descobre o mi'nistro dos negoóos estrangeiros nó reino unido.

« A declaração de que as represalias foram executadas na
proximadad~ do Rio de Janejro, afim de poupar ao COl11mer-
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cio brasileirQ os pre,U1~os que teria cilusado a detenção de
navio mercantes no alto mar ou em algum porto brit,annico
afastado do Brasil não attenúa seguramente a offensa de
terem sido ellas effectuadas nos mares territoriaes do Impe
rio, e poderia antes suggerir a idéa de que os agentes britan
nicos pensaram que o governo imperial e o~ Brasileiros se
riam menos zelosos dos direitos soberanos do I mperio e da
sua dignidade, do que dos seus interes<;es materiaes se não
fosse possivel suppôr que o açodamento com que procederam
os mesmos agentes não lhes permittio a"aliar bem o alcance
e as consequencias de seus actos. '

/( O governo imperial não deseja menos que o de S. M.
Brítannica reatar essas relaçõ~s; não deve _porém esquecer
que se trata de uma transacrão em que estão empenhadas a
honra e dignidade da naçáo brasileira; e lisongeia-se de que
a Inglaterra, apreciando a sinceridade desses sentimentos
não deixará de reeonhe er a procejencia destas gra\"es con
siderações. l)

r. presidente, o nobre ministro dos negocios estrangeiros
desattendendo á serie de actos, consequencias de posi~ão

-honrosa em que se tinha collocado o go\-erno do paiz, intei
rado da repulsa do conde Rus el ao additamento pedido em
nome do direito e,da justiça. abandonou o lugar onde esta\-am
postados os seus antecessores, e em 23 de Junho de 1865
assim exprimio-se :

/( O additamento oflerecido em :!3 de Mar~o é boje o unico
estorvo da reconciliação,

/( Contribuia el1e p:lra manter-se um direito, que o go
\-erno imperial ponderando-o na alma permittida pela dis
tancia dos primeiros success'1s., ainda julga tão fundado como
o que resulta do complexo da questão. Mas certificado pelo
gO\'erno do augusto mediado~, da impossibilidade e"tl que se
acha o é1a Grã·Bretanha de reconhec:r esse direito, e atten
dendo á offerta de acreditar S. M. Britannica em missão es
pecial junto de . M. o Imperador, um ministro para,o fim
indiçado na referida propo ta a esta, como foi formulada em
a nota de 7 de Fevereiro; annue o go\-erno do Brasil e

56
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.aguarda com satisfação o restabele -Ímcnto de r lações tão
longo tempo interrompidas. »

E' yerdade que o nobre ministro, r. presidente, póde in
vocar o conselho que lhe foi dado pelo go\'erno portuguez
em nota de 5 de Junho de 1 65. -(Lê.)

c( Em virtude do q\le fica éxposto, e em cumprimento das
ordens q ue recebeu o abaixo assignado tem ainda a honra
de renoyar a S. Ex. o r. conselheiro Jos' Antonio araiva
as instancias se não o conselho muito attencioso e filho dos
mais cor~iae sentimentos que .D governo de . M. Fidelis
sima já anteriormente dirigio ao governo dcste Imperio para
que haja de aceitar a proposta britanni a de 7 de Fevereiro
-ultimo, pura e simplesmente proposta que, por condigna o
goyerno de . M. Fidelissima considera muito aceitavel por
parte do governo de S. M. o lIn, erador, e á qual o goyerno
hritannico declara terminantemente (embora com sentimento
e em phrases polidas) que não póde aceitar additan,ento. l)

Eis ahi os factos: são eloqu~n.tes-; faltam bem alto !

O que fez o governo de. __ Ex..? Depois de rejeitado esse
adclitamento, depois de el?tarem rôtas as negociaçõe , depois
de negado mesmo o alvitre da dis ussão, reatadas as relãçóes
com a Grã-Bretanha, o ministro medianeiro volta de novo á
carga, e declara (note-se bem) que é impossivel olilter mai do
que offerecia o go,-erno inglez. E' elle que o diz:

Se não aceitais essa proposta tudo es á perdido.

Peço ao nobre ministro licença para r cqrJar-lhe qu
quando se tratou da primeira proposta, a linguagem era a
mesma.-O conselho que-vos dou de todo o coração é que a
a-eiteis, porque esse ponto não'é possivel que seja concedido
pelo governo inglez. Aceitai o que se vos offerece, mais não é
possivel!

O SR_ MlN'lSTRO DOS NECOCIOs.E TRANCElRO' dá um aparte.

O ORADOR :-Se ha reproduc.ão da questão, quem a re
p'roduzio foi o actual Sr. presiden te do conselho, que tambem
o era do gabinete em que foi ministro dos negocios estran
geiros o finado marquez de Abrantes; a politica que seseguio
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enyolvendo.

Lêd , senhores as palaua- a que !la pouco me referi!
Ninguem acreditaria que fosse preciso para o reatamento de
nossas relações a crúa declara,ão do nobre ministro. Antes
o silencio: nossa fraqueza não era humilhação aos olho do
mundo. Prot stando no afastamento salvayamos a dignidade
de nos_a posição. Outra foi a apreciação do nobre ministro:
para elle a impossibilidade do reconhe imento de um dever,
para O' oR"endidos a impossibilidade da satisfação de um
direito!

Posta a questão assim, certo de que a potítica do.g yerno
imperial foi sempre a m smaaté o momento em que o nobre
ministro retrocedendo voltou ao seu ponto de partida per
gunto, O que quiz . Ex.? Que motivos leyaram a pôr de
lado os interess s' do paiz? foram as c0111"eniencias do mo
mento ? foi a s1tisfação do direito? -Eu aceito de bom grado
toda a defe~a do goyerno britannico; aceito todas as suas
propo ições, e ainda assim sustento qu o direito do Brasil,
reclamando p lo pr juizos sotfridos, é um direito que não
póde ser contestado.

\s represai ias são permiltidas pelo direito das gentes, mas
o seu exercicio depente de tres condiçõ s neces,arias, ,'. eri
dente justiça da reclamação; 2", que se tenham esgotado
todos os meios diplomatico . 3", que seja a pro{5riedade
capturada igual a dirida reclamada' quem reclama por uma
dirida de 2 ou 3:000:;, não póde fazer capturas ou prezas na
proporção de 1,000:000.' ..: làutrina que paiz nenhum sus
tentou.

Examinemos e sas tres condico s. Aceito sem hesita,ão
alguma o laudo do rei dos Belga;, 'egue- e que se fizeram re
presai ias injustamente sob fundamento da q ueslão da fragata
Forte; mas as repre alias (por isso p_di.esclare.:imenros ao
I)obre ministro) eram de muito maior yalor do que a divida
que se reclamava; logo aquillo que excedeu a ess3. im~or

tancil não póde ser lançado á conta do naufragio da bar a
Prillce of [Valles mas á onta da qUL'stão que tiremos em
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relação á frag:lta Forte, como jcí. o diss ; a sentença do rei
dos Belgas trazia em n,:sultado a indemnisação ao menos de
parte dos prejuizos.

Mas o lJobre ministro contentou-se sem hesita. ão alguma
'om a declaração de que o laudo do rei dos Belgas era aceito
sem reserva' mas como? 'ão se querendo, ao menos que,
-depois de tantas injustiças soffridas, usassemos do direito de
discutir, de reclamar, de ajustar as duvidas suscitadas pelos
nossos brios nacionaes. Silencio aos fracos, foi o ultimo grito
que nos contentou.

Onde descobrir a justiça endeute para que tivesse-lugar
a repre-alia? Ha alguem que sustente essa e\-idencia da
justiça ingleza ? Pojem accusar a negligencia do governo
brasileiro? Recorro ás propr ias palavras do ministro inglez ;
não foi elle que. no parlamento declarou q ue os assassinatos
eram presumiveis ? não foi elle que declarou que a eitava
a sentença do rei dos Belgas? Logo, se as represai ias foram
Lambem feitas por esse facto, não foram baseadas na certeza
do direito. ESi.uecimento de nossos deveres-não houve,
perseguimos Os depredadores.

A 3" condição foi desprezada; não estavão esgotados os
meios pacificas. Quem o póde negar? Tan'to não se tinham
esgotado os meios, que depois do emprego da força o minis
tro inglez propunha ao governo brasileiro o arbitramento a
respeito de ambas as questões.

Se, pois, não se tinham esgotado esses meios, para qlle
um bloqueio irregular, a attitude de ameaça no porto da
capital, o cruzeiro nas aguas territoriaes do Imperio, e até
um desembarque premeditado?

O nobre ministro poderá invocar a conveniencia; mas
que conveniencia havia em sacrificar a dignidade nacional?
E19 separar-se de uma politica largamente sustentada pelo
conselho de estado em seu primeiro parecer, por diversoS
ministros, pela camara e pelo paiz inteiro? Que necessidade
havia de collo:ar-se o raiz na posição eSi.uerJa em que s.e
acha, tendo á frente 'do governo o nobre presidente do 1111

nisterio actual, o mesmo qne iniciou a luta? Que necessidade
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havia de não ficarmos na mesma p:>sição em que estayamos
aguardando o curso dos acontecimentos? Que receio era êsse?

O SR. MINISTRO DO NEGOCIOS ESTRANGEIRO dá ainda um
aparte.

O OR.\DOR :-f\rgumento com aquil10 que está im
presso ; e asseguro ao nobre ministro que o meio de cimentar
uma forte e duradoura amizade é o mutuo e sincero respeito'
relaçóes de governo que se mantém pelo abatimento de um
e exaltação de outro, não promettem fructos devezados.
Cumpria esperar.

O desdem mal encoberto do governo inglez' a tenacidade
em não ce:ler um ponto se quer sobre o essencial da questáo,
contentando-se em modificar a fórma : a repulsa do paga·
mento pelos prejuizos causados depois de incumbido o al
mirante ElIiot de verificar o montante das perdas' a posição
especial do Brasil assumida <1 face do mundo, para o qual
appellou, impun'ham ao nobre ministro ainda maior reserva.
Em a nota de 2 I de Outubro de. I G+ não se 1& o se·
guinte? (Lê.)

« Pelo paquete· francez que entrou neste porto no dia
, j 7 de etcmbro recebeu o goyerno imperial communicações

officiaes de Londres, nas quaes se contém uma declaração de
lord Russell ao nobre conde de_Lavradio, que comprehende
o ponto de que se trata.

. « Mostrando ultimamente melhores disposições de fa
zer-nos mais algumas concessões do que as contidas noseu
lllell1oralldl/ll/ lord Russell disse em conferencia ao Sr. conde
de Lavradio que havia incu llbido a seu ct,1nhado o almirante
El1iot de verificar o montante dos prejuizos causados peb
t'omadia dos navios brasileiro.

« Respondendo ás coml11unicaçóes al1udidas, o abaix:o
assignado declarou que o governo imperial nada tinha a
a cresscntar ao que anteriormente dissera j e que ha\"endo
já com toda a franqueza enunciado o seu pensamento, quer
sobre e lllell10randUIIl de lord Rus ell quer sobre os ultimo
debates no parlamento inglez, cheio de confiança como es·
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tava no governo mediador, nada mais lhe restava do que
aguardar o ~esultado da nego.::iação, qu~ tinha de continuar
entre s dous governos depois da apresentação dos referidos
memoral/dul1s.

ft Accressentou porém o abaixo assignado nessa res
p:lsta, com referencia á precítada declaração '(I- lord Ru sell,
que o governo imperial, bem que encare o direito ~l indem
ni,ação como parte int~grante da satisfação, não faz questão
do qual/tlllll que se haja de arbitrar. »

Sr. presidente, ha nada de mais daro? Porque, poi ,
não nutrir esp~ranras que o tempo e a opinião fizessem em
pou os annos o que desejavamos? A nó os ofl'endidos o que
mais fracos e menos r'icos nos tiuhaul05 limitado a prote'tar
em nome da justÍja internacional, era des ulpavel até a
exageração da susceptibilidade; .1 Inglaterra; mais poderosa
mais forte, mais rica, a susceptibilidade depois do emprego
da força não tem explicação! No entanto cedemos, e ella não
cedeu!

O que s_ receiava? Os factos não es ayam ahi clamando
alto e 'bom som?

A interrupção das relaçóes diplomaticas não influiu no
desenyolvimento e pr03re so de nossas relações commer
ciaes: o governo inglez não mostra\'a pres a de reatar os
laços quebrados, fazendo concessões; pelo. contrario, de-·
darava-se socegado, e esp~ra\'a tambem, se o governo bra
sileiro não quizesse prescindir do seu additamento. Porque
tanta pressa? E' difficil d~ comprehendel-a. Ha alguma
cousa oc ulta?

Depois ayalicll1o's (IS cousas como eUas são. Crê o nobre
miuis.ro que, se houyesse da parte do governo brasileiro um
procedim_nto tão. benevolo para com os capitaes estrangei
ros, quanto respeitosamente tenaz para com o governo
inglez, pudessemos temer complicações? Protegesse o go
yerno os subditos britannicos residentes no 1m perio como é
do seu de\'er; garantiss_ por justa e equitativa conducta os
capitaes britannicos embarcados em em prezas brasileiras;
mostrasse por seus actos inintelTO)llpidamente a sua bôn fé,
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a sua justiça, a sua bene\"olencia e deixassê o resto por conta
da opinião naquelle nobre paiz.

E' precis não conhe:er o \"alor da opinião naquella terra
c1assica da liberdade; é preciso não conhecer que mesmo nos
primeiros,momentos em que se soube do conAicto, era o
po\"o inglez era a imprensa, eram os oradores do parla
mento que tomavam a defesa com eluhusiasmo de nossos di
reitos! Porque, pois, essa pressa? Porque não ficou o nobre
ministro no p:mto que lhe estava assignalado? porque aban
donou o arbitramento do rei dos Belgas?

E' preciso ter fé: na épo:a em que vivemos a imposição
da força não póde dominar por largo tcmp9; já lá se foram
e ses dias' o eu reinado findou: hoje a publicidade iJnade
as altas re",i -es dos gO\'ernos; a discussão entra por toda a
parte' hoje quando não ha outra sancção' para as injustiças
do mundó, ha a grande sancção da solidariedade humana;
todo o solfrimento tem um éco' tojo o mal é commum.

O progre-so é o juiz que não pára; vai por toda a parte
assignalando noros caminhos á justi, a da terra; o telegrapho;
as estradas de' ferro; a navegação fluvial, a facilidade e
augmento das trocas; os congressos de beneficencia, de es
taustica e mil outros' a exposições industriaes: em uma
palavra o desenvolYimento social e material, vaLtransfor
mando o mundo; as barreiras cahem, as fronteiras desap
parecem os mares approximam-se, cortam-se os isthmos, e
os olhos cansados do espectaculo mage toso sonham o uni
\"erso, um vasto mercado de objectos, de idéas, de senti
mentos! Quem \"iola a justiça orfende apropria existencia,
'coHoca-se em desconfianca com o mundo inteiro, tem sobre
sua cabeça e sa censura 'necessaria, verdàdeira sancção no
actual direito das gentes.

U:ilA Voz :-Leva-se pancada como d'anles.

O OR.\DOR: - Resisti, triumphareis; humilhai-vos, as
pancadas cres.:erão.

Em todo casa, tomada a posição do governo, sustentada
por dous annos, a honra nacional estava empenhada; ceder
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era quebrar a unica arma que ainda nos rcstava' o protesto
do silencio, n fe no futuro.

r. pr sidente, não quero alon<>ar-me sobre esta questão;
disse quanto basta\-a para exprimir o que sinto. Quiz pro
testar do r cinto do parlamento em defeza dos direitos do
_paiz; q uiz salvar em homenagem ao passado glorias que se
não eSé]uecem; quiz render crente deyotado, um voto de
adhesão ás victorias do futuro. Perdoe-me . Ex. a franqueza.

Sr. presidente, tratarei agora de direito que se arrogou o
governo de consentir na entrada de força estrangeira no
territorio do lmperio sem pr.!Yia autorisação do corpo le
gi lativo.

Examinal-ei a quesção no terreno constitucional, estu
dando o ~ 12 do ;;rt. I S da onstituição em seus moti\-os, no
systenla da lei e em sua expressão.

Em ua expressão a lei nada distingue, não podendo por
conseguinre haver excepção, salvo se estiver contida vir
tualmente nos motivos que justificam a doutrina legal.

Quaes são elles -? Porque entrega ã constituição ao poder
legislativo a faculdade de negar ou conceder a entrada de
forças estrangeiras no terrirorio do 1mperio? Pelo receio de
conquista estrangeira e em \-ista de altos interesses de se
gurança extcrna e interna. Ora, estes motivos s· excluem
os casos regulament:lres e aceitos em tC1l1po de paz e os casos
de as)'Io. Estes ultimos pela sua natureza não offerecem
perigo; a força que entr,[ perseguida perde o seu caracter,.
é desa rmada; os outros asos tem seu fundamento n<l
propria lei.

systema da legislação condeLllna tambem a doutrina
dos nobres ministros. Se o poder exec4ti\-0 não tcm o di:.
reitQ de lixar [orça publi a, como póde ter o direito de
augmental-a por um modo m uiro mais perigoso? Seria o
cumulo do oh urdo, que cm suas ultimas consequencias iria
atacar muitas outras disposições constitucionaes.

. Taes como as explicou o nobre ministro da <>uerra, as
attribuições do executivo a r~speito de tratados de alliança,
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o. governo tudo pócle fazer: por exem plo, cstipLllará o pa
gamento de soldos ás forças alijadas durante o tempo que
servirem, em certas h-ypotheses no territorio do Imperio.
E" em ultima analyse o direito de engajar estrangeiros sem
onhecimento do corpo legislati\'o: o tempo limitado não

destróe o perigo. Foi aos, representantes da nação que a lei
confiou neste ponto o cuidado de apreciar o \"alor das cir
cumstancias. Só elles sabem quando ha perigo ou não.

Nem o poder executi\"o podia ser juiz porque nesta
questão é tambem parte, pois com pete-Ihe pri\'ativamentc
empregar a força de mar e terra como lhe pare:er con
\"eniente á segurança e defeza do Imperio. _

Accrescentai a tu o que acabo de expôr-vos outras im
portantissimas attribuiçães do poder executim por exemplo.
o direito de nomcar os chefes das forças de mar e terra e
dizei-me, com a theoria do r. ministro a que ficam re
duzidas as bases. do nos o go\"eroo? Que garantias. póde
ofFerecer a constituição? O corre tivo do emprego da força

- c1esappareceu, e o abuso do go\"ernos já não encontra

limites.

A força deixa de ser fixada, a despeza "um sonho; pÓtlo.:
ser fabulosa. O p:Jcler legislativo, de mãos ata'das, é entregue
á acção arbitraria e desordenada do executivo; desappare;:e
o accordo do s)'stcq:la constitucional, o seu grande principio:
ninguem póde tudo.

r. presidente, a attribuição conferida ao go\'erno d.::
fazer tratados é excepcional e como tal de"e ser restrictiva;
em the e o direito de fazer leis é de um poder distincto. Os
tractados são l~is, ou aotes resol\'em-se em leis.

Só por excep >ão O direito de fazer .trala~os foi d:legado
ao exe uti\·o. A n~cessidacle da permanencla da acçao, dos
esclare imentos con tallteS e do segredo, explicam adis·
po ição da lci. Ir ai 'm é exceder a ua medid'a, é trahir o
fim da constituição. (Apoiados.)

r'as os sustentadores da doutrina opposta invocam S~D1

pre o an. 103 R 8 0 da constituição. Eil-o:
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C' Fa:;.er Ir11ados de ,1/1iall~a o.Ur3llsiJ'a e de.feu 'il"1 de
subsidio e cOl1ll1lercio. lev 7I1do-os depois de cOllcluidos ao
cOl/heCÍlllel/lo da asselllb/éa geral' qual/do o iI/leres e e segu
r.7I1ça do ESlado o perlllillirelll. »

r. presidente o que significa jaíer Iralados? A conti
nuação do 8° o explica.

cc Se os Iralados concluidos em lelllpo de pai em/o/ver
em cessio ou Iroca de lerrilorio do IlIlperio ou de possessóes
a que o Imperio leI/ha direilo Ilio serão ralificados sem le
rem sido apprOI"7-70S pela assel1lb/éa geral, ))

Logo, póde o tratado estar concluid e não ratificado.
?'la phraseol.ogia constitucional -fazer tratados- é nego
cial-os; o verbo fazer não en erra ne:essariaq1ente a rati
ficação.

Sendo assim, quando póde o executi\'o ratifical-os inde
pendente da intervenção do poder legislativo? O direito' de
rátificar um acto suppõe o poder, ou por outra na auto
ridade a competencia. A ratifica~ão no direito das gentes
tem por fim o:; caso:; em que o nego:::iador excede as instruc
ções que recebeu: para verificaI-os surgio o direito.

Portanto, o executivo faz tratados e os ratifica desde logo
nos limites de sua competencia. e podere não tem para o
que contratou, a ratifica~ão depende da approvação do poder
legislati voo (Apoiados.)

O R. lvlARTJ='IHO C.~MPO:; :-Isto é evidente.

O ORADOR :-Concluir tratados não envolve na phra
s?ologia da constituição o direito de fazer tratados sem inter
\'enção em qualquer caso, do corpo legislatil"O. (Apoiados.)

e não em'olve ne:essariamente segue-seque ha casos em
que o poder executivo póde concluir tratados sem interven
ção do corpo legislativo' e ha casos em que esta intervenção
é necessaria. Quando, ~r. presidente? Eis-aqui a distincção.

Se o poder executivo obra dentro da orbita de suas attri
bui, ões, elle póde faZier tratados; se não obra dentro c\a or
bita de suas attribuições, depende forçosamente o acto da
approvação do pcder legislativo.



Eu peço licença para ler um trecho, embora eja dema
siadamente longo, de uma excellente obra do Sr. senador
Pimenta Bucno: refiro-me ao Direito Publico J?rasileiro.

Não é o fructo das horas de luta; não é a voz do talento
e da illustra;:ão fallando nos dias do enthusiasmo politico' é
o producto da meditação no gabinete; é a lição erudita e
pura da s-iencia dada áquelles que talvez terão de 0evernar
o paiz.

cc Tambem se manifcsta que a depeden.ia para a ratifi a
ção de pdvia approvação do poJer legislati,'o, quando elles
não ultrapassem as attribuições do exccutivo, náo seria fun
dada, e pelo contrario enen'aria muito a a çã() deste' basta
que prevaleç, essa dependencia sobre os assumptos que não
cabem em sua alçada.

cc Pelo que acabamos de indicar, já se ye que a faculdade
daJa ao poJer executi,'o não é arbitraria sim lirpitada pelos
principio, constitucionaes do Es~ado, que elle já mais dcye
ultrapassar de suas attribuiç5es que nada póde ratificar
que exceda suas faculdade" nada que contrarie as attri
buiç -es dos outros poderes ou as leis do Estado nada que
,"iole as propriedades ou direitos dos subditos nacionaes.

c( Se em um tratado de alliança se estipularem clausulas
que estabeleçam prestações do thesouro nacional, estas não
produziráo direitos e obrigaç:5es senão depois de approvadas
pelo poder legislativo, porquanto 'p.la constituição só a
este comp te exclusivamente o autori ar despezas publicas, e
porque as attribui;:ões do poder exe~utivo não derrogam as
do lesislativo, antes sim entendem-se em harmonia. Estes
mesmos princi pios são applicados aos tratados de subsidio,
desde que sej3. o Estado quem os tem de prestar' e o contra
rio poderia ser a ruina da nação.

. "Semelhante, em um tratado de navegação e commercio,
postal ou outro qualquer, o poder executivo não é autorisado
a alterar os direitos estabelecidos de importação, exportaçi!o, a
dcrrogar nenhuma disposição das leis ou sejam administra-
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tivas, ciYi commer.::iaes criminaes, ou de processos, pois
que seria exceder suas attribuições e obrar sem poderes.

"Se a titulo de celebrar tratados fosse p_rmittido um tal
abuso, então o poder executiyo se erigiria em supremo di
ctador· poderia por es e meio alterar toda a constituição e
leis nacionaes, pactuar ·por exemplo, a intolerancia reli
giosa, supprimir a liberdade de imprensa, alterar o systema
de impostos, de heranças; emfim, annuIJar as instituições e
os outros poderes politicas.

" A estipulaçõ s que contrahir não podem pois, exceder
da orbita do que elIe póde dispor, do que está dependente de
suas faculdades· quando ultrapassem o poder legislatiyo
está em seu direito de não approvar ou declarar nullas, en)"
bora fique prejudicado todo o tratado. I\cm o governo es
trangeiro terá direito algum de reclamar por isso que antes
de effectuar a negociação tinha o dever de copsultar e saber
quaes as leis fundamentaes do Imperio, yer que elIas não
da"am taes faculdades ao poder executivo, e reflectir que a
conyenção feita com quem náo tem poderes é nulla ipso juri,
ou feita só ad refcrendum, e portanto sujeita a essa eyen
tualidade. »

Esta doutrina, Sr. presidente, não é somente do illus
trado e5criptor a quem acabo do referir-me.

-!TI dos mais notaveis publicistas franceze , entendendo
que ao poder real devia pertencer o direi to de fazer tratados,
limitou-o, ponderando que, se tudo pudesse o rei pactuar em
tratados, o direito do legislador passaria para os seus cm·
ba ixadores.

Admira que o nobre ministro da guerra leyasse esta dOll
trina aos extremos.

O final do artigo da constituição, que ha pouco li, con
firma a interpretação quc sustento; porque, estabelecendo

- uma excepção em referencia aos tratados em que se dá troca
ou cessão de territorio, firma a regra em sentido contrario.
Em qualquer outro caso não tem o executiro o direito dr
'pactuar arrogando-se attribuições do poder legislativo; pelo

J



contrario, se fizer, fica o seu acto dependente da approvoção
do corpo legislativo.

O que fez, porém, o nobre mini tro da guerra para res
ponder? Figurou duas hypotheses

Imaginai, disse S. Ex. que as no;;sas forças eram batida,
rotas e dispersas; de"iam os nossos aJliados estacar na
margem do r.io ?

Figurai ainda que, entrincheirados em ruguayanna,
eramos sitiados, e debalde esperavamos soccorro, nesse caso
deviam tambem os aHiados esperar na margem opposta pela
licença do pojeI' legislativo?

São argumentos especiosos e ~em valia) embora sob o pa
trocinio de um grande talento e illustração. Quem disse
nesta caSl que a licença de"ia ser pedida rodas as "ezes
que se dés e a entrada dos alliados'] Tratou-se da con essão
para entrada de forças éstrangeiras, que pela constituição
não podia ser dada pelo gO"erno, e nesta base assentou a cen
sura feita ao ministerio actual.

Quer isto dizer que os nobres ministros deviam solicitar
Ijcença todas as vezes que as necessidades da guerra o exigis
sem? Fôra absurdo sustentaI-o. Como prever de antemão
esses casos? Como classificai-os?

A alliança é um f,lctO complexo, mas indivisi"el; nas
obrigações a cumprir e deveres a desempenhar; a licença po
dia ser dada por meio de prévia approvação do tratado,
nessa parte, antes de ractificada, pois nella. est,í virtualmente
contida a hypothese, ou por meio de concessão geral com
prehensiva de todos os casos, que os interesses commW1S e
necessidades da defesa e ataque recommendassem !

Mas determinar os casos em que a entrada de [orças de
via ter loga~, e exigir para cada um delles prévia licença do'
legislador, ninguem o disse; nem é doutrida que se pu
desse apre.>entar. (Apoiados.)

-Capitulação de Uruguayanna.-Sr. presidente se eu qui
zesse. convencer ao paiz da sem razão com que nos combatem
todos aquelles que vem uma gloria na opitulação de Uru-
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guayanna, não precisava senão pedir que lessem as discus
sões havidas nesta ca~a, porque, corn tanto talento, com
tantos recursos, com tauto habito de tribuna, eu nunca ouvi
defesas que mais me pasmassem do g ue aq uellas !

Resumamos todos os argumentos, .

A capitulação de Uruguayanna foi uma victoria para a
alJiança. Quem o contesta?

Não houve derran-_amento d_ sangue! Quem o negou '!

As condições desse acto não são deshonrosas. QuelIl disse
o contrario? De que, pois, se tratava? Tratava-se imples
mente do seguintc:-que posição foi a nossa? representou o
governo do Brasil 6 papel que lhe competia.

Este e não outro foi O terreno do dei ate; nesse terreno, é
força dizei-o, s6 enrrou o nobre mini.stro da gue:-ra, mas sua
defeza foi infeliz.

O nobre ministro principiou exclamado:-Dou parabcns
ú minha fortuna, porque os nobres deputados da oppo-ição
já não se entendem: um diz que a capitulação é uma farça,
outro affirma q ue é uma vergonha, aq uelle outro assegura
que é um acto inqualificavel de fraqueza, etc.

E o nobre ministro vio em tudo isto contradição. Sup
pO'nhamos tudo que S. Ex. figurou, não distinguindo os fa
ctos qualificados por seus adversarios: onde está a contra
dicção? Força, por se ter esperado de proposito o· ataque'
im posição, por se ter aban lonado a propria intimação do
general brasileiro: vergonha, pelas confissões feitas nos of·
licios dos chefes da [orça'e pela violação de um tratado i-"
eis o valor do que se disse.

Pela minha parte tratarei apenas de sustentar o que
avancei.

Porque núo se ataco'u a cidade? Respondem o Sr. vis
conde de Tamandaré c o officio de 3 de Setembro de ,865
do Sr. barão de Porto-Alegre. 'a carta lida pelo Sr. mi-o
nistro !la o seguinte trecho:

« Ve, pois, V. Ex. que me não faltar5.o moti'o para a
del1/ora: além lo essencial que foi a f.llta d agua. Logo que
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ocre im lHO das aguas me permitio subir realisei minha
vinda, cOlltalldo achar aqui os meios precisos para, etJ'ecluar
se um prompto ataque. Tenho tido tres ccnferen ias com 0.

generaes Porto-Alegre Flores e Palmero sobre as opera
çóes que deyemos emprehender ontra o inimigo ent'rin-
cheirado em ruguayanna.

cc Destas confe-rencias collegi (collegi que lemos apellas
mais F 000 homells de illfalltaria que o illimigo, que lIá!:! !ta
abulldallcia de IIl1tlliçóes de guerra, que para apertar (para
aperlar), attenda-se bem... o cerc de Uruguar'1I111:t l1a falta
de lenha para fazer a comida dos exercitos alliados, que lIáo
!Ia caJlallos para o serJJiço do sitio pois eslão a morrer 110
ac.11I1pamelllo por [alia de pasto.

cc Propll"i descer eu a pedir I 5u() a 2 UO() ill}:1Illes ao
1I0SS0 exercito da COllcordia, mlOliçóes de guerra e o mais
que precis lJJCllI1 as/orças alliadas. o que/ol approl/ado.l)

Mais carregadas são as cõr s com que pinta o estado do
exer ito o general Pcrto-Alegre. Força insuffi iente e parte
mal dis:iplinada; falta de armamento e ue outros objectos,
como pederneiras e polrora' caren ia de cal"allos e gado
vac:Ull1: eis a descri pção feita pelo r. ministro da gLlerra !
E no entanto as intimaçõe, ant s mesmo que tiv sse o g~

n ral" Flores pass:ldo o UruO'uay!!!

E' uma guerra inexplicavel e sa: intima-se pelo
intimar, e com plena certeza de não poder atacar.
cu que o uígo, narrador imparcial, estou seguindo
ministro .

. Tão sei se deyo entristecer-me, quando tae confis ões se:
fazem' afTirmo, porém, com cerreza, repetindo o que j..í disse:
era melhor ensarilhar as armas e esperar o desfecho.
ameaça que não sahe de seu posto por impossibilidade; o
ultimatum que p<\ra no momento di! execução' as intima
ções que se repetem sem cumprir-se, não enfraquecem o
inimigo, fortificam. Quem sabe s a rendição d morou-se
porcausada-r petidasintima,õe? Quem sabe e o inimigo
não conseguio p r causa dellas atinar com os motil"o da
inacção! Quereis amcar não o f2zci-: alguma cou a h'a !



456

Jão se póde duvid<lr que não havia cavallos' não ha
via forças sufficientes para dar um ataque; não havia pol
vora! O que havia pois? muito bons desejos e muita cora·
gem ; nã era bastantc. Como explica o nobre ministro cssas
rcp ridas intimações? eriam só pelo gosto de consumir
pap~1 ?

Sem infantaria, sem pol\'ora, "sem os cavallos necessarios,
baldos de tudo, para qu_ ta s intimaçõ~s?

O nobre ministro accres entou: não houve capitulação,
houve rendimen-ro ô. discripção.

r. presidente. o que é capitula,ão pelo direito das gen
tes '1.., Capitulação é um convenio de guerra pelo qual uma
praça, provincia, cidade ou povoação se rende condicional
mente; toda capitula~ão tem condições, e não as tem com
toja a certeza o rendimenio á dis:ripção. Houve condições
em Uruguayanna? Se não houve, o nobre ministro deve
mandar ris ar algumas palavras do folheto publicado por
ordem de '. Ex. ; emquanto existir essa collecção de docu
mentos, ler-se-ha o seguinte: « O general em chefe da di
visito paraguaya o!fere~e renier a guarnição clã praça de
ljruguayanna sob as seguintes condições.» Ler-se-ha tam·
b_m a aceita.ão do nobre minist!'O em nOlUe dos chefes aI·
liados.

Houve coudições, e eu não desejava q'ue as houvesse;
qualquer condição com soldados e chefes que tinham violado
as leis da guerra, depois da devastação e saque, me parecia
inaceita\'el; rendei-vos á discrição era-o meu pensamento!
E que posição era mais honrosa para o paiz, aquella em que
o exercito victorioso dissesse aos vencidos:-eu podia fazer de
\'(js o que quizesse, mas a magnanimidade brasileira os ha
de ser demol15traja ness~ mom IltO-, ou aquella em que os
vencidos devastadores e saq ueadores' exclamassem sorrindo:
aqui estamos, mas olhai que temos uma capitulação por vós
a:eita; é a nos a gar,antia.-Qual destas duas posições é a

. preferivel ?'

Eu' peço ao ~obre minis:ro, á camara, ao paiz que me
respondam; não receio a resposta. Sustentei que fossem
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quaes fossem as condições não deviam ser aceitas; sus~entei

que era bello; nobre e generoso o podermos dizer:-estais
vencidos, sem armas, entregues á bandeira que insultastes!
pois bem, vivei e sede felizes, e que o nosso exemplo vos
sirva de lição futura.

Tão verdadeiro é o meu modo de pensar que o nobre mi
nistro, para defender·se, disse:-entrei na praça, pediram-me
estas concessóes, e eu, receia ndo derramamento de sangue
concedil-as I Mas não receiava antes? Como deixou quehou
vesse uma tal intimação de rendimento á discrip~ão ? Depois,
se tal supposição tivesse fundamento, o convenio ev:itaria o
mal. E' um simples papel,sc não ha obedien~ia e moralidade
nas tropas.

Agora, Sr. presidente, acompanhando os factos, pergunto:
-Quem com mandou em frente de ruguayana?

Attendendo aos documentos que aqui estão, a historia é
facil de estudar. A 19 de agosto o brigadeiro Canabarro in
tima a guarnição para render-se; nesse mesmo dia, e junta
á intimação do general brasileiro, veio a do general Flores,
feita de territorio estranho. A 20 intima o general Caldwell,
do quartel-general do commando das armas, nas pontas do
Imbahá.

Todos intimam! Quem era pois o general em chefe? Era
o general Flores, era o general CaldwelI, era o general Ca
naharro? ão sei; o acto de intimar é por sua natureza
pertencent"e ao commandante em chefe; só o commandante
em chefe exerce-o como suprema au toridade militar; tanto
que as capitulaçóes não precisam de ractificação, salvo de
claração em contrario?

1 ão havia pois commandan te em chefe, a discussão dor
mio. ElIa vai surgir com a passagem do general .Flores.

No dia 31 de agosto chegou a Uruguayana o Sr. visconde
de Tamandaré; no dia 2 de setemhro houve conselho de
guerra, e resolveu-se que fosse o ilIustre vice-almirantc á
Concordia buscar mais força de infal1t~ria e tudo que era
necessllrio. Partio e voltou. Veio tambem o general '}(itre.

58
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Porque? Esta pergunta nos leva á questão de commando.
Queria uma conferencia com S. M. o Imperador? Só? ~ li
cito contestai-o j a occasião o logar, as circumstancias o di
zem: ha coincidencias que faliam alto; quando pezadas á
luz da razão.

No conselho de guerra de 2 de setembro acordaram os
generaes fazer nova intimação; e assim o praticaram no
mesmo dia. Faliam como re.presentantes do exercito al
liado! Porque ainda? Pois o exercito tem representantes?
E' fora de duvida que até esse dia não houve commando em
chefe. O que houve então? advinhemos. A 3 de setembro es
creveu o Sr. barão de Porto-Alegre ao Sr. ministro da guer
ra o seguinte. (Lê).

« Posto que eu não me considere subcrdinado ao general
Flores, por deferencia ao Sr. visconde de Tamandaré, que,
tratando-se da ordem em que deviamos assignar, indicou
ror delicadeza aquelle general, não julgando_ conveniente
contrariaI-o, assim se procedeu.»

Logo, houve quem o considerasse subordinado; de outra
sorte o escrupulo seria inexplicavel, e inexpliE:avel a menção
feita no officio a proposito das assignaturas. Que:u foi que
disputou a preemidencia ao Sr. barão de Porto-Alegre?
Quem lhe negou o indisputavel direito ao commando?

O Sr. ministro leu aqui uma carta do Sr. visconde de
Tamandaré, que contém o seguinte expressivo periodo:

" Desde hontem, porém, observei cum o maior dissabor
e contrariedade que o general Flores nos queria collocar em
posição menos vantajosas ... "

Esta carta é da mesma data do omcio do Sr. barão de
Porto-Alegre,e narra os mesmos factos. Com binados os acon
tecimentos, o que delles se extrahe é claro. Chegado a 31 de
agosto, o visconde de Tamandaré, no dia seguinte, vê que o
general Flores nos queria collocar em posição menos vanta
josa; a 2 de setembro o general do exercito brasileiro declara
que "":'é por delicadeza que deixou assignar em primeiro
lagar o chefe dos Orientaes; Só hÇ1. um meio de explicar os
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factos; houve disputa, ninguem commandou. Inventou-se a
representa~áo no exercito. A logica dos factos é inflexível.

A 8 de setembro Estigarribia responde aos representantes
do exercito alfiado com uma arrogancia digna de lastima,
como se pode ver depois; a 8 do mesmo mez solicita, diri·
gindo-se ainda aos representantes do exereito, os meios ne
cessarias para que as familias que se acham na praça possam
della sahir.

Não ha, pois, comOlando em chefe até esse momento; a
phraseologia é conhecida; ha representantes do exercito, e,
portanto, se Mitre vier; não pode deixar de ser represen
tante~ se não commandar em chefe.

A nota de 8 tinha ficado sem resposta até 9. Chega o
digno e illustrado presidente da republica Argentina j e o
que pensaes, senhores que succedeu? Acreditaes que a res
posta dada a nota do dia 8 é assignada por todos, inclusive o
general Mitre? Engano. Flores tinha desapparecido; Por
to-Alegre e Paunero tambem; só Mitre assignou. Porque?
A representação cahio, principiou a realidade do commando.
Um artigo expresso de tratado tinha sido revogado.

Os factos continuam a provar que Mitre commandou em
chefe até o momento da chegada do imperador do Brasil;
mas eu devo antes abrir um parenthesis. .

O ministerio da marinha confessou a verdade no seu AI
manack, teve razão. As interrogaçóes surgem sempre; épre·
ciso 99.tisfazer a curiosidade publica.

Chega Sua Magestade, e como tinha havido representan.
tes do exercito, apparece um outro director. Mas para que.?
Se um general brasileiro commandava em chefe, que neces·
sidade havia de crear essa entidade desconhecida nos annaes
da guerra? A constitui~ão não permitte que o Imperadpr
commande ; elle pois não cOlllmalldoll, mas dirigia, foi cen·
troo A collisão é clara,-ou continuação do commando de
Mitre, ou co~mando do· Imperador i-mas este não podia
ser commandante em chefe, foi centro director. O Alma-
nack tem razão... "
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o R. Mil ISTRO . DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS dá um
aparte, referindo-se a erro ou erros.

O ORADOR :- São notas de repar~içáo; eu nada diria se
não fosse assim organisada a obra.

UMA Voz :- Não é erro typographico, só se fôr erro de
cópia.

O ORADOR :-Pois bem, senhores, supponde ainda que ha
contestação possivel; mas respondei: se o general Mitre,
aliás muito digno, não commandou até ao momento da che·
gada de S. M. o Imperador, quem commandou foi o barão
de Porto-Alegre; não é assim?

Se foi o barão de Porto-Alegre quem commandou, ex
plicai-nos a creação do centro director. (Apoiados da 0ppo
siçáo. )

Se Mitre não commandou ; se no momento da chegada
de Sua Magestade quem commandava o exercito era o barão
de Porto-Alegre, repetirei: explicai-nos a creaçáo do centro
director ... Não é possivel! •.• (Pallsa.) Vamos adiante; o
drama continúa. O dia 18 de Setembro é a data da intimação
isolada do Sr. barão de Porto-Alegre; é a melhor prova do
commando anterior de Mitre.

O Sr. barão de Porto-Alegre, segundo affirma o nobre
ministro, era quem commandava em chefe o exercito sitiante
de Uruguayanna; o commandante em chefe intima em seu
proprio nome; tem autoridade propria; não falla como
representant~ ,. falla como general em chefe. Mas, escutai.
(Lê.)

« A prolongação do rigoroso sitio em que se acham as
forças sob o commando de V, S. deverá por certo têl-as con
vencido de que sentimentos meramente humanitarios retêm
os exercitos alliados, em operações nesta provincia, ante o
pon'to do territorio que V. S. occupa.

« Estes sentimentos que nos animam, e que .sempre nos
dominaram, qualquer que seja o resultado da guerra a que
fomos levados pelo governo da republica do Paraguay, me
obrigam a ponderar a V. S. que semelhante posição e estado



461

de cousas deve ter um paradeiro; e, em nome do Imperador
e dos chefes al/iados I annuncio a V. S. que, dentro do praso
de duas horas, nossas operações vão começar.

c( Toda a proposição que V, S. fizer que não seja a de
renderem-se as forças de seu commando, sem condições, não
será aceita, visto que V. S. repellio as mais honrosas que lhe
foram pelas forças offerecidas.

« Qualquer que seja a sua resolução, deve V. S. esperar
da nossa generosidade o tratamento concentaneo com as re
gras admittidas pelas. nações civilisadas.-Barão de Porto
Alegre.-Ao Sr. coronel Antonio Estigarribia, commandan
te em chefe da divisão paraguaya sitiada n3: Uruguayana.

O commandante em chefe intima e m seu proprio nome;
tem autoridade para fazer capitulações e assignal-as; o ge
neral brasileiro falIa em nome dos chefes alliados, seus su
bordinados na occasião, se elle fosse o commandante. A in
timação é perfeitamente redigida, exprime a situação; o 1m.
perador e os chefes aUiados é que fazem a intimação. E ne
gue-se que o general Mitre commandou ? I

Firmado o facto, pergunto: po r maiores que sejam as
considerações que votemos a esse illustre general: por
maiores que sejam os serviços prestados á causa da alliança:
por maior que seja a homenagem que tributemos a seu re
conhecido talento, se existia um tratado que entregava o
commando do exercito em territorio brasileiro a general
nosso, estava de harmonia com a dignidade nacional.e!,
pundonor do Imperio} que commandasse as forças alliadas
no territorio do proprio paiz um general estrangeiro?

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS dá um
aparte.

O ORADOR:-A camara vai vêr.

A intimacão do Sr. barão de Porto-Alegre termirta pela!!
seguintes paiavras: aToda a proposta que não seja render
se sem condi~ões não:será aceita, visto que V. Ex...

Foi' esta a intimação. Eu não aceito condição alguma,
haveis de entregar-vos a discriperão ou ataco-vos. O que fez
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o Sr. ministro da guerra? Foi a praça, aceitou condições,
isto é, fez o contrario daquillo que o seu proprio general es
creveu, seguramente em nome do governo; apenas alguns
instantes passados, tudo desappareceu I

Quem tinha rasão? Quem é que estava disposto a reali
sar o ataque, o general ou o governo? Porque foi esquecida
a intimação?

Passarei a outra materia. O § 80 do arçamento reza
assim:

«( Commissões de demarcação de limites entre o 1m
perio e as republicas Argentina e do Paraguay, e da li
quidação das reclamações brasileiras contra esta ultima
republica, 65 :000$000."

São despezas creadas em vista de necessidade manifesta,
diz a illustrada commissão.

Não podemos saber a base dó calculo, e muito menos o
11m que se tem por mira. O governo âeye explicar-se. E'
materia importante, e que envolve vastas questões.

Commissão de limites? Ha, pois, uma commissão deter
minada, definida; cómmissão que ainda não tem existencia.
mas que já tem um fim conhecido-demarcar limites.
Quaes são elles? Pois não pode isto influir no nosso voto?
Se os limites não são o que devem ser, para que a des
peza? é em pura perda. Mas a commissão existe ou vai
existir desde já; logo ha necessidade della, e esta necessidade
urgente indica que o seu fim está definido e póde ser realisa
do na ausencia do corpo legislativo. A questão de limites
com o Paraguay até pode provocar complicações internacio
naes. E' preciso conhecer o que votamos.

D'onde nasce a urgencia da commissão ? Seguramente do
tratado da triplice aUiança, e eu vejo perigo em votar o que
se pede sem conheceI-a.

O SR. MINISTRO DOS NEGodos ESTRANGEIROS:-dá um
aparte.

O ORADOR:-A camara tem o direito de saber o que vai
fazer esta commissão; não dig.o que não saja necessaria, mas
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digo que esta necessidade é desconhecida. E' urgente, apenas
terminar a guerra, fixar os limites com o Paraguay;. mas
nem todos os limites convêm e são justos; e a votação da
despeza autorisa o governo a demarcar desde já.

Ninguem ignora quanto á questão de limites o que houve
entre o Brasil e o Paraguay; as ultimas negociações dei·
xaram tudo no mesmo pé; dos protocolos constam os as pre·
tençóes de ambos os paizes. Depois de longas discussões
chegou-se a um tratado que consagrqu o adiamento da
questão de limites e a manutenção da posse então elCistente.
E' certo, porem, que para nós a applicação do lIli possidetis
não era o mesmo que para o Paraguay. (Apoiados.) Depois
sobreveio a guerra, e ninguem ignora os seus effeitos inter
nacionaes.

Por conseguinte, o nobre ministro, nomeando a com
missão de limites, sem duvida teve em vista a tarefa que lhe
cumpre desempenhar: Que limites quer? O silencio e a
votação da verba em taes circumstancia deixa o governo de
braços abertos para fazer o que quizer. Tenho duvidas sérias.

Se os limites estão determinados no tratado da triplice
alliança, ou ao menos se algum principio existe que sirva de
reguladgr da materia, eu sinto maiores difficuldades.

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS ;- POI:que !

O ORADOR ;- Vou já mostrar as razões do meu receio.

A materia que se refere a limites, como aquella que se
refere á liquidação de liquidações, pertence aos prelimina
res, ou aos tratados definitivos de paz.

O Brasil e a Republica Argentina por si sós náo pódem
~ssentar os limites depois da guerra. E' necessario ajustaI-os
nos tratados de paz, ou neHes, firmadas as regras, determinar
as bases de ajustes especiaes.

,Nós.náo temos nem podemos ter com o Paraguay pre
limimu:es nem tratados de paz j por conseguinte, de duas
uma: ou o nobre ministro conta já forçosamente os seus
limites hão de ser os que S. Ex. quizer, independente de
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conyMiencias ou de outra qualquer consideração, ou não
conta.

Se não conta, corno quer que votemos os 65:0008 para
a commissão de limites?

Se conta, como não apparece a linha divisoria pretendida?

.. camara comprehende bem o que quero dizer: depois
da guerra a questão é talvez mais difficil. Para determinação
de limites podem variar os principias; o slalLl q/lo antes e
depois da guerra; ou em épocas determinadas; ou as com·
pensaçóe:; geraes, sem attcnção á posse e com mira nas re
ciprocas conveniencias, indicam os diversos caminhos.

Que caminho seguiu o governo? Alguns me parecem ex
cluidos pelas conveniencias, e poderão provocar importantes
questóes. que eu não quero aventar.

O SR. MINI TRO DOS EGOCIOS ESTRANGElRos:-Qualquer
que seja o principio, ha necessidade da commissão de limi
tes ?

O ORADOR:-Abstração feita de tudo, e dando como pro
vada a necessidade actual, o voto da camara para uma des
peza, cujos fundamentos se lhe diz, mas cujo fim não está
perfeitamente conhecido, importa a indirecta approvação de
tudo que se fizer.

O SR. ANDRADE PINTo:-Não apoiado. ~

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:-Não ap·
prova nem desapprova.

O ORADOR:-Eu voto 65:000 para a com missão de li
mites i terminando-se a guerra no intervallo das sessões, que
é para o caso que serve esta votação, trabalha a 'commissáo
corno deve acontecer.

Não é para serem empregados no intervallo da sessão,
logo q~e termine a guerra, que nos pede o governo os
65 :0008000 ?

Se não é, qual a necessidade de votarmos já o que reclama
o governo? kutorisa a despeza, segue-se muito legitimamente
o emprego. A ~amara ca rrega com a responsabilidade de tudo
que fizer o governo sem sciencia sua. Deu-lhe os meios.
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o nobre mmlSll'O manda correr as divisas no intervallo
da sessão, as divisas ficam estabelecidas' depois, na sessão
que vem, diz-se-foi um mal, não foi um mal-mas o facto
está consumado!

(Trocam-se diversos apartes).

Tenha V. Ex. a bondade de ouvir-me. A creação das
commissões envolve duas cousas-organisação e competen
cia-Eu não sei qual é a organisação nem qual é a compe
tencia, isto é, voto uma despeza sem saber para que.

O SR. MINISTRO DOS NEGOClOS ESTRANGEIROs:-Vota da
mesma maneira que vota para o Perú.

O ORADOR:-Essa é a questão conhecida' aqui nada co
nheço, sei apenas que existem duvidas a respeito de uma di
visão que tem provocado grandes questões.

Sr. presidente, se ha limites ajustados ou indicados no
trarado da triplice alliança, e se estes envolverem trocas ou
sessão de territorio, aceita depois pelos trata~os de paz, póde
o governo ceder territorios, etc.

O SR. ANDRADE PINTO:-Não póde.
O SR. BARROS PIMENTEL:-Ceder territorios sem appro

vação da camara !
O ORADoR:-Sr. presidente, que a constituição prohiba,

não ha duvida, mas o voto da camara, sem limitação alguma;
autorisa o governo a empregar a commissão na demarca
ção de quaesquer limites. Se houver excesso, não ha de
approvar as divisas, confessando que fez mal, ou ha de ap
provar sanccionando um acto digno de censura, se i.nconve
niente á demarcação.

Em uma palavra, para que a despeza ? E' para ser em·
pregada na hypothese de terminar a guerra antes da abertura
da nova camara.

O SR. MINISTRO DOS I EGOCIOS ESTRANGEIROS:-A despeza
n~o se realisa sem que o trabalho da commissão tenha fixado
os limites. .

O ORADOR:-Não é essa a q uesrão ou póde haver de
mora, ou não; se pode, cumpre esperar que as informações

59
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vooham compl~tas i se não póde, ao governo corre q dever
de explicar-se. O voto, tem conhecimento pleno do que fa
zemos, é um perigo duplamente assustador. A camara deve
encarar a questão por todos os lados, deve meditar nos re
sultados que podem provir de um passo errado do nobre
ministro.

Supponha-se que o nobre ministro aceita para a sua de
marcação o principio das 'compensações geraes i o corpo le
gislativo tem o direito de intervir, de conhecer das trocas,
depois de terminada a guerra 1 Entretanto o nobre minis
tro, pela passagem do paragrapho, manda correr as divisas,
póde fazei-o pois que nós autorisamos .•.

O SR. ANDRADE PINTO :- Póde mandar correr as divisas,
mas não fica nenhuma troca sanccionada.; tem que v.ir á ca
mara.

O ORADOR :-Tanto melhor, votada a despeza, o nobre
ministro póde mandar correr a divisa, mas depende da ap
provação da camara, no caso de troca i logo, desapprovada,
neste caso a despeza é perdida. (Apoiados e náo apoiados.)

O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTR!..NGEIROS dá um
aparte.

O ORADOR ;- Então não é commissão de demarcação de
limites, o termo é mal empregado, commissão de demarca
ção é aquella que tem como ponto principal traçar a linha
divisaria.

O SR. ANDRADE PINTO; - E como nós poderemos apre
ciar qualquer cessão de territorio sem termos .uma linha
conhecida de divisas 1

O ORADOR :-A linha deve ter pontos conhecidos por
ondecorra; se os estudos posteriores exigirem quaesquer mo
dil'!caçóes, a camara intervirá no caso· especial, se fôr ne·
cessaria a compensação.

A nobre commissão reduziu as despezas com as legaçõe~,

não creando a legação do Mexico. Se elIa tivesse em yistas
condemnar a politica da intervenção franceza, sem associar
me ao seu pensamento na occasião presente, pelo menos
não teria coragem de censurai-a.
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Desde, porém, que S. Ex. parte deste princlplO-é pre
ciso economia, a legaçáo no Mexico póde ser dispensada
eu peço que se amplie o pensamento, e o faço em nome da
economia, chamando a attenção da camara para o reducção
que em [ 64 propunha a commissáo e que era assim con
cebida:

« Haverá uma só legação para Portugal e Hespanha, ou
tra para Roma e Italia, outra para a Prussia, Austria, Suissa
e Estados 'da Allemanha, e uma para o estado Oriental do
Uruguaye Confederação Argentina. I)

E' lamentavel, Sr. presidente, que o ministerio encontre
em uma inexplicavel reserva o seu mais querido abrigo; é la
mentavel que as suas declarações, pedindo ã discussão ampla
de seus actos, dêm como resultado trevas e só trevas. Op
posicionista, embora, eu tinha fé que o ministerio se expli
caria sempre na tribuna; filho de um governo livre, devia
adoiar a luz. Enganei-me: a fatalidade o persegue, deve
acabar como começou. Defectivo em sua organisação, 'sem
idéas que represente, só pode viver sobre ruinas. As con
clusões a que chegue são naturaes; não ha boa politica ex
terna sem que tenha por apoio e fundamento uma boa po
litica interna.

Mas, o governo do meu paiz, que hoje empenha todos os
esforços para se tornar unico e omnipotente sobre os destro
ços de todos os partidos, não póde deixar de sacrificar os
mais caros, os mais santos, os mais nobres interesses do 1m·
perio. (Apoiados; muito bem, muito bem).

(O oradar é ent!Jusiasticamellte comprimentado por seus
rllI1igos).

..e ..





Sessão em 17 de Julho de 1867

CREDITO SUPPLEMENTAR 'AO MINISTERIO DA
FAZENDA

O SR. JosÉ Bo IF} clO:-(signaes de a!tençáo ; profllndo
silencio.) -Sr. presidente, eI'itro no presente debate tomado
de tristeza·e cheio de pezar ; depois dos brilhantissimos dís
cursos que têm sido proferidos no exame da proposta do go
verna, eu, que sempre chego tarde para e5clarecer questóes
desta ordem (1Illlitos mio apoiados), tarde de mais cheguei
mesmo para poder captar ao menos a benevolencia da ca
mara. (Muitos náo apoiados).

VozEs:-E' nimia modestia.

O ORADOR-A esta difficuldade outra accresce, nescida da
posirão especial em que me acho quando tenho de combater
a proposta assignada pelo illustrado e nobre Sr. presidente
do conselho, a quem desejaria pr(ls~ar apoio d@cidido e
sem condiróes.

Mas, Sr. presidente, as condescendencias ami~ayeis do
coração devem ser preferidas ás inspirarões severas da con
sciencia ; e quando tão difficeis e tremendas circumstancias
nos cercam, cumpre que antes de tudo, representantes da
nação, saibamos desempenhar o mandato que recebemos de
nossos constituintes. (Muitos apoiados).

Z' por isso, Sr. presidente, que eu não pOSSGl aceitar a
proposta do governo tal como está concedida, por confusa,
vaga indefinivel. (Apoiados).

Das discussóes havidas nesta cas, confesso Se. presi
dente, que tirei mais um ar;gunrento para me appÓr a ~ro-
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posta de S. Ex. ; porque não descobri nos ultimas dados do
nobre ministro e nos discursos em sua defeza razões suffi
cientes para acamara adoptal-a sem modificação alguma.
(Apoiados) .

A proposta do honrado ministro encerra duas questões
importante ; uma, questão de recursos; outra qnestão de
trabalho; como questão de recursos, a proposta entende di
recta e 'proximamente com o estado do meio circulante no
imperio; como questão de trabalho, a proposta suppóe que
o governo tratará de collocar a industria e todos os ramos.de
producção nacional nas condições essenciaes e indispensaveis
para livremente desenvolver-se.

Como questão de recursos, a proposta do honrado mi
nistro não encontra um terreno limpo, plano e igual onde
possa manobrar sem obstaculos: como questão de trabalho,
a proposta tambem deve contar com a posição especial em
que se acha o paiz. (Apoiados).

Como questão de recursos, a proposta do nobre ministro
suppõe a lei de J 2 de setembw de 1866, lei que S. Ex. sus
tentou com todos os esforços de sua intelligencia, com todas
as dedicações da sua vontade; é preciso, portanto, senhores,
que examinemos o que diz esta lei para podermos saber o
que pode desejar o nobre presidente do con;;elho ; é preciso
que possamos chegar clara e terminantemente a esta conclu
são-estado do meio circulante depois dessa lei, e estado do
meio circulante se for approvada. a proposta de S. Ex.

Sr. presidente, quando, durante a sessão passada, as dif
ficuldades em que se via a praça do Rio de Janeiro, reunidas
ás difficuldades financeiras, desafiaram as vistas da imprensa,
do governo, .da. camara dos deputados e do senado, varias
medidas apresentaram-se, e, depois de desapparecerem umas
e serem rejeitadas outras, foi apresentada no senado br':lsi
leiro um projecto pelo Sr. senador Silveira da Motta, pro
jeéto que, passando pelas commissões respectivas, recebeu
duas modificaçóes, e foi aceito pelo nobra presidente do coq
~e~~o, já então ministro de estado.
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o que queria esta lei, senhores, harmonica em seus re
sultados? ElIa tinha disposições especiaes, cujos fins, tam
bem especiaes, foram claramente det6rminados na discussão,
e um fim derradeiro que devia ser realisado no faturo, se
fosse executada a lei conforme o legislador o queria. Todas
as suas partes, ligadas por um pensamento commum, qua
drando com as circumstancias do presente, nem por isso ti
nham esquecido o futuro. Vou explicar-me.

O que queria a lei de 12 de Setembro? ElIa supprimia o
direito emsisorio do banco do Brasil, ordenava o resgate dos
bilhetes do thesouro existentes na carteira do mesmo banco,
e ainda os existentes na circulação, na importancia igual ao
ouro do banco. Por este modo o resgate effectuado com o
producto dos metaes abria espaço ao governo para lançar na
circulação uma somma igual á de suas notas.

Elia exigia, como condição de accordo, a creação de duas
repártições, uma hypothecaria, outra de depositos e des
contos, sujeitos a uma só administração; ella ainda, cohe
rente com os seus fins, ordenava ao governo que não con
tinuasse no pessimo systema de adiantamentos ao thesouro,
que eram o falseamento do fim capital da mesma lei.
(Apaiados.)

Cada um desses fins, Sr. presidente, tinha uma rasão,
tinha um motivo, a suspensão das emissões do banco: era,
na phrase das commissões do senado, e dos discursos profe
ridos e aceitos pelo proprio Sr. presidente do conselho, uma
necessidade. Só assim poderia o paiz evitar a superab1ln
dancia do papel e regularisa a circulação, substituindo o pa-
pel bancaria pelo papel do thesouro.. .

O parecer da commissão do senado, a palavra autorisada
de seu relator, as daclarações solemnes do nobre ministro,
estão nos Annaes, e pódem ser lidas e nada mais faço eu do
que pedir ao passado a luz que me guie.

Ordenado o resgate dos bilhetes do thesouro :existentes
na carteira do banco e na circulação, quanto á somma deter
minada, a lei queria restituir á praça do Rio de Janeiro gran
ut\S l11assas de eapitaes disponiviis, que'alterando as 'condifóes
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do mercado, eram naquelle momento uma das causas das
crises.

Limitada a somma do papel que devia·emittir o governo,
fulminado o systema que amontoava camadas de papel sobre
papel, era logico, era sensato, estava n o pia no do legislador,
que não continuasse a perniciosa pratica de adiantamento ao
thesouro. (Apoiados).

De que servia a determinação expressa da lei de 12 de
setembro, quando mantendo a mesma somma de papel na.
circulação, substituia apenas um papel a outro, se o governo
podesse alterar esta somma por meio dead-iantamentos feitos
pela caixa da amortisação. (Muito bem).

Pois bem; qual foi destas disposições, tão precisas e ela:"
ras, a cumprida pelo nobre ministro?

Senhores, eu espérava o contrario! Li todas as paginas
do relatorio do nobre ministro da fazenda; procurei, ao
menos descutir a execução da lei que tinha passado a es
forços (e seguramente nobres esforços) (apoi ldos) do illus
trado presidente do conselho; dessa lei a respeito da qual
S. Ex. havia declarado á camara que, se não dava recursos
extraordinarios para os tempos de guerra, ao menos dava re
cursos sufficiente para o pagamento em grande parte de de
jicitde 1865-1866 (apoiados); pois bem, senhores, eu não
encontrei o que desejava. Triste illusão I A Iei de 12 de se
tembro era quasi uma recordação historica. E no entanto
ella tamhem se prendia ao futuro.

O fim ultimo do legislador era unificar, generalisar e
acreditar o meio circulante; unifical-o pela substituição das
notas do banco, seguindo o resgate gradual; generalisal.o,
destruindo a localisação das notas do banco do Brasil; acre
ditaI-o, marchando para o nosso padrão monetario. Assim
fundar-se·hia, salvo contrariedades, uma situação normal.

Pois bem, repito: qunl foi destas disposições á cumprida
pelo nobre ministro? Pagou os 11,000: 000 ao banco do
Brasil? Não, a divida não foi paga, a divida do governo é
ainda a mesma. E porque não se executou o preceito da lei?
Aqui está o re!atori-o.
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Eu lerei: «( O decreto de J8 de Outubro nos arts. 6° e 7°
regulou o modo por que se deve realizar essa operação; mas
a talta de notas novas do g(,verno para uma emissão tão
avultada como a que a lei autorizou, e sobretudo de valores
con:espondentes aos das notas do banco, cuja retirada da
circulação em grande massa poderia difficultar as operações
mer.:antis, tornou o adiamento da lei nccessario nesta parte.
até que a caixa da amortização estivesse habilitada para abrir
o troco. ) .

Sr. presidente nada disto tinha o nobre ministro previsto,
nem mesmo quando pelo decreto referido confirmava o pen
samento escripto nessa medida legislativa. Era assim que
S. Ex., sem o querer, não cumprindo por 'sua parte as dis
posições legaes, alargava em ultima analyse o prazo do res
gate, facto especioso e original na fórma como terei occasião
de examinar.

No entanto Sr. presidente a lei de 12 de Setembro tinha
passado nos ulti.mos dia~ dias da sessão e até á data de 30 de
Dezembro o thesouro não tinha notas novas para substituir
as do banco!

E a caixa da amortização, que não podia proporcionar ao
governo notas para execução da lei, podia todavia propor·
cional-as para os adiantamentos condemnados pelo proprio
governo! (Apoiados.)

Sr. presidente, o nobre ministro da.fazenda, referindo·se
a este faato, explica·o pelas necessidades da occasião e apre
senta-nos a lei de 31 de Maio de 1850 como a unica violada .

. /[as é preciso que saibais: a lei de 1850 firmou uma pro
hibição geral; essa prl'hibição foi expressamente determinaàa
na lei bancaria e foi com acquiescencia do nobre ministro.
A censura vinha de longe, e o systema condemnado q!!asi
unanimemente fulminada a lei de de 12 de Setembro formal
mente.

A ~lesculpa, por mais de uma vez invocada e aceita na
occasião não servio para suspender o braço do legislador.
Mas, senhores, quando foi discutida a lei de r 2. de Setem bro ?
I ão eram as circumstancias as mesmas?

tiO
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Ora, se esta prohibição da lei de 1856 foi expréssa e ter
minantemente declarada na lei bancaria, e as necessidades
de occasião podiam obrigar o governo a ter outro proce·
dimento, o momento opportuno para o proclamar não era
na sessão de hoje, era naquella sessão em que se discutia a
mesma lei. (Apoiados).

E tanto mais é reparavel quanto uma voz quasi prophe
tica a respeito desta lei, uma voz prodigiosa, annunciando
já parte do que succedeu e estamos presenciando, a voz do
Sr. Paula Santos, neste recinto fez notar as difficuldades da
prescripção ordenada. S. Ex. disse: (Não posso aceitar em
silencio esta prohibição: ella vai collocar o governo em
má posição.»

O governo não se importou, aceitou a prohibição ex
pressa da lei, e adoptou assim o compromisso solemne de
pratlcal-a. A lei é clara; eil-a:

( 7.° O serviço da emissão do banco e da guarda do ma
terial que lhe pertence será incumbido ásecção de substi
tuição da caixa da amortização, e os empregados della que
emittirem ou cousentirem .que se emittam notas que não
sejam em substituição das que por dilaceradas ou por outros
motivos, devem ser retiradas legalmente da circulação serão
punidos com as penas do ar!. 175 c.o codigo criminal.

« Nas mesmas penas incorrerão os que fizerem sahir ou
consentirem que sáia da caixa da amortização qualquer
somma de papel-moeda, a não ser por troco ou por effecti:va
substituição, ou para ser entregue ao thesouro em virtude de
lei que aútorise tal entrega.»

Vêde o pensamento transparecendo i a lei não se conten
tou com a regra·, quiz confirmar e dar mais força é prescri
pção,e accrescentou o que se acaba de ouvir no periodo ultimo.
O art. 2° do decreto n. 3,720 de 18 de Outubro de 1866, re
ferendado pelo nobre ministro, é igualmente espressivo .
.Receiava-se que a lei de [2 de Setembro fosse támbem fal
seada pelo máo systema da substituição que o náo são.

E que outro podia ser o fim do legislador em suas pa
lavras I
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A palavra-effectiva-denuncia o pennsamento do legis
lador: eu quero substituição que effectivamente se dê, e não
adiantamentos, que são antecipação, e que dentro de U!D

tempo determinado augmentam a somma do papel. O pen
samento final é claro, não houve outro motivo senão o de
fulminar o systema até então adoptado, Isto deduz-se das
discussões do senado e das desta casa. Citarei um trecho do
discurso proferido pelo nobre deputado por Minas:

• O art. 6.° injine ata os braços ao governo, e o embaraça
no desempenho de um ramo importante do serviço publico.
Ahi se impõem severas penas aos empregados da caixa da
amortização que entregarem a qualquer pessoa notas do
Estado sem ser por troco effectivo. Examinando-se o pro
cesso que se segue em certos serviços a cargo do thesouro,
achar-se-ha que ahi está uma manifestação de desconfiança a
mais categorica.

• Quando o thesouro tem de recolher uma s.erie de notas,
ou por estarem dilaceradas, ou por haverem apparecido fal
sificações, orça a importancia dessa serie de notas que póde
ser de 4, 6 ou 8,000: oooS, manda tomar na caixa da amorti
zação igual som ma em notas novas, divide-se pelas thesou
rarias das provincias, e, depois de concluida a substituirão,
manda recolher tudo ao thesouro e á caixa de amortização,
onde se liquida esta conta.

u Mas o que terá de fazer agora o governo, segundo se
dispõe no projecto? Terá de desviar uma grande somma das
rendas publicar, ou contrahir um emprestimo para realisar a
substituição, e depois de passado o prazo do resgate mandar
vir as notas substituidas, levai-as á caixa de amortização,
e então receber ahi no balcão a importancia da somma res
gatada em notas novas. Um governista não póde approvar
semelhante projecto. II

O nobre deputado por Minas encontrava difficuldade nas
medidas de S. Ex., mas S. Ex. sustentou-as: no entanto os
adiantamentos do thesouro continuarão; e se não me en
gano são computados em somma maior de 7,000:000$000'

Como ·cumprio S. Ex. a lei que ordenara a venda dos
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metae "? -.- Ex. comprou os m'etaes do banco. compra esta
que importou forçosamente a destrúiçáo de um dos fins ca
pitaes da mesma lei, porq ue adiou por um lado a retirada
dos hilhetes do thesouro existentes na-circulação, na impor
tancia dos mesmos metaes, e adiou por outro o resgate final
das notas do banco, que com a venda do ouro a lei teve em
vista i não se realisando a ve nda pelo banço o nobre minis
tro demorou o re"gate dos bilhetes. adiando o pagamento
de parte da importancia dos metaes; por outra, esse ouro
que devia ser vendido pelo banco para que este, resgatando
Sllas notas, désse logar á emissão do thesouro sendo estas
empregadas em resgatar os bilhetes do mesmo thesouro, foi
comprado pelo governo. Séri1elhante compra seguida de
novas emissões de bilhetes do thesouro'não está no pensa
mento da lei.

Nesta casa dous nobres deputados, dignos pelo seu ta
lento e por seu caracter e illustraçáo. e no senado o Sr. con
selheiro Carneiro de Campos, nas discussoes havidas per
guntaram por varias vezes quaes eram os recursos que tinha
o governo pela passagem" da medida, A guerra ahi estava,
era preciso pensar nel1a', .

, Chamado á tribuna o illustre relator da commissão do
senado, de accordo com S, Ex. na explicação. foi termi
nante: a compra não estava nas vistas do projecto, embora
se podesse dar por circumstancias especiaes. Eu leio a pane
do discurso do r. vis onde de Jtaborahy na sessão de 22

de Agosto de 1866:

(( O SR. VISCONDE DE lTABORAHY:-.

« Assim o governo terá de pagar ao banco 11,008:000
de papel resgatado na fórma da lei de 1853; lerá de pagar
5,000:000;:;, 6,000:0008, 7'ooo:000S de bilhetes do rhesourá
que existirem na carteira do mesmo banco, isto é, a somm3
üe 17011 18,000:000'" proximamenti::, O projecto dctermiml

li UI.: o uanco vcuda os metaes que tem cm (aixa, c que se
gundo as informações que nos dão, sohem a 24,000:000.',
Temos abi, Rortal1to, 40 a 42,000:000 que hão de ser em-
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pregado em I'esg:ltar parte Jo papel do banco do Brasil; e
restarão na circulação 42 a 45,000: oooS de seus bilhetes.

«O governo emittirá quantia igual á que for resgatada
pelo banco; e conservará, portanto, a quantidade do meio
circulante que agora existe, e que tem de ser alltorisado
na fórma dús arts. 50 e 7° do projecto; I 1,000: 000$ serão
destinados para pagamento do papel do governo resgatado
na fórma da iei de 5 de julho de r853, e 30 a 32,000:000·
em pagamento de bilhetes do thesouro que' e:dstam na car
teira do banco, ou em poder de particulares. Dar, pois, ao
governo meios de pagar 30,000: 000$ d.e bilhetes do thesolll'o
é diminuir o deficit de 1865- I 866 de igual quantia.

« Dir-se-ha, porem, que isso não basta,; que é preciso
tambem acudir ás despezas exrraordinacias de 1866 a 1867.
Assim é: nem o·projecto do Sr. Silveira da Mona, nem o
da commissão, se propuzeram a prover a todas as necessida
des do thesouro. Tivemos em vista indicar medidas que,
melhorando o estado da circulação monetaria, dessem ao
mesmo tempo ao governo meios de liquidar o exercicio ul
timamente findo.

«Entendemos os meus illustrados collegas e eu, que
desta maneira habilitavamos o thesouro não só para pagar o
passivo desse exercicio, mas ~inda para restituir ao commer
cio e a industria uma grande somma de capitaes que tem
sido absorvida por elle, queo põe.em grande risco, e que de
mais não póçie deixar de diminuir e de desfalcar a somma
dos capitaés disponiveis ou emprestaveis que alimentam as
operações <:oulmerciaes.11

r. presidente, e ta explicação foi aceita p lo nobre mi
nistro, que teve occasião de expressar·se do seguinte modo
no recinto do senado:

« O SR. ZACARIAS (presidente do cOl1sel/IO):-Disse eu,
de accordo com a .illuSl'rada commissão, que o projecto offe
rece recursos ao governo; mas tem-se posto em duvida esta
as.serçãu. O engano Sr. presidente, consiste em que se en
tende que o projecto organisado peja commissão e aceito pelo
governo é puramente financeiro e tem por fim oflerecer ao
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governo todos os meios para sahir-se das defficuldlldes
actuaes, quando não é este o alcance do projecto. ~ com
missão Disse que o deficit de' 1865-1866 poderia ser na to
talidade ou em parte .•.•

u O SR' VISCONDE DE lTABoRAHv:-Em grande parte ....

« O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-... ou em grande parte
supprido pelos meios que.o projecto fornece, é neste sen
tido que tambem me pronunciei. (Apoiados) Estou persua
tido de que os recursos que o governo recebe do projecto o
habilitam para fazer face em grande parte ao deficit com
que luta o thesouro no exercicio de 1865-1866.

( Entretanto, Sr. presidente, por muito limitado que
fosse o beneficio que o governo recebesse do projecto, seria
de um alcance immenso nas presentes circumstancias, pois
que não podemos obter de prompto um auxilio igual ao pro
ducto da reserva metallica, do banco nem por meio de im
postos, nem de emprestimos no estrangeiro; donde resulta
que esse auxilio é de grande conveniencia nas circumstancias
actuaes, emquanto não habilite o governo para vencer to.
das as dificuldades da situação.

Quando se demonstrava que o governo se podia achar em
difTIculdades immensas, o illustre relator da commissão dIzia:
c( Nesse caso, isto é, no caso extremo, se o governo não fica
autorisado pela lei, fica com o mercado desobstruido para
fazer novas emissões de bilhetes do thesouro. »

Notai que estas novas emissões não estavam no pensa
mento da lei; e se o nobre ministro me contestar eu lerei o
proprio decreto de S. Ex..•

O SR. PRESIDENTE DO C(lNSELHo:-Não contesto.

O ORADoR~-Bem ; por conseguinte,' neste ponto S. Ex.
tambem confessa que a compra do ouro não estava dentro
da autorisação que lhe tinha sido concedida.

Eu nao pretendo, Sr. presidente, fazer de tudo isto uma
accusação a S. Ex.; quero apenas tornar bem claro o que fi
cou sendo a lei de 12 de Setembro, pao poder determinar o
que ella deve ser daqui em diante. Não pretendo diminuir
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as glorias do nobre ministro, creio nas intenções de S. Ex.)
mas não podemos julgai-o senão por seu~ actos.

Sei apreciar as qualidades do Sr. presidente do conselho,
ui já seu collega; mas devo por isso mesmo a verdade a
S. Ex. e ao paiz.

Como foi cumprida a disposição da lei que ordena o res
gate dos bilhetes do thesouro existentes na circulação e na
cart~ira do banco? O relatorio nada deixa a desejar, e, SI2

não fosse c1arissimo, ahi estava a tabella n. 24 para paten
tear o que se fez: pagava-se para emittir de novo.

E' verdade que no mez de Setembro a importancia dos
bilhetes do thesouro desceu alguma cousa, mas no fim desse
mez novas emissóes sobrepujaram as primeiras: em Outu
bro havia na circula~ão mais de 54,000$000.

As tabellas do nobre ministro as~eguram que no lO de
Outubro a emissão subio ; se houve em Setembro diminuição
foi de alguns dias. A questão resume-se, portanto, do se
guinte modo: o nobre ministro retirava menos ou tantos bi
lhetes do thesouro quantos emitia.

A disposição prohibitiva que firmava o legislador a res
peito das substituiçóes foi inutili5ada. De que serviam os li
mites impostos pela lei, querendo que a somma de papel
moeda não augmentasse, e consignando as regras pôr em pra
tica, se a equação legal tinha desapparecido? O nobre mi·
nistro com os adiantameutos ao throno, os quaes conti
nuaram, fazia irregularmente avultar a importancia do
papel circulante. Um dos elementos da somma de papel.
moeda apontado -no relatorio deve ser duplicado.

Sr. presidente, em compensação dos largos favores que o
corpo legislativo concedeu, o legislador ordenou que se divi
disse o banco em duas repartições, uma hypothecaria, outra
de depositos e descontos. Eu devo dizei-o, Sr. presidente,
não creio na bondade dest'l disposição da lei, apoiei todas as
idéas contidas no projecto, menos esta; o credito territo
rial não se inventa, tem condições especiaes· de existencias,
vive em todos os paizes carregados de fal'ores, não é
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fructo de occasião, e sim dos habitos, das instituições e dos
costumes.

No Brasil, onde a própriedade publica"e rdvada se .:on
fundem, com uma legislação hypothecaria defectiva, o .de a
agricultura vive em condições especiaes, onde o braço escra
vo é que lhe dá maior labor com as nossas posses litigio>as e
as nossas confusas sesmarias, a nova repartição do banco. me
parecia um sonho. Depois a pintura de sua carteira era, a
meus olhos, a negação d.o que se pretendia. Mas o projecto
foi aceito pelo governo, foi acariciado como um grande favor
feito á agricultura, devia ser cumprido.

E o que fez S. Ex.? Dias depois de sanccionada a lei pelo
poder competente, o nobre ministro adiava, e adiava indefi
nidamente, a execução nesta parte, porque no accordo de
J I de Outubro do anno passado não firmou limites ao tempo,
deixou ao banco ampla liberdade: organisai a repartição hy
pothecaria quando quizerdes, foi a declaração do accordo.

O direito era igual; o accordo existia' bem ou mal, o
nobre ministro o tinha assignado.

o pr'imeiro contrato não ha condição, o adiamento é
indefinido. No entanto, pouco depois de um mez, o illus·
trado Sr. presidente do conselho, voltando sobre seus pas
sos, nem ao menos admittio o prazo do art. 79 dos novos
estatutos; e os modificou nos termos da 10· a,lteração do de
creto n: 3,738 de 23 de Novembro de 1866.

Era assim que a pouco e pouco esvaeciam-se as illusóes
ele S. Ex. Os sonhos do Juro barato nunca chegaram, e a de
sejada repartição parecia destinada a morrer no berço ou a
viver vida ingloria.

Comparai, senhores, o accordo, a lei e os estatutos. E'
um estudo curioso. Eis o accordo na parte a que me refiro:

Aceit~vam as condições da cilada lei para'a innovação do
con tracto de 5 de Julho de 1853. entre o governo e o banco,
com a declaração de que na parte relativa á repartição de
hypothecas fica subentendido que o banco reserva fazer uso
dessa faculdade logo que o julgar Oppoftuno, e outro sim que
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se comprometiam a submetter á approvaçáo do governo as
alterações dos estatutos de 3J de Agosto de J 85 3 na forma
das disposições em vigor; e pelo mesmo Exm. Sr. ministro
da fazenda foi dito que em nome do governo, e por virtude
do citado decreto, aceita a presente declaração dos ac
cionistas do banco' para todos os effeitos legaes, e espe.
cialmente para a execução da alta lei.1I

Vêde bem; se o nobre ministro podia fazer o atcordo
que fez, o banco estava no seu direito dizendo a S. Ex.-não
quero modificaç6es nesta parte. -Se, porém o nobre minis
tro exorbitou, então o accordo era impossivel. Esta mu
dança repentina, era subita inversão dos papeis do banco
e do governo, é mais um augmento que favorece o meu
modo de pensar.

Quem tem o direito de reservar a sua declaração para
quando julgar oppotuna? O banco; e, pois, pelo accordo
do nobre ministro o banco sómente era o juiz da oppor
tunidade?

No entanto, logo depois de um mez o nobre ministro diz:
não, modificai os vossos estatutos, mesmo nesta parte; agora
sou eu o juiz da opportunidade ; exijo que encurteis o prazo
e este prazo já não pode ser senão para que comeceis a fazer
uso da faculdade relativa á repartição hypothecaria.

Mas, senhores, a repartição hypothecaria não emitte let
tras, não faz emprestimus a longos prazos, e sim a pequenos;
e estes mesmos não os ha de fazer, porque os sonhos dou
rados de juro barato desapparecerão de todo. O banco póde
reformar os seus titulas. E, pois, a esperança instituiçáo
oRo é nem póde ser considerada como um favor feito á agri
cultura do Brasil. (Apoiados)

Em uma palavra, senhores comparai o que se quiz fazer
fé o que existe. A circulação do papel-moeda augmentou em
quantidade, sem melhorar em qualidade. A sornma de bi
lhetes do thesouro permaneceu a mesma, quando não exce
deu á importancia dos que existiam ao tempo de sua exe
cução. O ouro fui comprado e não pago por inteiro não
podendo haver um resgate equivalente de notas do banco e
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seguindo-se 1lm adiamento forçado do resgate final. Tudo
foi alterado. Os 118,498:864$, importancia do meio circu
lante, decompõe-se do seguinte modo: 42,560:4448 de pa
pel-moeda, 73,476:7108 de notas do banco do Brasil e de
suas caixas filiaes, 2,371 : 700$-emissáo dos bancos crea dos
por decreto do poder executivo.

Outro, porém, devia ser o resultado da fiel execuráo da
lei de 12 de Satembro.

Se fosse executada a lei, dos 13,000:000$ da emissáo
bancaria deviria o Sr. ministro deduzir; 1°, 11,000:0008, di
vida do l;0verno ao banco, e que não sendo paga, occasionou
a não substituirãO de notas do mesmo banco .no valor cor
respondente, facto que importa um favor concedido, isto é,
a continuação do uso gratuito da emissáo bancaria em igual
importancia ; 2°, a somma de notas do banco, equivalente
á differença entre o preço ajustado pela compra do ouro e o
pagamento feito até hoje.

Apartando-se do pensamento o legislador, o governo do
paiz, ao pa,so que alargou o cumprimento de suas obriga
ções, adiou, como consequencia do seu procedimento, o
resgate gradual por conta do banco.

Cumprenáo esquecer que, além dos 118,000:000$, tem
o nobre ministro na circulaçáo mais de 7,000: 000$ de adian
tamentos feitos ao thesouro; porque senhores, os relatorios
do ministro da fazenda calculam a quantidade do meio
circulante, supprimindo uma unidade importante, e que
deve ser avaliada: é justamente a dos adiantamentos ao
thesouro.

A verdade é que a somma a substituir deve ser duplicada,
pois que é representada, emquanto não se verifica a operarão
pelo papel que o thesouro emprega, recebido por adian
tamento, e pelo papel que deve ser substituido.

Eis, Sr. presidente, qual tem sido a execução da lei de
12 de Setembro. Encarai aoora este estado de cousas em
relação á proposta do nobre ministro da fazenda: procurai
dçscortinar nos diversos artigos desta proposta um fim que
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se tenha em vista, e apontai·nos a conclusão final, se vos é
passiveI.

Confesso, Sr. presidente, qué por mais que estudasse a
proposta do nobre ministro não pude de5cobrir senão por
inducção o alvo a que attinge.

Dividirei a minha argumentação neste ponto em partes
diversas. Estudarei o sentido da propesta do nobre ministro,
e depois descerei a anafyse dos seus calculas, comparan
do-os com as leis, com alguns dos decretos citados por ella,
e com os balanços de 1864 e 1865 que já foram presentes a
esta casa.

Sr. presidente, a proposta, abstracção feita da appro
vação que pede para diversos creditas abertos nos exercicio.s
de 1864 a 1865 de 1865 a 1866 e de 1866 a 1867, abre um
credito su pplementar; e para pagamento dos 30,000: 000$ e
do restante dos creditas mencionados no art. 4.°, propõe
S. Ex. a emissão de papel·moeda, ou autorisação para fazer
operáções de credito, comtanto que a emissáo pedida não
possa exceder· a somma dos bilhetes do thesouro existentes
na circulação ao tempo da lei.

Por conseguinte, a emissão de papel-moeda, ou opera
ções de crejito, têm para o nobre ministro estes dous limi
tes, um certo o outro indeterminado; o certo é-o res
tante das autorisações-; e o indeterminado é-a quantidade
de bilhetes do thcsouro em circulação na data da lei.

Logo. digo eu, se for, Juridicamente passivei, na fórma da
proposta, uma hypothese em que os recursos pedidos não
cheguem, a-medida do nobre ministro é contradictoria, e
não se póde explicar senão de um modo, que depois mos
trarei qual é.

S. Ex. pede uma autorisação alternativa; operações de
credito ou emissão de (lapel-moeda, ou ambas as cousas:
quero dizer que a proposta autorisa o emprego de qualquer
dos meios isoladamente, ou ambos ao m -smo tempo, com
a unica limitação de que o papel-moeda só poderá ser emit
tido quando indispensavel.
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Se nos termos da proposta estas tres [lypothcses são pos
siveis, é preciso que as necessidades possam ser satisfeitas
por qualquer dellas.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Creio que o nobre de
putado não comprehendeu bem a proposta.

O ORADOR:-Póde ser; vamos por partes. Em todo o
caso algumas destas hypothese~ ha de estar comprehcndida
na proposta. e isto me basta para a argumentação.

Se o nobre ministro emittir papel-moeda por não poder
fazer oper3çõés de credito, hypothese que o seu relatorio
aceita, tendo calculado a somma dos bilhetes do thesouro na
data da lei em 50,000:000$, neste caso extremo, isto é, se
não podér conseguir recursos senão por meio de emissões,
não disporá senão da somma apontada. Ora, esta somma é
inferior ao' seu credito mas o restante das autorisações.

·No caso, porém, de conseguir o nobre ministro realisar
operações de credito na importancia que necessita, isto é,
mais de 70,000:000$, ou quando parte da autorisa;ão fôr
realisada em papel-moeda e operações de creditG, o nobre
ministro mnito legitimamente excederá os 50,000:000

porque este limite é só concernente ao papel. A proposta é,
pois, contradictoria; porque, suppondo tres hypotheses pos
siveis, o pedido varia. A suffi -iencia' em um caso demonstra
excesso nos outros; a verdade destes suppõem insufficiencia
naquelle.

Eis como se explica a indecisão do pensamento. Porque
não determinar ao certo o que se quer; porque não declarar
na proposta que em caso algum se poderia emittir maior
quantidade de papel·moeda do que talou tal somma 1
(Apoiados.)

O SR. PRESIDENTE DO Co 'SELHo:-Hei de fixar na 3."
discussáo.

O ORADOR:-Já é uma concessáo.

O SR. PRESIDENTE DO CONSEJ.Ho:-Concessáo não; eu o
declarei no meu discurso.

O ORADOR:-E' uma modificação na proposta.
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o R. PRESIDENTE no CONSELHO :- Não ha tal.

O ORADOR :- Creio que V. Ex. entende maio meu pen
samento; pensa talvez que eu, suppondo uma modificação
na sua proposta encontro no procedimento db ministro
al"uma cousa de cc:nsuravel; ao contrario, acho louvavel que
S. Ex. modifique o que a discussão mostrar inconveniente.

Estimarei q ue o nobre ministro aceite todas as modIfica
ções que a discussão most~ar necessarias.

O SR. PRESlDENTb: DO CONSb:LHO :-Sim. senhor, mas esta
l)ão é modificação.

O ORADOR :-Se não é, porque.aão .veio a proposta já
com este limite? (Apoiados.)

O SR. PRESIDE TE DO CONSEI.HO :- Eu responderei.

O ORADOR :- Calculei sobre 50,000:000~, e, para não
proseguir na argumentarão com incerteza, estimaria que o
nobre ministro dissesse qual é o limite.

.O SR. PRE (DENTE DO CONSELHO: - E' esse mesmo,
50,000:000,000.

O ORADOR:- Logo a quantia de 50,000:000" se não
forem possiveis operações de credito é bastante, segundo o
nobre ministro, para as despezas que elle calcula.

Agora vejamos se pela proposta os 50)000:000' bastam.

De que precisa o governo, segundo as declarações do
rclatorio da fazenda, corroborada pela proposta? De
30 000:000$ c mai o restante das autorisações. Qual é ores·
tante dessas autarisaçóes? 4b,000:000 ,que aliás segundo o
proprio relata rio; devem fazer face á divida fluctuante, na
importancia de 45 000:000>. Assim, quando mesmo, segundo
os cal ulos do nobre ministro. elle só tenha de pagar a
maxima parte da divida fluctuante, e não toda devemos
accr scentar os 30,000: oooS de credito, pelo menos mais
~5,000:000$, o que tudo perfaz 55,000:000$000.

1 or conseguinte, a hypothese oe se verificar a emissão
l1c papel-moeda e não ser possivel a continuação tias ope
rações de credito. com que paga o nobre mini tro n diJ1erçnça
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de 5,000:000S. differença que póde ser maior, e fica depen
dente da retirada dos bilhetes do thesouro 1

Neste ponto colloco-me dentro do terreno onde se coI
locou o nobre ministro. E' S. Ex. quem o diz em seu re
latorio: ( Um émprestimo interno não me póde offerecer
os recursos de que precisa o thesouro. A venda de apolices
a 90 a/o, de que o governo ultimamente lançou mão, prova
que [não á infundado esse receio. Eu apenas poderia con
seguir converter os depositos representados por bilhetes em
apolices.•

E' pois, certo que para S. Ex. a proposta quer mais do
que diz: porque o nobre ministro não pedio e não deseja
esta conversão, que aliás feita o livraria do perigo de subita
retirada dos bilhetes do thesouro, mas que ao mesmo tempo
tolhia-lhe a liberdade de usar em larga escala das emissões
de bilhetes, liberdade que antes de tudo quer salvar o nobre
ministro.

Em uma palavra, a proposta do nobre ministro leva nas
entranhas a emissão do papel-moeda, que será limitada a
50,000:000$, operações de credito até 46,000:000$; e como
remate, porque a f>roposta cala·se diante do facto, o uso não
definido dos bilhetes do thesouro, por cujo meio o governo
póde augmentar, emquanto achar tomadores, a divida flu
tuante no Imperio. A combinação é, portanto, clara; emit
te-se papel-moeda por um lado e por outro bilhetes do the
souro.

Não estou apresentando estas duvidas pelo gosto de achar
contradicções na proposta do nobre ministro.

Quero evitar o mal, ou ao menos diminuir-lhe as pro
porções. O que se vai fazer sei-o eu: o governo pagará os
50,000:0008de bilhetes do thesouro,e ha de emittir uma quan
tidade igual á recolhida. Eis-aqui o fim unico da proposta j

é contra isto que me pronuncio; o nobre ministro não terá
outro recurso, tal como está a proposta feita. Sr. presidente,
se a proposta do nobre ministro, considerada em seus termos
é contradictoria e precisa de modifi.:ação, muito mais defi
ci~!1te se mostra se procedermo? no eStudo (I~ cad\\ llma d,!s
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415 :000$ .

1,890 : 0 [[$

200:000$

Para pagar -a despeza de diversos creditos
supplementares e axtraordinarios (art. 4° da
lei n. 1,243 de 25-de Junho de 1865) ......

Exercicio de 1866-1867.
Para occorrer ao deficit (art. T 5 da lei n. 1,245

e resolução de 15 de Junho de 1866);-a
saber:

Receita orçada.............. 55,000:000
Despeza votada

na lei....... 58,871: 725$
Subve·nção á

companhia
Am erica n a
ne Paquetes
a Vapor.....

parcellas que constituem as bases do calculo em que se firma.
Estas parcellas acham-se na pagina 7' do seu relatorio, e eu
vou, não obstante a impossibilidade de um exame minucioso,
apreciar algu)llas dessas parcellas. Destruida uma parte qual
quer do calculo do nobre ministro, todas as conclusões desap
parecem: a incerteza começa. Lerei:

« Posto isto, eis o algarismo das operações de credito que
o governo está autorisado a fazer, comprehendida a somma
das despezas exclusivas da guerra:

Exercicios anteriores ao dá 1864-1865.
Para indemnisação do pagamento das prezas

da guerra da independencia e do Rio .da
Prata, feito em dinheiro.................. 282:000$

« Exercicios de 1864-1865
Para indemnisar de saldo das despezas com os

casamentos das Serenissimas Princezas por
terem sido effectuadas com a renda ordi-
naria ..........................•........

Para occorrer ao deficit (arts. 15 e 16 da lei
n. 1,245), a saber: .

Receita arrecadada........... 56,981 :714$
Despeza votada da dita lei.... 58,87 J : 725$
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Despeias exc!uSiy,1S da guerra

Credito concedido pela resolução n. :l.,244 de
26 de Junho de 1865.................... 40,743:8478

Idem pelas de ns. 1,330 e 1,33 I de 24 de
Agosto de 1866......................... 25,194:857

Idem pela de n. [,352 de 19 de Setembro de
1866..... .•................ 17,433:486~

cc Por conta dessas autorisações o governo tem obtido
estes recursos :

Emprestimo de Londres... . . . . . . .. .. .. .. .. 44 444:444
Producto das apolices vendidas em r86.j. e

1865, para occorrer ás despezas da guerra. 1,204:000
Idem das apolices vendidas cm 1865 a 18õ6,

para occorrer ás despezas da guerra...... [3,950:000$
Idem das apolices vendidas em [866 a [867

na côrte e Das provincias................ 4,768:81.

Reuninda a importancia das que foram dadas
como premio ás pessoas que apresentaram
libertos para o serviço da guerra, por ter
sido feita esta operação em virtude das re
feridas autorisações..•..................• 138:8.00$

64,506:062

« Assim que, sendo de 102,549451S o algarismo das au·
torisações; e de 64,506 :451 o das operaçóes etlectuadas, é
claro que o governo está ainda habilitado para procurar
recursos até á importancia de 46,043: 389$, incluida a de
8,0000:000 que pela lei póde emittir em bilhetes do thesouro,
como anticipação de reeeita. »

O nobre ministro somma as autorisações que foram con·
cedidas ao governo nos exercicios de 1864 a 1867, e compa
rando á somma da despeza. chega a esta conclusão final, o
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pedido de 30,000:000$, credito supplementar, e o pedido
para realisação do restante das autorisações já concedida,.s.

Analysemos a primeira parcella: «Para indemnisação do
pagamento das prezas da Independencia e do Rio da Prata,
feito em dinheiro, t83:000 "000.)

Os balanços apresentados em 186~, 1 '3 c 1 (,-t-, as sy
nopses que se referem aos mesmos annos, e até aos mappas
concernentes ao ministerio da marinha, põem em duvida a
exactidão desta parcella de 283:000$000. Historiemos os
factos. Em 16 de agosto de 1855 a camara dos deputados
por lei especial autorisou o governo a fazer operações de
credito para diversos serviços, e entre elles _se votou a quan
tia de 621-: oooS para ser proporcionalmente distribuida pelos
0lliciaes que tivessem feito prezas nas guerras da Indepen
dencia e do Rio da Prata.

Em dezembro deste mesmo anno o ministrp de então fe:z
o regulamento respectivo, e, creando UlDa commissão, deter
minou o modo do processo, estabeleceu as regras da divisão
na conform idade da lei, tendo em attenção o numero das
prezas e as patentes _officiaes.

Os relatorios da marinha de 1856, 1860, 1861 ~ e poste
riormente de 1865,1866 e :1.867, contém a historia completa
desta autorisação. A proporção não era incerta j o governo
não podia exceder essa quantia de 62 I :000$ taxada pela lei.

Em 1860 a lei do orçamento no art. 1I annulou todos os
creditos especiaes salvo aquelle que disposição posterior
mandasse vigorar.

Em 1862 a lei n. I. I 77 de 9 de setembro restaurou a
disposição da lei de 1855, mas de novo consignou expressa·
mente 624:000 para o 111 esmo fim. Estes 624:000S na dou
trina do regulamento na doutrina da lei, na doutrina da to
dos os relatarios citados, essa -quantia não podia ser exce,
dida, porque o fim do legislador era distribuil-a proporcio.
nalmente ás patentes e ao numero de preza, na fórma do re
gulamento que se expedio.

ue guantia é, pois, esta de 283: 000 ? Nos balanç~ vejo
Q~
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a contestação do facto, se não tiver uma explicação. Eis as
quantias pagas por conta desse credito: Balanço de 1862 a
1863, 298:487$037; balanço de T863 a 1864, 87:000$; ba
lanço de 1864a 1865, 91:7538892; pede-se agora para in·
demnisar a renda ordinaria 283 :000$ ; sommadas as quan
tias todas temos o seguinte resultado 760:241$929. Por con
sequencia, houve um excesso de de~peza na importancia de
cerca de 136:000$, que cumpre explicar, e cujo emprego
deve ser declarado, com tanto mais razáo qua'nto dos map
pas dos relatorioR da marinha de 1865, 1866 e 1867 só consta
o pagamento de 195: 225$264: em todo o caso não sei o
que quer dizer a proposta do nobre ministro pedindo appro·
vação para o restante de um credito que se excedeu.

O SR. MARTINHO CAMPOS:-Já estava excedido.

O ORADOR:-2~ verba: «Para indemnisação do saldo das
despezas com os casamentos de SS. Ar\.. Imperiaes, por te
rem sido effec1:uados com rendas ordinarias, 4 15 :000$.» E'
outra parcella que náo posso comprehender: não sei de que
resto falia o nobre ministro. Os balanços e as synopses pro
testam contra essa verba.

A lei n. 1,236 de 20 de setembro de 1864 votou
2',586:000$ para os seguintes serviços: dotação de SS. AA.
Imperiaes, aluguel e acquisição de predios, enxoval e outros
objectos, e negociações relativas ao casamento ;. a lei não se
contentou de votar ;2,586.000$ para todos esses serviços,
especificou tudo. Por conta deste credito especial eis o
que se gastou. E' o balanço que o diz:

CREDITO ESPECIAL.

Dec/"eto n. 1,236 de 20 de Setembl"o.de 1864.

Art. I. o § I. o-Dotação de S. A. I. a
\~ra. D. IzabeI. ••••. 106:854$838

§ 2. 0-Aluguel de predios
para habitação de S.
A. Imperial e seu Au-
guslo consort~....... 5:0325257
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§ 3. O-Aquisição de predios
para o mesmo fim.. 300;000Sooo

§ 4.o-Enxoval e outrosob-
jectos do serviço dos
augustos consortes. 200; 000$000

§ 5. o-Dotação de S. A. a
Sra. D. Leopoldina. 8r :8545 3

§ 6. O-Aluguel de predios
para sua habitação e
de seu augusto con-
SOL:l:e •• ••••••••••••e -9:822$5 o

§ 7.o-Acquisição· de pre-
dios para o mesmo
fim. • • •• • • • • • • • . • .• 300: 000$000

§ 8. o-Enxoval eoutros ob
jectos do serviço dos
augustos consortes. 200: oooSooo

S lo.-Negociações relati
vas ao casamento,
etc., (ajuda de custo
ao encarregado da
missáo especial jun
to de S. A. o Sr. du
que de Saxe. Cobur-
go de Gotha). • . •. • • 10: 000$000

1,213:564 513
1,386:000$000

'73:235$487

Todo..? os serviços se fizeram com a verba votada' !,\ouve,
em vez de augmento, diminuição; diminuição aliás explica
vel como, por exemplo, na dotação em virtude da épooa do
casamento e nas negociações nas quaes gastou-se menos do
que a quantia votada. Que verba é, pois, esta? Em que foi
gasta? Porque ~xcedeu-se q credito ?
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o credito era de 2,586:000$ ; deduzindo 1,200:000$, im
portancia do dote que somente tem de ser recebido no caso
de ausencia, ficam 1.386:000$; mas a somma das despezas
feitaseconstantedosbalanços é: 1,213:5648513; quem de
1,382:000$000 tira 1,212:000$000, tem como sobra cerca de
I 70:000$. Que saldo de des peza é este? se em vez de excesso
houve a sobra de 170:000$, como é que se pede 415:000 ?
De duas urna; ou os 415:000 estão dentro dos 1,382:000,
e neste caso o governo deve nos dizer em que gastou 170:000 ,
differença entre o total do votado, e da despeza feita, ou os
415:000$ representam um excesso alem dos 1:382:000$, e
então o nobre ministro deve explicar não só o emprego desses
415: 000$, mais ainda dos 170: 000' que sommados aos
415 :ooo~, fazem pouco mais ou menos 700:000$000.

Vê.se, portanto, que, sendo estas duas parcellas elemen
tos do calculo de S. Ex., já em parte esse calculo não tem firo
meza e base; mas se o nobre ministro compara as autori
saçóes para as despezas da guerra nos tres annos com as mes
mas despezas effectuadas, se não distingue no mesmo exer
cicio as autorisaçóes ordinarias e extraordinarias, é evidente
que devia rygurar na columna dos recursos todo e qualquer
recurso que o nobre ministro tivesse.

Ora pergunto eu: onde está o ouro do banco do Brasil?
ouro este (note V. Ex.) cuja venda tendo por fim o resgate
dos bilhetes do thesouro em uma importancia igual a seu
preço, foi todavia comprado. pelo nobre ministro, compra
que foi apenas paga em parte, e pago como? Em papel
moeda. O nobre mirristro para pagar parte do ouro que com
prou não contava com os recursos já existentes, não contava
com os impostos, não contava com os saldos; o nobre mi
nistro pagou eSS~l parte servindo-se da autorisação que lhe
tinha sido· concedida, mas concedida para o fim do resgate
de bilhetes do thesouro.

Portanto, o ouro do banco não podia ser excluidú dos
calculos nesta questão.

(Ha um aparte).
A ~uestão.é a l11esn~a : ou pagasse o nobre ~inistro com
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papel-moeda ou com saldos, desde que julga de pé a auLQ
rjsação que lhe foi concedida pela lei bancaria. Se pagou com
saldos, emittirá papel-moeda para indemnisar a renda ordi
naria; se já emittio, ficou com a importancia do ouro.

Nem eu comprehendo, senhores, que possa haver ques
tão. Desde que as emissões de bilhetes do thesouro conti
nuaram as mesmas, e portanto o seu equivalente ficou no
mesmo thesouro, o papel-moeda qlie tinha de ser empre
gado na substituição de notas do banco não produzio o seu
fim; sahia substituindo notas do banco, e entrava sob a
fórma de bilhetes do thesouro. Contestar, portanto, que o
ouro deve-entrar no calculo do nobre ministro, é contrariar
seu proprio relatorio:

Suppondo, portanto, que o nobre ministro não emittio
papel-moedapara compra do ouro, ainda assim as minhas
conclusões ficam as mesmas, e se resumem do seguinte modo:
desde que mantivestes na circulação a mesma somma de bi
lhetes do thesouro, o ouro comprado ou o papel-mocda que
podeis emittir representam forçosamente um dos recursos
com que contastes. E como negai-o, se o relato rio da fa
zenda indirectamente o confessa ~

No entanto mostremos que o ouro representou e não
podia deixar de representar entre os recursos para despezas
de guerra.

Sr. presidente, o nobre ministro da gucrra juntou ao
seu relatorio uma tabella das despezas feitas nos exercicios
de 1864 a 1865, de 1865 a 1866 e de I 66 a 1867, posto que
não concorde (como tambem hei de provar) com o proprio
balanço do thesouro, offerece todavia differença para menos;
por conseguinte trasendo-o para os meus calculos, sou ate
favoravel á proposta do nobre presidente do conselho.

Quanto ao ministerio da marinha, o balunço me fornece
n importancia da despeza no exercicio de 186431865. Res
tava-me as despezas de 1865 a 1867, e para calculai-as aceitei
o compucto das autorisaçóes, porque dos relatorios de I 65
e de 1866 deduz-se que a despeza effectiva nunca poderá ser
menor do que a autorisada. .
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No relatorio da mariBha do corrente anno publicam-se
os creditas ordinarios e extraordinarios, cuja importancia é
de 17,346 :6028309 tendo havido um excesso de despeza que
se espera désappareça pela annullação de algumas que devem
correr por outros ministerios. Tomarei por isso como base
a despeza autorisada e não a conhecida.

No mesmo relatorio o exercicio de 1866 a 1867 é compu'
tado em 11,[70:0848320. Posta que, calculando-se com a
despeza feita, o relata rio apresente um saldo de mais de
6,000:000$, o mesmo documento declara que este saldo
será consumido, e o exercicio ha de mesmo precizar de au·
gmento de credito. Tomarei, portanto, como b~e ades·
?eza autorisada: menos não se gastará.

Eis, portanto, as parcellas, comprehendendo os creditos
ordinarios e extraordinarios. As tres primeiras representam
a desprza efIectiva, constante da tabella do ministerio da.
guerra; a quarta é a despesa do exercicio de 1864 á 1865,
conforme o balanço, e refere·se ao ministerio da marinha; as
duas ultimas representam a importancia das autorisações
concedidas ao mesmo ministerio e que devem ser ey-ercidas.

Despeza de 1864 a 1865.

~
27'282:38d~596

Guerra 57,633:065$819
23,199:727$640

í 13,317:543 307
.1arinha ;17,856:423S692

\11,170:094$558

A somma de todas as parcellas ascende a 162,479: 847S5IO..
Se desta somma deduzirmos a importancia dos creditas oro
dinarios dos ministerios da guerra e da marinha em igual
periodo,a saber: 60,464;963$597,ficar·nos-ha 102,014:8078917
parcella que approximadamente exprime as despezas extra
ordinarias.

Note-se que o calculo basea-se sobre os gastos dos mi
nisterios da guerra e da marinha, quando podem haver ou
tros a considerar, e ainda mesmo despezas desconhecidas.
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Ora, as despezas feitas por conta das autorisações de guerra
segundo o relatorio da fazenda, importam em 83,372 :190 ,
parcella que comparada aos 102,024:8798913, dá uma diffe
rença de mais de 18:000:0008000

Com que nos pagou o nobre ministro Y Com as autori
sações? não, porque só gastou 83,000:0008, conforme o re
latorio. Com o credito supplementar Ynão, porque a somma
do pedido exige que o ,mesmo credito entre nós 75,000:000'
ou 76,000: oooS da proposta. Com bilhetes do thesouro Y
tambem não, porque eram elles o equivalente das autorisa
ções não realisadas.

Foi com o ouro que existia nos cofres 9-0 banco e do qual
devia ainda ter o thesouro, ao tempo do calculo do nobre
ministro, 8,000:000$ a 7,000:000$.

Ora, se o nobre ministro em seu relatorio, dando a razão
da compra, declara que fez remessas para o Rio da Prata,
como pedir um credito destes sem nos declarar em que gas
tou com taes serviços e quanto com outros, servindo-se de
taes e taes recursos I

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte.
O ORADoR:-Já disse que não é possivel prescindir da

importancia do ouro como elemento para chegar ao exacto
conhecimento das necessidades do thesouro.

Desde que asomma de bilhetes do thesouro em circula
ção conservou-se a mesma, não ha questão possivel: o minis
terio, alem do que menciona, teve á sua disposição
25,000:000$ em ouro e papel-moeda.

UM SR. DEPUTADo:-Faltouno calculo da despeza do ouro. .
O ORADOR:-E os bilhetes do thesouro que continuam a

circular! Se por um lado a comparação das bases do calculo
do nobre ministro da fazenda autorisam as conclusões que
acabo de esclarecer, por outro lado a' comparação de credito
de 30 mil contos com os calculos do relatorio da fazenda, a
pag.6, produzem duvidas no meu espirito: apresentarei al
gumas dessas duvidas.

A tabella da proposta distribue para o anno de 1866 a
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I 67 a quantia de 27,000:000$; ora, o deficit de 1866 aI il6í
já couhecido, é 36,000:000S; portanto, o credito que se
pede deixa já descoberta no the3Guro uma quantia exce
dente a 8,000:000Sooo.

Este modo de proceder não é aceitavel, e acusa um vicio
na escripturação. Se a despeza é já conhecida, para que
guardar silencio a respeito de uma parte della? O governo
tem 0brigação de vir pedir os meios necessarios, fundamen
tand0 a sua resposta com todos os esclarecimentos.

Prescindo, como devo, do que é desconhecido; mas do
deficit conhecido a proposta supprim~ uma parte, e dirigin
do-se ao corpo legislativo, o nobre ministro o coUoca na im
possibilidade de aquilatar com justeza o que se pedio e o
que se devera dedir.

A,manhã ou depois o actual governo, ou seus successores,
'e já não existir, abrIrá novos creditas e contemplará essa
differença; mas eSS:l demora não póde ser permirtida desde
que é conhecida a despeza, e contra ~lIa protestam as .leis.
Fazer dependentes da vontade do governo a escolha da oc
casiáo é entregar-lhe em parte o direito de fixar a despeza,
esse direito é nosso, é o direito do corpo legislativo. (4-púia
dos).

Firmemol-a em nome da constituição e dos interesses pu
blicos; o corpo legislativo tem em suas mãos os meios de
firmar a sã doutrina das leis de 1850 e de 1860.

. E5ta reflexão nos leva ao exame do quadro comparativo
do nobre ministro, a pago 6 do seu relatorio. Calculei com
os elementos que estão mencionados no § 5 da proposta, isto
é; com as instrucções já concedidas pela camara; agoql vou
calcular com a!, parcellas que compõem os 30,000:000& dos
creditos supplementares e extraordinarios. Percorrerei as
verbas do quadro.

Sr. presidente, farei preceder a minha anaiyse de algu
mas reflexões que reputo necessarias ; não estou neste mo
mento advogando senão o cumprimento exacto da lei. Quero
que os orçamentos sejam uma verdade, e elles náo o são.
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Ha um facto que se desenha salientemente na historia da
nossa legi)ilação; facto que, no meio de nossas fraquezas,
honra o corpo legislativo i apezar de.seus erros, desde 1832
faz elle esforços para limitar as despezas, tornando uma rea
lidade pratica uma das nossas importantes atrribuiçães con·
stitucionaes, emquanto pelo seu lado o poder executivo pro
cura alargar a sua acção.

Em 1832 firmou-se o principio generico das ~ransferen

cias de umas para outras rubricas do orçamento, sem dis
tincção de ministerio i mas em 1848 destróe-se o principio
eetabelecido na lei, e inaugura-se u'ma nova doutrina; em
1850 precisam-se e definem-se melhor_os creditos supple
mentares e extraordinarios; em 1860 procura-se limitar o ar
bitrio dos creditos supplementares e extraordinarios, e resus
cita-se, melhorando-o, o systema ~as transferencias.

E' digno notar-se o que têm sido os orçamentos neste
paiz! (Apoiados.) A cada esforço do corpo legislativo corres
ponde um falseamento do poder executivo! (Apoiados.) A
cada medida legislativa, procurando limitar a acção e a
omnipotencia do poder executivo, ha sempre alguma cousa
(permitta-me a camara e o nobre presidente do conselho que
o diga, porque não faço applicação a ninguem) de sophistico
que torce uma palavra, inverte uma idéa, pesnatuta um
pensamento, e constantemente o corgo legislativo vê quasi
silencioso esta usurpação da primeira da mais sagrada de suas
attribuic;ões. (Apoiados.)

Mas a lei, que não é observada ou que não tem força,
não é lei (apoiados) e nós, senhores, nós vivemos porque vo.
tamos forc;a e dinheiro. (Nluitos apoiados.) No exercicio
dessas duas elevadas attriDuiçães está o segredo do nosso po
der. Guardemol-a com cuidado e veneração.

Vou precisar em algnmas palavras as regras que as leis
ultimas estabâleceram a respeito de creditos supplementares,
extraordina,rios e transferencias de verbas.

Não ha despeza póssivel sem credito especial para pagaI-a)
Preseute o corpo legislativo, nenhun:'la despeza póde sef

63
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feita sem prévia autorisação; exceptuam-se casos 'especialis
simos concernentes a creditos extraordinarios.

Não se podem abrir creditos supplementares senão em
referencia a serviços variaveis por sua natureza.

Só ha credito extraordinario quando a urgencia accresce
á imprevisão da despeza.

A transferencia não é possivel quando não foi executado
o serviço.

A lei não comporta a abertura de creditos nos seis mezes
addicionaes.

Não é judicialmente possivel o suppIemento nas verbas
das quaes houve transferencia.

E' possivel que me contestem os dois ultimos principios;
mas quanto a mim elIes s~o de maxima importancia e ver
dadeiros, posto q}le principalmente em relação ao penultimo
esteja em contrario a pratica de todos os governos.

Admitti, senhores, como boa semelhante pratica, e soIa
pado fica pela base o orçamento. Os seis mezes addicionaes
não comportam a abertura de creditos..

Os seis mezes addicionaes não pela lei consagrados á liqui
dação, e a abertura de um credito não é acto de liquidação,
e a abertura de um credito não é acto de liquidação.

A nova liquidação não conhe,ce os creditas complemen
tares, e aquelIes que se abrem nos seis mezes têm essa natu
reza não supprem, pagam o que já se gastou.

O credito suppõe autorisação nos termos da lei, e o pe
dido nos seis mezes addicionaes suppóe despeza ordenada il
legitimamente.

Em relação ás transferencias, o prazo de nove mezes não
teria explicação se taes transferencias se pudessem fazer de
pois dos doz,e do exercicio.

Sei bem que o contrario se faz, e os decretos do governo,
base da proposta, exemplificam mais de uma violação.

Estudemos o quadro çomparativo ; nesse quadro tambem
assenta a proposta j eil-o:
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cc Farei um ligeiro esboço dos onus que pesám sobre o
thesouro no corrente exercicio; afim de que possais bem ava
liar as difticuldades da nossa situação financeira.

« A receita ordinaria, contando-se com á da estrada d;:J
ferro e com o producto de donativos, deve montar, segundo
o calculo feito na tabella n. 2 a 60,000: 0008.

li Eleva-se essa somma, reunindo-se-Ihe

Depositos liquidos (approximadamente).
Resto das prestações de emprestimo de

1865 recebido neste exercicio......•..

Vendas de apolices até o fim de Março....

estes recursos:

1,000: 0008000

7,760: 8088000

4,768: 8188000

12,526:6268000

/

Ha, porém, as seguintas despezas:

Votada na lei............................ 58,87187258059

Com a Exposição Nacional. (decreto n.
3,891 de 13 de F;:Jvereiro de 1867).... 230:0008000

De estrada de ferro (decreto n. 3,728 de 7
de Novembro de 1866)............... 2,604:4168000

Não classificada' do ministerio de estran-
geiros. • • • .• ........•.. . . . . . • • . . . . . . 360: ooogooo

Credito supplementar do mesmo minis
terio (decreto n. 3,775 de 9 de Janeiro
de 1867)...................... ...... r54:7508000

CI-edito extraordinario do ministerio da
agricultura (decreto n. 3,818 de 27 de
Março de 1877)...................... 172:9158500

Dito supplementar (decreto n. 3,853 de 17
de Abril proximo findo). ..... . ... . . . . 65: 300gcoo

Resto do credito extraordinario do minis
terio da guerra de 24 de Agosto de 1866,
que passa para o corrente exercicio,
conforme o calculo feito na exposição
de 30 de Março ultimo............... 3,348:5168198
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Credito extraordinario dos sobreditos mi
nisterios, cancedido exc1usivamell[e
para este exercicio (lei n. 1,352 de 19
de Setembro de 1866) .........•.••.•

Dito para o ministerio da guerra (decreto
n. 3,828 A de 30 de M:lrço de 1867) .•

Accrescimo dos juros e amortização da di
vida externa, por ter sido negociado o
emprestimo de 1865, e haver passado
para o thesouro o que pertencia á es-
trada de ferro .

Idem dos juros da divida interna fundada
em consequencia da emissão de apoli
ces posterior a lei a saber:

Por venda na côrte e nas provincias .....•
Em permuta de acções da estrada de ferro

Como premio aos individuos que têm
apresentado libertos para o serviço do
exercito ..•.•....••........•...•.•.•

Em pagamento da divida inscripta .•.•

Importancia satisfeita ill dinheiro pela
permuta referida ............•.•••..•

Pagamento á companhia Rio de Janeiro
City Improvemenls, orçado pelo que
se effectuou no 10 isemestre .

Subvenção á cqmpanhia americana de Pa-
quetes a vapor ....•.........•....•.

Juros de bilhetes do thesouro calculados
sobre uma emissão média de 40,000:oooS
deduzida a consignação da lei .•......•

Bilhetes do thesouro que passaram do
exercicit) de 186 a 1866.: .

Differenças do cambio nas remessas feitas
até hoje para Londres .

I 7,433 :4868000

13,769: 9868000

1,374: 7628000
148 :-0388000

10:3328000

3 :9608000

1:149850

200:0008000

2,000 :0008000

5,8+7 :000"'000

1,255: 2838365

113,181 :32587[8
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A deduzir:

Importancia ~estinaJa no art. 70 § 22 da
lei ao pagamento do resgate do papel
moeda de que esteve incumbido o Baneo
do Brasil. ... ... .••... . ... . . . ..... .. . 2,000 :0005000

Idem da garantia de 2 o{o provinciaes á es-
trada de ferro de D. Pedro n......... 253:333S333

Se for indemnisada, por meio da renda
que se estabelecer, a despeza da compa
nhia Rio de Janeiro City IlIlproveménts 698:786 000

Tlo,231 :2065385

Não me é possivel examinar, decreto por decreto, o qua
dro apresentado no relatorio; bastar-me-ha dizer (rUe na
mór parte delles descubro a violarão de algumas das preso
cripçóes legaes que apontei: e o que mais admira é a contra
dicrão entre os actos dos ministros. Citarei um exemplo ti
rado da materia que discutimos. Refiro-me ao decreto n.
3,8-1-5 de 27 de abril de 1867, comparado com o decreto n.
3 733 um do ministerio da fazenda, outro da agricultura.

a exposiçáo diz O' nobre ministro:

I( A tabella A mostra que o unico seniço de cuja consigna
ção poJe-se desde já esperar alguma sobra susceptível de
transporte é o o § 17 da lei do orramento, attenta a despeza
até hoje conhecida, visto que não se devendo despender r

somma alguma por conta dos designados nos §§ 19 e 22, náo
lhes é applicavel a disposição do art. 13 da citada lei n. 1.177
que trata d<ls economias realisadas na execução dos servi·
ços. e não das importãncias que derxam de ser empregadas
por não se ter feito uso da autorisaráo legislativa. Assim,
pois tenho a honra de apreséntar a Vossa Magestade Impe
rial o decreto junto abrindo um credito supplementar de
10,179: 8525886 e autorisando o transporte de sohra no
'(llor d~ 180 :080$ p.ara as verbas deficientçs. ~
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Eis ahi uma doutrina verdadeira: mas quer-se ver a ap
plicação? Leia-se o decreto do ministerio da agricultura,
transferindo a verba de 10: 000$ votada para descobrimen to
e explora~ão de minas, e da qual não tinha gasto um real.

Continuemos: as despezas calculadas no quadro para o
accrescimo dos juros da divida externa e da divida interna
são representadas pelas duas parcenas 4,63,0:9258443 e
1,537: 092$000. O quadro não refere o decreto de 27 de abril,
quando aliás essa menção é feita a respeito de todos os ou
tros decretos. Eis no entanto a tabella do decreto para ser
comparada.

§ I. o Juros, amortisação e
mais despezas da di
vida externa •....••

§ 2. 0 Juros da divida in-
terna fundada ..

§ 15. Premios de letras,
desontos de bilhetes
da alfandega, etc ••••

. TI"ansportes

Para o § - 4.o-Caixa da
Amortisação, etc .•.••.•

Tirados:

Do § 17-0bras 90:000$000

6,629: 1968886

1,550:656$000

!2,000:000$000

10,179 :852$886

90 :000$000

Para I o § 14 - Ajudas de
custo, etc............. 90: 000$000

Tirados:

Do § I 7-0bras. . . . . . . . . . • 90: 000$000

180:000$000

A' parte as tranferencias, que não entram como elemento
rara augmentar a Jespez;a, nota-se log~ o seguinte: os juros
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da divida interna são na tabella r,550:650$), e no quadro
1,53 7:092$000;

E náo é sómente esta discordancia, discordancia difficil de
explicar, porque, tanto o quadro como a tabella, calculo com
despezas que se têm de fazer, ou já feitas, comtanto que
sejam conhecidas e certas i é de notar ainda que o decreto de
27 de abril abrio um credito de 10.179:0008, credito que
tem uma base i no entanto que o quadro do nobre ministro,
que tem em vista calcular o deficit, e que cita todos os outros
decretos, apenas assignala estas duas parcellas concernentes
aos juros da divida interna e externa 4,630:9258443 e
1, 53 7:092$000.

Sr. presidente, o nobre ministro comparou os recursos
que tinha no anno de 1866 a .1867 com as despezas conheci
das, feitas e por fazer; portanto, devia integralmente ou
decomposto incluir o credito de 27 de abril no valor de
1,537: 179: 000$. Onde está? descubro apenas parte delle, no
entanto que esse mesmo valor entra como parcella no credito
de 30,000: 000$, aberto pelo ministro que o vem pedir á
camara.

Mas como exigir methodo e systema se, cousa espantosa,
os balanços que nos foram distribuidos este anno, isto é, ba
lanços de 1864 a 1865, contêm despezas que excitam a
admiração? Esta verba-Despeza não classificada,-e que
promette €rescer em um balanço depois de dous annos, é
uma verdadeira monstruosidade financeira. E' preciso vel-a
em obra: o ministerio dos negocios estrangeiros,- despeza
não classificada, 3,200:000$000; o ministerio da guerra,
3,378:2488807; o da marinha, 180:3778600; o c.a fazenda
4:4628000.

Para a classificação dispõe o thesouro de largo tempo.
Além. dos doze mezes do exercicio e dos seis mezes addicio·
naes, tem ainda para el1cerrar a escripturaçáo tres mezes, e
tudo isto não basta! A classificação é o aniquilamento do
direito de fiscalisari nenhum de nós póde pedir ou saber o
que signifiçam taes ~espezas, quem astorisou, qU!i1 a sua
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origem; e somos representantes da nação, e votamos os or
çamenlos!

As despezas crescem todos os dias; muitas se fazem sem
a intervenção do corpo legislativo; os balanços são apre
sentados como este que fallo ; o deficit augmenta! Este es·
tado é atllictiyo e desafia o mais acurado zelo da camara.

Olhemos, senhores. olhemos para este estado! A despeza
não classificada vai seu caminho. Até março de 1867 o mi
nisterio da guerra em suas tabellas dava como não classifi·
cados no anno de 1865 a 186620,809:312 "735, quasi metade
da despeza feita, e o seu relatorio é deste anno.

Não é possivel orçaIUento sem classificação, e o balanço
acompanha o orça['~ento. Se não procurarmos restaurar a
verdadeira dontrina, é forçoso dizer adeos á JiTlais impor-
tante de nossas attribuições. •

Despeza não classificada em um balanço, e em tão ele·
vada importanci"a !

Comprehendo que nos ultimas mezes de um exercicio
possa o governo ver-se na impossibilidade de classificar al
gumas verbas.

Comprehende-.se, mas nem esta hypothese foi compre·
hendida na lei I é- caso não previsto, e que fica sujeito ao
nosso julgamento; o credito que se pede suppõe conhecimento
da despeza, e não ha verba de orçamento sem classificação.
Comprehende-se o facto, mas dentro de certos limites; é
passiveI que de fora, em occasião de guerra.venha um saque
sobre o thesouro, e o ministro póde ver-se em difficuldades;
ou exige a execução rigorosa da lei, ou faz o_ pagamento.....

Mas não é disto que se trata, Sr. presidente. Não sei para
que crearam pagadorias e todas essas repartiçóes aparatosas;
se no balanço de 1864 a 1865, apresentado ao corpo legis
lativo, não tres ou quatro mezes depois do exercicio, mas
dous annos depois de encerrado, ainda se contêm estas ver
bas que eu entrego á consciencia da camara e á consciencia
do proprio nobre ministro; de -que vale?

E' 'po~siYel que do-us aunos depois de um c>;ercicio eq-
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cerrado se apresente ao corpo legislativo um balanço qtle
tenha tres mil e tantos contos de despeza não classificada e
pertencente ao ministerio de estrangeiros. Ora, com des
pezas são classificadas, o que é orçamento? Senhores, eu
não censuro ao nobre ministro pelo goso de censurai-o,
meu fim é outro: eu peço que S. Ex. trate de estabelecer a

'regra verdadeira, zelando tambem as attribuições do corpo
legislativo, que eu sempre tenho visto defendidas pelo nobre
ministro.

Não é admissivel semelhante proceder. Só o ministerio
de estrangeiros gastou tres mil e tantos contos não classi
ficados, e no entanto a despeza fixada é de novecentos e
tantos contos. A despeza não classificada reduzida a systema,
inutilisa o voto das camaras. Nós não podemos e não deve
mos representar o papel de tabelliães publicas, destinados a
reconhecer as assignaturas de todos os ministerios.

A camara actual, filha de uma nova eleição, se não deve
ligar-se aos erros do passado, náo deve tamhem esquecer-se
de prevenir os abusos no futuro, e eu tenho esperança deque
a camara saberá corresponder á sua origem, zelando as im
portantes attribuições que lhe foram confiadas pela consti·
tuição do paiz.

Despeza não classificada? Mas como a pagam os pre
postos no thesouro ?! Mas como a escriptura o mesmo the·
Souro ? I Mas como póde votal-a acamara? E' uma serie de
violações de lei, é mais do que isso, é uma impossibilidade.
Se não sabeis o que gastastes em cada verba, cómo podeis
distribuir o credito.

Esta doutrina colloca os ministros em uma posiçáo in·
definivel; esta doutrina, depois de feitas taes despezas, rouba
aos nobres ministros até mesmo a .possibilidade de abrirem
creditas na fórma da lei; e neste ponto a justiça pede que eu
felicite a S. Ex., porque os creditas abertos pelo ministerio
da fazenda são os mais regulares.

Assim não succede ao Sr. ministro de estrangeiros. Ocre·
dito aberto por S. Ex. a 9 de Janeiro do corrente anno é desde
o principio ao fim urna resignação da lei. Eis a j ustifi~~ção:
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« Senhor.-0 decreto n. 1292 de 15 de Junho de J 866
determinou que vigorasse no corrente exercicio a lei que
fixou a despeza e orçou a receita geral do anno financeiro
1865 a J 866.

Essa lei consignou no § 4° do art. 4° para
ajudas de custo a quantia de .......•. : ..

E no § 5° para as despezas extraordinarias
no exterior a de .

N estas duas verbas tem de dar-se um deficit
que está orçado em .................•...

Sendo o da verba do § 4° de .

E o da verba do § âo de .........•...........

u Resulta o primeiro de haver o governo im perial en
vIado uma missão especial á republica da Bolivia e ter ne
cessidade de crear legações permanentes nas republicas do
Chile, Equador e Nova-Granada.

O segundo provém das circumstancias excepcionaes em
que se acha o paiz, e de não ter a lei do orçamento conce
dido fundos para o pagamento das differenças de cambio e
commissáes; causas estas que tambem determinaram no
exercicio de 1865 a 1866 a abertura de um credito supple
mentar para a mesma verba.

« Com o rm de supprir aquelle deficit, venho submetter
á approvação de V. M. Imperial, em conformidade da lei o
decreto junto abrindo ao ministerio dos negocios estrangei
ro um credito supplementar de 154,750$, que tem de ser
applicado ás despezas das referidas verbas no exex;cicio fi
nanceiro em vigor.

cc Tenho a honra de ser de V. M. Imperial reverente
subdito.-Antonio Coelho de Sá e Albuquerque.»

A primeira sensação que experimenta-se á leitura deste
credito é a da admiração! O nobre ministro não se cança a
demonstrar o seu pedido; pede 154:000$, como poderia
exigir mais. No entanto S. Ex. devia ter uma base, e esta
base é a demonstração.
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Este decreto n. 3,775 abre um credito de IS4:000S, a
.saber: S4:000S para a verba do art. 4.° do orçamento do mi
nisterio de estrangeiros, e 100:000$ para a verba do art. 5.°

Da justificação resulta que o augmento provém de ajudas
de custo, da creação de legaç6es e das differenças de câmbio
e com missões. Os accrescimos das aj udas de custo á razão de
'l.7 dinheiros podem ser calculados; os accrescimos prove
nientes de ordenados e gratificações tambem pojem ser cal
culados; as differeriças de cambio, despeza por natureza va
riavel, é a unica que offerece impossibilidade, mais isto
antes de realisar-se ou antes de conhecida em um tempo de
terminado. O que diz respeito a ordenados e gratificações,
pertence a um artigo-Iegações-; as ajudas de custo tem o
seu artigo especial; as differenças de cambio e com missões
devem constituir na demonstração um elem~nto á parte.
Nada disto se fez! Que serie, Sr. presidente de contradições!

Qual é o serviço classificado no art. 4° e no art: 50 do or
çamento? No primeiro destes artigos, e eu posso recorrer ao
proprio balanço de estrangeiros apresentado em 1864 a 1865,
ajudas de custo, soccorros, etc. ; no segundo trata-se de des
pezas extraordinarias no exterior que só por excepção póde
conter as differenças de cambio, porque estes podem supprir
a mais de uma dellas. As commissões e differencas de
cambias tinham um artigo especial no orçamento do ~inis
teria de estrangeiros, que não chegou a passar.

Como, pois, o nobre ministro desloca tudo, nada jus
tifica e abre o credito? Deve ter uma rasão para pedir
154:000$, e não mais ou menos; qual é ella? S. Ex. o nobre
ministro permitta-se-me a expressão, collõcotl-se em um
becco sem sahida. Se o augmento provém das legações novas,
deve ser levado á conta do artigo respectivo; se provém de
ajudas de custo, será incluido no respectivo artigo as differen
ças de cambio, que podem referir-se a um e a outro artigo
devem ser lançadas em verba especial. O nobre ministro con·
fuc.dio tudo; precisava comprar legações novas que criou
emissõ~s especiaes. Como havia de abrir credito? Ahi estava
a tabella do ministerio da fazenda limitando-lhe a acção! O
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que fez? Baralhou tudo, supprimindo a demonstração da
lei e procurou depois um artigo qualquer em que coubesse
semelhante credito, (Apoiados.) Em uma palavra, qual o
emprego desses r54:000$000 ; quanto pede S. Ex. para le
gações, para ajudas de custo, e quanto para differenças de
cambio que tem de ser incluidas na verba-extraordinarias?

Appello para a consciencia do nobre presidente do con
selho, semP,Te recto em seu juizo, elle que diga se é possivel
determinar o quantum das necessidades sem conhecer o que
se gastou e o que se precisa. Sem esclarecimento algum, o
credito de 9 de Janeiro é inapplicavel. Com semelhante pra
tica P?de-se augmentar verbas relati\'as ao orçamento inde
finidamente, e os argumentos não terão limite.

Sr. presidente, o que me dóe, o que não posso compre
hender, é como invocando-se toJos os dias a rOGordação da

• guerra, e tantas vezes tendo o governo na tribuna chamado
a nossa attenção para o estado actual do paiz, em uma epoca
como esta em que solic~ta·sc o auxilio de todo o Brasil para
a sustentação da guerra externa, se ha desejo de que o corpo
legislativo, o povo e o governo sa abracem em amplexo fra
ternal para debellar o inimigo commum, o nobre ministro
de estrangeiros augmenta despezas que não tem explicação.
(Apoiados.)

Não comprehendo essa serie de missões especiaes, essas
legações que se dividem e se subdividem sem um motivo
qualquer. (Apoiados.) Não sti como é possivel legitimar
esses argumentos. Para tudo ha razão, até, por exemplo,
para elevar Venezuela repentimente á categoria de legação,
au gmentando a despeza.

Não sei para que se crearem agentes especiaes nas tres re
publicas, Chile, Perú e Equador. Não eram dispensaveis? A
guerra começou ha bastante tempo, e é só agora que a abun
dancia de dinheiro nos desperta.

Não sei repito, para que se estabelecem todas essas lega
ções distinctas. As razóes do Sr. ministro de estrangeiros no
relatario não satisfazem, Pois, senhores, não vivemos bem
até agora sem essas legações? E é quando se vem pedir ac·
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crescimo de impostos ao paiz. é quando o nobre ministro da
fazenda confessa as difficuldades da situação, que surgem
para augmentar-nos a despeza missáes especiaes, e que di
vidimos legações? (Apoiados.)

Eu tenho direito de queixar-me do nobre ministro da fa
zenda; tive muitas vezes occasião de apreciar em S. Ex. zelo
pelo serviço publico, amor á economia; tenho por con
seguinte direito de queixar-me de S. Ex.; estas queixas que
formulo na tribuna são até certo ponto um tributo de consi
deração que lhe voto. (Apoiados.)

O SR. MARTINHO CAMPos:-E' o mesmo que me acontece.
O ORADoR:-Sr. presidente, não posso ainda abandonar

a questão dos creditas, qu~ aliás deixare'i em caminho, por
que estou nimiamente cansado, sem fazer algumas reflexões
sobre um dos creditas abertos pelo nobre ministro da guerra,
que encerra theorias originaes nesta materia,

O credito do nobre ministro da guerra, de n. 3,228, de
3 I de Ma"rço de 1867, inaugura um ·novo systema como eu
vou demonstrar.

Até aqui sabia-se que os creditas eram calculados tendo
se em vista as verbas distinctas do orçamento; pois bem,
o nobre ministro da guerra apresenta um credito que tem
por base aquillo mesmo que elle quer provar, isto é, o nobre
ministro da guerra calcula'a despeza feita proporcionalmente,
para achar proporciollalmente o que pede ao corpo legisla
tivo! E' original. .

Basta exprimir este pensamento para que se possa apre
ciar o seu valor pratico. Devo ler uma parte que é digna de
attenção, e que eu recommehdo ú camara para ver se tenho
Tazão quando digo que é necessario que tenhamos todo o
cuidado e solicitude no exercicio da importante missao de
fiscalisar as despezas publicas.

« A jllstilicação .:ollectiva ou em complexo é, porém, fa
cil e intuitiva: subsístem as mesmas circumstancias extraor
dillarias, os fundos votados para as despezas de cada exer
çicio foram calculados para circumstancias ardina rias, e são,
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portanto, dencientes ; logo, a justificação é a mesma que deu
origem a todos os crediios extraordinarios concedidos ao
governo desde o de n. 3,401 de 3 de Fevereiro de 1867, até
o de n. 1,352 de 19 de Setembro de 1866, conseguintemente
tem a seu favor a sancção do corpo legislatiyo.)

Sancçáo do corp:> legislativo! Traduzi o pensamento em
phrase vulgar, o pensamento é claro: a lei náo quer seme
lhante modo de justificar creditos, mas se violo a lei violo-a
com o corpo legislativo. Veja a camara a responsabilidade
que toma.

Mas continuemos, o Sr. ministro vem censurar o seu
proprio credito.

« Conforme já tive occasião de mostrar. importou a
somma total da despeza nos dous exercicios de 1864 a 1866
em 84,915:897$415, que produzio o termo médio de
42,457:948$707, e partindo desta base; parece que bastará
para completar os encargos do exercicio corrente, um cre
dito extraordinario de 13,769 :986$, igual ao que ficou decre
tado pelo corpo legislativo para o 10 semestre, mas se se ato
tenderaqueadespezado exerciciode 1865 a 1866~ com
paravel com a do actual, pela identidade de circumstancias,
excedeo ao dobro da do anterior, isto é, o de 1864 a 1865,
resultará o bem fundado recei o de que este novo credito
ainda não seja sufficiente ; estando, porém proxima a reunião
das camaras, que de certo'não deixarão de auxiliar o governo,
se porventura se vier a verificar que ainda são necessarios
maiores sacrifi :ios, julgo prude:lte não ultrapassar agora os
limites assignalados no predito credito .•

V ma s:> reflex.:io: 05 cred: t05 não se abrem para semes
tres.. e por:anto o primeiro credito devia ter por base o
gasTo do anno i mas, admitti ndo a base proposta, a que fica
reduzida a proporcionalidade do Sr. ministro? E' verdade
que Já se no assegura qu~ teremos de ir 'Votando mais cre
ditos por Justificação collectiva. Depois do que se lê, é facil
comprehender o que se segue.

Occorrendo a impossibilidade já manifestada de conhecer
se o estado de çada rubrica, m\I6 ~end9 certo que a despeza
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não classificada terá de caber, em maior ou menor propor
çáo aos §§ 20. 6°,7°,8°,9°, 10°, 1,°, 12°, 14° e 15°, e á ru
brica-Repartição de fazenda-, por onde correm .despezas
extraordinarias, julgo de meu dever, em virtude da delibe
ra~áo do ministerio a que tenho a honra de nertencer, so
licitar de V. M. Imperial a p lmulgaçáo do decreto junto
concedendo ao governo, para pagamento' do resto das des
pezas do exercicio corrente de 1866 a 1867, um credito ex
traordinario precisamente igual ao vo~ado pela lei n. 1,352
de 19 de Setembro do anno passado, a saber:

§ 2° Conselho supremo militar ......•.... ,
§ 6° Arsenaes de guerra, etc...........•..
§ 7. ° Corpo de saude e hospitaes .
§ 8. ° Quadro do exercito .
§ 9. 0 Commissáes militares .
~ la. o Classes inativas .
§ 11.o Gratificaçóes diversas .
§ 12.° Fabricas ,
§ 14.0 Obras militares .
~ 15. 0 Diversas despezas e eventuaes .

Repartição da fazenda .

Mas, senhores, o que é admiravel neste credito é que as
bases em que ellê se funda são contradictadas pelo balanço
do thesouro de 1864 a 1865.

O credito do nobre ministro da guerra compara as auto
risacáes de 1864 a 1866, de 1865 a 1866, de 1866 a 1867, com
as ci~spezas feitas' nesseS' exercicios. Comparemos as despezas
de 1864 a 1865 da tabella do relatorio da guerra com as par
cellas do balanço.

A despeza de 1864 a 1865 devia ser conhecida. Tabella
do nobre ministro 27 282 831 $596. E' isto o que se gastou.
segundo a tabella do nobre ministro da guerra' mas não é o
que se gastou segundo o balanço? • qui está 3~,202:g87S543.
Igual discordancia se dá nas parcellas que concorrem para
çsta samma que açaQQ de mencionar.
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Tabella do nobre ministro.-Instruc~ão militar •••••••
231:563$201.

Balan~o.-Instruc~ão militar 215: 476$617.
Tabella-Arsenaes 6,986:416$375.
Balanço-6,99/ :581$104.
Tabella-Commissões militares 9,722 :975$883.
Balanço-7,720:45 I $403.
Tabella-Despezas não classificadas 3,360: 973$929.
Balanço-3,378: 248$807'
Por conseguinte, se o balanço tem razão, o credito,

mesmo proporcional, do nobre ministro da guerra não dá
o resultado que S. Ex. quer.

~e pelo contrario os calculos do nobre ministro é que são
exactos, então será impossivel aceitar o balan~o do thesouro
como exprimindo a verdade..

Sr. pr:esidentc, eu pretendia analisar todos os creditas,
porque todos elles, mais ou menos, incorrem no mesmo de
feito! pretendia percorrer verba por verba o quadro de
S. Ex. i mas estou muito cansado e preciso d'izer mais al
guma cousa sobre outros pontos. Por isso abandono este
exame; creio ter demonstrado a incerteza da proposta, a iI
legalidade e a inconveniencia dos creditas que analysei.

Examinada a' proposta, segue-se naturalmente o exame
dos meios offerecidos pelos diversos oradores que trataram
desta questão, e com os quaes eu sinto não estar perfeita
mente de accordo. O meu pensamento nesta materia resu
me-se inteiro no seguinte: executai a lei de Setembro, e
tirai della todas as suas consequencias·. .

Quaes foram. Sr. presidente, os meios lembrados pelos ii
lustrados oradores que me precederam na tribuna? O nobre
deputado pelo Rio de Janeiro lembrou a emissão de bilhetes
do thesouro com praso, juro rasoavel, e resgate ao par
metallico.

Este plano foi modificado por outro distincto orador que
occupou a tribuna. Outro llobrc deputado pelo Rio d~ .Ta-
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nairo lembrou a emissão de apolices a preço mais baixo, e
a cobrança dos impostos alfandegaes pelo padrão monetario.
O nobre ministro da fazenda, rejeitando todos esses meios,
mantem toda a·sua proposta, que se resume no papel-moeda,
e por conseguinte na emissão de bilhetes do thesouro sem
limite algum.

Destes meios lembrados, Sr. presidente, eu não concordo
com um só.

As opinióes sustentadas pelo nobre deputado pelo Rio de
.Tandro tiveram por base as seguintes rasões: a medida lem
brada em 1839, os instrucçóes de 1842, os exemplos dos Es
tados-Unidos, um precedente de Gladstone, na Inglaterra e
por fim as conveniencias que descobre no emprestimo tal
Como concebeu. Confesso ao nobre deputado pelo Rio de
Janeiro que, aceitando o seu pensamento como elemento
para um plano normal, afim de resgatar o papel-moeda em
tempo opportuno, não posso aceital-o como expediente fi
nanceiro nas circumstancias actuaes. (Apoiados). .

O precedente de 1829, que se resume na emissão de bi
lhetes com as seguintes condições; prazo de 6, 12, 18 e 24
mezes. prazo fixo de i, 3 por cento, curso forçado; verda
deiro papel-moéda, sujeito á queima, na fórma da lei de 11

de outubro de 1837; não tem por si a sancção da experien
cia. Tirai-lhe o curso forçado, e o que fica sendo 1 A mo
dificação que se lhe seguia em 1842 não produzia melhores
effeitos. Pelo contrario, póde-se ver nesta mudança da le
gislação aperfeiçoamento de uma idéa que não tinha chegado
á sua madureza. O mesmo emprestimo lembrado pelo no
bre deputado, at~ certo ponto, oppõe-se, ao pensamento
daquella medida.

Por consequencia o argumento que se póde deduzir do
facto, em vez de favorecer a doutrina do nobre deputado,
parece-me que o condemna.

Os exemplos dos Estados-Unidos da America, Sr. pre
sidente, tambem não procedem, se attendermos a differença
9as condiçõe§ çm que es~á i!fluelle raiz eL1~ relação ao nosso

• ., 6:)
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Sr. presidente, o governo americano não lançou mão
unicamente de brigaões de tal natureza; desde o principio
o governo americano lançou mão de todos os meios para
adiar as difficuldades, contrahio emprestimos, sobre em
prestimos, deu a estes emprestimos todas as fórmas pos
siveis; o seu tim muiras veus era, pagar um emprestimo
com outro empresrimo; era conrando com largos capitaes
denrro do proprio paiz abarcaI-os em toda a sua extensão;
pedia ás fortunas grandes como as pequenas, ás pequenas
como ás medias, tudo o que fosse possivel para conseguir o
desejado termo da guerra. Lincoln dizia: quem deve a si
mesmo não contrahe divida nimiamente pesada. E nem por
isso o papel-moéda deixou de existir!

Em 1860, Sr. presidente, quando começoli a guerra dos
Estados- Unidos, a prosperidade desse paiz era immensa: o
recenseamento decenal tinha a.:cusado um crescimento ex
traordinariQ na população, na fortuna mobiliaria e na for
tuna immobiliaria; e notai, senhores, que os dados estatis
ticos nesta materia, como nota o escriptor Jorge Walker, não
pódem com certeza fornecer um calculo exacto a este respeito,
porque a fortuna mobiliaria esconde-se, furta-se ao calculo, e a
fortuna immobiliaria é avaliada por dous terços do seu valor.

Alguns Estados houve que viram, cousa espantosa apezar
dos braços roubados á agricultura para ir combater, esten
der-se largamente o seu territorib cultivado; outros que
viram augmentar os depositos das caixas economicas, facto
que accusa perfeitamente qual o valor, qual a força pro
ductiva deste paiz.

No fim da guerra o paiz não se tinha empobrecido, as
fabric~s linham crescido, a alça dos salarios compensava até
certo ponto as perdas soffridas, isto é,. os soldados que iam
combater na guerra eram braços que se furtavam á industria'
é verdade, mas· a sua ausencia nas cidades augmentava o sa
lario, tudo se compensava; as economias feitas pelo gov~rno

eram novo incentivo dado ás industrias, porq ue essas indus
trias existiam no proprio paiz, e cs capitaes pedldos a uns
,!r!1m emprepados por glltros denrrQ dO te,ritorio.
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Entre nós a questão é diversa: nós compramos tudo ao
estrangeiro, temos de mandar vir tudo de fóra, e de remet
ter tudo para fóra.

Por consequencia, o emprest-imo que o nobre deputado
quer, o em prestimo ao par 'metallico é (perdõe-me o illus
trado deputado) ruinoso para o Estado, embora eu repute
mais ruinosa ainda a proposta do nobre ministro, se S. Ex.
a conservar tal qual está, se S. Ex. não disser qual a impor
tancia do papel-moéda, e em que condições quer emittil-o.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Eu já disse.
O ORADOR:-O meio apresentado pelo nobre deputado

tem a meu ver alguns inconvenientes, que quero assignalar.
Prescindindo dagl1elles que foram leti1 brados pelo orador
que me precedeu na tribuna, eu julgo que os bilhetes emit
tidos, como quer S. Ex., e pagos ao par metalli.:o, trazem
por primeira conseql1encia a baixa de nossos titulas; e
desde que o juro é variavel, e por consequencia que os bi
lhetes têm de procurar reembolso quando o emprego dos ca
pitaes fôr mais lucrativo, trazem por segunda conseql1encia
forçosamente alterações no mercado dos capitaes.

Eu devo accrescentar ainda que, funccionando esses bi
lhetes já como titulas de em prestimo, já como moéda, este
caracter duplo, que eu até certo ponto considero incompa
tivel, ha de, dadas certas calJlsas, predominar um sobre o'
outro. (Apoiados.) Quero dizer com isto que cerno agentes
de circulação, os titulas que o nobre deputado quer que
sejam emittidos, depreciarão ainda mais o papel do governo.

E' exacto que os bonds de echiquier soffreram na Ingla
terra modificação importante; mas este exempln, patroci
nado por um grande nome, tem um valor essencialmente
relativo. Para não tocar em outros pontos. a simples 01'

ganisaçãó financeira. em que o banco representa um impor
tantis::.imo papel, firma uma diflerença que não deve' ser es
quecida.

O emprestimo, nos termos apontados pelo meu illustrado
collega, me parece encerrar uma injustiça. O Estadq ~ q
unico a carregar com todos os prejuizos.



516

Quando se votou a lei de 12 de Satembro de 1862, o cor·
po legislativo concedeu ao banco do Brasil grandissimos fa
vores; foi calculada pelo Sr. visconde: de Itaborahy a so~ma
desses favores: concedeu-se-lhe o uso gratuito de 45,000:000$
durante largos annos, e os lucros, tomando por base a taxa
de 8 %, eram immensos.

Se autorisamos um emprestimo que deve ser pago ao par
metallico, vai concorrer ao mercado para comprar esses ti
tulos a moeda bancaria; isto é, concedemos ao banco todos
esses favores, e ainda pagamos em cima a depreciação do seu
proprio papel.

Accrescentem-se a todas estas rasões aquellas que natu
ralmente decorre da pressão do momento, e o meio não me
parece acertado.

Por consequencia, acredito que, C0mo expediente finan.
ceiro, a medida lembrada pelo nobre dep·ltaao não é aceita
vel; como elemento para um plano formal do resgate do
papel-moeda, eu o reputo eminentemente aproveitavel, um
tanto modificado.

Foi por um meio semelhante em mais de um ponto que,
depois da guerra, Mac Cullock procurou resgatar o papel
moeda dos Estados-Unidos.

O SR. BUARQUE:-Menoscom o caracter forçado.
O ORAOOR:-O plano consistia na emissão de obrigações

reembolsaveis, com luro nunca menor de 6°{0 e pagos em
metal. A consolidação do papel-moeda por meio de nm em·
prestimo, contrahido em rendas temporarias, tal era o pen
samento derradeiro proposto no congresso.

Se não concordo, pelas rasões expendida , com a medida
lembrada pelo talentoso orador que rompeu a discussão,
muito menos posso admiuir autorisações indefinidas que
deixam ao governo o uso illimitado dos bilhetes do thesouro
ao lado das emissões do papel-moeda.

Sob este ponto de vista, as modificações offerecid as a este
plano trasiam como resultado o cerceamento dos grandes in
convenientes que causa a posse illegitima em que estão os
15overnosl de augmen~ar como '1ue~el1'l a divida fluçtu~nt~.
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As modificações offerecidas mais ou menos entrarão na
proposta do nobre ministro, se elie quizer imital-a neste
ponto j porque o nobre deputado a quem me refiro em ul
tima analyse, se bem o comprehendi, quer dar nova forma
aos bilhetes do thesouro. (Apoiados).

A emmissão de apolices nas circumstancias actuaes pare
ce-me ruinosa do que a emissão do papel-moeda (notai bem)
se este for limitado de tal modo que "a circulação amanhã
não possa ser mais que a circulação de hoje aceita a base da
proposta:

OSR. PEREIRA DA SILVA:-O que é impossivel.

O ORADOR :-Se ha capitaes que se querem empregar em
apolices" (é esta a hypothese) elles hãõ de procural-as desde
que percam a esperança de obter preço mais ventajoso do
que o actual. Depois, a questão é saber se é possivel montar
a actual circulação dos bilhetes do thesouro.

A outra IJ,ledida lembrada, do augmento das impostos al
fandegaes pelo padrão monetario, é medida que deve ser
ponderada e meditada por occasião de discutir-se o orçamento.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Apoiado.

O ORADOR:-... porque então podemos augmentar esses
impostos até ao ponto que lem brou o nobre deputado.(Apoia
dos).

Se, porém, estas medidas não podem ser aceitas, muito
menos a proposta do nobre ministro da fazenda tal como se
acha. (Apoiados)

S. Ex. não fez o elogio do papel-moeda, mas aceita-o
como uma necessidade indeclinavel.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Apoiado.

O ORADOR:-E o meu honrado amigo, deputado pelo Rio
de Janeiro, creio que foi um pouco adiante, porque fez o
elogio do papel-moeda, reputando um meio ordinario nas
circumstancias extraordinarios. Quanto a mim, é sempre
um meio extraordinario; é uma medida de que só se lança
mão quando não é possivel empregar outra qualquer.
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Ao avesso das antigas doutrinas, os governos civilisados
não se julgam com direito de emittir papel-moéda, salvo no
extremo caso: o direito de bater moéda lhes foi conferido
'em proveito publico; é um monopolio por utilidade publica.
Nada mais.

A questão é, pois, esta e não outra. E' ou não p0l!sivel
dispensar o papel-moéda?

'Os exemplos que foram offerecidos da Italia e da Austria,
são exemplos que não quadram em nossas circumstancias
(muitos apoiados), pelo contrario, são essencialmente rejeita
dos pela lei de 12 de Setembro, que estabeleceu a doutrina,
que foi aceita nesta casa, de que as emissáes fossem feitas
pelo thesouro e não pelos bancos. (MuitQs apoiados.)

Nesses paizes aceitaram-se os bancos de emissão, e os go
vernos procuraram servir-se delles para emitlir papel-moéda
(apoiados); entre nós, pelo contrario, a lei de 12 de Setem
bro supprimio a emissão dos bancos e autorisou o thesouro
a emittir e para que? para que houvesse mais regularidade e
fiscalisação, para que o mercado ficasse livre quanto possivel
fosse da superabundancia do papel-bancario.

A nossa obrigaç5.9, pois,' como deputados, e a dos
Srs. ministros, é, tanto quanto fôr possivel, aproximar-mo
nos á lei de 12 de Setembro. (Apoi.ldos).

Irei á questão no ponto que a colloquei.

Não tenho, como disse, dados certos para calcular a imo
portancia dos recursos que precisa o nobre ministro da fa
zenda: aceito os 50,000:0008 em toda e qualquer hypothese.

O SR. SAYÃo LOB.HO :-V. Ex. já demonstrou que essa
quantia não era bastante.

O ORA.noR:-Não a reputo bastante, já disse; mas como
o nobre ministro me affirma que é sufficiente', eu argumento
com esta base (apoiados); se S. Ex. dissesse gue precisava
os 60,000:000$, argumentaria tomando nova posição.

Recorramos ao seu relato rio ; é expressivo sobre este
ponto.

S. Ex. diz: uPosso de um instante para outro ser obri-
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gado a pagar bilhetes do thesouro que venhão ao troco; pre
ciso pagaI-os» ; respondo eu: -é ou não possivel fazer per
manecer na circulação os 50,000:000$ de bilhetes do the
souro ?-Se for possivel não precisais do papel-moéda; se
fôr possivel em pane, não precisais senão dessa parte.

Eis aqui as duas limitações; do papel-moéda e dos bilhe
tes do tbesouro.

O nobre ministro não poderá emittir um cei til de papel
moéda que não seja para pagamento de bilhetes do tbesouro;

.não poderá emittir bilhetes do thesouro que não seja para o
resgate do papel-moéda.

Tornemos claro o meu pensamento. Vem ao troco bi
!hetes na importancia de dez mil contos, emitte-se uma som
ma igual de papel-moéda. Voltam de novo pedido de bi
lhetes em igual somma, o thesouro recolbe papeL-moéda na
mesma imponancia. Ha uma perfeita balan<;a de entradas
e sahidas.

As condiç ões da circulação ficão as mesmas, isto é, a
somma de papel-moéda e dos bilhetes do thesouro ao tempo
da lei não se altera. Sendo o termo médio das emissões de
bilhetes 40,000: 000$, e contando o nobre ministro ter uma
emissão de bilhetes, quando ext'cutar a lei, de 50,000:000$

de bilhetes do tbesouro, é natural que o jogo das entradas e
sabidas seja de 10,000: 000$; a emissão do papel não pod<~rá

exceder esse limite; e em todo o caso, se exceder, encontrará
o mercado desobstruido, isto é, desfalcado de igual somma
de bilhetes do thesouro.

A fórmula seria sempre: mais 10,000:000$ de papel
menos 10 ,000: 000$ de bilbetes do thesouro, e vice-versa.

Como nesta materia eu não desejo senão que se faça o
que fôr absolutamente indispensavel, pela minha parte, se o
nobre presidente do conselho ac~itar esta limitaçáo, não po
dendo emittir um real que não seja para resgate dos bilhetes
do thesouro, votarei pela proposta de S. Ex., porque o meu
fim é este: o que não aceito é a proposta como está, porque
se reduz ao seguinte: autorisado o nobre ministro a mittir
50,000: 000$ para pagar bilhetes do thesouro, depois, úsando
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da faculdade que tem exercido, emittirá outros 50,000:000$

de bilhetes (Apoiados.)

Como não se trata só de um ministerio, mas de quaesquer
ministerios·quF.: tenham de governar o paiz, este abuso póde
dar·se; depois de saturado o mercado com as notas, serem
emittidos mais bilhetes do thesouro; é isto que não quero;
a limita~ão que offereço é a realisa~ão pratica da lei de J 2 de
Setembro, o que ella quiz foi manter na circulação o mesmo
estado. Os casos da necessidade estavam fóra do pensamento
da lei. O seu fim e pensamentos eram claros. (Apoiados.)

O SR. PAULlNO DE SOUZA: -Pensamento que foi desvir
tuado pelo nobre ministro da fazenda.

(Trocam-se apartes entre o Sr. Candido Torres Filho e
o orador.) .

Sr. Piesidente, tratei da questão de recursos; direi agora
algumas palavras sobre a questão do trabalho.

Não hasta que o nobre ministro peça autorisação para
contrahir emprestimos, para emittir papel moéda, ou qual
quer outra autorisa~ão; todos e quaesquer meies a que se
recorrer serão pagos, em ultima analyse, pela producção do
paiz (apoiados), e é por conseguinte esta producção que o
nobre ministro não póde esquecer, porque só ella ha de sol·
ver as difficuldades presentes e levar-nos a caminho seguro
para vencer as do futuro. (Militas apoiados.)

A economia não tem sido respeitada pelos nobres minis
tros (apoiados). e para não citar senão um exemplo, citarei
aquelle mesmo que já teve a defesa de S. Ex., isto é, os
creditos para a exposição: para que gastos com a exposição?
(Apoiados .)

O nobre ministro defendeu este credito. citando-nos os
premias que nos tinham concedido na Europa, disse que as
sim promovêmos o desenvolvimento da nossa industria: mas
S. Ex. por certo não póJe comparar despezas de tal natureza
com despezas extraordinarias (apoiados): e quando tantos
desgraçados caminham pelas ruas e estradas deste paiz sem
recursos, n50 creio que se possam chamar despezas extraor-
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dinarias essas q.ue 5e fazem com exposiçóes e telegraphos.
(Apoiados e mio apoiados.)

Não contesto a S.·Ex., mas desde que se trata dedespezas
extraordinaria, aquellas que o não são, devem/ ter o s~u
logar (olpoiados), pois não se podiam prever nos orçame.!ltos
ordinarios essas despezas da exposição e dos telegraphos ?
(Apoiados).

N~o ha por conseguinte economia (apoiados); os orça·
mentos que foram apresentados aqui hontem pelo nobre de
putado pelo Rio de Janeiro, como exibindo provas de eco
nomia por parte do governo, demonstram o contrario.

A reducção de despeza é cousa que difficilmente se com·
prehende. Quem quizer julg~r dos f~ctos com segurança,
separe as despezas ordinarias e extraordinarias, elimine o
que é improductivo: calcule com todas essas gratifieaçóes
que nunca desapparecem dos orçamentos (apoiados), exami
ne os largos creditos que foram abertos e não foram analy
sados, pelo meu honrado amigo (apoiados), e chegará a
conclusões diversas.

Náo ha, 'portanto, economia, Sr. presidente, os factos são
palpaveis, são claros, basta olhar para a somma das despezas
não classificadas j não me refiro agora ao exercicio de
1864e ,865. .

Não ha, Sr. presidente, segurança, porque as novas dou
trinas, apregoadas sem duvida no mais iouvavel empenho e
na mais nobre sinceridade, são muitas vez~s uma' terrivel
ameaça que estremece fortunas e colloca em uma posi<rão
difficil, uma das mais importantes classes do paiz.

Não ha segurança, porque a seguranra só pode nascer da
fé, e da confiança; e nas condiçóes especiaes do paiz o di
reito vacilla e a lei estremece.

Ora. Sr. presidente, para'não citar senão um facto, dis
cutirei a magna questão do elemento servil sob o ponto de
vista economico.

Sr. presidente, acamara vio sahir do seu seio um' docu
mento importante, declarando em nome do governo 12 em '
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nome da maioria que o apoia, que a el ancipação era uma
necessidade instante que se verifica sem abalo da proprie
dade. Mas até' hoje, Sr. ~presidente, até hoje o paiz inteiro
espera uma resposta, e essas duas perguntas, pergun tas que
eu ~epitirei, por que trata-se da fortuna e 'yida de uma
grande parte do Imperio, principalmente da Bahia para o Sul.

Parece, Sr. presidente, que uma resposta categorica se
deve dar, e eu em nome dos grandes interesses a reclamo de
S. Ex. Essa expropriação em nome da moralidade publica,
como a chamava um grande orador, refere-se á propriedade
escrava, que embora illegitima em su'a origem, viveu á som
bra da lei ergue-se á vista de todos os governos, repousou
na bôa fé social. '

Sr. presidente, eu tenho direito em nome do meu paiz e
da minha provincia qu'e me tirou da obscuridade em que
vivia para me collocar neste lugar; tenho obrigaçã-:> mesmo
de perguntar ao nobre ministro, o que quer, o que pretende
como é que se verificão as medidas de que se trata, de que
meios se servirá o governo para conseguir os seus fins sem
abalar a propriedade actual? Se o governo pretende realizar
essa medida na sessão futura, ou em outra, e para que fallou
neUa na sessão?

Mas o conselho de estado estuda, e o nobre ministro diz
que esperemos, que esperemos sempre, que, esperemos até
que não possamos esperar mais... e o nobre ministro con
serva·se sempre na mesma posição duvidosa, pão diz o que
quer! Mas eu' sei, senhores, que as theorias philantropicas
exigem immediatamente a realização dos seus desejos; mas
eu sei tambem que a historia é implacavel em suas deducções!

O nobre ministro nada disse nem por occasião de discutir·
,se a faUa do throno : sempre o silencio! o que quer, o que

pretende? O campo é vasto para a discussão; que immen·
sidade de tbeorias, que série de systemas não se pode levan
tar ?! Essa questão magna agitou mais de um paiz! O que
se quer: a emancipação immediata, a emancipação deferida
e depois simultanea, a emancipação gradual?

Sr. presidente, que differença de processo, que di versi-



dade de caminho, que differença de conducta em os go
vernos, mesmo aquelles que não se dizem. constitucionaes?
Escolha-se qualquer paiz e estudem-o, assignalando os pon·
tos capitaes da derr0ta. Peço á camara que, com o criterio
que a distingue, compare que se fez entre nós com o que
tem succedido por toda parte. '

Em França o poder que proclamou a emancipação foi o
poder revolucionario. Depois das hesitações da constituinte
e da legislativ~, a convenção a proclama. E notai-o, não era
uma questão social, antes de tudo era uma arma politica,
era a arma com que a França queria combater a Inglaterra ...

Ao arruido da anarcbia succedem os fulgores de uma es
pada victoriosa; era o poder querendo concentrar em seus
punhos de ferró tudo' a centralisação estava em toda parte:
no ensino pela universidade; na organisação financeira pela
org~nisação de um grande banco; na politica por meio das
instituiçóes erguendo-se umas sobre outras.

O guerreiro que atravessa a Europa,despedaçando sceptros
e corôas, precisava de um poder forte e concentrado.

A escravidão resuscita ao lado da gloria. Fatal contraste I
A scena muda-se; a fortuna abandona o grande homem.

Aos fulgores da espada victoriosa succede a restauração I
Pensais que algum governo veio de novo atirar imprudente
mente ao tapete da assembléa a magna questão encadescente?
Não, o seu procedimento foi outro: melhorou-se a sorte das
colonias, procurou-se promover o desenvolvimento da agri
cultura e do commercio, crearam-se bancos, animou-se com
premios o progresso industrial. O governo secundou a acção
da soci~dade colonial, mas não tratou de emancipar, não
achava o terreno preparado.

Ao governo da restauração succede o de Julho. Pensais
ainda que reviveu de subito aos applausos da multidão, e no
meio das alegrias de um poder que se erguia,-a grande
idéia?

Começa então com cuidadosa solicitude uma serie de mel>
didas preparatorias. A igualdade de livres e libertos; o res-
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tabelccimento d"os ~onselhos coloniaes ; a suppressão da taxa
das alforriasj a creação do estado civil d051ibertos em França;
a determinação dos casos da emancipação necessaria; o
recenseamento regular da população; a instrucção prima.
ria e religiosa; tudo emfim sem arruido occupou a attea·
ção do governo.

Em 1837 apparece o primeiro projecto, ouve·se uma com
missão, ha um inquerito sobre o estado legal dos escravos e
o estado economico das colonias, nada é esquecido.

Em 1839 a idéa continua o seu caminho, novas commis
sões, novós inqueritos, são ouvidas as colonias ; o governo
vai pausadamente e com segurança. Em 1840 a questão volta
e uma nova com missão é ouvida. .

O duque de Broglie, seu relator, resumiu a questão em
poucas e eloquentes palavras.

Elle considera a emancipação sob tres pontos de vista.
Em relação ao estado que tem de fazer despezas e substituir
o senbor; em relação a0 escravo que adquire um novo es
tado; em relação ao senhor cuja fo"rtuna diminue. A liber
dade é uma bella cousa, mas cumpre nobilital-a. Ser livre
não é ser occioso e desgraçado.

O Estado deve olhar para as suas creações; as reformas
sociaes precisam de tempo para fructificar. Como dizia o
grande publicista: «Cumpre fixar uma demora, durante, a
qual dever-se-ba tomar todas as medidas para preparar, no
seio da população es~rava a familia pelo casamento, a pro
priedade pelo peculio, a moral pela religião, a intelligencia
pela instrucção'.

Em toda parte não se decidem questões como esta de um
jacto; escolhe-se o tempo, a occasião ; espera-se a época da
madureza. A fé não corre, conlia. Não se atira questões
desta ordem ao vertice das paixões revoltas inq uietando os
grandes interesses da sociedade e da fa milia. Diz-se o que se
quer, para que ninguem se incumba de dizei-o a seu modo.

Pensemos, senhores, pensemos 1

O nobre ministro não' quer, não pode querer que as car-
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tas de alforria passadas pelo governo do meu paiz se asseme·
lhem a passaportes de miseria, escriptos com lagrimas é as
signados com sangue!

O projecto de 1840 foi substituido por uma serie de me
didas preparatorias, que o governo oppunha como necessa·
rio adiamento á obra que se pretendia fundar em tempo.

Quando a emancipação conseguio triumphar em França,
foi no dia em que uma nova revolução se dava no paiz, mas
depois de estudos laboriosos de largos annos.

Na Inglaterra vereis que se deu a mesma cousa; notai
que lá, como na França, os poderes do Estado mandavam
ouvir os governadores das coIlonias interessadas na escrava
tura; procuravam todos os dados estatisticos indispensaveis
para a resolução do problema: não se disse:-vamos emano
cipar escravos-sem que se tivesse todos os esclarecimentos
necessarios, como, por exemplo, a respeito da população, o
que é indispensavel para poder-se calcular a indemnisação.

O numero dos nascimentos, dos obitos, das alforrias por
testamento e por doação j a relação entre livres e escravos,
e entre estes quanto ao officio que exercem; o estado da
agricultura; são esclarecimentos essenciaes para determinar
as condições da grande medida. Tudo mais é marchar ás
cégas; é perturbar em vez de crear, em politica ha. sonhos
perigosos I

Na grande Republica, quantas peripecias? Quantas lutas
gigantes e renhidas! Desde o seu começo esta questão não
foi somente social, foi tambem uma questão politica, alter
nativa de predominio entre o sul e o norte, cuja primeira
origem está na propria constituição dos Estados-Unidos;
questão tão difficultosa que os grandes homens da indepen.
dencia recuaram diante mil embaraços.

Pois bem, estudai·a em seus ultimos dias. Vede-o o mes
mo Norte ameacado, vede-o ameacado, mas dirigido por um
grapde homem ~ vede-o lutando s~m desesperar até o ultimo
momento, e contemplai aquelle que succumbio ao punhal
do assassino_ o ele'{.a~o.emancipador-não ~e deixando do.
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minar pelo adio nem pelos sentimentos phylantropicos, pro
pordo~ando os casos á occasião, e somente no ultimo dia,
no ultimo extremo, proclamar a liberdade!

Comparai tudo is o com aquillo que vedes entre nós. Já
se ouvia a algum presidente de provincia ao menos? Já se
pediram algumas informa~ões a respeito do estado das pro
vincias? Sabe-se, ao menos approximadamente, qual o pre
juizo que se soffreria, dadas certas circumstancias? Quaes
são os dados estatisticos que se colheu 7

Da historia de todos os paizes a couclusão é esta: não ha
emanciaação sem tempo e sem preparação. E' preciso suh
stituir trabalho a trabalho. Isto é um ponto vencido.

Pois bem, como é que os nobres ministros substituem ou
preparam os braços que se libertam? Nada se trata da colo
nisação, não se diz uma palavra a respeito de semelhantes
pontos! Mas a emancipação é artigo de bandeira!

Colonisação ! ! ! Quaes as condições de vida e de trdbal~o?
Examinemos.

Propriedade.-A propriedade está concentrada em gran
des mãos em algumas das provincias do Jmperio. No sul é
raro mesmo encontrar um pedaço de terra.

No norte está concentrada em grandes mãos e tem uma
organisação especial; nas terras que pertenc.em a grandes
proprietarios trabalham aquellel que são denominados-ag
gregados. Pois bem, qual é a propriedade.?

Eu não trato desta ou daquella porção de colonos que
possam ser contratados por este ou aquelle systema; falia
das grandes correntes, falia dos meios de transformar o tra
balho da immigração em grande para suhstituir o braço
escravo!

A onde vai o governo buscar a propriedade paea forne
ceI-a aos novos colonos?

A' propriedade particular? Somente por meio de uma me
dida violenta, directa ou indirectamente. (Apoiados). A pro
priedade publica onde está?

Está longe dos povoadas, e onde as estradas?
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Familia.-Eu não sei, senhores, quem tem razão; mas
sei que o direito não é igual para todos. A historia de alguns
projectos o demonstra.

Capitaes ?-Aonde os vai buscar o'nobre ministro para
applical-os? Nem ao menos existem ins,tituições que acom
panhem o colono para protegel.o e auxiliai-o até o seu esta-
belecimento I \

Quaes sáo, pois, as condições desta sonhada substituição?

Eu, Sr. presidente, tambem sou ema~cipador, mas emano
cipador sem esquecer os grande5 e vastÓs interesses do paiz.
(Apoiados.) Não quero que a smancipaçáo. em vez de um
beneficio, seja uma desgraça para todos. (Muito bem.)

E' 'por isso que me opponho a idéa. -. Se o nobre ministro
tratasse de preparar o terreno, durante 40 ou 50 annos, e
depois desse tempo viésse ás camaras e dissesse: «Decrete
mos a emancipação dos escravos,) eu seria primeiro a bem
dizer ao ministro e a dar-lhe o meu apoio. (Apoiados.)

Declarações vagas, como as que se fizeram na faUa do
throno, são tanto mais responsaveis quanto, notai bem, ha
factos que por si só tendem, em um praso mais ao menos
breve, a tornar uma realidade a emancipação: tal é a alfor
ria voluntaria que todos os dias presenciamos neste paiz,
concedia pelo Isenhor em vida e dada por testamento.
(Apoiados.)

Pois bem, nem ao menos estas informações; nem ao
menos conhecemos o numero daquelles que tem sido liberta
dos por estes meios I

Nada sabemos, marchamos ás cégas, as tontas, e procla
mamos semelhante doutrina perante o paiz nas circumstan
cias actuaes I I! (Muito bem.)

Senhores, provocando a attenção do nobre ministro
sobre este assumpto, eu tive em vista prestar-lhe tambem
um serviço: espero que S. Ex. declare perante acamara
quaes são as opiniões a tal respeito.

Não julgo a questão alheia á proposta, porque a proposta
suppõe recursos no paiz, e não se cobram impostos sem tra..
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balho. Se o trabalho não crescer na proporção necesssaria,
então os impostos serão novos onus, quasi sem proveito. O
nobre ministro sabe que o braço escravo é que alimenta toda
a fonte de exportação. (Apoiados.)

Os generos da nossa exportação são o frueto da cultura
do braço escravo. (Apoiados.)

O SR. MARTINHO CAMPOS :- Quasi exclusivamente.

O SR. TOSCANO DE BRITO :- Ha provincias do norte tio
Imperio aonde o braço livre exporta.

(Ha olltros apart~s.)

O ORADO R ;- Bastará tomar um genero para se ver se
enho razão: por quem é cultivado entre nós o café em quasi
ttoda a sua totalidade? E o café é sem duvida ogenero mais
im porta nte da nossa exportação.

Sr. presidente, no estado de cansaço a que cheguei sou
obrigad.o a terminar, 4:alando outras considerações que tinha
de fazer.

Peço ao nobre ministro que me desculpe se por ventura
alguma palavra pôde escapar-me que o ferisse de qualquer
modo, porque não foi este, nem podia ser o meu fim.

Na minha vida politica, como na vida ,privaria, procuro
ell}pre guardar um terre no neu tro, onde possa apertar sem
~nvergonhar-me, tanto a mão de meus amigos como a de
meus adversarias. Na vida politica sempre fiz timbre, sem
afastar-me do cumprimento de meus deveres, de respeitar
todas as regras de cortezia honrando a independencia do pen
samento a~heio, e com tanto mais esforço o [aço agora,quanto
é bem passivei que seja eu quem el're, e S."Ex. quem acerte.

Do que nos cerca, quasi sempre, triste desillusão da sorte
tudo vai-se; é preciso conservar o que se póde guardar'
(Muito bem.) Sonhos de gloria? Desapparecem, com a ven
tania das paixões, ou com o inverno das idades. (Apoiados.)

Ambição de poder? Quem lhe sentia já o sabor, que não
sentisse tambem o travo de fel no fundo da taca! Populari
dade I popularid~de ! Macauleya denominava,' olhando com
pasmo para a historia, a perfidia encantadora das mil e uma

I .
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noites que punia os seus amant<:s sob as formas as mais re
pulsivas pelo grande crime de tel-a encantado um momento.
(Milito bem).

Sr. presidente, felizes daquelles que pouem guardar até o
derradeiro momento, a fé dos seus primeiros annos e a cren
ça de toda a sua vida! (Apoiados). Foi por amor della que
combati ao lado do nobre ministro da fazenda, é ainda por
amor del1a e em cU'l1primento do meu dever, que occupei
hoje a tribuna, achando-me em lado opposto ao de S. Ex.
(Milito bem, milito bem.

O orador é felicitado e comprime/ltado por qllasi todos os
Srs. deplltados.)





S~ssãO em 9 di Junho de 1868

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA

O SR. JosÉ BONI FAC/O (sigllf(les de atlellçáo):-Sr. presi
dente, a guerra é a questão financeira, a guerra é a grande
questão internacional; a grande questão politica, a guerra é
a grande questão de ordem publica,

E' a questáo financeira porque, sorvedouro immenso, ella
devora nossos capitaes, ella ameaça nossa industria ella dese
quilibra os mercados e esmaga o credito publico que, na
phrase de um escriptor distincto, é o patriotismo do di
nheiro e na phrase de um financeiro notavel, em época como
esta, é tambem uma formosa e util artilharia.

A guerra é a grande questão internacional, por que da
elevação ou do abaixamento de nossa influencia no Rio da
Prata, dependem maximos problemas que se ligam ao livre
transito dos rios, á navegação, ao commercio, á delimitação
das fronteiras e á segurança e tranquillidade das mesmas.

A guerra é a grande questão politica, por que em nome
della se violam as mais importantes garantias do cidadão
brasileiro (apoiados) e cerceiam-se as mais sagradas at-.
tribuiçães do corpo legislativo. (Apoiados.)

A guerra é a grande questão de ordem publica, Sr. pre
sidente, por que todas as v~zes qne nesta casa, na imprensa
ou na tribuna, se manifestam desejos de melhoramento, a
excepção prejudicial que é offerecida a todo o paiz I contra
todo os seus interesses, é-esperemos pela paz. (Apoiados).

Pois, bem, senhores, seja tambem a grande questão pa
triotica! Em nome dos interesses internacionaes, dos direitos
dos cidadãos brasileiros, da imprensa, do parlamento, da
grandeza do paiz; peçamos ao nobre ministro da guerra a
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franqueza e a luz, sem as quaes não é passiveI discutil-a.
(Appoiados).

Não admira que no meio das praças publicas, no seio da
imprensa, por toda a parte erga-se esta pergunta tremenda
de vastos problemas:-Porque não termina a guerra?

Porque não termina a guerra ?-será a pergunta que fa
rei ao nobre ministro.

Por falta de homens? Os relatarias mencionam-se em
grande escala. O gauerno no recinto do parlamento vanglo
ria-se dos sacrificios com que tem lutado o paiz (apoiados) i a
imprensa que ó elogia faz destes serviços o seu maior titulo
de gloria.

Por falta de recursos? Mas quando no parlamento já pe
dia o governo recurso que lhe fossem negados? (Apoiados).
Os creditas supplementares, os creditas extraordinarios, uns
após outros (apoiados), têm sido votados.

O relataria apresentado este anno pelo illustre e distincto
presidente do conselho annuncia·nos que, além do esgota
mento dos outros recursos, ha a emissão de papel-moeda em
um valor excedente a 25,000:000$, e a emissão de bilhetes
no thesouro em quantia superior a 72,000$000.

Por falta do conhecimento do terreno? Mas, senhores,
em que paiz do mundo, desde que se trata de uma área limi·
tada, desde que ha um ponto certo e determinado, para o
qual propendem os esforços dOI; generaes, pode-se dizer:
não conhecemos o terreno ?-Qual é então a importancia dos
reconhecimentos?

Por molestias? Em que paiz tambem, senhores, não só
na antiguidade, como nos tempos modernos, os grandes ex
'ercit0s,as vastas agglomerações de homens não foram accom
lmettidos por males iguaes"?' Deixando de parte a antiguidàde
procurando oSlternpos modernos, vós vêdes na ultima guerra

.da! Italia O) typ1jlo. ~no MexicOla)febre arnarella, na· Criméa o
cholera .Quantas ,vezes naquell~s marchas heroicas o fia
gello asiatjco fulminava fileiras de, homens? Nem.os gene
l1aes escSl,payam ?

,P.elasrgrandes eR€hentes,? Se as gJ;andes l encheeates imo
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díssem a marcha das tropas, deveriam ter obstado a que lá
fossem. Antes de lá chegar-mos, sahiamos que o Paraguay
enchia e escoava.

A que ficam, portanto, reduzidas todas essas razõas ex
postas na tribuna (apoiados) pelos Srs. ministr?s para des
culpar a procrastinação da guerra? Heroismo, dedicação e
paciencia não podem ser contestados ao marinheiro e sol
dado do Brasil.

O que resta de toda a defesa? O que se podllrá invocar,
perante o paiz? Erros na direcção politica e administrativa,
ou erros na direcção das operações da guerra; em ambos os
casos a responsabilibade não se divide, a responsabilidade é
commum; no 1°, directa, se o general não é culpado por
actos proprios, se os factos resultam da incuria do ministerio;
no 2·, indirecta, embora, mas sempre responsabilidade, por
que não é possivel admittir a theoria da divisão, theoria
muitas vezes invocada pelo ministerio.

O SR. MINISTRO DA GUERRA ;-Não apoiado.

O ORADOR ;- O successo de um plano de operações de
pende de muitas condições, e ellas avultam a iniciativa dos
chefes, os meios á sua disposição, a oppqrtunidade da exe
cução.

Podia o general ter a iniciativa dos grandes commetti
mentos? As revelações feitas aqui e no senado impoem-nos a
obrigação de negai-o. Os pormenores da nomeação, onde já
desperta a desconfiança; as cartas p&.rticulares ás quaes
dou credito; o seu pedido de demissão, a intervenção de ami
gos para retiraI-a: dizem melhor do que eu poderia fazei-o a
verdade semi-occulta, mas que transparece inteira.

Acompanhemos tranquillamente a exposição de todos os
factos, e que a justiça do paiz calma como a razão e severa
como a lei, decida-se a reflexões que vão ser feitas expri
mem a deducção logica e natural dos factos.

O nobre presid~nte do conselho, com uma franqueza
que não censuro, declarou, no senado brasi'leiro, qUll diri
gindo·se aO Sr, marquez de Caxias lhe dissera; u O governe
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precisa dos vossos serviços, não póde por maneira nenhuma
dispensai-os. Se a nossa presen~a no governo é um' empecilio
para aceitardes o encargo, temos bastante dedicação para re
nunciar o alto emprego em que estamos.»

Nada tenho que dizer contra o desinteresse do nobre
ministro; mas o desinteresse dos homens não se póde con
fundir com cs altos interesses do paiz, nem tão pouco deve.
se preterir as obrigações constituicionaes que impõem uma
alta responsabilidade:. (Apoiados.) O desinteresse do homem
é uma nobre virtude; mas ninguem póde invocar o desinte
resse em circumstancias graves para decl inar a responsabili
dade de um principio de elevada cathegoria.

Quando os nobres ministros, sem duvida alguma muito
dignamente, dirigindo-se ao illustre general, lhe disseram
se a nossa presen~a no ministerio é um empecilio, queremos
não continuar nesta posi~ão-pergunto:' esta simples asse
veração não indica que entre o nobre presidente do conselho
e esse general havia alguma cousa mais, fosse o que fosse,
que lhe fazia dizer de antemão: não recieis nada; se ha re
ceio, nós sahiremos e vós licareis? (Apoiados.)

Não é somente esta consequencia da posição especial de'
S. Ex. Desde que em um governo constituicional um minis
terio declara a um general-se a minha posição vos incom
moda, eu a deixarei, compr;;:hende·se quanto é constran
gida a prsição dcss~ ministerio. Dir-se-hia que lhe transfe
rira au general uma prerogativa que pertence a um poder
do Estado.

Transferida sim; porque, se o general (quero fazer justiça
de acreditar que o nobre marquez de Caxias assim não pro
cederia) dissesse ; Não posso eontinuar a ser general com·
vosco; e appelIando para a vossa declaração, rogo·vos que
deixeis o poder-qual a posição do governo?

(Ha um aparte)

.lá disse, faço·lhe a justiça de acreditar que assim n~o se
procederia; ma,s vejamos como um máo passo produz todas
as suas consequencias. Lei fatal, tão fatal como a que imo
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pelle a pedra que rola do viso da montanha até o fundo do
abysmo.

A logica é inflexivel, e desde esse dia o ministerio estava
obrigado a vir á imprensa assegurar de novo o que já tinha
assegurado no dia da partida r Dolorosa posição!

Gosto de afastar da discussão o que possa parecer pes
soal. Não sei se tenho razão; mas o que é verdade é que o
nobre general, reputando-se desautorisado, escreveu ao no
bre ministro da guerra uma carta que não era uma peça of
ficial : era uma carta do marquez de Caxias ao conselheiro
Paranaguá j porque de outra sorte não poderia explicar o
oflicio, simples pedido de dmeissão j essa peça era dirigida
ao ministro a outra não. Em oflici6 limitou-se a pedir a
sua demissão simplemente : na carta exhibio todas as razóes
que o afastavam do governo; era uma queixa di cavalheiro
a cavalheiro.

Não quiz servir-se dessa autorisação racita que lhe tinha
sido dada pelo governo do seu paiz; não quiz invocar essa
especie de pacto de honra, que existia entre um e outro: pre
ferio retirar-se. Surgio, porém, o casus feederis. Os nobres
ministros diri~iram-se ao presidente do conselho ....

Os SRS. MINISTROS DA AGRICULTURA, ESTRANGEIROS E
GUERRA.-Não é exacto.

O ORADOR:-OU conselho de Estado.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:-Foi o Sr. presidente
do conselho....

O ORADoR.-Dirigiram-se a Sua Magestade.

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA;-O conselho de Es
tado não podia ter parte nisto.

O ORADoR:-ElIe estava reunido. Dirigiram-se a S. M. o
Imperador, e pediram a sua demissão; no outro dia soube
ram que tinha sido consultado o conselho de estado.

Em um paiz constituicional quem consulta o conselho
de Estado? (Apoiados.) Quem foi que tomou a responsabi
lidade t1essa consulta perante o paiz? O conselho de Estado
estava reuni"\o para outro fim j eu não com"rehen,do que
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se consultasse o conselho de Estado; mas o acto é do mirris·
terio. (Apoiados.) Portanto, o'governo dirigiu-se ao conse·
lho de Estado; S. M.· o Imperador não podia dirigir-se. ao
conselho de Estado, sim o governo.

Esquerda e aborrecida consulta em materia tão melin
drosa, e cujas ultimas consequencias iriam ainda mais enfra
quecer o ministerio, quando se' soubesse no paiz que a con
fiança do general ao governo do seu paiz era tanta que foi
preciso, sem conhecimento embora dos ministros, que ter

ceiros interviessem para dizer-lhe; ficai!

. Na alta posição ue ministros constitucionaes, 55. EEx.
por certo não .precisavam de garantias estranhas!

Mas eU não devo interromper a historia.

Dirigio-se o nobre presidente du conselho ao conselho
de Est.ado, e no outro dia, em consequencia da deliberação
tomada em sua ausencia. declarou-se que 0 ministedo devia
continuar, e que tambem devia continuar o Sr. marquez de
Caxias. Mas como o Sr. marquez era estranho a todos es··
tes factos que se passavam em sua ausencia, como o Sr.
marquez ç\e Caxias não se podia responsabilisar pelo que se
fazia sem que elle o soubesse, a consequencia era esta; o go
verno sujeitava-õe á decisão do conselho de Estado, salvo o
que resolvesse S. Ex. nos campos do Paraguay. (Apoiados
da minoria.) Até essa data.fatidica o ministcrio era um minis
terio provisorio, e mais uma vez ratificava-se a promessa de
que pertenceria sem contraste á espada do general o direitQ
de cortar todas as difficuldades p<;>liticas.

Procedendo assim a autoridade politica fugia para fóra do
Imperio; descobria-se a corôa, e collocava-se o general em
uma posição difEcil, (Apoiados da oposição.)

Em tnes condiçóes, Sr. presidente, qual era a pcsição do
governo do paiz? Qual era a' posição do nobre general? Para
os nobres ministros S. Ex. tem em suas mãos os destinos
de gabinete; para o nobre general S5. EEx. não confiavam
nelle, vivifm todavia porque elle o queria.

Onde, sl;nhor.~s, o incentiyo, a fé viva, emfim esõa no-
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bre confiança que faz de duas consciencias uma SÓ,col1scien
cia, de duas vontades uma só vontade, unidas por laço es
treito e postas ao serviço da patria ?

A unidade estava rota, não existia nem para os nobres
ministros, nem para o general em chefe, (Apoiados e náo
apoiados,)

Lá do theatro da guerr'a tambell) não havia confiança re
ciproca entre os chefes, e com isso devia soffrer o pensa
mento que concebe o plano, a unidade que dá força, a prom-

. ptidão que prepara a execução. As preoc upações do COI11

mando, as nobres susceptibilidades do orgulho nacional, ahi
estavam prejudicando a causa da alIiança, e o Diario con
tem mais de um especimen do que ãfllrmo: Assim a 9 de
Setembro de 1867 lê-se o seguinte:

cc Tendo S. Ex. o Sr. general em chefe, em data de 28 de
Agosto ultimo, remettido ao general Mitre uma exposi
ção escripta ácerca das operações e na qual instava para:
que se activassem as mesmas operações, apresentando á
consideração deste general um plano seu, recebeu ás 10 ho
ras da noite deste dia a resposta que lhe enviou o mesmo
general Mitre na sua qualidade de general em chefe dos ex
ercitos alliados, na qual, porém, longe de ferir os pontos
essenciaes daquella e~posição, só tratou de apresentar lon
gas considerações que em nada a.iiantavam ou esclareciam o
ponto pr0I:0sto."

Assim o diario da guerra, referindo-se á occupação do
Tayi, exprime-se de modo a mostrar que não erá por c~lpa

do general brasileiro que aquelIe ponto estava desoccupado.
cc A's 4 3/4 da tarde veio o general Mitre congratular-se

com S, Ex. pelo triumpho que acabava de alcànçar, decla
rando então que estava ago ra convencido das :vantagens
que resultariam da occupação do Tayi, pelo que ha muito
opinava S. Ex. Communir.ou o mesmo general, tpor esta
occasião, que a força de cavalIaria argentina, que eJle ha
"ia ha pouco tempo mandado em exploração até a povoação
de So João, tinha-se effectivamente approximado deste 10
gar, feito alguns prisioneiros e arrebatado algum gado; mas

68 .



que, quando voltava a mesma força desta excursão, sahio a
seu encontro, nas proximidades do Pilar, uma partida ini
miga, que conseguio debandar o gado e soltar os prisionei
ros, fazendo algum damno tambem nos que compunhm a
mesma for~a.»

Assim, mencionando uma conferencia havida entre os ge
neraes alliados a Iode Janeiro de 1868, narram-se os factos
por maneira significativa:

« Durante o tempo desta conferencia o general Mitre
nada disse relativamente ,1S opera~ões de guerra pendentes
e futuras, conforme annunciava na sua citada nota; con
tentando-se, ácerca deste assumpto, de pedir a S. Ex. que,
quando tivesse de emprehender algum mo,,;mento impor
tante, não esquecesse de lançar mão das forças argentinas
para fazerem parte delle. Ao que S. Ex. annuio de bom
grado, declarando então o mesmo general que fazia este pe
dido apenas para satisfazer aos desejos das mesmas forças e
do seu paiz.

Sr. presidente, rota a conl1ança entre o governo e o ge·
neral e entre os generaes alliados, qual podia ser a exten
são da iniciativa? Uma luta surja cá e lá era o nosso pri
meiro obstaculo I

Que meios á sua disposição tinha o general? armamento,
projectis e muni~ões, artificios, ensaio de novas armas, far
damento; tudo depõe contro! o governo do paiz. E' no re- .
lato rio de sua S. Ex. que eu leio a verdade das minhas apre
cia~ões.

Se eu consultasse unicamente as affirmações officiaes em
algumas das paginas do relato rio do nobre ministro da guer
ra, sem estudai-as em todas as suas partes affirmaria-o ge
neral teve á sua dispos ição todos os recursos possiveis.-Mas,
se em vez de prender.me ás paginas esparsas, vou procurar
em trechos distinctos e comparados algumas semi-confis
sões, e descnbro alguns acontecimentos dados nu guerra, eu
aqui mesmo á vista de S. Ex.) devo, para ser justo, esperar
aímla a resposta do nobre ministro, não para eximil·o da res·
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ponsabilidade, mas para que possa dar a cada um a maxima
parte da que lhe couber.

Um exercito, Sr. presidente. precisa, para mover-se
para combater, para' apressar suas victorias, de elementos
indispensaveis. Um exercito não se póde mover sem armas,
sem fardamento, sem todas as cousas indispensaveis, para
que se julgue que tem o material preciso para a guerra. Ora,
perguntarei eu a este respeito: os fáctos estão tão claros
que não possam admittir duvida alguma? O relato rio attesta
o contrario; em referencia ao armamento faz confissões que
registrarei:

c( A promiscuidade das armas de. fogo dos dous mode
los, o nosso e o inglez, de armament-o do nosso exercito mo
tivada na occasião em q ue teve lagar a admissão do segun
do modelo, pela difficuldade de obter-se de prompto por en
commenda ·todo o armamento preciso para as for~as com que
contavamos, não deixou de produzir, apezar de insignificante
differença entre os dous calibres, o inconveniente que logo
notou- e e tratou-se de obviar. Foi que, tendo-se preparado
munição expressa para umas e outras, aconteceu algumas
vez€s confundir-se o cartuxame, empregar-se nas armas in
glezas de J 4,66 o que se destinava ás nossas de 1+,8 pouco
mais reforçada do q'ue a dnS primeiras, difficultar-se por
tal fórma a introduc~ão do cartuxo nestas que depois de
muito poucos tiros, tornava-se o seu carregamento impra
ticavel.

c( Sob representação que nos veio, do exercito acerca deste
inconveniente mandou-se desde logo adoptar no nosso labo
ratorio a fabrica~ão de um só cartuxame, o de 14,66, para
servir em commum aos dous calibres, e ao mesmo tempo
alargar em 14,8 o calibre de todas as armas inglezas, que
por qualquer desconcerto ou desarranjo houvessem de en
trar na nossa fabrica de armas para serem reparadas.

« A medida relativa ao cartuxame, comquanto devesse
trazer para as nossas armas uma pequena diminuição no al
cance do seu tiro, por não sahir a bala tão forçada quonto
comporta o 'se~l calibre tinha todayia con cguencias muito
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menos graves do que as que poderiam resultar se, persistin
d'o-se no mesmo systema de cartuxames distinctos, acon·
tecesse no momento de combate ·,erem-se nossos soldados
privados de fazerem uso de suas armas do modo o mais ade
quado, por causa de um engano facil de dar-se na 'occasião
da distribuição das respectivas munições. »

Projectis e munições.-Quereis saber o que eram elles?
Lêde esta outra confissão:

« A fabricação dos projectis cylindro-ogivaes, confiada
na sua maior parte a estabelecimentos particulares, resen
tio-se ao principio de alguns defeitos.

• Um delles consistia no emprego da liga de chumbo e
estanho para a confecção dos travadores. Esta liga, não pos
suindo a dureza necessaria pára resistir ao impulso que o
projectil recebe dos gazes desenvolvido pela infiammação da
carga, acontecia logo no principio do movimento amassa
rem-se os travadores, sahirem fóra das raias, e partir o pro
jectil sem o movimento rotativo. A este defeito juntava-se
ainda, por mais reforçado, o do pro:esso da inserção dos tra
vadores nas balas, que então era feita por moldação e vasa
mento do metal sobre os alveolos dos proprios travadores.

« Outro defeito mais grave que os antecedentes, e que
por vezes motivou. fundadas representações dos nossos offi
ciaes de artilharia, era o de arrebatamento prematuro des
tas granadas, muitas das quaes sahiam em estilhaços ao
disparar do tiro.

« Como depois reconheceu-se; era elle devido ao emprego
das pontas de Pariz, de que serviam-se os fundidores para
sustentarem o macho ou peça de barro com que formavam
o ôco da granada. Estas pontas ficando embutidas mas não
incorporadas no metal, deixavam sempre intersticios por
onde a chamma dos gazes, insinuando-se no interior da gra
nada, ia infiammar a sua carga explosiva, e fazei-as arre
bentar antes do tempo.

(( Todos estes defeitos foram corrigidos. Em vez da liga
de chumbo e estanho usada na confecção dos travadores e
do proce:;so seguido para a sua inserção, passou-se a em-
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pregar o zinco laminado na espessura conveniente, e cortado
em discos, que assentados a martello nos alveolos, são de·
pois submettidos á acção de uma forte prensa entre estam
pas, que o fixam solidamente á granada, e lhes imprimem
á fórma propria de travadores. »

Corrigio-se tudo, dirá o nobre ministro, mas emquanto
a correcção do erro não chega, os effeitos fazem·se sentir

. todos os dias, e é triste que depois de dous annos de guerra
ÔS erros se estejam a repetir constantemente, com detri·
mento de uma grande causa!

E' verdade que sua Ex. se consola em referencia aos arti
ficios com ensaios, que nem sempre são favoraveis, e assegu
ra·nos que o Brasil não póde fazer mais do que as outras
na~ões. Se o nobre ministro nos declarasse quaes os effei·
tos destes repetidos ensaios em relação ás operações de
guerra! Mas não o fará.,

Tudo terá a mesma côr; emquanto o governo estuda,
prepara c melhora; estudam-se os planos, preparam-se os
ataques, arrastam-se os exercitos.

Tudo se remedeia, como remedeiou-se o inconveniente
do armamento promiscuo.

O SR. MINISTRO DA GUERRA :-Vê o nobre deputado que
remediou-se o inconvenient~:

O ORADOR :-E' verdade, mas que emenda: diminuio-se
o alcance e certeza do tiro.

Lamento que o ministerio da guerra, com o fim de en
saiar entre nós a introduc~ão no exercito das armas de car
regar pela culatra, effectuasse a compra de 5,000 espin
gardas americanas, modelo Robert's, e 2,000 clavinas, mo
delo Spencer. Essas compras fizeram-se sem os necessarios
exames, ou ao menos com exames imperfeitos. Com effeito a
12 de Fevereiro de 1868 o coronel Silva Reis es:>reve em
seu parecer as seguintes palavras:

« Visto ter já o governo imperial contratado a compra de
cinco mil espingardas do systema Robert's, das quaes ,cerca
de mil já foram remettidas ao nosso exercito em opera~óes
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contra o governo do Paraguay, e não convindo empregar-se
simultaneamente no mesmo exercito mais de um systema
de armamento, maxime sendo-lhe esses systemas ainda des
conhecidos, como' o são até hoje todos os de arma de carre
gar pela culatra, e estando as ditas armas do systema Ro·
bcrfs classificadas, á vista das expeI:iencias que a esta com
missão têm sido possivel fazer, entre as que melhores vanta
gens apresentam, e sendo faci! transformar-se em armas deste
systema as de Minié, de que usamos actualmente, é meu hu
milde parecer que sejam as espingardas do referido systema
Robert's, emquanto mais completas experiencias não mostra
rem nas de outro systema muito superiores vantagens, as
adoptadas para o uso ao nosso exercito. »

Sr. presidente, os pareceres dados por todos aquelles que
foram consultados a respeito da materia concluem de modo a
exigir novos e~ames.

O Sr. Dr. Carlos de Souza concluio pelo seguinte modo:
« ).0 A questão das armas de carregar pela culatra ainda

não teve uma solução satisfactoria.
« 2.° A rapidez do tiro, que é o principal caracteristico

destas armas na pratica da guerra, póde deixar de ser
vantajosa.

« Finalmente, não é ainda prudente aconselhar a sua
adopção como armamento -rara a infantaria, quer de linha
como para os atiradores, maxime em um paiz onde pouco se
cuida de formar o soldado.

cc Entretanto as armas de carregamento pela culatra
poderão prestar algum serviço aos corpos especiaes, onde a
rapidez do tiro deve supprir a deficiencia do numero de
homens de que elles se compõem.

cc Poderão, por exemplo, prestar relevantes serviços á
artilharia para a defeza das suas pzças; aos sapadores e mi
neiros em caso de sopreza, erc., etc. Nós as admittiremos
sómente nestes casos, ou em outros semelhantes, dando sem
pre a preferencia ás armas que atiram com cartuxame de
papel, como seja a espingarda Chassepot, ou qualquer outra,

• como a de Huber, que porventura pareça ainda melhor; não
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csquecendo, porém, que a primeira destas armas JÚ tem a seu
favor o grande ensaio ele Montana.»

Sem firmar definitiva preferencia, outro parecer recom
menda novos exames; expressamente aconselha um pro
eedimento reHectido:

« J.O Conversão das armas a experimentar nos systemas
de carregar pela culatra, cujo cartuxo, inteiramente metalJico
dispense o uso das capsulas contendo em si mesmo o scu
proprio meio de inflammaçáo, com percussáo periferica ou
central, e neste caso estão as armas Remington, Robert's
Peapedy, etc.

« 2.° Conversão de armas do mesmo systema de carrega
mento pela culatra, servindo-se de cartuxos cuja inflam
mação é determinada por fricção, e neste caso estão as armas
prussiana Cbassepot, Poivach e outras.

cc 3.° Conversão de armas de diversos systemas, que com
portam cartuxos não inteiramente metalJicos, de papel ou
panno, e outros cujo trabalho de confecção seja simples, e
que possa com segurança ser apropriado ás exigencias do
serviço.

c( 4-0 Que na ordem acima sejam subm ettidas as ditas
armas, transformadas as experiencias comparativas e provas
usadas em taes casos, tomando por base as importantes in
dicações dadas por Sua Alteza o Sr. presidente da commissâ
nas instrucções de I Gde Agosto do anno passado, devendo as
ditas provas e experiencias serem rigorosamente feitas pera nte
uma commissáo de officiacs de artilharia. E, finalmente, quc
seja determinada o custo da transforma, ão de cada anna
nos systemas propostos para se julgar da conveniencia da
transformaçáo ou vantagem da acquisição por compra,
quando, á vista das competentes experiencias feitas depois da
transformaçáo, se adoptar o systema reputado melhor.»

O Sr. capitão Costa Pimentel, tão expresivo em seu pa
recer, fecha·o por esta conclusão:

« Pela maneira porque me tenho pronunc:iado é facil á
Vossa Alteza conhecer que não me inclino á adop;:ão do ar-
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mamento que atira com artuxo metaUico, e nessc pre
supposto, quer o governo entenda que deva comprar ar
mamento novo, quer entenda que deva transformar o nosso,
me parece preferivel d'entre todos os modelos apresentados
á commissão, c de que trata o relatorio do Sr. major Primo
de Aguiar, o Chassepot. Reconheço que a transformação do
nosso armamento neste s)'stema erá mais trabalhoso, e por
consequencia mais caro do que no de Albini ou Robert's,
porém supponho que havemos de tirar melhores resultados.·

c( Quanto a armas repetidoras, parece-me que não ha
duvida em nenhum dos membros da commissão na adopção
da de Spencer, já em uso no nosso exercito. Não tendo
por fim senão ;:>mitúr a minha franca opinião, julgo-me dis
pensado de entrar em outras coosideraçóes, á vista do tra
balho do illustrado autor do relatorio.),

O parecer de Sr. Fausto de Souza contém esta apre
ciação im portante;

cc E' sabido que para decidir sobre a prefercncia que
merecc uma arma de fogo sobre outras, é nccessario com
parai-as entre si sobre os seguintes pontos de vista; sim
plicidade de mecanismo, solidez do s)'stema, rapidez do tiro,
porcentagem das falhas, facilidade nos concertos, peso e
comprimento da arma, etc. .

« Na exposição a que me refiro e mappa que a acom
panhou, vê-se que o Sr. major Dr. Aguiar classificou as
differentes armas experimentadas, não só em relação á ra
pidez do tiro, como tambem em relação á simplicidade e
solidez dos s)'stemas; mas náo conhecendo eu a maior parte
dessas armas, não posso aventurar uma opinião segura, pro
pronunciando-me a favor de uma denas. Entretanto, para
procurar cumprir a ordem de Vossa Alteza, farei as se
guintes observacões: Il

Não resta, portanto, duvida que o nobre ministro fez a
compra antes de indispensaveis e severos exames e que a
commissáo de melhoramentos não deu uma opinião de
finitiva.

Ouereis, porém, senhores, saber qual a qualidade das
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armas compradas? Lêde o diario da guerra. A 14 de Março
de 1868 deu o seu parecer o major Moraes Ancora. Che
gadas ao theatro de nossas operações, o general em chefe
não quiz servir-se dellas sem examinaI-as, e assim o de
terminou. Reproduzirei dous trechos da opinião escripta por
aquelIe distinclO official referindo-se á espingarda Robert's:

I( Neste intuito, pois, começarei por dizer que a arma
daq uelIe systema, q ue foi submettida ao meu exame, carece
de muitos predicados para poder ser considerada de primeira
qualidade, tanto em relação á materia prima, como á mão
de obra; e para que chegue a tal convicção, basta desmon
taI-a completamente e examinar com attenção as diversas
peças de que elIa se compõe. Facilmente- se reconhecerá a
pouca resistencia que offerece a madeira de que é feita a
coronha; e imperfeição de muitas peças metallicas, e aliás de
summa importancia para llma' arma de guerra.1) .

Sr. presidente, não posso resistir ao desejo de complernr
esta opiniiío profissional com o fecho de ouro que a cerra:

(I Além do inconvenicntc quc acabo de apontar c é inhe
rente ao systema, tem-se observado pouca regularidade e
perfeição no cartuxame que acompanhou as armas de Ro
bert's; o q'ue é mais uma razão para não serem adoptados,
sob pena de ficar compromettido o corpo que com elIas'
cntrar em acção.' ,

I( Abstenho-me de mencionar os effeitos balisticos da es
pingarda Robert's, porque nada tem de extraordinario; são
os mesmos que apresentam todas as armas que se carregam
pela culatra, quando empregadas a sangue-frio e com todo o
cuidaào. l)

« Não sou mais minucioso, e não entro em maior de
monstração, por me parecer sufficiente o quanto fica dito.
Concluo, portanto, assegurando que nutro a convicção de
gue, tanto o systema Robert's. como o de Spencer, não
convem ser adoptado para a nossa infanteria, pois é de es
perar que ql1alquer delIes produza o funesto resultado obtido
pelas armas de agulha, C01'110 era de prever, e eu o disse mais
de uma vez. I)
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Eis quaes eram as condições do exercito: mal servido ue
armamento, devia lutar com difficuldades. As compras feitas
não eram o que deviam ser, mesmo considerada á parte a
questão das preferencias de arma.

O nobre ministro comprou essas espingardas, e em que
condiçóes? Comprou-as, como relata o proprio diario do
exercito, para de nada servirem. Portanto a respeito das
novas compras do novo ministro, tambem não ha proyas
que satisfaça. Tudo parece falhar, e o descuido toma-nos o
caminho por toda a parte. E' preciso esperar, esperar sem
pre, até mesmo quando os desenganos succedem uns aos
outros.

Um dia a historia, que não tem amigos e não conhece
lisonjas, ha de moralisar os acontecimentos desta guerra.

Ainda um facto, senhores: é preciso registral·o. Nem as
espingardas prussianas de agulha serviram no exercito bra·
sileiro, porque o nobre ministro verá tambem no dia rio do
exercito a declaração expressa de que o general viu-se forçado
a mandar trocar as espingardas de agulha pelas de Minié,
por não servirem, por não prestarem (Oh! Oh!). Aqui está
esta parte do dia rio do exercito, eu a lerei: é de 21 de Fe
vereiro de 1868.

« Mandou-se substituir as espingardas de agulha, de que
usava o corpo provisorio de atiradores,' por carabinas á
Minié, visto terem aquellas no ultimo combate provado mal
inutilisando-se muitas deBas nessa occasião.

« O commandan:e deu como causa destes desarranjos os
seguintes motivos:

« 1.° O tempo em que foram fabricadas as mesmas espin·
gardas, durante o qual, em deposito, não tiveram ellas o
tratamento necessario.

« 2.° O cartuxo, que, devido talvez á fraqueza da paIvara
dava lugar a que não fosse a bala expellida; e o soldado, no
calor do combate, não percebendo isto, introduzia outro
cartuxo, de cuja inflammação p~oyinha arrebentar-se a es
pingarda pela culatra.

C( 3.° Que a fraqueza do tiro poderia tambem provir da
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continuação dos exercicios, que gastando a peça que fecha a
culatra pela parte posterior, "fazia com que por ahi se esca
passem os gazes necessarios para compellir o projectil. »

O SR. MINISTRO DA GUERRA.:-Tire disto a co~sequel1cia.

O ORADOR :-A consequencia é clara: o ministerio des
curou muitos interesses importantes, e foi muito feliz nas sltas
innovações. Contrariado .pelos seus erros ou pelos erros dos
que o serviam, não tem direito de allegar serviços em relação
á guerra; os desacertos não se contam, são innumeros. Ha
faltas immensas.

Lerei agora o que a respeito do fardamento diz o
Sr. marquez de Caxias em seu úfficio de 14 de Maio de 1868.

Não chamarei a attenção da camara para o estyIo e phrase
significativo com que estão expostos os agradecimentos di
rigidos ao nobre ministro da guerra pelo Sr. marquez, mas
espero que cada um fará as reflexões que o mesmo officio me
suggerio:

« Agradeço a V. Ex. a remessa que me diz ter feito pelo
varar Arinos, que chegou hontem ás 9 horas da noite a
Curupaity, de 402 praças de pret, barracas para 6,000 praças,
4,000 blusas de panno, e outras tantas calças azues, munições
e mais artigos beIlicos, ficando tranquillo a r<lspeito do que
falta para completar o fardamento de inverno que pedi, pois
que V. Ex. me assevera que o fará remetter constantemente
por todos os vapores, bem como munições para as bocas de
fogo de calibre 32 Withworth e de 12 á La Hitte. »

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA :-Isto não quer dizer
que faltavam lá, mas sim que era necessario ir mandando.

O ORADoR:-Quer dizer que houve um m,omento de
tempo em que o general não tinha quanto reputava bas
tante para dispensar a prompta remessa do Sr. ministro da
guerra.

O SR. MINISTRO DA AGRIOULTURA.-Na guerra sempre se
pede: embora haja, pede-se para não haver falta.

O ORADOR :-Elle disse claramente-para campletCll' a
falta.-Havia portanto falta.
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Opportuhidade de execução-não a posso enxergar na~

operações militares: ha casos que se não comprehendem e
devem ser explicados.

Sr. presidente, quando em Junho do anno passado o
illustre general brasileiro dava instrucções á esquadra, que
devia operar de combinação com o exercito, escreveu estas
palavras:

" A esquadra não deve emprehender a subida do rio
Paraguay antes de ter certeza de estar o exercito naquella
altura. O fogo de artilharia do exercito servirá de signal
para o ataque, se antes o general em chefe não puder mandar
aviso escripto ao Sr. commandante em chefe da esquadra.
Logo que esta esteja acima do H umaitá, deverá tratar de
abrir communicações com o exercito pelo rio, e de cortar a
retirada do inimigo no Tebicuary, fazendo subir os vapores
e lanchas armadas que possam navegar nesse rio. Podendo o
inimigo ter alguns navios pelo Rio-Vermelho, em cuja mar
gem esquerda me consta .que tem deposiros de gado para
abastecer o Humaitá, a esquadra Llcverá deixar vigiado esse
rio antes de passar para cima de sua barra no Paraguay.
Devendo r.etirar-se, depois que tiver marchado o exercito,
a força que está em Curuzú, convem, não obstante, que
antes de ter a esquadra passado o Humaitá fiquem algumas
embarcações guarnecendo aquelle ponto, ao menos em
quanto o inimigo não tiver abandonado o Curupaity. »

Confirmando o seu per,samento, o chefe das forças de
terra e mar no Rio da Prata, entre outras, ordenou ao vis-
conde de Porto·Alegre: -

" Sendo o fim do movimento que vai emprehender o ex.
er.::ito flanquear as trincheiras inimigas e atacaI-as pela reta
guarda, se este caso se der, e V. Ex. presentir esse ataque,
deverá accommettel-as de frente pelo logar que melhor lhe
pareça; mas se o inimigo, prevendo o nosso movimento de
flanco, desamparar a linha de Roja, que actualmente occupa,
ou a enfranquecer para offerecer batalha ao nosso exercito em
caso raro, deverá V. Ex. tambem atacai-o pela 'retaguarda,
se lhe for isto possivel, sem comtudo abandonar de todo a
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nossa base de operações, salvo o caso de se retirar el1e aban
donando as suas fortalezas de Curupaity e Humaitá. Se o
inimigo nos não samr ao encontro,' pelo contrario se con
centrar nas trincheiras que construio desde o centro das
nossas fortificacões até o Humaitá, o nosso exercito lhe porá
sitio, se o não 'puder logo atacar, e nesse caso V. Ex. con
servará as posições de Tuyuty até que receba ordem em
contrario. A força que está guarnecendo Curuzú, logo que
o exercito tenha principiado a marchar arrasará as fortifi
cações que alli exist~m, embarcando-se pa!'a vir reunir-se ás
que estão em Tuyuty. »

Eis, Sr. presidente, qual era o plano; elle resalta das
palavras consignadas nas instruções. Depois de tudo que tem
succedido, o paiz está habilitado para julgai-o; o inimigo
acompanhou o nosso movimento e esperou·nos. Nesse plano
a passagem da esquadra entrou como condição.

Po.is bem: a esquadra passou, fica entre Curupaity. e
H umaitá, permaneceu entre as duas fortificações mezes,
bombardeando, sem que nós possamos saber quaes foram os
resultados destes bombardeies. Tinha-se resolvido um pro
blema gigante: immobilisar uma esquadrilha entre duas
fortalezas, e alimental-a por uma estrada de ferro I Esta es
trada de ferro não é senão consequencia ultima da passa
gem dos encouraçadoos por Curupaity sem a realisação do
plano que se tinha em vista.

Náo ha talvez nos annaes militares do mundo iQteiro um
fa to semelhante! E é táo verdade o que estou affirmando,
que se a memoria me não falha, o Diario do Rio publicou
ou disse que existia um documento reservado do illustre
marquez ordenando ao vice-almirante que descesse. Nin
guem o contestou, como não foram contestadas as noticias
dadas a respeito da discordancia de opiniões quanto á op
portunidade da operação emprehendida.

E eu devo acreditar que era assim, porque no fim de
contas, senhores, se a esquadra brasileira tinha de passar de
pois, se não devia tentar a passagem de Humaitá, senão
quando chegasscm os novos encouraçados quc daqui foram



5 O

mandados, que ia ella fazer er.tão? Escolhida a occaSlao,
aceita a hypothese de impossibilidade, ternos-hiam poupado
a desmoralisação de uma demora em frente de uma fortaleza
inimiga, e os contos homericos dos bombardeios cujos resul
tados nos tempos modernos, em que os efieitos da artilha
ria são perfeitamente conhecidos, não se pódem apreciar;
ter-nos-hiam poupado ainda os tristes commentarios, que en
tão appareceram, a respeito de divergencias entre o general
argentino e o generai brasileiro· ter-nos-hiam poupado de
clarações como esta, que leio no diario do exercito.

« Mandou este participar a S. Ex. qi.le os encouraçados
achavam-se em Curupaity e Humaitá, em posição muito
vantajosil. pois que não recebiam tzros directos destas for~

talezas, contra as quaes arremessavam os seus, que "já tinham
começado a fazer estragos visiveis na segunda dellas. II

Sr. presidente, separada parte da esquadra da sua base de
operações, com difficulda:le de ser provida, só depois orde
nou-se a occupação do Cbaco por alguns centos de homens.
A estrada surgio como recurso extremo. O plano tinha fa
lhado, e acbou-se talvez que era feio recuar!

Nas guerras fiuviaes, quando os exercitos obram de com
binação com a esquadra, o apoio mutuo é indispensavel: é
o que se deu na ultima guerra americana, e que se prova no
Paraguay; depois da nossa grande victoria fluvial nossos
navios isolados foram obrigados a descer, e romperam mais
tarde por entre a artilharia inimiga!

ão sei quem tinha razão-se o vice-almirante, se o ge
neral; o que affirmo porém-," é que a transposição de Curu
pait)', isolando parte da esquadra, e se possivei não era a
passagem de Humaitá, é operaçáo insustentavel, como im
plicitamente o reconhece.o proprio general em suas instruc
ções, e o mesmo vice-almirante, se corno disseram os jor
naes, oppunha-se elle á operação por náo contar naquella
época com a possibilidade de salvar o formidavel passo.

O certo é que na caren ia de razões para explicar o acon
tecimento até se disse em peças ofliciaes-que as marinhagens
faziam exercicio de fogo!



Sr. presidente, é tambem difficil explicar conveniente
mente a marcha de flanco, depois que os factos se desenvol
vera"m. No entanto, com franqueza o direi, na minha incom
petencia parece-me uma boa operação militar, porém que
não produzio nenhum dos seus resultados, por motivo que
os acontecimentos explicam (Apoiados da oposição.)

O SR. BELFORT DUARTE :-E' a opiniáo do ministro da
guerra.

O ORADOR :-sem procllrar assignalar eu proprio qual'
o fim desta marcha recorrerei, todavia ás narrações do
tempo.

De tudo que se disse pró e contra póde-se concluir quaes
as vistas dos generaes.

Esta marcha tinha por fins proximos cortar as commu
nicações terrestres do inimigo, ameaçar ao: communicações
Auviaes, obrigaI-o a estender as suas linhas de defesa de
modo a proporcionar ao exercito brasileiro um ataque a um
ponto fraco ou no caso de sahir para fóra dos seus proprios
entrincheiramentos ser mettidos entre dous fogos. 1sto não
sou eu que o digo, são as correspondencias da guerra sáo as
instrucções do Sr. marquez. de Caxias, é o dia rio da campa
nha; repito o que vi escripto, e tiro as conclusões do que
leio.

Por consequencia, se estes eram os fins proximos, não
era possivel conseguir resultado vantajoso algum sem que se
désse um dos factos seguintes: assalto immediato, derrota
do inimigo fóra de suas trincheiras, derrota que aliás pode
ria 'proporcionar-nos a entrada em suas fortificações passa
gem da esquadr.a, occupaçáo do Chaco e sitio completo-ou
se as forças brasileiras fossem sufficientes é pudessemos man
ter livres as communicações, ter seguros os provimentos e
deter o inimigo em Humaitá, occupar a capital do inimigo.
De tudo se fallou mas nada se fez. Examinemos:

ão sendo possivel o assalto de posições inimigas, S~

gundo a opiniãõ dos generaes, pelas razõe~ apontadas no
n.:1alorio do Sr. ministro, não tenuo occupação do Ta)'i
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produzido todos os resultados que se esperavam, era preciso
caminhar, e no dia I de Fevereiro assentou-se no plano de
operações tal como o descreve o Diario: .

« Pelas observações a que procedeu e informações co
lhidas, reconheceu S. Ex. qu.e tinhamos no Chaco um pes
soal mais que sufficiente para resistir e repelir qualquer
ataque do inimigo, e bem assim que não converia de modo
algum emprehender por aUi um movimento offensivo, visto

·como seria de prever sómente funestas consequencias' pelo
facto não só de separarmo-nos muito da principal base
de operações 'em Tuyuty, como por ter-se de atravessar.
para tal fim, terrenos cobertos de lagôas e riachos de nado,
resolvendo-se, portanto, a fazer r etirar.daUi parte da força e
concentral-a em Tuyu-Cué.

« Esta resolução foi tomada de accordo com o plano das
operações, acerca do qual conferencióu S. Ex. com o vice
almirante barão de Inhaúma.

« Ficou assentado que uma das divisões' da esquadra,
coadjuvada pelos restantes navios, e logo que se tivesse obtido
a subida dos mon~tores para cima de Curupaity, tentasse a
todo o transe a passagem de Humaitá, em dia e hora que
fosse combinado com o exercito, que então operaria pelo
modo que a S. Ex. o Sr. general em chefe parecesse ade
quado ás circumstancias. Fixon-se o dia 23 ás tres horas da
madrugada, dia e hora que pareceram mais proprios, porque
a escuridão, a facilidade ~e occultar o movimento dos navios
encobertos com os arvoredos do Chaca, e progressivo cres
cimento do rio, permittiriam, se não sorprehender completa
menre o inimigo, pelo menos difficultar os seus meios ele
ataque e defesa. » .

Assim, Sr. presidente declarou-se impossivel a olfensiva
pelo Chaco, e reconheceu-se, contrariando o relataria da
guerra, que as posições denominadas potreiro Obelha, e Tayi
não eram as duas chaves fluvial e terrestre das communica
ções do inimigo.

Pelo contrario, a 9 de Fevereiro o reconhecimento das
posições á . esquadra <.to Humaitá dá o seguin-re resultado,
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como se vê da memoria descriptiva dos engenheiros Frota e
J'l'ladureira:

« Descripto o trabalho de que fômos encarregados julga
mos do nosso rigoroso dever apresentar, pedindo a devida
venia, a nossa humilde opinião sobre a convenien ia do ata·
que e occupação do reducto citado.

« Pela posição em que se a ha situado sobre o barranco
do rio Paragua)', e estando além disso fóra do alcance da
artilharia assentada em I-Iumaitá, sua occupação se poderá.
prolongar sem inconveniente algum deste lado para as forças
nelle destacadas.

« Com existencia de forças brasileiras neste ponto fortifi
cado fica fechada a coml11unicação fluvial de lIumaitá com o
norte do paiz, sendo deste modo tambem cortadas as om
municações do porto de Lourelles, o que constitue urna van·
tagem para os alliados, pois resultará deste facto o completo
abandono desta posição pelo inimigo.

« A nossa linha de operaçõ s, sendo abandonada a posi
ção do Tayi, distante cêrca de 5 leguas deste acampamento,
a qual torna-se inutil com a posse do mencionado reducto,
ficará diminuida de mais de 3 leguas, podendo por conse
quencia ser distrahida da cobertura do campo uma grande
parte de infanteria e cavallaria, que nella se empregam.

« Este ultimo facto faz possivel a transposição do rio ao
ponto onde se acha estabelecida a mencionada fortificação,
por forças brasileiras, a completa interrupção de communi
cação do inimigo com o norte e interior do paiz, tornando
se finalmente deste modo o sitio realidade. Além disso, parece
que o inimig<;>, na construcção de um reducto tão avançado.
e sem protecção das linhas entrincheiradas, teve em vista fim
muito importante, CJmo, por exemplo, o de cobrir o porto
de desembarq ue do gado e mais recursos que &ctualmente re·
cebe pela via de communicação aberta no Chaco, acima de
Humaitá.

« Quanto á facilidade do ataque de semelhante fortifica·
ção não nos p;Jrece f'ra da realidade visto sua posição que.
permiltc scr invcs ida por' ambos os Oancos, a pouca e fraca

70
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artilharia nella assentada e sua pequena guarnição; accres
cendo, sobretudo, ser dominada por uma eminencia que lhe.
fica em frente, e na qual se poderá dispôr alguns canhões de
campanha; para iniciar o o ataque, e que baterão com tiros
mergulhantes. 1)

Aceita Sr. presiJente, a ofiensira por terra de combina
ção com a esquadra, eis como se descrevem as operações que
se iam emprehcndcr.

cc Na mesma occasião, duas canhoneiras postadas na
lagôa Pires, a 2" grande divisão da esquadra, fundeada em
frente a Curuzú, e a I a entre Curupaity e Humaitá, enceta
riam um vigoroso e prolongado bombardeamento contra o
interior do quadrilatero inimigo.

cc Ao raiar do dia deveria ser tomado de assalto o reducto
situado entre H umaitá e Laurelles, conhecido pela denorni
nação de Estabelecimento, ponto mais approximado do lugar
em que se presumia achar-se presa uma extremidade das cor·
rentes que fechavam e interceptavam a passagem do rio, e
onde constava ter o inimigo depositos de munição de guerra,
armamento, arreamento, etc., sendo além disso esse o porto
por onde se recebia os recursos vindos pela via de communi
cação do Chaco.

« Para tal fim, uma força composta de 4 brigadas de in
fanteria, 3 de cavaHaria e 18 bocas de fogo de montanha,
sob o immediato e directo commando de S. Ex. se poria em
marcha durante a noite.

« Para evitar que o inimigo convergisse as suas forças
nesse ponto, o 1°, 2° e 30 corpos do exercito brasileiro, as
forças argentinas e orientaes tratariam, na occastão da pas
sagem da citada esquadrilha, de simular um ataque contra
as posições inimigas fronteiras aos respectivos acampamentos
bombardeando as mesmas posições, e tomando-as de assalto,
se porventura reconhecessem os chefes a possibilidade de
uma tal empreza, sem riscos de grandes perdas suas.

cc Este plano foi aceito pelos generaes alliados que reti
raram-se depois de finda a conferencia. l)



Sr. presidente da comparação de todos est~s fragmentos
do diario conclue-se:

1.° Que a occupação do reducto atacado dispensava a oe
cupaçáo do Tayi'

2.° Que a linba ele assedio ficaria diminuida de 3 leguas;

3. 0 Que a victoria nos daria como resultado o abandono
de Laur~les;

4. 0 Que ficariam interrompidas as communicações do ini"
migo. com °norte e interior do paiz;

5.° Que era natural) á vista da posição do reducto, ter o
inimigo em vista o porto de desembarque, por onde lhe che
gavam os recursos elo Cb~co.

Reaes as vantagens declaradas, a esquadra tinha ° seu
ponto de apoio j o assedio tornava-se uma realidade: estava
resolvido o problema.

Mas o que succede? A 19 de Fevereiro executa·se o plano;
o triumpho corôa o heroismo dos generaes e soldados; a ma·
rinha brasil.eira cobre-se de gloria. Tinhamos vencido o for
midavel passo.

o entanto, Sr. presidente, a 20 de Fevereiro ordenou-se
o abandono da posição conquistada pelo exercito; e a pro
xima terminação da guerra, que se affirmava como conse
quencia da famosa passagem da esquadra, espera-se ainda.

Para o abandono do reducto, deram-se os motivos se
guintes:

«( Commando em chefe de todas as forças brasileiras e
interino dos exercitos alliados em operações contra o governo
do Paraguay.-Quartel-General em Tuyú-Cué, 14 de Março
de' 1868.

«( Illm. e Exm. Sr.-Começarei este meu officio por offe
recer á consideração de V. Ex. as razões que tive e nas quaes
me fundei, para, depois do assalto e destruição do forte deno·
minado Estabelecimento, no dia 19 do mez proximo passado
não o occupar militar e permanentemente.

(( Se a divisáo destacada de nossa esquadra encouraçada



não tivesse levado a effeito a passagem de Humaitá, como
aconteceu com honra sua e gloria para a nação, ter-se-hia
tornado necessario que o sitio em que tenho collocado o ini
migo se estreitasse, ficando fechadas as communicações por
cste ponto, o que nos dispensaria de termos no Tayi a força
que lá existe, visto como a Bossa linha diminuia de extensão.
Mas desde que a fiotilha, passando o Humaitá, foi fund(;ar
em frente do Tayi, occupar o Estabelecimento seria enfra
quecer essa linha tirando della as forças precisas para a oc
cupação, quanto mais que não havia pelo mesmo motivo
razão de ser para tal occupação.») . .

Entre o officio Ci}ue venho de ler e o plano dos engenheiros
ha manifesta contradicção. Se a occupação do Estab~leci

mento e do Tayi simultaneamente 'era impossivel, e o aban
dono deste ultimo ponto não se poderia dar desde que a es
quadra passasse Humaitá, como explicar o ataque ao reducto?
C0mo concebêl-o justamente no momento em que o exer
cito tivesse certeza de que a esquadra tinha passado o famoso
passo? Qual o laço estrategico que prende este custoso as
salto e prompta retirada ás operações do dia? Como combi
nar a discripção da memoria dos engenheiros Frota e Ma
dureira com as razões que servem de base ao realisado
abandono?

Com a publicidade incompleta deste paiz é difficil formar
um juizo seguro. Seja-me, portanto, licito pedir esclareci
mentos.

Sr. presidente, as correspondencias da guerra,não obstante
as continuadas adversativas, fallavam-nos constantemente do
sitio. Vinte vezes cerrado, elle fecha'fa-se de novo, para tor
nar a abrir-se, mas o senso commum não podia compreben
dei-o. Era talvez o louvavel desejo de não desanimar-nos;
queria-se talvez alentar esperanças que iam murchando.

Sitio completo, quando ha muito tempo o inimigo, diffi
cultadas todas as cómmunicacóes terrestres em uma das
margens, e na eventualidade de·uma retirada possivel, trans
portava-se para o Chaco, como o annunciavam passados, e
o certificou depois um reconhecimcnto' sitio cOl1lplcto.
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quando parte do exercito sitiado já preparava novas linhas
de defesa em sua gradual retirada; sitio completo feito a
fortificações coHocadas á beira de um rio, cuja margem op
p:sta estava em toda sua extensão fóra do nosso dominio
sitio completo, quando os terrenos do Chaco, alagadiços e
cobertos de lagôas, que nas enchentes tornam-se verdadeiros
lagos, offerecem faeil e escuso transito a canoas e pequenas
embarcações, que aliás encOntravam já protecçáo nas fortifi
cações erguidas pelo inimigo; sitio completo, quando era
mathematicamente impossivel com seis ou sete encouraçados
p:Jliciar cerca de 60 leguas de estrada pluvial, cujas barrancas
estavam em poder do dictador do Paraguay, e assim domi
nadas pelos partidos adversos ao Tmperio ; não podia ser uma
realidade; era enganadora promessa. com que os escriptorcs
ministeriaes pretendiam emhalar-nos. Os factos viriam mais
tarde, e com a logica inflexivel da eXfleriencia dir-nos-hiam a
yerdade inteira.

Fomos um dia sorprehendidos por uma nova, que aliás
deviamos esperar, a não mo:.lificar-se o pensamento de ren
der o inimigo pelo assed,io, emquanto eIle, .senhor até esse
dia de suas vias de communicação, concentrava suas linhas,
ao passo que estendiamos as nossas, e por um movimento
divergente opposto ao nosso, gradualmente e a pouco e pouco
retirava-se, encobrindo seus movimentos, desartilhando suas
fortificações, levantando novos obstaculos a nosso caminho,
e preparando-se, no caso de necessidade, quando forçado a
abandonar seu formidavel baluarte, para cobrir em sua mar
cha o territorio do seu paiz.

Sem que apercebessemos, depois de largos e apparatosos
movimentos estrategicos, certificamo-nos, tomando posse de
Curupaitye Passo-Pocú, já quasi abandonados, que o exer
cito paraguayo á no~sa vista tinha concentrado suas linhas.

Depois da passagem da esquadra e da occupação do Tayi
o diario da guerra aponta quasi sempre para o receio de q'le
o inimigo rompesse nossas linhas! No entanto entre a reti
rada livre que lhe ficava pelo Chaco, vendo-nos aliás detidos
em frente de Humaitá que r.onservaria emquanto passiveI
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fosse e a sorte do seu dominio jogada em uma batalha podia
hesitar o dictador Lopez? Que motivo, que fundamento
buscar a essa gratuita e d'.'scabida hypothese-?

Sr. presidente, eu não censuro, eu argumento com o pro
prio diario da guerra; reputo·me incompetente para inter
pretar os' acontecimentos; mas não posso julgar do mesmo
modo os escriptores do diario, que o Sr. ministro Tuntou ao
relataria, escriptores cuja autoridade apoia-se na a ·"Jtoridade
do nobre ministro e do honrado general brasileiro. Se ha
erro de apreciação, o_erro não é meu. Descrevo, exponho e
concluo.

A occupação da capital inimiga; de que tanto se fallou, ou
não entrou nos planos dos generaes brasileiros, ou foi aban
dona por impossivel. Operação ousada, e que dependia de
condições especialissimas, foi elIa substituida p'or uma via
gem de exploração, aliás até hoje não sufficientemente ex.
plicada. E' a victoria de que se náo falia, apezar de fes
tejada por muitos.

Sr. presidente, quando eu li a falIa do throno compre
hendi desde logo porque os nobres ministros, mencionando
uma larga serie de seus triumphos, ou dos triumphos do ge
neral brasileiro, tiveram summo cuidado de afastar de seus '
olhos a expedição referida, que não seria narrada pelos
Srs. ministros sem que dessem as causas ao seu paiz por que uma
esquadrilha, não pudessem encontrar difficuldade alguma á
capital e assím se contenta em atear incendios começados e
chega em frente do arsenal do inimigo, viveiro de seus re
cursos, que ha de ir um dia buscar, de que necessita ainda
hoje, limitando-se (para me servir da phrase da propria com
municação) em fazer um bombardeamento pausado.

Pausado! Como, senhores, se nós não devessemos ter ex
pediçóes senão para fazer bombardeamentos de tal natureza!
(Apoiados da opposiçáo.) Porque nossos navios, commanda
dos por bravos officiaes, sem um motivo, sem uma razão,
não podiarr. proceder de tal modo, principalmente tendo re
cebidos a polvora e bala!

Sr. presidente, eu faço a justiça de acreditar que a ver·
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oade inteira ainoa não é sabida, que nesta expedição li capital
inimiga ha algum mysterio que o futuro ha de descortinar,
e que os Srs. ministros não nos querem hoje revelar. (Apoia
dos da opposiçcío.) Devo suppor que aquellas celebres tres
bandeiras, que nas communicaçõcs do general em chefe de
Yiam naluralmenle hastear-se nos consulados, mas que nin
guem o sabia ao certo, encerram alguma cousa de occulto
alguma cousa de mysterioso, que, em nome de reservas que
cu respeito, mas que condemno, não se quer revelar ao paiz.

E tenho tanto mais razão para dizêl·o, quanto, Sr. presi
dente, os jornaes daquelle tempo, aqui e fóra daqui, referiram
circul11stancias que até hoje se ignoram se são ou não verda
deiras. Aquelles que queriam explicar este acontecimento,
aggravavam a posição dos generaes brasileiros, declarando:
« Nada se fez, porque não haviam forças de desembarque. ')
Mas se a força do:: desembarque era indispensavel, para que
se mandou essa expedição? (Apoiados da opposiçcío.) Unica
mente para apontar ao inimigo um lado fraco, para dizer-lhe
mutuamente, preparai-vos, nós voltaremos? Se a esquadrilha
tinha de Yol~ar, tinha de ficar immovel, que ia lá fazer?
Dir-se-ha que lhe faltava tambec:~ alguma cousa como ao
exercito?

A destruição de obstaculos aqui ou acolá impedia porven
tura, desde que a esquadrilha não dominasse o rio, que o ini
migo levantasse novos obices e preparasse a defesa, como
tranquillamente está fazendo?

Qual, portanto, foi o nosso fim? Avistar o arsenal, fazer
um lhe cortejo, e voltar de novo aos nossos postos. Esse
não podia ser o fim.

Decidimo-nos, finalmente a océupar o Chaco, depois de
largo tempo perdido, e quando não cessamm as correspon
deneias de annuncial-o. Emquanto nos de::idiamos o ini
migo, despertado e temendo ver cortada sua retirada, fortifi
cava-se cada vez mais para receber-nos, e fazia este raciocinio
natural: ficarei em H umaitá emquanto puder, consen'ando
livre meu caminho' e quando forçado a abandonai-o terei
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promptos meus noyos abrigos; multiplicarei a resistencia
por toda parte, ganho tempo. E já muito para viver!

No entanto, -Sr presidente, se o sitio é praticavel, aceito
como preferivel a qualquer outro plano, sempre exigia for~o

samente tres condiçoes: - a passagem pela esquadra, a oc
cupação do Cbaco e a marcha de flanco, e estas operaçoes
deviam seguir-se de perto ou ser simultaneas. As fortificaçoes
do inimigo, a famosa Humaitá está a beira de um rio, não
havia outro meio de ce:-cal-a, e accresce que os movimentos
da esquadra e do exercito' deviam apoiar·se. Todas as con
sideraçoes estrategicas o aconselhavam.

Reconhecida hoje como necessaria a occupação do Chaco
porque até hoje fói demorada? Deviaya-se fazer, porque
não se fez? Eu dirijo ao nobre ministro,esta pergunta:
quem é o culpado por não se ter occupado até hoje? E' o go
yerno....

O SR. MINISTRO DA GUERRA :-E' a enchente do rio.

O ORADOR: - As enchentes, Sr. ministro, como não im
pediam o inimigo de lá estar, não nos impediam de lá irmos,
pelo contrario, tornava-se mais facil a empreza, navegariam
melhor as no.ssas lanchas de vapor, as enchentes, pois, não
eram obstaculo. (Apoiados da opposiçáo e apartes da maio
ria.)

Os paraguayos não estavam no Chaco; pois que impos
sibilidade tinbamos nós de lá estar? E' porque não tinha
mos os meios olfensivos, como elles têm os defensivos?
(Apoiados) Só assim se explicaria o facto.

O SR. MINISTRO DE ESTRA 'GEIROS:-OS paraguayos es
tayam senhores da parte superior do rio.

O ORADOR: -Porque os paraguayos estavam senhores da
parte superior do rio, segue·se que nós não podemos tomar
a parte superior do mesmo rio? (Apoiados da opposiçáo.)
Tanto pudemos e podiamos, que essa operação é d clarada'
no diario do exercito e nos jornaes como sendo sustentada
ha muito tempo por muitos officiaes; não é operação de
hoje é operação de que se tratava ha muito tempo.
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o SR. ~IINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Resta saber se era
possivel nesse tempo.

O SR. FELlCIO DOS SANTOS :-E' impossivel tudo quanto
não se faz.

O ORADOR:-A mesma esperança que alimentavamos de
metter o inimigo entre dous fogos falhou j e que boa occa
sião perdemos I No diario do exercito leio eu estas palavras,
quese referem ao dia 2 de Nevembro de [867:

« Para prevenir todas as hypotheses e reforçar a posi
sição de Tuyu-Cué, mandou S. Ex. expedir ordem ao vis
conde de Porto-Alegre para que fizesse quanto antes marchar
para este acampamento dous batalhóes de infantaria e o pes
soal de artilharia necessario para guarnecer a bateria do
Tayi.

« Determinou q ue marchasse para S. Solano um bata
lhão de infantaria com quatro bocas de fogo na madrugada
do dia seguinte, e bem assim uma brigada de cavallaria,
sendo aquella força destinada a guardar a mesma posição, e
esta a acompanhar as bocas de fogo que tinham de ir para o
Tayi.»

Pois bem, no dia 3 fomos tomados de 'sorpreza no ata
que que o inimigo tentou contra Tuyuty ; ora, de Tuyuty ao
quartel-general em Tuyu-Cué a distancia não é tamanha que
as forças que alli estavam não pudessem acudir; e eu noto
nas communicações officiaes que a força foi sorprendida, e o
Sr. ministro nem ao menos satisfez a curiosidade do paiz di
zendo quaes os responsaveis por essa sorpreza, fossem quem
fossem, desde que eram soldados do exercito aIliado, eram
responsaveis perante a alliança (apoiados da opposiçáo); o
nobre ministro contentou-se em referir-se ao seu diario, que
nos diz correrem taes e taes boatos, mas até hoje não sabe
mos quem foi o responsavel pela sorpreza que teve Iogar
em Tuyuty.

Foi a sorpreza; conhecido o ataque, não póde haver du
"ida alguma que, se as forçRs de Tuyu-Cué realisassem o
pensamento anteriormente concebido, viriam sobre Tuyuty,
envolveriam os paraguayos, cortavam-lhes a retirada, e não

i1
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deixavam escapar um só dos 8,000 que [oram atacar a nossa
base de operaçóes.

Senhores, quereis saber b que aco'nteceu? Está no diario;
par~e de nossos forças e de forças argentinas chegaram a
tcmpo ue presenciar a rctirada do inimigo, c o inimigo con
duzio feridos, peças de artilharia, e recolheu-se ás suas trin
cheiras levando ainda um batalhão prisioneiro! (Apoiados da
0pposlçáo.) Porqu"e?

Eu dirijo, portanto, ao nobre ministro ainda nO\7U per
gU9.ta:-desejo que S. Ex. nos explique a quem attribuir-se
esta demora? Porque não chegaram essas forças a =tempo ?
ou, se chegaram, como explicar os factos?

Resumi, senhores, essa longa historia da guerra, e, invo
cando o testemunho do proprio nobre ministro, compa
rai os factos.

Todos admiram! o passado, refuta o presente, o presente
conspira contra o passado. E' preciso que nos esclareçamos.

A historia é longa; classificarei os acontecimentos, tendo
em vista o fim dos generaes:

Marcha de flanco,-a esquadra não passa falha esta pre
visão general.

Marcha de flanco,-impossibilidade do assalto por causa
de serem duas terças parles dos soldados bisonhos, cousa
aliás conhecida quando começou o movimento, e que não
impedio de calcular-se com a possibilidade da yictoria, as
saltando.

Modificação do pensamento primitivo-ataque do potrero
Obelha e occupação de Tayi, chaves das communicações do
inimigo, as chaves desapparecem, o inimigo fortifica-se no
Chaco e prepara-se no Tebiquary.

Ataque de Tuyuty-.-sorpreza da n06s~ base de operações
perde-se uma occasião de esmagar a metadc, pelo menos,
das forças do inimigo.

ova modificação-a esquadra passa-tomada do Estabe
cimento que deve encurtar o sitio e dispensar a occupação do
Tayi-inexplicavel abandono ou erro de plano.
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Imagina-se a occupação da capital do inimigo e termina
se por uma viagem de exploração-a dominação do rio tor
na-se impossivel-a esquadrilha declara não poder de todo
impedir as communicações.

Nova modificaçáo-reconhece-se afinal a necessidaue de
occupar o Chaco-o inimigo já seguro, resiste e prepara-se,
se ~or possivel, para evacuar tranquillamente Humaitá
quando não puder manter-se.

Haverá tambem uma nova illusão nesta nova phase da
guerra? Dar-se-ha porventura que a rendição do Humaitá
conseguir-se-hia com mais proveito, deixando vigiado o gran
de baluarte, e, mantidas e seguras as nossas communicações,
indo procurar o exercito inimigo em suas novas linhas? Dir
se-ha que a demora e a vacilação que tem presidido as nossas
operações deixaram ao astuto paraguayo sobejo tempo para
erguer novas defesas? E' acertado pensar que se tivessemos
procedido de outro modo, a derrota do inimigo' em seus no
vos abrigos, que tão socegadamente fabricou, era inevitavel
mente a quéda de Humaitá. O futuro ha de i1Juminar os
acontecimentos; esperemos.

Pasma, Sr. presidente, que os nobres ministros collo
quem hoje a questão paraguaya em terreno sem planicies.
Compreheode-se porventura esta equação tremenda, que
se traduz pela seguinte formula-ou expulsão do dictador
ou guerra a todo o transe! Sr. presidente, é uma declara
ção que, politicamente considerada, não podia ser proferida
no parlamento.

O SR. FELlCIO DOS SANTOS E OUTROS SENHORES:
Apoiado.

O ORADOR; -As circumstancias do dia de amanhã não
pertencem aos nobres ministros, e eu não vejo porque se
queira collocar a questão nesse terreno escorregadio, Mi
nistros constitucionaes, podem 55. EEx. dizer-Ainda que o
exija a felicidade do'meu paiz, ainda que as condições offe
reci'das sejam honrosas, ainda q ue tudo conspire para que
nós mOdifiquemos nossas justas pretenções, ainda assim pre
ferimos todas as contrariedades a um convenio qualquer, por



mais que respeite o pundonor nacional? (Apoiados da op
posição.)

A verdade, senhores, de\"e pairar acima de todas as
paixões humanas. Porque não fallar com franquez~l ? póde
haver grandeza nesse dilemma incomprehensivel ? (Apoiados
da opposiçáo.) Combater um homem e não um povo, está
fóra do nosso pensamento. Tão é uma doutrina aceitare!.

O SR. BARÃo DE PRADOS E OUTROS SENHoREs:-Apoiado.

O ORADOR:-Toda a força pessoal é pequena por na·
tureza. O que dá força as individualidades é a relação intima
entre o povo e o governo: os povos são o que querem ... Sup
primir um homem não é supprimir um principio!

O SR. B.\R~\O DE PRADOS: -Apoiado; é assassinato po
litico.

O ORADOR :-Que interesse póde IC\'ar-nos até o extremo
da desesperação?

Se acaso (não pedimos, não solicitamos a paz, conserva
mo-nos no nosso posto de honra) amanhã nos olferecessem
condiçóes honrosas, que interesse haveria em nos negarmos a
ellas? (Apoiados.) Porque? Porque se receia a influencia
malefica do dictador !

I o fim de contas, um homem, por maior que seja, desde
que não dispõe de meios para fazer o mal, é uma homem
como outro qualquer. (Apoiados.)

Quando as na~ões alliadas na Europa quizeram limitar o
poder da Russia ao Mar- egro, que fizeram ellas ? O tratado
de paz depois da guerra da Criméa é expressivo. Façamos o
mesmo a Lopez, destruamos seus baluartes, firmando a liber
dade fluvial, limitemos suas forças, reparemos as injurias re
cebidas, e deixemol-o em paz.

E' humilhação, dir-se-ha! humilha~áo depois de tanta
coragem, de tanta dedicação, e tanto sacrificio feito por este
paiz?

O SR. FELlcro DOS SANTOS :-Apoiado.



o SR. SOUZA CARYALHo:-Quem falia assim está vendido
ao ouro de Lopes?

(Ha ol/tros apartes.)

O ORADOR :-Não, não se humilha um PO\'O que póde
evocar as gloriosas epopéas de seu exercito e a,rmada, tanto
maiores quanto maiores são os erros commettidos na direc~ão

da ,guerra!

Humilhação! Sr. presidente, dóe-me no fundo da alma o
escutaI-o, e a verdade quer que me exprima com esta fran
q ueza: quando trata -se de uma naçáo de um milháo de
homens, falia-se em humilhação l E não nos humilham os
pagamentos que fazemos sob protesto.

Os SRS, SOUZA CARVALHO E FELICIO DOS SANTOS :-Muito
bem.

O ORADOR :-Entregamos a uma potencia mais forte do
que nós manifesto de fraqueza, até o direito de revista sobre
as decisões dos tribunaes do paiz!

O R. FELlCIO DOS SANTOS:-Apoiado.

O ORADOR :-Não nos hunülha a entrega qne se fez o anno
passado ao diplomata oriental de um escravo que foi por elle
conduzido para fóra do Imperio, invertendo-se a base da
questão, isto é, sujeitando a tribunaes estrangeiros o decidir
naquelIe caso especialissimo se Mathias era escravo ou livre!
(Apoiados da opposição.)

Não nos humilha a entrega do prussiano Max von Versen,
depois da prisão feita, approvada e aceita pelo governo, en
trega que se fez em nome da deferencia para com o governo
francez! (apoiados da opposição.) para tornar-se depois uma
,q uestão reservada em rela~ão á Prussia.

Não nos humilham essas constantes passagens de diplo
matas estranhos através de nossas linhas de bloqueio e de
operações, qu'estáo em suspenso aos olhos do direito, princi
palmente depois que os Estados- Unidos com uma descortezía
que nos offende levantou-a nas margens do Paraguay! e 119
entanto é tão $implcs! '! '
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Não nos humilham as convenções consulares (refiro-me
por amor da verdade, a todas que se fizeram) em que se in
vadiram as attribuições do corpo legislativo, e postergaram-se
preceitos da legislação civil, sem aliás evitar os conAictos,
Ellcs continuarão!

Nada disto humilha; só humilha fazer a paz com o di
etador do Paraguay, ainda com condições honrosas.

A velha Inglaterra, o cavalheiroso Estados-Unidos, a guer·
reira França nada são ante aquelle vulto homerico que se
esconde em um paiz remoto do mundo!

Quanto a mim, Sr. presidente, nada quero, não devo, não
hei de respeitar essas doutrinas; hei de repellil-as em nome
dos grandes principios, dos grandes interesses do paiz, e de
maximas conveniencias ioternacionaes.

Não posso, Sr. presidente, deixar a tribuna sem formular
um pedido que vai talvez espantar o nobre ministro. Venho
pedir-lhe reducção de força para os tempos ordinarios, e não
duvidaria mesmo pedir-lhe para os tempos extraordinarios,
se eu não devesse affastar da discussão tudo que parecesse
empecer o caminho a S. Ex. no desejo que mostra pela ter
minação da guerra.

Cuidemos da guerra, n~as não esqueçamos a paz. As perdas
são grandes; é preciso olhar para o trabalho, revivental·o
erguer as forças abatidas do paiz.

Porque pede o nobre ministro 60,000 e não menos? Que
base tem essa cifra? Não sou eu quem o digo: é preciso não
confundir o ré de paz, variavel segundo as circumstancias,
com o effectivo de guerra invariavel e cuja disponibilidade
constitue sua razão de ser.

Entre nós, depois de mais de 40 annos de governo cons-.
titucional, essa fixação é pura fixação de papel. Qual deve
ser o nosso effectivo de guerra - eis·aqui uma questão im
portante que devera ser estudada!

Em França esse problema occupou por muitos anaos par
mmentos e commissões distincms. Em J 81 capacidades mi
litares fixaram o elTectiro militar em 600,000 homen" c para
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realisarem o seu progra.ll1ma pediam contingentes annuaes
de 40,000, que accrescentados aos engajamentos prefaziam
um p~ de paz de 240,000: organisando um systema especial
e alongando o tempo, conseguiram os elistinctos generae in
cumbidos dc sa com missão O 11m uesejaelo.

Em 18:.!.j., modificando-se esse s)'stema, elcrou·se os con
tingentes a 60,000 homens.

Em ,.832, organisado o rc rutamento segundo nova Ici, os
contingentes subiram a 80,000. Desele 181 os governos que
se succedem partem deste principio: são precisos 600 000

homens em França. Em 1854 a guerra da Crim 'a collocou o
governo francez em difficuldade' cumpria levantar forças, e
para chegar á cifra necessaria foi preciso exigir successiva
mente tres contingentes de I 4~,000 homens. Entendeu-se
por isso que seria c~nveniente substituir os contingentes de
80,000 homens pelos de 100,000.

Cumpre notar que fixado o quantulIl do effectivo do exer
cito, os contigentes e o tempo de serviço mantem com aquelJa
base immediata relação.

egundo as opiniões dos homens de guerra qual deve ser
o nosso effectivo? E' questão não estudada. O Sr. ministro
pede. porque outros o pediram; a fixação extraordit:aria
nunca significou disponibilidade; reservas nunca as conhe
cemos.

Os homens de paz fariam, porém, ainda notar ao nobre
ministro acompanhando generosos brados de parlamentos
estranhos, - que em todos os paizes, principalmente em
paizes como o nosso, cumpre attender a tres considerações
distinctas : á situação politica do paiz, ao estado financeiro e
á proporção comparativa do exercito com os dos paizes vi
sinhos.

Encarada a questão por esse lado, seria difficil que qual
quer ministro não se contentasse em tempo de paz com um
exercito de IS ou 16,000 homens, e que pudesse exigir cm
tempos extraoruinarios mais 55 ou 56,000 homens. Nada peço
cm rdação aos, tcm pos cxLraorliinarios' mas para os dias or-



dinarios não posso deixar de pedir reducção, e creio que faço
um serviço a meu paiz, e grande servil(o.

Examinarei a questão mais detidamente, para demonstrar
a sufficiencia de minhas cifras

Principio pelo exame das leis de fixa~ão desde 185o.

Em 1850 fixou-se a força em 15,oQo praças de pret, e
20,000 em circumstancias extraordinarias.. Em 185 I fixou-se
em 20,000 em circumstancias ordinarias e 26,000 em extraor
dinarias, podendo aquella ser reduzida a 15,0')0 pelo licen
ciamento de 5,000. Em 1852 fez-se a mesma fixação. Em 1853
e 1854 a força é a mesma, sal\'o os pedestres. Em 1855 fixou-se
em 18,000 homens para circumstancias ordinarias, e em
26000 para circumstancias extraonlinarias. Em 1856 a fi
xação foi de 18,500, e de 26,000 homens. Em 1857 foi de
16,000 e para os casos extraordinarios 26,000, salvos 1,0+0
pedestres. Em 1858 a differença entre circumstancias or
dinarias e extraordinarias foi de 16,000 pra~as para 24,000,
excep~ão feita dos 1,040 p~destres. Em 1860, 18,000 e
25,000; em 1861,14,000 e 25,000; 1862 o mesmo numero'
em 1864, 18,000 e 24,000; em 1 65, 18,000 e 60,000: taes
foram os termos entre a força ordinaria e extraordinaria!

Em circumstancias ordinarias, a excepção de um anno ou
dous, o maximo é de 18,000 homens nesse periodo de tempo
e o minimo é de 14,000 homens. O termo médio dessas duas
fixaçóes é de 16,000 praças.

Lêde agora os relatorios, e vereis que a força nunca se
completa. Successivamante os ministros se queixam, e por
este motivo foi ella reduzida a 14,000 homens. otai ainda
que urna das razões apresentadas para a elevação da força é
a necessidade de organisar a força policial deficiente nas pro- _
vincias, e vêde se tenho razão no pedido.

Sr. presidente, em 1860 eis como se exprimia o ministerio
da guerra:

c( O governo pede 18,000 praças de pret de linha para cir
cumstancias ordinarias, e 25 000 para as extraordinarias.

quellc primeiro algarismo comprchcndida ~s 1 G~o pra~as
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das 21 companhias de pedestres, está determinado pela ne
cessidade de termos uma força não menor de 12,000 homens,
que se possa mobilisar sempre quefôr preciso, e p~Ja de con
servar em ~erviço de guarnição G,oco praças. com as quaes
difficil é contar, quando .se tem de praticar qualquer movi
mento de tropas, pois a isso se oppõem a natureza de sua 01"

ganisação e a especialidade do serviço, a que se applicam.
« A totalida~e da força pedida está aquem do que exigem

as guarniçõe~ parciaes de cada uma provincia e se atter.
dermos a que é de prudencia conservarmos uma reserva suffi
ciente para qualquer emérgencia, reconheceremos que não
só não é ella bastante, como não se dá exageração na pro
pOsta. »

Reproduzindo o mesmo pensamento, o relato rio de 1 61

declara o seguinte:
lC O pessoal do exercito, como vereis do rnappa anuexo,

acha-se reduzido a Q,900 praças, isto é, a quasi 5/6 da força
de 18,000 homens decretada para o anno financeiro de J 86 r
a 1862. Sua força actual é o termo medio da que conservou
em etfectividade durante os tres ultimos annos. Não tem
sido possive! elevaI-a ao estado completo decretado por lei,
porque seu movimento por altas e baixas tem sempre pro
duzido desequilibrio, pelo maior numero destas em relação
ao daquellas.

(' As vagas que deixarn as baixas por conclusão de tempo
de serviço por eximição, por deserção e por fallecimento,
difficilmente poderão ser preenchidas, pelo producto do re
crutamento forçado, ainda menos pelo concurso dos volun
tario~. E' por isso que na impossibilidade de conseguir pôr
em armas a força que tem s,ido fixada em annos anteriores,
sem sacrificio para o paiz, resolveu o governo conservar em
circumstancias ordinarias aquella je que absolutamente não
póde prescindir, e que realmente ha tres para quatro annos é
a que figura no quadro eft~ctivo do exercito. Nestes termos
limitei·me a propôr-vos para o anno financeiro de .862 a
1863 a fixação de '4,000 homens em circumstancias ordi
narias, compondo 10,000 desses a força move! do exercito,
e -lo 000 a for~a fi·xa dos corros de guarnição das províncias.

í2
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Tão tenho a presumpção de poder com essa força
occorrer a todas as necessidades do paiz; ella está áquem da
precisa para ial fim; mas se os meios para augmental-as,
tanto quanto é indispen avel para que o serviço se faça sem
vexame, não pro luzem resl11tados satisfactorios, por mais es
forços que se empreguem na execução desses meios, a decre
cretação de uma força irrealisavel não passa de uma ficção,
não passa de mera formalidade vá e illusoria. A força pedida
será distribuida proporcionalmente pelos quadr.os dos corpos
do exercito, que se conservaráo invariaveis, para poderem
receber maior numero de praças em circulUstancias extraor
dinarias. ,i

Em 1862 mais expressiva é a confissáo do ministerio da
guerra:

« A força actual do exercito é a que consta do mappa que
vos apresento annexo. Faltam mais de 2,000 praç;ls para o
completo da força decretada para o anno financeiro de 1861
a 1862; ha um excesso, poréIIl, de mais de ) ,000 para a que
foi fixada para 1862 a 1863. Tal excesso entretanto desappa
recerá brevemente em consequencia das baixas que se devem
dar a muito maior numero de praças que=já tem concluido o
seu tempo de serviço; circumstancias que com as outras
causas que concorrem para o desfalque nas fileiras do exercito
fará com que esse desfalque se estenda tam bem á propria
força de q,ooo homens, decretada para o proximo anno fi
nanceiro, se o concurso dos voluntarios e o producto do
recrutamento forçado forem insufficientes, como até hoje tem
acontecido, para coutrabalançal-o e manter o equilibrio entre
os altos e baixos. »

Sr. presidente, admittido o termo médio, perguntarei 
quanto póde o nobre ministro precisar em circumstancias
extraordinarias e respondo: tanto quanto tem tido. Pois ve
Jamos:

O Paraguay é o.grande argumento. Aqui estão os mappas.
Principio pe10 anno de J 866.

Em 30 de Abril de 1866 tinha o J o corpo de exercitO
30,9 J+ praças de pret e o 2° \f,216. Tão inclúo os officiíles
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que pão devem entrar na fixa~ão englobada. O total das
praças de pret é pouco mais ou menos 35,000. .

Em 1867, com data de 12 de Fevereiro, declara-se que a
força prompta dos dous corpos de exercito é de 29,042 praças
de pret e 2,133 officiaes. Note-se que o mappa não diz quaes
os doentes e os exclúe da sua' conta, ao avesso do anterior.

Em 1868 o mappa do relatorio de V. Ex. computa a força
dos tres corpos do exercito do seguinte modo: promptos,
officiaes 1,971, praças de pret 26,258; empregados, officiaes
327, e praças de pret 3,626; doentes, officiaes 181 praças de
pret 10,635. A somma de todas essas parcellas dá 42, 17
homens, dos quaes devemos abater mais 2,000 que não são

. praças de preto

Digo portanto, que no Paraguay temos tido de 35 a
40,000 praças de preto

O SR. MINISTRO DA GUERRA: - Eu' demonstrei que no
Paraguay temos numero superior de soldados.

O ORADOR: - A demonstração provaria que o mappa
não é exacto.

O SR. MINISTRO DA GUERRA: - V. Ex. julga por dados
isolados..Veja a força constante no Chaco, em Corrientes e
em Matto·Grosso.

O ORADOR :-Então os mappas de V. Ex. não são ex;ctos.
Eu fa))o em forças que estão no Paraguay, V. Ex. quer que
eu vá para Matto-Grosso.

Sendo certo, segundo esses mappas, que temos tido no
Paraguay de 35,000 a 40,000 pra~as de pret pede de mais
S. Ex. quando propóe 60,000.

O SR. MINISTRO DA GUERRA dá um aparte.

O ORADOR: - Não faço, porém, questão disso e sim da
força ordinaria que desejo ver reduzida em proveito do
trabalho.

Vamos, porém, a Matto-Grosso, para satisfazer o nobre
ministro. A força lá existente (força de I a linha e volun
tarios) é, incluindo officiaes, 3 863 homens, segundo o mnppa
qe V. Ex.



Em uma palana, Sr. presidente, uma força de 30,000

praças de pret no Paraguay, se esta força fàr o que deve ser
na disciplina e instrucção, e 20,000 homens para o re to do
Imperio, é mais que sufficiente nas actuaes circumstancias.

Que grandes forças tem o nobre ministro boje nas pro-
Yillcias fronteiras? .

Creio, portanto, que podemos reduzir sem inconveniente
nlgum a fixação da força pedida, limitand o-a ao indispensavel

Não offereço emenda mas invoco a opinião de todos os
relatorios anteriores, CV. Ex., que sem duvida querení. me
lhorar o paiz depois de terminada a guerra, creio que deverá
aceitar a idéa da reducção, contentando ·se com o neces ario..
Não deve pedir mais.

O SR. MINISTRO DA GUERRA: - ão peço mais do que isso.

O ORADOR: - Sr. presidente, antes de sentar-me direi
duns palavras sobre um decreto do ministerio da guerra, in
teryindo em materia que pertence ao ministerio do imperio.

S. Ex.., por decreto n. 4,144 de 15 de Abril de I 6 , re
gulou a concessão da ordem de S. Bento de Aviz, usurpando
a sim attribuições que competem a seu collega ministro do
imperio.

U~IA voz:- Elle não faz questão d'isto. (Hilaridade.)

O ORADOR: - O decreto n. 321 de 9 de Setembro de
J -J.3 determinou que as ordens de S. Bento de Aviz, do Cru
zeiro e de S. Th.iago da Espada, eram ordens civis. Como
todo o mundo sabe, estas ordens eram ordens de curallarin e
com espirito religioso. •

O decreto que acabei de citar julgou que taes ordens com
o seu antigo caracter eram incongruentes com a nossa po ição
de nação constitucional, e as declarou ordens civis. Como tal
ficam sujeitas ás disposições relativas ás outras ordens, e
todos os decretos a este respeito tem sido sempre expedidos
pelos ministros do imperio. Citarei os seguintes decretos:
Decreto n. 692 de 25 de Agosto de 1850; decreto n. 2,778 de
de 20 de bril de 1 61' dc~reto n. 2,853 de 7 de Dezembro
de 1861.
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o ministerio da guerra não póde regular ordem alguma'
entretanto, como disse, o nobre ministro usurpou as attri
buições do seu coHega ministro do imperio sem a menor con·
testação de sua parte. (Risadas.)

O SR. TAVARES BASTOS: - E' que a pasta do imperio
está vaga. (Náo apoiados. )

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA:- Se tivesse vagado, já teria
sido conquistada. I

O ORADOR: - ão posso tambem, Sr. presidente, deixar
de censurar ao nobre ministro pelo pouco apreço que em
mais de um acto seu· mostra pela maioria desta casa (lIáo
apoiados), que aliás dedicadamente o apoia.

Quando o nobre ministro o anno passado dirigia-se a esta
maioria pedindo "astas autorisações, nenhuma lhe foi de
negada, todas lhe foram concedidas; porque, portanto, des
prezando mais de uma censura que lhe foi feita pela op
posição quando discutia-se a lei de forças, havia S. Ex. de
calar-se, e depois, por meio de circulares legislar sobre o
mesmo assumpto, sem o poder fazer?

A circular a que me refiro é esta:

« Illm. e Exm. Sr. - Em cartas confidenciaes de 14 de
Julho e 14 de Setembro deste anno ponderei a V. Ex. a ne
cessidade de remetter quanto antes para esta côrte, recrutas,
vaiuntarias e guardas nacionaes designados, afim de irem
engrossar as fileiras do nosso exercito; agora recommendo a
V. Ex. que redobre de esforços, e seja seu constante empenho
a remessa de novos contingentes, tendo V. Ex. muito em
vista o seguinte:

C( 1.° Aos guardas nacionaes designados e aos volumarias
se abonará, no acto de embarque, a titulo de gratificação, a
quantia equivalente a um mez de soldo e etapa, sem prejuizo
das gratificações e vantagens concedidas pelos decretos
ns. 3,371 de 7 de Janeiro, e 3,508 de 30 de Agosto, tudo
de 1865.

« 2.0 A's familias dos guardas naaionaes e voluntarios que
forem casados, viuvos com filhos, ou filhos unicos de viuvas)



574

a quem sirvam de amparo, se abonará, á vista de documentos
que comprovem aqueIlas circumstancias, uma etapa diaria,
desde o dia do embarque dos mesmos guafdas nacionaes e
voluntarios i os filhos e filhas menores serão recolhidos a
algwn estabelecimento de instrucção publica existente nessa
capital, afim de nelle receberem a educação, se seus pais o
quizerem.

« 3.° Aos que se apresentarem voluntariamente para
marchar se abonará, por occasião do embarque na côrte, a
quantia de 300$, sem prejuizo do abono garantido no art. 1°
e das vantagens concedidas pelo decreto n. 3,371 de 7 de Ja
neiro de 1865.

« 4.° Promover-se creação de sociedades protectoras das
fa01ilias dos voluntarios e dos guardas nacionaes, que tiverem
marchado, communicando logo ao governo imperial quaes
as que se estabelecerem, ou já estiverem estabelecidas, re
mettendo copia dos respectivos estatutos.

« 5.° Activar-se o recrutamento, providenciando em or
dem a evitar quaesquer abusos, e, tendo em vista quanto á
substituição, o que se recommendou na circular de 6 de Se·
tembro proximo pas3ado.

« 6.° Proceder-se a inspecções rigorosas nas praças que
tiverem de mar:char, de modo que não venham invalidas ou
incapazes do serviço, muito especialmente os libertos e sub
stitutos.

« 7.° Não havendo necessidade de officiaes, não poderão
ser nomeados d'ora em diante officiaes de commissão.

« Finalmente, os contingentes serão acompanhados de
relação com todas as declarações a respeito das praças remet
tidas se são ellas vaiuntarias ou guardas nacionaes desig
nados i os substitutos e libertos viráõ mencionados na relação
especial, nos termos da circular de 30 de Setembro proximo
findo.

« Deos Guarde a V. Ex. -João LIIStOS<1 da Cllnha Para·
lIagllá. 11

Não censuro a medida, não entro nesta questão.
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o SR. 1\IINlsTRO DE GUERR.\ :-A medida é excellente.

O ORAnOR r-Se a medida é excellente, V. Ex. não a pro
pondo <ls camaras e legislando depois por sua conta c risco
peccou, ou então não a ju13ara excelJente. (Apoiados.)

Aqui ha pontos quc só por lei podem ser determinados.
O nobre ministro não attendeu ás reclamações que nesta casa
se fizeram o :111no passado; eu havia ohservado quc a posi
ção dos engajados e dos voluntarios não era tal que pudesse
chamar a servir. V. Ex. nada quiz modificar, e depois man
dou por sua conta fazer fóra das camaras o que podia aqui
fazer.

Eu louvo a V. Ex. pelo desejo que mostra de favorecer
aos defensores da patria; o que não posso approvar é que
V. Ex. o fizesse por seu arbitrio.

O SR. SOUU. CARVALHO :-A medida é boa, sem duvida;
mas é illegal.

O ORA Don :-Ha ainda, Sr. presidente, uma mcdida digna
de severa censura, é a que se contém no aYiso de 9 de Outu
bro de J 867 e nas disposições que a elle se ligam. Verdadeira
excrescencia na administração da gucrra, a creação de uma
commissão especial para o serviço de alistamento dos rccru
tas, engajados, substitutos, yoluntarios e libertos, oflerece
larga margem á censura.

A afRuencia do trabalho não era tanta que necessitasse
esta creação hybrida. (Apoiados da opposiçeío.)

Sr. presidente, o exame que acabei de fazer de alguns ac
tos da adminis~ra~ão de S. Ex., o exame ácerca da direcção
da guerra, e mesmo da posição difficil em que 55 EEx. se
collocaram, me convencem, e hão de convencer ao paiz quc
já não podem elles suster a bandeira que hastearam; pelo
contrario, o e3tado critico em que se acham as finanças do
Estado e todos os ramos do serviço publico assegura que
55. EEx., para servir-me de uma phrase de Voltaire,
sustentam o paiz como a corda sustenta o enforcado. (Apoia
dos; milito bem.)

(O orador é comprimentado por 111uitos 51'S. deputados.)
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eSSlLO em 17 ue JlIJl10 de 1868

Q\ ANDOSEAPRESENTO NACAMARAOGABINETE
DE 17 DE J LHO P. RA DAR A EXPLlCAC E
DO ESTYLO. •

O SR. Jos~: 80NIF.\CIO (~IovinJel/lo geral de allel/~áo'

proflll/do silel/cio.) : - Sr. prcsidentc, ouvimos com a arten
ção tl'c\'ida a ministros de um paiz constitucional as cxpli
ca~ócs significativas que acabam de ser da las por aqu lles
que desceram c por aquellcs que subiram .

. ComprircLllos o nosso dever salvando um grande princi
pio: que não estamos dispostos a sacrificar, e que devemos
manter intacto (militas apoiados), tal como recebemos de
nossos committentes.

\ OZES :-l\'luito bcm.

O ORADOR: - Quando escutámos a palavra autorisada do
nobre presidente do conselho que estamos acostumados a
respeitar pela distinc~ão de seu caracter e por seus serviços
(apoiados), um sentimento de pasmo geral, misturado dc
respeitosa dôr, invadio-nos o coração e enlutou-nos o espi
rito. (Militas apo iados.)

O quadro que presenciamos, senhores, é estreito de mais
porém não tão pequeno que não .descobrissemos os grupos
que se distinguem, a perspectiva que apparecc e a luz abun
dante que esclarece o ajuntamento.

VOZES :-Muito bem!
O ORADOI't :-De um lado está um gabinetc representar.te

de idéas conhecidas e comdemnadas pela immediata repre
sentàção do povo (militas apoiados), um gabinete que sahio
do seio das sombras sem que se soubesse como! (i\1l1ilos
apoiados.)
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VOZES :-Muito bem!
O ORADOR :-Do outro lado está um governo decahido

em frente .ie uma maioria parlamentar, que não foi consul
tada, que não é responsavel pelos aêQntecimemos, que não
pratic;)u facto algum que autorisasse a mudança de uma
politica snnccionada, como eu hei_ de demonstra r, por uma
serie de factos até hoje. (Mllitos apoiados.)

No centro o paiz, estupefacto e pasmo (muitos apoiados),
presen::ia est"l novo s-:e:l1ri:> que em rapija e mysteriosa m:.I
danra apparelha-s~ de subi to, substituindo um systema a
outro! (!vIlli/os apoiados.) Que pretendem, portanto, de
nós os nobres ministros, cujos talentos, cujo caracter e ser
viços sou o primeiro a respeitar, mas que náo podem ~xigir

da camara o sacrificio de sua dignidade e da dignidade dos
parlamentos?

VOZES -Muito bem!

O ORADOR :-Que querem os nobres mini tros? Preten
der o nosso apoio seria, senhores, confundir a idolatria do
poder com a religiãc. dos principias, e a dedica;ão dos amigos
com a submissão dos escravos! (Muitos apoiados.)

E .onde iriam SS. EEx. busêal-o? la maioria que sus
tentou o ministerio passado? A fidelidade que não sabe acom'
panhar as quédas, que nobilitam, é um ultraje á consciencia
do genero humano! (Mllitos apoiados.)

VOZES :-Muito bem!

O ORADO;l. :-Na minoria que oppoz-se a esse gabinete,
na minoria convicta e numerosa, mas que não se unio ao par
tido que os nobr~s ministros representam. Essa minoria,
senhores, não póde mendigar da fortuna, nas armadilhas do
acaso, crescido ou minguado quinhão nos clepojos de uma
victoria que não é sua!

Não, um nobre pensamento nos une, o campo é vasto os
horisontes alargam-se; defendemos todos uma grande causa,
sustentamos um grande principio; queremos viver li morrer
por eUe. Pedimos o governo do paiz pelo paiz. (Entlzusiasti
cos e repetidos apoiados.)
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VOZEs:-Muito bem!
O ORADOR: - Eu não faço aos nobres ministros a injus

tiça de acreditar que recusam este principio; invoco a opi
nião autorisada do proprio conselheiro de estado, causa
occasional. da crise que provocou a quéda do gabinete pas
sado. Quando em 1842 um governo surgio, não das trévns
como hoje, mas do recinto da camara, depois de uma questão
de confiança, dizia o conselheiro Torres Homem:

II Eu comprehendo bem que um partido possa constitu
cionalmente tomar as -redeas da administração publica com
uma maioria insignificante, ou mesmo em minoria no ramo
temporario da legislatura, mas com a clausula essencial de
que o seu primeiro appello seja para as urnas eleitoraes,
afim de que estas o revistam do caracter da maioria parla
mentar de que não póde prescindir. (Mllitos apoiados.)

« O que porém não concebo, collocando-me no ponto de
vista da constituição e do bom senso, é que o ministerio que
deixou de preencher esta condição, não obstante a conscien
cia que devia ter de sua penuria numerica, appareça aqui
dominado pelo estranho devaneio de viver com o apoio de
uma camara que elle está bem longe de representar.» (Muitos
apoiados.)

Entretanto, senhores, que differença de circumstancias 1
Então a luta tinha-se passado nas camaras, tinha··se pro

posto uma questão de confiança aceita expressamente pelo
actual Sr. ministro dos negocios estrangeiros; hoje, do dia
para a noite, um ministerio cahe no meio de uma numerosa
maioria parlamentar, e inopinadamente surgem os nobres
ministros como hospedes importunos que batem fora ue
horas e pedem agazalho em casa desconhecida.

VozEs:-Muito bem!

O ORADoR:-Então, uma questão de confiança que o
governo aceitou, em uma camara quasi dividida em dous gru
pos iguaes, autorisava a subida de um gabinete que surgia de
uma coalisão parlamentar; hoje a confiança da coroa aban
donou um governo a proposito de uma escolha senatorial, e
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elle desapparece da scena como figurante il1commodauo ao
no\'o systema que yai ensaiar-se. E no entanto como se ex
primia ainda o illustre conselheiro?! Registrarei suas pala
vras. Consagram principias vardadeiros, embora falsa a ap
plicação. (Muitos apoiados.)

« Lisongeia-se acaso com a singular pretenção de que re
conhe~amoscomo nossos orgãos, nos representantes naturaes
na administra~ão do Estado, os adversarias que hontem
combatemos e cujos nomes symbolisa idéas que não compar
tilhamos? (Muitos apoiados.)

cc O que seria então da religião das convicções, do de
oro parlamentar, da estima de nós mesmos?

(C Dariamos por mera complacencia o apoio material e
constrangido do nosso voto a um gabinete a quem não po
demos prestar nossa cooperação moral, intelligente e livre.
Desgraçado o governo que se visse condemnado a viver da
generosidade de seus adversarias; e· mais desgraçado ainda
o paiz que contemplasse sem estranheza esse espectaculo
do aviltamento dos depositarias de seus destinos.» (Muitos
apoiados.)

Sr. presidente, cumpre estudar os factos sob outro ponto
de vista. Presenciastes como subio o gabinete actual, olhai
paro o governo que cahio.

Quando o Sr. ex-pre3idente do conselho organisou o ga,
binete de 3 de Agosto declarou que por duas vezes tinha he
sitado em aceitar essa honrosa missão, mas qm: Sua Mages.
tade lhe dissera que esse serviço era indispensavel. Pela ter
ceira yez instado, S" Ex. aceitou o encargo; organisou esse
gabinete i consultou, sem perder a confiança da corôa, as
urnas responderam affirmativamente, e durante duas ses
sões inteiras essa desconfiança não ~s( desmentia! (Muitos
apoiados_)

O que é mais, o conselho de Estado, composto em gran
de parte dos amigos dos nobres ministros, fossem quaes fos
sem as razões, fosse qual fosse o modo, directa ou indi
rectamente, votou pelo continuação do gabinete. Repenti
namente, porém, uma questão sobre e colha de senador s~
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levanta e traz como consequencia o seguinte: a mudança re
pentina do s)'stema politico do paiz sem nenhuma explicação.
(Militas apoiados.) Tudo muda em roda deste facto.

Não, Sr. presidente, nós não podemos aceitar a discus
são no terreno em que a collocou o nobre presidente do
conselho (muitos apoiados); temos pressa de acabar com
e ta scena (militas apoiados); temos o dever de pedir a coo
rôa que considere o seu acto dissolva a camara (militas apoia·
dos); temos p dever de manter-nos na posição que nos com·
pete provocando uma decisão immediata e prompta.

VOZES :-Muito bem!

O ORADOR :-Eu posso dizer, sem offensa de S. Ex., er
"indo-me de alheia phrase:-lugares communs da rhetorica
omcial a ninguem illudem hoje em dia.

Sem maioria, no meio das circumstancias criticas do
paiz, SS. EEx., não trepidaram; a situação anormal, em
que se acham, não a creamos nós, pertence-lhes inteira, é
o começo da dictadura! ão invertamos portanto as posi
ções. A verdade é esta.

Patriotismo! patriotismo! oh! sim, a patria é o berço,
a terra natal, a familia, a cidade, tudo que ha de mais santo
nas meditações da idade madura!

\ OZES :-Muito bem!

O ORADOR:- Ias a patria não é somente nossa, é tam
bem dos Srs. ministros, e dos vossos amigos.

VozEs:-Muito bem!

O ORADOR :-Senhores os nobres ministros sabiam que
não tinham maioria nesta camara, sabiam que tinham de
ir revolver todo o paiz (militas apoiados), sabiam portanto
que vinham offerecer-nos a dictadura. Com tranquilidade
aceitaram-a. A responsabilidade não é nossa é dos pro
prios nobres ministros (militas apoiados) : não temos nós, da
minoria obrigação de aceitar a luta no terreno em que nos
offerece o nobre presidente do conselho (muitos apoiados),
não -a aceitamos, CJm franqueza e dignidade mantemos a .
nossa posição. responsabilidade é do governo e só dq
governo.



582

VOZES :-Muito bem!

o ORADOR :-Portanto, VOU mandar á mesa a seguinte
moçáo. (Lê.)

VOZES:- 'fuito bem! muito bem!

(O orador recebe IlllmerOSas felicitações.)

Vem á meza, e é lida, a seguinte moçáo:

Requeiro que se lance na acta a seguinte declaração:

« A ca'mara via com profunJo pezar e geral sorpreza o es·
tranho apparecimento do actual gabinete, geraJo fóra do seu
seio e symbolísando uma nova politi.:a, sem que um:.! questão
parlamentar tivesse provocado a quéda de seus antecessores.
Amiga sincera do systema representativo e da monarchia
constitucional,'a camara lamenta este facto singular, não tem
e não póde ter confiança no governo.

« Salla das sessões, 17 de Julho de I 868.-José BOIlifacio.»



Sessão em 28 de .\Iaio ue 1379

H.EFORMA CO STIT ·ClONAL.

o SR. JosÉ BONIFACIO (sigllaes de cittellçáo):-'::r. presi
dente: Os partidos não têm coraçáo, só têm interesses e
ambições, exclamou em dia de supremo desengano uma das
cabeças, duas vezes laureada, da França parlamentar, pela
,-orôa do genio e pela corôa da desgraça.

O dis~urso do nobre presidente do conselho, represen
tante do partido liberal no ministerio, deve ser para seus
amigos a triste confirmação daquellas magoadas palavras i
S. Ex. sepultou inteiro o coraçáo do partido liberal nas es
tereis e seccas doutrinas, que desenvolveu, defendendo a obra
immerita do governo, e olvidando as mais solemnes declara
ções de seus cOmi)anheiros, proclamados da tribuna do se
na«o, ou pregoado nas columnas da imprensa.

Respeitando as intenções do governo do paiz, o projecto
de S. Ex. depois dos retoques que vão soffrendo todos os
dias as explicações ministeriaes, e da successiva manifestação
dos factos, afigura·se-me uma emboscada á fortuna, urdida
entre as esperanças do futuro e as desillusões do passado,
ás generosas aspirações do partido liberal do imperio.
(Apoiados milito bem.)

A demonstração reveja-se no modo escholhido pa-a refor·
mar os artigos constitucionaes : nos limites impostos á consti·
tuinte, com os acrescentamentos significativos do discurso de
S. Ex. e nas proprias theorias expostas á camara pela demo
cracia governamental.

Sr. presidente, pertenço ao numero daquelles que enten
dem depender a reforma da eleição directa de reforma consti·
tucional, ainda mesmo que s~ tratasse unicamente de dç-
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finir o censo tio votante: porque a attribuiçãq de interpre
tar as leis constituintes, e a interpretação legislativa envoll-e
o direito de alterar a lei. Em face dos arts. 178 e 97 da
constituição a legislatura ordinaria, segundo penso, só póde
marcar o modo pratico das eleições, sem alterar as condições
fundamentaes do direito politico.

Mas o nobre presidcnte do conselho é o chefe do gabi
nete de seu paiz, e o governo symbolisa a autoridade da lei e
a pureza da tradição'. O que dirá S. Ex. quando lhe pergun
tarcm porque não foi preciso constituinte, para excluir as
praças de pret, votar a lei dos circulos de um, transfor
maI-os em districtos de tres deputados e decretar as incom
patibilidades? Pois é sómente hoje, em nome da emancipa
ção do voto, e quantlo se proclama, apezar do minimo do
censo sem o maximo, que se pretende apenas difinil-o,
transmudando o votante em eleitor; é somente agora que
uma administração liI~eral brada, no meio de uma sociedade
que tenta regenerar politicamente: precisamos de consti·
tuinte para libertar-vos, porque não precisamos della para
cercear direitos.

EJporque sustenta o governo a convenien ia da preten
dida constituinte? Para dar mais autoridade .í lei, incor
porando as modificações na cons~ituição do imperio. O ar
gumento tem dous gumes: em relação ao projecto, tornan
do-o por esse motivo dependente de reforma constitucional,
fortifica-o, convocando a constituinte; em relação ás leis
anteriores-enfraquece-as, denunciando a incompetencia da
sua origem. E, pois, a propria constituinte fica sendo pro·
ducto de camaras iIlegitimas, nullificam-se em principio to
dos os mandatos anteriores, affirmando-se ao mesmo tempo
a necessidade de poderes especiaes hoje e a sua falta hontem.
O governo desautora a mesma camara que o apoia, inquinan
do de vicio insanavel a origem de seu mandato.

A que fica portanto reduzida a argumentação do nobre
presidente do conselho! (Ha 11m aparte.)

Nem todas as leis a que me referi foram actos exclusivos
dos COl1'crvadorc 1 ma quc o fosscm: a qucstão ficanl em
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seu verJadeiro terreno; o poder publico não tem partido;
a autoridade da lei não tem ·amigos.

O dilemrna é portanto e-tc-ou a constituinte para dar
autoridade á lei no presente, tirando a autoridade das leis.
no passado; ou as leis do passado, com a autoridade das le
gislaturas que a votaram, desconhecendo hoje a autoridade
da constituinte!

O modo de reformar é portllnto um segredo de alta po
litica e talvez envolve os destinos do partido liberal; é um
verdadeiro adiamento com todas as alternativas de uma luta
cheia de perigos.

A reforma sem constituinte é a reforma pela camara e
pelo senado, sem a resistencia e em conflictos; e a reforma
sem tres dissolu. óes successivas (apoiados), para o partido

liberal; com a constituinte é a decretação prévia de sua
morte. (Apoiados.)

Os limites do projecto revelam ainda o segre:lo da grande
reforrna. A constituição dJ Imperlo, ao avesso do projecto
da primeira constituinte, não creou uma assembl:a de re
vista independente e disS)lvendo-se por si mesma, mas de
terminou que os pJderes extraordinarios fossem delegados á
legislatura ordinaria. Em principIO a constituinte não póde
ser dissolyida; porque nem o Poder Moderador sancciona
a lei constitucional, nem a constituição neste caso póde ser
um appello ao povo, desappare:endo a camara dos deputa
dos que votou a necessidade de reforma; mas na realidade
a dissolução da constituinte póde ter logar pela dissolução
da camara dos deputados.

Esta dissolução passiveI é um facto que o goyerno pre
tende transformar em direito pJr meio de seus limites. i
os limites são legitimos e o Po::ler Legislativo não morre, a
camara futura, constituinte ao mesmo tempo tem a obri
·'ação de fiscalisar-se a si mesma, não ultrapassando as raias
que lhe foram prescriptas, e fica por isso constitucionalmente
sujeita á dissolução, si corno poder ordinario não fiscalisar

eus proprios actos no exercicio do poder constituinte, iden
7It
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tificando a legislatura ordinaria e a constituinte, pela de
cretação de limites precisos quanto ao modo, torna-se legi
tima a dissolução da camara pelo procedimento da mesma
camara, excedendo os e:xtremos de sua competen ia:

Sr. presidente, a historia póde ainda orrerecer-nos escla~

recimentos, e fornecendo-os, approveito o ensejo para res
ponder ao riobre deputado pelo Maranhão, quando se refe
riu ao projecto da constituinte e á constituição do Imperio,
citando palavras de um dos autores daquelle projecto, O pa
rallelo que então fiz, dispensa-me de provar mais uma vez
que o projecto da primeira assembléa constituinte do Bras]
fundava a omnipotencia do parlamento., e a constiruição bra
sileira funda a omnipotencia do Poder Executivo, embora
assentem ambos no grande principio da delega~ão nacional.
As p<llavras lembnldas ?elo meu illustre collega não contra
dizem o meu juizo; pcrque, ao lado do elogio ao nosso
pacto fundamental, le-se a sblemne declaração de ter que
riclo fortificar mais o elemento monarchico.

O ·SR. FRANCO DE S.í. dá um aparte.

O ORADOR :-Comparando o projecto da constituinte e a
constituição, sem duvida reconhece-se que aquelle é muito
mais liberal: porém nem eu pretendi fazer o panegyrico de
qualquer dessas obras, nem tão pouco aceito como ortho·
doxa lOja a doutrina do projecto da constituinte, e a prova
está em que accus::li a exclusão dos jornaleiros, equiparado
assim os creados de servir, proferindo neste ponto a consti
tuição do Imp~rio. O que pretendi, foi demonstrar que, á
parte a cópia dos artigos do projecto da constituinte, havia
distincções fundamentaes, mas, baseando-se a organisação
politica em ambas as constituições do mesmo principio. Des
entranhava da historia um argumento para combater um
projecto do ministerio, como vou neste momento procurar
outro para explicar o motivo da delegação do poder cJnsti
tuinte á legislatura ordinaria.

Discutindo·se n~ primeira constiruillte o projecto da com·
missão de constituição sobre o modo de promulgar as leis,
ninguem explicou melhor do que o deputado Carneiro de
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Campos o que devia sero Poier Moderador, e por essa occa
sião pronunciaram-se diversos oradores .a respeito do limite
,e alcance da sancção imperial, uns sustentando que as leis da
.assembléa não precisavam de sancção, outros affirmando o
.contrario, mesmo sem distinguir as leis constitucionaes
das que o não eram~

Na sessão.de 26 de lU.l.ho de I 23 eis o que disse aquelle
·distincto orador:

c( Cumpre que Jámais percamos de vista que o monarcha
.constitucional, além de ser chefe do Poder Executivo, tem de
mais a ma:s o caracter augusto de defensor da nação; elle é
a sua primeira autoridade vigilante, guarda dos nossos di
reitos e da Constituição, Esta suprema autoridade, que
constitue a sua pessoa sagrada e inviola\'el, o que os mais
:sabios publicistas deste tempo têm reputado um poder sobe
rano distincto do Pode.r Executivo pJr sua natureza, fin' e
oattribuiçóes, esta autoridade digo, que alguns denominam
Poder Neutro OLl Moderador, e outros Tribunicios, é ess.n
,cial nos governos representativos. Em verdade, senhores, des
de o momento que a nacão, não podendo exercer por si mesmo
todos os seus poderes, delega o exercicio delles, uma auda
yel des:onf1al1.ça de perder a sua liberdade, e cahir debaixo do
jugo da tyrannia se colloca ao lado da confiança que ella tem
nos seus mais acreditados representantes. A nação ignora
que todo o poder tende por si mesmo a ampliar-se; e que é
da natureza do homem armar o poder. Nas monar.:hias
representativas, dous riscos ha a correr :-1 0 a reunião dos
poderes do Corpo Legislativo, o que constituiria a ty'rannia
-de muitos; 2 0 a reunião dos poderes no chefe da nação, o que
lhe daria caracter de um monarcha absolLlto, e formaria a
tyrannia de um só. Para conservar a liberdade entre estes
-dous es olhos é indispensavel que o Poder Legislativo e o
monarcha sejam armados de uma igual vigilancia' o Poder
Legislativo sobre os ministros, que no exercicio do Poder Exe
cutivo podem favorecer a tyrannia de um só; e o monarcha
sobre o Corpo Legislati\'o, para que este não possa sahir dos
limites q ue a nação lhe tem marcado. Estas considerajõ~s
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deram nascimento ao Poder Moderador) ql:e é o baluarte da
liberdade publica e a mais firme garantia para a nação) de
que nós, que somos os seus legitimas representantes, e os
que succederem em assembléas, jámais nos transform'arcmos

, eio senhores tyrannos .. ,

« Não póde certamente ser razão sufficiente para não ne
cessitarem de sancção estas l<?is, o serem feitas em uma as
sembl'a constituiente: porque a nossa vontade será sernpre
conforme os seus interesses; nem por sermos constituintes
temos Roder de mudar a fórma do governo, e privar a nação
de um direito que lhe é proprio e essencial á sua segurança,
liberdade e independencia; pois como eu disse no principio
deste dis:urso, nós não viemos fazer uma constituição para
um povo selvagem, que não tivesse governo algum, »

Entre os' ministros que assignaram posteriormente a
constituição outorgada) ha quem sustentasse a opinião con
traria a sancçáo das leis constituíntes, e a camara sabe qual
foi' a opinião vencedora naq uella nota ve! assem bléa, Assim
de um lado o interesse dynastico, om os olhos fitos na mo
narchia' que tinha imaginado, e de outro lado os precedentes
contradictorios dos ministros que assignaram a constituição,
aconselhavam o meio indirecto que se adoptou, aceitando a
dissolução como facto, e negando-a como direitc, e ao mesmo
tempo que se nega a intervenção do Imperante na lei que
reforma a constituição, O Poder Moderador não sancciona
a lei constituiciona! c não póde dissolver a constituinte; mas
sancciona a lei ordinaria e dissolve a legislatura, sem a qual
não ha constituinte.

Os limites do proje::to restauram por um meio artificioso,
o proscripto direito de sancção, elevando a um principio de
direito constituicional a attribu ição de dissolver a constituinte.
A limitação constitucional quanto ao objecto é entendido ao,
modo, e como o senado não deve intervir na reforma, o fiscal
unico das emendas ou addiçóes, dentro ou fóra dos limites,
é o Poder Moderador, Eis porque chamei com toda razãa
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constituintc constituida a nova assembléa, que vai convocar
o duvidoso liberalismo do governo.

A doutrina do Sr. presidente do conselho desvendou ainda
mais o arcano sybilino do projecto. Negar á constituinte o
direito de alterar pontos e virgulas j estreitar a acção que lhe
compete até mesmo dentro dos famosos limites' firmar o
preceito do -sim e do não-, como o fez o Sr. presidente do
conselho, é crear uma especie de doutrina plebiscitaria,
transportando-o das regiões populares para o rtcinto das
assembUas deliberantes, doutrina desconhecida em todo o
mundo civilisado, nos termos em que a expoz o Sr-. presi
-dente do conselho.

Para que a discussão na futura constituinte, e egundo as
formulas de 1834, si nenhuma addicção ou emenda póde
ser feita, ainda com infracção expressa do texto constitu
cional? E para semelhante empenho exigem poderes es
peciaes, quando os geraes reputam-se mais do que sufficien
tes para impedir qualquer alteração que não seja por ellcs
aceita! E' verdade que o projecto de S. Ex. contradiz as
formulas seyeras em que baseou a sua doutrina.-O sim e o
não-desapparecem diante do maximo e minimo do censo, e
vão sem duvida encontrar obstaculo invencivel no .voto par
lamentar.

O senado não intervem, mas determina o limite por que
vota com a camara. A camara e o senado limitam, não só
o objecto da reforma, mas o seu modo; e afinal de contas.
-o Poder Moderador limita todos juntos. (Riso.) O objecto e
o modo constituem a reforma; e, si para este ou aqu~lle

não tem limites a legislatura ordinaria, para q ue exigiu a
constituição as constituintes? Para o-sim-e para o-não?

Entre o-sim-e o-náo-· porventura não comprehendeu
o legislador alguma cousa? Como se explicam em seu en
genhoso mecanismo as variadas disposições constitucionaes
da nova organisação politica? Que laço historico prende as
assembléas de revista do projecto da constituição) dissolven
du-se por si mesmo, <1S constituintes da nossa constuição re-
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presentadas na propria camara c.os deputados durante a le
gislatura ordinaria ?

Os limites estreitos do projecto envolvem o direito de dis
solução como principio: ora quem não póde sanccionar não
póde dissolver, e na theoria constitucional a fiscalisação
dos excess:)s da constituinte, quantõ ao obje:to, está na pro
pr ia lei ordinari1, indispen avel para que se tornassem uma
realidade pratica e as emendas ou addiç5es constitucionaes.
O projecto do governo inverte todes os prinéipios e diz:
quem não póde sancciona r, p' de dissolver, c para isto basta
marcar l.imites ! (Riso e opoiados.)

O tact0 da dissolução possivel pela dissolução da legis
latura transforma-se em doutrina constitucional, e doutrina
contradictoria. O Imperador dissolve legitimamente a con
stituinte, si o mandatario geral não fiscaliso~ o seu proprio
voto desempenhando o mandato especial; o senado não in
tervem na 'reforma, embora competente' pará marcar e co
nhecer os limites que assignalou! (Apoiados.)

enhores, a constituinte não é constituinte; a reforma
não é reforma constitucional; o governo é quem vai fazei-a,
juiz e fiscal unico das necessidades do povo brasileiro!
(Apoiades e risadas.)

O governo legisla porque póde dis;olver a legislatura; e
admittido o principio, póde convocar outra, e por conse
guinte decreta a necessidade da reforma conforme entender.
(Apoiados e apartes.)

Cotloco-me no proprio terreno do governo, na area cir
cumscripta pelos seus limites: demonstro o absurdo de suas
conclusões, com offensa do texto constitucional e desprezo
dos mais sagrados principios do partido que representa.
Protesto em nome da liberdade do meu paiz contra a fatal
doutrina con tituinte constituida. (Apoiados.) Si a querem de
tal arte, façam a reforma sem as formulas simuladas de ur.-,a
convocação sem valia. Respeito as intenções do nobre pre
sidente do consel:lO, mas cumpro um dever de representante
da nação combatendo um projecto fatidico.

A bandeira do projecto não póde ser aceita p:r liberaes.
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No dia ern que aceitarmos as theorias do governo desempe
nhamos um dever de lealdade rasgando perante o paiz os ti
tulo; mais legiti~10s do partido liberal. (Apoiados e apartes.)

ão, a constituição manife tamente não autorisa que ate
mos os braços á constituinte quanto ao modo de reformar
os artigos indicados. Não podeis supprimir a phrase-e o que
fór vencido-' não podeis riscar as palavras-addicçáo 01/

emel1das- ; não padeis, argumentando com a phrase
pretendida reformar-, torturar a grammatica esquecendo
as oraçóes antecedentes. Si o governo tem o cüreito de dis
solução, e dispõe dos estreitos limites do projecto, quem de
creta-o que for vencido-é o governo. (Apoiados e apartes.)

Estaes enganados; em J 83 I e J 834 não vigorou seme
lhante doutrina! já vol-o provei' hoje accrescento que a for
mula do projecto que passou na camara dos deputados em '
1831 era negativa, e por isso mesmo primitivamente envol
via a refutação da doutrina plebiscitaria do Sr. presidente
do conselho. A questão foi·muito diversa, ninguem sustentou
a original theoria que combato.

UMA voz: - O Sr. Paula Souza.

O ORADOR: - Um novo engano; o pensamento era oLarO
e resumira-se no seguinte: a reforma deve ser iniciada desde
logo, sem prejuizo das alterações que lhe possam ser feitas,
dentro dos limites propostos. Podem-se comprehender tres
opiniões: approvação ou reprovação pura e simples da pro
posta' approvação ou reprovação, com o direito limitado de
alterar; e approvação ou reprovação sem outros limites a
não ser sobre o objecto. Em J 83 J e J 834 só disputou-se sobre
as duas ultimas opiniões. A Constituição não podia, exigindo
poderes especiaes para a reforma, subordinai-os á legislatura
ordinaria, e muito menos devia, negando a sancção ao Poder
Moderador delegar aquelles podere á mesma legislatura,
recusando tm principio a dissolução e firmando-a comQ
facto.

O SR. FRANCO DE S.í: - O defeito é do systema da Con
stituição.

O OR_~DQR: - Encarei-o sobre esse ponto de Yista, mas o
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projecto do governo transforma o fa to em princIpIO con
stituindo pelos seus limites, levados ao extremo do - sim e
do não - , o Poder Moderador ultimo fiscal do mandato
geral e do mandato especial, e tornando por isso mesmo illu
soria a necessidade dos poderes ad flOCo

O SR. FRANCO OE S,\;- Ainda que o limite se referisse
unicamente:aos artigos, a consequencia seria a mesma, desd
que era possivelo excesso.

O ORAOOR; - Já disse que a Constituição do Imperio
franq ueou a difficuldade, negando. em principio a dissolução
e consagrando-a de facto; mas é certo igualmente que, sepa
rando a materia constitucional da que o não era, firmou o
.limite da fiscalisação na propria lei ordinaria, pois que toda
reforma depende do modo e da execução, e este modo e esta
execução não dependem da constituinte. a theoria pura do
nosso pacto fundamental, os mandatarias especiaes sómente
addicionam 011 emendam os artigos indicados j tudo mai'
pertence á legislatura ordinaria.

O projecto do governo baralha os mandatos, confúnde a
necessidade geral e a necessidade especial, e por isso mesmo,
apagando as extremas da competencia reciproca, firma a dis
solução como principio, quando era apenas um facto para
circumstancias extraordinarias, si desconhecidos todos os
obstaculos legaes, garantias da divisão entre o poder consti
tuinte e o poder constituido.

Sr. presidente, proclamado pelos liberaes o principio sub
versivo de que a reforma é feita pela legislatura ordinaria e
simplesmente approvada pela Constituinte, qual a posição do
partido em face desse recente passado, tão cheio de esperanças
e tão carregado de promessas? O projecto significará na his
toria um adiamento indefinido e para nós todos era o campo
aberto <1 luta de todas as idéas, ou o altar erigido para cere
manias de uma retractação solemne. Si ressuscitassemos os
programmas de outr'ora ou ao menos parte delles, surgiria o
conflicto no seio dos proprios amigos, entre o~ que apoiassem
o governo com as suas declarações de momento e a sua re
formá restricta, e os que em opposição recordassem as pro-
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messas de hontem. Si todos, curvando a cabe~a aos decreto
do destino, votassemos como um só homem pelo incon
cebivel projecto do governo, diziamos mudamente ao paiz :
esperai indefinidamente por todas as outras reformas, tereis
mais tarde uma nova constituinte; é preciso antes consultar
o paiz!

Eis outro dilemma do governo: ou retracção ou desordem!
(Apoiados e apartes.)

Náo é passivei escurecer a verdade e a verdade é esta,
desde que pedis a reforma para emancipar o voto, e negais o
voto para emancipar a naçáo j desje que recusais consultaI-a
sobre qualquer outro objecto e :la mesmo tempo contra
dictoriamente, pregais em nome do liberalismo a neces
sidade de outras reformas, cujo adiamento indetinido vossa
previsão não póde assignalar.

Quereis um exemplo? Cito-vos a reforma municipal i
podeis fazeI-a por. meio de lei ordinaria, qualquer que seja
o fim ou tendtncias de suas disposições?

O SR. CANS.\NS:tO DE SINIMBU' (presidente do cOl/selho) dá
um aparte.

O ORADOR: - Recordo-me, se a memoria me não falb,i,
quando ministro do imperio, de ter visto na secretaria al
gumas reflexões escriptas do Sr. visconde do Bom Retiro,
dirigidas ao finado Sr. marquez de Olinda. Aventavam-se
diversas questóes constitucionaes. A separação da deliberação
e da exe.::ução no governo municipal; a es_olha do presidente
pelos mesmos vereadores ou pelo governo; distinctas a exe
cução e a deliberação, a possibilidade de ser nomeado o
executor municipal pela administração do paiz, si me não
engano eram questóes discutidas nessa carta do illustrado
Sr. visconde do Bom Retiro.

Acha o governo que todos esses pontos podem ser resol
vidos por uma lei ordinaria, quando elle proprio pede uma
Constituinte para emancipar o voto, apezar de todas as leis
ordinariils que o restringiram?

ão o comprehendo, e é sob nquelles pontos de visto
i5
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que eu desejara que o nobre presidente do conselho apre
ciasse o seu aparte. Supprimil-os seria entrar no caminho
dos expedientes sem alcance, ou proceder a reformas que
não são reformas.

Qual é, portanto, a victoria com que nos acenam? A YÍ

ctoria do censo sem maximo passivei?! A victoria da ex
clusãõ dos analphabetos em um paiz como o nosso?! A vi
ctoria da luta intestina pelo que dissemos hontem e pelo que
esquecemos hoje?! A victoria do projecto pela Constituinte
e da Constituinte sem poderes?!

Oh! quando pelo conjuncto de todas essas circumstancias
abrirmos a sepultura de nosso proprio partido, dir··se-ba que
toda a culpa é nossa, e no entanto a idéa liberal por certo
não governa á sombra do projecto que discu:imos, preferindo
os caminhos mais difficeis ou os mares mais tormentosos,
para chegar ao fim da sua viagem,

Não, Sr. presidente, não é a victoria da bandeira li
beral que se festeja com a exclusão das inassas, e com o
o censo sem limite no maximo! Até hoje minha argu
menta.,ão não teye resposta.

O SR. JOAQUIM NABUCO: - Apoiado.

O ORADOR: - Eu não disse, como se me attribuio, que a
renda de 400S era elevada em qualquer localidade do lm
perio. O que sustentei foi q ue o censo não era medida
de capacidade, mas sim de independencia pessoal, 'e que
deviamos apenas definil-o, guardando todo o respeito pela
doutrina da Constituição. Os que apoiam o projecto con
tradizem-se; a doutrina, que lhes serve de fundamento,
refuta-se a si mesma. Si o censo é medida de capacidade
porque não creais o antigo censo differencial da Belgica?

Porque não autorisais o voto duplo da Restauração, em
Franca? Porque não separais o habitante das cidades do
habit~nte dos campos? Porque não multiplicais o voto na
me ma pessoa, na proporção do augmen'o da renda? Vossa
Jogica é uma logica especial; tira a capacidade do censo,
mas nega igualmente ao censo á capacidade!

A logica do proje~to 'faz mais do que isso; recúa diante
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do mlmmo e não recúa diante do max.imo; porim .i o
minimo é o primeiro gráo na escala, o maximo deve contei-o
e por isso mesmo ser a multiplicação do primeiro gráo
de capacidade! Não é desanimador que a democracia no
Brasil diga, pedindo uma constituinte para emancipar o
voto: Todo o censo, por mais elevado que seja, me serve?

Diante do proje to não póde o Sr. presidente do conselho
dizer: Quem possue 200S possue 400". Eu sim, poderia
argumentar de5se modo. Mas a que tão, de tal arte, toma
nova face. Si quem póde adquiri:- 200S, adquire -/-00," para
que levantar o censo? A elevação teria apenas em nosso paiz
o grande merito de facilitar as ex.clusÕes no arrolamento dos
eleitores. Em um paiz, onde os costumes politicos nos 'en
sinam o que s1\o as qualificações desde que partis da igual
dade da base entre 200$ e 400$, o vosso projecto propor
ciona mais facil recurso ao exclusivismo de partido. Vossa
medida de capacidade fica sendo medida de exclusão.

O SR. SOUZA CAr~vALHo: - O censo não é medida de
capacidade.

O ORADOR: - Então voltamos á medida da independencia
pessoal, e o seu limite está na produclividade do trabalho'
quem ganha para viver, á sombra da protec,ão social, e tem
por isso mesmo um intere5se, e um grande interesse em não
perdei-a, porque tudo pede, tem o direito de votar. NegaI-o
é affirmar implicitamente a graduação das escolhas e a escala
do voto. Vejam em que ficam.

Sr. presidente, conheço tres doutrinas distinctas, corres
pondentes a tres applicações diversas: o direito de voto é um
direito natural, tem por applicação o suffragio universal;
o direito- de voto é um direito politico, tem por applicação o
suffragio generalisado; o direito de voto é um funcção pu
blica, tem por applicação o suffragio gradual e successivo,
conforme as circumstancias.

A primeira doutrina identifica o voto e o cidadão, como
identifica o direito de pensar e o direito de communicar o
pensamento; a segunda suppõe-n'o apenas modalidade do
direito do cidadão, e só comporta as restricçóes indispen-
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saveis para o legitimo exerC1ClO da escolha; a terceira o
equipara .ao emprego publico; e só o julga dependente das
circumstancias especiaes do paiz.

O projecto que se discute é por l:sse laJo airicla coiltra
dictorio. Excluinqo os analphabetos, argumenta como se o
voto fosse uma funcção publica. Elevando o c nso, requer
a Constituinte para alterar o direito politico.

UMA '"oz: .- O direito politico depen:le de condições.

.O ORADOR: - E neste caso enuncia·se pela restricção do
censo. Ora, ninguem póde. ignorar que os sustentadores da
reforma sem Constituinte, argumentam com o '"oto como
funcção publica, e os sustentadores da opinião opposta com
o voto como direito politico. Para os primeiros a base con..
stitucional de sua argumentação é o § 26 do art. 15 da Con
stituição e o art. 97, para os segundos o art. 178 em sua
exp ressão textual.

Pela doutrina do projecto o voto é e não é direito po
litico. (Apartes.)

Para mim é um direito politico, e por isso exijo o voto
generalisado; votam todos que podem votar, como parte da
associação politica.

(Crwíalll.se apartes.)

Repito·vos - é preciso escolher: ou aceitar o censo, me
dida de capacidade, graduando-a; ou aceitar o censo, medida
da independencia r:eõsoal, generalisando o voto. O mais é
negar e effirmar ao mesmo tempo.

Excluindo os analphabetos, as razões expostas para sus
tentar o projecto ligam-se a tres origens: á opinião dos es
criptores, ao direito dos paizes estranhos' e á especialidade de
nossas circumstancias. Dominando-as, deve o espirito humano
procurar um principio superior para explicai-as.

Qual é este principio superior? Se para votar não basta
querer e discernir; se é preciso condição especial de capaci
dade, então a logica tenazmente exige mais alguma cousa.
Excluis 05 analphabetos, porque não sabem ler e es:reyer;
excluis os que não sabem ler e escrever, porque não sabem
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calcular; excluis os que não sabem calcular, porque não são
doutores; excluis os que são doutores, porque ha quem saiba
mais do que elles. (Riso.)

O SR. JERONYMO SODRÉ: - Esta sorites de V. Ex. vai
longe.

O ORADOR: - Sem duvida, é a 103ica do projecto: ou a
condição do acerto está no exercicio cumulativo do voto pela
associação, e neste caso pouco importa que o analphabeto
vote; ou está no yoto in::lividual, e neste caso os mais ca
pazes excluem os menos capazes.

(Ha 11111 aparte)
E quem sabia ler e escrever n:l antiguidade? Na antiga

Roma os fidalgos tinham copistas os escravos copiayam.
O que flbe ler e escrever póde,até não servir· se do meio
á sua disp:)sição para alargar os seus conhecimentos.

O SR. JERONYMO SODRÉ dá um parte.
O ORADOR: - A s:)ciedade sabe mais do q ue todos; a

reunião de todas as for.;as intellectuaes e materiaes dos
homens que a comp5e; acima della não ha sciencia, nem in
tereS3es ; tudo se perde em vasto seio.

Quando, portanto, os es:riptores em que se inspiram os
nobres deputados nos perguntam se é possivel confundir
Pascal e um campon~z, o e3pirituoso Voltaire e qualquer ha
bitante de uma cidade, Newton e um operario, imaginam
uma associarão fóra de si mesmo, e sem logica não querem
chegar á doutrina promettedora dos predestinados. (Apartes.)

Comprehendo o re.::eio das ultimas conclusões; a theoria
da eliminação politica não tem limites; as capa idades gra
duam·se, p~la sua natureza, são relativas, e por isso as inca
l'acidades não tem fim. Determinai a yossa medida, para que
ella não seja o arbitrio em vez da justiça. Quem deve ter o
direito do voto?

O SR. JERONYM:) SODRÉ: - neve todo aquelle que tcm
um cena s'Jmma de conhecime.1tos para garantir a sua liber
dade de voto; e, na minha opinião, saber ler e escrever é
quanto basta.

(Ha olltros apartes.)
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o ORADOR :-E' a questão pela questão. Como se define
essa quantidade certa? Em que a leitura e a escripta por si
sós affirmam os conhecimentos necessarios para votar? Não
podem uns saber mais do que outros? Stuart MilJ, tão
citado nesta materia, contenta-se apenas com es,a afamada
condição, ou pelo contrario pede mais alguma cousa, -as
primeiras regras de arithmetica ? Seus desejos não s alargam
mesmo ;o:inda mais, quando vê em outros conhecimentos ga
rantia de acerto? Por que paraes a meio caminho?

(CrI/iam- e dijJerentes apartes.)

O SR. PRI'SIDENTE :-Peí=0 aos nobre, deputados que não
interrompam o orador por semelhante fórma; falam dous
tre- e quatro ao rnesroo tempo.

O ORADOR :-K que o projecto é muito boro, Sr.· presi
dente, e pela sua importancia desafia a atten ,ão de todos.

O SR. JERONYMO SODRÉ:-E mais ainda o illustre orador
que está na tribuna chama a attenção do, qu,:: o ouvem.

O ORADOR :-Muito obrigado; a causa vale mais do que
elle' e depois dos principios, a anal)'se dos argumentos em
contrario vai demonstral·o.

A opinião dos escriptores, citados nesta casa para sus
tentar a famosa exclusão, náo tem o valor que se lhe em
presta; porque parte do ensino obrigatono é gratuito, e as
senta todo seu raciocinio na generalidade ou facilidade da
instrucção primaria. No Brasil n~o raciocinariam do mesmo
modo. Uma das provincias do Imperio em que a instrucção
está mais generaJisada é ado Rio de Janeiro. Poisbem, leia·se
o relataria do Sr. Visconde de Prados, e ver-se-ha qual a
distribuição das escolas e q uaes as facilidades que lá mesmo
se encontram para aprender a ler e escrever. Ha perimetros
de tal extensão, em que os moradores das extremidades pre
cisariam do dia inteiro para ir ás es:olas e voltar das appe
te idas lições.

Póde-se dizer que a Europa ci,-ilisada de,conhece esta in
c.lpa idade: si ba exemplos em contrario, são rarissimo,. K
que lá se comprehende que não ha direito de excluir por
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tal motivo, porque ha derer de instruir. Acba·se, sem duvi.la
mais facil e nobre essa tarefa, e no entanto essa exclusão não
teria as proporções monstruo~as do projecto ou se ccnsider
o alcance da medida, ou e considere a injustiça da privação
de direitos.

A especi~lidade das circumstancias do lmperio não ex
plica a oJiosa limitação do projecto. Pelo contrario argu
mentar com a grande massa dos que não sabcm ler a cu
sando o perigo da eleição pela incons:iencia do roto, ti
fulminar os goremos pela sua desiJia e negligenci.a e sc"uir
um caminho tortuoso para chegar ao mesmo fim.

O caminho recto seria instruir os que não sabem ler nem
escrever, ou proporcionar-lhes tempo e meios para saber.

O projecto inverte os dados do problcma, e quan o a
massa dos excluidos del'ia afastnl-o da cxclusão, pelo tristis
simo e odioso alcance da mcdida, argumenta com ella, re
duzindo a delegação nacional ao mandato da insi",nif1canre
minoria, creação eloquentc do mesmo poder!

Sr. presidente, confesso que não posso comprehender,
mesmo em face das leis do meu paiz, esta incapacidade
forjada pelo proje to que discutimos. Não é a lei obrigatoria
para toios depois de promulgada, até mesmo para os anal
phahetos? Não presumimos nós a sciencia porque em uma
sociedade organizada a conveçsação diaria, de reuniões a
imprensa, os Jul"amentos dos tribunaes. a publicidade das
sentenças, e tantos outros meios fornecerão ao homem o
conhecimento da lei? ão o punis si a viola, ainda que não
podesse conhecer pela leitura o texto da lti? Porque tnlão
o e::-:cluis dt concorrer para sua formação, pzlo SeU voto?
IApartes.)

Essa lei dispõe de sua liberdade de sua familia, de sua
honra, de todos os seus interesses, e reconhecendo a inte
gridade de seu juizo de sua vontade, o projecto os colloca
como testemunhas mudas diante de tudo que lhes póde ser

aro. Os analphabetos niio votam porque não sabem ler e
como consequencia náo podem communi ar os sus pensa-
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mento; p_Ia imprensa, salvo em caus} propria, porque não
e-tão no goso de seus direitos politicas. (Apartes.)

Sede logicos; ex lui os c 'g03, porque não podem ler, ou
creai uma es~ola de c~go; pJra ensinar aos que o sabem a
ler e a escrever como elles; exclui os surdos porque não
ouvem e não podem reclamar nos a:tos eleitoraes; exclui os
mudos, porque não faliam, e por isso estão impedidos de
defender os seus direitos nos dia da elei;i\o; exclui os epi
lepticos, conhe:idos e não conhecidos; exclui os prodigos,
que nem ao menos sabem administrar sua fortuna j exclui
os velhos tlesmemoriados, que já nem ao menos conservam
inteiras as lembranças de sua propria vida!

O vosso projecto é uma obra incompleta; pare:e ater
rorisar-se ante as tremendas consequencias de seu proprio
prin:ipio.

Em relação ao censo, vós creaes um signal para a capa
cdade eleito~al, porc1ue, no fim de contas, os preservativos
contra a incapacidade intellectual são ao mesmo tempo pre
servativos contra a incap1ci:lade moral. O vosso signal é uma
verdadeira medida, porque a presumpção de capacida:le deve
crescer com a renda, des:le que não indica símple3mente a
independencia pessoal. Em rela Tão aos anal phabetos, vossa
logica recúa do mes:uo modo, e quando p:Sde cl1egar á per
feição excluindo em urna es:ala ascendente os menos ca
pazes pelos mais capazes, para com receio de si mesmo!

Quer o Sr. presidente do conselho melhor e mais fino
cr)'501 para ap:lrar os seus principias r A sua obra é a nega
ção de si mesmo, e diante dos exemplos das nações cultas,
uma ironia pungente n:I leg:slarão do Brasil!

Forçar a in truc;:ão, si é necessario, ou disseminai a para
q ue a todos c~1eg ue, sem perigo de exclusões posteriores,
comprehende-se (apoiados), mas esquecei-a, e excluir em
nome da demo:ra:ia a massa do povo. é de um liberalismo
que, em honra dos nossos maiores, não conheceu a consti
tuição do Imperio. (Apoiados' milito bem; apartes.)

ão sustento o suffragio univt'rsal, porque antes de tudo
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o voto é um acto da vontade, e a sua base é a independencia
da pessoa, assim como a fiança do seu regular exercicio a
soberania da nação. Poderia sustental-o com o exemplo da
França repulJlicana, da Suissa, da Grecia, e até da Prussia
para a nomeação do Rechstag do imperio allemão; porém a
minha doutrina é outra, e o voto generalisado, nos termos
da constituirão, para defesa de tódos os interesses legitimas,
por maiores que sejam e como garantia permanente da paz e
da ordem.

O despotismo das minorias, pela omnipontencia do go
verno do projecto, constitue uma verdadeira aristocracia,
creando um privilegio em proveito dos seus eleitores de jure
proprio. Appellar para o tempo não é contestai-o; todas as
aristocracias argumentarão assim, e esta nem ao menos tem
raizes é uma creação artificial, levantada para simplificar a
já conhecida intervenção do poder publico nas urnas do 101
perio. Muda-se a fórma, o facto fica o mesmo ou peóra de
condições.

Sr. presidente, o nobre ministro, chefe do gabinete, tem
nos fallado por mais de uma vez da emancipação do voto;
feliz emancipação! Encaramos a eleição antiga e a nova
eleição que se espera. a eleição antiga tinhamos a conside
rar o votante, o eleitor e o deputado; e por detraz das tres
entidades, a influencia local e o governo manobrando no
sentido de seus interesses. Na eleição, como se vai praticar'
o votante desapparece, fica em campo, face a face, o eleito
rado e o governo, a influencia local e o deputado. A questão
portanto, a verificar, é esta: -si o projecto fortifica mais a
aC,ão governamental, diminuindo ao mesmo tempo a auto
dade moral do Parlamento.

O votante que desapparece, si votava livremente, é um
elemento de resistencia que annulla; si não tinha liberdade,
e era simplesmente arrastado por outrem, governo ou in
fluencia local, é uma entidade nulla que se supprime, e sup
prime-se para punir em sua pessoa só a complicidade moral
das duas outras entidades.

O eleitor do projecto não muda de habitas e de costumes,
76
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simplesmente porque o seu titulo mudou; apenas obra hoje
em seu proprio nome, quando hontem se reputava um man
datario. Terá, portanto, suas ambições, seus interesses, que
hão de crescer na proporção do valor do seu voto. Si real
mente o eleitorado é constituido pelas influencias locaes. a
acção do governo continúa a mesma, com a circumstancia
que não têm ellas a necessidade de repartir com os excluidos
o quinhão da victoria. Si o eleitorado não symbolisa ou não
deixa levar-se pelas influencias, neste caso representará di
rectamente o elemento governilluentaL Na luta só podem
comprehender·se duas forças em antagonismo, uma que vem
de baixo, outra que desce de cima.

Si a natureza physica tem gradações, o mundo moral
tambem as conhece; é lei que as superioridades, arrastem as
inferioridades, como a força maior domina a força menor.
Sob este ponto de vista o projecto nada póde fazer; mais elle
torce o rumo natural das cousas; elle tira a legitimidade
ao mandato; eIle substitue um facto natural pela tyrannia
da lei; no fluxo e refluxo dos acontecimentos, é preciso
contar com todas as idéas e com toda, as paixões do dia;
não ha signal certo para indicar de antemão as superiorida
des, e os de hoje desapparecem amanhã, o projecto do go
verno altera todas as condições de uma luta regular, fortale
cendo, por esse modo, a sua acçãb maleficamente centra
lisadora.

Quanto ao deputado é facil comparar uma camara que
presume-se representar quasi a nação inteira com o parla
lamento nascido de uma democracia eleitoral, creação da
propria lei. A camara pelo voto generalisado aferra profun
das raizes no seio do proprio paiz, e não havia motivo para
recusar-lhes terreno do projecto do governo, si realmente
fosse um projecto liberal. O voto generalisado educa o ,cida
dão para as lutas da politica, excÍta-o para cuidar dos inte
resses do paiz, desenvolve o espirito publico, entretem o pa
triotismo, liga entre si as diversas classes da sociedade, apro
xima os homens, impondo-lhes em nome da lei reciproca
attenção pelo mutuo respeito de seu direito, sempre tão f<.l
voravel á manutenção da ordem e da paz.
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ão sou eu que o digo, todos o têm dito antes de mim, e
é por isso mesmo que protesto contra a aristocracia eleito
ral do projecto.

Essa aristocracia decompõe-se á primeira vista. Figura
como seu elemento mais poderoso em primeiro logar o
fUl1ccionalismo, e seguem-se depois os constructores de obras
e seus dependentes, os privilegiados do orçamento e suas
adherencias, a advocacia administrativa com seus contratos,
as associações com suas garantias, e no fim, cerrando a cau
da da grande liberdade eleitoral, o cortezanismo em procura
de honras e titulos.

Sr. presidente, é uma verdadeira illusão o que se pre
tende-purificar as urnas, excluindo a nação de votar. E'
velha e conhecida a verdade' as aguas quanto mais profun.
das menos corruptiveis. Si ao menos o chefe do gabinete nos
dissesse qual a somma provavel dos eleitores e qual o aI·
cance dos excluidos! Mas não quer ou não póde; até hoje
ficou sem resposta o requerimento do meu nobre collega
pel9 Amazonas, pedindo informações ou dados estatisticos,
indispensaveis, para que ao menos conhecessemos a extensão
das medidas propostas. (Apoiados.) A camara tem de votar
exclusões em massa, sem que possa ao certo saber o que faz.

O eleitor do projecto não é o eleitor da nação brasileira;
nem ao menos póde dizer que tem atraz de si o votante. O
deputado representa a vigesima parte da população, com
offensa do art. 97 da constituição, que manda proporcionar
o numero dos deputados á população do Imperio. Com a
exclusão dos analphabetos ao lado do censo sem maximo, é
impossivel dizer qual a base do projecto-si a riqueza, si o
numero, ou si a intelligencia. Em circumscripções riquissi
mas e até mais povoadas o eleitorado poderá ser menor em
outros em peiores circumstancias, desde que a leitura faltar.
Não ha limite.

Si eu fosse ministro, pederia que se alterasse a formula
da promulgação das leis, e em vez de-/ll1anime acclamaçáo
dos povos-diria-unanime acclam ação do censo e dos que
sabem ler e escrever.
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Não sei porque o primeiro ministerio, que sóbe para rea
lizar a eleição directa, mostra-se tão rcceioso do povo que
representa; nos paizes de eleição censitaria, o censo acom
panha as condições sociaes e tende sem pre'a baixar. (Apartes.)

A Inglaterra é um paiz aristocratisado ; aliberdade está
nos costLImes, antes de estar na lei, e em maieria eleitoral ha
factos que por si s:S explicam o valor dos exemplos que de
li tirassemos.

Ainda em J 83 I cincoenla e seis burgos podres, cuja po
pulação era inferior a dous mil habitantes, tinham [I I ca
deiras na camura dos communs, e um dellcs Old-Sarll1ll com
J I habitantes dava dous deputados. Posteriormente desap
pareceram em parte esses abusos, Clll virtude do bill Russel
Grex; que adquiriu força de lei sob Guilherme IV, mas nin
gucm ignora que até hoje reclama-se do parlamento contra
a desigualdade da representação em diversas partes do reino.

Sr. presidente, o projecto, apezar da contradictoria sus
tentação do illustrecchefe do gabinete, nem ao menos sabe
guardar coherencia; mantendo os principios em qlle se ba
sca. A lei ordinaria não póde crear incapacidades, e, si a
constituinte está adstricta só e unicamente a approvar ou
lesapprovar o projecto, como se explica o silencio da lei, em
referencia aos casos de incapacidade o u indignidade que se
encontram nas legislações estranhas? Não des~obriu.o go
verno um sópara contemplai-o em seu projecto, ou todo o seu
receio concerne unicamen te aos q ue não sabem ler e escrever~

Percorrendo as legislações da Europa, que série de incapaci
dades contém ora uma, ora outra? Os condemnados á penas
affiictivas ou infamantes, os f"lliclos não rehabilitados, os seno
tenciados por vadiação ou mendicidade, os que tem casa de
j:)go ou vendem loterias não autorisadas, os depositarias
que subtrahirem os dinheiros publicos, os que falsificam
substancias alimenticias ou medicamentosas, os que atten
tam contra ã moral publica, a religião e os costumes, os con·
demnados por crime de roubo, estellionato ou falsid.ade, os
convencido de corrupção eleitoral, ou porque attentaram
p r meio de violcncias e am~aças contra a liberdaqe da elei-
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ção, ou tantos outros casos de incapacidade ou de indigni
dade figuram nas leis eleitoraes.

No projecto que se julga com direito de marcar a consti
tuinte, excluem-se apenas os analphabetos, o que parece
indicar a impossibilidade de qualquer outra exclusão. (Apar
tes.) Não discuto a procedencia u improcedencia das in
capacidades apontadas. O que digo é que o projecto não
consagra uma só, (; formulando exclusões não c::gitadas sob
o ponto de vista em que se postou o governo, nã podem
ser decretadas pela legislatura ordinaria, porque impcrtam
alteração constituci:Jl1al. (Continuam os apartes.)

VOZEs:-Ouçarn, ouçam.

O ORADOR:-Senhores, não confundamos as idéas, não
tratei de condc:mnarões que se cumprem, e que pela execu
ção suspenjcm o exercicio de di-ei~os politicos j tratei de
condemnações cumpridas, cujos casos importam, pelo facto
reconhecido, a incapacidade eleitoral. O crime torna na hy
pothese o réo indigno do exercicio do direito.

Nem trato eu de indagar si no todo. ou em parte deve
ser aceita a doutrina das legislações estranhas; estudo o
projecto em seus limites e tento investigar o alcance de sua
mudez a respeito de um POntO importantissimo. As inter
rupções não têm por conseguinte valor, porq ue não se trata
de suspensão de direitos em virtude de artigo constitucional.

(Continuam os apartes, havendo reclamaçóes de alguns
Srs. deputados por ser o orador constantemente interrom-
pido.) .

E O que admira, Sr. presidente, no meio da significativa
deficiencia do projecto, é o caracteristico argumento do Sr.
presidente do conselho, mantendo o direito de marcar limites
á constituinte, justamente porque, sendo um factor na con
feccão da lei, não intervem o senado na reforma do artigo
co~stitucional.Esta argumenta~ãoé cerebrina, e póde:se tra
duzir do seguinte modo: o senado não intervem, porque deve
intervir! Desde que os limites são necessarios porque a 'in
tervenção não existe, era mais facil declarar a intervenção
para que os limites não se dessem.
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E o que 'admira ainda mais é a palavra de S. Ex. hoje com
binada com a palavra de hontem. Hontem a necessidade de
um mand~to ad !zoe negava ao senado brasileiro a interven
ção na reforma; hoje o equilibrio de dous mandatos geraes,
embora um vi·talicio, dá aos senadores o direito de fazer a
reforma previamente, porque a não podem fazer depois.

Originalissima doutrina é essa, que ao mesmo tempo
exige e recusa o mandatá especial, e sob o ponto de vista po
litico esforça-se por contentar ao mesmo tempo os represen-
tantes temporarios e os representantes vitalicios da nação! l

UM SR. DEPUTADO:-E' da constituição

O ORADOR :-A con'stituição não diz semelhante cousa, e,
si dissesse, era o caso de mandar queimar-lhe as paginas, pelo
dispendio das palavras inuteis, e pela extravagante contra
dicção de doutrinas. Bastava-lhe, si pretendesse corno ne
cessaria a intervenção do senado, decretaI-a em termos cla
ros. Negar, porém, a intervenção na reforma, corno sus
tenta o Sr. presidente do conselho, e pretender o direito
a limites restrictos, pela falta daquelle indispensavel con
curso, não é argumento serio, e somente accusa as apertu-
ras do governo. .

E' verdade que S. Ex. náo fui tambem feliz, nas referen
cias feitas ao Poder Moderador ,cujo prestigio e inviolabilidade
depende da altura em que o collocou a constituição do 1m
perio. Não sou daquelles que fazem desse poder um verda
deiro automato, considerando o rei constitucional um ma
nequim dispendioso, na phrase de Condorcet. Um rei; que
não deixa de ser homem, pensa, racciocina e falIa; que pre
side ao conselho de seus ministros: que assigna decretos e
reis; que não póde ser indifferente aos destinos de seu paiz ;
um rei constitucional, base de todo o edificio politico; não
póde sem duvida ser indifferente á marcha dos acontecimen
tos e á torrente dos successos; é sem duvida muito no ma·
chinismo governamental do paiz, mas como intelIigencia.

O SR. JOAQUIM NABUCO :-Apoiado.

O ORADOR :-... como vontade, náo. No conselho de seus
ministros, póde desenvolver os systemas que quizer, advo-
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gar as causas que julgar justas, defender o que reputar con
veniente ao bem publico, cm uma palavra, pôr ao serviço de
uma grande instituição todo seu talento e todas as suas lu
zes; mas o seu direito pára nos limites onde começa :I

acção do goyerno. Não é não póde ser vontade di:lllte da
vontade de seus ministros.

Eis porque eu não comprehendo :IS explicações do gahi
nete a proposito dos escrupulos imperiaes.

Ou o governo estava convencido de que era necessario fa
zer a reforma por meio de uma constituinte, e então nada
tinha que explicar a respeito de escrupulos, fazendo sua a
opinião da corôa; ou procedeu assim por não conseguir
que prevalecesse a sua opinião,' e neste caso torna o impe
rante responsavel perante o paiz pelo modo porque a re
forma vai ser feita, descobre a corôa.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Já expliquei isto cla
ramente. Disse s6 porlry.pothese. Já declarei que eu mesmo
tinha aconselhado esse m:!thodo como o mais conveniente para
a garantia da reforma que assim náo estaria sujeita a alte
rações continuadas.

O ORADOR :-Peço licença ao nobre presidente do conse
lho com as considerações que lhe devo, para dizer que essas
hypotheses são perigosas. Procedendo, como procedeu,
S, Ex., não tinha que vir fallar no parlamento de taes es-
cruplos. .

O Poder Moderador é peJa constituição pura delibera
ção; porque a lei fundamental não creou outros executores
constitucionaes que não os ministros de Estado; o mesmo
acto do Poder'Moderador, depois de executado, é acto do Po
der Executivo.

A hypothese de S. Ex. não é urna phrase isolada, re
flectindo um pensamento sem alcance. Depois das explica
ções do Sr. ex-ministro da fazenda, tratando do programma
do governo, ratificados por S. Ex., devem ter grande valor
as que proferiu posteriormente em um dos seus ultimos dis
'cursos: náo vencemos pelas nossas armas.

Ora si as armas não eram nossas então de quem eram?
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Duvido que o nobre presidente do conselho quizesse pro
clamar a seu paiz, que nol-as tinha fornecido o Poder Mode
radar' mas os ministros devem ser muitos cuidadosos na
exposição de seu pensamento, e, concedendo tudo que é pas
sivei ás declarações ministeriaes o governo declarou que não
podiamos ser exigentes. e appellou para o juizo nacional,
dissolvendo a camara. Mas, si o partido liberal não podia ser
exigente hou've alguma cousa que não foi exigida.

(Ha varios apartes:)

Si contestam, digam então o que significam as palavras
do Sr. presidente do conselho. Supprimido o voto do parla
menta; supprimida a dissolução posterior, o que significam
as declarações do governo? O seu valor não podia ser outro:
não fomos exigentes pela posição especial em que nos acha
vamos.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte.

O ORADOR :-Não era ainda uma victoria das urnas; mas
o governo subia em nome de um partido., e para realização
de uma idéa, que apregoara na oppcsição; o appello ao
paiz, si fosse feito regularmente, não devia alterar ás condi
ções do pleito' ou nós, com a eleição directa, como a lemos
defendido, ou elles como a quizeram e pretendem. O governo
baralhou a questão e sophismou o julgamento, e só por isso
póde dizer que não venceu com as proprias armas.

Já ci disse. entendo que a ascenção dos liberaes é iegitima
desde que havia desaccordo entre a camara conservadora
e a opinião nacional. Mas, si o gabinete illude o ponto capi
tal da questão, e quer fazer a reforma directa,.em nome da,
democracia, como a poderiam fazer conservadores, ou mesmo
fazendo menos do que elles fariam quebrou as suas armas,
e pre isa de outras que não as do partido liberal.

O SR. THEODURETO SOUTO :-As nossas armas são as nos
sas opiniões e as no sas idéas.

O ORADOR :-As nossas armas são as nossas opiniões; e
por tanto, segundo o Sr. presidente do conselho) não vence-
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mos com as nossas opiniões e com as nossas idéas, porque as
anr.as eram alheias.

(Ha varias apartes.)

O ORADOR :-Entendei como quizerdes, os annaes do par
lamento affirmam que o partido liberal pedia o censo do vo
tante, para ser eleitor, definindo-se o valor da moeda. O seu
principio era este: quem póde escolher o eleitor póde esco
lher o deputado. O vosso projecto affirma o contrario, e
parte justamente de um principio opposto. Limitando a idéa
e o programma á programma de sessão, elle significa, pelo
adiamento indefinido, urna retractação solemne no presente.

Já vos citei a reforma das municipalidades, e as questões
concernentes a sua organização; já perguntei si depende a
reforma de alteração constituicional.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte.

O ORADOR :-Não sei até onde vai a affirmativa de V. Ex.
por os pontos em contraversia podem multiplicar-se; por
exemplo: a eleição dos vereadores será feito por sufTragio
universal? Qual a organização que pretente o gabinete?

O Su. MARTINHO CAMPOS :-A organização que os dous
Napoleões deram á m Ull icipalidade franceza.

O ORADOR: - Senhores, o nobre presidente do conselho,
sem constituinte, nada refor:11ará! A sua grande reforma
ficará sendo nos fastos da historia brazileira, esta reforma
anti-liberal, ijue reduz á proporçõe~ mesquinhas o mandato
nacioníll, excluindo as massas activas da sociedade brasileira,
e creando uma aristocracia eleitoral sob a immediata di
recção do poder publico, e ao serviço da centralisação admi
nistrativa. (Apartes.)

E o nobre presidente do conselho lamentou o estado das
assembléas provinciaes e disse-nos: olhai para o que foram
e para o que são. Admittido o conceito de S. Ex., é pre
ciso procurar as causas, em vez de assignalar sómente o re
sultado; o augmento da riqueza moveI, excitando os in
teresses i o desenvolvimento material, pondo em acção o
trabalho i os contractos que se multiplicam, creando asso-

7i
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ciações tacitas; as garantias de juro, estendendo as depen
dencias administrativas; as subvenções, fundando numerosas
c1ientel-as, em um paiz centralisado ; dão ao governo o se
gredo desse estado, obra da sua crea~ão, intervindo no pleiro
eleitoral, auxiliado por todas as leis reactoras, que lhe entre
garam quasi o mando absoluto da nação. (Apoiados.)

E a reforma de S. Ex. peiora esse estado; eleva e torna
mais intensos os interesses, aniquilIa as resistencias que se
desenvolvem, e col1oca-se como ponto central no circulo
traçado pela sua perspicacia.

Acredito nas boas intenções do Sr. presidente do conselho;
mas não posso piamente acreditar que faça milagres. Redu
zido o eleitorado ás classes que apontei; composro principal
mente de funccionarios publicas, acompanhados do grande
exercito dos pretendentes aos variados favores da adm;nis
tração, o que fica sendo a apregoada independencia do novo
eleitor pela emancipação do voto? O empregado sUjeito á
demissão, ou aspirante aos accessos i o industrial ou com
merciante, em busca de um contrato lucrativo: eis o ideal da
independencia, tal como o concebe o projecto.

Sr. presidente, não emanciparemos o voto por semelhante
modo. Não é com o grande sequita, dos contratadores de
obras; dos advogados administrativcs, dos funccionarios pu
blicas, em uma palavra, de todos os privilegiados do projecto,
que a democracia fundará a liberdade do voto no imperio.

. O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Mas esses são todos
votantes da actualidade.

O ORADOR: - Mas sem as exclusões do projecté de V. Ex.
Com estas aniquilam-se resistencias passiveis, e abre·se ás
proprias influencias locaes até mais facil satisfação de seus
interesses, diminuindo a sua generalidade pela restricção.
A formula póde ser esta: saciai-vos só, não precisaes de vo
tantes! E por este modo torna-se mais independente o elei
torado.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte.

O ORADOR: - O futuro demonstrará o que vale o corpo
eleitoral do projecto. E' natural que S. Ex; tenha represen·
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tantes de ambos os partidos, si fizer a eleição por circulas de
um ou por districtos de tres com o voto cumulativo; mas
tel-os-hia tambem com o actual s)'stema eleitoral, como já
o demonstrou o passado. Com o censo e a exclusão dos anal
phabetos, esse resultado não se torna mais facil do que ac
tualmente.

O SR. JOAQUIM ABUCO :-A eleição directa por circulas
é melhor, mas não censitaria.

O ORADOR :-Não é com o projecto do governo, restric
tivo e inconsequente, que ha de voltar a pureza da eleição.
Os or~am ntos do Imperio dão prova irrefragavel da natureza
dos elementos, que todos os dias o avolumam. Os deficits,
que se tornam dividas fiuctuantes, e afinal consolidam-se,
sobrecarregando funestamente o futuro, apontam com a imo
parcialidade das cifras, não para os que necessitam de censo
para votar, porém sim para aquelles que o podem dispensar
ganhando 'muito mais do que perdem, na esteril peleja da
politica brasileira.

Esta é a verdade. (Apoiados, I1IlIito bem.)

Os dependentes continuam na formi"davel aposta das ur
nas, e o quinhão a distribuir;pelo 'governo é maior e mais
productivo)ara cada lutador.

A representação amesquinha-se, e ha alguma cousa de
adias:> neste grito, lançado as massas por uma camara li
beral: Não podeis votar, mas vinde pagar impostos e con
correr para a renda do Estado. (Apoiado.) Pois nem ao
menos era passivei, em vez da exclusão immediata, consagrar
no projecto que por lei ordinariaa se podesse excluir os anal
phabetos e levantar o censo? Em que prejudicava este adia
mento, desde que o governo appella para as pretendidas faci
lidades do ensino?! Se é facil, instrui primeiro, é a voz da
consciencia.

Em um paiz como o nosso podeis esperar que em pouco
tempo se aprenda a ler e por toda a parte? Isto é seria?

(Apartes. )

Ha localidades, em que o numero dos que sabem ler é



quasi nullo, e o ensino q'uasi impossiveL A applicação do
projecto creará desigualdades absurdas, nas eleições muni
cipaes e de juizes de paz. Se tudo é facil, o que fizeste até
hoje, e para que excluir quando .nesse caso não era difficil
alargar o voto?

Realmente em um paiz de pop lação desseminado como o
nosso, sem a conveniente organisação e distribuição do ensino,
o governo, depois de negligente, declara-se proscripto, (NluilO
bem. )

Si ao menos o intet"esse publico amparase de qualquer
modo o projecto, para sustentação da ordem ameaçada 1. ..
Mas, si temos vivido com o voto da constituição. e o mal do
presente tem a sua raiz no proprio governo, para que irritar
sem motivo a rnassa dos cidadãos activos do Brazil?

o SR. ZAMA :-Na irritação delles é que está o engano de
V. Ex.

O ORADOR .-0 nobre deputado sem querer contestar·lhes
todos os sentimentos que nobilitam o homem; contra se
melhante affirmação protesta o passado inteiro, e no presente
esse exercito de voluntados que marcham para defender o
seu paiz. (Apoiados.)

Porque o amor da patria em um caso e nenhum interesse
pela causa publica em outros?

Nem comprehendo a separação radical entre o sacrificio
livre da vida e o sacrificio livre da fortuna.

Não quero pedir exemplos á antiguidade. Na Europa
mesmo, antes da constituição dos exercitas permanentes, o
fidalgo a quem cabia a honra de defender pelas armas o seu
paiz, fazendo a guerra á sua custa, gozava de direitos poli
ticos. Nas sociedades democratisadas, onde para defesa da
patria todo o cidadão é soldado, não ha motivo plausivel
para exclusões, e o voto generalisado deve ser um direito,
tão importante e tão sagrado, como é obrigação de combater
pela honra e pela integridade da patria. Não ha outros li
mites senão o discernimento e a vontade.
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E neste Imperio, sem mestres e sem discipulos, quando
as estatisticas fallam tão alto, vós fechaes para' o povo a
grande escola do voto!

Mas este voto está enraizado nos costumes publicos, e a
vossa amputa.,:ão politica fére' a maxima parte c'a nação bra
zileira, a projecto, injusto, violento, impolitico e cheio de
perigos, mutilla o su!fragio em vez de aperfeiçoai-o. E' o caso
de dizer·se como outros já o fizeram: a cidade antiga, com
a escravidão, podia contentar-se com peq ueno numero de ci
dadáos. a direito moderno não conhece llótas.

A vossa aristocracia eleitoral não tem base no passado;
não pertence mesmo a nenhuma dessas que aponta a historia
de outros paizes, desde o nascimento até a propriedade; e
essas mesmo apenas assignalaram-se no momento opportuno
contra o mesmo poder que as creara.

Não tendes classes a levantar das ruinas,porque o governo
e povo tem a mesma data de nascil11en~o: são filhos da revo
lução. E lá mesmo nesses paizes, onde só pelo censo pro
curou-se dar força a uma parte da nação contra a outra, são
tristes as verdades que podemos arrecadar.

a que foi o governo da burguezia em França, -: dizem-nos
os propios homens de Estado que o sustentaram, para não
fallar nos que o combateram. -a falsificação de todas as li
berdades pelo sophisma de todos os principios, desde a liber
dade individual, com as arrestações facultativas de 1814 e as
preventivas de 1830, at'; a liberdade de impr<:nsa, com a
grande bagagem das cauções, do sello, dos processos, das
multas, da prisão e do confisco.

a idéal do projecto não foi por certo o da Constituiçáo
do Imperio; não foi em tempo algum o do grande partido
liberal do Rrazil, e o nobre presidente do conselho, chefe do
primúro gabinete de se partido, que se organisou depois da'
desgraça e em nome de um passado recente; o nobre pre
s~dente do conselho, que fez da reforma eleitoral o caracte
ristico da sua politica e o principal empenho de sua tarefa:
Q nobre presiqenre do conselho que não póde ter esquecido
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as promessas de seu partido, no recinto do senado e a~ inter
rogaçi5es de seus adversarias hontem e hoje; o nobre presi
dente do conselho quer esfor~adamenteconvencer ao pa L,

abrigando-se sob a bandeira da democracia, que o melhor
meio de libertar as massas é embrutecel,as e sujeitaI-as ao
captiveiro politico! (Militas apoiados, milito bem, muito
bem, o orador é milito felicitado. )

FIM.

Lr-CL-/-i
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